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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajan-
suojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ku-
luttajansuojalakia. Lisäksi ehdotetaan eräitä 
muutoksia vakuutussopimuslakiin ja lakiin 
rajat ylittävästä kieltomenettelystä. Muutok-
silla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin 
direktiivi kuluttajille tarkoitettujen rahoitus-
palvelujen etämyynnistä. 

Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin uusi, ra-
hoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etä-
myyntiä koskeva luku, joka täydentäisi etä-
myyntiä yleisesti koskevia säännöksiä, joita 
ei sovelleta rahoituspalvelua eikä arvopaperia 
koskevaan sopimukseen. Etämyynnillä tar-
koitettaisiin uudessa luvussa rahoituspalvelu-
jen tai rahoitusvälineiden tarjoamista kulutta-
jalle jonkin viestimen, kuten puhelimen, pos-
tin tai tietoverkon välityksellä siten, että 
myös sopimus tehdään viestimellä osapuol-
ten olematta yhtä aikaa läsnä.  

Ehdotetussa uudessa luvussa on yksityis-
kohtaiset säännökset tiedoista, jotka elinkei-
nonharjoittajan on ennen sopimuksen teke-
mistä annettava kuluttajalle itsestään, tarjot-
tavasta palvelusta, sopimuksesta ja mahdolli-
sesti käytettävissä olevista oikeussuojakei-
noista. Puhelinmyynnissä tiedonantovelvolli-

suus olisi suppeampi, jos kuluttaja siihen ni-
menomaisesti suostuu. Tällöinkin kaikki tie-
dot ja sopimusehdot olisi toimitettava kulut-
tajalle kirjallisesti tai luvussa tarkoitetulla 
muulla pysyvällä tavalla.  

Lisäksi uudessa luvussa olisi säännökset 
kuluttajan oikeudesta peruuttaa etäsopimus. 
Peruuttamisoikeutta ei olisi muun muassa 
pörssiosakkeiden ja rahasto-osuuksien etä-
myynnissä. Kulutusluottojen ja vakuutusten 
peruuttamisesta esityksessä on erityissään-
nöksiä.  

Esityksessä on myös säännöksiä kuluttajan 
vastuusta, jos tilin taikka muun rahoituspal-
velun tai rahoitusvälineen käyttöön oikeutta-
vaa tunnistetta on käytetty oikeudettomasti. 
Sovellettaviksi tulisivat  samat säännökset, 
jotka nykyisin koskevat luottokortin oikeude-
tonta käyttöä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian niiden hyväksymisen 
ja vahvistamisen jälkeen. Ehdotettuja sopi-
mussuhdetta koskevia säännöksiä sovellettai-
siin lakien voimaantulon jälkeen tehtäviin 
sopimuksiin. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Rahoituspalvelut ovat luonteensa vuoksi 
erityisen sopivia tarjottavaksi verkossa tai 
muutoin etäpalveluna. Rahoituspalvelut, eri-
tyisesti pankkipalvelut, ovatkin olleet yksi 
tuoteryhmistä, joiden tarjoaminen verkossa 
on lisääntynyt nopeimmin. Suomen Pank-
kiyhdistys r.y:n teettämien kyselytutkimuksi-
en mukaan pankkien internet-palveluja sään-
nöllisesti käyttävien määrä on kasvanut jat-
kuvasti: kun vuonna 2001 internet-palveluja 
käytti 28 prosenttia kyselyyn osallistuneista 
ja vuoden 2003 alussa 41 prosenttia, käyttäji-
en määrä oli lokakuussa 2003 noussut 
55 prosenttiin. Eniten palveluja käyttävät 
25—34-vuotiaat. Heistä 73 prosenttia käyttää 
internet-palveluja säännöllisesti. Yli 65-vuo-
tiaista liki viidesosa on säännöllisiä käyttäjiä.  

Eniten käytettyjä palveluja internetissä ovat 
laskunmaksupalvelut ja tilitapahtumien seu-
raaminen. Muiden pankkipalvelujen käyttö 
internetissä on vähäisempää. Alkuvuonna 
2003 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 
esimerkiksi arvopaperikursseja seurasi sään-
nöllisesti neljä prosenttia ja kaksi prosenttia 
osti tai myi arvopapereita internetin välityk-
sellä.  

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 
ry:ltä saatujen tietojen mukaan vakuutusten 
etämyynnin merkitys vaihtelee huomattavasti 
yhtiöittäin. Etämyyntiä harjoittavilla vakuu-
tusyhtiöillä puhelinmyynnin osuus uusien 
vakuutusten maksutulosta vuonna 2002 oli 
5—15 prosenttia. Internetmyynti oli vähäistä, 
vain noin puoli prosenttia maksutulosta. Va-
kuutustyypeistä eniten myytiin etämyynnillä 
vahinkovakuutuksia (koti-, matka- ja tapa-
turmavakuutus). Etäviestimien merkitys on 
vakuutusalalla toistaiseksi suurempi vakuu-
tusinformaation yleisenä lähteenä ja voimas-
sa olevien asiakkuuksien hoitoon liittyvissä 
asioissa kuin myynnissä. 

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:ltä saa-

tujen tietojen mukaan myös sijoitusrahasto-
osuuksien etämyynti vaihtelee huomattavasti 
eri palvelun tarjoajien välillä. Suurin merki-
tys etämyynnillä on pankkiryhmissä, ja asia-
kasryhmistä merkittävin on kuluttajat. Kai-
ken kaikkiaan sijoitusrahasto-osuuksien etä-
myynti on vielä melko vähäistä, mutta sen 
osuus on koko ajan kasvamassa.  

 
2.  Rahoituspalvelujen etämyyntid i-

rekt i iv i  

2.1. Yleistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2002/65/EY kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvos-
ton direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 
97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta, jäljem-
pänä rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi, 
annettiin 23 päivänä syyskuuta 2002, ja se on 
saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 
viimeistään 9 päivänä lokakuuta 2004. Direk-
tiivin tarkoituksena on edistää rahoituspalve-
lujen vapaata liikkuvuutta yhtenäistämällä 
etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jä-
senvaltioiden lainsäädäntöä. Tavoitteena on 
poistaa lainsäädäntöjen eroista johtuvia tar-
jonnan esteitä, jotta erityisesti sähköinen 
kaupankäynti voisi kehittyä ja kuluttajien 
mahdollisuudet hankkia rahoituspalveluja 
muualtakin kuin asuinpaikkavaltiostaan voi-
sivat lisääntyä. Direktiivillä myös täydenne-
tään etämyyntiä koskevaa aiempaa yhteisö-
lainsäädäntöä, sillä rahoituspalvelut jätettiin 
kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 97/7/EY, jäljempänä yleinen etäsopimus-
direktiivi, soveltamisalan ulkopuolelle. 

Kuluttajansuojadirektiivit ovat perinteisesti 
olleet niin sanottuja vähimmäisdirektiivejä, 
jotka ovat antaneet jäsenvaltiolle mahdolli-
suuden antaa tai pitää voimassa säännöksiä, 
jotka suojaavat kuluttajaa tehokkaammin 
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kuin direktiivien säännökset. Rahoituspalve-
lujen etämyyntidirektiivi on kuitenkin pää-
osin täysharmonisaatiosäädös. Merkittävin 
poikkeus täysharmonisaatiosta koskee elin-
keinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tiedonantovelvoitteiden osalta jäsenvaltiot 
voivat pitää voimassa tai säätää tiukempia 
vaatimuksia kuin direktiivissä edellytetään 
(4 artiklan 2 kohta). 

 
2.2. Sisältö 

Soveltamisala 

Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi 
koskee rahoituspalvelujen etämyyntiä kulut-
tajille (1 artiklan 1 kohta). Etäsopimuksia 
ovat palvelun tarjoajan ja kuluttajan väliset 
rahoituspalveluja koskevat sopimukset, jotka 
tehdään palvelujen tarjoajan järjestämän sel-
laisen etämyynti- tai palveluntarjontamene-
telmän avulla, jossa palvelun tarjoaja käyttää 
yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä 
sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltäviin 
toimenpiteisiin (2 artiklan a alakohta). Etä-
viestimiä ovat kaikki välineet, joita voidaan 
käyttää sopimuksen tekemiseen osapuolten 
olematta yhtä aikaa läsnä (2 artiklan e ala-
kohta). Tällaisia viestimiä ovat muun muassa 
tietoverkko, puhelin, telefax ja posti.  

Etäsopimuksille on siis ominaista, etteivät 
osapuolet tapaa fyysisesti toisiaan sopimus-
neuvottelujen tai sopimuksen tekemisen yh-
teydessä. Etäsopimuksen ja etäviestimen 
määritelmät ovat direktiivissä asiallisesti sa-
mansisältöiset kuin yleisessä etäsopimusdi-
rektiivissä.  

Rahoituspalveluilla tarkoitetaan direktiivis-
sä pankki-, luotto-, vakuutus-, yksilöllisiä 
eläkejärjestely-, sijoitus- ja maksupalveluja 
(2 artiklan b alakohta). 

Jos rahoituspalveluja koskevan alkuperäi-
sen sopimuksen tekemisen jälkeen tehdään 
sarja peräkkäisiä tai erillisiä, luonteeltaan 
samankaltaisia liiketoimia, direktiivin sään-
nöksiä sovelletaan ainoastaan alkuperäiseen 
sopimukseen (1 artiklan 2 kohdan ensimmäi-
nen alakohta). Jos alkuperäistä sopimusta ei 
ole, mutta samojen osapuolten välillä tehdään 
peräkkäisiä, luonteeltaan samankaltaisia lii-
ketoimia, elinkeinonharjoittajan tiedonanto-

velvollisuutta koskevaa 3 ja 4 artiklaa sovel-
letaan ainoastaan ensimmäiseen liiketoimeen 
(1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta). Muita 
direktiivin säännöksiä sovelletaan jälkimmäi-
sessä tapauksessa siis jokaisen rahoituspalve-
lun yhteydessä.       

 
Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus 
kuluttajalle 

Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivin 
3 artiklan 1 kohdassa luetellaan  tiedot, jotka 
palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle 
hyvissä ajoin ennen kuin etäsopimus tai tar-
jous sitoo kuluttajaa. Annettavat tiedot kos-
kevat palvelun tarjoajan henkilöllisyyttä, tar-
jottavaa rahoituspalvelua, etäsopimusta ja 
käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.  

Tiedoista on käytävä ilmi niiden kaupalli-
nen tarkoitus. Tiedot on annettava selkeästi 
ja käytettyyn etäviestimeen soveltuvalla ta-
valla ja niitä annettaessa tulee noudattaa hy-
vää kauppatapaa ja periaatteita, joilla suojel-
laan alaikäisiä ja muita henkilöitä, jotka jä-
senvaltioiden lainsäädännön mukaan eivät 
ole oikeustoimikelpoisia. (3 artiklan 2 kohta) 

Puhelimitse tapahtuvissa yhteydenotoissa 
palvelun tarjoajan henkilöllisyys ja soiton 
kaupallinen tarkoitus on selvitettävä heti 
keskustelun alussa. Jos kuluttaja siihen ni-
menomaisesti suostuu, puhelimitse ei tarvitse 
antaa kaikkia 3 artiklan 1 kohdassa mainittu-
ja tietoja, vaan riittää, että annetaan direktii-
vissä yksilöidyt, kuluttajan kannalta keskei-
simmät tiedot palvelun tarjoajasta, tarjotta-
vasta rahoituspalvelusta ja mahdollisesta pe-
ruuttamisoikeudesta. Lisäksi palvelun tarjo-
ajan on ilmoitettava, että lisätietoja on pyyn-
nöstä saatavilla, ja mainittava, millaisista li-
sätiedoista on kysymys. (3 artiklan 3 kohta)    

Kuluttajalle sopimusvelvoitteista ennen so-
pimuksen tekemistä annettavien tietojen on 
oltava niiden velvoitteiden mukaiset, joita 
sopimukseen otaksuttavasti sovellettavan 
lainsäädännön perusteella noudatettaisiin, jos 
etäsopimus tehtäisiin (3 artiklan 4 kohta). 

Direktiivin säännösten lisäksi rahoituspal-
velujen etämyyntiin sovelletaan myös muu-
hun yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä sään-
nöksiä ennakkotiedoista (4 artiklan 1 kohta). 
Jäsenvaltiot voivat myös pitää voimassa tai 
säätää tiukempia kansallisia säännöksiä en-
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nakkotiedoista (4 artiklan 2 kohta). Palvelun 
tarjoajan on siis noudatettava rahoituspalve-
lujen etämyynnissä myös näihin muihin 
säännöksiin sisältyviä lisävaatimuksia. 

Pääsääntönä on, että ennakkotiedot ja so-
pimusehdot on annettava kirjallisesti tai 
muulla kuluttajan saatavissa ja käytettävissä 
olevalla pysyvällä välineellä ennen kuin etä-
sopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa (5 artik-
lan 1 kohta). Tämä tiedonantovelvollisuus 
koskee siis kaikkia 3 artiklan 1 kohdassa lue-
teltuja tietoja siinäkin tapauksessa, että puhe-
limitse olisi annettu vain osa näistä tiedoista 
(3 artiklan 3 kohdan toinen alakohta).  

Pysyvällä välineellä tarkoitetaan välinettä, 
jonka avulla kuluttaja voi tallentaa hänelle 
henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, et-
tä ne ovat helposti saatavilla myöhempää 
käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen 
kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdol-
listaa tallennettujen tietojen tulostamisen 
muuttumattomina (2 artiklan f alakohta). Jos 
etäsopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä sel-
laista etäviestintä käyttäen, että tietojen ja 
sopimusehtojen antaminen tällä tavalla ei ole 
mahdollista, ne on annettava välittömästi so-
pimuksen tekemisen jälkeen (5 artiklan 
2 kohta).  

Kuluttajalla on sopimussuhteen kuluessa 
aina oikeus pyynnöstä saada sopimusehdot 
paperilla. Lisäksi kuluttajalla on oikeus 
muuttaa käytettävää etäviestintä, jos muutos 
ei ole ristiriidassa tehdyn sopimuksen tai ky-
seisen rahoituspalvelun luonteen kanssa. 
(5 artiklan 3 kohta) 

  
Kuluttajan oikeus peruuttaa tehty etäsopimus 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 
seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta. Pe-
ruuttamisaika on 14 kalenteripäivää, lukuun 
ottamatta henkivakuutuksia ja yksilöllisiä 
eläkejärjestelyjä koskevia sopimuksia, joissa 
peruuttamisaika on 30 kalenteripäivää. (6 ar-
tiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta)  

Peruuttamisaika alkaa sopimuksen tekemi-
sestä tai, jos kysymys on henkivakuutukses-
ta, siitä kun kuluttaja on saanut tiedon sopi-
muksen tekemisestä. Jos kuluttaja saa ennak-
kotiedot ja sopimusehdot kirjallisesti tai 
muulla pysyvällä tavalla vasta tämän ajan-
kohdan jälkeen, määräaika alkaa tietojen 

saamisesta. (6 artiklan 1 kohdan toinen ala-
kohta) Jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää, että 
sijoituspalveluja koskevia etäsopimuksia ei 
saa panna täytäntöön peruuttamisaikana 
(6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta).  

Peruuttamisoikeutta ei ole, jos sopimus 
koskee sellaista rahoitusvälinettä, jonka hinta 
riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista. 
Peruuttamisoikeus ei koske myöskään alle 
kuukauden pituisia matka- ja matkatavarava-
kuutussopimuksia eikä vastaavia muita lyhyi-
tä vakuutussopimuksia. Peruuttamisoikeutta 
ei myöskään ole sen jälkeen, kun kumpikin 
osapuoli on kuluttajan nimenomaisesta 
pyynnöstä täyttänyt sopimuksen kokonaisuu-
dessaan peruuttamisaikana. (6 artiklan 2 koh-
ta) 

Jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää, että pe-
ruuttamisoikeus ei koske kiinteistö- tai kiin-
nitysluottoja. Sama koskee sellaisia sopi-
muksia, jotka tehdään viranomaisen myötä-
vaikutuksella, jos viranomainen vahvistaa, 
että kuluttajan 5 artiklan mukainen tiedon-
saantioikeus on turvattu. (6 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen alakohta)    

Peruuttamisilmoitus on tehtävä ennakko-
tiedoissa annettuja ohjeita noudattaen ja kan-
sallisen lainsäädännön mukaan todistettavis-
sa olevalla tavalla. Määräaikaa katsotaan 
noudatetun, jos ilmoitus on lähetetty kirjalli-
sesti tai muulla vastaanottajan saatavilla ja 
käytettävissä olevalla pysyvällä välineellä 
ennen määräajan päättymistä. (6 artiklan 
6 kohta) 

Peruuttamisoikeutta koskevia 6 artiklan 
säännöksiä ei sovelleta sellaisiin luottosopi-
muksiin, jotka liittyvät yleisessä etäsopimus-
direktiivissä tarkoitettuihin etäsopimuksiin ja 
jotka peruuntuvat ilman erityisiä toimenpitei-
tä kuluttajan peruuttaessa etäsopimuksen. Ar-
tiklaa ei myöskään sovelleta luottosopi-
muksiin, jotka liittyvät aikaosuusdirektiivissä 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vi 94/47/EY ostajien suojaamisesta kiinteis-
töjen osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopi-
muksen tiettyihin osiin nähden) tarkoitettui-
hin aikaosuusasunnon kauppasopimuksiin. 
Jos rahoituspalvelua koskevaan sopimukseen 
liittyy toinen sopimus palvelusta, jonka tarjo-
aa sama palvelun tarjoaja tai kolmas palvelun 
tarjoajan ja kolmannen välisen sopimuksen 
perusteella, liitännäinen sopimus peruuntuu 
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ilman erityisiä toimenpiteitä kuluttajan pe-
ruuttaessa pääsopimuksen. (6 artiklan 7 koh-
ta) 

Artiklan säännöksillä ei ole vaikutuksia so-
pimuksen pätemättömyyttä, irtisanomista tai 
purkamista koskeviin kansallisiin säännök-
siin taikka säännöksiin kuluttajan oikeudesta 
täyttää sopimusvelvoitteensa ennenaikaisesti 
(6 artiklan 8 kohta). 

 
Peruuttamisen vaikutukset 

Kuluttajan on peruuttamistapauksissa mak-
settava jo toimitetun palvelun hinta. Hintaa ei 
voida kuitenkaan periä, ellei kuluttajalle ole 
ilmoitettu sitä tai sen laskentaperusteita en-
nen sopimuksen tekemistä. Hintaa ei voida 
periä myöskään silloin, jos palvelun tarjoaja 
on aloittanut sopimuksen täyttämisen ennen 
peruuttamisajan päättymistä ilman kuluttajan 
nimenomaista pyyntöä. Maksettavan määrän 
on oltava oikeassa suhteessa jo toimitetun 
palvelun laajuuteen verrattuna sopimuksen 
kattamiin palveluihin kokonaisuudessaan, ei-
kä se saa olla sanktionluonteinen. Jäsenvalti-
ot voivat säätää, että kuluttajalta ei voida 
vaatia mitään maksua, kun hän peruuttaa va-
kuutussopimuksen. (7 artiklan 1—3 kohta)   

Palvelun tarjoajan on palautettava kulutta-
jalle viipymättä ja viimeistään 30 kalenteri-
päivän kuluttua se osa kuluttajan mahdolli-
sesti jo maksamista suorituksista, joka ei 
kohdistu jo toimitettuun palveluun. Määräai-
ka alkaa päivästä, jona palvelun tarjoaja saa 
peruuttamisilmoituksen. (7 artiklan 4 kohta)  

Kuluttajan on puolestaan viipymättä ja 
viimeistään 30 kalenteripäivän kuluttua pa-
lautettava palvelun tarjoajalle kokonaisuu-
dessaan tältä saamansa maksut ja muu omai-
suus. Määräaika alkaa päivästä, jona kulutta-
ja lähettää peruuttamisilmoituksen. (7 artik-
lan 5 kohta) 

 
Muut säännökset 

Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivissä 
on säännökset kuluttajan oikeuksista sen va-
ralta, että hänen maksukorttiaan on käytetty 
väärin (8 artikla). Lisäksi säädetään tilaamat-
ta toimitetuista palveluista (9 artikla) sekä 
eräiden etäviestimien käyttämisen rajoituk-
sista (10 artikla). Säännökset vastaavat pit-

kälti yleisen etäsopimusdirektiivin säännök-
siä.  

Jäsenvaltioilla on velvollisuus säätää te-
hokkaat ja oikeasuhteiset seuraamukset siltä 
varalta, että palvelun tarjoaja ei noudata di-
rektiivin täytäntöön panemiseksi annettuja 
kansallisia säännöksiä (11 artikla).  

Direktiivin säännökset ovat kuluttajan hy-
väksi pakottavia. Jäsenvaltioiden on toteutet-
tava tarpeelliset toimenpiteet sen estämiseksi, 
että kuluttaja ei saa kolmannen valtion lain 
valitsemisen vuoksi direktiivin mukaista suo-
jaa, jos sopimuksella on läheinen yhteys yh-
den tai useamman jäsenvaltion alueeseen. 
(12 artikla) 

Direktiivin 13 ja 14 artiklassa on säännök-
siä riittävien ja tehokkaiden oikeussuojakei-
nojen turvaamisesta kuluttajille. Jäsenvaltiot 
voivat säätää, että palvelun tarjoajalla on to-
distusvelvollisuus sen suhteen, että hän on 
antanut direktiivin mukaiset tiedot kuluttajal-
le ja että kuluttaja on suostunut sopimuksen 
tekemiseen ja sopimuksen täyttämiseen 
(15 artiklan 1 kohta). Sopimusehto, jonka 
mukaan kuluttajalla on todistustaakka siitä, 
että palvelun tarjoaja on noudattanut direktii-
vin mukaisia velvoitteitaan, on sopimus-
ehtodirektiivissä (neuvoston direktiivi 
93/13/ETY kuluttajasopimusten kohtuutto-
mista ehdoista) tarkoitettu kohtuuton ehto 
(15 artiklan 2 kohta). 

Jäsenvaltio voi edellyttää, että sen kansalli-
sen lainsäädännön direktiivin mukaisia sään-
nöksiä noudattavat ne palvelun tarjoajat, jot-
ka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon, joka ei 
ole saattanut direktiiviä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja jonka lainsäädännössä ei 
muuten ole direktiivissä säädettyjä velvoittei-
ta (16 artikla). 

Direktiivillä muutetaan toisen henkivakuu-
tusdirektiivin (toinen neuvoston direktiivi 
90/619/ETY henkivakuutuksen ensivakuu-
tusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hal-
linnollisten määräysten yhteensovittamisesta, 
säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen 
tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä, 
sekä direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta) 
15 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa 
siten, että peruuttamisajan on oltava henki-
vakuutuksissa 30 kalenteripäivää. Aikai-
semmin jäsenvaltiot saivat valita 14—30 ka-
lenteripäivän pituisen peruuttamisajan. Hen-
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kivakuutuksia koskevat direktiivit on sit-
temmin konsolidoitu yhdeksi direktiiviksi, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
viksi 2002/83/EY henkivakuutuksesta, jäl-
jempänä henkivakuutusdirektiivi.  

Direktiivi lisätään myös niin sanotun kiel-
tokannedirektiivin (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 98/27/EY kuluttajien 
etujen suojaamista tarkoittavista kieltokan-
teista) soveltamisalaan (19 artikla). Yleiseen 
etäsopimusdirektiiviin tehtävä muutos on uu-
desta direktiivistä johtuva lakitekninen tar-
kistus (18 artikla). 

Direktiivin 21 ja 22 artikla sisältää tavan-
omaiset säännökset direktiivin täytäntöön-
panosta ja voimaantulosta.  

 
3.  Direkti ivin täytäntöönpanon 

kannalta merkityksel l inen ny-
kyinen la insäädäntö 

Suomen lainsäädännössä ei ole erityissään-
nöksiä rahoituspalveluiden etämyynnistä. 
Etämyyntiin sovelletaan kuitenkin eri rahoi-
tuspalvelutyyppejä koskevaa runsasta sekto-
rilainsäädäntöä. Rahoituspalvelujen etä-
myynti –työryhmän mietinnössä (Oikeus-
ministeriö, lausuntoja ja selvityksiä 2003:37) 
on selvitetty tämän lainsäädännön sisältöä 
yksityiskohtaisesti siltä osin kuin se koskee 
elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvolli-
suutta ennen sopimuksen tekemistä ja kulut-
tajan oikeutta peruuttaa sopimus tai siihen 
rinnastettavalla tavalla muutoin päättää so-
pimus.  

