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Pikavippiuudistus on purrut erityisesti nuoriin aikuisiin

Julkisten tilastojen ja velkomustuomioita koskevan
analyysin mukaan kesän 2013 pikavippiuudistus on
vähentänyt velkomustuomioiden lukumäärää erityi-
sesti nuorilla aikuisilla. Luotonantoyrityksiin liittyvien
velkasaatavien keskimääräinen suuruus velallista
kohden on kuitenkin noussut lähes kaikissa ikäryh-
missä.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa tarkas-
teltiin vuoden 2013 pikavippiuudistuksen vaikutuksia
velkomustuomioiden valossa. Lisäksi selvitettiin,
keille velkomustuomioita erityisesti kerääntyy ja min-
kälaisista veloista. Aineisto koostuu satunnaisotok-
sella kerätyistä yksipuolisista, yksityishenkilöä kos-
kevista velkomustuomioista ajalta 1.7.2012–
30.6.2014. Rajausten jälkeen analyysissä oli mu-
kana 1 877 velkomustuomiota. Ne sisälsivät tiedon
3 149 velkapääoman suuruudesta ja alkuperäisestä
velkojasta. Aineistoa analysoitiin määrällisesti.

Pikavippiuudistus on vähentänyt etenkin nuorten aikuisten velkaongelmia

Käräjäoikeuksien ratkaisemissa velkomustuomioissa etenkin luotonantoyrityksiin liittyvien velka-
pääomien lukumäärä väheni vuoden 2014 alusta tarkasteluajanjakson loppuun eli kevääseen
2014. Muut kuin luotonantoyrityksiin liittyvät velkapääomat eivät tuona aikana vastaavasti vähen-
tyneet. Pikavippiuudistuksella pyrittiin rajoittamaan luotonantoyrityksiin liittyvää velkaantumista
yleisesti, ja uudistus näyttäisikin vähentäneen velkomustuomioiden lukumäärää keväällä 2014.

Pikavippiuudistus on vähentänyt luotonantoyrityksiltä lähtöisin olevien velkapääomien lukumää-
räistä osuutta kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin 25–34-vuotiailla, ja selkeästi myös 18–24- ja
35–44-vuotiailla. Vähintään 55 vuotta täyttäneillä pikavipeistä johtuva velkaantuminen näyttäisi
kuitenkin kasvaneen suhteessa muihin velkatyyppeihin keväällä 2014.

Tietolaatikko:
Muutama vuosi sitten voimallisesti
markkinoitujen ja kalliiden pikavippien
nähtiin ajavan nuoria aikuisia ja vähä-
varaisia kuluttajia taloudelliseen umpi-
kujaan; tilanne haluttiin korjata lailla.
Kuluttajansuojalain ja korkolain uudis-
tus (pikavippiuudistus) tuli voimaan
1.6.2013. Sen myötä alle 2 000 euron
lainoille asetettiin korkokatto (korkolain
mukainen viitekorko + 50 %). Korko-
katon ohella laina-asioita koskevat
maksulliset tekstiviestit kiellettiin, ja
luotonantajan tuli selvittää asiakkaan
luottokelpoisuus aiempaa tarkemmin.



Luotonantoyrityksiin liittyvien velkasaatavien keskimääräinen summa on kasvanut
velallista kohden

Vaikka luotonantoyrityksiin liittyvät velkapääomat ovat kappalemääräisesti vähentyneet, niihin liit-
tyvän keskimääräisen velan suuruus velallista kohden on kasvanut lähes kaikissa ikäryhmissä.
Kasvua on etenkin 25–34- ja 35–44-vuotiailla, mutta myös nuorimmassa, 18–24-vuotiaiden ikä-
ryhmässä etenkin loppukeväällä 2014.

Velkomustuomioiden velalliset useammin miehiä kuin naisia, ja miehillä on keski-
määrin suuremmat velat kuin naisilla

Aineiston velallisista enemmistö on miehiä (54 %), ja heillä velkomustuomioihin liittyvien velkapää-
omien keskiarvo oli 1 030 euroa ja mediaani 255 euroa. Naisilla velat olivat keskimäärin matalam-
pia: pääomien keskiarvo oli 740 euroa ja mediaani 249 euroa. Eniten velallisia oli 25–34-vuotiaiden
ikäryhmässä (26 %) ja vähiten vanhimmassa, vähintään 55 vuotta täyttäneissä (13 %). Velkomus-
tuomioiden velalliset olivat keskimäärin 37,8 vuotiaita. Enimmillään velkomustuomioissa oli 52 vel-
kapääomaa; niiden keskiarvo oli 626 euroa ja mediaani 171 euroa. Velkomustuomioissa oli eniten
luotonantoyrityksiin liittyviä velkoja, joiden keskiarvo oli 493 euroa ja mediaani 249 euroa.
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