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Lak i

N:o 28

saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan saatavien perinnästä 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (513/1999) 1 §:n
1 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 10 § sekä
lisätään lakiin uusi 4 a ja 10 a—10 c § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään erääntyneen saata-
van perinnästä sekä perintään liittyvistä,
velkasuhteen osapuolten asemaan vaikutta-
vista muista seikoista. Perinnällä tarkoitetaan
tässä laissa toimenpiteitä, joiden tarkoitukse-
na on saada velallinen vapaaehtoisesti suo-
rittamaan erääntynyt velkojan saatava.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Kuluttajasaatava

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 5—7, 10, 10 a—10 c ja

12—14 §:n säännöksiä kuluttajasaatavasta on
soveltuvin osin noudatettava perittäessä jul-
kisoikeudellisen oikeushenkilön saatavaa tai
julkisen tehtävän hoitamiseen liittyvää saata-
vaa yksityishenkilöltä.
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4 a §

Velallisen oikeus saada tietoja

Velallisella on pyynnöstä oikeus saada
velkojalta maksutta ajantasainen tieto velko-
jensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely
maksamattomista veloista ja niiden lyhennyk-
sistä sekä selvitys velkapääomalle kertynei-
den korkojen ja kulujen määräytymisestä. Jos
velallinen pyytää erittelyn tai selvityksen
useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla
on oikeus saada velalliselta kohtuullinen
korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta
aiheutuvista kustannuksista.

10 §

Perintäkulujen korvaaminen ja ulosotto-
kelpoisuus

Velallisen on korvattava perinnästä velko-
jalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta
siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai toi-
meksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta
arvioitaessa on otettava huomioon saatavan
suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän
tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut
seikat.
Velallinen ei kuitenkaan ole velvollinen
korvaamaan perintäkuluja, jos velkoja tai
toimeksisaaja on menetellyt 4 §:n vastaisesti
tai jos perintätoimintaa ammattimaisesti har-
joittava ei ole täyttänyt 5 §:n mukaista vel-
voitetta, paitsi jos menettelyn moitittavuutta
tai laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä.
Jos perittävänä on kuluttajasaatava, joka
voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota
tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
säädetään, myös saatavan perintäkulut voi-
daan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai
päätöstä siten kuin mainitussa laissa sääde-
tään. Tämä koskee kuluja siitä riippumatta,
johtuvatko ne velkojan perintätoimista vai
perintätoimeksiannon hoitamisesta.

10 a §

Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäis-
määrät

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta

saa tässä momentissa mainituista perintätoi-
mista vaatia enintään seuraavat määrät:
1) kirjallisesta maksumuistutuksesta 5 eu-

roa;
2) 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimukses-

ta 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250
euroa tai vähemmän, ja 45 euroa, jos pääoma
on yli 250 euroa;
3) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua suo-

raan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta
5 §:n mukaisesta maksuvaatimuksesta 12 eu-
roa; sekä
4) yhdessä velallisen kanssa laaditusta

koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta
maksusuunnitelmasta 30 euroa.
Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa

tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa vaatia
sen esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut.
Kulut voidaan periä käytetystä muistuttamis-
tavasta keskimäärin aiheutuvien todellisten
kustannusten mukaisina.
Velalliselta saa vaatia todelliset perintäku-

lut, jos perinnästä on sen edellyttämän ta-
vanomaista suuremman työmäärän vuoksi
aiheutunut muita kuin 1 momentissa mainit-
tuja tai siinä säädetyt enimmäismäärät ylit-
täviä kuluja. Velalliselle on tällöin esitettävä
erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden
perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän
olevan muutoin sovellettavia enimmäismääriä
suurempi. Enimmäismääriä ei kuitenkaan saa
ylittää, jos perittävänä on 10 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen
saatava.

10 b §

Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavien
perinnässä

Edellä 10 a §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetusta maksumuistutuksesta velalliselta
saa vaatia perintäkuluja vain, jos saatavasta
on vähintään 14 päivää ennen sen eräänty-
mistä lähetetty velalliselle lasku tai muu
erääntymisilmoitus ja erääntymisestä on en-
nen maksumuistutuksen lähettämistä kulunut
vähintään 14 päivää. Jos saatava on sopi-
muksen mukaan maksettava tiettynä eräpäi-
vänä ilman erillistä ilmoitusta, velalliselta saa
vaatia perintäkuluja vain, jos eräpäivästä on
ennen maksumuistutuksen lähettämistä kulu-
nut vähintään 14 päivää.
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Uudesta maksumuistutuksesta tai uudesta
10 a §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa
tarkoitetusta maksuvaatimuksesta saa vaatia
perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen
maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lä-
hettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

