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Eduskunnan talousvaliokunnalle

HE 132/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muutamisesta ja eräiksi siihen
liityviksi laeiksi
HE 143/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muutamisesta ja eräiksi siihen
liityviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Kulutajaliito – Konsumentfrrundet ry:ltä lausuntoa maksupalvelulain muutamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys liityy uuden maksupalveludirektivin
täytäntffnpanoon. Kulutajaliito oli edustetuna hallituksen esitystä valmistelleessa tyfryhmässä.
Kulutajaliito katsoo etä ehdotetut muutokset lakiin parantavat kulutajansuojaa sekä lisäävät kulutajien turvallisuuta. Teleyrityksiä rajatua verkkoa ja kauppaedustajia koskevia soveltamisalapoikkeuksia
kavennetaan maksupalvelun käytäjien vastuuta supistetaan sekä palveluntarjoajille asetetaan vahvan
asiakastunnistamisen ja viestntästandardien noudatamisen vaatmukset. Lisäksi esimerkiksi asiakasvarojen suojan piiriin kuuluvien varojen alarajat poistetaan ja asiakasvarojen suojan piiri laajenee myfs
pelkästään maksupalveluita tarjoaviin maksulaitoksiin.
Kulutajan kannalta merkitävimpinä muutoksina Kulutajaliito pitää maksutoimeksianto- ja tlitetopalveluja koskevaa uuta sääntelyä. Sen ohella etä ne lisäävät kilpailua ne lisäävät kulutajien käytfssä olevia
vaihtoehtoja ja mahdollistavat uudenlaisten palvelujen kehitämisen. Uudenlaisten palvelujen laatua ja
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niiden vaikutusta kulutajiin ei voi vielä arvioida. Aikaisemmista muutoksista saadun kokemuksen perusteella on kuitenkin mahdollista etä uudet palvelut ja tavat hoitaa asioita syrjäytävät vanhat. Kulutajaliiton mielestä uudenlaiset palvelut hyfdytävät kulutajien suurta enemmistfä. On kuitenkin mahdollista etä esimerkiksi käteismaksamisen merkitys vähenee millä voi heikentää käteismaksujen käytetävyytä ja käteisen rahan saatavuuta. Tällfin niiden kulutajien jotka haluavat maksaa käteisellä asema
heikentyy. Tämän vuoksi tlanneta pitää seurata ja ryhtyä tarvitaessa toimiin niiden ihmisten joilla ei
ole mahdollisuuta käytää muita maksutapoja kuin käteismaksua aseman turvaamiseksi.
Maksupalvelulain 53 §:ään esitetään uuta säännfstä jonka mukaan maksuvälineen myfntämistä ja
käytfä koskevat ehdot eivät saa olla perusteetomia kohtuutomia tai syrjiviä. Kulutajaliito kannataa
kyseistä säännfstä muta toteaa samalla etä lainsäädännfssä on säännfksiä jotka estävät syrjivistä
ehdoista luopumisen.
Pantaessa täytäntffn perusmaksutlidirektiviä (2014/92/EU) muutetin luotolaitostoiminnasta annettua lakia. Vuoden 2017 alussa tuli voimaan luotolaitostoiminnasta annetun lain muutos. Muutetun lain
15 luvun 6 §:n 1 momentn mukaan maksupalveluita tarjoavan talletuspankin on tarjotava euromääräistä perusmaksutliä siihen liityviä maksupalveluita ja sähkfisen tunnistamisen palveluita ETA-valtossa
laillisest asuville luonnollisille henkilfille noudataen tätä pykälää ja 6 a ja 6 r §:ää. Perusmaksutliä siihen liityviä maksupalveluita ja sähkfisen tunnistamisen palveluita tarjotessaan talletuspankin tulee kohdella kaikkia asiakkaita yhdenvertaisest ja syrjimätfmäst. Hallituksen esityksen mukaan talletuspankin
on tarvitaessa mukautetava palveluitaan ja varmistetava palveluiden toimivuus myfs apuvälineillä tämän oikeuden toteutamiseksi. Asiakkaan tarpeiden mukaisest mahdollisia mukautamismuotoja voivat
olla muun muassa pistekirjoitetujen asiakirjojen toimitaminen tunnuslukujen tarjoaminen sähkfisessä
muodossa sormenjälkitunnistautuminen tai henkilfkohtaisen avustajan käytfn salliminen.
Uuden maksupalveludirektivin täytäntffnpanoa käsitelevässä tyfryhmässä käsiteltin myfs henkilfkohtaisen avustajan käytämiseen liityviä kysymyksiä ja havaitin etä käytännfssä vahvasta sähkfisestä tunnistamisesta ja sähkfisistä luotamuspalveluista annetun lain 23 §:n 2 moment estää henkilfkohtaisen avustajan käytfn sallimisen. Tyfryhmällä ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia ratkaista ongelmaa.
Sähkfistä tunnistamista käsitelevän eIDAS-asetuksen täytäntffnpanoasetuksen sähkfisen tunnistamisen menetelmien ominaispiirteitä ja suunnitelua käsitelevässä 2.2.1-kohdassa käytetään matalan
ja korotetun varmuustason menetelmien kohdalla ilmaisua vain sen henkilön hallinnassa tai hallussa,
jolle se kuuluu (englanninkielisessä versiossa only under the control or possession of the person to
whom it belongs). Kulutajaliiton mielestä sähkfistä tunnistamista koskevaa EU-sääntelyä voidaan tulkita sellaisella tavalla joka mahdollistaisi henkilfkohtaisen avustajan käytämisen verkkopankkia käytetäessä.
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Tämän vuoksi Kulutajaliitosta on perusteltua etä liikenne- ja viestntäministeriftä pyydetään selvittämään mahdollisuudet vahvasta sähkfisestä tunnistamisesta ja sähkfisistä luotamuspalveluista annetun lain 23 §:n 2 momentn muutamiseksi siten etä vammaisille mahdollistetaan henkilfkohtaisen avustajan käytäminen verkkopankkiasioinnissa ja tekemään asian vaatmat säädfsmuutosesitykset.
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