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Oikeusministeriö

Lausuntopyyntö

20.02.2017 OM 16/41/2016

Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot

Johdanto

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Aikataulu

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistiosta. Lausunto pyydetään toimittamaan 
viimeistään 31.3.2017.

Hankkeen jatkovalmistelun organisoinnista ja tarkemmasta aikataulusta päätetään 
lausuntokierroksen jälkeen keväällä 2017.

 

Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 02951 50554, 
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, sekä lainsäädäntöneuvos Maarit 
Leppänen, puh. 02951 50276, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta 
lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Liitteet:

mailto:etunimi.sukunimi@om.fi
mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi
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Arviomuistio.pikaluotot.pdf

Jakelu:

4finance Oy
Auktorisoidut lakimiehet ry
DFC Nordic Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelä-Karjalan käräjäoikeus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Euroloan Consumer Finance Oyj
Ferratum Finland Oy
Finanssialan Keskusliitto ry
Finanssivalvonta
Fixura
Helsingin hovioikeus
Helsingin käräjäoikeus
Helsingin oikeusaputoimisto
Kainuun käräjäoikeus
Keskuskauppakamari
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies
korkein oikeus (varataan tilaisuus)
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
kuluttajariitalautakunta
Lapin yliopisto / Professori Tuula Linna
Luottomiehet – Kreditmännen ry
Markkinaoikeus
OP Ryhmä
OPR-Vakuus Oy
Oulun käräjäoikeus
Pirkanmaan käräjäoikeus
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto
Santander Consumer Finance Oy
sosiaali- ja terveysministeriö
S-Pankki Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
Suomen Asianajajaliitto
Suomen Kaupan Liitto ry
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry
Suomen Yrittäjät ry
Takuu-Säätiö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Turun hovioikeus
työ- ja elinkeinoministeriö
Valtakunnanvoudinvirasto
valtiovarainministeriö
Vantaan käräjäoikeus
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Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Velkaneuvonta ry
Vertaislaina Oy
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Korkokatto

Muistion mukaan korkokatto olisi syytä laajentaa koskemaan myös 2000 euron suuruisia ja 
sitä suurempia luottoja ilman soveltamisalapoikkeuksia. Lisäksi arvioidaan, että korkokatto 
olisi syytä asettaa näiden luottojen osalta nykyistä korkokattotasoa alemmalle tasolle.

Korkokatto on syytä laajentaa koskemaan myös suurempia luottoja:

o Samaa mieltä

o Eri mieltä

o En ota kantaa

Korkokatto on syytä asettaa suuremmissa luotoissa nykyistä korkokattotasoa alemmalle 
tasolle:

o Samaa mieltä

o Eri mieltä

o En ota kantaa

Muut huomionne korkokaton laajentamista koskevasta ehdotuksesta ja sen vaikutuksista:

Muuna kuin korkona perittäviä luottokustannuksia koskevan sääntelyn tiukentaminen

Muistiossa esitetään, että korkokattosääntelyn kiertämisen estämiseksi ja hinnoittelun 
selkeyttämiseksi tulisi selvittää tapoja tiukentaa muuna kuin korkona perittäviä 
luottokustannuksia koskevaa sääntelyä. Muistiossa on myös esitetty joitakin sääntelymalleja 
tämän toteuttamiseksi.

Mitä mieltä olette luottokustannuksia koskevan sääntelyn tiukentamisesta yleisesti? Jos 
sääntelyä päädytään tiukentamaan, mitä sääntelymallia pitäisitte 
tarkoituksenmukaisimpana? Pyydämme teitä ottamaan mahdollisuuksien mukaan kantaa 
myös sääntelyn vaikutuksiin.

Korkokattosäännöksen rikkominen

Muistiossa ehdotetaan harkittavaksi korkokaton rikkomisen sopimusoikeudellisten 
seuraamusten ankaroittamista yleisesti siten, ettei kuluttajalla olisi korkokaton 
rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan.
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Mitä mieltä olette ehdotuksesta?

Vertaislainasaatavien viivästysseuraamukset ja perintäkulut

Vertaislainat rinnastetaan nykyisin kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevassa 
sääntelyssä kuluttajaluottoihin. Muistiossa katsotaan, että vertaislainat olisi syytä huomioida 
vastaavalla tavalla korkolain tahdonvaltaisuutta koskevassa pykälässä sekä perintälain 
kuluttajasaatavia koskevissa pykälissä.

Kantanne asiaan:

o Kannatan ehdotusta.

o Vastustan ehdotusta.

o En ota kantaa.

Muita mahdollisia huomioita ehdotuksesta / vertaislainoja koskevasta sääntelystä yleisesti:

Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet kuluttajaluottoja koskevissa asioissa

Muistion mukaan seuraamusmaksu tulisi ottaa käyttöön kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja 
koskevan sääntelyn rikkomistilanteissa.

Kantanne asiaan:

o Kannatan ehdotusta.

o Vastustan ehdotusta.

o En ota kantaa.

Muut huomionne asiasta:

Kuluttajia koskevien summaaristen asioiden käsittely tuomioistuimessa

Muistiossa tuodaan esiin EU-oikeuden vaikutuksia kuluttajansuojalain kohtuuttomia 
sopimusehtoja koskevaan sääntelyyn sekä tuomioistuimen tutkimisvelvollisuutta koskevaan 
sääntelyyn. Kansallista lainsäädäntöä on muutettava siltä osin kuin sääntely on ristiriidassa 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Järjestelmän selkeyden ja 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi muutostarpeita tulisi kuitenkin arvioida 
kokonaisuutena. Samassa yhteydessä olisi myös aiheellista arvioida, olisiko summaarisessa 
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haastehakemuksessa, joka perustuu kuluttajasopimukseen, nykyistä yksityiskohtaisemmin 
yksilöitävä ne seikat, joihin vaatimus perustuu.

Mahdolliset huomionne asiasta? Erityisesti pyydämme ottamaan kantaa asiaan siltä osin 
kuin EU:n jäsenvaltioilla on siinä kansallista liikkumavaraa.

Muut huomiot

Mahdolliset huomionne muista arviomuistiossa esille tuoduista kysymyksistä / pikaluotoista 
yleisemmin:

Voit jättää liitteitä lausunnon yhteyteen. Sallittuja tiedostoformaatteja ovat: pdf, doc, docx, 
xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif and tif. Liitetiedostojen koko tulee olla 
pienempi kuin 50 Mb.

Manninen Sami
Oikeusministeriö

Aspelund Sofia
Oikeusministeriö