Keskeisimmät erityissäännökset ennakko-
tiedonantovelvollisuudesta ovat arvopaperi-
markkinalaissa (495/1989), sijoitusrahasto-
laissa (48/1999), vakuutussopimuslaissa 
(543/1994), vakuutuksenvälittäjistä annetus-
sa laissa (251/1993), tilisiirtolaissa 
(821/1999) ja kulutusluottoja koskevassa ku-
luttajansuojalain (38/1978) 7 luvussa. Tarjot-
taessa rahoituspalveluja sähköisesti sovellet-
taviksi tulevat myös tietoyhteiskunnan palve-
lujen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) 
säännökset. Markkinoinnissa käytettävistä 
menettelytavoista säädetään sekä kuluttajan-
suojalaissa että rahoituspalvelujen tarjontaa 
koskevissa erityislaeissa: kiellettyä on käyt-
tää hyvän tavan vastaista tai muutoin kulutta-
jien kannalta sopimatonta menettelyä mark-

kinoinnissa taikka antaa totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa tietoa. 

Kuluttajalla ei Suomen lain mukaan ole oi-
keutta peruuttaa rahoituspalvelua koskevaa 
sopimusta. Direktiivissä säädettyyn peruut-
tamisoikeuteen verrattavissa ovat kuitenkin 
kuluttajan oikeus kuluttajansuojalain mukai-
sesti maksaa luotto ennenaikaisesti ja vakuu-
tuksenottajan oikeus vakuutussopimuslain 
mukaisesti irtisanoa vakuutussopimus.  

 
4.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

4.1. Yleistä 

Esityksen tarkoituksena on panna kansalli-
sesti täytäntöön rahoituspalvelujen etämyyn-
tidirektiivi. Esityksen, kuten direktiivinkin, 
tavoitteena on edistää rahoituspalvelujen va-
paata liikkuvuutta yhtenäistämällä etämyyn-
tiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioi-
den lainsäädäntöä. Näin pyritään yhtäältä 
helpottamaan palvelun tarjoajien mahdolli-
suuksia tarjota rahoituspalveluja rajojen yli ja 
toisaalta lisäämään kuluttajien luottamusta 
rajat ylittävään rahoituspalvelujen tarjontaan.  

Direktiivi pantaisiin täytäntöön lisäämällä 
kuluttajansuojalakiin uusi, rahoituspalvelujen 
ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskeva 
6 a luku. Esitystä valmisteltaessa harkittiin 
myös säännösten sijoittamista kotimyyntiä ja 
etämyyntiä koskevaan kuluttajansuojalain 
6 lukuun. Erillistä lukua pidettiin kuitenkin 
lain soveltajien kannalta selkeämpänä ratkai-
suna, vaikka tämä merkitseekin eräiden sa-
mankaltaisten säännösten toistoa. 

Kulutusluottojen peruuttamista koskevat 
säännökset ehdotetaan lisättäviksi kuluttajan-
suojalain 7 lukuun ja vakuutussopimusten 
peruuttamista koskevat säännökset vakuutus-
sopimuslakiin, koska direktiivin johdosta on 
tarpeen vain täydentää ja täsmentää kulutta-
jalla ja vakuutuksenottajalla jo nykyisin ole-
via oikeuksia päättää sopimussuhde ilman 
erityistä syytä.  

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä eh-
dotetaan täydennettäväksi myös siltä osin 
kuin ne koskevat tilinhaltijan vastuuta silloin, 
kun luottokorttia tai muuta tililuoton käyt-
töön oikeuttavaa tunnistetta on käytetty oi-
keudettomasti. Ehdotuksen mukaan näitä 
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säännöksiä sovellettaisiin kaikkien rahoitus-
palvelujen ja rahoitusvälineiden käyttöön oi-
keuttavien tunnisteiden väärinkäyttötapauk-
sissa.  

 
 

4.2. Keskeiset ehdotukset 

Soveltamisala 

Rahoituspalvelun käsite on rahoituspalve-
lujen etämyyntidirektiivissä laaja: palvelujen 
lisäksi direktiivin säännökset koskevat eräitä 
sellaisia sopimuksia, joita Suomen lainsää-
dännössä ei pidetä palveluna, vaan irtaimen 
omaisuuden kauppana. Kuluttajansuojalain 
uuden 6 a luvun säännösten ehdotetaan tä-
män vuoksi koskevan paitsi rahoituspalvelu-
jen myös rahoitusvälineiden etämyyntiä elin-
keinonharjoittajalta kuluttajalle.  

Tyypillisiä rahoituspalveluja, joiden tarjon-
taa uuden luvun säännökset koskisivat, ovat 
talletus- ja asiakastilit, maksujenvälityspalve-
lut, luotot ja vakuutukset sekä niiden välitys-
palvelut, arvopaperinvälitys ja muut sijoitus-
palvelut sekä sijoitusneuvonta. Tyypillisiä 
rahoitusvälineitä ovat rahasto-osuudet ja 
muut sellaiset arvopaperit, joihin sovelletaan 
arvopaperimarkkinalain säännöksiä.  

Teknisistä syistä esityksessä käytetään 
yleensä vain käsitettä rahoituspalvelu, vaikka 
säännökset koskevat myös rahoitusvälineitä.  

Ehdotetun luvun säännökset eivät koskisi 
lakisääteisiä vakuutuksia. Niiden osalta di-
rektiivi pantaisiin täytäntöön vakuutussopi-
muslakiin lisättävillä säännöksillä. 

Etämyynnillä tarkoitettaisiin ehdotetussa 
luvussa samaa kuin kuluttajansuojalain 6 lu-
vussa.  Rahoituspalvelujen etämyynnistä olisi 
kysymys, kun rahoituspalvelua tarjotaan ku-
luttajalle jonkin viestimen, kuten puhelimen, 
postin tai tietoverkon välityksellä siten, että 
myös sopimus tehdään viestimellä osapuol-
ten olematta yhtä aikaa läsnä.  

Jos sopimus koskee samankaltaisten rahoi-
tuspalvelujen jatkuvaa tai toistuvaa suoritta-
mista, luvun säännöksiä ei sovellettaisi yksit-
täisiin palvelusuorituksiin. Elinkeinonharjoit-
tajan ei siis tarvitsisi antaa ehdotetussa luvus-
sa mainittuja tietoja ennen kutakin palvelu-
suoritusta eikä kuluttajalla olisi peruuttamis-
oikeutta yksittäisten suoritusten osalta. Elin-

keinonharjoittajan ei tarvitsisi antaa luvun 
edellyttämiä tietoja myöskään silloin, kun 
osapuolet ovat aikaisemmin sopineet saman-
laisista rahoituspalveluista ja aikaisemmasta 
sopimuksesta on kulunut enintään vuosi. Ku-
luttajalla olisi kuitenkin oikeus peruuttaa teh-
ty sopimus, ellei luvun säännöksistä muuta 
johdu. Ehdotetut soveltamisalarajoitukset 
vastaavat direktiivin säännöksiä.  

 
Tiedonantovelvollisuus 

Ehdotettu uusi 6 a luku sisältää yksityis-
kohtaiset säännökset tiedoista, jotka elinkei-
nonharjoittajan on annettava kuluttajalle it-
sestään, tarjottavasta palvelusta, sopimukses-
ta ja mahdollisesti käytettävissä olevista oi-
keussuojakeinoista. Tiedot olisi  annettava 
hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.  

Lähtökohtana olisi kuluttajansuojalain 
6 luvun säännöksistä poiketen, että säädetyt 
tiedot ja sopimusehdot olisi annettava kirjal-
lisesti tai muulla pysyvällä tavalla jo ennen 
sopimuksen tekemistä. Rahoituspalvelun 
ominaisuudet ja sopimuksen muu sisältö 
määräytyvät käytännössä annettujen tietojen 
ja sopimusehtojen perusteella. Tämän vuoksi 
on tärkeää, että kuluttaja saa sopimusehdot ja 
ennakkotiedot siten, että hän voi perehtyä 
niihin huolellisesti ennen sopimuksesta päät-
tämistä. Jos sopimus tehdään kuluttajan 
pyynnöstä sellaista etäviestintä käyttäen, että 
tietojen ja sopimusehtojen toimittaminen täl-
lä tavalla ei ole mahdollisista ennen sopi-
muksen tekemistä, ne voitaisiin kuitenkin 
toimittaa sopimuksen tekemisen jälkeen. 

Puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan ei 
tarvitsisi antaa kaikkia säädettyjä tietoja, jos 
kuluttaja siihen nimenomaisesti suostuu, 
vaan ainoastaan määrätyt olennaisimmat tie-
dot itsestään, tarjottavasta palvelusta ja kulut-
tajan mahdollisesta oikeudesta peruuttaa so-
pimus. Tällöinkin kaikki tiedot ja sopi-
musehdot olisi toimitettava kuluttajalle kir-
jallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. 

Ehdotetut säännökset vastaavat vähäisin 
tarkistuksin direktiivin säännöksiä. Ei ole pi-
detty tarpeellisena säätää direktiivin vaati-
muksia ylittäviä tiedonantovelvoitteita, koska 
direktiivin mukaiset velvoitteet ovat jo hyvin 
kattavia. Elinkeinonharjoittajan on lisäksi 
noudatettava etämyynnissä muualla lainsää-
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dännössä asetettuja tiedonantovelvoitteita. 
 

Kuluttajan oikeus peruuttaa tehty sopimus 

Kuluttajalla olisi ehdotetun 6 a luvun mu-
kaan oikeus peruuttaa rahoituspalvelua kos-
keva etäsopimus 14 päivän määräajassa so-
pimuksen tekemisestä. Jos kuluttaja kuiten-
kin saa ennakkotiedot ja sopimusehdot kirjal-
lisesti tai muulla pysyvällä tavalla vasta so-
pimuksen tekemisen jälkeen, peruuttamisaika 
alkaisi kulua vasta tietojen ja ehtojen saami-
sesta.   

Monien rahoituspalvelujen sisältö määräy-
tyy sopimusehtojen perusteella, minkä vuok-
si kuluttaja ei voi arvioida tekemänsä sopi-
muksen edullisuutta ennen kuin hänellä on 
ollut tilaisuus perehtyä sopimusehtoihin. Ku-
luttajalla on myös oltava tilaisuus perehtyä 
laissa säädettyihin ennakkotietoihin, erityi-
sesti peruuttamisoikeutta koskeviin. Tämän 
vuoksi direktiiviä valmisteltaessa pidettiin 
perusteltuna, että peruuttamisen määräaika ei 
ala kulua ennen kuin kuluttaja on saanut so-
pimusehdot ja ennakkotiedot kirjallisesti tai 
muulla pysyvällä tavalla.  

Jos ennakkotietojen ja sopimusehtojen toi-
mittaminen pysyvällä tavalla laiminlyödään, 
kuluttajalla voi säilyä oikeus peruuttaa sopi-
mus hyvinkin pitkän ajan. Ehdotus poikkeaa 
tältä osin yleistä etämyyntiä koskevista sään-
nöksistä ja kotimyyntisäännöksistä, joiden 
mukaan kuluttajan on vuoden kuluessa ve-
dottava sopimuksen sitomattomuuteen tai so-
pimus tulee myös häntä sitovaksi. Ehdotus ei 
sisällä vastaavaa ajallista takarajaa peruutta-
misoikeuden käyttämiselle.  

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeut-
taan, hänellä olisi velvollisuus maksaa sopi-
muksen mukaisesti suoritetut palvelut. Kor-
vausta ei voitaisi kuitenkaan vaatia, jos kor-
vauksen määrää tai laskentaperusteita ei ole 
ilmoitettu ennakolta tai jos sopimuksen täyt-
täminen on aloitettu ennen peruuttamisajan 
päättymistä ilman kuluttajan nimenomaista 
pyyntöä. Esitys poikkeaa yleisistä etämyynti-
säännöksistä, joiden mukaan palvelua koske-
vaa sopimusta ei voida peruuttaa sen jälkeen, 
kun sen suorittaminen on kuluttajan suostu-
muksella aloitettu.  

Kuluttajalla olisi myös kulutusluottojen 
etämyynnissä oikeus 14 päivän kuluessa pe-

ruuttaa tehty sopimus. Määräaika alkaisi so-
pimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä 
ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut kappa-
leen luottosopimuksesta ja ehdotetussa 
6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot pysy-
vällä tavalla. Jos kuluttaja peruuttaa sopi-
muksen, häneltä ei voitaisi vaatia korvaukse-
na muuta kuin todellinen vuosikorko siltä 
ajalta, jona luotto on ollut hänen käytettävis-
sään. Ehdotettu säännös kuluttajan korvaus-
velvollisuudesta on asiallisesti samansisäl-
töinen, mutta täsmällisempi kuin direktiivin 
säännös.  

Jäsenvaltio voi direktiivin 6 artiklan 3 koh-
dan ensimmäisen alakohdan mukaan halutes-
saan säätää, että peruttamisoikeus ei koske 
kiinteistöluottoja eikä kiinnitysluottoja. Luo-
tonantajat ovat esitystä valmisteltaessa esit-
täneet, että Suomen tulisi käyttää hyväksi di-
rektiivin sallimaa poikkeusmahdollisuutta 
sellaisissa luottosopimuksissa, joiden vakuu-
tena on asunto. Etenkin kiinteäkorkoisissa 
asuntoluotoissa peruuttamisoikeus saattaa 
luotonantajien mukaan johtaa korkospeku-
lointiin.  

Esityksessä ei ehdoteta käytettäväksi direk-
tiivin sallimia mahdollisuuksia tehdä poikke-
uksia peruuttamisoikeudesta. Mahdollisuudet 
käyttää peruuttamisoikeutta spekulointiin 
ovat erittäin rajoitetut ottaen huomioon että 
peruuttamisaika on lyhyt, vain 14 päivää. 
Painavat syyt puoltavat sen sijaan sitä, että 
peruuttamisoikeus koskee myös kiinteäkor-
koisia asuntoluottoja. Tällaisen luoton merki-
tys kuluttajan taloudelle on yleensä suuri. 
Onkin tärkeää turvata kuluttajalle oikeus ir-
tautua sopimuksesta kohtuullisin taloudelli-
sin seuraamuksin. 

Vakuutussopimuslakiin ehdotetaan lisättä-
väksi eläkevakuutuksia ja säästöhenkivakuu-
tuksia koskeva peruuttamissäännös. Ehdotet-
tu peruuttamisoikeus koskee myyntitavasta 
riippumatta kaikkia eläkevakuutus- ja säästö-
henkivakuutussopimuksia, eikä vain etäso-
pimuksia. Ehdotus perustuu henkivakuutus-
direktiivin ja rahoituspalvelujen etämyyntidi-
rektiivin säännöksiin. Se parantaa vakuutuk-
senottajan asemaa, sillä nykyisin käytettävien 
tavanomaisten vakuutusehtojen mukaan va-
kuutuksenottaja voi irtisanoa eläkevakuutuk-
sen ja saada vakuutuksen takaisinostoarvon 
vain erityisistä syistä, kuten avioeron, työt-
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tömyyden tai puolison kuoleman vuoksi.  
Eläkevakuutusten ja säästöhenkivakuutus-

ten peruuttamisaika olisi 30 päivää. Pääsään-
tönä olisi, että peruuttamisoikeutta käyttäes-
sään vakuutuksenottaja saisi maksamansa 
vakuutusmaksun takaisin kokonaisuudes-
saan. Poikkeuksen muodostaisivat eläkeva-
kuutukset ja säästöhenkivakuutukset, joissa 
vakuutuksen tuotto riippuu vakuutuksenotta-
jan valitseman sijoituskohteen arvonkehityk-
sestä. Tällaisissa vakuutuksissa on perustel-
tua, että vakuutuksenottaja kantaa riskin si-
joituskohteen arvon laskemisesta peruutta-
misaikana. Esitys vastaa alalla yleisesti ny-
kyisin käytettäviä vakuutusehtoja.   

Muiden vakuutusten osalta vakuutussopi-
muslain nykyiset säännökset riittävät täyttä-
mään direktiivin vaatimukset. Vakuutuksen-
ottajalla on oikeus milloin tahansa vakuutus-
kauden kuluessa irtisanoa vakuutus, ja va-
kuutuksenottaja on velvollinen irtisanomis-
oikeutta käyttäessään maksamaan vain saa-
mastaan vakuutusturvasta. Irtisanomisoikeus 
vastaa siis asiallisesti direktiivin mukaista 
peruuttamisoikeutta. 

Jäsenvaltiot voivat direktiivin  6 artiklan 
1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan sää-
tää erityisestä harkinta-ajasta, jona sijoitus-
palvelua koskevan etäsopimuksen täyttämi-
nen lykkäytyy. Vastaavaa sääntelyä ei ehdo-
teta, sillä sopimuksen täyttämisen pakollinen 
siirtäminen ei kaikissa tapauksissa olisi ku-
luttajien etujen mukaista. 

 
4.3. Rahoituspalvelujen etämyyntidirek-

tiivin säännökset, jotka eivät edellytä 
muutoksia lainsäädäntöön 

Direktiivin 3 artiklan 4 kohdan mukaan ku-
luttajalle sopimusvelvoitteista ennen sopi-
muksen tekemistä annettavien tietojen on ol-
tava sen lainsäädännön mukaiset, jota sopi-
mukseen otaksuttavasti sovellettaisiin, jos se 
tehtäisiin. Palvelun tarjoajan on säännöksen 
mukaan siis huolehdittava muun muassa sii-
tä, että sopimusvelvoitteista annettavat tiedot 
ovat sopusoinnussa kuluttajaa suojaavan pa-
kottavan lainsäädännön kanssa. Tällainen 
velvollisuus rahoituspalvelua tarjoavalla 
elinkeinonharjoittajalla voidaan katsoa jo ny-
kyisinkin olevan: markkinointi on harhaan-
johtavaa, jos sopimusvelvoitteita koskevat 

tiedot eivät vastaa kuluttajaa suojaavan pa-
kottavan lainsäädännön vaatimuksia. Tämän 
vuoksi ei pidetä tarpeellisena lisätä lakiin 
3 artiklan 4 kohtaa vastaavaa nimenomaista 
säännöstä. Säännös saattaisi johtaa virheelli-
seen vastakohtapäätelmään, jonka mukaan 
elinkeinonharjoittajilla ei ole tällaista velvol-
lisuutta muita palveluita tai tavaroita markki-
noidessaan.  

Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 a §:ssä kiel-
letään toimittamasta kuluttajalle kulutushyö-
dykettä ilman nimenomaista tilausta, jos ku-
luttajalta edellytetään maksua, hyödykkeen 
palauttamista tai säilyttämistä tai muuta toi-
menpidettä. Varallisuusoikeudellisista oike-
ustoimista annetun lain (228/1929) 8 §:n mu-
kaan kuluttajan passiivisuus tällaisissa tapa-
uksissa ei merkitse tarjouksen hyväksymistä. 
Nämä säännökset vastaavat tilaamatta toimi-
tettuja palveluja koskevaa direktiivin 9 artik-
laa, joka ei siten edellytä erityisiä täytän-
töönpanotoimia.   

Direktiivin 10 artiklassa säädetään eräiden 
etäviestimien käyttämisen rajoituksista. Sa-
masta asiasta säädetään myös 31 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla. Tämän direktiivin täytäntöönpanemis-
ta koskeva hallituksen esitys (hallituksen esi-
tys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja 
eräiden muiden lakien muuttamisesta; 
HE 125/2003 vp) on parhaillaan eduskunnan 
käsiteltävänä. Uudella sähköisen viestinnän 
tietosuojalailla on tarkoitus panna täytäntöön 
myös rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivin 
10 artikla siltä osin kuin kysymys on säh-
köisten etäviestimien käytön rajoittamisesta. 
Muiden etäviestimien osalta henkilötietolain 
(523/1999) 19 § täyttää 10 artiklan vaatimuk-
set. Henkilötietolain 19 §:ssä säädetään suo-
ramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suo-
ramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatut-
kimukseen taikka muihin näihin rinnastetta-
viin osoitteellisiin lähetyksiin käytettävistä 
henkilörekistereistä. Rekisteröidyllä on pykä-
län mukaan oikeus halutessaan kieltää henki-
lötietojensa kerääminen, tallettaminen ja luo-
vuttaminen tällaisiin tarkoituksiin. Direktii-
vin 10 artiklan täytäntöön panemiseksi ei tar-
vita muita säännöksiä.  
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Uusia säännöksiä ei tarvita myöskään di-
rektiivin 11 ja 13 artiklan täytäntöön panemi-
seksi, sillä nykyiset valvonta- ja seuraamus-
järjestelmät täyttävät direktiivin vaatimukset. 
Valvontaviranomaisina toimivat kuluttaja-
asiamies, Rahoitustarkastus ja Vakuutusval-
vontavirasto. Valvonta- ja seuraamusjärjes-
telmistä säädetään kuluttajansuojalain 2 ja 
3 luvussa, vakuutusyhtiölain 14 ja 14 a lu-
vussa, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne-
tussa laissa (398/1995), vakuutusyhdistyslain 
(1250/1987) 12 luvussa, vakuutuksenvälittä-
jistä annetussa laissa, arvopaperimarkkina-
lain 7 luvussa, luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa (1607/1993), jäljempänä luotto-
laitoslaki, ja sijoitusrahastolaissa. Direktiivin 
14 artiklassa edellytettyjä  oikeussuojaelimiä 
ovat Suomessa kuluttajavalituslautakunta, 
Arvopaperilautakunta ja Vakuutuslautakunta.  

Uusia säännöksiä ei tarvita myöskään di-
rektiivin 15 artiklan täytäntöön panemiseksi. 
Tuomioistuimet noudattavat Suomessa iura 
novit curia –periaatetta. Periaate merkitsee 
muun muassa sitä, että tuomioistuimet ratkai-
sevat todistustaakkakysymykset viran puo-
lesta eivätkä ne ole sidottuja asianosaisten 
mielipiteisiin tai vaatimuksiin. Näin on eri-
tyisesti silloin, kun riita koskee pakottavan 
lainsäädännön soveltamista. Artiklassa tar-
koitettu osapuolten välinen sopimus todistus-
taakan asettamisesta kuluttajalle ei siis vai-
kuttaisi asian ratkaisemiseen. 

Jäsenvaltio voi 16 artiklan mukaan edellyt-
tää, että sen kansallisen lainsäädännön direk-
tiivin mukaisia säännöksiä noudattavat ne 
palvelun tarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet 
jäsenvaltioon, joka ei ole saattanut direktiiviä 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja jonka 
lainsäädännössä ei muuten ole direktiivissä 
säädettyjä velvoitteita. Mahdollisuus vaatia 
omien kansallisten säännösten noudattamista 
esimerkiksi kuluttajien suojaamiseksi anne-
taan myös sähköisen kaupankäynnin direktii-
vin (Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palve-
luja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, si-
sämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudel-
lisista näkökohdista) 4 artiklan 4 kohdassa. 
Kohta on Suomessa pantu täytäntöön tietoyh-
teiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun 
lain 5 §:llä. Suomen toimivaltaisilla viran-
omaisilla on siten jo nykyisin oikeus vaatia 

kansallisten säännösten noudattamisesta, jos 
se kuluttajansuojasyistä on välttämätöntä. Di-
rektiivin 16 artiklan mukaista mahdollisuutta 
ei sen vuoksi ole tarpeen käyttää.  

 
 

5.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole julkistaloudellisia vaiku-
tuksia. Toimivaltaisten valvontaviranomais-
ten — kuluttaja-asiamiehen, Rahoitustarkas-
tuksen ja Vakuutusvalvontaviraston — tehtä-
vät lisääntyvät jossain määrin uusien, erityi-
sesti tiedonantovelvollisuutta koskevien 
säännösten valvontatarpeen takia. Valvonta-
tehtävät voitaneen kuitenkin hoitaa nykyisiä 
voimavaroja tarpeen mukaan kohdentamalla 
eikä lisää voimavaroja välttämättä tarvita.  

Rahoituspalvelujen etämyynnistä ei ole ny-
kyisin laissa säännöksiä, ja esitys merkitsee-
kin kuluttajien aseman paranemista. Elinkei-
nonharjoittajille aiheuttavat kustannuksia eri-
tyisesti tiedonantovelvollisuutta koskevat 
uudet, yksityiskohtaiset säännökset. Myös 
kuluttajan peruuttamisoikeutta koskevat 
säännökset ovat uusia. Nämä säännökset ei-
vät kuitenkaan aiheuta merkittäviä kustan-
nuksia elinkeinonharjoittajille, sillä kulutta-
jalla olisi esityksen mukaan sopimuksen pe-
ruuttaessaan velvollisuus maksaa jo saamas-
taan palvelusta. Kuluttajalla on monissa ta-
pauksissa jo nykyisin joko lain tai alalla käy-
tettävien tavanomaisten sopimusehtojen mu-
kaan oikeus halutessaan peruuttaa tai irtisa-
noa sopimus taikka täyttää sopimus ennenai-
kaisesti.  

