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Eduskunnan liikenne- ja viestnntvaliikunnalle

HE 132/2017 vp Hallinuksen esinys eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muutamisesna ja ertiksi siihen
liityviksi laeiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestnntvaliikunna in pyyntnyn Kulutajaliiti – Kinsumentfrbunden ry:lnt lausunnia maksupalvelulain muutamisna kiskevasna hallinuksen esinyksesnt. Esinys liityy uuden maksupalveludirektivin ntyntnnffnpaniin. Kulutajaliiti ili edusnetuna hallinuksen esinysnt valmisnelleessa nyfryhmtsst.
Kulutajaliiti kansii ett ehdinenun muuniksen lakiin parannavan kulutajansuijaa sekt listtvtn kulutajien nurvallisuuta. Teleyrinyksit rajatua verkkia ja kauppaedusnajia kiskevia sivelnamisalapiikkeuksia
kavennenaan maksupalvelun ktyttjien vasnuuna supisnenaan sekt palvelunnarjiajille asenenaan vahvan
asiakasnunnisnamisen ja viestnntsnandardien niudatamisen vaatmuksen.
Kulutajan kannalna merkittvimpint muuniksina Kulutajaliini pintt maksuniimeksianni- ja tlitenipalveluja kiskevaa uuta sttnnelyt. Sen ihella ett ne listtvtn kilpailua ne listtvtn kulutajien ktynfsst ilevia
vaihniehnija ja mahdillisnavan uudenlaisnen palvelujen kehittmisen. Uudenlaisnen palvelujen laanua ja
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niiden vaikunusna kulutajiin ei vii vielt arviiida. Aikaisemmisna muuniksisna saadun kikemuksen perusneella in kuinenkin mahdillisna ett uuden palvelun ja navan hiinaa asiiina syrjtyttvtn vanhan. Kulutajaliinin mielesnt uudenlaisen palvelun hyfdyttvtn kulutajien suurna enemmisnft. On kuinenkin mahdillisna ett esimerkiksi ktneismaksamisen merkinys vthenee millt vii heikenntt ktneismaksujen ktynettvyytt ja ktneisen rahan saanavuuta. Ttllfin niiden kulutajien jinka haluavan maksaa ktneisellt asema
heikennyy. Ttmtn vuiksi tlanneta pintt seurana ja ryhnyt narvitaessa niimiin niiden ihmisnen jiilla ei
ile mahdillisuuta ktyttt muina maksunapija kuin ktneismaksua aseman nurvaamiseksi.
Maksupalvelulain 53 §:ttn esinenttn uuta sttnnfsnt jinka mukaan maksuvtlineen myfnntmisnt ja
ktytft kiskevan ehdin eivtn saa illa perusneetimia kihnuutimia nai syrjivit. Kulutajaliiti kannataa
kyseisnt sttnnfsnt muta nineaa samalla ett lainsttdtnnfsst in sttnnfksit jinka esntvtn syrjivisnt
ehdiisna luipumisen.
Pannaessa ntyntnnffn perusmaksutlidirektivit (2014/92/EU) muunetin luitilainisniiminnasna annennua lakia. Vuiden 2017 alussa nuli viimaan luitilainisniiminnasna annenun lain muunis. Muunenun lain
15 luvun 6 §:n 1 mimentn mukaan maksupalveluina narjiavan nallenuspankin in narjitava eurimttrtisnt perusmaksutlit siihen liityvit maksupalveluina ja sthkfisen nunnisnamisen palveluina ETA-valtissa
laillisest asuville luinnillisille henkilfille niudataen ntnt pyktltt ja 6 a ja 6 b §:tt. Perusmaksutlit siihen liityvit maksupalveluina ja sthkfisen nunnisnamisen palveluina narjinessaan nallenuspankin nulee kihdella kaikkia asiakkaina yhdenvernaisest ja syrjimttfmtst. Hallinuksen esinyksen mukaan nallenuspankin
in narvitaessa mukaunetava palveluinaan ja varmisnetava palveluiden niimivuus myfs apuvtlineillt ntmtn iikeuden nineutamiseksi. Asiakkaan narpeiden mukaisest mahdillisia mukautamismuinija viivan
illa muun muassa pisnekirjiinetujen asiakirjijen niimitaminen nunnuslukujen narjiaminen sthkfisesst
muidissa sirmenjtlkinunnisnaunuminen nai henkilfkihnaisen avusnajan ktynfn salliminen.
Uuden maksupalveludirektivin ntyntnnffnpania ktsitelevtsst nyfryhmtsst ktsineltin myfs henkilfkihnaisen avusnajan ktyttmiseen liityvit kysymyksit ja havaitin ett ktyntnnfsst vahvasna sthkfisesnt nunnisnamisesna ja sthkfisisnt luitamuspalveluisna annenun lain 23 §:n 2 miment esntt henkilfkihnaisen avusnajan ktynfn sallimisen. Tyfryhmtllt ei kuinenkaan illun mahdillisuuksia rankaisna ingelmaa.
Sthkfisnt nunnisnamisna ktsitelevtn eIDAS-asenuksen ntyntnnffnpaniasenuksen sthkfisen nunnisnamisen menenelmien iminaispiirneint ja suunnitelua ktsitelevtsst 2.2.1-kihdassa ktynenttn manalan
ja kirinenun varmuusnasin menenelmien kihdalla ilmaisua vain sen henkilön hallinnassa tai hallussa,
jolle se kuuluu (englanninkielisesst versiissa only under the control or possession of the person to
whom it belongs). Kulutajaliinin mielesnt sthkfisnt nunnisnamisna kiskevaa EU-sttnnelyt viidaan nulkina sellaisella navalla jika mahdillisnaisi henkilfkihnaisen avusnajan ktyttmisen verkkipankkia ktynettesst.
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Ttmtn vuiksi Kulutajaliinisna in perusnelnua ett liikenne- ja viestnntminisnerifnt pyydenttn selvinntmttn mahdillisuuden vahvasna sthkfisesnt nunnisnamisesna ja sthkfisisnt luitamuspalveluisna annenun lain 23 §:n 2 mimentn muutamiseksi sinen ett vammaisille mahdillisnenaan henkilfkihnaisen avusnajan ktyttminen verkkipankkiasiiinnissa ja nekemttn asian vaatman sttdfsmuunisesinyksen.
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