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Laki
ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (298/2010)

1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 kohta ja 3–6 § sekä
lisätään 2 §:ään uusi 4 kohta ja lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee ulkomaisen maksulaitoksen oikeutta liiketoimintana tarjota maksu-
palvelua Suomessa. Mitä 4–6 §:ssä säädetään ulkomaisesta maksulaitoksesta, sovelletaan
myös sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoitta-
misesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 2006/48/EY
muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivissä 2009/110/EY tarkoitetun sähköisen rahan liikkeeseenlaski-
jan asiamieheen ja sivuliikkeeseen liikkeeseenlaskijan luovuttaessa sähköistä rahaa Suo-
messa tällaisen henkilön välityksellä.

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

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) kotivaltiolla  Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota, jossa maksulaitos on saa-
nut toimiluvan;

4) Euroopan pankkiviranomaisella Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pank-
kiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja ko-
mission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 tarkoitettua Euroopan pankkiviranomaista.

3 §

Valvonta

Ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa tapahtuvan toiminnan valvonnasta sekä Finans-
sivalvonnan oikeudesta antaa tietoja ulkomaiselle Finanssivalvontaa vastaavalle valvon-
taviranomaiselle, Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle säädetään täs-
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sä laissa, Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) ja maksulaitoslain 4 §:n 2 mo-
mentissa.

4 §

Sivuliikkeen tai asiamiehen aloittamisen edellytykset

Ulkomainen maksulaitos voi tarjota maksupalveluita Suomessa sivuliikkeen tai asia-
miehen välityksellä, kun sivuliike tai asiamies on merkitty maksulaitoksen kotivaltion
maksulaitosrekisteriin.

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa saatuaan ilmoituksen maksulaitoksen koti-
valtion toimivaltaiselta viranomaiselta maksupalveluiden tarjonnan aloittamisesta sivu-
liikkeen tai asiamiehen välityksellä arvioitava saamansa tiedot ja annettava kotivaltion toi-
mivaltaisille viranomaisille asianmukaiset tiedot tarjottavaksi aiotuista maksupalveluista.
Finanssivalvonnan on noudatettava maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien
2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamises-
ta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin (EU) 2015/2366, jäljempänä maksupalveludirektiivi, 28 ja 29 artiklan no-
jalla annettuja teknisiä sääntelystandardeja yhteistyössään ja tietojenvaihdossaan toisen
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

4 a §

Keskitetty yhteyshenkilö

Maksulaitosten ja sähkörahayhteisöiden, jotka olennaisesti tarjoavat maksupalvelua
Suomeen sijoittautumisoikeuden nojalla, on nimettävä keskitetty yhteyshenkilö. Keskitet-
ty yhteyshenkilö vastaa maksulaitoksen tai sähkörahayhteisön lukuun maksupalvelulain
säännösten noudattamisen valvontaan liittyvästä yhteydenpidosta Finanssivalvontaan ja
kuluttaja-asiamieheen. Maksupalveludirektiivin 29 artiklan nojalla annettavassa teknises-
sä sääntelystandardissa määritetään olosuhteet, joissa yhteyshenkilö on nimettävä ja yhte-
yshenkilön tehtävät.

5 §

Maksupalveluiden tarjoaminen sivuliikettä perustamatta

Ulkomaisella maksulaitoksella on oikeus harjoittaa toimintaa Suomessa myös perusta-
matta tytäryritystä tai sivuliikettä taikka käyttämättä asiamiestä.

Ulkomainen maksulaitos voi aloittaa maksupalvelun tarjoamisen Suomessa, kun mak-
sulaitoksen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen. Lisäksi toimin-
taan sovelletaan 4 §:n 2 momenttia.

6 §

Ilmoitusvelvollisuus sivuliikkeen tai asiamiehen määräystenvastaisesta toiminnasta ja sen 
toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen

Jos Finanssivalvonta havaitsee sivuliikkeen tai asiamiehen välityksellä maksupalveluja
tarjoavan maksulaitoksen toimivan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten vastaisesti, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä viivytyksettä maksulaitok-
sen kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos asian kiireellisyys vaatii, Finanssivalvonnan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpi-
teisiin sellaisen toiminnan estämiseksi, joka voi vakavasti vaarantaa maksupalvelunkäyt-
täjien aseman. Tarvittaessa Finanssivalvonta voi estää uusien liiketoimien aloittamisen.
Toimenpiteiden on oltava väliaikaisia ja tasapuolisia. Finanssivalvonnan on ilmoitettava
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toimenpiteestä ja sen perusteesta maksulaitokselle. Finanssivalvonnan tulee ilmoittaa toi-
menpiteestä maksulaitoksen kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tapauksen mu-
kaan muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisille viranomai-
sille, Euroopan komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. Ilmoitus viranomaisille on
tehtävä etukäteen, jos asian kiireellisyydestä ei muuta johdu, ja joka tapauksessa ilman ai-
heetonta viivytystä. Sivuliikkeen tai asiamiehen toiminnan ja maksupalvelun tarjoamisen
kieltämiseen sovelletaan lisäksi Finanssivalvonnasta annetun lain 61 §:ää.

————
Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018.
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