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PIKALUOTTOJEN OIKEUDELLISET ONGELMAT

(Die rechtlichen Probleme der Schnellkredite)

1 Johdanto

Pikaluotot ovat saaneet viime vuosina paljon huo-
miota mediassa. Yksistään kuluvan vuoden aikana 
sanomalehdet ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita, 
joissa on nostettu esiin ennen kaikkea pikaluotto-
toimintaan liittyviä epäkohtia. Pikaluottoyhtiöitä 
on syytetty muun muassa koronkiskonnasta, vas-
tuuttomasta luotonannosta, markkinointisäännösten 
noudattamatta jättämisestä ja jopa rahanpesusta. 
Lisäksi pikaluottoja on pidetty eräänä keskeisenä 
syynä varsinkin nuorten aikuisten velkaongelmiin. 
Nämä väitteet avaavat luonnollisesti useita juridi-
sesti mielenkiintoisia kysymyksenasetteluita, joita 
käsittelemme tässä artikkelissa.

Pikaluotot ovat saaneet varsin paljon huomiota 
myös oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Keskei-
simpinä kirjoituksina voidaan mainita kronologi-
sessa järjestyksessä Ari Saarnilehdon, Niko Jakobs-
sonin, Kalle Määtän ja Jussi Tapanin artikkelit1. 

Edelleen pikaluottojen oikeudelliset ongelmat ovat 
johtaneet kuluttajansuojalain (20.1.1978/38, myö-
hemmin KSL) ja rikoslain (19.12.1889/39, myö-
hemmin RL) uudistuksiin, joita käsitellään tarkem-
min seuraavissa luvussa.

Pikaluotolle (tai kansanomaisemmin pikavi-
pille) ei ole esitettävissä varsinaista legaalimää-
ritelmää2, mutta sillä viitataan vakiintuneesti 1. 
nopeasti saatavaan, 2. lainasummaltaan pieneen ja 
3. laina-ajaltaan alle kolmen kuukauden pituiseen 
4. vakuudettomaan kulutusluottoon. Pikaluottoa 
haetaan joko matkapuhelimitse tekstiviestillä tai 
pikaluottoyhtiön kotisivun kautta internetistä.3 

Pikaluottotoiminnassa on kyse varsin tuoreesta 
ilmiöstä. Tietääksemme ensimmäinen tekstivies-
tiluotto myönnettiin vasta maaliskuussa 20054, 
joskin pikaluoton kaltaisia luottotuotteita on ollut 
markkinoilla jo kauan ennen matkapuhelimitse tai 
internetistä hankittavien pikaluottojen yleistymistä. 

1 Saarnilehto, Ari, Uudet ilmiöt – uudet säännökset? Teoksessa Vihervuori, Pekka – Hemmo, Mika – Tammi-Salminen Eva 
(toim.): Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938 – 30/8 – 2008 s. 301–315, Jyväskylä 2008; Jakobsson, Niko, Pikaluotot – Hämä-
rää markkinointia, kohtuuttomia sopimusehtoja ja koronkiskontaa? Helsinki Law Review 2008 s. 145–173; Määttä, Kalle, 
Pikaluottojen sääntely oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta, Lakimies 2010 s. 265–279 ja Tapani, Jussi, Kiskontarikokset: 
luottokiskonta, Lakimies 2010 s. 517–536.

2 Määttä 2010 s. 265.
3 Ks. mm. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n 

muuttamisesta 64/2009 vp s. 14 ja Valkama, Elisa – Muttilainen, Vesa, Maksuvaikeudet pikaluottomarkkinoilla s. 1, Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 86, Helsinki 2008. 

4 Kauppalehti 4.8.2010 ”Kymmeniä pikavippiyhtiöitä odottaa varma tuho”.
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Pikaluottojen suosio on kasvanut varsinkin viime 
vuosina huomattavasti, josta kertoo esimerkiksi se, 
että vuonna 2009 myönnettiin yli 100.000 pikaluot-
toa enemmän kuin vuonna 20085. Myös pikaluottoja 
tarjoavien yritysten määrä on viime vuosina ollut 
kasvussa ja tällä hetkellä niitä on arviolta hieman 
yli 100 kappaletta6. Pikaluottoyhtiöiden liikevaih-
toja tarkastelemalla vaikuttaisi kuitenkin siltä, että 
suurin osa kyseisestä elinkeinotoiminnasta keskit-
tyy noin kymmenen suurimman yhtiön ympärille. 
Pikaluottoyhtiöille on tunnusomaista keskittyminen 
vain yhden tuotteen tarjoamiseen (joskin erilaisin 
variaatioin) ja maksun periminen koron sijasta 
erilaisina käsittely- ja toimituskuluina. 

Tässä artikkelissa tulemme arvioimaan pikaluot-
tojen oikeudellisia ongelmia koskevia nykyisiä ja 
tulevia lainsäädäntöratkaisuja. Kohdistamme huo-
miomme ennen kaikkea pikaluottojen markkinointia 
(kolmas luku), pikaluotoista perittävien maksujen 
kohtuullisuutta (neljäs luku) ja asiakkaan tunnista-
mista koskeviin kysymyksiin (viides luku). Ennen 
näihin tutkimusteemoihin siirtymistä kuvaamme 
pikaluottoja koskevaa lainsäädäntöä ja voimaan 
astumista odottavan KSL:n kulutusluottoja koske-
van 7 luvun uudistusta yleisesti (toinen luku). 

