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kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:n 1 momentti, 13 ja 14 § sekä 22 §:n

1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat laissa 746/2010, sekä
lisätään 7 lukuun uusi 17 a § seuraavasti:

7 luku

Kuluttajaluotot

3 §

Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä
muissa tapauksissa

Tämän luvun 9—11 §:ää, 13 §:n 2 momen-
tin 4 kohtaa sekä 14 ja 17 §:ää ei sovelleta
kuluttajaluottoon, jossa luottoaika on enin-
tään kolme kuukautta, josta ei peritä korkoa
ja josta perittävät muut luottokustannukset
todelliseksi vuosikoroksi muunnettuina eivät
ylitä korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun koron määrää. Jatkuvaan
luottoon sovelletaan kuitenkin 14 ja 17 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Hyvä luotonantotapa

Luotonantajan on luotonannossa menetel-
tävä vastuullisesti.

Erityisesti edellytetään, että luotonantaja:
1) ei markkinoi luottoa siten, että markki-

nointi on omiaan selvästi heikentämään ku-
luttajan kykyä harkita luoton ottamista huo-
lellisesti;

2) ei käytä luoton myöntämistä pääasialli-
sena markkinointikeinona markkinoidessaan
muita kulutushyödykkeitä;

3) ei käytä luottoa markkinoitaessa, sitä
myönnettäessä eikä muussa luottosuhteeseen
liittyvässä asioinnissa lisämaksullista teksti-
viestipalvelua tai muuta vastaavaa viestipal-
velua;

4) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuk-
sen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset
sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kulutta-
jan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilantee-
seensa;

5) antaa kuluttajalle maksuviivästystilan-
teissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien
syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja
maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi
sekä suhtautuu vastuullisesti maksujärjeste-
lyihin.

Mitä 1 momentissa ja 2 momentin
1—4 kohdassa säädetään, sovelletaan myös
luotonvälittäjään. Mitä 2 momentin 4 koh-
dassa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta pää-
toimensa ohella luotonvälittäjänä toimivaan
myyjään eikä palveluksen suorittajaan.
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14 §

Velvollisuus arvioida kuluttajan
luottokelpoisuus

Luotonantajan on ennen luottosopimuksen
tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja
täyttämään luottosopimuksen mukaiset vel-
voitteensa (kuluttajan luottokelpoisuus). Ar-
viointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja muita
taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien
tietojen perusteella.

Jos osapuolet sopivat myöhemmin luoton
määrän tai luottorajan korottamisesta, luoton-
antajan on varmistettava kuluttajaa koskevien
tietojen ajantasaisuus ja, jos luoton määrää tai
luottorajaa merkittävästi korotetaan, arvioi-
tava kuluttajan luottokelpoisuus uudelleen
ennen korotuksesta sopimista.

17 a §

Korkokatto

Jos luoton määrä tai luottoraja on alle
2 000 euroa, luottosopimuksen mukainen
luoton todellinen vuosikorko saa olla enin-
tään korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko

lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesi-
donnaiseen luottoon tätä pykälää sovelletaan
kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopi-
muksen nojalla myös oikeus nostaa rahava-
roja.

22 §

Etämyyntiä ja kotimyyntiä koskevia
erityissäännöksiä

Sen sijaan, mitä 20 §:n 2 momentissa sää-
detään korvauksen määrästä, luotonantajalla
on oikeus vaatia korvauksena luoton todelli-
nen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut
kuluttajan käytettävissä, jos kuluttaja etä-
myynnissä peruuttaa:
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Mitä
7 luvun 13 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja
3 momentissa säädetään, sovelletaan kuiten-
kin myös ennen tämän lain voimaantuloa teh-
tyihin sopimuksiin liittyvään asiointiin.
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