Esityksen perustana oleva direktiivi yhte-
näistää rahoituspalvelujen etämyyntiä koske-
via säännöksiä ETA-valtioissa, mikä on omi-
aan helpottamaan rahoituspalvelujen etä-
myyntiä rajojen yli. Direktiivin säännökset, 
erityisesti tiedonantovelvollisuutta koskevat 
säännökset ovat kuitenkin melko raskaita. 
Samoin monet kysymykset jäävät edelleen-
kin kansallisen lainsäädännön varaan, sillä 
harmonisointi koskee lähinnä kahta kysy-
mystä, ennen sopimuksen tekemistä annetta-
via tietoja ja sopimuksen peruuttamista. Di-
rektiivin ja esityksen ei odotetakaan merkit-
tävästi lisäävän elinkeinonharjoittajien ha-
lukkuutta tarjota rahoituspalveluja rajojen 
yli.  
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6.  Asian valmiste lu 

Oikeusministeriö asetti 22 päivänä marras-
kuuta 2002 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella ehdotus rahoituspalvelujen etä-
myyntidirektiivin täytäntöön panemiseksi 
tarvittavasta lainsäädännöstä. Työryhmässä 
olivat edustettuina joko jäseninä tai pysyvinä 
asiantuntijoina oikeusministeriö, valtiova-
rainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Kuluttajavirasto, Rahoitustarkastus, Vakuu-
tusvalvontavirasto, Arvopaperinvälittäjien 
yhdistys ry, Suomen sijoitusrahastoyhdistys 
ry, Osakesäästäjien Keskusliitto ry, Suomen 
Kuluttajaliitto, Suomen Pankkiyhdistys r.y., 
Suomen Suoramarkkinointiliitto ry, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry, Kuluttaji-
en Vakuutustoimisto ja Pankkialan Asiakas-
neuvontatoimisto.  

Työnsä aikana työryhmä kuuli kauppa- ja 
teollisuusministeriötä, Arvopaperilautakun-
taa, Vakuutuslautakuntaa, Kaupan Keskus-
liittoa ja Keskuskauppakamaria. Työryhmän 
mietintö valmistui 14 päivänä marraskuuta 
2003. 

Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lau-
sunnon 34 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lau-
sunnon antoi 18 tahoa. Annetuista lausun-
noista on oikeusministeriössä laadittu tiivis-
telmä (Oikeusministeriö, lausuntoja ja selvi-
tyksiä 2004:15). 

Valtaosa lausunnonantajista kannatti työ-

ryhmän ehdotusta direktiivin täytäntöön pa-
nemiseksi. Kritiikkiä esitettiin erityisesti 
kahdesta kysymyksestä. Suomen Pankkiyh-
distys r.y. ja eräät muut elinkeinoelämää 
edustavat lausunnonantajat sekä Rahoitustar-
kastus katsoivat, että ehdotuksen perusteluis-
sa asetetaan tiukempia vaatimuksia ennakko-
tietojen ja sopimusehtojen antamisesta pysy-
vällä tavalla kuin direktiivissä edellytetään, 
mikä aiheuttaisi perusteettomia lisäkustan-
nuksia ja haittaisi verkkopalvelujen kehittä-
mistä. Nämä lausunnonantajat eivät pitäneet 
perusteltuna myöskään ehdotusta, jonka mu-
kaan luotonantajan korvaus peruuttamisesta 
vastaisi todellista vuosikorkoa käytetyltä 
luottoajalta. Lausunnonantajien mukaan eh-
dotus merkitsee luotonantajille pienempää 
korvausta kuin muiden rahoituspalvelujen 
tarjoajille, koska todellinen vuosikorko ei ka-
ta niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat ennen 
luottopäätöstä tehtävästä työstä.  

Säännöstä ennakkotietojen ja sopimusehto-
jen toimittamista pysyvällä tavalla on lausun-
topalautteen johdosta muutettu. Esitykseen 
on jatkovalmistelussa tehty myös muita, lä-
hinnä teknisluonteisia muutoksia ja täsmen-
nyksiä. Säännös, joka koskee kuluttajan kor-
vausvelvollisuutta hänen peruuttaessaan ku-
lutusluottosopimuksen, on säilytetty ennal-
laan. Kulutusluottoja ja muita rahoituspalve-
luja koskevat ehdotetut säännökset ovat asi-
allisesti samansisältöiset. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Kuluttajansuojalaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

2 a §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että myös 6 a luvun säännöksiä sovellet-
taisiin yksityistakaajien ja yksityisten pan-
tinantajien sitoumuksiin luotonantajille. Py-
kälällä pannaan täytäntöön rahoituspalvelu-
jen etämyyntidirektiivi takaus- ja panttaussi-
toumusten osalta.  

Komission alkuperäinen direktiiviehdotus 
(KOM(1998) 468 lopullinen) sisälsi viitteel-
lisen luettelon palveluista, joita pidetään ra-
hoituspalveluina. Luettelon 6 kohdan mu-
kaan rahoituspalveluja ovat takaukset ja si-
toumukset. Sittemmin luettelo poistettiin eh-
dotuksesta (komission muutettu ehdotus; 
KOM (1999) 385 lopullinen), mutta tarkoi-
tuksena ei ollut supistaa direktiivin sovelta-
misalaa, vaan päinvastoin varmistaa, ettei 
lainsäädäntöaukkoja synny. Jo ennen direk-
tiivin hyväksymistä Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin katsoi ennakkoratkaisunsa pe-
rusteluissa asiassa C—45/96 Bayerische Hy-
potheken- und Wechselbank (Kok. 1998, s. 
I—1199), että kotimyyntisopimukseen liitty-
vä toisen kuluttajan antama takaus voi olla 
kotimyyntidirektiivissä (neuvoston direktiivi 
85/577/ETY muualla kuin elinkeinonharjoit-
tajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia 
koskevasta kuluttajansuojasta) tarkoitettu ku-
luttajapalvelus ja kuulua siten direktiivin so-
veltamisalaan. 

Ehdotetun 6 a luvun säännöksiä sovelle-
taan, jos takaus- tai panttaussitoumuksen te-
kemiseen ja sitä edeltävään tietojen antami-
seen ja muuhun yhteydenpitoon luotonanta-
jan ja vakuuden antajan välillä käytetään yk-
sinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä. 
Merkitystä ei ole sillä, onko päävelkasopi-
mus tehty 6 a luvussa tarkoitetussa etämyyn-
nissä vai ei. 

Yksityistakaajalla ja yksityisellä pantinan-
tajalla tarkoitetaan pykälässä samaa kuin ta-

kauksesta ja vierasvelkapanttauksesta anne-
tussa laissa (361/1999), jäljempänä takausla-
ki. Yksityistakaajia ja yksityisiä pantinantajia 
ovat yksityishenkilöt, eivät kuitenkaan sellai-
set henkilöt, jotka kuuluvat velallisyrityksen 
toimielimiin tai jotka omistavat vähintään 
kolmasosan velallisyrityksestä. Luotonantajia 
puolestaan ovat takauslain mukaan sellaiset 
henkilöt, jotka elinkeinotoiminnassaan 
myöntävät luottoja tai vakuuksia. Merkitystä 
ei ole sillä, annetaanko vakuussitoumus kulu-
tusluoton vai elinkeinotoimintaan myönnet-
tävän luoton vakuudeksi.  

Ehdotetun 6 a luvun säännöksiä sovelletaan 
takaus- ja panttaussitoumuksiin soveltuvin 
osin. Tiedonantovelvollisuussäännöksistä 
merkityksellisiä ovat lähinnä 6 §:n säännök-
set palvelun tarjoajasta ja 8 §:n säännökset 
etäsopimuksesta eli takaus- tai panttaussi-
toumuksesta. Lisäksi yksityistakaajalle tai 
yksityiselle pantinantajalle on annettava 
7 §:n 1 kohdan mukainen kuvaus takauksen 
tai panttauksen pääominaisuuksista ja 9 §:n 
1 kohdan mukainen tieto takaajan tai pan-
tinantajan käytettävissä olevista oikeussuoja-
keinoista. Näiden tietojen lisäksi luotonanta-
jan on annettava yksityistakaajalle tai yksi-
tyiselle pantinantajalle takauslain 12 §:ssä 
säädetyt tiedot.  

Yksityistakaajalla tai yksityisellä pantinan-
tajalla on 6 a luvun 12 §:n mukaisesti oikeus 
peruuttaa antamansa sitoumus. Takaajan tai 
pantinantajan oikeus sopimuksen peruuttami-
seen on itsenäinen suhteessa velallisen oikeu-
teen peruuttaa luottosopimus: takaaja tai pan-
tinantaja voi siis peruuttaa antamansa si-
toumuksen silloinkin, kun päävelallinen ei 
peruuta luottosopimusta. Vakuudenantajan 
itsenäinen oikeus peruuttaa antamansa va-
kuussitoumus saattaa käytännössä johtaa sii-
hen, ettei vakuussitoumuksia tehdä etäsopi-
muksina tai että luotto ei ole kuluttajan nos-
tettavissa ennen kuin vakuussitoumus on tul-
lut vakuudenantajaa lopullisesti sitovaksi. 

Takaus- tai panttaussitoumus voi peruuntua 
myös sen johdosta, että päävelallinen käyttää 
peruutusoikeuttaan. Tällaisia tapauksia selvi-
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tetään tarkemmin 6 a luvun 13 §:n peruste-
luissa. 

Ehdotetun 6 a luvun säännökset ovat pakot-
tavia yksityistakaajan ja yksityisen pantinan-
tajan hyväksi.   

 
6 luku. Kotimyynti ja etämyynti 

1 §. Soveltamisala. Pykälään ehdotetaan in-
formaatiosyistä lisättäväksi uusi 2 momentti, 
jossa viitataan rahoituspalvelujen ja rahoitus-
välineiden etämyyntiä koskevaan 6 a lukuun. 
Muutos on tekninen: 6 luvun soveltamisala ei 
momentin johdosta muutu, sillä luvun sään-
nöksiä etämyynnistä ei nykyisen 6 §:n mu-
kaan sovelleta rahoituspalvelua eikä arvopa-
perimarkkinalaissa tarkoitettua arvopaperia 
koskevaan sopimukseen.   

6 §. Soveltamisalan rajoitukset etämyyn-
nissä. Pykälän 2 kohta poistetaan 1 §:ään 
tehdyn muutoksen johdosta. Kohdan mukaan 
etämyyntiä koskevia säännöksiä ei sovelleta 
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua arvo-
paperia koskevaan sopimukseen. Samoin 
poistetaan pykälän 3 kohdan mukainen so-
veltamisalarajoitus, joka koskee talletusta, 
luottoa, vakuutusta tai muuta rahoituspalve-
lua koskevaa sopimusta. Muilta osin sovel-
tamisalan rajoitukset pysyvät ennallaan.  

14 §. Tietojen vahvistaminen etämyynnissä. 
Tiedot on pykälän 1 momenttiin ehdotetun 
täsmennyksen mukaan vahvistettava kulutta-
jalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai säh-
köisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja 
toisintaa tiedot muuttumattomina. Säännös 
vastaa ehdotetun 6 a luvun 11 §:n 1 moment-
tia. Säännöksen sisältöä selvitetään jäljempä-
nä kyseisen momentin yhteydessä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan tehdään 
terminologinen tarkistus: käyntiosoite-sana 
korvataan maantieteellisellä osoitteella. Koh-
ta yhtenäistetään näin sanonnaltaan tietoyh-
teiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun 
lain 7 §:n kanssa.     

 
6 a luku. Rahoituspalvelujen ja rahoi-

tusvälineiden etämyynti 

1 §. Soveltamisala. Luvun säännöksiä etä-
myynnistä sovelletaan pykälän 1 momentin 
mukaan silloin, kun elinkeinonharjoittaja tar-
joaa kuluttajalle rahoituspalveluja tai rahoi-

tusvälineitä. Kuluttajan ja elinkeinonharjoit-
tajan käsitteet määritellään 1 luvussa. Pykä-
lällä pannaan täytäntöön direktiivin 1 artiklan 
1 kohta ja 2 artiklan b—d kohta. 

Monien rahoituspalvelujen tarjoaminen 
edellyttää lain mukaan toiminnanharjoittajal-
ta toimilupaa tai rekisteröintiä. Ehdotettujen 
säännösten soveltamisen kannalta merkitystä 
ei kuitenkaan ole sillä, onko tarjoaja säännel-
ty elinkeinonharjoittaja vai ei. Säännöksiä 
sovelletaan kaikkien elinkeinonharjoittajien 
harjoittamaan rahoituspalvelujen ja rahoitus-
välineiden etämyyntiin.  

Pykälän 1 momentissa luetellaan informaa-
tiosyistä tavallisimmat kuluttajille tarjottavat 
rahoituspalvelut ja rahoitusvälineet. Luvun 
soveltamisalaan kuuluvat ensinnäkin talletus-
tilit ja asiakastilit. Talletuksella tarkoitetaan 
samaa kuin luottolaitoslaissa eli sellaisia ta-
kaisinmaksettavia rahavaroja, jotka on osit-
tain tai kokonaan korvattava talletussuojara-
hastosta. Myös asiakastileillä tarkoitetaan 
samaa kuin luottolaitoslaissa eli vaadittaessa 
takaisinmaksettavien varojen vastaanottamis-
ta sellaisille tileille, joilla olevia varoja voi-
daan käyttää yhden tai useamman yrityksen 
myymien tavaroiden tai palvelujen maksami-
seen ja käteisen nostamiseen. 

Toiseksi momentissa mainitaan maksujen-
välityspalvelut. Maksujenvälityspalvelun kä-
site on momentissa laajempi kuin luottolai-
toslaissa. Luvun säännöksiä sovelletaan 
myös sellaiseen kuriiritoiminnan luonteiseen 
maksujen välitykseen, jossa elinkeinonhar-
joittaja tekee jokaisen toimeksiannon hoita-
misesta eri sopimuksen asiakkaan kanssa ja 
ottaa vastaan välitettävät varat asiakkaalta 
erikseen jokaisen yksittäisen toimeksiannon 
hoitamista varten. Luottolaitoslaissa maksu-
jenvälityspalveluilla tarkoitetaan maksutoi-
meksiantojen toteuttamista asiakkaalta en-
nakkoon otetuista varoista.   

Kolmanneksi luvun säännökset koskevat 
luottojen tarjoamista ja niiden välittämistä. 
Kulutusluottoja koskevia erityissäännöksiä 
on 7 luvussa. Kulutusluotolla tarkoitetaan 
7 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan luottoa, 
jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mu-
kaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle 
lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vas-
taavana taloudellisena järjestelynä. Luotolla 
on ehdotetussa luvussa vastaava laaja merki-
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tyssisältö kuin 7 luvussa. Luottoja ovat paitsi 
perinteiset kulutusluotot myös asuntoluotot ja 
opintolainat. Luottona pidetään myös mak-
sunlykkäyksen myöntämistä esimerkiksi 
maksuaikakortin avulla. Maksunlykkäys ei 
kuitenkaan aina merkitse luoton antamista. 
Sekä kulutustavaran kaupassa että varsinkin 
kulutuspalveluissa kuluttajalla on usein mah-
dollisuus maksaa hinta lyhyehkön määräajan 
kuluessa laskua vastaan. Tällaista tavan-
omaista laskutuskäytäntöä ei pidetä 7 luvun 
mukaisena kulutusluottona eikä myöskään 
ehdotetussa  luvussa tarkoitettuna luottona.  

Direktiivin 2 artiklan b kohtaan sisältyväs-
sä rahoituspalvelun määritelmässä ei erikseen 
mainita luottojen välitystä, vaan käytetään 
laajempaa käsitettä ”luottopalvelut”. Sisällöl-
tään ehdotus vastaa direktiiviä.  

Neljänneksi momentissa mainitaan vakuu-
tukset ja niiden välittäminen. Kuluttajava-
kuutusten pääryhmiä ovat vahinko- ja henki-
lövakuutukset. Vahinkovakuutuksella tarkoi-
tetaan vakuutusta, joka otetaan esinevahin-
gon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai 
muun varallisuusvahingon korvaamiseksi. 
Kuluttajille myönnettävät vahinkovakuutuk-
set ovat yleensä yhdistelmävakuutuksia, ku-
ten koti-, auto- tai matkavakuutuksia, mutta 
myös yksittäisten esineiden vakuutuksia 
myönnetään. Henkilövakuutuksella tarkoite-
taan vakuutusta, jonka kohteena on luonnol-
linen henkilö. Henkilövakuutuksia ovat esi-
merkiksi henkivakuutukset sekä vapaaehtoi-
set tapaturma- ja sairausvakuutukset. 

Vakuutusten välittäminen on mainittu sel-
keyden vuoksi momentissa erikseen. Rahoi-
tuspalvelun määritelmässä direktiivissä käy-
tetään laajempaa käsitettä ”vakuutuspalve-
lut”. Sisällöltään ehdotus vastaa direktiiviä.     

Kuluttajansuojalain ja siten myös ehdote-
tun luvun säännökset koskevat vain vapaaeh-
toisten vakuutusten tarjoamista. Lakisääteis-
ten vakuutusten osalta direktiivi pannaan täy-
täntöön vakuutussopimuslakiin lisättävillä 
säännöksillä. 

Direktiiviin sisältyvässä rahoituspalvelun 
määritelmässä mainitaan erikseen yksilölliset 
eläkejärjestelyt. Yksilölliset eläkejärjestelyt 
ovat nykyisin Suomessa vakuutuksia. Eläke-
tuotteita saatetaan tulevaisuudessa tarjota ku-
luttajalle myös esimerkiksi määräaikaistalle-
tuksen tai sijoitusrahastosäästämisen muo-

dossa. Yksilöllisiä eläkejärjestelyjä ei ole 
kuitenkaan tarpeen mainita momentissa erik-
seen, koska muut momentissa mainitut rahoi-
tuspalvelut kattavat myös ne.   

Momentin 5 kohdan mukaan luvun sään-
nökset koskevat etämyyntiä silloin, kun ku-
luttajalle tarjotaan rahasto-osuuksia tai muita 
sellaisia arvopapereita, joihin sovelletaan ar-
vopaperimarkkinalakia. Arvopaperimarkki-
nalakia sovelletaan sen 1 luvun 2 §:n 1 mo-
mentin mukaan arvopaperiin, joka on vaih-
dantakelpoinen ja joka on saatettu tai saate-
taan yleiseen liikkeeseen useiden samansisäl-
töisistä oikeuksista annettujen arvopaperei-
den kanssa. Arvopapereita voivat olla esi-
merkiksi osakkeet ja muut osuudet yhteisön 
omaan pääomaan, joukkovelkakirjalainan 
osuudet ja niihin rinnastuvat velallisen si-
toumukset, edellä mainittuihin liittyvät osin-
ko-, korko-, tuotto- tai merkintä-oikeudet, os-
to- ja myyntioikeudet, jotka koskevat edellä 
mainittuja oikeuksia, rahasto-osuudet ja nii-
hin rinnastettavat yhteissijoitusyrityksen 
osuudet samoin kuin muut sitoumukseen tai 
sopimukseen perustuvat oikeudet.  

Eräisiin arvopapereihin ei kuitenkaan so-
velleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä 
sen vuoksi, että arvopaperia hankkivan ase-
ma ja erityisesti tiedonsaanti on turvattu 
muussa lainsäädännössä, kuten asuntokaup-
palaissa (843/1994) ja kuluttajansuojalaissa. 
Arvopaperimarkkinalain soveltamisalan ul-
kopuolelle jäävät lain 1 luvun 2 §:n 2 mo-
mentin mukaan ensiksikin arvopaperit, jotka 
yksin tai yhdessä muiden arvopaperien kans-
sa tuottavat oikeuden hallita määrättyä huo-
neistoa, muuta tilaa tai kiinteistöä taikka 
kiinteistön osaa. Toiseksi soveltamisalan ul-
kopuolelle jäävät arvopaperit, jotka tuottavat 
oikeuden käyttää tai saada muita kuluttajan-
suojalain tarkoittamia kulutushyödykkeitä, 
jos arvopaperien arvo perustuu pääasiassa 
tällaiseen oikeuteen. Tällaisia arvopapereita 
ovat esimerkiksi golf- ja tennisosakkeet tai 
-osuudet, joiden hallinnan pääasiallinen tar-
koitus on yleensä saada käyttää niiden liik-
keeseenlaskijan tarjoamia palveluja. Edellä 
tarkoitettuihin arvopapereihin ei ole tarkoi-
tuksenmukaista soveltaa myöskään ehdotetun 
luvun säännöksiä, sillä palvelu tai muu hyö-
dyke, jonka saamiseen arvopaperi oikeuttaa, 
ei ole luonteeltaan rahoituspalvelu. Tällaisten 
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arvopaperimarkkinalain soveltamisalan ulko-
puolelle jäävien arvopapereiden etämyyntiin 
kuluttajille sovelletaan yleistä etämyyntiä 
koskevia 6 luvun säännöksiä.    

Luvun säännöksiä sovelletaan momentin 
6 kohdan mukaan arvopaperinvälitykseen ja 
muihin sijoituspalveluihin. Sijoituspalveluilla 
tarkoitetaan ehdotetussa kohdassa samaa 
kuin sijoituspalveluyrityksistä annetussa lais-
sa (579/1996). Sijoituspalveluja ovat lain 
3 §:n mukaan  arvopaperinvälitys, markkina-
takaus, arvopaperikaupinta, emissiontakaus, 
omaisuudenhoito ja emissionjärjestäminen. 
Näistä palveluista kuluttajille tarjottavia ovat 
lähinnä arvopaperinvälitys ja omaisuuden-
hoito.  

Luvun säännöksiä sovelletaan momentin  
7 kohdan mukaan sijoitusneuvonnan tar-
joamiseen kuluttajalle. Direktiiviin sisälty-
vässä rahoituspalvelun määritelmässä ei erik-
seen mainita tätä palvelua. Luvun sovelta-
misalan selventämiseksi on katsottu aiheelli-
seksi mainita sijoitusneuvonta nimenomai-
sesti yhtenä niistä palveluista, joihin luvun 
säännökset voivat tulla sovellettaviksi.  

Sijoitusneuvonta voi käytännössä olla mo-
nen muotoista ja sitä voivat myös antaa mo-
net toimijat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja 
sijoituspalveluyritykset, mutta myös sellaiset 
tahot joiden toimintaa ei ole erityisesti sään-
nelty. Ehdotetussa kohdassa sijoitusneuvon-
nalla tarkoitetaan toimintaa, jossa elinkei-
nonharjoittaja tekee kuluttajalle suosituksia 
tai ehdotuksia yhdestä tai useammasta sijoi-
tuskohteesta. Toimintaan kuuluu olennaisena 
osana se, että nämä suositukset on sovitettu 
kuluttajan henkilökohtaiseen tilanteeseen.  

Rahoituspalvelujen tarjonnassa palvelun 
tarjoajalla on erilaisia tiedonantovelvolli-
suuksia asiakkaisiinsa nähden. Tällaisen 
muuhun rahoituspalveluun liittyvän tiedon-
antovelvollisuuden täyttäminen ei ole koh-
dassa tarkoitettua sijoitusneuvontaa. Sijoitus-
neuvontaa ei ole myöskään erilaisten sijoitus-
tuotteiden markkinointi. Samoin käsitteen 
ulkopuolelle jää analyysitoiminta eli yleiset 
neuvot ja suositukset tietyn sijoituskohteen 
ostamisesta tai myymisestä.  

Momentissa mainitaan nimenomaisesti 
vain tavallisimmat kuluttajalle tarjottavat ra-
hoituspalvelut ja rahoitusvälineet. Luvun 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin momentin 

8 kohdan mukaan muidenkin rahoituspalve-
lujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiin kulut-
tajalle. Tällaisia muita rahoituspalveluita 
ovat esimerkiksi luottolaitoslaissa tarkoitettu 
rahoitusleasing, sähköisen rahan liikkeeseen-
lasku ja takaustoiminta sekä sijoituspalvelu-
yrityksistä annetussa laissa tarkoitetut sijoi-
tuskohteiden säilytys- ja hoitopalvelut sekä 
tallelokeropalvelut. Takaustoiminnalla tar-
koitetaan tässä yhteydessä palvelua, jossa tal-
letuspankki tai luottoyhteisö antaa takauksen 
asiakkaansa sitoumuksen täyttämisestä. Ta-
vallista on myös, että talletuspankki tai muu 
luotonantaja edellyttää kolmannen henkilön 
antavan takauksen tai esinevakuuden velalli-
sen sitoumuksen täyttämisestä. Luvun sään-
nösten soveltamisesta tällaisiin sitoumuksiin 
säädetään ehdotetussa 1 luvun 2 a §:ssä. 

Osuuskunnat, joiden pääasiallisena toimi-
alana on vähittäiskauppa, saavat harjoittaa 
toimintansa rahoittamiseksi säästökassatoi-
mintaa vastaanottamalla jäseniltään takaisin 
maksettavia euromääräisiä rahavaroja jäsen-
tileille. Säästökassatoimintaa koskevat osuus-
kuntalain (1488/2001) 21 luvun säännökset 
on kumottu 15 päivänä helmikuuta 2003 
voimaan tulleella lailla osuuskuntalain muut-
tamisesta (72/2003), mutta edellä tarkoitetut 
osuuskunnat saavat siirtymäsäännösten nojal-
la harjoittaa säästökassatoimintaa vielä 
kymmenen vuoden ajan. Myös jäsentilin tar-
joaminen kuluttajalle on ehdotetussa luvussa 
tarkoitettu rahoituspalvelu. 