2 Pikaluottoja koskeva sääntely

2.1 Pikaluottoja koskevan sääntelyn   
kehittyminen ja nykytila

Kulutusluottoja säännellään KSL 7 luvussa. 
Kulutusluotoilla tarkoitetaan luottoja, joita elin-
keinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää 
tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksun-
lykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena 
järjestelynä (KSL 7:1.1). Pikaluottoja koskevaa 
kuluttajaoikeudellista erityissääntelyä Suomessa 
ei ole7, mutta KSL 7 luvun säännökset soveltuvat 

lähtökohtaisesti myös pikaluottoihin. Tämän lisäksi 
pikaluottojen kannalta oleellisia säännöksiä sisältyy 
etenkin kuluttajasuojalain rahoituspalveluiden ja 
rahoitusvälineiden etämyyntiä sääntelevään KSL 
6 a lukuun sekä markkinointia sääntelevään KSL 2 
lukuun. Kuluttajasuojalain markkinointisäännöksiä 
tarkastellaan jäljempänä kolmannessa luvussa, min-
kä vuoksi niihin ei vielä tässä yhteydessä syvennytä 
tarkemmin.

Voimassa olevan KSL:n 7:4.1:ssä on rajattu luot-
toajaltaan enintään kolmen kuukauden pituiset luo-
tot eräiden KSL 7 luvun säännösten soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska huomattava osa luotonantajista 
myöntää pikaluottoja enintään 90 päivän mittaisek-
si laina-ajaksi8, KSL 7:4.1:stä seuraa, ettei näihin 
luottoihin sovelleta KSL 7:9 – 11:ä eikä 7:12.1:a. 
Näin ollen luottoajaltaan alle kolmen kuukauden 
pituisiin pikaluottoihin ei sovelleta 7:11:n säännöstä 
kulutusluottosopimuksessa mainittavista tiedoista 
tai 7:9:n vaatimusta näiden tietojen antamisesta 
ennen kulutusluottosopimuksen syntymistä. Luotto-
ajaltaan lyhyisiin luottoihin ei myöskään sovelleta 
7:10:n vaatimusta kulutusluottosopimuksen kirjal-
lisesta muodosta tai siitä, ettei kuluttajalta saa periä 
luottosuhteen perusteella maksua, korkoa, hyvitystä 
tai korvausta, josta ei ole sovittu kulutusluottosopi-
muksessa. Sovellettavaksi ei tule myöskään säännös 
kuluttajan oikeudesta maksaa kulutusluotto ennen 
sen erääntymistä. 

Kulutusluottoja koskevan KSL 7 luvun sovel-
tamisala on muuttunut luottotuotteiden kehityksen 
mukana. KSL 7 luku on säädetty alunperin lailla 
23.5.1986/385. Tuolloin 7 luvun soveltamisalaan 
kuuluivat ainoastaan sellaiset kuluttajille myönnet-
tävät luotot, jotka myönnettiin kuluttajalle kulutus-
hyödykkeen hankkimista varten ja jonka antajana 
oli myyjän tai palveluksen suorittaja itse taikka muu 
elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorit-
tajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kulut-

5 Ks. Tilastokeskuksen tilasto ”Pienlainayritysten tunnuslukuja”. Vuonna 2008 myönnettiin noin 1,02 miljoonaa pikaluottoa 
ja vuonna 2009 noin 1,13 miljoonaa.

6 Kauppalehti 4.8.2010 ”Kymmeniä pikavippiyhtiöitä odottaa varma tuho”.
7 Pieniä luottoja koskevaa erityissääntelyä ei ole myöskään esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. 
8 Ks. esim. http://www.vippivertailu.com/pikavippivertailu/. Ks. myös Valkama – Muttilainen 2008 s. 14.
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tajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteel-
la. Tämän lisäksi lain soveltamisalaa oli rajoitettu 
joiltain osin lyhytaikaisten9 sekä palvelusten hank-
kimiseksi annettavien luottojen osalta. Kertaluottoja 
ja tililuottoja koskivat osittain eri säännökset. Sään-
telyn keskeisenä tavoitteena oli kuluttajan oikeus-
turvan vahvistaminen kulutusluottosuhteessa sään-
telemällä muun muassa kulutusluoton markkinoin-
nista sekä kulutusluottosuhteesta. Lainvalmistelus-
sa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi kerätä kaikki 
keskeiset kuluttajan asemaa koskevat säännökset sa-
man lain alle helpon hahmotettavuuden ja käytettä-
vyyden vuoksi sekä siksi, että kulutusluotot liittyi-
vät kiinteästi kuluttajansuojalaissa säänneltyihin ku-
luttajakauppoihin. Näin ollen kulutusluottoja kos-
kevat säännökset haluttiin sisällyttää nimenomaan 
kuluttajasuojalakiin.10 

