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FiComin suositus maksupalvelulain teleyritys-poikkeuksen 
huomioimisesta 
 
Johdanto  
 
Maksupalvelulain (290/2010) toisen maksupalveludirektiivin täytäntöönpanosta johtuvat muutokset on 
hyväksytty eduskunnassa ja ne tulivat voimaan 13.1.2018. Sääntelyn keskeinen muutos teletoimialan 
kannalta on teleyrityspoikkeuksen muutos. Muutettuna maksupalvelulain 3 § 6-kohdan teleyrityspoikkeus 
on seuraava: 
 

tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitetun teleyrityksen viestintäpalvelun käyttöön 
perustuvan laskutuksensa yhteydessä käyttäjältä perimät enintään 50 euron määräiset 
maksutapahtumat, joiden yhteenlaskettu määrä on enintään 300 euroa kuukaudessa 
käyttäjää kohden, jos kysymys on: 
a) maksutapahtumista digitaalisen sisällön tai ääniperusteisten palvelujen ostamista 
varten; tai 
b) maksutapahtumista, jotka toteutetaan sähköisestä laitteesta tai sen välityksellä joko 
hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä tai matka-, pysäköinti- tai pääsylippujen taikka 
muiden sen kaltaisten lippujen ostamista varten. 

 
 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom on laatinut yhdessä operaattoreiden kanssa tämän 
suosituksen lisämaksullisten puhelinpalveluiden käsittelemiseksi. Suosituksen tavoitteena on sovittaa 
operaattoreiden yhdysliikennekäytäntö sellaiseksi, että palveluiden tarjoamista voidaan jatkaa 
mahdollisimman pienin muutoksin ympäristössä, jossa kaikilla operaattoreilla ei ole mahdollisuutta tarjota 
maksupalveluja. Tällöin keskeiseksi tavoitteeksi muodostuu 50 euron tapahtumakohtaisen rajan hallinta.  
 
FiCom suosittaa tätä varten seuraavaa toimintatapaa. 
 
Nykyinen maksupalvelujen numeroavaruus 
 
FiCom katsoo, että nykyinen maksupalvelunumeroavaruus on syytä säilyttää. Tähän numerosarjaan kootut 
palvelut ovat maksupalveluja myös muuttuneen maksupalvelusääntelyn puitteissa.  
 
Lisämaksullisten puhe- ja muiden palvelujen käsittely 
 
FiCom suosittaa, että tapahtumakohtaisen rajan vie käytäntöön palveluntarjoajan kanssa sopimuksen 
tehnyt operaattori seuraavasti:  
 

• Teleyritysten yhdysliikennekäytännössä olisi syytä ottaa käyttöön maksusääntelyssä tarkoitettu 50 
euron tapahtumakohtainen raja lisämaksullisille puhe- ja muille palveluille, jotka eivät ole 
viestintäpalveluita. Tätä 50 euron rajaa sovelletaan kaikkiin valtakunnallisiin palvelunumeroihin. 

• Rajan asettamisesta palveluntarjoajan osalta vastaisi operaattori, jolla on sopimus palveluntarjoajan 
kanssa.  
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Yritys- ja muut numerot maksupalvelusääntelyn kannalta sekä yritysten omat palvelut 
 
Maksupalvelulain 1 § mukaan maksupalvelulakia sovelletaan seuraaviin palveluihin: 
 

1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä 
maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyvät toimet;  
2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiirtona, varojen siirtona palveluntarjoajan 
maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä;  
3) maksuvälineen liikkeeseenlasku;  
4) maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva maksutapahtuman 
hyväksyminen ja käsitteleminen, joka johtaa varojen siirtämiseen maksunsaajalle;   
5) rahanvälitys;  
6) maksutoimeksiantopalvelu;  
7) tilitietopalvelu.  

 
 
FiCom katsoo lain soveltamisalan ja valmistelutyöryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella, että 
maksupalvelusääntelyä ei ole tarkoitus soveltaa yritysnumeroihin eikä teleyritysten omiin palveluihin, jos 
näiden tarjoamisen yhteydessä varoja ei siirretä maksunsaajalle.  
 
 
 
 