Talletuspankit ja luottoyhteisöt voivat luot-
tolaitoslain mukaan harjoittaa myös seuraa-
vaa liiketoimintaa: maksujen periminen, no-
tariaattitoiminta, luottotietotoiminta ja asun-
tosäästötoimintaan liittyvä asunto-osakkeiden 
ja –osuuksien sekä omakotikiinteistöjen väli-
tys. Nämä palvelut eivät ole kuitenkaan luon-
teeltaan rahoituspalveluja eikä niihin siten 
sovellettaisi ehdotetun luvun säännöksiä, 
vaikka niiden tarjoajana olisikin luottolaitos.  

Eräät rahoituspalvelujen tarjoajat tarjoavat 
myös verkkotunnistepalveluja. Osa tunniste-
palveluista on tarkoitettu pelkästään henkilöl-
lisyyden varmistamiseen verkossa, osa palve-
luista liittyy rahoituspalvelujen käyttämiseen. 
Pelkät tunnistepalvelut eivät ole luvussa tar-
koitettuja rahoituspalveluja eikä niiden etä-
myyntiin siten sovelleta ehdotetun luvun 
säännöksiä, vaan yleistä etämyyntiä koskevia 
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6 luvun säännöksiä. Jos taas verkkotunnuk-
sista sopiminen liittyy rahoituspalvelun käyt-
tämiseen, sovelletaan ehdotetun luvun sään-
nöksiä. 

Muita rahoitusvälineitä, joihin luvun sään-
nöksiä 8 kohdan mukaisesti sovelletaan, voi-
vat olla esimerkiksi kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 
(772/1988) mukaiset vakioidut optiot ja ter-
miinit sekä niihin rinnastettavat johdannais-
sopimukset.  Muita rahoitusvälineitä ovat 
myös sellaiset arvopaperit, joihin ei sovelleta 
arvopaperimarkkinalakia. Tällaisia ovat esi-
merkiksi sellaiset ulkomaiset arvopaperit, 
jotka eivät ole Suomessa julkisen kaupan-
käynnin kohteena. Samoin muita rahoitusvä-
lineitä ovat sellaiset yksityisen osakeyhtiön 
osakkeet, jotka eivät ole arvopaperi-
markkinalaissa tarkoitetun muun arvopaperi-
en ostajien ja myyjien yhteensaattamiseksi 
ammattimaisesti järjestetyn yleisön käytettä-
vissä olevan kaupankäyntimenettelyn koh-
teena.  

Luvun säännökset täydentävät rahoituspal-
veluista ja rahoitusvälineistä annettuja muun 
lainsäädännön normeja, joista keskeisimmät 
mainitaan yleisperustelujen 3. jaksossa. Näitä 
muita säännöksiä sovelletaan rinnakkain eh-
dotettujen säännösten kanssa. 

Teknisistä syistä ehdotetun luvun muissa 
säännöksissä käytetään vain käsitettä rahoi-
tuspalvelu. Säännökset kuitenkin koskevat 
ehdotetun 2 momentin mukaan myös rahoi-
tusvälineitä.   

2 §. Säännösten soveltamisen rajoitukset 
eräissä tapauksissa. Jos elinkeinonharjoitta-
jan ja kuluttajan välinen etäsopimus koskee 
samankaltaisten rahoituspalvelujen jatkuvaa 
tai toistuvaa suorittamista, luvun säännöksiä 
ei pykälän 1 momentin mukaan sovelleta täl-
laiseen sopimukseen perustuviin yksittäisiin 
palvelusuorituksiin. Momentti perustuu di-
rektiivin 1 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan. Säännöksellä pyritään turvaa-
maan direktiivin yhtäläinen soveltaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa siitä riippumatta, pi-
detäänkö suoritettavaa rahoituspalvelujen 
sarjaa jäsenvaltion lain mukaan yhtenä sopi-
muksena vai erillisinä peräkkäisinä sopimuk-
sina.  

Momentti tulee sovellettavaksi esimerkiksi 
silloin, kun kuluttaja tekee tilisopimuksen, 

maksu- tai luottokorttisopimuksen taikka 
omaisuudenhoitosopimuksen. Luvun sään-
nöksiä sovelletaan momentin mukaan kulut-
tajan tehdessä tällaisen sopimuksen, mutta ei 
sitä vastoin sopimuksen puitteissa tehtyihin 
yksittäisiin toimiin, kuten rahan tallettami-
seen tai nostoon tililtä, tilisiirtoihin, laskujen 
maksamiseen, maksu- tai luottokortin käyt-
tämiseen taikka osakkeiden tai muiden arvo-
papereiden myyntiin tai ostoon.  

Momentti ei koske tapauksia, joissa kulut-
taja on tehnyt elinkeinonharjoittajan kanssa 
sopimuksen saadakseen käyttöönsä henkilö-
kohtaiset verkkotunnukset ja näiden tunnus-
ten avulla esimerkiksi avaa tilin tai tekee va-
kuutussopimuksen internetissä tai puhelimit-
se. Nämä sopimukset ovat uusia, erillisiä so-
pimuksia eivätkä perustu tunnuksia koske-
vaan sopimukseen. Näin ollen niihin sovelle-
taan ehdotetun luvun säännöksiä. 

Jos osapuolet sopivat toistuvasti samanlai-
sista rahoituspalveluista, tiedonantovelvolli-
suutta koskevaa luvun 5—11 §:ää sovelle-
taan 2 momentin mukaan ainoastaan ensim-
mäiseen sopimukseen. Poikkeuksen muodos-
tavat sellaiset tapaukset, joissa sopimusten 
välillä on ehtinyt kulua yhtä vuotta pidempi 
aika. Tällöin myös jälkimmäiseen sopimuk-
seen sovelletaan tiedonantovelvollisuussään-
nöksiä. Momentti voi tulla sovellettavaksi 
esimerkiksi, jos kuluttaja ostaa osakkeita sa-
man arvopaperinvälittäjän kautta useamman 
kerran tai merkitsee saman rahastoyhtiön hal-
linnoimien sijoitusrahastojen osuuksia. Poik-
keussäännös koskee vain ehdotetun luvun 
mukaisia tiedonantovelvoitteita: elinkeinon-
harjoittajan on joka tapauksessa aina täytet-
tävä arvopaperimarkkinalaissa tai muussa 
erityislaissa säädetyt tiedonantovelvoitteet. 

Momentti perustuu direktiivin 1 artiklan 
2 kohdan toiseen alakohtaan. Säännöksellä 
on haluttu välttää se, että kuluttajalle joudut-
taisiin antamaan toistuvasti, lyhyin väliajoin 
samat tiedot. Tiedonantovelvollisuudesta ei 
olisi hyötyä kuluttajalle, vaan se olisi vain 
tarpeeton rasite elinkeinonharjoittajalle.  

3 §. Pakottavuus. Pykälän mukaan luvun 
säännökset ovat kuluttajan hyväksi pakotta-
via. Periaate on sama kuin lain 5—10 luvus-
sa. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa edelly-
tetään, ettei direktiivin säännöksistä voida 
sopimuksin poiketa kuluttajan vahingoksi. 
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4 §. Määritelmät. Pykälässä määritellään 
etämyynnin, etätarjontamenetelmän ja etä-
viestimen käsitteet. Määritelmät perustuvat 
direktiivin 2 artiklan a ja e kohtaan ja ne vas-
taavat 6 luvun 4 §:ään sisältyviä määritelmiä. 
Informaatiosyistä määritelmät toistetaan 
myös ehdotetussa luvussa.  

Pykälän 1 momentin mukaan etämyynnillä 
tarkoitetaan rahoituspalvelun tarjoamista ku-
luttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän 
sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa 
sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään 
markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä 
tai useampaa etäviestintä. Osapuolten on 
saavutettava yksimielisyys sekä sopimukseen 
sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä ta-
paamatta toisiaan henkilökohtaisesti. Lisäksi 
edellytetään, että myös sopimuksen tekemis-
tä edeltävät toimenpiteet, kuten rahoituspal-
velun tarjonta ja muu markkinointi tehdään 
etäviestimillä. Käytetyt viestimet voivat 
markkinoinnin ja sopimuksentekoprosessin 
eri vaiheissa vaihdella. Markkinointiin saate-
taan käyttää esimerkiksi internetiä ja sopi-
muksen tekemiseen puhelinta. 

Etätarjontamenetelmä määritellään pykälän 
2 momentissa. Sillä tarkoitetaan markkinoin-
ti- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, 
että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan 
katsoa olevan sopimusten tekeminen etävies-
timen avulla. Etäviestimellä tarkoitetaan py-
kälän 3 momentin mukaan postia, puhelinta, 
televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, 
jonka avulla osapuolet voivat tehdä sopimuk-
sen olematta yhtä aikaa läsnä.  

Pykälässä tarkoitetulle etämyynnille on 
ominaista, että elinkeinonharjoittaja on jär-
jestänyt toimintansa tai osan siitä etäsopi-
musten tekemistä silmällä pitäen. Tällaisesta 
järjestelystä on kysymys, jos elinkeinonhar-
joittaja markkinoi palvelujaan etäviestimellä 
ja on myös varautunut tekemään palvelua 
koskevia sopimuksia etäviestimellä. Tavan-
omaista on, että markkinoinnilla pyritään so-
pimusten tekemiseen sekä etäviestimien 
avulla että perinteisesti elinkeinonharjoittajan 
toimipisteissä. Sikäli kuin elinkeinonharjoit-
taja on varautunut tekemään sopimuksia etä-
viestimellä ja kuluttaja käyttää hyväkseen 
tarjottua mahdollisuutta, sovelletaan luvun 
säännöksiä tällaisissa tapauksissa siitä huo-
limatta, että markkinoinnin pääasiallisena ta-

voitteena ei välttämättä voida katsoa olevan 
sopimusten tekeminen etäviestimillä. 

Pykälässä tarkoitetusta etämyynnistä ei ole 
kysymys, jos elinkeinonharjoittaja vain sa-
tunnaisesti asiakaspalvelusyistä tekee rahoi-
tuspalveluja koskevia sopimuksia etäviesti-
mellä. Etämyynnistä ei ole myöskään kysy-
mys, jos kuluttajalle ei tarjota mahdollisuutta 
tehdä rahoituspalveluja koskevia sopimuksia 
etäviestimen avulla, vaan vain mahdollisuut-
ta hoitaa sopimussuhteeseen liittyvää asioin-
tia esimerkiksi puhelimitse. Etämyynnistä ei 
ole kysymys myöskään silloin, kun osapuolet 
sopivat jonkin aikaisemmin tehdyn sopimuk-
sen ehtojen muuttamisesta. Luvun säännök-
siä ei siis sovelleta, jos esimerkiksi kuluttaja 
ja luotonantaja sopivat puhelimitse kulutus-
luoton maksuaikataulun muuttamisesta. 

5 §. Tiedonantovelvollisuus ennen sopi-
muksen tekemistä. Kuluttajalle on pykälän 
mukaan annettava hyvissä ajoissa ennen so-
pimuksen tekemistä 6—9 §:ssä säädetyt tie-
dot elinkeinonharjoittajasta, tarjottavasta ra-
hoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeus-
suojakeinoista. Säännös perustuu direktiivin 
3 artiklan 1 kohtaan. Sen tarkoituksena on 
varmistaa, että kuluttajalla on käytettävissään 
riittävät tiedot sopimukseen liittyvistä olen-
naisista seikoista ennen sopimuksen tekemis-
tä.   

Pykälässä säädetään lisäksi, että tiedot on 
annettava käytettyyn etäviestimeen sopivalla 
tavalla, selkeästi, ymmärrettävästi ja niin, et-
tä tietojen kaupallinen tarkoitus käy selvästi 
ilmi. Säännös perustuu direktiivin 3 artiklan 
2 kohtaan. Vastaava periaate markkinoinnin 
kaupallisen tarkoituksen ilmaisemisesta on jo 
nykyisin kirjattu 2 luvun 1 a §:ään.  

Tietojen antamisessa voidaan ottaa huomi-
oon käytettävän etäviestimen soveltuvuus 
tiedonantotarkoituksiin. Ennakkotietoja ei ole 
välttämättä annettava yhdellä kertaa, jos se ei 
esimerkiksi käytettävän etäviestimen teknis-
ten ominaisuuksien vuoksi ole tarkoituksen-
mukaista. Sallittua on esimerkiksi, että osa 
tiedoista lähetetään kuluttajan matkapuheli-
meen tekstiviestinä ja että muut ennakkotie-
dot ovat saatavissa tekstiviestissä ilmoitetusta 
internet-osoitteesta. Keskeistä on, että kulut-
tajalla on kaikissa tapauksissa mahdollisuus 
perehtyä tietoihin ennen sopimuksen teke-
mistä.    
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Pykälässä säädetyt tiedonantovelvoitteet 
täydentävät muuhun lainsäädäntöön sisälty-
viä tiedonantovelvoitteita. Esimerkiksi elin-
keinonharjoittajan, joka tarjoaa rahoituspal-
velua internetissä, on noudatettava myös tie-
toyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta an-
nettuun lakiin sisältyviä tiedonantovelvolli-
suussäännöksiä. Jos tarjottavasta rahoituspal-
velusta on erityissäännöksiä, elinkeinonhar-
joittajan on noudatettava myös niiden mukai-
sia tiedonantovelvoitteita.  

6 §. Ennakkotiedot elinkeinonharjoittajas-
ta. Pykälässä luetellaan tiedot, jotka kulutta-
jalle on annettava elinkeinonharjoittajasta. 
Tarkoituksena on, että kuluttaja pystyy luo-
tettavasti tunnistamaan elinkeinonharjoittajan 
ja tarvittaessa helposti ja nopeasti ottamaan 
yhteyttä häneen, hänen edustajaansa ja toi-
mintaa valvovaan viranomaiseen.  

Pykälän 1 kohdan mukaan kuluttajalle on 
ilmoitettava elinkeinonharjoittajan nimi ja 
päätoimiala. Kohta perustuu direktiivin 3 ar-
tiklan 1 kohdan 1 luetelmakohdan a alakoh-
taan. Ennakkotiedoissa on ilmoitettava elin-
keinonharjoittajan kaupparekisteriin tai vas-
taavaan julkiseen rekisteriin merkitty toimi-
nimi tai aputoiminimi. Eräät rahoituspalve-
luiden tarjoajat käyttävät markkinoinnissaan 
jotakin muuta, esimerkiksi yritysryhmään 
viittaavaa nimeä. Tällaisia nimiä saa edelleen 
käyttää, mutta lisäksi kuluttajalle on hyvissä 
ajoin ennen sopimuksen tekemistä ilmoitet-
tava elinkeinonharjoittajan virallinen nimi. 
Ennakkotiedoista on siis käytävä selkeästi 
ilmi, kuka kuluttajan sopimuskumppani on.  

Kuluttajalle on kohdan mukaan ilmoitetta-
va myös elinkeinonharjoittajan maantieteel-
linen osoite sijoittautumisvaltiossa. Tällä 
osoitteella tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan 
päätoimipaikan tai keskushallinnon käyn-
tiosoitetta. Riittävää ei ole pelkästään posti-
lokero-osoitteen tai sähköpostiosoitteen il-
moittaminen. Jos asiakassuhteiden hoitamista 
varten on sijoittautumisvaltiossa eri toimi-
paikka, on myös tämän toimipaikan käyn-
tiosoite ilmoitettava.  

Pykälän 2 kohdan mukaiset tiedot on an-
nettava silloin, kun elinkeinonharjoittajalla 
on sivukonttori tai muu edustaja kuluttajan 
asuinpaikkavaltiossa. Kohdan mukaan en-
nakkotiedoissa on mainittava tällaisen sivu-
konttorin tai muun edustajan nimi sekä asia-

kassuhteita hoitavan toimipaikan maantie-
teellinen osoite. Kohta perustuu direktiivin 
3 artiklan 1 kohdan 1 luetelmakohdan b ala-
kohtaan.     

Jos kuluttaja ei asioi suoraan elinkeinon-
harjoittajan kanssa, vaan tämän lukuun toi-
mivan välittäjän tai asiamiehen kanssa, en-
nakkotiedoissa on pykälän 3 kohdan mukaan 
mainittava kyseisen välittäjän tai asiamiehen 
nimi, asiakassuhteita hoitavan toimipaikan 
maantieteellinen osoite ja toiminnan edustus-
luonne. Ennakkotiedoista on siis selkeästi 
käytävä ilmi, että välittäjä tai asiamies ei ole 
itse rahoituspalvelun tarjoaja, mutta että hän 
toimii tämän lukuun. Vakuutusyhtiöiden 
asiamiehillä on jo nykyisin vastaava ilmoi-
tusvelvollisuus vakuutusyhtiölain 14 a luvun 
9 §:n 1 momentin nojalla. Kohta perustuu di-
rektiivin 3 artiklan 1 kohdan 1 luetelmakoh-
dan c alakohtaan.      

Jos elinkeinonharjoittaja on merkitty kaup-
parekisteriin tai muuhun vastaavaan rekiste-
riin, kuluttajalle on pykälän 4 kohdan mu-
kaan annettava tieto siitä, mikä rekisteri on 
kysymyksessä ja mikä elinkeinonharjoittajan 
yritys- ja yhteisötunnus kyseisessä rekisteris-
sä on. Kohta perustuu direktiivin 3 artiklan 
1 kohdan 1 luetelmakohdan d alakohtaan. 
Kohdassa tarkoitettuja muita rekistereitä ovat 
Suomessa yhdistysrekisteri ja säätiörekisteri. 
Jos elinkeinonharjoittajalla ei ole yritys- ja 
yhteisötunnusta, hänen on ilmoitettava muu 
vastaava tunniste. Esimerkiksi niiden yhdis-
tysten, joilla ei ole yritys- ja yhteisötunnusta, 
on ilmoitettava yhdistyksen rekisterinumero. 

Jos rahoituspalvelun tarjoaminen edellyttää 
lupaa tai rekisteröintiä, kuluttajalle on pykä-
län 5 kohdan mukaan annettava asianomai-
sen valvontaviranomaisen yhteystiedot. Koh-
ta perustuu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
1 luetelmakohdan e alakohtaan. Rahoituspal-
velun tarjoajan ollessa esimerkiksi Suomessa 
toimiluvan saanut talletuspankki tai muu 
luottolaitos on siis ilmoitettava Rahoitustar-
kastuksen yhteystiedot. Sama koskee sijoi-
tuspalveluyrityksiä. Vakuutusyhtiön, vakuu-
tusyhdistyksen ja vakuutuksenvälittäjän on 
puolestaan annettava Vakuutusvalvontaviras-
ton yhteystiedot. Ilmoitettava on ainakin val-
vontaviranomaisen käyntiosoite, posti- ja 
sähköpostiosoite sekä puhelin- ja telekopio-
numero. 
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7 §. Ennakkotiedot rahoituspalvelusta. Py-
kälässä säädetään tiedoista, jotka on annetta-
va tarjottavasta rahoituspalvelusta. Kulutta-
jalle on pykälän 1 kohdan mukaan annettava 
kuvaus rahoituspalvelun pääominaisuuksista. 
Kohta perustuu direktiivin 3 artiklan 1 koh-
dan 2 luetelmakohdan a alakohtaan. Tarkoi-
tuksena on, että kuluttaja saa objektiivisen ja 
mahdollisimman helppotajuisen kuvauksen 
tarjottavan rahoituspalvelun ominaisuuksista. 
Tavoitteena on, että annettujen tietojen poh-
jalta kuluttaja kykenee vertaamaan rahoitus-
palvelua muihin markkinoilla oleviin vastaa-
viin palveluihin.  

Yksinkertaisista rahoituspalveluista, kuten 
valuutanvaihdosta tai maksujenvälitystoi-
meksiannosta, riittää usein, että ennakkotie-
doissa mainitaan vain rahoituspalvelun laji. 
Mitä monimutkaisemmasta rahoituspalvelus-
ta on kysymys, sitä yksityiskohtaisempi sel-
vitys on tarpeen. Sama koskee sellaisia uu-
dempia rahoituspalveluja, joita on vasta äs-
kettäin ryhdytty tarjoamaan kuluttajille. Si-
joitusneuvonnan osalta on puolestaan kes-
keistä mainita, onko kysymys puolueet-
tomasta ja riippumattomasta neuvonnasta vai 
onko sijoitusneuvonnan tarjoajalla sidoksia 
muihin rahoituspalvelujen tarjoajiin.  

Ennakkotiedoissa on pykälän 2 kohdan 
mukaan ilmoitettava rahoituspalvelun suorit-
tamisesta kuluttajalta perittävien maksujen, 
korvausten ja muiden kulujen yhteismäärä eli 
siis rahoituspalvelun kokonaishinta. Jos kulu-
jen täsmällistä määrää ei ole mahdollista il-
moittaa, kohdan mukaan on ilmoitettava ku-
lujen määräytymisperusteet. Esimerkiksi ar-
vopaperinvälitystä koskevissa ennakkotie-
doissa voidaan ilmoittaa, että kuluina peri-
tään tietty osuus ostettavien tai myytävien 
osakkeiden kauppahinnasta. Tavanomaista 
on myös, että sijoitusrahasto-osuuksien mer-
kitsemisestä tai lunastamisesta perittävät ku-
lut määräytyvät tiettynä osuutena ostettavien 
tai myytävien sijoitusrahasto-osuuksien ar-
vosta. Poikkeusta on tulkittava suppeasti. Ai-
na kun kulujen yhteismäärän täsmällinen il-
moittaminen on mahdollista, se on tehtävä. 
Esimerkiksi pelkästään kilpailusyistä ei ole 
sallittua olla ilmoittamatta kulujen täsmällistä 
määrää. Kohta perustuu direktiivin 3 artiklan 
1 kohdan 2 luetelmakohdan b alakohtaan.  

Pykälän 2 kohdassa tarkoitettuihin kuluihin 

luetaan mukaan vain sellaiset verot ja julkiset 
maksut, jotka suoritetaan elinkeinonharjoitta-
jan välityksellä. Jos elinkeinonharjoittajan 
tiedossa on, että kuluttaja voi rahoituspalve-
lun johdosta joutua maksamaan muitakin ve-
roja tai julkisia maksuja,  ennakkotiedoissa 
on pykälän 3 kohdan mukaan oltava huomau-
tus tällaisista mahdollisista muista veroista 
tai maksuista. Kohta perustuu direktiivin 
3 artiklan 1 kohdan 2 luetelmakohdan d ala-
kohtaan.  

Esimerkiksi kun kuluttaja myy arvopape-
reita, hänelle on ilmoitettava, että hän voi 
joutua maksamaan luovutusvoittoveroa. Jos 
kysymys on muusta kuin arvopaperimarkki-
nalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista arvopa-
perin julkisesta kaupasta, ostaja on velvolli-
nen suorittamaan arvopaperin luovutuksesta 
varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverosta on il-
moitettava kohdan mukaisissa ennakkotie-
doissa, jos elinkeinonharjoittaja ei peri veroa, 
vaan kuluttaja suorittaa sen itse veronsaajalle 
eli valtiolle. Vahinkovakuutusten osalta il-
moitettavana verona voi tulla kysymykseen 
vakuutusmaksuvero. Yleensä veron suorittaa 
vahinkovakuutuksen myöntänyt vakuutusyh-
tiö, mutta jos vakuutuksenantajan sijoittau-
tumisvaltio on muu kuin ETA-valtio, vakuu-
tuksenottaja on itse verovelvollinen. Vahin-
kovakuutuksia tarjoavan niin sanotun kol-
mannen valtion vakuutusyhtiön on siis mai-
nittava ennakkotiedoissa vakuutusmaksuve-
rosta.  

Ennakkotiedoissa on pykälän 4 kohdan 
mukaan mainittava kulujen maksamista ja 
sopimuksen täyttämistä koskevat järjestelyt. 
Kohta vastaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
2 luetelmakohdan f alakohtaa. Tältä osin on 
mainittava muun muassa maksuaika ja mak-
suehdot sekä elinkeinonharjoittajan suorituk-
sen täyttämisaika ja –tapa. Jos näistä seikois-
ta voidaan sopia yksilöllisesti, ennakkotie-
doissa on mainittava siitä sekä tarvittaessa 
elinkeinonharjoittajan tavanomaisesta ehto-
käytännöstä.  

Pykälän 5 kohta vastaa direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan 2 luetelmakohdan g alakohtaa. 
Kohdan mukaan etäviestimen käyttämisestä 
syntyvät kulut on ilmoitettava, jos käyttämi-
sestä veloitetaan perushintaa enemmän. Ku-
luista on ilmoitettava esimerkiksi, jos rahoi-
tuspalvelua tarjotaan niin sanotun lisä-
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maksullisen puhelinpalvelun avulla. Viesti-
men käyttämisestä syntyviä tavallisia kuluja 
ei tarvitse ennakkotiedoissa ilmoittaa.  