KSL 7 lukua muutettiin sittemmin lailla 
8.1.1993/8511, jolloin Suomen lainsäädäntö saatet-
tiin vastaamaan Euroopan yhteisöjen kulutusluot-
todirektiivin (87/102/ETY) vaatimuksia. KSL 7 lu-
vun soveltamisalaa laajennettiin kuitenkin enem-
män kuin direktiivi olisi edellyttänyt. Niin sanot-
tujen hyödykesidonnaisten luottojen lisäksi direk-
tiivi edellytti sääntelyn ulottamista myös pankkien 
ja muiden luottolaitosten myöntämiin luottoihin. 
KSL 7 luku säädettiin koskemaan lähtökohtaises-
ti kaikkia elinkeinonharjoittajien kuluttajille tar-
joamia luottoja mukaan lukien asuntolainat, opin-
tolainat ja muut pankkilainat. Kaikkia KSL 7 lu-
vun säännöksiä ei kuitenkaan tarkoitettu sovellet-
tavaksi kaikenlaisiin luottoihin, kuten laina-ajal-
taan lyhyisiin luottoihin. 

Tuorein kulutusluottosääntelyä koskeva hanke 
on vastikään hyväksytty. KSL 7 luvun muuttamista 
koskeva uudistus, jolla on tarkoitus panna täytän-
töön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
kulutusluottosopimuksista (2008/48/EY), tulee voi-
maan 1.12.2010. Kaikki uudistetun 7 luvun sään-
nökset tulevat koskemaan myös pikaluottoja. 

Pikaluottomarkkinoiden toimintaan on kiinnitetty 
runsaasti huomiota viime vuosien aikana pikaluot-
tomarkkinoiden kasvun myötä ja pikaluottoihin 
liittyvien ongelmien yleistyessä12. Muun muassa 
kuluttaja-asiamies on antanut useita pikaluottoja 
koskevia kannanottoja.

Elokuussa 2006 antamassaan kulutusluottojen 
etämyyntiä koskevassa linjauksessa sekä helmi-
kuussa 2007 antamassaan suosituksessa tekstivies-
tilainojen perussäännöistä kuluttaja-asiamies muis-
tutti luotonantajia etämyyntinä tarjottavien kulu-
tusluottojen markkinointia ja sopimusehtoja kos-
kevasta sääntelystä. Kannanotoissa katsottiin, ettei-
vät luotonantajat saa markkinoinnissaan houkutel-
la kuluttajaa ylivelkaantumaan käyttämällä luotto-
jen mainonnassa ilmaisuja, jotka heikentävät ku-
luttajan mahdollisuuksia tehdä taloutensa kannal-
ta asiallisia luottopäätöksiä. Kuluttaja-asiamiehen 
mukaan hyvä luotonantotapa puolestaan edellyttää 
sitä, että luotonotto ei ole mahdollista yöllä, vii-
konloppuisin tai pyhinä, jottei harkitsematon luo-
tonotto lisääntyisi aukioloajoista johtuvista syis-
tä. Kuluttaja-asiamies otti kannanotoissaan esille 
myös kysymyksen luotonantajan vastuusta huoleh-
tia järjestelmän turvallisuudesta, jottei kuluttajan 
oikeusturva vaarannu esimerkiksi siksi, että lainaa 
voi hakea toisen henkilötunnuksella.13 

Myös tietosuojavaltuutettu on puuttunut luo-
tonottajan tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti vuoden 2006 
aikana pikaluottoja tarjoavien yritysten suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä. Selvityksen perusteel-
la tietosuojavaltuutettu näki keskeisenä ongelmana 
luotonottajan tunnistamisen puutteellisuuden, jos-
ta mahdollinen seuraus on sellaisen henkilön rekis-
teröiminen velalliseksi, joka ei ole lainkaan hake-
nut luottoa. Tunnistaminen on tietosuojavaltuute-
tun toimiston selvityksen aikana perustunut matka-

9 Perusteena lyhytaikaisten luottojen jättämiseen soveltamisalan ulkopuolelle nähtiin se, että kuluttajan oikeudellisen ase-
man vahvistamiselle katsottiin olevan erityisiä perusteita nimenomaan luottoajan ollessa pitkä ja lyhennysten ollessa suuria. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle kulutusluottoja koskevaksi lainsäädännöksi 88/1985 vp s. 10.

10 88/1985 vp s. 6 s.
11 Ks. myös Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun ja osamaksukaupasta annetun lain 1 a ja 

9 §:n muuttamisesta 238/1992 vp.
12 Ks. toimenpiteistä vaikuttaa pikaluottotoimintaan Valkama – Mutilainen 2008 s. 23 s.
13 Kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies. Kuluttajaoikeuden linjauksia. Perussäännöt kulutusluottojen etämyynnissä 

(16.8.2006) s. 1 ss ja Kuluttuja-asiamies. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä yrityksille. Yrittäjä & Tekstiviestilainojen perus-
säännöt s. 1 ss.



