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Laki
kuluttajansuojalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 4 luvun 1 ja 2 §, 7 luvun 6 ja 17 a § sekä 7 a lu-

vun 31 §,
sellaisina kuin ne ovat, 4 luvun 1 § laeissa 1259/1994 ja 1072/2000 ja 2 § laissa

1259/1994, 7 luvun 6 § laeissa 746/2010 ja 851/2016 ja 17 a § laissa 207/2013 sekä 7 a lu-
vun 31 § laissa 851/2016, sekä

lisätään 7 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 746/2010, 207/2013 ja 851/2016,
uusi 4 momentti ja lukuun uusi 17 b § seuraavasti:

4 luku

Sopimuksen sovittelu ja tulkinta

1 §
Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen so-

veltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu,
tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen
määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuk-
sen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä
muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan
muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voi-
daan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukea-
maan.

2 §
Jos 1 §:ssä tarkoitettu sopimusehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut

vaikuttaa sen sisältöön, on mainittua pykälää sovellettaessa noudatettava tässä pykälässä
säädettyjä rajoituksia.

Jos ehto sopimusta tehtäessä vallinneissa olosuhteissa on ollut kohtuuton, ei ehdon koh-
tuuttomuutta myöhemmin arvioitaessa saa kuluttajan vahingoksi ottaa huomioon olosuh-
teiden muuttumista.

Kohtuuton ehto on jätettävä huomioon ottamatta ja sopimus jätettävä voimaan muilta
osin muuttumattomana, jos se voi sellaisenaan pysyä voimassa.
HE 230/2018
TaVM 39/2018
EV 284/2018

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 
(EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29)
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7 luku

Kuluttajaluotot

3 §

Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä muissa tapauksissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tämän luvun 17 a §:ää ei sovelleta osamaksukauppaan, jossa kaupan kohteena on lii-

kenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin
rekisteröitävä liikenneväline siihen mahdollisesti liittyvine lisävarusteineen. Jos kulutta-
jalla on sopimuksen perusteella oikeus nostaa myös rahavaroja, mainittua pykälää kuiten-
kin sovelletaan.

6 §

Luottokustannukset ja korko

Luottokustannuksilla tarkoitetaan tässä luvussa luotonantajan tiedossa olevien, kulutta-
jaluottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden
maksujen yhteismäärää; luottokustannuksiin luetaan myös luottosopimukseen liittyvien
vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuk-
sen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Luottokustannuksiin ei lueta:
1) luoton hoitamiseen käytettävästä tilistä perittäviä kustannuksia, jos tilin avaaminen

on vapaaehtoista ja kustannukset on sopimuksessa eritelty;
2) kuluttajan mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta maksettavaksi tulevia mak-

suja;
3) notaarikuluja.
Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan tässä luvussa korkoprosenttia, joka saadaan las-

kemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.
Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään
oikeusministeriön asetuksella.

Luoton korolla tarkoitetaan tässä luvussa korkoa, joka ilmoitetaan nostetun luoton mää-
rään vuositasolla sovellettuna kiinteänä tai vaihtuvana prosenttilukuna.

17 a §

Luottokustannusten enimmäismäärä

Kuluttajan nostamalle luotolle perittävää luoton korkoa ei saa sopia 20:tä prosenttia
suuremmaksi.

Jos kuluttajan on sopimuksen mukaan maksettava muita kuin 1 momentissa tarkoitet-
tuja luottokustannuksia, näiden määrä ei saa ylittää päivää kohden 0,01:tä prosenttia luot-
tosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta luottosopimuksen voimassa-
oloajalta.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, muiden luottokustannusten enimmäis-
määrä voidaan sopia 5 euroksi edellyttäen, että luottoaika on sopimuksen mukaan vähin-
tään 30 päivää. Kuluttajan 2 momentin perusteella maksettavaksi tulevat kustannukset ei-
vät saa ylittää 150:tä euroa vuodessa, eikä luottokustannuksia saa periä kuluttajalta enna-
kolta pidemmältä kuin vuoden ajalta.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo, mitä tässä pykälässä säädetään, kuluttajalla
ei ole velvollisuutta maksaa luoton korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan.
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Mitä 2–4 momentissa säädetään, ei koske luottokustannuksina pidettäviä vakuutusmak-
suja, jos vakuutuksen tarkoituksena on luoton vakuuden arvon turvaaminen.

Jos kuluttaja maksaa luoton ennenaikaisesti takaisin, sovelletaan 2 ja 3 momentin estä-
mättä, mitä 27 ja 28 §:ssä säädetään. Jos luotto eräännytetään, sovelletaan 2 ja 3 momentin
estämättä, mitä 35 §:ssä säädetään.

17 b §

Maksuajan pidentämisestä perittävät kulut

Maksuajan pidentämisestä ennen saatavan erääntymistä saa periä kuluttajalta enintään
5 euroa edellyttäen, että maksuaika pitenee vähintään 14 päivällä. Kuluttajalta tällaisista
toimista perittävien kulujen yhteismäärä ei saa kuitenkaan ylittää vuodessa 20:tä euroa.

7 a luku

Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot

31 §

Kuluttajaluottoja koskevien säännösten soveltaminen

Asunto-omaisuuteen liittyviin kuluttajaluottoihin sovelletaan lisäksi 7 luvun 1 §:n 3 ja
4 momenttia ja 13, 13 a, 15, 16 ja 16 a §:ää, 17 a §:n 1–5 momenttia, 18, 19 ja 23 §:ää,
24 §:n 1, 2 ja 4 momenttia sekä 25, 26 ja 30–35 §:ää. Lisäksi asuntovakuudellisiin kulut-
tajaluottoihin sovelletaan mainitun luvun 39 ja 40 §:ää. Mainitun luvun 17 a §:n 1–5 mo-
menttia ei kuitenkaan sovelleta esinevakuudelliseen asuntoluottoon.

Asuntoluottosopimuksessa voidaan 7 luvun 24 §:n 1 ja 2 momentin estämättä kuitenkin
sopia, että luotosta kuluttajan maksettavaksi tuleva korko ei muutu, jos viitekoron arvo on
pienempi kuin nolla. Jos kuluttaja maksaa asunto-omaisuuteen liittyvän kuluttajaluoton
ennenaikaisesti takaisin, sovelletaan mainitun luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentin estämättä,
mitä tämän luvun 19–21 §:ssä säädetään. Jos asunto-omaisuuteen liittyvä luotto eräänny-
tetään, sovelletaan 7 luvun 17 a §:n 2 ja 3 momentin estämättä, mitä mainitun luvun
35 §:ssä säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevaan sopimukseen sovelletaan tämän lain

4 luvun 2 §:n, 7 luvun 17 a §:n ja 7 a luvun 31 §:n asemesta tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Tämän lain 7 luvun 17 b §:ää sovelletaan maksuajan pidentämiseen, joka on tehty tä-
män lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Antti Häkkänen
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