Pykälän 6 kohdan mukaan ennakkotiedois-
sa on oltava huomautus rahoituspalveluun 
mahdollisesti liittyvästä riskistä menettää si-
joitettavat varat ja mahdollisesta muusta eri-
tyisestä riskistä. Esimerkiksi osakkeet ja si-
joitusrahasto-osuudet ovat sellaisia rahoitus-
välineitä, joihin liittyy riski sijoitetun pää-
oman menettämisestä. Kohdassa tarkoitettu 
muu erityinen riski liittyy esimerkiksi joh-
dannaissopimuksiin. Myös valuuttaluottoihin 
liittyy erityinen riski valuuttakurssien muut-
tumisen vuoksi.  

Jos ennakkotiedoissa tai muussa markki-
nointiaineistossa kerrotaan rahoituspalvelun 
tai siihen liittyvän rahoitusvälineen aikai-
semmasta arvonkehityksestä, on mainittava 
myös, että aikaisempi arvonkehitys ei ole tae 
tulevasta kehityksestä. Kohta perustuu direk-
tiivin 3 artiklan 1 kohdan 2 luetelmakohdan 
c alakohtaan. 

Pykälän 7 kohta vastaa direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan 2 luetelmakohdan e alakohtaa. 
Kohdan mukaan on ilmoitettava annettujen 
tietojen voimassaoloaikaa koskevat rajoituk-
set. Jos rahoituspalvelu esimerkiksi on saata-
vissa ilmoitetulla hinnalla vain tietyn ajan, 
hinnan voimassaoloaika on mainittava en-
nakkotiedoissa.  

8 §. Ennakkotiedot etäsopimuksesta. Pykä-
lässä säädetään tiedoista, jotka on annettava 
etäsopimuksesta. Pykälän 1 kohdan mukaan 
ennakkotiedoissa on mainittava peruuttamis-
oikeudesta tai siitä, että sellaista ei lain mu-
kaan ole. Peruuttamisoikeudesta ja sitä kos-
kevista poikkeuksista säädetään ehdotetun 
luvun 12 ja 14 §:ssä. Kulutusluottojen pe-
ruuttamisesta säädetään 7 luvun 11 a ja 
11 b §:ssä ja vakuutusten peruuttamisesta va-
kuutussopimuslain 13 a §:ssä. 

Ennakkotiedoissa on 2 kohdan mukaan 
mainittava peruuttamisaika, korvaus, joka 
kuluttajalta peritään peruuttamistapauksessa, 
taikka korvauksen määräytymisperusteet se-
kä muut peruuttamisoikeuden käyttämistä 
koskevat ehdot ja ohjeet. Etämyyntiä koske-
vista yleisistä säännöksistä poiketen kulutta-
jalta voidaan vaatia maksu siitä suorituksesta, 
jonka hän on saanut ennen sopimuksen pe-
ruuttamista. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

kuluttajalle ilmoitetaan mahdollisesti perittä-
västä korvauksesta jo ennakolta. Jos ennak-
kotiedoissa ei ole korvausta tai sen määräy-
tymisperusteita mainittu, kuluttajalta ei voida 
15 §:n mukaan vaatia sitä. Peruuttamisoike-
utta koskevissa ohjeissa on kerrottava, miten 
kuluttajan tulee menetellä halutessaan pe-
ruuttaa sopimuksen, esimerkiksi kenelle ja 
mihin osoitteeseen peruuttamisilmoitus on 
toimitettava.  

Pykälän 1 ja 2 kohta perustuvat direktiivin 
3 artiklan 1 kohdan 3 luetelmakohdan a ja 
d alakohtaan. Ennakkotiedoissa on saman 
luetelmakohdan b alakohtaan perustuvan py-
kälän 3 kohdan mukaan ilmoitettava sopi-
muksen vähimmäiskesto, jos sopimus koskee 
rahoituspalvelujen jatkuvaa tai toistuvaa suo-
rittamista. 

Ennakkotiedoissa on 4 kohdan mukaan il-
moitettava osapuolen mahdollinen oikeus ir-
tisanoa tai purkaa sopimus taikka täyttää se 
ennenaikaisesti joko lain tai sopimusehdon 
perusteella ja näiden toimenpiteiden seuraa-
mukset. Kuluttajalle on siis annettava tiedot 
sekä hänen oikeudestaan irtisanoutua sopi-
muksesta yksipuolisesti että palvelun tarjo-
ajalla olevasta vastaavasta oikeudesta. Esi-
merkiksi kulutusluottoja koskevissa ennak-
kotiedoissa on mainittava kuluttajalle 7 luvun 
12 §:n mukaan kuuluvasta oikeudesta mak-
saa luotto ennenaikaisesti takaisin ja vakuu-
tuksia koskevissa ennakkotiedoissa vakuu-
tuksenottajalle vakuutussopimuslain 12 §:n 
mukaan kuuluvasta oikeudesta irtisanoa va-
kuutus. Kohta perustuu direktiivin 3 artiklan 
1 kohdan 3 luetelmakohdan c alakohtaan. Di-
rektiivissä ei edellytetä, että kuluttajalle il-
moitetaan myös sopimusosapuolten lakiin 
perustuvasta irtisanomisoikeudesta. On kui-
tenkin tärkeää, että kuluttaja saa tiedon tällai-
sista oikeuksista siitä riippumatta, perustu-
vatko ne sopimukseen vai lakiin.  

Ennakkotiedoissa on pykälän 5 kohdan 
mukaan ilmoitettava, minkä valtion lainsää-
dännön mukaisesti ennakkotiedot on annettu. 
Kohta perustuu direktiivin 3 artiklan 1 koh-
dan 3 luetelmakohdan e alakohtaan. Kohdas-
sa ei säädetä siitä, minkä valtion lakia elin-
keinonharjoittajan on noudatettava ennakko-
tietoja antaessaan. Säännös vain velvoittaa 
elinkeinonharjoittajan ilmoittamaan kulutta-
jalle, minkä valtion lakiin annetut tiedot pe-
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rustuvat. Elinkeinonharjoittajan noudattama 
laki ei välttämättä ole EU:n jäsenvaltion laki, 
vaan se voi olla kolmannenkin valtion laki. 
Tämän vuoksi kohdassa viitataan yleisesti 
valtioon eikä, kuten direktiivissä, jäsenvalti-
oon. Mahdollista on, että annettavat tiedot 
perustuvat esimerkiksi osittain elinkeinon-
harjoittajan ja osittain kuluttajan kotivaltion 
lakiin. Tällöin molemmat valtiot on mainitta-
va ennakkotiedoissa.   

Pykälän 6 kohdan mukaan on ilmoitettava 
mahdolliset sopimusehdot sopimukseen so-
vellettavasta laista ja toimivaltaisesta tuomio-
istuimesta. Kohta perustuu direktiivin 3 artik-
lan 1 kohdan 3 luetelmakohdan f alakohtaan. 
Kuluttajasopimuksen osapuolet voivat vain 
hyvin rajoitetusti sopia toimivaltaisesta tuo-
mioistuimesta ennen riidan syntymistä. 
Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden 
tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja 
kauppaoikeuden alalla koskevan neuvoston 
asetuksen mukaan (neuvoston asetus (EY) 
N:o 44/2001) toimivaltaisesta tuomiois-
tuimesta voidaan sopia asetuksesta poiketen 
vain, jos sopimus antaa kuluttajalle oikeuden 
nostaa kanteen muissa kuin asetuksessa sää-
detyissä toimivaltaisissa tuomioistuimissa tai 
jos kuluttajan ja hänen sopimuskumppaninsa 
kotipaikka tai asuinpaikka oli sopimusta teh-
täessä samassa jäsenvaltiossa ja sopimukses-
sa sovitaan, että tuon jäsenvaltion tuomiois-
tuimet ovat toimivaltaisia. Samansisältöisiä 
määräyksiä on Brysselin yleissopimuksessa 
(Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1968 alle-
kirjoitettu yleissopimus tuomioistuimen toi-
mivallasta ja täytäntöönpanosta yksityisoi-
keuden alalla), jota sovelletaan Tanskan ja 
muiden EU-valtioiden välisissä suhteissa, se-
kä EU-valtioiden ja ETA-valtioiden välisissä 
suhteissa sovellettavassa Luganon yleissopi-
muksessa (Luganossa 16 päivänä syyskuuta 
1988 allekirjoitettu yleissopimus tuomiois-
tuimen toimivallasta ja täytäntöönpanosta 
yksityisoikeuden alalla).  

Toisin kuin toimivaltaisesta tuomiois-
tuimesta, osapuolilla on lähtökohtaisesti oi-
keus vapaasti sopia sopimukseen sovelletta-
vasta laista eli tehdä lakiviittaus. Lakiviitta-
uksen vaikutuksia on kuitenkin kuluttajien 
suojaamiseksi rajoitettu. Sopimusvelvoittei-
siin sovellettavaa lakia koskevia kysymyksiä 
selvitetään tarkemmin 17 §:n perusteluissa.   

Ennakkotiedoissa on pykälän 7 kohdan 
mukaan mainittava, millä kielellä tai kielillä 
kuluttaja voi saada ennakkotiedot ja sopi-
musehdot pysyvällä tavalla ja mitä kieltä tai 
kieliä elinkeinonharjoittaja sitoutuu käyttä-
mään sopimussuhteen aikana. Kohta perus-
tuu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 3 luetel-
makohdan g alakohtaan.  

9 §. Ennakkotiedot oikeussuojakeinoista. 
Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 4 luetelma-
kohtaan perustuvassa pykälässä säädetään 
ennakkotiedoista, jotka on annettava oikeus-
suojakeinoista. Kuluttajalle on pykälän 
1 kohdan mukaan ilmoitettava, onko hänen 
käytettävissään tuomioistuimen ulkopuolisia 
oikeussuojamenettelyjä. Jos tällaisia menette-
lyjä on, ennakkotiedoista on käytävä ilmi, 
mitkä nämä menettelyt ovat. Tarjottavasta 
rahoituspalvelusta riippuen kuluttajan käytet-
tävissä voivat Suomessa olla kuluttajavalitus-
lautakunta, Arvopaperilautakunta tai Vakuu-
tuslautakunta. Lisäksi kuluttajalle on ilmoi-
tettava, miten hän voi käyttää näitä menette-
lyitä. Mainittava on ainakin, missä muodossa 
hakemus tai valitus on tehtävä, mihin se on 
toimitettava ja mistä on saatavissa lisätietoja 
menettelystä. Jos kuluttajan käytettävissä ei 
ole tällaisia oikeussuojamenettelyjä, ennak-
kotiedoissa on mainittava niiden puuttumi-
sesta.  

Kuluttajalle on pykälän 2 kohdan mukaan 
ilmoitettava sellaiset kuluttajia suojaavat va-
kuusrahastot tai muut korvausjärjestelyt, jot-
ka eivät perustu Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön. Kohdassa tarkoitettuja korvausjär-
jestelyjä ovat esimerkiksi Suomen Osuus-
kauppojen Keskusosuuskunnan, SOK:n jä-
senosuuskuntien järjestämät kaksi keskinäis-
tä takausrengasta: alueosuuskaupat takaavat 
muiden alueellisten osuuskauppojen si-
toumukset säästökassatallettajille ja paikal-
lisosuuskaupat puolestaan muiden paikallis-
ten osuuskauppojen sitoumukset. Jos siis ky-
symys on säästökassatoiminnasta ja palvelun 
tarjoajana on takausrenkaaseen kuuluva 
SOK:n jäsenosuuskunta, ennakkotiedoissa on 
ilmoitettava takausrenkaasta. Kohdan mukai-
nen ilmoitusvelvollisuus ei koske Euroopan 
yhteisön lainsäädäntöön perustuvia korvaus-
järjestelyjä, kuten talletussuojarahastoa tai si-
joittajien korvausrahastoa.  

10 §. Ennakkotiedot puhelinmyynnissä. Py-
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kälä sisältää puhelinmyyntiä koskevia eri-
tyissäännöksiä. Puhelinmyynnillä tarkoite-
taan pykälässä perinteistä puhelinmyyntiä, 
jossa elinkeinonharjoittaja suullisesti tarjoaa 
rahoituspalveluja. Pykälän säännöksiä ei  so-
velleta tekstiviesteillä tarjottaviin rahoitus-
palveluihin. 

Heti keskustelun alussa on 1 momentin 
mukaan ilmoitettava elinkeinonharjoittajan 
nimi, kuluttajan kanssa asioivan henkilön 
nimi sekä puhelun kaupallinen tarkoitus. 
Momentti perustuu direktiivin 3 artiklan 
3 kohdan ensimmäisen alakohdan a luetel-
makohtaan, mutta poikkeaa hieman direktii-
vistä. Direktiivissä ei edellytetä, että henki-
lön on heti puhelinkeskustelun alussa ilmoi-
tettava nimensä, vaan se voitaisiin ilmoittaa 
vasta myöhemmin. Direktiivistä on katsottu 
aiheelliseksi poiketa, koska hyvän tavan mu-
kaista on, että puhelinkeskustelun osapuolet 
esittäytyvät heti keskustelun alussa.  

Kuluttajalle on ehdotuksen 6—9 §:n mu-
kaan annettava tiedot yhteensä 21 eri seikas-
ta. Puhelinkeskustelussa näin laajan tieto-
määrän antaminen ei välttämättä kaikissa ta-
pauksissa ole tarkoituksenmukaista, esimer-
kiksi jos kuluttaja tarvitsee ulkomaanmatkaa 
varten kiireellisesti matkavakuutuksen ja 
matkavaluuttaa. Tämän vuoksi 2 momentissa 
säädetään, että kaikkia näitä tietoja ei tarvitse 
antaa puhelimitse, jos kuluttaja siihen ni-
menomaisesti suostuu. Momentti vastaa di-
rektiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b luetelmakohtaa. Kaikki tiedot on 
joka tapauksessa annettava toimitettaessa en-
nakkotiedot ja sopimusehdot kuluttajalle 
11 §:n mukaisesti kirjallisesti tai sähköisesti.  

Kuluttajan on kuitenkin tärkeää saada so-
pimuksesta päättämisen kannalta kaikkein 
olennaisimmat tiedot. Tämän vuoksi elinkei-
nonharjoittajan on 2 momentin mukaan aina 
annettava seuraavat tiedot: kuluttajan kanssa 
puhuvan henkilön suhde elinkeinonharjoitta-
jaan, kuten onko hän elinkeinonharjoittajan 
palveluksessa vai elinkeinonharjoittajan lu-
kuun toimiva asiamies, muu edustaja tai vä-
littäjä, kuvaus rahoituspalvelun pääominai-
suuksista, rahoituspalvelun kokonaishinta, 
huomautus rahoituspalvelun hankkimiseen 
liittyvistä sellaisista veroista ja julkisista 
maksuista, joita ei suoriteta elinkeinonhar-
joittajalle, ja tiedot peruuttamisoikeudesta. 

Tiedonantovelvoitteet vastaavat 7 §:n 1—
3 kohdan ja 8 §:n 1 ja 2 kohdan mukaisia tie-
donantovelvoitteita. 

Jos kuluttajalle annetaan vain osa ennakko-
tiedoista, hänelle on momentin mukaan il-
moitettava, että lisätietoja on pyynnöstä saa-
tavissa ja minkä tyyppistä tiedoista on kysy-
mys. Riittävää on, että saatavissa olevista li-
sätiedoista annetaan pääpiirteittäinen selvi-
tys.   

11 §. Ennakkotietojen ja sopimusehtojen 
toimittaminen kirjallisesti tai muulla pysyväl-
lä tavalla. Elinkeinonharjoittajan on pykälän 
1 momentin mukaan toimitettava kaikki en-
nakkotiedot ja sopimusehdot kuluttajalle 
henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti 
siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa 
ne muuttumattomina. Säännös perustuu di-
rektiivin 5 artiklan 1 kohtaan ja 2 artiklan 
f kohtaan. Tarkoituksena on turvata se, että 
kuluttaja saa keskeiset tiedot rahoituspalve-
lusta ja sitä tarjoavasta elinkeinonhar-
joittajasta siten, että hän voi säilyttää tiedot ja 
tarvittaessa vedota niihin.  

Jos ennakkotiedot ja sopimusehdot toimite-
taan sähköisesti, olennaista on, että kuluttaja 
saa ne henkilökohtaisesti ja että hänellä on 
tosiasiallinen mahdollisuus tallentaa ja toisin-
taa ne. Ennakkotiedot ja sopimusehdot voi-
daan lähettää kuluttajalle esimerkiksi sähkö-
postitse. Esimerkiksi henkilökohtaisessa 
verkkopankkipalvelussa momentin mukainen 
tietojenantovelvollisuus voidaan täyttää siten, 
että ohjelma ohjaa kuluttajan ennen sopi-
muksen tekemistä tallentamaan ja tulosta-
maan ennakkotiedot ja sopimusehdot. Tulos-
tettavissa ja tallennettavissa on oltava niin 
vakioehdot kuin yksilöllisesti sovitut ehdot. 
Vastaavalla tavalla tiedonantovelvollisuus 
voidaan toteuttaa myös, jos sopimus tehdään 
elinkeinonharjoittajan avoimilla internet-
sivustoilla. Tiedonantovelvollisuutta täytettä-
essä on otettava kuitenkin huomioon se, että 
erityisesti yksilöllisesti sovitut sopimusehdot 
voivat sisältää salassapitovelvollisuuden alai-
sia tietoja. Tietoturvallisuusvaatimukset saat-
tavatkin asettaa rajoituksia sille, miten mo-
mentin mukainen tiedonantovelvollisuus 
voidaan toteuttaa.  

Elinkeinonharjoittajan on momentin mu-
kaan annettava pysyvällä tavalla paitsi sopi-
musehdot ja 6—9 §:ssä mainitut ennakkotie-
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dot myös ne tiedot, jotka hän on muun lain-
säädännön nojalla velvollinen antamaan ku-
luttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Eräi-
den säännösten mukaan tiedot on pidettävä 
asiakkaiden saatavilla, mutta niitä ei ole an-
nettava ilman eri pyyntöä. Esimerkiksi arvo-
paperimarkkinalain mukaan markkinointiai-
neistossa on viitattava tarjous- tai listalleot-
toesitteeseen ja mainittava paikka, josta esi-
tettä saa. Samantyyppinen säännös rahas-
toesitteestä sisältyy sijoitusrahastolakiin. 
Momentilla ei ole vaikutusta tämän kaltaisten 
säännösten mukaisiin velvoitteisiin. Myös 
etämyynnissä riittää siis, että kuluttajalla on 
halutessaan mahdollisuus tutustua näihin 
esitteisiin.  

Toisin kuin etämyyntiä yleisesti koskevan 
6 luvun 14 §:n mukaan, ennakkotiedot ja so-
pimusehdot on momentin mukaan annettava 
jo ennen sopimuksen tekemistä. Tarjottavan 
rahoituspalvelun ominaisuudet ja sopimuk-
sen muu sisältö määräytyvät markkinoinnissa 
annettujen tietojen ja sopimusehtojen perus-
teella. Tämän vuoksi on tärkeää, että kulutta-
ja saa sopimusehdot ja muut ennakkotiedot 
pysyvällä tavalla jo ennen sopimuksen teke-
mistä. Näin kuluttajalla on paremmat mah-
dollisuudet perehtyä tarjottuun rahoituspalve-
luun ja harkita, soveltuuko se hänen tarpei-
siinsa ja onko se hinnaltaan ja muilta ehdoil-
taan kilpailukykyinen verrattuna muihin 
markkinoilla oleviin vastaaviin palveluihin.  

Ennakkotietoja ja sopimusehtoja ei kuiten-
kaan aina tarvitse antaa pysyvällä tavalla en-
nen sopimuksen tekemistä. Jos sopimus teh-
dään kuluttajan pyynnöstä sellaista etävies-
tintä käyttäen, että ennakkotietojen ja sopi-
musehtojen antaminen pysyvällä tavalla ei 
ole teknisesti mahdollista ennen sopimuksen 
tekemistä, tiedot ja sopimusehdot voidaan 
2 momentin mukaan antaa tällä tavalla vasta 
sopimuksen tekemisen jälkeen. Momentti pe-
rustuu direktiivin 5 artiklan 2 kohtaan.  

Momentin tarkoituksena on mahdollistaa 
se, että kuluttaja voi halutessaan tehdä rahoi-
tuspalvelua, esimerkiksi vahinkovakuutusta 
koskevan sopimuksen niin, että sopimus tu-
lee heti voimaan. Momentti tulee tyypillisesti 
sovellettavaksi silloin, kun sopimus tehdään 
puhelimitse.  

Jos kuluttaja sopimussuhteen aikana pyytää 
sopimusehtoja paperilla, elinkeinonharjoitta-

jan on 3 momentin mukaan toimitettava ne 
kuluttajalle. Momentti perustuu 5 artiklan 
3 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen. Rahoi-
tuspalvelua koskevat sopimukset voivat olla 
voimassa useita vuosia, pisimmillään vuosi-
kymmeniäkin. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
kuluttajalla on oikeus saada sopimusehdot 
myös paperilla esimerkiksi, jos alun perin 
sähköisesti toimitetut sopimusehdot eivät ole 
enää kuluttajan käytettävissä tekniikan kehit-
tymisen vuoksi.  

12 §. Peruuttamisoikeus. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan kuluttajalla on oikeus peruut-
taa sopimus ilmoittamalla siitä elinkei-
nonharjoittajalle 14 päivän määräajassa. 
Säännös vastaa direktiivin 6 artiklan 1 koh-
dan ensimmäistä alakohtaa.  

Peruuttaminen on kuluttajalle kuuluva oi-
keus, eikä sen käyttämiselle tarvitse ilmoittaa 
mitään syytä. Jos kuluttaja peruuttaa sopi-
muksen, häneltä voidaan vaatia vain 15 §:n 
mukainen korvaus ennen peruuttamista mah-
dollisesti suoritetusta palvelusta. Mitään 
sanktioluonteista korvausta tai hyvitystä ei 
kuluttajalta peruuttamisen johdosta voida pe-
riä.  

Peruuttamisaika alkaa yleensä sopimuksen 
tekemisestä. Jos ennakkotiedot ja sopimus-
ehdot on toimitettu kuluttajalle pysyvällä ta-
valla sopimuksen tekemisen jälkeen, peruut-
tamisaika alkaa kuitenkin vasta tästä myö-
hemmästä ajankohdasta. Ennakkotiedot ja 
sopimusehdot saatetaan toimittaa kuluttajalle 
eri aikaan. Tällöin peruuttamisaika alkaa vas-
ta siitä, kun kuluttaja on saanut sekä ennak-
kotiedot että sopimusehdot pysyvällä tavalla. 
Säännökset perustuvat direktiivin 6 artiklan 
1 kohdan toiseen alakohtaan. Tarkoituksena 
on, että kuluttajan harkinta-aika alkaa vasta, 
kun hänellä on käytettävissään sopimusehdot 
ja keskeiset tiedot elinkeinonharjoittajasta, 
tarjotusta rahoituspalvelusta, sopimuksen si-
sällöstä ja oikeuksistaan sellaisessa muodos-
sa, että hän voi niihin huolellisesti perehtyä.  

Jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö toimit-
taa ennakkotiedot ja sopimusehdot kuluttajal-
le pysyvällä tavalla, 14 päivän määräaika ei 
ala kulua ja kuluttajalla saattaa säilyä oikeus 
peruuttaa sopimus hyvinkin pitkän ajan. Jos 
elinkeinonharjoittaja myöhemmin havaitsee 
laiminlyöntinsä ja korjaa sen, momentissa 
säädetty peruuttamisaika alkaa kulua ja se 



 HE 122/2004 vp  
  
    

 

26

päättyy, kun 14 päivää on kulunut siitä, kun 
kuluttaja on saanut sopimusehdot ja ennak-
kotiedot pysyvällä tavalla.  

Peruuttamisilmoituksen muodolle ei ole 
laissa asetettu vaatimuksia. Ilmoitus on kui-
tenkin suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai 
muutoin siten, että kuluttaja voi tarvittaessa 
todistaa peruuttaneensa sopimuksen. Kulutta-
jan on peruuttamisesta ilmoittaessaan nouda-
tettava ennakkotiedoissa annettuja ohjeita 
esimerkiksi siitä, kenelle elinkeinonharjoitta-
jan organisaatiossa ilmoitus on toimitettava. 
Ennakkotiedoissa annettavat ohjeet eivät saa 
olla sellaiset, että ne ilman perusteltua syytä 
vaikeuttavat tai hankaloittavat peruuttamis-
oikeuden käyttämistä.  

Peruuttamisajan laskemiseen ja peruutta-
misoikeuden käyttämiseen vaikuttavia muita 
säännöksiä on ehdotetuissa 12 luvun 1 c ja 
1 e §:ssä. 

Luvun peruuttamisoikeutta koskevia sään-
nöksiä ei pykälän 2 momentin mukaan sovel-
leta kulutusluottoihin eikä vakuutussopimuk-
siin, vaan kulutusluottoihin sovelletaan 7 lu-
vun ja vakuutussopimuksiin vakuutussopi-
muslain säännöksiä.  