Ville Pönkä – Eeva-Leena Parkkali588

puhelimen hallintaan eli olettamaan, että puhelin-
ta luoton hakemiseen käyttävä henkilö on kyseisen 
matkapuhelinliittymän tilaaja. Tietosuojalautakunta 
tutki tietosuojavaltuutetun hakemuksen perusteella 
erään pikaluottoyrityksen lainanhakijoiden luotet-
tavaa tunnistamista koskevan tapauksen antaen rat-
kaisunsa alkuvuodesta 2008. Ratkaisussaan tieto-
suojalautakunta totesi, ettei edellä mainittu tunnis-
taminen täyttänyt henkilötietolain (22.4.1999/523) 
vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn huolellisuu-
desta eikä käsiteltävien henkilötietojen virheettö-
myydestä.14 Asia eteni myöhemmin korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen saakka rekisterinpitäjän valituk-
sesta, mutta tuomioistuin hylkäsi valituksen15. 

Viranomaisten kannanottojen lisäksi pikaluottoja 
tarjoavien yritysten keskuudessa on nähty tarvetta 
alan toimintatapojen selkeyttämiselle itsesääntelyn 
keinoin. Tästä syystä pikaluottoja tarjoavat yritykset 
ovat kehittäneet pikaluottojen tarjoamisen yhteisiä 
eettisiä periaatteita. 

Suomen Pienlainayhdistys16 hyväksyi vuon-
na 2007 ensimmäiset pienlainatoiminnan eettiset 
säännöt, joita on myöhemmin päivitetty alalla ta-
pahtuneiden muutosten vaatimalla tavalla. Itsesään-
telyn merkitystä pikaluottotoiminnan kontrolloin-
nin kannalta ei voida pitää kovinkaan merkittävä, 
koska suurin osa pikaluottomarkkinoilla toimivis-
ta yrityksistä ei ole liittynyt Suomen Pienlainayh-
distykseen eikä näin ollen sitoutunut noudattamaan 
yhdistyksen eettisiä sääntöjä. Kuten Määttä on to-
dennut, itsesääntelynormien rikkomisen seuraa-
mukset ovat sinänsä ongelmallisia, koska yhtääl-
tä seuraamusten tulee olla tarpeeksi ankaria, jot-
ta sääntelyä noudatettaisiin, mutta toisaalta niiden 
ankaruus saattaa kannustaa jättäytymään itsesään-
telystä päättäneen toimialayhdistyksen ulkopuolel-
le17. Koska nyttemmin lainsäätäjä on kiinnittänyt 
huomiota pikaluottomarkkinoilla ilmeneviin ongel-
miin, itsesääntelyn merkitys on luonnollisesti vä-
hentynyt entisestään.

Lopulta pikaluottoja koskeva keskustelu johti 
siihen, että kyseisten luottoinstrumenttien tarjon-
nassa esiintyneisiin ongelmiin katsottiin aiheelli-
seksi puuttua lainsäädäntöteitse. Oikeusministeriö 
asetti syksyllä 2007 työryhmän valmistelemaan 
pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön muuttamista. 
Lainvalmistelutyön tuloksena KSL 7 lukua muu-
tettiin laajentamalla todellisen vuosikoron ilmoit-
tamisvelvollisuus koskemaan lyhytaikaisia ja pie-
niä luottoja (7:4) luottotuotteiden vertailtavuuden 
parantamiseksi, säätämällä luotonantajalle vel-
vollisuus todentaa luottoa hakevan henkilöllisyys 
huolellisesti (7:9 a) väärinkäytösten estämiseksi 
sekä ottamalla lakiin varojen luovuttamista koskeva 
rajoitus, jonka mukaan kulutusluottosopimuksen 
mukaisia varoja ei saa suorittaa kuluttajalle ennen 
kello 7:ää, jos kulutusluotto haetaan ja se myön-
netään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana (7:9 c). 
Myös rikoslain luottokiskontaa (36:6) ja korkolain 
viivästyskoron määrää (4 §) koskevia säännöksiä 
muutettiin. Kyseiset muutokset tulivat voimaan 
helmikuussa 2010. 

Kulutusluottoja koskeva sääntely uudistuu loppu-
vuodesta kattavasti. Lakiehdotus kuluttajansuojalain 
muuttamisesta hyväksyttiin vastikään ja uudistus 
astuu voimaan 1.12.2010. Uudistuksella pannaan 
täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi kulutusluottosopimuksista. Uudistuksen 
myötä KSL 7 luvussa tullaan sääntelemään luoton-
antajan velvollisuudesta antaa kuluttajalle ennen 
luottosopimuksen tekemistä keskeiset luottoa kos-
kevat tiedot yleensä vakiomuotoisella lomakkeella 
tarjolla olevien luottojen vertailtavuuden paranta-
miseksi sekä luotonantajan velvollisuudesta antaa 
tietoja luottosopimuksen aikana. KSL 7 luku tulee 
myös sisältämään säännöksen hyvästä luotonanto-

14 Tietosuojalautakunnan päätös nro 1/22.1.2008.
15 KHO 8.1.2010 nro 1568/1/09.
16 Yhdistyksessä on tällä hetkellä sen internetsivujen mukaan kahdeksan jäsenyritystä, mitä voidaan pitää varsin vähäise-

nä määränä ottaen huomioon toimivien yritysten kokonaismäärän. Suomen Pienlainayhdistyksen tarkoituksena on kehittää 
pienlaina-alalle hyvää luotonantotapaa ja myös lisätä kuluttajien ja sidosryhmien tietoutta pienlainatoiminnasta sekä hoitaa 
yhteiskuntasuhteita ja lisätä alan yleistä arvostusta. Ks. www.pienlainayhdistys.fi.

