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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:

Eri mieltä

Muut huomionne korkokaton laajentamista koskevasta ehdotuksesta ja sen vaikutuksista:

Pikaluottosääntely rajoittaa sopimusvapautta. Sopimusvapautta rajoittavan sääntelyn tulee olla 
selkeää ja johdonmukaista. 

Nykyinen 2 000 euron raja on johtanut keinotekoisiin järjestelyihin, joilla rajaa on pyritty kiertämään. 
On suotavaa, että euromääräinen raja poistetaan.

Korkokaton olisi syytä olla yhdenmukainen riippumatta luoton koosta. Korkokaton porrastaminen 
voi johtaa keinotekoisiin järjestelyihin, joilla korkokaton vaikutuksia pyritään minimoimaan.

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.

Sääntelyn tulee olla mahdollisimman selkeää. Muistiossa esitetyistä vaihtoehdoista euromääräisten 
ja prosentuaalisten rajojen asettaminen vaikuttaa tarkoituksenmukaisimmalta.
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Korkokattosäännöksen rikkominen

Mitä mieltä olette ehdotuksesta?

Korkokaton rikkomisena tehottomuusseuraamus tulisi rajoittaa korko- ja kulukaton ylittävään 
osuuteen. Erityisesti vertaislainojen kohdalla on syytä tarkoin harkita, onko tehottomuusseuraamus 
liian ankara seuraamus luotonantajana olevien yksityishenkilöiden kannalta.

Vertaislainasaatavien viivästysseuraamukset ja perintäkulut

Kantanne asiaan:

Kannatan ehdotusta.

Muita mahdollisia huomioita ehdotuksesta / vertaislainoja koskevasta sääntelystä yleisesti:

Vertaislainajärjestelyjen avulla voidaan pyrkiä kiertämään korkokattoa ja pikaluottosääntelyn 
euromääräisiä soveltamisrajoja.

Vertaislainojen osalta on syytä olla erityisen tarkkana sen suhteen, että korko- ja kulukaton 
rikkomisesta aiheutuvat haitalliset seuraamukset kohdistuvat vertaislainan välittäjille, mutta eivät 
luotonantajana oleville yksityishenkilöille.

Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet kuluttajaluottoja koskevissa asioissa

Kantanne asiaan:

Vastustan ehdotusta.

Muut huomionne asiasta:

Kuluttaja-asiamiehellä on jo nykyisin mahdollisuus puuttua asiaan ryhmäkannelain perusteella. 
Seuraamusmaksun tarpeellisuutta voitaisiin arvioida tulevaisuudessa uudelleen, kun on kokemusta 
siitä, miten muutettava lainsäädäntö toimii ilman seuraamusmaksua.

Kuluttajia koskevien summaaristen asioiden käsittely tuomioistuimessa

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

Oikeudenkäymiskaaressa olevat ristiriitaisuudet on syytä korjata. Tuomioistuimen on vaikea soveltaa 
lakia, ellei kuluttajasopimusta ole liitetty haastehakemukseen. 

Muut huomiot

Mahdolliset huomionne muista arviomuistiossa esille tuoduista kysymyksistä / pikaluotoista yleisemmin:

-
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