13 §. Liitännäissopimuksen peruuntumi-
nen. Pykälän 1 momentissa säädetään tapa-
uksista, joissa rahoituspalvelua koskevaan 
sopimukseen liittyy toista palvelua koskeva 
etäsopimus. Tyypillisiä tällaisia liitännäisso-
pimuksia ovat lainaturvavakuutukset ja taka-
us- ja panttaussitoumukset. Tarjolla on myös 
esimerkiksi maksu- ja luottokortteja, joihin 
liittyy matkavakuutus.  

Liitännäissopimus peruuntuu momentin 
mukaan ilman eri toimenpiteitä kuluttajan 
peruuttaessa pääsopimuksen, jos myös liitän-
näispalvelun tarjoajana on pääsopimuksen 
tehnyt elinkeinonharjoittaja. Liitännäissopi-
mus peruuntuu ilman eri toimenpiteitä myös, 
jos liitännäispalvelun tarjoaa kolmas pääso-
pimuksen tehneen elinkeinonharjoittajan ja 
kolmannen välisen sopimuksen tai muun jär-
jestelyn perusteella. Momentti perustuu di-
rektiivin 6 artiklan 7 kohdan toiseen alakoh-
taan. Koska pääsopimuksen tehnyt elinkei-
nonharjoittaja on osallisena myös liitännäis-
sopimuksen järjestämisessä, kuluttajalle ei 
ole tarpeellista asettaa velvollisuutta ilmoit-
taa erikseen liitännäissopimuksen peruuntu-
misesta. Pääsopimuksen tehneen elinkeinon-

harjoittajan on huolehdittava siitä, että liitän-
näissopimuksen tehnyt elinkeinonharjoittaja 
saa tiedon sopimuksen peruuntumisesta.  

Velan vakuudeksi voidaan antaa takauslais-
ta ilmenevin rajoituksin yleistakaus tai yleis-
panttaus. Yleistakauksella ja yleispanttauk-
sella tarkoitetaan sellaista vakuussitoumusta, 
joka ei koske vain yksilöityä päävelkaa. Jos 
luottosopimus, jonka vakuutena yleistakaus 
tai yleispanttaus on, peruutetaan, tällainenkin 
vakuus peruuntuu. Jos yleistakaus tai yleista-
kauspanttaus on myös muiden luottojen mak-
samisen vakuutena, se jää voimaan niiden 
luottojen vakuudeksi, joita ei ole peruutettu.  

Pykälän 2 momentissa viitataan 6 luvun 
24 §:ään ja 10 luvun 12 §:ään, joissa on 
säännöksiä luottosopimuksen peruuntumises-
ta silloin, kun luottosopimus liittyy koti-
myynti- tai etämyyntisopimukseen taikka ai-
kaosuusasunnon kauppasopimukseen. Luot-
tosopimus peruuntuu näiden erityissäännös-
ten nojalla kustannuksitta. Momentti perus-
tuu direktiivin 6 artiklan 7 kohdan ensimmäi-
seen alakohtaan.  

14 §. Peruuttamisoikeutta koskevat rajoi-
tukset. Pykälässä säädetään peruuttamisoike-
utta koskevista poikkeuksista, ja se perustuu 
direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a ja c alakoh-
tiin. Pykälän 1 kohdan mukaan peruuttamis-
oikeutta ei ole, kun rahoituspalvelun tai sii-
hen liittyvän rahoitusvälineen hinta tai arvo 
riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista sel-
laisista muutoksista, joihin elinkeinonharjoit-
taja ei voi vaikuttaa. Tyypillisiä rahoituspal-
veluja, joita kuluttajalla ei ole oikeutta pe-
ruuttaa, ovat pörssiosakkeiden osto- tai 
myyntitoimeksianto tai sijoitusrahasto-
osuuksien osto- tai myyntisopimus. Poikkeus 
koskee myös valuutanvaihtosopimuksia.  

Pykälän 2 kohdan mukaan kuluttajalla ei 
ole peruuttamisoikeutta myöskään silloin, 
kun sopijapuolet ovat jo täyttäneet sopimus-
velvoitteensa kokonaisuudessaan kuluttajan 
nimenomaisesta pyynnöstä. Säännös tulee 
sovellettavaksi esimerkiksi maksujenvälitys-
toimeksiannoissa, jos välitettävät varat on pe-
ruuttamisaikana kuluttajan toimeksiannon 
mukaisesti jo toimitettu vastaanottajalle.  

15 §. Korvaus ennen peruuttamista suorite-
tusta palvelusta. Kuluttajalta voidaan pykä-
län mukaan vaatia korvaus siitä rahoituspal-
velusta, jonka elinkeinonharjoittaja on sopi-
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muksen mukaisesti suorittanut ennen kuin 
kuluttaja on peruuttanut sopimuksen. Pykälä 
perustuu direktiivin 7 artiklan 1 kohtaan.  

Olennaista on, että perittävä korvaus ei saa 
olla sanktio peruuttamisoikeuden käyttämi-
sestä, vaan vain maksu elinkeinonharjoittajan 
tosiasiallisesti suorittamasta sopimuksenmu-
kaisesta palvelusta. Sanktioluonteisten kor-
vausten estämiseksi pykälän 1 momentissa 
säädetään, että korvaus ei saa ylittää määrää, 
joka saadaan vertaamalla suoritettua palvelua 
sopimuksessa tarkoitettuihin palveluihin ko-
konaisuudessaan. Jos esimerkiksi rahoitus-
palvelusta peritään vuosipalkkiona 100 euroa 
ja elinkeinonharjoittaja on suorittanut rahoi-
tuspalvelua kaksi viikkoa, perittävä korvaus 
ei saa olla suurempi kuin 14/365 vuosikorva-
uksesta, eli vajaat neljä euroa. Eräissä rahoi-
tuspalveluissa on tavanomaista periä heti so-
pimussuhteen alussa erillinen kertakorvaus 
sopimuksen perustamisesta aiheutuvista ku-
luista. Ehdotettu momentti merkitsee sitä, et-
tä tämän tyyppisiä kuluja ei olisi peruutta-
mistapauksessa mahdollista vaatia kuluttajal-
ta kokonaisuudessaan. Häneltä voitaisiin vaa-
tia ainoastaan peruuttamisaikaa vastaava suh-
teellinen osuus niistä.   

Kuluttajalta ei voida 2 momentin mukaan 
vaatia mitään korvausta, jos korvauksesta tai 
sen määräytymisperusteista ei ole ennen so-
pimuksen tekemistä ilmoitettu kuluttajalle 
8 tai 10 §:n mukaisesti. Kuluttajan on jo en-
nen sopimuksen tekemistä saatava tietää, mi-
tä hän joutuu maksamaan sopimuksen pe-
ruuttaessaan. Kuluttajan ei myöskään tarvitse 
maksaa suorituksesta, jos sopimuksen täyt-
täminen on ilman kuluttajan nimenomaista 
pyyntöä aloitettu ennen peruuttamisajan päät-
tymistä. 

Peruuttamisoikeus koskee myös talletusso-
pimuksia. Jos kysymys on määräaikaisesta 
talletuksesta, pankki voi sovitun koron sijasta 
maksaa talletukselle peruuttamisajalta alhai-
sempaa korkoa, esimerkiksi pankin käyttöti-
leille maksamaa korkoa. Näin voidaan kui-
tenkin menetellä vain, jos alemmasta korosta 
on ilmoitettu kuluttajalle ennen sopimuksen 
tekemistä.  

16 §. Suoritusten palauttaminen. Jos kulut-
taja peruuttaa sopimuksen,  hänellä on 1 mo-
mentin mukaan velvollisuus 30 päivän mää-
räajassa palauttaa kaikki sopimuksen perus-

teella saamansa maksut ja muu omaisuus. 
Määräaika alkaa kulua siitä, kun kuluttaja on 
lähettänyt peruuttamisilmoituksen. Momentti 
perustuu direktiivin 7 artiklan 5 kohtaan.  

Jos kuluttaja ei määräajassa palauta saami-
ansa suorituksia, peruuttaminen momentin 
mukaan raukeaa. Kuluttajalla on kuitenkin 
oikeus pidättäytyä maksujen ja muun omai-
suuden palauttamisesta, kunnes elinkeinon-
harjoittaja on täyttänyt oman vastaavan vel-
vollisuutensa. Säännösten tarkoituksena on 
turvata osapuolten asema peruuttamistapauk-
sissa. Pidättäytymisoikeutta vastaava säännös 
on muun muassa kauppalaissa (355/1987). 
Direktiivissä ei ole vastaavia säännöksiä. 

Kuluttajan palautusvelvollisuus tulee käy-
tännössä kysymykseen kulutusluotoissa, joita 
koskevat säännökset ovat 7 luvussa. Palau-
tusvelvollisuudesta ehdotetaan säädettäväksi 
kuitenkin myös käsiteltävässä 6 a luvussa sil-
tä varalta, että vastaisuudessa kehitetään ku-
lutusluottojen lisäksi muita sellaisia rahoitus-
palveluja, joissa kuluttajan tulisi palauttaa 
sopimuksen nojalla saamiaan suorituksia. 

Elinkeinonharjoittajalla on puolestaan 
2 momentin mukaan velvollisuus palauttaa 
viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kulut-
tua kuluttajalle kaikki sopimuksen perusteel-
la saamansa maksut ja muu omaisuus. Mää-
räaika alkaa siitä, kun elinkeinonharjoittaja 
on saanut peruuttamisilmoituksen. Elinkei-
nonharjoittaja saa vähentää palautettavista 
maksuista sen korvauksen, joka hänellä on 
15 §:n mukaan oikeus periä kuluttajalta jo 
suoritetusta palvelusta. Momentti perustuu 
direktiivin 7 artiklan 4 kohtaan. Jos elinkei-
nonharjoittaja ei määräajassa palauta saami-
aan suorituksia, kuluttajalla on oikeus saada 
viivästyneelle määrälle korkolain (633/1982) 
mukaista viivästyskorkoa. 

Momentti koskee myös 13 §:ssä tarkoitetun 
liitännäissopimuksen elinkeinonharjoittajaa, 
esimerkiksi lainaturvavakuutuksen osapuole-
na olevaa vakuutusyhtiötä. Maksujen palaut-
tamiselle säädetty 30 päivän määräaika alkaa 
tällöinkin siitä, kun pääsopimuksen tehnyt 
elinkeinonharjoittaja on saanut peruutta-
misilmoituksen.   

17 §. Lakiviittauksia koskeva rajoitus. Py-
kälässä rajoitetaan osapuolten oikeutta sopia 
etäsopimukseen sovellettavasta laista eli teh-
dä lakiviittaus. Pykälä tulee sovellettavaksi 
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silloin, kun sopimukseen lakiviittauksen 
puuttuessa sovellettaisiin ETA-valtiossa 
voimassa olevia säännöksiä rahoituspalvelu-
jen etämyynnistä. Pykälä perustuu direktiivin 
12 artiklan 2 kohtaan. Säännöksen tarkoituk-
sena on estää direktiivin mukaisen kulutta-
jansuojan kiertäminen valitsemalla sovellet-
tavaksi laiksi muun kuin ETA-valtion laki. 
Vastaavia säännöksiä on nykyisin 4 luvun 
5 §:ssä, 5 luvun 29 a §:ssä, 6 luvun 19 §:ssä 
ja 10 luvun 2 §:n 2 momentissa.  

Sopimukseen sovellettavasta laista määrä-
tään Euroopan unionin jäsenvaltioiden väli-
sessä yleissopimuksessa (Roomassa 19 päi-
vänä kesäkuuta 1980 allekirjoitettavaksi 
avattu yleissopimus sopimusvelvoitteisiin 
sovellettavasta laista, jäljempänä Rooman 
yleissopimus). Pääperiaatteena Rooman 
yleissopimuksessa on sopimusvapaus: sopi-
mukseen sovelletaan sen valtion lakia, josta 
osapuolet ovat sopineet. Kuluttajasopimuk-
sissa lakiviittauksella on kuitenkin rajoitettu 
vaikutus. Kuluttaja säilyttää asuinpaikkaval-
tionsa pakottavan lainsäädännön antaman 
suojan, jos sopimuksella on määrättyjä liit-
tymiä tähän valtioon. Tällaisia liittymiä ovat 
muun muassa asuinpaikkavaltiossa kulutta-
jalle osoitettu tarjous tai mainonta ja kulutta-
jan omat tässä valtiossa toteuttamat toimen-
piteet sopimuksen tekemiseksi. Jos lakiviit-
tausta ei ole tehty ja jos sopimuksella on 
edellä mainittuja liittymiä kuluttajan asuin-
paikkavaltioon, sovelletaan tämän valtion la-
kia.  

Rooman yleissopimuksessa tarkoitettuina 
kuluttajasopimuksina ei pidetä arvopaperi-
kauppaa eikä luoton myöntämistä muuhun 
tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palveluiden 
kauppaan. Näihin sopimuksiin sovelletaan 
yleissopimuksen yleisiä määräyksiä lainva-
linnasta. Niiden mukaisesti sopimukseen so-
velletaan sen valtion lakia, johon sopimus lä-
heisimmin liittyy. Oletuksena on, että sopi-
mus liittyy läheisimmin sen valtion lakiin, 
jossa sopimuksen luonteenomaisen suorituk-
sen toimittamisesta vastaavan osapuolen eli 
siis yleensä elinkeinonharjoittajan asuinpaik-
ka tai keskushallinto sijaitsee. 

Vakuutussopimuksia koskevia erityissään-
nöksiä on toisen vahinkovakuutusdirektiivin 
(toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY 
muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta 

koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta, säännök-
sistä, joilla helpotetaan palvelun tarjoamisen 
vapauden tehokasta käyttämistä, sekä direk-
tiivin 73/239/ETY muuttamisesta) 7 ja 8 ar-
tiklassa ja henkivakuutusdirektiivin 32 artik-
lassa. Nämä yhteisösäännökset on Suomessa 
pantu täytäntöön eräisiin kansainvälisluontei-
siin vakuutussopimuksiin sovellettavasta 
laista annetun lain (91/1993) säännöksillä. 
Lain säännöksiä sovelletaan, kun vahinkova-
kuutuksen kattama riski tai henkivakuutuk-
sen ottajan vakinainen asuinpaikka sijaitsee 
ETA-valtiossa.  

Henkivakuutussopimukseen sovelletaan 
sen valtion lakia, jossa vakuutuksenottajalla 
on vakinainen asuinpaikka. Sovellettavasta 
laista on henkivakuutussopimuksessa mah-
dollista sopia vain hyvin rajoitetusti. Vahin-
kovakuutussopimukseen sovelletaan sen val-
tion lakia, jossa vakuutuksenottajalla on va-
kinainen asuinpaikka, jos myös riski sijaitsee 
tässä valtiossa. Muussa tapauksessa sovelle-
taan sen valtion lakia, johon sopimus lähei-
simmin liittyy. Sopimuksen oletetaan liitty-
vän läheisimmin siihen valtioon, jossa riski 
sijaitsee, jollei muuta näytetä. Vahinkova-
kuutussopimuksessa voidaan sopia lakiviitta-
uksesta vakuutuksenottajan vakinaisen 
asuinpaikan lakiin. Jos riski ei sijaitse maini-
tussa valtiossa, voidaan sopia lakiviittaukses-
ta myös sen valtion lakiin, missä riski sijait-
see. Lisäksi lakiviittauksesta voidaan rajoi-
tuksetta sopia, jos se jommankumman edellä 
mainitun lain mukaan on sallittua.  

Jos sopimukseen tulisi edellä mainittujen 
säännösten mukaan sovellettavaksi jonkun 
ETA-valtion laki, lakiviittauksella ei pykälän 
mukaan voi syrjäyttää rahoituspalvelujen 
etämyyntiä koskevia ETA-valtion säännök-
siä, jos niissä suojataan kuluttajaa tehok-
kaammin kuin sen valtion laissa, johon laki-
viittaus on tehty. Sopimukseen voivat siten 
tulla sovellettaviksi kahden eri oikeusjärjes-
tyksen säännökset: sen valtion laki, johon la-
kiviittaus on tehty, ja lakiviittauksella syr-
jäytetyt ETA-valtion säännökset siltä osin 
kuin ne johtavat kuluttajan kannalta parem-
paan tulokseen. 

18 §. Kuluttajan oikeus vaihtaa käytettävää 
etäviestintä. Pykälän mukaan kuluttajalla on 
asioidessaan elinkeinonharjoittajan kanssa 
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oikeus käyttää muutakin etäviestintä kuin mi-
tä hän käytti sopimusta tehtäessä. Edellytyk-
senä kuitenkin on, että muun etäviestimen 
käyttö ei ole ristiriidassa tehdyn sopimuksen 
tai rahoituspalvelun luonteen kanssa. Pykä-
lällä pannaan täytäntöön direktiivin 5 artiklan 
3 kohdan toinen virke. Jos kuluttaja on esi-
merkiksi tehnyt verkkopankkisopimuksen, 
hän ei voi vaatia muun viestimen käyttämistä 
sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa, koska 
se olisi vastoin tehdyn sopimuksen luonnetta. 
Jos etäviestimen vaihtamisen rajoittamiseen 
ei ole tällaista sopimuksen tai  rahoituspalve-
lun luonteesta johtuvaa perusteltua syytä, so-
pimuksella ei voida rajoittaa kuluttajan pykä-
lään perustuvaa vaihto-oikeutta.  

 
7 luku. Kulutusluotot 

3 §. Pykälään lisätään uusi 2 momentti, 
jossa tilin taikka muun rahoituspalvelun tai 
rahoitusvälineen käyttöön oikeuttava tunniste 
rinnastetaan 19 §:ää sovellettaessa tililuoton 
käyttöön oikeuttavaan tunnisteeseen. Luvun 
19 §:ssä säädetään tilinhaltijan vastuusta sil-
loin, kun luottokorttia tai muuta tililuoton 
käyttöön oikeuttavaa tunnistetta on käytetty 
oikeudetta. Pykälän säännöksiä on oikeus-
käytännössä sovellettu analogisesti pankki-
kortteihin. Uuden momentin mukaan sään-
nökset koskisivat myös esimerkiksi verkko-
pankkitunnuksia, jotka mahdollistavat tilin 
käytön taikka osakkeiden tai sijoitusrahasto-
osuuksien ostamisen tai myymisen verkossa. 
Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 8 
artikla pankkikorttien osalta. Muilta osin 
sääntely ei perustu direktiiviin.  

11 a §. Pykälässä säädetään kuluttajan oi-
keudesta peruuttaa kulutusluottosopimus, ja 
sillä pannaan täytäntöön direktiivin 6 ja 7 ar-
tikla kulutusluottojen osalta. Peruuttamisaika 
on pykälän 1 momentin mukaan 14 päivää. 
Määräaika alkaa kulua sopimuksen tekemi-
sestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, 
jona kuluttaja on saanut 6 a luvussa tarkoite-
tut ennakkotiedot ja 10 §:ssä tarkoitetun kap-
paleen luottosopimuksesta pysyvällä tavalla. 

Kuluttajalla ei 2 momentin mukaan ole oi-
keutta peruuttaa sopimusta, jos sopijapuolet 
ovat jo täyttäneet sopimusvelvoitteensa. 
Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 
6 artiklan 2 kohdan c alakohta. Käytännössä 

poikkeuksella on vain vähäinen merkitys. Se  
tulee sovellettavaksi vain, jos luotto on sovit-
tu maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan 
peruuttamisaikana. 

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeut-
taan, häneltä saa 3 momentin mukaan vaatia  
korvauksena luoton todellisen vuosikoron 
ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytet-
tävissä. Säännös vastaa sisällöltään 6 luvun 
15 §:ää. Todellisella vuosikorolla tarkoite-
taan 2 §:n 7 kohdan mukaan korkoprosenttia, 
joka saadaan laskemalla luottokustannukset 
vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset 
huomioon ottaen. Tarkempia säännöksiä 
vuosikoron laskemisesta erityyppisten luotto-
jen osalta on kuluttajansuojalain 7 luvun 
eräiden säännösten soveltamisesta annetussa 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 
(874/1986). Sopimuksen peruuttamisen vai-
kutukset poikkeavat siten luoton ennenaikais-
ta maksamista koskevista säännöksistä. Nii-
den mukaan kuluttajalta voidaan vaatia luo-
ton perustamisesta aiheutuneet kohtuulliset 
kulut kokonaisuudessaan ja eräissä tapauk-
sissa myös korkotason alentumiseen perustu-
va korvaus. 

Kuten muissakin rahoituspalveluissa, kor-
vauksen periminen edellyttää, että korvauk-
sesta tai sen määräytymisperusteista on il-
moitettu kuluttajalle ennakolta. Korvausta ei 
saa vaatia, jos varat on maksettu kuluttajalle 
ennen peruuttamisajan päättymistä ilman ku-
luttajan nimenomaista pyyntöä. 

11 b §. Pykälässä säädetään suoritusten pa-
lauttamisesta, kun luottosopimus peruute-
taan. Säännökset vastaavat 6 a luvun 16 §:n 
säännöksiä.  

 
12 luku. Erinäisiä säännöksiä 

1 c §. Oikeus vedota eräisiin ilmoituksiin ja 
asiakirjoihin. Ehdotetun 1 momentin mukaan 
riski virheilmoituksen taikka sopimuksen 
purkamista tai peruuttamista koskevan ilmoi-
tuksen perille tulosta on vastaanottajalla. Ky-
symys on lähinnä lakiteknisestä muutoksesta, 
jolla nykyisin hajallaan olevat säännökset 
kootaan yhteen momenttiin. Uutta on se, että 
momenttia sovelletaan myös, kun kuluttaja 
peruuttaa sopimuksen 6 a tai 7 luvun uusien 
säännösten mukaisesti. Ehdotetun momentin 
vuoksi tarpeettomina kumotaan voimassa 
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olevan 6 luvun 22 §:n 1 momentti ja 10 lu-
vun 11 §:n 2 momentti.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan postitse lä-
hetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja 
sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus 
on lähetetty, jos muuta selvitystä ilmoituksen 
saapumisen ajankohdasta ei esitetä. Uutta on, 
että säännöstä sovelletaan myös 6 a ja 7 lu-
vun säännösten mukaisesti lähetettyihin pe-
ruuttamisilmoituksiin. Voimassa olevaan 
6 luvun 22 §:n 2 momenttiin sisältyvä sään-
nös kumotaan päällekkäisenä.  

Pykälän 1 ja 2 momentin säännökset kos-
kevat ehdotetun 3 momentin mukaan myös 
kotimyyntiasiakirjaa, vahvistusta, sopi-
musehtoja ja muita asiakirjoja, jotka elinkei-
nonharjoittaja on kuluttajansuojalain mukai-
sesti lähettänyt kuluttajalle. Voimassa olevan 
lain 6 luvun 22 §:n 1 momentti, jonka mu-
kaan riski elinkeinonharjoittajan lähettämän 
kotimyyntiasiakirjan tai vahvistuksen perille-
tulosta on kuluttajalla, kumotaan päällekkäi-
senä.  

1 e §. Määräajan laskeminen. Pykälä sisäl-
tää määräaikojen laskemista koskevan sään-
nöksen, jota sovelletaan aina, kun jokin toimi 
on kuluttajansuojalain mukaan tehtävä mää-
räajassa. Määräaikaa laskettaessa ei pykälän 
mukaan oteta lukuun sitä päivää, jolloin so-
pimus tehtiin tai tehtiin muu toimi, josta 
määräaika alkaa kulua. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka 
arkilauantai, määräajassa tehtävä toimi voi-
daan suorittaa vielä ensimmäisenä arkipäivä-
nä sen jälkeen. Pykälän säännökset vastaavat 
tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa 
sovellettavan säädettyjen määräaikain laske-
misesta annetun lain (150/1930) säännöksiä. 
Kuluttajansuojalaissa vastaavia säännöksiä 
on nykyisin peruuttamisajan laskemisen osal-
ta 6 luvun 21 §:ssä ja 10 luvun 10 §:n 2 mo-
mentissa. Nämä säännökset kumotaan tar-
peettomina.  

 
1.2. Vakuutussopimuslaki 

5 §. Tiedot ennen sopimuksen päättämistä. 
Ehdotetun 3 momentin mukaan vakuutusten 
etämyynnissä kuluttajalle on pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi annet-

tava kuluttajansuojalain 6 a luvussa tarkoite-
tut ennakkotiedot. Annettavien tietojen tar-
kempaa sisältöä selvitetään 1. lakiehdotuksen 
6 a luvun 5—10 §:n perusteluissa.  

Vakuutussopimussopimuslain säännöksiä 
sovelletaan myös eräisiin lakisääteisiin va-
kuutuksiin, jollei lakisääteisiä vakuutuksia 
koskevissa erityissäädöksissä toisin säädetä. 
Lakisääteisistä vakuutuksista kuluttajille tar-
jotaan liikennevakuutuksia. Ehdotettu mo-
mentti merkitsee siis, että kuluttajansuojala-
kiin lisättäväksi ehdotettuja säännöksiä ennen 
sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista 
sovelletaan myös liikennevakuutusten etä-
myyntiin kuluttajalle. Vapaaehtoisten vakuu-
tusten osalta momentilla on vain informatii-
vinen merkitys, sillä vapaaehtoiset vakuutuk-
set kuuluvat kuluttajansuojalakiin lisättäväksi 
ehdotetun 6 a luvun soveltamisalaan. 