17 Määttä 2010 s. 268.
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tavasta sekä luotonantajan velvollisuudesta arvioida 
kuluttajan luottokelpoisuutta. Edelleen luoton todel-
lisen vuosikoron laskentatapaa, luottosopimuksen 
peruuttamista ja luoton ennenaikaista takaisin-
maksua koskevat säännökset tulevat muuttumaan. 
Uudistetun KSL 7 luvun soveltamisala kattaa myös 
alle 200 euron luotot sekä asuntoluotot direktiivin 
tätä kapeammasta soveltamisalasta poiketen. Näin 
ollen KSL 7 luvun säännökset tulevat kokonaisuu-
dessaan koskemaan pikaluottoja.18 

Hallituksen esitykseen 24/2010 sisältyviä lakieh-
dotuksia19 hyväksyessään eduskunta antoi lausuman, 
jossa se edellyttää hallituksen seuraavan uuden 
lainsäädännön vaikutusta pikaluottoja tarjoavien 
yritysten toimintaan ja ryhtyvän tarvittaessa lisä-
toimiin näiden luottojen aiheuttaminen sosiaalis-
ten ongelmien vähentämiseksi.20 Nähtäväksi jää, 
tulevatko vuoden 2010 uudistukset asettamaan 
lainsäädännöllisesti riittävät raamit pikaluottojen 
tarjoamiselle. Uuden lainsäädännön taustalla vai-
kuttavien oikeuspoliittisten tavoitteiden toteutumista 
voidaan pitää erityisen toivottavana etenkin, kun 
otetaan huomioon kuinka paljon varsin harvalu-
kuisten yritysten harjoittama elinkeinotoiminta on 
viime vuosina kuormittanut virkamieskoneistoa. 
Mikäli pikaluottomarkkinoilla ilmeneviä epäkohtia 

ja rikkomuksia ei saada lainsäädäntöteitse hillittyä, 
vaarana on luonnollisesti – ennemmin tai myö-
hemmin – koko elinkeinoalan kieltäminen. Mediaa 
seuraamalla voidaankin havaita, että niin kuluttajat, 
viranomaiset kuin lakeja ja viranomaismääräyksiä 
noudattavat pikaluottoyhtiötkin ovat turhautumassa 
alati toistuviin ja alan julkisuuskuvaa mustamaalaa-
viin väärinkäytöksiin. 

2.2 Pikaluottoyhtiöitä koskeva sääntely 

Kulutusluottojen tarjoaminen ei edellytä vielä 
toistaiseksi elinkeinonharjoittajalta toimilupaa tai 
rekisteröintiä21. Luottolaitoslaissa (9.2.2007/121) 
säädettyä toimilupaa edellytetään näet vain sellaisen 
liiketoiminnan harjoittajalta, joka ottaa vastaa ylei-
söltä takaisinmaksettavia varoja ja tarjoaa omaan 
lukuunsa luottoja tai muuta rahoitusta (ks. 4 ja 17 
§:t). Tällainen liiketoiminta on Finanssivalvonnan 
valvonnan alaista.22

Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä 
(27.8.2010/747, myöhemmin RekL), jonka mukaan 
kuluttajaluottoja saa tarjota laissa mainittuja poik-
keuksia lukuun ottamatta vain luotonantajarekiste-
riin merkitty luotonantaja, tulee muuttamaan kulut-
tajaluottojen23 tarjoamisen rekisteröintiä vaativaksi 

18 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 24/2010 vp s. 1.

19 Kuluttajansuojalain muuttamista koskevan lain lisäksi samassa yhteydessä hyväksyttiin laki eräiden luotonantajien rekis-
teröinnistä, laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta, laki 
rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki luottotietolain 29 §:n muuttamisesta ja laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä 
annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta.

20 Eduskunnan vastaus 89/2010 vp. 
21 Elinkeinot jaetaan ilmoituksen- ja luvanvaraisiin [ ks. laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (27.9.1919/122)] sekä 

vapaasti harjoitettaviin elinkeinoihin. Luvanvaraisen elinkeinon harjoittamiseen tarvitaan viranomaisen myöntämä nimenomai-
nen lupa, kun taas joidenkin elinkeinojen harjoittaminen vaatii elinkeinonharjoittajalta rekisteröitymistä tai perusilmoituksen 
tekemistä elinkeinon harjoittamisen aloittamisesta. 