10 c §

Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttaja-
saatavan perinnässä

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velal-
liselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä
enintään seuraavat määrät:
1) 190 euroa, jos saatavan pääoma on
250 euroa tai vähemmän; ja
2) 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli
250 euroa.
Velalliselta saa vaatia 1 momentissa sää-
detyt määrät ylittävät todelliset perintäkulut,
jos perinnän suorittaminen on ollut poikke-

uksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintä-
toimia voida pitää suhteettomina ottaen huo-
mioon erityisesti saatavan pääoma. Velalli-
selle on tällöin esitettävä erittely vaadituista
perintäkuluista ja niiden perusteista sekä
samalla ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi
kuluja vaaditaan yli muutoin sovellettavan
kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän. Edel-
lä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoraan
ulosottokelpoisen saatavan perinnästä velal-
liselta ei kuitenkaan saa vaatia perintäkuluina
yhteensä enempää kuin 59 euroa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2005.
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen velalliselta perittäviin perintäkuluihin,
vaikka velallisen vastuu perintäkuluista on
ennen lain voimaantuloa tehdyn sopimuksen
mukaan tässä laissa säädettyä ankarampi.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen

91N:o 28



Lak i

N:o 29

kuluttajansuojalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

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
mainitussa 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 momentti,
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 11 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
sekä 6 luvun säännökset kotimyynnistä kos-
kevat soveltuvin osin takauksesta ja vieras-
velkapanttauksesta annetussa laissa
(361/1999) tarkoitettujen yksityistakaajien ja
yksityisten pantinantajien sitoumuksia luo-
tonantajille.

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 ottamat-
ta;
2) 10 luvussa tarkoitettua aikaosuusasuntoa

koskevaan sopimukseen;
3) jakeluautomaatin avulla tai automatisoi-

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

letoiminnan harjoittajan kanssa tehtävään so-
pimukseen;
5) huutokaupassa tehtävään sopimukseen,

jos huutokauppaan voidaan osallistua muu-
tenkin kuin etäviestimellä.

HE 122/2004
TaVM 20/2004
EV 166/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY (32002L0065); EYVL N:o L 271, 9.10.2002, s. 16

92

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040122


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
peruuttamisoikeuden käyttämistä varten sekä
tieto siitä, ettei sopimusta 16 §:n 1 kohdan
mukaan voi peruuttaa sen jälkeen, kun pal-
veluksen 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 arvopaperei-
ta, joihin sovelletaan arvopaperimarkkinala-
kia,
6) arvopaperinvälitystä tai muita sijoitus-
palveluja,
7) sijoitusneuvontaa; tai
8) muita rahoituspalveluja tai rahoitusvä-
lineitä.

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 suo-
rittamista, tämän luvun säännöksiä ei sovel-
leta sopimukseen perustuviin yksittäisiin pal-
velusuorituksiin.
Jos samat osapuolet sopivat toistuvasti

samanlaisista rahoituspalveluista, tämän lu-
vun 5—11 §:ää sovelletaan ainoastaan ensim-
mäiseen sopimukseen. Kuitenkin myös
5—11 §:ää sovelletaan, jos edeltävästä sopi-
muksesta on kulunut pidempi aika kuin yksi
vuosi.

3 §

Pakottavuus

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

4 §

Määritelmät

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

markkinointi- tai myyntitapaa, joka on jär-
jestetty niin, että sen pääasiallisena tavoittee-
na voidaan katsoa olevan sopimusten teke-
minen etäviestimen avulla.
Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, pos-

tia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinet-
tä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemi-
seen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa
läsnä.
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5 §

Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen
tekemistä

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
tiedonantovelvoitteista, kuluttajalle on annet-
tava hyvissä ajoin ennen sopimuksen teke-
mistä 6—9 §:ssä tarkoitetut tiedot elinkeinon-
harjoittajasta, tarjottavasta rahoituspalvelusta,
etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista. Tie-
dot on annettava käytettyyn etäviestimeen
sopivalla tavalla, selkeästi, ymmärrettävästi ja
niin, että tietojen kaupallinen tarkoitus 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 maan-
tieteellinen osoite, jossa asiakassuhteita hoi-
detaan;
3) elinkeinonharjoittajan lukuun toimivan
välittäjän tai asiamiehen nimi, asiakassuhteita
hoitavan toimipaikan maantieteellinen osoite
sekä tieto toiminnan edustusluonteesta silloin,
kun kuluttaja asioi välittäjän tai asiamiehen
kanssa;
4) mihin kaupparekisteriin tai muuhun
vastaavaan julkiseen rekisteriin elinkeinon-
harjoittaja mahdollisesti on merkitty sekä
elinkeinonharjoittajan yritys- ja yhteisötunnus
tai muu vastaava tunniste kyseisessä rekiste-
rissä;
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, kor-