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa ole-
vaa 3 momenttia.   

6 §. Eräiden asiakirjojen antaminen. Pykä-
län 1 momenttiin lisätään vakuutusten etä-
myyntiä koskeva erityissäännös. Voimassa 
olevan 1 momentin mukaan vakuutuksenotta-
jalle on toimitettava viipymättä vakuutusso-
pimuksen päättämisen jälkeen asiakirja, jo-
hon on merkitty sopimuksen keskeinen sisäl-
tö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot. Eh-
dotetun erityissäännöksen mukaan vakuutus-
ten etämyynnissä kuluttajalle sovelletaan, 
mitä sopimusehtojen ja ennakkotietojen toi-
mittamisesta säädetään kuluttajansuojalain 
6 a luvun 11 §:ssä. Lähtökohtana on siis, että 
vakuutusten etämyynnissä sopimusehdot ja 
ennakkotiedot on toimitettava kuluttajalle 
pysyvällä tavalla jo ennen sopimuksen päät-
tämistä. Jos sopimus kuitenkin tehdään va-
kuutuksenottajana olevan kuluttajan pyyn-
nöstä sellaista etäviestintä käyttäen, että tie-
tojen ja sopimusehtojen toimittaminen pysy-
vällä tavalla ei ole teknisesti mahdollista en-
nen sopimuksen tekemistä, voidaan tiedot ja 
ehdot toimittaa tällä tavalla sopimuksen te-
kemisen jälkeen. Erityissäännös koskee sekä 
lakisääteisten että vapaaehtoisten vakuutus-
ten etämyyntiä kuluttajalle.  

12 §. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa 
vakuutus. Pykälään lisätään säännös, jonka 
mukaan vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta 
irtisanoa vakuutussopimusta, jos vakuutusso-
pimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhy-
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empi kuin 30 päivää. Säännös perustuu di-
rektiivin 6 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. 
Säännös tulee sovellettavaksi lähinnä yhtä 
matkaa varten otettavissa matkustaja- ja mat-
katavaravakuutuksissa. Direktiivistä poiketen 
säännös koskee sekä etäviestimen avulla että 
muulla tavoin tehtyjä vakuutussopimuksia. 
Säännös koskee kaikkia vakuutuksenottajia 
eikä vain kuluttajia. 

13 a §. Vakuutuksenottajan oikeus peruut-
taa eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus. 
Pykälän 1 momentissa säädetään vakuutuk-
senottajan oikeudesta peruuttaa eläkevakuu-
tus tai säästöhenkivakuutus. Peruuttamisoi-
keus koskee sekä etämyyntiä että muulla ta-
valla myytyjä eläkevakuutuksia ja säästöhen-
kivakuutuksia. Säännöksellä pannaan täytän-
töön henkivakuutusdirektiivin 35 artiklan 
1 kohta ja rahoituspalvelujen etämyyntiä 
koskevan direktiivin 6 artiklan 1 kohta.  

Peruuttamisaika on 30 päivää. Peruutta-
misaika alkaa siitä päivästä, jona vakuutuk-
senottaja on saanut tiedon vakuutushakemuk-
sen tai tarjouksen hyväksymisestä, tai siitä 
myöhemmästä ajankohdasta, jona vakuutuk-
senottaja on saanut 6 §:ssä tarkoitetut asiakir-
jat eli vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. Jos 
kysymys on vakuutusten etämyynnistä, pe-
ruuttamisaika alkaa kulua vasta, kun kulutta-
ja on saanut kuluttajansuojalain 6 a luvun 
11 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot ja sopi-
musehdot pysyvällä tavalla. 

Momentin mukaan peruuttaminen on teh-
tävä kirjallisesti. Kirjallinen muoto on katsot-
tu tarpeelliseksi, koska on tärkeää, että pe-
ruuttamisen ajankohta voidaan osoittaa täs-
mällisesti erityisesti sijoitussidonnaisissa va-
kuutuksissa, joissa palautettavan vakuutus-
maksun määrä riippuu 2 momentin mukaan 
siitä, mikä sijoituskohteen arvo on peruutta-
misilmoituksen saapumispäivänä. Myös va-
kuutuksen irtisanominen on 12 §:n mukaan 
tehtävä kirjallisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädetään peruutta-
misen vaikutuksista. Lähtökohtana on, että 
vakuutuksenantajan on viivytyksettä ja vii-
meistään 30 päivän kuluttua peruuttamisil-
moituksen saatuaan palautettava vakuutuk-
senottajan vakuutussopimuksen perusteella 
suorittamat maksut kokonaisuudessaan. Si-
joitussidonnaisen vakuutuksen maksuista va-
kuutuksenantaja saa kuitenkin vähentää mää-

rän, joka vastaa sijoituskohteen mahdollista 
arvon alenemista peruuttamisilmoituksen 
saapumispäivänä. Vakuutuksenottaja kantaa 
siis momentin mukaan riskin siitä, että sijoi-
tuskohteen esimerkiksi sijoitusrahasto-osuu-
den arvo alenee peruuttamisaikana. 

Postitse lähetetyn peruuttamisilmoituksen 
katsotaan momentin mukaan saapuneen va-
kuutuksenantajalle seitsemäntenä päivänä 
ilmoituksen lähettämisestä ja sähköisesti lä-
hetetyn ilmoituksen lähetyspäivänä, jos muu-
ta selvitystä ilmoituksen saapumisajankoh-
dasta ei voida esittää. Säännös vastaa 1. la-
kiehdotuksen 12 luvun 1 c §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään liitän-
näisvakuutuksen peruuntumisesta. Eläkeva-
kuutuksiin ja säästöhenkivakuutuksiin liittyy 
yleensä kuoleman varalta otettu riskihenki-
vakuutus. Jos vakuutuksenottaja peruuttaa 
eläkevakuutus- tai säästöhenkivakuutussopi-
muksen, tällainen liitännäisvakuutus peruun-
tuu ilman eri toimenpiteitä. Vakuutuksenan-
tajalla on oikeus periä maksu vakuutuksenot-
tajan liitännäisvakuutuksen mukaisesti saa-
masta vakuutusturvasta siten kuin 45 §:n 
1 momentissa säädetään. Vakuutuksenanta-
jalla on kyseisen momentin mukaan oikeus 
vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen 
vastuu on  ollut voimassa. Muu osa suorite-
tusta vakuutusmaksusta on palautettava.  

Pykälän 4 momentin mukaan vakuutuk-
senantajalla on oikeus vähentää palautetta-
vasta vakuutusmaksusta sijoituskohteen ar-
vonalennusta vastaava määrä vain, jos vä-
hennysoikeudesta on ilmoitettu vakuutuk-
senottajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Samoin maksun periminen liitännäisvakuu-
tuksen mukaisesta vakuutusturvasta edellyt-
tää, että maksusta tai sen määräytymisperus-
teista on etukäteen ilmoitettu vakuutuksenot-
tajalle.  

 
1.3. Laki rajat ylittävästä kieltomenette-

lystä 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momenttiin 
lisätään uusi 12 kohta, jonka mukaan lain 
säännökset koskevat myös rahoituspalvelui-
den etämyynnistä annettua direktiiviä. Toi-
mivaltaisilla viranomaisilla — kuluttaja-asia-
miehellä, Rahoitustarkastuksella ja Vakuu-
tusvalvontavirastolla — on siis ehdotuksen 
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mukaan oikeus vaatia direktiivin vastaisen 
menettelyn kieltämistä toisessa ETA-valtios-
sa, jos toisesta ETA-valtiosta peräisin oleva 
toiminta loukkaa kuluttajien yleisiä etuja 
Suomessa. Vastaavasti toisen ETA-valtion 
viranomaisella tai muulla oikeutetulla yksi-
köllä on oikeus panna kieltomenettely vireil-
le Suomessa, markkinaoikeudessa.  

 
2.  Voimaantulo 

Direktiivin 21 artiklan 1 kohdan mukaan 
direktiivin täytäntöönpanoaika päättyy 9 päi-
vänä lokakuuta 2004. Tämän takia lakien oli-
si tultava voimaan mahdollisimman pian nii-
den hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 
Voimaantuloajankohdasta päätettäessä on 
kuitenkin otettava huomioon se, että rahoi-

tuspalvelujen tarjoajien  on erityisesti tiedon-
antovelvollisuutta koskevien uusien säännös-
ten vuoksi uusittava tietojärjestelmiään ja 
markkinointiaineistoaan.    

Ehdotettuja sopimussuhdetta koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin lain voimaantulon 
jälkeen tehtäviin sopimuksiin. Lain 7 luvun 
3 §:n 2 momentin säännöksiä sovellettaisiin 
kuitenkin aina, kun rahoituspalvelun tai ra-
hoitusvälineen käyttöön oikeuttavan tunnis-
teen käyttäminen on tapahtunut lain voi-
maantulon jälkeen. Säännöksiä sovellettaisiin 
siis silloinkin, kun tunnistetta koskeva sopi-
mus on tehty ennen lain voimaantuloa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 

1. 

 
 

Laki 

kuluttajansuojalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 21 ja 

22 § sekä 10 luvun 10 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 21 ja 22 § laissa 1072/2000 sekä 10 luvun 10 §:n 2 momentti 

ja 11 §:n 2 momentti laissa 1162/1997, 
muutetaan 1 luvun 2 a §, 6 luvun 6 § ja 14 §:n 1 momentti sekä 12 luvun 1 c §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 2 a § laissa 391/2002, 6 luvun 6 § ja 14 §:n 1 momentti mai-

nitussa laissa 1072/2000 sekä 12 luvun 1 c § mainitussa laissa 1162/1997, sekä 
lisätään 6 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1072/2000, uusi 2 moment-

ti, lakiin uusi 6 a luku, 7 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 385/1986, uusi 2 momentti, 
7 lukuun uusi 11 a ja b § ja 12 lukuun siitä lailla 741/2003 kumotun 1 e §:n tilalle uusi 1 e § 
seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 a § 
Tämän lain 3, 4 ja 6 a luvun säännökset se-

kä 6 luvun säännökset kotimyynnistä koske-
vat soveltuvin osin takauksesta ja vierasvel-
kapanttauksesta annetussa laissa (361/1999) 
tarkoitettujen yksityistakaajien ja yksityisten 
pantinantajien sitoumuksia luotonantajille.  
 

6 luku 

Kotimyynti ja etämyynti 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden 

etämyynnistä säädetään 6 a luvussa. 
 

6 § 

Soveltamisalan rajoitukset etämyynnissä 

Tämän luvun säännöksiä etämyynnistä ei 
sovelleta:  

1) kiinteän omaisuuden kauppaa tai muuta 
oikeutta kiinteään omaisuuteen koskevaan 
sopimukseen, vuokraoikeutta lukuun otta-
matta;  

2) 10 luvussa tarkoitettua aikaosuusasuntoa 
koskevaan sopimukseen;  

3) jakeluautomaatin avulla tai automatisoi-
dussa liiketilassa tehtävään sopimukseen;  

4) maksullisen yleisöpuhelimen avulla tele-
toiminnan harjoittajan kanssa tehtävään so-
pimukseen;  

5) huutokaupassa tehtävään sopimukseen, 
jos huutokauppaan voidaan osallistua muu-
tenkin kuin etäviestimellä.  
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14 § 

Tietojen vahvistaminen etämyynnissä 

Edellä 13 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on vahvistettava kuluttajalle 
henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti 
siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa 
tiedot muuttumattomina. Vahvistuksessa on 
lisäksi oltava:  

1) ohjeet ja tiedot 15 §:ssä tarkoitetun pe-
ruuttamisoikeuden käyttämistä varten sekä 
tieto siitä, ettei sopimusta 16 §:n 1 kohdan 
mukaan voi peruuttaa sen jälkeen, kun palve-
luksen suorittaminen on kuluttajan suostu-
muksella aloitettu;  

2) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan 
maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi 
toimittaa valituksensa;  

3) tiedot takuusta sekä saatavilla olevista 
huolto- ja korjauspalveluista;  

4) sopimuksen irtisanomisehdot, jos sopi-
mus on voimassa toistaiseksi tai yhtä vuotta 
pidemmän ajan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

6 a luku 

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden 
etämyynti 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään etämyynnistä sil-
loin, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulut-
tajalle:  

1) talletus- tai asiakastilejä; 
2) maksujenvälityspalveluja; 
3) luottoja tai niiden välitystä; 
4) vakuutuksia tai niiden välitystä; 
5) rahasto-osuuksia tai muita arvopapereita, 

joihin sovelletaan arvopaperimarkkinalakia 
(495/1989),  

6) arvopaperinvälitystä tai muita sijoitus-
palveluja,  

7) sijoitusneuvontaa; tai  
8) muita rahoituspalveluja tai rahoitusväli-

neitä. 

Mitä jäljempänä tässä luvussa säädetään 
rahoituspalveluista, koskee myös rahoitusvä-
lineitä. 
 

2 § 

Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä 
tapauksissa 

Jos elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan vä-
linen etäsopimus koskee samankaltaisten ra-
hoituspalvelujen jatkuvaa tai toistuvaa suorit-
tamista, tämän luvun säännöksiä ei sovelleta 
sopimukseen perustuviin yksittäisiin palvelu-
suorituksiin.  

Jos samat osapuolet sopivat toistuvasti sa-
manlaisista rahoituspalveluista, tämän luvun 
5—11 §:ää sovelletaan ainoastaan ensimmäi-
seen sopimukseen. Kuitenkin myös 5—
11 §:ää sovelletaan, jos edeltävästä sopimuk-
sesta on kulunut pidempi aika kuin yksi vuo-
si. 
 
 

3 § 

Pakottavuus 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun 
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitä-
tön. 
 
 

4 § 

Määritelmät 

Etämyynnillä tarkoitetaan tässä luvussa ra-
hoituspalvelun tarjoamista kuluttajalle elin-
keinonharjoittajan järjestämän sellaisen etä-
tarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen 
tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin 
käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etä-
viestintä.  

Etätarjontamenetelmällä tarkoitetaan 
markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjes-
tetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena 
voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen 
etäviestimen avulla.  

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, pos-
tia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta vä-
linettä, jota voidaan käyttää sopimuksen te-
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kemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä ai-
kaa läsnä.  

 
 

5 § 

Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen te-
kemistä 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään 
tiedonantovelvoitteista, kuluttajalle on annet-
tava hyvissä ajoin ennen sopimuksen teke-
mistä 6—9 §:ssä tarkoitetut tiedot elinkei-
nonharjoittajasta, tarjottavasta rahoituspalve-
lusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinois-
ta. Tiedot on annettava käytettyyn etäviesti-
meen sopivalla tavalla, selkeästi, ymmärret-
tävästi ja niin, että tietojen kaupallinen tar-
koitus käy selvästi ilmi. 
 
 
 

6 § 

Ennakkotiedot elinkeinonharjoittajasta 

Elinkeinonharjoittajasta on annettava aina-
kin seuraavat tiedot: 

1) nimi ja päätoimiala, maantieteellinen 
osoite sijoittautumisvaltiossa sekä asiakas-
suhteita hoitavan toimipaikan maantieteelli-
nen osoite;  

2) mahdollinen sivukonttori tai muu edus-
taja kuluttajan asuinpaikkavaltiossa ja sivu-
konttorin tai edustajan sen toimipaikan 
maantieteellinen osoite, jossa asiakassuhteita 
hoidetaan;  

3) elinkeinonharjoittajan lukuun toimivan 
välittäjän tai asiamiehen nimi, asiakassuhtei-
ta hoitavan toimipaikan maantieteellinen 
osoite sekä tieto toiminnan edustusluonteesta 
silloin, kun kuluttaja asioi välittäjän tai asia-
miehen kanssa;  

4) mihin kaupparekisteriin tai muuhun vas-
taavaan julkiseen rekisteriin elinkeinonhar-
joittaja mahdollisesti on merkitty sekä elin-
keinonharjoittajan yritys- ja yhteisötunnus tai 
muu vastaava tunniste kyseisessä rekisteris-
sä;  

5) asianomaisen valvontaviranomaisen yh-
teystiedot, jos toiminnan harjoittaminen edel-
lyttää lupaa tai rekisteröintiä.  

7 § 

Ennakkotiedot rahoituspalvelusta 

Rahoituspalvelusta on annettava ainakin 
seuraavat tiedot: 

1) kuvaus rahoituspalvelun pääominai-
suuksista;  

2) kuluttajalta perittävien maksujen, korva-
usten ja muiden kulujen yhteismäärä, mu-
kaan lukien verot tai, jos täsmällistä määrää 
ei voida ilmoittaa, kulujen määräytymispe-
rusteet;  

3) huomautus mahdollisesta luovutusvoit-
toverosta, varainsiirtoverosta ja vastaavista 
rahoituspalvelun hankkimiseen liittyvistä ve-
roista tai julkisista maksuista, joista elinkei-
nonharjoittaja tietää ja joita kuluttaja voi jou-
tua suorittamaan 2 kohdassa tarkoitettujen 
elinkeinonharjoittajalle maksettavien kulujen 
lisäksi;  

4) kulujen maksamista ja sopimuksen täyt-
tämistä koskevat järjestelyt;  

5) etäviestimen käyttämisestä syntyvät ku-
lut, jos siitä veloitetaan perushintaa enem-
män;   

6) tarvittaessa huomautus siitä, että rahoi-
tuspalveluun saattaa liittyä riski sijoitettavien 
varojen menettämisestä tai muu erityinen ris-
ki, sekä siitä, että aikaisempi hinnan tai ar-
vonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä;  

7) annettujen tietojen voimassaoloaikaa 
koskevat mahdolliset rajoitukset. 
 

8 § 

Ennakkotiedot etäsopimuksesta 

Etäsopimuksesta on annettava ainakin seu-
raavat tiedot: 

1) tieto peruuttamisoikeudesta tai siitä, että 
sitä ei lain mukaan ole; 

2) peruuttamisaika, sen korvauksen määrä, 
joka kuluttajalta voidaan peruuttamisen joh-
dosta vaatia, taikka korvauksen määräyty-
misperusteet, jos korvauksen täsmällistä 
määrää ei voida ilmoittaa, sekä peruuttamis-
oikeuden käyttämistä koskevat muut ehdot ja 
ohjeet;  

3) sopimuksen vähimmäiskesto, jos sopi-
mus koskee rahoituspalvelujen jatkuvaa tai 
toistuvaa suorittamista;  
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4) mahdollinen oikeus irtisanoa tai purkaa 
sopimus taikka täyttää sopimus ennenaikai-
sesti lain tai sopimusehdon perusteella ja 
näiden toimenpiteiden seuraamukset;  

5) minkä valtion lainsäädännön mukaisesti 
ennakkotiedot on annettu;  

6) mahdolliset sopimusehdot sopimukseen 
sovellettavasta laista ja toimivaltaisesta tuo-
mioistuimesta;  

7) millä kielellä tai kielillä kuluttaja voi 
saada ennakkotiedot ja sopimusehdot 
11 §:ssä säädetyllä tavalla ja mitä kieltä tai 
kieliä elinkeinonharjoittaja sitoutuu käyttä-
mään sopimussuhteen aikana.   
 

9 § 

Ennakkotiedot oikeussuojakeinoista 

Oikeussuojakeinoista on annettava ainakin 
seuraavat tiedot: 

1) onko kuluttajan käytettävissä tuomiois-
tuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä 
ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää niitä;  

2) sellaiset kuluttajia suojaavat vakuus-
rahastot tai muut korvausjärjestelyt, jotka ei-
vät perustu Euroopan yhteisön lainsäädän-
töön. 
 
 

10 § 

Ennakkotiedot puhelinmyynnissä 

Puhelinmyynnissä kuluttajalle on heti kes-
kustelun alussa ilmoitettava elinkeinonhar-
joittajan nimi, kuluttajan kanssa keskustele-
van henkilön nimi sekä puhelun kaupallinen 
tarkoitus. 

Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse puheli-
mitse antaa kaikkia 6—9 §:ssä mainittuja tie-
toja, jos kuluttaja siihen nimenomaisesti 
suostuu. Kuluttajalle on tällöin ilmoitettava, 
että hän saa halutessaan lisätietoja sekä mai-
nittava, millaisista lisätiedoista on kyse. Seu-
raavat tiedot on kuitenkin aina annettava:  

1) kuluttajan kanssa keskustelevan henki-
lön suhde elinkeinonharjoittajaan, kuten on-
ko hän elinkeinonharjoittajan palveluksessa 
vai tämän lukuun toimiva asiamies, muu 
edustaja tai välittäjä; 

2) kuvaus rahoituspalvelun pääominai-
suuksista;  

3) rahoituspalvelun suorittamisesta kulutta-
jalta perittävien maksujen, korvausten ja 
muiden kulujen yhteismäärä, mukaan lukien  
verot tai, jos täsmällistä määrää ei voida il-
moittaa, kulujen määräytymisperusteet;  

4) huomautus mahdollisesta luovutusvoit-
toverosta, varainsiirtoverosta ja vastaavista 
rahoituspalvelun hankkimiseen liittyvistä ve-
roista tai julkisista maksuista, joista elinkei-
nonharjoittaja tietää ja joita kuluttaja voi jou-
tua suorittamaan 3 kohdassa tarkoitettujen 
elinkeinonharjoittajalle maksettavien kulujen 
lisäksi;  

5) tieto peruuttamisoikeudesta tai siitä, että 
sitä ei lain mukaan ole; 

6) peruuttamisaika, sen korvauksen määrä, 
joka kuluttajalta voidaan peruuttamisen joh-
dosta vaatia, taikka korvauksen määräyty-
misperusteet, jos korvauksen täsmällistä 
määrää ei voida ilmoittaa, ja peruuttamisoi-
keuden käyttämistä koskevat muut ehdot ja 
ohjeet.  
 
 

11 § 

Ennakkotietojen ja sopimusehtojen toimitta-
minen kirjallisesti tai muulla pysyvällä taval-

la 

Ennakkotiedot ja sopimusehdot on hyvissä 
ajoissa ennen sopimuksen tekemistä toimitet-
tava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjalli-
sesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi 
tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. 
Sama koskee tietoja, jotka elinkeinonharjoit-
tajan on muun lainsäädännön mukaisesti an-
nettava kuluttajalle ennen rahoituspalvelua 
koskevan sopimuksen tekemistä.  

Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä 
sellaista etäviestintä käyttäen, että tietoja ja 
sopimusehtoja ei voida antaa 1 momentissa 
tarkoitetulla pysyvällä tavalla ennen sopi-
muksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on 
annettava pysyvällä tavalla viipymättä sopi-
muksen tekemisen jälkeen.  

Kuluttajalla on sopimussuhteen aikana oi-
keus pyynnöstä saada sopimusehdot paperil-
la.  
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12 § 

Peruuttamisoikeus 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 
ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä 
tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona ku-
luttaja on saanut ennakkotiedot ja sopi-
musehdot pysyvällä tavalla.  

Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä sääde-
tään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta 
kulutusluottoihin eikä vakuutuksiin. Kulutta-
jan oikeudesta peruuttaa kulutusluottosopi-
mus ja maksaa kulutusluotto ennenaikaisesti 
säädetään 7 luvussa. Vakuutuksenottajan oi-
keudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuutusso-
pimus säädetään vakuutussopimuslaissa 
(543/1994).  
 
 

13 § 

Liitännäissopimuksen peruuntuminen 

Rahoituspalvelua koskevaan sopimukseen 
liittyvä muu etäsopimus peruuntuu ilman eri 
toimenpiteitä kuluttajan peruuttaessa pääso-
pimuksen, jos sama elinkeinonharjoittaja tar-
joaa myös liitännäispalvelun. Liitännäisso-
pimus peruuntuu myös, jos kolmas tarjoaa 
liitännäispalvelun pääsopimuksen tehneen 
elinkeinonharjoittajan ja kolmannen välisen 
sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. 

Muuhun sopimukseen liittyvän luottosopi-
muksen peruuntumisesta säädetään 6 luvun 
24 §:ssä ja 10 luvun 12 §:ssä. 
 
 

14 § 

Peruuttamisoikeutta koskevat rajoitukset 

Kuluttajalla ei ole 12 §:ssä säädettyä pe-
ruuttamisoikeutta, jos: 

1) rahoituspalvelun tai siihen liittyvän ra-
hoitusvälineen hinta tai arvo riippuu sellaisis-
ta muutoksista rahoitusmarkkinoilla, joihin 
elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa; tai 

2) sopijapuolet ovat jo täyttäneet sopimus-
velvoitteensa kokonaisuudessaan kuluttajan 
nimenomaisesta pyynnöstä. 

15 § 

Korvaus ennen peruuttamista suoritetusta 
palvelusta 

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä 
saa vaatia korvauksen vain sellaisesta palve-
lusta, jonka elinkeinonharjoittaja on sopi-
muksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut 
ennen peruuttamista. Korvaus ei saa ylittää 
määrää, joka saadaan vertaamalla suoritettua 
palvelua sopimuksessa tarkoitettuihin palve-
luihin kokonaisuudessaan.  