22 Rahoitustarkastus (nyk. Finanssivalvonta) selvitti vuonna 2006 pikaluottotoiminnan laajuutta ja käytäntöjä Suomessa sekä 
muissa Euroopan maissa. Selvityksestä ilmeni, että pikaluottotoimintaa tai niitä tarjoavien toimijoiden valvontaa koskeva sään-
tely vaihteli ainakin vielä vuonna 2006 eri maissa. Pikaluottoyhtiöt eivät kuuluneet selvityksen mukaan valvonnan piiriin osassa 
EU-maista, koska pikaluottoyhtiöt eivät vastaanota varoja yleisöltä eikä kyse ole näin ollen valvottavasta luottolaitostoiminnasta. 
Toisissa EU-maissa pikaluottotoiminnan harjoittaminen – mikäli tällaista elinkeinoa olisi ylipäätänsä maassa harjoitettu – olisi 
sen sijaan edellyttänyt toimiluvan, jolloin paikallinen pankkivalvontaviranomainen olisi valvonut toimintaa. Selvityksen mukaan 
vuonna 2006 Suomessa esiintyviä pikaluottoja vastaavia luottoinstrumentteja ei tunnettu muualla kuin Ruotsissa, Norjassa ja 
Tshekin tasavallassa, mutta erilaisia pikaluottojen variaatioita esiintyi myös monissa muissa maissa. Rahoitustarkastuksen leh-
distötiedote 16.8.2006 – VieL/8/2006 ”Pikavippitoiminta Suomessa yleisempää kuin muissa EU-maissa”.

23 Uudessa sääntelyssä siirrytään kulutusluoton käsitteen sijasta termiin kuluttajaluotto.



Ville Pönkä – Eeva-Leena Parkkali590

elinkeinoksi. Kuten KSL 7 luvun uudistus, myös 
RekL tulee voimaan joulukuun 2010 alussa. 

RekL:a tullaan soveltamaan kuluttajaluottoja 
tarjoaviin luotonantajiin, kuten rahoitus- tai pika-
luottoyhtiöihin. Rekisteröintivelvoite ei kuitenkaan 
koske yrityksiä, jotka kuuluvat Finanssivalvonnan 
valvonnan piiriin eikä yrityksiä, jotka tarjoavat 
luottoa vain myymiensä tuotteiden ostamista varten. 
Lain esitöiden mukaan rekisteröintivelvollisuuden 
tavoitteena on varmistaa luotonantajien luotettavuus 
ja ammattipätevyys sekä lisätä luottomusta luotto-
markkinoihin vaikeuttamalla vilpillisten toimijoiden 
pääsyä alalle. Tarkoituksena on myös helpottaa luo-
tonantajiin kohdistuvaa valvontaa ja yhteydenpitoa 
sekä ehkäistä luottotoiminnan käyttämistä rikollisiin 
tarkoitusperiin, esimerkiksi rahanpesuun.24 

Luotonantajaksi rekisteröinnille asetetaan25 laissa 
tietyt edellytykset. RekL 4 §:n mukaan rekisteröinti 
edellyttää ensinnäkin sitä, että ilmoituksen tekijällä 
on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Lisäksi 
samassa lainkohdassa edellytetään, ettei ilmoituksen 
tekijä ole konkurssissa, ja jos ilmoituksen tekijä on 
luonnollinen henkilö, hänen on oltava täysi-ikäinen 
ja toimintakelpoisuudeltaan täysivaltainen.

Tulkinnanvaraisempina ja rekisteriviranomaisen 
harkintaa vaativina rekisteröinnin edellytyksinä 
RekL 4 §:ään sisältyy vaatimus siitä, että ilmoituk-
sen tekijän on oltava luotettava ja sellaisen luotto-
toiminnan tuntemuksen omaava kuin harjoitetun 
luottotoiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen 
on tarpeen. Juuri nämä kaksi vaatimusta ovat kes-
keiset lain tarkoituksen kannalta.

RekL 5.1 §:n mukaan luotettavuusedellytys ei 
täyty, mikäli ilmoituksen tekijä – tai oikeushenkilön 
ollessa kysymyksessä joku 5.2 §:ssä määritellyistä 
tahoista – on viiden arviota edeltävän vuoden sisällä 
tuomittu lainvoimaisella tuomiolla vankeusran-
gaistukseen tai kolmen arviota edeltävän vuoden 
sisällä sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-

daan katsoa osoittavan ilmoituksen tekijän ilmeistä 
sopimattomuutta harjoittamaan kuluttajaluottojen 
tarjoamista, omistamaan kuluttajaluottojen tar-
joamista harjoittavaa yhteisöä tai säätiötä taikka 
toimimaan sen hallituksen jäsenenä tai varajäse-
nenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijai-
sena taikka muussa ylimmässä johdossa, taikka 
jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan 
mainitunlaisessa tehtävässä. Lain esitöissä sään-
nöksessä tarkoitettuina rikoksina on mainittu RekL 
13 §:ssä rangaistavaksi säädetty luotonantajarikos, 
rahanpesu- tai kirjanpitorikos, veropetos tai muu 
talousrikos.26 

Kuten todettu, ilmoituksen tekijän rekisteröinti 
saattaa estyä ilman RekL 5.1 §:ssä tarkoitettua 
tuomiotakin, jos hän on muuten aiemmalla toi-
minnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 
toimimaan säännöksessä tarkoitetussa tehtävässä tai 
asemassa. Ilmeisen sopimattomuuden arvioinnissa 
voidaan ottaa huomioon muun muassa lainvoimaa 
vailla oleva tuomio tai viittä vuotta vanhempi tuo-
mio säännöksessä tarkoitetusta rikoksesta tai liike-
toimintakiellosta annetun lain (13.12.1985/1059) 
nojalla määrätty liiketoimintakielto27.

