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Taustaa
Eduskunta hyväksyi 13 päivänä syyskuuta 2016 lain kuluttajansuojalain muuttamisesta (851/2016) ja muut asuntoluottodirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2014/17/EU kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU)
N:o 1093/2010 muuttamisesta) täytäntöönpanoon liittyvät lait. Lait on vahvistettu
14 päivänä lokakuuta 2016.
Asuntoluottoja tarjoavien luotonantajien tiedonantovelvoitteiden täyttämiseksi käyttöön otettavasta vakiotietolomakkeesta eli ESIS-lomakkeesta ja muista tiedonantovelvoitteisiin liittyvistä yksityiskohdista sekä luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa on lisäksi
tarpeen säätää asetuksella.
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Asetusten pääasiallinen sisältö ja voimaantulo
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun asetuksen muuttamisesta (1 asetus) sisältäisi yksityiskohtaiset säännökset kuluttajalle ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista.
Ennakkotiedot tulisi antaa ESIS-lomakkeella, joka on asetuksen liitteenä. Sääntely
perustuu direktiiviin, ja se on valtaosin täysharmonisoivaa.
Asetukseen lisättäisiin myös tarkemmat säännökset tiedoista, jotka on mainittava
asuntoluottosopimuksessa. Tältä osin sääntely olisi pääasiassa kansallista, ja se vastaisi sisällöltään suurelta osin sitä, mitä voimassa olevassa asetuksessa säädetään
kaikkien kuluttajaluottojen ja siis myös asuntoluottojen osalta. Lisäksi asetukseen ja
sen liitteeseen 1 on tarpeen tehdä teknisluonteisia muutoksia sen johdosta, että asetuksen tietyt säännökset eivät enää koskisi kaikkia kuluttajaluottoja.
Valtioneuvoston asetuksessa luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa (2 asetus) säädettäisiin ensinnäkin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjiä, mukaan lukien
niiden ylintä johtoa, koskevista ammatillisista vaatimuksista. Lisäksi säädettäisiin
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien ja tällaisia luottoja myöntävien luotonantajien henkilöstöä koskevista ammatillisista vaatimuksista. Sääntely
perustuu direktiiviin.
Asuntoluottodirektiivin täytäntöönpanoaika on päättynyt 21 päivänä maaliskuuta
2016, ja sen säännöksiä on tullut soveltaa mainitusta päivästä lukien. Asetusten ehdo-
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tetaan tulevan voimaan yhtä aikaa lakimuutosten kanssa 1 päivänä tammikuuta 2017.
Ammattitaitovaatimuksia koskisi tietty direktiiviin perustuva siirtymäsääntely.
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Vaikutukset
Ehdotetulla sääntelyllä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen.
Erityisesti ESIS-lomakkeen käyttöönotosta aiheutuu asuntoluottoja tarjoaville luotonantajille kustannuksia, sillä nykyisin asuntoluottoja koskevia ennakkotietoja ei ole
tarvinnut antaa vakiomuotoisella lomakkeella, vaan riittävää on ollut, että ennakkotiedot on annettu paperilla tai muulla pysyvällä tavalla. Finanssialan Keskusliitto ry:n
jäseniltä saatujen arvioiden mukaan kustannukset vaihtelevat toimijoittain useasta
sadasta tuhannesta eurosta useisiin miljooniin euroihin. Kuluttajille lomakkeen käyttöönotto merkitsee parannusta, sillä lomake on omiaan helpottamaan kuluttajan mahdollisuuksia vertailla eri asuntoluottoja. (HE 77/2016 vp, s. 40)
Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjille ja niiden ylimmälle johdolle asetettavien ammattitaitovaatimusten vaikutukset jäänevät vähäisiksi, koska
Suomessa ei tiettävästi nykyisin toimi tällaisten luottojen välittäjiä. Sen sijaan asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tarjoavien luotonantajien henkilöstöä, mukaan lukien näiden lähiesimiehiä, koskevat ammattitaitovaatimukset saattavat aiheuttaa lisäkoulutustarpeita sekä kustannuksia luotonantajille siitä riippuen, mikä nykyisen henkilöstön ammattitaitotaso on. On kuitenkin huomattava, että asuntoomaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tarjoavat luotonantajat ovat tyypillisesti luottolaitoksia, joiden palveluksessa työskenteleviltä ja uusilta rekrytoitavilta edellytetään
Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa jo nykyisin tiettyä ammattitaitoa (ks.
tarkemmin HE 77/2016 vp. s. 33).
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4.1

Yksityiskohtaisia perusteluja
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista
2 a §. Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 1, 2 ja 8 kohta.
4 §. Erityisiä luottotyyppejä koskevien ennakkotietojen antaminen puhelimitse. Pykälään lisättävällä 3 momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 10 kohta.
5 §. Kuluttajaluottosopimuksessa mainittavat tiedot. Pykälän 1 momentin 17 kohdasta poistettaisiin maininta siitä, että kuluttajalle olisi annettava tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta, sillä jatkossa kuluttajalla olisi aina peruuttamisoikeus pykälän soveltamisalaan kuuluvissa luotoissa.