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut 
korvausta tai sen määräytymisperusteita en-
nakolta tai jos hän on aloittanut sopimuksen 
täyttämisen ilman kuluttajan nimenomaista 
pyyntöä, kuluttajan ei tarvitse korvata suori-
tettua palvelua.  
 

16 § 

Suoritusten palauttaminen 

Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään 
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen 
lähettämisestä palautettava elinkeinonharjoit-
tajalle kaikki sopimuksen perusteella saa-
mansa maksut ja muu omaisuus uhalla, että 
peruuttaminen muutoin raukeaa. Kuluttaja 
saa kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa 
palautusvelvollisuuttaan, kunnes elinkeinon-
harjoittaja täyttää oman vastaavan velvolli-
suutensa.   

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamis-
ilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalle 
kaikki sopimuksen perusteella saamansa suo-
ritukset. Palautettavista suorituksista voidaan 
vähentää korvaus, joka elinkeinonharjoitta-
jalla on 15 §:n mukaan oikeus periä kulutta-
jalta ennen sopimuksen peruuttamista suori-
tetusta palvelusta. 
 

17 § 

Lakiviittauksia koskeva rajoitus 

Lakiviittauksella, jonka perusteella so-
pimukseen sovelletaan Euroopan talousalu-
een ulkopuolisen valtion lakia, ei voida syr-
jäyttää Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
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valtiossa voimassa olevia, lakiviittauksen 
puuttuessa sovellettavia säännöksiä rahoitus-
palvelujen etämyynnistä, jos niissä suojataan 
kuluttajaa tehokkaammin kuin lakiviittauk-
sen perusteella sovellettavassa laissa. 

 
18 § 

Kuluttajan oikeus vaihtaa käytettävää etä-
viestintä 

Kuluttajalla on oikeus sopimussuhteen ai-
kana käyttää muutakin etäviestintä kuin mitä 
hän käytti sopimusta tehtäessä, jos muun 
viestimen käyttäminen ei ole ristiriidassa so-
pimuksen tai rahoituspalvelun luonteen kans-
sa.  
 

7 luku 

Kulutusluotot 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tililuoton käyttöön oikeuttavaan tunnistee-
seen rinnastetaan 19 §:n säännöksiä sovellet-
taessa tunniste, joka oikeuttaa tilin taikka 
muun rahoituspalvelun tai rahoitusvälineen 
käyttöön. Luotonantajaa koskevia säännöksiä 
sovelletaan tällöin elinkeinonharjoittajaan, 
joka on tehnyt kuluttajan kanssa tunnistetta 
koskevan sopimuksen. 
 
 

11 a § 
Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus pe-

ruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luo-
tonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen 
tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajan-
kohdasta, jona kuluttaja on saanut 6 a luvussa 
tarkoitetut ennakkotiedot ja 10 §:ssä tarkoite-
tun kappaleen luottosopimuksesta pysyvällä 
tavalla.  

Kuluttajalla ei ole kuitenkaan oikeutta pe-
ruuttaa luottosopimusta, jos sopijapuolet ovat 
jo täyttäneet sopimusvelvoitteensa kokonai-
suudessaan kuluttajan nimenomaisesta pyyn-
nöstä.  

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä 
saa vaatia korvauksena luoton todellisen 
vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut kulut-
tajan käytettävissä. Korvausta ei voida kui-

tenkaan vaatia, jos luotonantaja ei ole ilmoit-
tanut kuluttajalle ennakolta todellisen vuosi-
koron perimisestä tai jos luotonantaja on 
aloittanut sopimuksen täyttämisen ilman ku-
luttajan nimenomaista pyyntöä.  
 
 

11 b § 
Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään 

30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen 
lähettämisestä palautettava luotonantajalle 
luottosopimuksen nojalla saamansa varat 
uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. 
Kuluttaja saa kuitenkin pidättäytyä täyttä-
mästä omaa palautusvelvollisuuttaan, kunnes 
luotonantaja täyttää oman vastaavan velvolli-
suutensa.  

Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeis-
tään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituk-
sen saatuaan palautettava kuluttajalle kaikki 
sopimuksen perusteella saamansa suorituk-
set. Palautettavista suorituksista voidaan kui-
tenkin vähentää 11 a §:n 3 momentin mukai-
nen todellisen vuosikoron määrä.  
 

12 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 c § 

Oikeus vedota eräisiin ilmoituksiin ja asia-
kirjoihin 

Jos tässä laissa tarkoitettu virheilmoitus 
taikka  ilmoitus sopimuksen purkamisesta tai 
sen peruuttamisesta on tarkoituksenmukaisel-
la tavalla lähetetty vastaanottajalle, lähettäjä 
saa vedota ilmoitukseen, vaikka se myöhäs-
tyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille.  

Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta 
ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lä-
hetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vas-
taanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähet-
tämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, 
jona ilmoitus on lähetetty. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään ilmoi-
tuksesta, koskee myös kotimyyntiasiakirjaa, 
vahvistusta,  sopimusehtoja ja muita asiakir-
joja, jotka elinkeinonharjoittaja on tämän lain 
mukaisesti lähettänyt kuluttajalle.  
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1 e § 

Määräajan laskeminen 

Tässä laissa säädettyä määräaikaa lasketta-
essa ei oteta lukuun sitä päivää, jona sopimus 
tai muu sellainen toimi tehtiin, josta määrä-
aika alkaa kulua. Jos määräajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilau-
antai, määräajassa tehtävä toimi voidaan suo-
rittaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen 

jälkeen.  
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  
20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin 
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain 
7 luvun 3 §:n 2 momenttia sovelletaan kui-
tenkin silloin, kun rahoituspalvelun tai rahoi-
tusvälineen käyttöön oikeuttavaa tunnistetta 
käytetään oikeudettomasti tämän lain voi-
maantulon jälkeen. 

————— 
 
 
 

2. 

 
Laki 

vakuutussopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun vakuutussopimuslain (543/1994) 5 §:n 

3 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 12 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

 
5 § 

Tiedot ennen sopimuksen päättämistä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle on 

lisäksi annettava kuluttajansuojalain 
(38/1978) 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotie-
dot.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvit-
taessa antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä 
tietoja vakuutuksenantajan on annettava va-
kuutuksen hakijalle ennen sopimuksen päät-
tämistä. 
 

6 § 

Eräiden asiakirjojen antaminen 

Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen 
vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta vii-
vytystä annettava vakuutuksenottajalle asia-

kirja, johon on merkitty sopimuksen keskei-
nen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutuseh-
dot. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle 
sovelletaan kuitenkin, mitä kuluttajansuoja-
lain 6 a luvun 11 §:ssä säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuu-
tus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin ta-
hansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuu-
tuskauden aikana. Irtisanominen on suoritet-
tava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitä-
tön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt 
vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päät-
tyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on 
annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Ir-
tisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos va-
kuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika 
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on lyhyempi kuin 30 päivää.  
 

13 a § 

Vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa eläke-
vakuutus tai säästöhenkivakuutus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa 
eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus il-
moittamalla siitä vakuutuksenantajalle kirjal-
lisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona 
vakuutuksenottaja on saanut tiedon vakuu-
tushakemuksen tai tarjouksen hyväksymises-
tä. Peruuttamisaika ei kuitenkaan ala kulua 
ennen kuin vakuutuksenottaja on saanut 
6 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai vakuutusten 
etämyynnissä kuluttajansuojalain 6 a luvussa 
tarkoitetut ennakkotiedot ja sopimusehdot 
pysyvällä tavalla.  

Vakuutuksenantajan on viivytyksettä ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamis-
ilmoituksen saatuaan palautettava vakuutuk-
senottajan vakuutussopimuksen perusteella 
suorittamat maksut. Jos vakuutuksen säästö-
osuus riippuu valitun sijoituskohteen arvon-
kehityksestä, vakuutuksenantaja saa kuiten-
kin vähentää palautettavista maksuista mää-
rän, joka vastaa sijoituskohteen arvon alen-

tumista peruuttamisilmoituksen saapumis-
päivänä. Jos muuta selvitystä peruuttamisil-
moituksen saapumispäivästä ei voida esittää, 
postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saa-
puneen vakuutuksenantajalle seitsemäntenä 
päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lä-
hetetyn ilmoituksen päivänä, jona se lähetet-
tiin.   

Jos eläkevakuutukseen tai säästöhenkiva-
kuutukseen liittyy muu vakuutus, liitännäis-
vakuutus peruuntuu vakuutuksenottajan pe-
ruuttaessa päävakuutuksen. Vakuutuksenan-
tajan oikeudesta vaatia maksu vakuutuk-
senottajan ennen liitännäisvakuutuksen pe-
ruuntumista saamasta vakuutusturvasta on 
voimassa, mitä 45 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 

Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä 
2 momentissa tarkoitettu vähennys tai periä 
vakuutusmaksua 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutuksen voimassaoloajalta vain, jos tästä 
on ilmoitettu vakuutuksenottajalle ennakolta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin 

sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tulles-
sa voimassa olleita säännöksiä.  

————— 
 
 



 HE 122/2004 vp  
  
    

 

41

 
 

3. 

 
 

Laki 

rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajat ylittävästä kieltomenettelystä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain 

(1189/2000) 1 §:n 2 momentin 11 kohta sekä 
lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti: 

 
1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja direktii-

vejä ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista näkökoh-
dista annettu Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivi ("Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä") 2000/31/EY; 

12) kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalve-
lujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 
90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 
98/27/EY muuttamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/65/EY.  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  

20  . 
————— 

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004   

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
Laki 

kuluttajansuojalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 21 ja 

22 § sekä 10 luvun 10 §:n 2 momentti ja 11 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 6 luvun 21 ja 22 § laissa 1072/2000 sekä 10 luvun 10 §:n 2 momentti 

ja 11 §:n 2 momentti laissa 1162/1997, 
muutetaan 1 luvun 2 a §, 6 luvun 6 § ja 14 §:n 1 momentti sekä 12 luvun 1 c §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 2 a § laissa 391/2002, 6 luvun 6 § ja 14 §:n 1 momentti mai-

nitussa laissa 1072/2000 sekä 12 luvun 1 c § mainitussa laissa 1162/1997, sekä 
lisätään 6 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1072/2000, uusi 2 moment-

ti, lakiin uusi 6 a luku, 7 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 385/1986, uusi 2 momentti, 
7 lukuun uusi 11 a ja b § ja 12 lukuun siitä lailla 741/2003 kumotun 1 e §:n tilalle uusi 1 e § 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 a § 
Tämän lain 3 ja 4 luvun säännökset sekä 

6 luvun säännökset kotimyynnistä koskevat 
soveltuvin osin takauksesta ja vierasvelka-
panttauksesta annetussa laissa (361/1999) 
tarkoitettujen yksityistakaajien ja yksityisten 
pantinantajien sitoumuksia luotonantajille. 

1 luku 

Yleiset säännökset 

2 a § 
Tämän lain 3, 4 ja 6 a luvun säännökset 

sekä 6 luvun säännökset kotimyynnistä kos-
kevat soveltuvin osin takauksesta ja vieras-
velkapanttauksesta annetussa laissa 
(361/1999) tarkoitettujen yksityistakaajien 
ja yksityisten pantinantajien sitoumuksia 
luotonantajille. 
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6 luku 

Kotimyynti ja etämyynti 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään kulutushyödyk-
keiden kotimyynnistä ja etämyynnistä. Ko-
timyyntiä koskee, mitä 2, 3, 5, 8—12 ja 
20—25 §:ssä säädetään. Etämyyntiä koskee, 
mitä 2, 4, 6, 7 ja 13—25 §:ssä säädetään. 
 

6 luku 

Kotimyynti ja etämyynti 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään kulutushyödyk-
keiden kotimyynnistä ja etämyynnistä. Ko-
timyyntiä koskee, mitä 2, 3, 5, 8—12 ja 
20—25 §:ssä säädetään. Etämyyntiä koskee, 
mitä 2, 4, 6, 7 ja 13—25 §:ssä säädetään. 

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden 
etämyynnistä säädetään 6 a luvussa. 
 

 
6 § 

Soveltamisalan rajoitukset etämyynnissä 

Tämän luvun säännöksiä etämyynnistä ei 
sovelleta:  

1) kiinteän omaisuuden kauppaa tai muuta 
oikeutta kiinteään omaisuuteen koskevaan 
sopimukseen, vuokraoikeutta lukuun otta-
matta;  

2) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua 
arvopaperia koskevaan sopimukseen;  

3) talletusta, luottoa, vakuutusta tai muuta 
rahoituspalvelua koskevaan sopimukseen;  

4) 10 luvussa tarkoitettua aikaosuusasun-
toa koskevaan sopimukseen;  

5) jakeluautomaatin avulla tai automati-
soidussa liiketilassa tehtävään sopimukseen;  

6) maksullisen yleisöpuhelimen avulla te-
letoiminnan harjoittajan kanssa tehtävään 
sopimukseen;  

7) huutokaupassa tehtävään sopimukseen, 
jos huutokauppaan voidaan osallistua muu-
tenkin kuin etäviestimellä. 

6 § 

Soveltamisalan rajoitukset etämyynnissä 

Tämän luvun säännöksiä etämyynnistä ei 
sovelleta:  

1) kiinteän omaisuuden kauppaa tai muuta 
oikeutta kiinteään omaisuuteen koskevaan 
sopimukseen, vuokraoikeutta lukuun otta-
matta;  

 
 
 
 
2) 10 luvussa tarkoitettua aikaosuusasun-

toa koskevaan sopimukseen;  
3) jakeluautomaatin avulla tai automati-

soidussa liiketilassa tehtävään sopimukseen;  
4) maksullisen yleisöpuhelimen avulla te-

letoiminnan harjoittajan kanssa tehtävään 
sopimukseen;  

5) huutokaupassa tehtävään sopimukseen, 
jos huutokauppaan voidaan osallistua muu-
tenkin kuin etäviestimellä.  
 

 
14 § 

Tietojen vahvistaminen etämyynnissä 

Edellä 13 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on vahvistettava kuluttajal-
le kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tieto-
ja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne 
säilyvät kuluttajan saatavilla. Vahvistukses-

14 § 

Tietojen vahvistaminen etämyynnissä 

Edellä 13 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on vahvistettava kuluttajal-
le henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköi-
sesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toi-
sintaa tiedot muuttumattomina. Vahvistuk-
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sa on lisäksi oltava:  
1) ohjeet ja tiedot 15 §:ssä tarkoitetun pe-

ruuttamisoikeuden käyttämistä varten sekä 
tieto siitä, ettei sopimusta 16 §:n 1 kohdan 
mukaan voi peruuttaa sen jälkeen, kun pal-
veluksen suorittaminen on kuluttajan suos-
tumuksella aloitettu;  

2) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan 
käyntiosoite, jonne kuluttaja voi toimittaa 
valituksensa;  

3) tiedot takuusta sekä saatavilla olevista 
huolto- ja korjauspalveluista;  

4) sopimuksen irtisanomisehdot, jos sopi-
mus on voimassa toistaiseksi tai yhtä vuotta 
pidemmän ajan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

sessa on lisäksi oltava:  
1) ohjeet ja tiedot 15 §:ssä tarkoitetun pe-

ruuttamisoikeuden käyttämistä varten sekä 
tieto siitä, ettei sopimusta 16 §:n 1 kohdan 
mukaan voi peruuttaa sen jälkeen, kun pal-
veluksen suorittaminen on kuluttajan suos-
tumuksella aloitettu;  

2) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan 
maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi 
toimittaa valituksensa;  

3) tiedot takuusta sekä saatavilla olevista 
huolto- ja korjauspalveluista;  

4) sopimuksen irtisanomisehdot, jos sopi-
mus on voimassa toistaiseksi tai yhtä vuotta 
pidemmän ajan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Peruuttamisajan laskeminen 

Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lu-
kuun sitä päivää, jona kotimyyntiasiakirja 
tai vahvistus annettiin, sopimus tehtiin, taik-
ka tavara otettiin vastaan. Jos peruuttamis-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto taikka arkilauantai, sopimuksen saa 
peruuttaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

 
 
 
 

(kumotaan) 

 
 

22 § 

Eräiden ilmoitusten antaminen tai lähettä-
minen 

Jos peruuttamisilmoitus on tarkoituksen-
mukaisella tavalla annettu tai lähetetty ko-
timyynnissä ennen 9 §:ssä ja etämyynnissä 
ennen 15 §:ssä säädetyn ajan päättymistä, 
kuluttaja saa vedota ilmoitukseen, vaikka se 
myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. 
Elinkeinonharjoittaja saa vastaavasti vedo-
ta antamaansa tai lähettämäänsä kotimyyn-
tiasiakirjaan ja vahvistukseen.  

Jos peruuttamisilmoituksen saapumisen 
ajankohdasta ei voida esittää muuta selvi-
tystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katso-
taan saapuneen elinkeinonharjoittajalle 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja 

 
 
 
 
 

(kumotaan) 
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sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus 
on lähetetty. 
 
 6 a luku 

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden 
etämyynti 

(ei rinnakkaistekstiä) 
 

 
7 luku 

Kulutusluotot 

 
 

7 luku 

Kulutusluotot 

(ei rinnakkaistekstiä) 
 

 
10 luku 

Aikaosuusasuntojen markkinointi ja kaup-
pa 

10 § 

Ostajan oikeus peruuttaa kauppa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lu-

kuun sitä päivää, jona sopimus allekirjoitet-
tiin. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, 
kaupan saa peruuttaa ensimmäisenä arki-
päivänä sen jälkeen.  
 

10 luku 

Aikaosuusasuntojen markkinointi ja kaup-
pa 

 
 
 
 
 

(kumotaan) 

 
11 § 

Peruuttamisilmoitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos peruuttamisilmoitus on tarkoituksen-

mukaisella tavalla annettu tai lähetetty en-
nen 10 §:ssä säädetyn ajan päättymistä, os-
taja saa vedota ilmoitukseen, vaikka se 
myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille.  
 

 
 
 
 
 

(kumotaan) 
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12 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 c § 

Oikeus vedota eräisiin ilmoituksiin 

 
Jos tässä laissa tarkoitettu virheilmoitus, 

joka kuluttajan on annettava elinkeinonhar-
joittajalle, on tarkoituksenmukaisella tavalla 
lähetetty, kuluttaja saa vedota ilmoitukseen, 
vaikka se myöhästyisi, vääristyisi tai ei tuli-
si perille. Sama koskee kuluttajan tai elin-
keinonharjoittajan antamaa ilmoitusta so-
pimuksen purkamisesta. 

12 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 c § 

Oikeus vedota eräisiin ilmoituksiin ja asia-
kirjoihin 

Jos tässä laissa tarkoitettu virheilmoitus 
taikka ilmoitus sopimuksen purkamisesta tai 
sen peruuttamisesta on tarkoituksenmukai-
sella tavalla lähetetty vastaanottajalle, lä-
hettäjä saa vedota ilmoitukseen, vaikka se 
myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille.  

 
 
Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta 

ei voida esittää muuta selvitystä, postitse 
lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen 
vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen 
lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päi-
vänä, jona ilmoitus on lähetetty. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään ilmoi-
tuksesta, koskee myös kotimyyntiasiakirjaa, 
vahvistusta, sopimusehtoja ja muita asia-
kirjoja, jotka elinkeinonharjoittaja on tämän 
lain mukaisesti lähettänyt kuluttajalle. 

 
 1 e § 

Määräajan laskeminen 

Tässä laissa säädettyä määräaikaa lasket-
taessa ei oteta lukuun sitä päivää, jona so-
pimus tai muu sellainen toimi tehtiin, josta 
määräaika alkaa kulua. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
taikka arkilauantai, määräajassa tehtävä 
toimi voidaan suorittaa vielä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin 

sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain 
7 luvun 3 §:n 2 momenttia sovelletaan kui-
tenkin silloin, kun rahoituspalvelun tai ra-
hoitusvälineen käyttöön oikeuttavaa tunnis-
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tetta käytetään oikeudettomasti tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 

——— 
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2. 

 
Laki 

vakuutussopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun vakuutussopimuslain (543/1994) 5 §:n 

3 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 12 § sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Tiedot ennen sopimuksen päättämistä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tar-

kempia säännöksiä siitä, mitä tietoja vakuu-
tuksenantajan on annettava vakuutuksen ha-
kijalle ennen sopimuksen päättämistä.  
 

5 § 

Tiedot ennen sopimuksen päättämistä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusten etämyynnissä kuluttajalle on 

lisäksi annettava kuluttajansuojalain 
(38/1978) 6 a luvussa tarkoitetut ennakko-
tiedot.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
vittaessa antaa tarkempia säännöksiä siitä, 
mitä tietoja vakuutuksenantajan on annetta-
va vakuutuksen hakijalle ennen sopimuksen 
päättämistä. 
 

 
6 § 

Eräiden asiakirjojen antaminen  

Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen 
vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta vii-
vytystä annettava vakuutuksenottajalle asia-
kirja, johon on merkitty sopimuksen keskei-
nen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutus-
ehdot.  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Eräiden asiakirjojen antaminen 

Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen 
vakuutuksenantajan on ilman aiheetonta vii-
vytystä annettava vakuutuksenottajalle asia-
kirja, johon on merkitty sopimuksen keskei-
nen sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutus-
ehdot. Vakuutusten etämyynnissä kuluttajal-
le sovelletaan kuitenkin, mitä kuluttajan-
suojalain 6 a luvun 11 §:ssä säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 § 

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuu-
tus  

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin 
tahansa irtisanoa vakuutus päättymään va-
kuutuskauden aikana. Irtisanominen on suo-
ritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on 
mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole mää-
rännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuu-
tus päättyy, kun irtisanomista koskeva il-
moitus on annettu tai lähetetty vakuutuk-
senantajalle. 

12 § 

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuu-
tus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin 
tahansa irtisanoa vakuutus päättymään va-
kuutuskauden aikana. Irtisanominen on suo-
ritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on 
mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole mää-
rännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuu-
tus päättyy, kun irtisanomista koskeva il-
moitus on annettu tai lähetetty vakuutuk-
senantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuiten-
kaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu 
voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päi-
vää.  
 

 
 13 a § 

Vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa eläke-
vakuutus tai säästöhenkivakuutus 

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa 
eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus il-
moittamalla siitä vakuutuksenantajalle kir-
jallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, 
jona vakuutuksenottaja on saanut tiedon va-
kuutushakemuksen tai tarjouksen hyväksy-
misestä. Peruuttamisaika ei kuitenkaan ala 
kulua ennen kuin vakuutuksenottaja on saa-
nut 6 §:ssä tarkoitetut asiakirjat tai vakuu-
tusten etämyynnissä kuluttajansuojalain 
6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot ja so-
pimusehdot pysyvällä tavalla.  

Vakuutuksenantajan on viivytyksettä ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamis-
ilmoituksen saatuaan palautettava vakuu-
tuksenottajan vakuutussopimuksen perus-
teella suorittamat maksut. Jos vakuutuksen 
säästöosuus riippuu valitun sijoituskohteen 
arvonkehityksestä, vakuutuksenantaja saa 
kuitenkin vähentää palautettavista maksuis-
ta määrän, joka vastaa sijoituskohteen ar-
von alentumista peruuttamisilmoituksen 
saapumispäivänä. Jos muuta selvitystä pe-
ruuttamisilmoituksen saapumispäivästä ei 
voida esittää, postitse lähetetyn ilmoituksen 
katsotaan saapuneen vakuutuksenantajalle 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja 
sähköisesti lähetetyn ilmoituksen päivänä, 
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jona se lähetettiin.   
Jos eläkevakuutukseen tai säästöhenkiva-

kuutukseen liittyy muu vakuutus, liitännäis-
vakuutus peruuntuu vakuutuksenottajan pe-
ruuttaessa päävakuutuksen. Vakuutuksenan-
tajan oikeudesta vaatia maksu vakuutuk-
senottajan ennen liitännäisvakuutuksen pe-
ruuntumista saamasta vakuutusturvasta on 
voimassa, mitä 45 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 

Vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä 
2 momentissa tarkoitettu vähennys tai periä 
vakuutusmaksua 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutuksen voimassaoloajalta vain, jos 
tästä on ilmoitettu vakuutuksenottajalle en-
nakolta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin 

sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tulles-
sa voimassa olleita säännöksiä. 

——— 
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3. 

 
 

Laki 

rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajat ylittävästä kieltomenettelystä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain 

(1189/2000) 1 §:n 2 momentin 11 kohta sekä 
lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 12 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja direktii-

vejä ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista näkökoh-
dista annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi ("Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä") 2000/31/EY. 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja direktii-

vejä ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista näkökoh-
dista annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi ("Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä") 2000/31/EY; 

12) kuluttajille tarkoitettujen rahoituspal-
velujen etämyynnistä ja neuvoston direktii-
vin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 
98/27/EY muuttamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/65/EY.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  

20  . 
——— 

 
 
 
 
 
 