Järjestäytyneellä rikollisuudella on väitetty ole-
van kytköksiä pikaluottotoimintaan. Edellä selos-
tettu RekL:ssa säädetty luotettavuusvaatimus estää 
vilpillisten tahojen pääsyn pikaluottoalalle, mikä on 
omiaan palauttamaan luottamusta koko pikaluotto-
alaan. Tässä yhteydessä on huomattava RekL 4.2 §, 
jonka mukaan rekisteröinti voidaan evätä rekiste-
röinnin edellytysten täyttyessäkin, mikäli olosuhteet 
huomioon ottaen on ilmeistä, että ilmoituksen tekijä 
aikoo harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista toisen 
välikätenä. Pidämme säännöstä tärkeänä, koska se 
tarjoaa viranomaiselle mahdollisuuden ottaa ratkai-
suharkinnassaan huomioon myös liiketoiminnan 
tosiasiallinen tarkoitus.

24 HE 24/2010 vp s. 18 ja 22.
25 Käytämme tässä yhteydessä aikamuotona preesensiä, koska kyse on jo vahvistetusta, vaikkakin myöhemmin voimaan-

tulevasta laista.
26 HE 24/2010 vp s. 48.
27 HE 24/2010 vp s. 48 s. 
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RekL:iin sisältyvällä vaatimuksella luottotoimin-
nan tuntemuksesta tarkoitetaan esimerkiksi niiden 
lainsäädännön alojen tuntemusta, joita sovelletaan 
harjoitettaessa kuluttajaluottojen tarjontaa sekä 
sellaista teknistä tietoa, taitoa ja muuta vastaavaa 
valmiutta, jota tarvitaan kuluttajaluottoja tarjottaes-
sa. Luottotoiminnan tuntemus voi perustua usean 
vuoden käytännön kokemukseen tai koulutukseen. 
Vaatimus luottotoiminnan tuntemuksesta koskee 
osakeyhtiössä toimitusjohtajaa, hallituksen jäseniä ja 
muita ylimpään johtoon kuuluvia henkilöitä (RekL 
6 §), joten luottotoiminnan tuntemusta edellytetään 
huomattavasti suppeammalta henkilöpiiriltä kuin 
luotettavuutta. Jos johtoon, esimerkiksi osakeyhtiön 
hallitukseen, kuuluu useampia henkilöitä, kaikilla 
johtoon kuuluvilla ei tarvitse olla tuntemusta luotto-
toiminnasta. Riittää, että ylimmällä johdolla koko-
naisuudessaan on tarvittava ammattipätevyys. Jos 
ilmoituksen tekijä harjoittaa muutakin liiketoimintaa 
kuin kulutusluottojen tarjoamista, luottotoiminnan 
tuntemusta edellytetään vain luottotoiminnasta vas-
taavilta henkilöiltä.28

Luotonantajien rekisteri- ja valvontaviranomai-
sena tulee toimimaan Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto. Koska luotonantajarekisteriä on ehdotettu 
erityisesti kuluttajansuojaan liittyvistä syistä, esi-
merkiksi Finanssivalvontaa ei ole pidetty sopi-
vimpana rekisteri- ja valvontaviranomaisena. Sen 
valvontatehtävät liittyvät näet lähinnä finanssimark-
kinoiden vakaudesta huolehtimiseen. Aluehallinto-
viraston valintaa rekisteriviranomaiseksi on puollet-
tu muun muassa siksi, että sille kuuluu jo nykyisin 
useita elinkeino-oikeudelliseen valvontaan liittyviä 
tehtäviä. Tehtävää ehdotettiin juuri Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle, koska se valvoo nykyisin 
ainoana aluehallintovirastona panttilainauslaitoksia 
ja perintätoimistoja.29 Tämä ratkaisu on ymmärret-
tävä, koska esimerkiksi pikaluottojen tarjoamisessa 
ja panttilainaustoiminnassa on kyse sellaisen pieni-
muotoisen rahoituksen tarjoamisesta, jota otetaan 
lähinnä väliaikaiseen rahantarpeeseen. 

Rekisteröitymisvaatimus koskee RekL 16 §:n 
siirtymäsäännöksen mukaan myös jo alalla toimivia 
yhtiöitä. Näin ollen alalla toimiva yritys voi jou-
tua lopettamaan toimintansa, mikäli rekisteröinnin 
edellytykset eivät täyty. Pikaluottoyhtiöiden määrä 
on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Rekis-
teröitymisvaatimus ei luultavasti tule vaikuttamaan 
oleellisesti suurimpien ja toimintansa vakiinnutta-
neiden pikaluottoyhtiöiden toimintaedellytyksiin, 
mutta vähentänee ainakin alalle tulevien uusien 
yhtiöiden määrää rekisteröinnistä aiheutuvien kus-
tannusten ja yhtiöiden taustahenkilöiden puutteelli-
sen ammattipätevyyden tai rikollistaustan johdosta. 
Tämä on luonnollisesti mieluisaa alalla rehellisesti 
toimivien pikaluottoyhtiöiden kannalta.

