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OIKEUSMINISTERIÖLLE 
 
 
Asia: Pikaluotto 2011 -työryhmän mietintö / lausuntopyyntö 
 
Oikeusministeriö (OM) on pyytänyt Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (ASML) lausuntoa 
Pikaluotto 2011 -työryhmän mietinnöstä. Pyynnön johdosta ASML lausuu työryhmässä 
lausumansa lisäksi ja siellä lausuttua tarkentaen kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Yleisenä kannanottona ASML toteaa, että ASML yhtyy mietinnön pääasialliseen tavoitteeseen 
vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia lainsäädäntöä tarkentamalla. ASML esittää 
kuitenkin, että ehdotusten vaikutuksia tulisi pyrkiä selvittämään vieläkin tarkemmin kaikkien 
sääntelyn piiriin tulevien pienten luottojen osalta, sillä työryhmän lyhyt toimikausi ei mahdollistanut 
tätä riittävässä määrin. 
 
 

1. Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi 
ASML pitää myönteisenä sitä, että kyseisellä säädöksellä ei rasiteta suomalaiselle 
verkkokaupalle ja sen asiakkaille yhä laajemmin tarjolla olevaa erämaksamismahdollisuuden 
käytännön hyödyntämistä. Erämaksukonseptin rasittaminen tarpeettomalla ostajakohtaisella 
lisäinformaation toimittamisella vaikuttaisi dramaattisesti kotimaiseen 
verkkokauppaan. Erämaksukonsepti on toiminut vuosikymmeniä eikä se ole aiheuttanut tässä 
yhteydessä kuvattuja maksukyvyttömyysongelmia. ASML toteaa lisäksi, että luottokelpoisuus 
voidaan usein arvioida esimerkiksi erilaisilla luokituksilla paremmin kuin yksittäisten 
luotonantajalle toimitettujen tietojen avulla.  

.  
2. Hintasääntely 
Työryhmä on päätynyt kannattamaan mallia, jossa luoton todellinen vuosikorko ei saa ylittää 
rajaa, joka olisi korkolaissa tarkoitettu viitekorko lisättynä 35-49 prosenttiyksiköllä. Ehdotettu 
säännös kohdistuisi muihin kuin hyödykesidonnaisiin alle 1 000 euron luottoihin. Koska 
työryhmän tehtävänä on ollut valmistella pikaluottojen tarjontaoikeuden rajoittaminen siten, 
ettei tällä kohtuuttomasti vaikeutettaisi pienten luottojen saatavuutta yleisesti, ASML toteaa, 
että korkokaton tulisi olla edellä mainittu tavoite silmällä pitäen asetettu riittävän korkealle. 
Tämä esimeriksi siksi, että pienissä luotoissa luoton todellinen vuosikorko muodostuu suuria 
luottoja helpommin korkeaksi. 

 
3. Kuluttajilta perittävät tekstiviestikulut 
Ehdotuksessa luotonantajan oikeutta veloittaa tekstiviesteistä ehdotetaan rajoitettavaksi siten, 
ettei luottoa markkinoitaessa, sitä myönnettäessä tai muussa luottosuhteeseen liittyvässä 
asioinnissa saisi enää jatkossa käyttää lisämaksullista tekstiviestipalvelua. ASML toteaa 
ehdotuksen olevan sinällään paikallaan. Mietinnössä kuvatut, lisämaksullisiin 
tekstiviestipalveluihin liittyvät ongelmalliset menettelytavat tulkittaneen kuitenkin nykyisinkin 
hyvän luotonantotavan vastaisiksi, eikä ehdotettu lisäys siten ole täysin tarpeellinen.  
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