vausten 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
joutua suorittamaan 2 kohdassa tarkoitettujen
elinkeinonharjoittajalle maksettavien kulujen
lisäksi;
4) kulujen maksamista ja sopimuksen

täyttämistä 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
riski, sekä siitä, että aikaisempi hinnan tai
arvonkehitys 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 määräytymis-
perusteet, jos korvauksen täsmällistä määrää
ei voida ilmoittaa, sekä peruuttamisoikeuden
käyttämistä koskevat muut ehdot ja ohjeet;
3) sopimuksen vähimmäiskesto, jos sopi-

mus koskee rahoituspalvelujen jatkuvaa tai
toistuvaa suorittamista;
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
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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 käyttämään so-
pimussuhteen 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 vakuusra-
hastot tai muut korvausjärjestelyt, jotka eivät
perustu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön.

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
tietoja, jos kuluttaja siihen nimenomaisesti
suostuu. Kuluttajalle on tällöin ilmoitettava,
että hän saa halutessaan lisätietoja sekä
mainittava, millaisista lisätiedoista on kyse.
Seuraavat tiedot on kuitenkin aina annettava:
1) kuluttajan kanssa keskustelevan henki-
lön suhde elinkeinonharjoittajaan, kuten onko
hän elinkeinonharjoittajan palveluksessa vai
tämän lukuun toimiva asiamies, muu edustaja
tai välittäjä;
2) kuvaus rahoituspalvelun pääominai-
suuksista;
3) rahoituspalvelun suorittamisesta kulut-
tajalta perittävien maksujen, korvausten ja
muiden kulujen yhteismäärä, mukaan lukien
verot tai, jos täsmällistä määrää ei voida
ilmoittaa, 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
joutua 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 määräytymis-
perusteet, jos korvauksen täsmällistä määrää
ei voida ilmoittaa, ja peruuttamisoikeuden
käyttämistä koskevat muut ehdot ja ohjeet.

11 §

Ennakkotietojen ja sopimusehtojen
toimittaminen kirjallisesti tai muulla

pysyvällä tavalla

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
annettava 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 sopimuk-
sen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on
annettava pysyvällä tavalla viipymättä sopi-
muksen tekemisen jälkeen.
Kuluttajalla on sopimussuhteen aikana oi-

keus pyynnöstä saada sopimusehdot paperilla.

12 §

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus
ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä
tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona
kuluttaja 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-
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jan oikeudesta peruuttaa kulutusluottosopi-
mus ja maksaa kulutusluotto ennenaikaisesti
säädetään 7 luvussa. Vakuutuksenottajan oi-
keudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuutussopi-
mus 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. Liitännäissopi-
mus 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
rahoitusvälineen hinta tai arvo riippuu sellai-
sista 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 sopimuk-
sen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut en-
nen 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 saaman-
sa maksut ja muu omaisuus uhalla, että
peruuttaminen muutoin raukeaa. Kuluttaja saa
kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa pa-
lautusvelvollisuuttaan, kunnes elinkeinonhar-
joittaja täyttää oman vastaavan velvollisuu-
tensa.
Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja

viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisil-
moituksen saatuaan palautettava kuluttajalle
kaikki sopimuksen perusteella saamansa suo-
ritukset. Palautettavista suorituksista voidaan
vähentää korvaus, joka elinkeinonharjoittajal-
la on 15 §:n mukaan oikeus periä kuluttajalta
ennen sopimuksen peruuttamista suoritetusta
palvelusta.

17 §

Lakiviittauksia koskeva rajoitus

Lakiviittauksella, jonka perusteella sopi-
mukseen sovelletaan Euroopan talousalueen
ulkopuolisen valtion lakia, ei voida syrjäyttää
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa voimassa olevia, lakiviittauksen puuttu-
essa sovellettavia säännöksiä rahoituspalve-
lujen etämyynnistä, jos niissä suojataan ku-
luttajaa tehokkaammin kuin lakiviittauksen
perusteella sovellettavassa laissa.

