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Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry

Lausunto

30.03.2017

Asia:  OM 16/41/2016

Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot

Korkokatto

Korkokatto on syytä laajentaa koskemaan myös suurempia luottoja:

Samaa mieltä

Korkokatto on syytä asettaa suuremmissa luotoissa nykyistä korkokattotasoa alemmalle tasolle:

Samaa mieltä

Muut huomionne korkokaton laajentamista koskevasta ehdotuksesta ja sen vaikutuksista:

Korkotaso on yleisesti ottaen syytä asettaa suuremmissa luotoissa matalammalle tasolle kuin 
pienissä luotoissa. Kysymykset sopivista enimmäiskorkotasoista ja rajausten suorittamisesta siinä 
tapauksessa, että päädyttäisiin asettamaan erilaisia korkokattoja, kuuluvat poliittiseen 
päätöksentekoon eikä Tuomariliitto sen vuoksi esitä niistä mitään näkemystä. 

Muuna kuin korkona perittäviä luottokustannuksia koskevan sääntelyn 
tiukentaminen

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.

Luottokustannuksia koskevan sääntelyn tiukentaminen on yleisesti ottaen hyvin perusteltua. Se 
yksinkertaistaisi selvästi luottoehtoja ja näin ollen myös kuluttajille suunnattuja sopimuksia.

Sääntelyvaihtoehtona perusteltua voisi olla kieltää luottokoron lisäksi perittävät erilliset kulut ja 
palkkiot luottosopimuksissa kokonaan, jolloin luottokorko tulisi määritellyksi siten, että se vastaisi 
luotonantajan kuluja ja olisi suoraan todellinen vuosikorko.

Korkokattosäännöksen rikkominen

Mitä mieltä olette ehdotuksesta?
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Ehdotus on hyvin perusteltu. Vaatimuksen esittäjän, joka on laatinut sopimusehdot, tulee kantaa 
riski pakottavien lain säännösten rikkomisesta.

Vertaislainasaatavien viivästysseuraamukset ja perintäkulut

Kantanne asiaan:

Kannatan ehdotusta.

Muita mahdollisia huomioita ehdotuksesta / vertaislainoja koskevasta sääntelystä yleisesti:

-

Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet kuluttajaluottoja koskevissa asioissa

Kantanne asiaan:

Kannatan ehdotusta.

Muut huomionne asiasta:

-

Kuluttajia koskevien summaaristen asioiden käsittely tuomioistuimessa

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

Sopimusehtodirektiivi tulee sovellettavaksi kaikissa kuluttajaluottoja koskevissa asioissa, joissa näin 
ollen on viran puolesta tutkittava sopimusehdot.

Edellä mainitusta syystä tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten edellä käsitelty 
sopimusehtoja koskeva sääntely pystytään toteuttamaan niin suoraviivaisesti, että kansallista lakia 
noudattaen sopimusehdot ovat direktiivin tarkoittamalla tavalla olennaisten sopimusehtojen osalta 
selvät.

Kulutusluottojen osalta olisi lisäksi säädettävä selvä määräys siitä, miten sopimus on 
kulutusluottodirektiivin mukaan pysyvästi toimitettava asiakkaalle.

Edellä lausuttujen edellytysten täyttyessä ei olisi tarvetta muuttaa summaarisen haastehakemuksen 
sisällölle asetettuja vaatimuksia.

On myös syytä huomata, että vireillä olevassa summaaristen asioiden uudistuksessa 
ammattimaisesti perintätoimintaa harjoittaville tahoille on tulossa velvollisuus panna asiat vireille 
sähköisesti. Tämä ei ole mahdollista, jos näin suuressa asiaryhmässä kuin kulutusluotot 
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haastehakemuksen osalta tulee velvoitteeksi esimerkiksi liittää sopimusehdot haastehakemuksen 
oheen niiden selvyyden arvioimista varten.

Muut huomiot

Mahdolliset huomionne muista arviomuistiossa esille tuoduista kysymyksistä / pikaluotoista yleisemmin:

Esitetty uudistus on tarpeellinen ja kiireellinen.

Erityisen tärkeää on tässä yhteydessä pitää kiinni tavoitteesta harmonisoida kulutusluottoja koskeva 
kansallinen sääntely EU-direktiivien ja olemassa olevan oikeuskäytännön kanssa riittävän 
yksiselitteisellä tavalla.

LAUSUNNON VALMISTELU

Lausunnon on valmistellut käräjätuomari Johanna Helminen. Lausuntoasiaa on käsitelty 
Käräjäoikeustuomarit ry:n hallituksessa 6.3.2017 sekä Tuomariliiton oikeuspoliittisessa 
valiokunnassa ja hallituksessa 13.3.2017.
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