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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:

Arviomuistiossa esitetyillä perusteilla korkokattoa on syytä laajentaa, jotta luottokustannusten 
osuutta kokonaisvelkamäärästä ja velkaantumisesta johtuvia haittoja saadaan rajoitettua.

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.

Yleisesti kannatettavaa. Uutta tiukennusta vastaa aina muutama keino tiukennuksen kiertämiseen. 
Sen vuoksi paras tapa olisi laajentaa todellisen vuosikoron käsitettä. Jos ja kun tuo tapa on 
arviomuistion mukaisesti EU-syistä liiaksi aikaa vievä ja jopa mahdoton toteutettavaksi, toiseksi 
paras vaihtoehto olisi kiinteä euromääräinen katto (koska ei voine säätää mitättömäksi ehtoa, jonka 
mukaan kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa esim. nostopalkkioita). Prosentuaalinen osuus lainan 
määrästä -mallista sääntelyä olisi helpompi kiertää keinotekoisilla järjestelyillä.

Korkokattosäännöksen rikkominen

Mitä mieltä olette ehdotuksesta?

Ehdotus on linjassa muihin toimenpiteisiin ja selkeyttäisi oikeustilaa.
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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:

Vaatisi myös valvontaan panostamista. Valvonnassa saattaa jo nyt olla aukkoja, kun perintätoimen 
toimilupaa ei tarvita esim. silloin, jos velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää valtakunnallisesti toimiluvat perintätoiminnan 
harjoittamiseen. Mikäli AVI katsoo toimiluvan haltijana olevan perintätoimiston toimineen vastoin 
hyvää perintätapaa tai muutoin lain vastaisesti, voi AVI antaa varoituksen perintätoimistolle tai 
vakavissa tapauksissa peruuttaa sen toimiluvan. Kuluttaja-asiamiehen ja AVI:n roolien 
yhteensovittaminen ja tehokas yhteistyö tärkeää.

Kuluttajia koskevien summaaristen asioiden käsittely tuomioistuimessa

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

Velkomusta koskevassa summaarisessa haastehakemuksissa velkapääomalle luotto- tai 
viivästyskorkoa vaativa kantaja tulisi lainsäädännöllisesti velvoittaa ilmoittamaan todellinen 
vuosikorko ja se, mitä eriä todellisen vuosikoron laskennassa on otettu huomioon. Kun tämä asia 
olisi kunnossa, käräjäoikeus säästäisi resurssia, kun sen ei tarvitsisi laatia käsittelyä viivästyttäviä 
täydennyskehotuksia. Osa kantajista on jo ottanut täydennyskehotuksista opikseen ja toimii 
esitetyllä tavalla.

Muut huomiot

Mahdolliset huomionne muista arviomuistiossa esille tuoduista kysymyksistä / pikaluotoista yleisemmin:

-

Savela Antti
Oulun käräjäoikeus
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Juntunen Heikki
Oulun käräjäoikeus