18 §

Kuluttajan oikeus vaihtaa käytettävää
etäviestintä

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

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, jo-
ka 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 tarkoi-
tetun kappaleen luottosopimuksesta pysyvällä
tavalla.
Kuluttajalla ei ole kuitenkaan oikeutta
peruuttaa luottosopimusta, jos sopijapuolet
ovat jo täyttäneet sopimusvelvoitteensa ko-
konaisuudessaan kuluttajan nimenomaisesta
pyynnöstä.
Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä
saa vaatia korvauksena luoton todellisen
vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut
kuluttajan käytettävissä. Korvausta ei voida
kuitenkaan vaatia, jos luotonantaja ei ole
ilmoittanut kuluttajalle ennakolta todellisen
vuosikoron perimisestä tai jos luotonantaja on
aloittanut sopimuksen täyttämisen ilman 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 täyttämäs-
tä omaa palautusvelvollisuuttaan, kunnes luo-
tonantaja täyttää oman vastaavan velvollisuu-
tensa.

Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeis-
tään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituk-
sen saatuaan palautettava kuluttajalle kaikki
sopimuksen perusteella saamansa suoritukset.
Palautettavista suorituksista voidaan kuiten-
kin vähentää 11 a §:n 3 momentin mukainen
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
lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen
vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen
lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivä-
nä, 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.

1 e §

Määräajan laskeminen

Tässä laissa säädettyä määräaikaa lasket-
taessa ei oteta lukuun sitä päivää, jona
sopimus tai muu sellainen toimi tehtiin, josta
määräaika alkaa kulua. Jos määräajan viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka
arkilauantai, määräajassa tehtävä toimi voi-
daan suorittaa vielä ensimmäisenä arkipäivä-
nä sen jälkeen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin

sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan
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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.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 30

vakuutussopimuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

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 vakuutus

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, vakuutus
päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus
on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle.
Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos
vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika
on lyhyempi kuin 30 päivää.
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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 peruuttamisil-
moituksen saatuaan palautettava vakuutuk-
senottajan vakuutussopimuksen perusteella
suorittamat maksut. Jos vakuutuksen säästö-
osuus riippuu valitun sijoituskohteen arvon-
kehityksestä, vakuutuksenantaja saa kuitenkin
vähentää palautettavista maksuista määrän,
joka vastaa sijoituskohteen arvon alentumista
peruuttamisilmoituksen saapumispäivänä. Jos

muuta selvitystä peruuttamisilmoituksen saa-
pumispäivästä ei voida esittää, postitse lähe-
tetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen va-
kuutuksenantajalle seitsemäntenä päivänä sen
lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn ilmoi-
tuksen päivänä, jona se lähetettiin.
Jos eläkevakuutukseen tai säästöhenkiva-

kuutukseen liittyy muu vakuutus, liitännäis-
vakuutus peruuntuu vakuutuksenottajan pe-
ruuttaessa päävakuutuksen. Vakuutuksenan-
tajan oikeudesta vaatia maksu vakuutuksenot-
tajan ennen liitännäisvakuutuksen peruuntu-
mista saamasta vakuutusturvasta on voimas-
sa, mitä 45 §:n 1 momentissa säädetään.
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 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin

sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Lak i

N:o 31

rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

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 kau-
pankäynnistä″) 2000/31/EY;
12) kuluttajille tarkoitettujen rahoituspal-

velujen 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 1 päivänä huh-
tikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 32

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista
pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-
jaamista koskevan yleissopimuksen Vilnassa
3 päivänä toukokuuta 2002 tehty kolmastoista
pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 19
päivänä lokakuuta 2004 ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 12 päivänä mar-
raskuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymis-
kirja on talletettu Euroopan neuvoston pää-
sihteerin huostaan 29 päivänä marraskuuta
2004, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta
2005, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolman-
nentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
12 päivänä marraskuuta 2004 annettu laki
(961/2004) tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2005.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimas-
sa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

maaliskuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 7/2005)
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 33

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista
pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-
jaamista koskevan yleissopimuksen Roomas-
sa 4 päivänä marraskuuta 2000 tehty kahdes-
toista pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväk-
synyt 23 päivänä marraskuuta 2004 ja jonka
tasavallan presidentti on ratifioinut 3 päivänä
joulukuuta 2004 ja jota koskeva ratifioimis-
kirja on talletettu Euroopan neuvoston pää-
sihteerin huostaan 17 päivänä joulukuuta
2004, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta
2005, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahden-
nentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
3 päivänä joulukuuta 2004 annettu laki
(1076/2004) tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2005.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimas-
sa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 9/2005)
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