Pykälän 2 momentti sisältää asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevan erityissäännöksen, jolla pannaan osin täytäntöön direktiivin 23 artiklan 6 kohta. Momenttiin nykyisin sisältyvää asuntoluottosopimuksia koskevaa erityissäännöstä ei ole enää
tarpeen säilyttää, sillä asuntoluottosopimuksissa mainittavista tiedoista ehdotetaan
säädettäväksi uudessa 5 a §:ssä.
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5 a §. Asuntoluottosopimuksessa mainittavat tiedot. Pykälässä säädettäisiin asuntoluottosopimuksessa mainittavista tiedoista. Sääntely on kansallista lukuun ottamatta
valuuttaluottoina myönnettäviä asuntoluottoja koskevaa 10 kohtaa, jolla pannaan
osaltaan täytäntöön direktiivin 23 artiklan 6 kohta.
Liite 1. Vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajaluottotietoja koskevan liitteen 1 taulukkoon 4 (Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia) sisältyy viittaus asuntoluottoja
koskevaan kuluttajansuojalain 7 luvun 29 §:ään, joka kumoutuu lailla 851/2016. Asetuksen liitteen 1 mukaista lomaketta ei voisi jatkossa käyttää asuntoluotoissa, vaan
niissä käytettäisiin liitteen 3 mukaista ESIS-lomaketta. Sen sijaan liite 1 olisi edelleen käytössä asuntovakuudellisissa kuluttajaluotoissa, joiden ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvästä luotonantajan oikeudesta korvaukseen säädettäisiin jatkossa kuluttajansuojalain 7 a luvun 21 §:ssä. Tämän johdosta edellä mainittuun taulukon
4 kohtaan on tarpeen lisätä viittaus kyseiseen pykälään.
Liite 3. Liitteellä pannaan täytäntöön direktiivin II liite, joka sisältää ESISlomakkeen sekä ohjeet sen täyttämiseksi.
Direktiivin 14 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltiot eivät saa muuttaa lomaketta
muuten kuin liitteessä II säädetyn mukaisesti. Liitteen II A osan mukaan luotonantajan on annettava tiedot, joita pyydetään maininnan ”tarvittaessa” sisältävissä kohdissa, jos tiedoilla on merkitystä luottosopimuksen kannalta, tai poistettava tiedot tai
kohta, jos tiedoilla ei ole merkitystä kyseisen sopimuksen kannalta, kuten silloin, kun
asianomaista kohtaa ei sovelleta. Selvyyden vuoksi todetaan, että velvollisuus poistaa
tarpeettomat tiedot ja kohdat koskee myös niitä tietoja ja kohtia, jotka ovat kansallisen lain vastaisia tai järjestelmällemme vieraita.
Sen sijaan liitteen II B osan mukaan ESIS-lomakkeen täyttöohjeet ovat vähimmäisohjeita, joita jäsenvaltiot voivat kehittää edelleen tai tarkentaa. Tätä mahdollisuutta on käytetty siten, että maksuerätaulukko eli lyhennystaulukko olisi annettava
kaikissa asuntoluotoissa joko ESIS-lomakkeella tai erillisellä liitteellä. Lisäksi täyttöohjeisiin on tehty vähäisiä teknisluonteisia muutoksia, jotta ne soveltuisivat paremmin kansallisiin olosuhteisiin.
4.2

Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista
asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa
1 §. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjiä koskevat ammatilliset
vaatimukset. Pykälällä pannaan osin täytäntöön direktiivin 29 artiklan 2 kohdan c
alakohta ja liite III.
2 §. Luotonantajien ja luotonvälittäjien henkilöstöä koskevat ammatilliset vaatimukset asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa. Pykälällä pannaan täytäntöön
osin direktiivin 9 artiklan 1 ja 2 kohta sekä direktiivin liite III. Henkilöstö määritellään asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa ja
kuluttajansuojalaissa. Määritelmä kattaa ensinnäkin luotonantajan tai luotonvälittäjän
palveluksessa olevat tai muutoin tämän lukuun toimivat, jotka osallistuvat asuntoomaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen myöntämiseen tai niiden välittämiseen. Lisäksi määritelmä kattaa henkilöt, joiden välittömän johdon ja valvonnan alaisena en-
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siksi tarkoitetut henkilöt toimivat. Pykälän mukaan pätevyys ja tietämys olisi osoitettava soveltuvalla tutkinnolla, oppiarvolla, koulutuksella tai osaamiskokeella ja mahdollisella työkokemuksella vastaavanlaatuisissa tehtävissä. Koulutus voi olla paitsi
ulkopuolisen tahon myös luotonantajan tai -välittäjän järjestämää sisäistä koulutusta.
3 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentin mukaan asetus tulisi voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2017 eli samanaikaisesti lakien kanssa. Pykälän 2 momentti sisältäisi direktiivin liitteen III 3 kohdan toisen alakohdan mukaisen siirtymäsäännöksen, joka
koskee tietämyksen ja pätevyyden osoittamista yksinomaan työkokemuksella.
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Asian valmistelu
Asetukset on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä toimien yhteistyössä keskeisten etutahojen kanssa.