3 Pikaluottojen markkinointi

3.1 Soveltuva sääntely

Pikaluottoja koskevat markkinointisäännökset 
sijaitsevat kuluttajasuojalaissa kahtaalla. KSL 2 
luku sisältää kuluttajiin suuntautuvaa markkinointia 
koskevat yleissäännökset, joita sovelletaan luonnol-
lisesti myös pikaluottojen markkinointiin. Luvun 
keskeinen sisältö tiivistyy kahteen yleislausekkee-
seen: Markkinointi ei saa ensinnäkään olla hyvän 
tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien 
kannalta sopimatonta menettelyä (KSL 2:1). Toisek-
si, markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa 
totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos 
tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja 
tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkee-
seen liittyvän päätöksen, tietoja hän ei olisi tehnyt 
jota ilman annettuja (KSL 6:1.1).

KSL 7:5 – 9 c:t sääntelevät nimenomaisesti kulu-
tusluottojen markkinointia. Näistä säännöksistä 
lähinnä 7:6 (todellisen vuosikoron ilmoittaminen), 
7:9 (KSL 7:11:ssä mainittujen sopimusehtojen ja 
muiden tietojen ilmoittaminen sekä velvollisuus 
antaa kuluttajalle mahdollisuus tutustua niihin kir-
jallisesti), 7:9 a (luotonhakijan henkilöllisyyden 

28 Ibid.
29 Työryhmämietintö 2009:15 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus s. 43 s.
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tunnistaminen ja todentaminen) ja 7:9 c (kielto suo-
rittaa kuluttajalle varoja ennen kello 7:ää, jos kulu-
tusluottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 
7:n välisenä aikana) koskevat pikaluottoja. Kuten 
edellä on todettu, KSL 7:4.1:n sisältämän sovelta-
misalarajoituksen takia KSL 7:9 ei lähtökohtaisesti 
koske pikaluottoja30. 

Alkujaan KSL 7 luvun markkinointisäännökset 
eivät soveltuneet lainkaan laina-ajaltaan lyhyisiin 
luottoihin31. Vuoden 2009 uudistuksessa 7:4:n so-
veltamisalasäännöstä muutettiin niin, että todelli-
sen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuus laajentui 
koskemaan myös pikaluottoja. Muutosta perustel-
tiin luottotuotteiden vertailukelpoisuuden paranta-
misella sekä tarkoituksella edesauttaa kuluttajien 
luotonottopäätösten perustumista asiallisiin tietoi-
hin32. Todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvolli-
suutta käsitellään jäljempänä tarkemmin.

Voimaan astumista odottava KSL 7 luvun koko-
naisuudistus tuo eräitä muutoksia myös kulutusluot-
tojen markkinointisäännöksiin33. Esitysteknisenä 
seikkana voidaan ensinnäkin mainita luopuminen 
markkinointi -käsitteestä. Voimassaolevassa laissa 
”Kulutusluottojen markkinointi” otsikon alle on 
koottu useita säännöksiä, joista osa ei liity miten-
kään kulutusluottojen markkinointiin. Itse asiassa 
KSL 7 luvussa säännellään markkinoinnin osalta 
ainoastaan luotonantajan tiedonantovelvollisuudesta 
suhteessa luotonottajaan. Tästä syystä – kuten on 
ehdotettukin – on tarkoituksenmukaisempaa puhua 
tiedonantovelvollisuudesta mainonnan yhteydessä 
kuin yleisesti kulutusluottojen markkinoinnista.34 
Kuten todettu, kulutusluottojen ja muiden kulutus-
hyödykkeiden markkinointia säännellään kollektii-
visesti KSL 2 luvussa.

KSL 7 luvun kokonaisuudistuksen myötä sopi-
mussuhteen eri vaiheisiin liittyvästä tiedonantovel-

vollisuudesta tullaan sääntelemään eri pykälissä. 
Lukuun tulee erilliset säännökset niin kulutusluoton 
mainonnassa annettavista tiedoista (7:8), ennen 
luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista 
(7:9 ja 7:11) kuin kuluttajan oikeudesta saada tieto-
ja luottosopimuksen kuluessa (7:23 – 25:t). Nämä 
kaikki säännökset tulevat koskemaan myös pika-
luottoja, joskin 7:23 – 25:n (luotonottajan oikeus 
saada pyynnöstä lyhennystaulukko, velvollisuus 
ilmoittaa luotonottajalle koron ja maksujen muutok-
sista sekä tiedonantovelvollisuus luottosopimuksen 
siirtymisestä) merkitys kyseisen luototusmuodon 
osalta jäänee vähäiseksi.

3.2 Sopimaton markkinointi

Koska KSL 7 luku sääntelee pikaluottojen mark-
kinoinnin osalta lähinnä todellisen vuosikoron 
ilmoittamisvelvollisuutta, markkinoinnin toteutus-
tapaa ja sisältöä on arvioitava ennen kaikkea KSL 
2 luvun säännösten valossa. Varsinkin hyvän tavan 
vastaisen ja sopimattoman markkinointimenettelyn 
kieltävä KSL 2:1 on pikaluottojen markkinoinnin 
kannalta tärkeä säännös. 

Vuoden 2008 KSL 2 luvun kokonaisuudistuk-
sessa hyvän tavan vastaisuuden ja sopimattomuu-
den määritelmät otettiin lakiin35. KSL 2:2.1:n mu-
kaan markkinointi on hyvän tavan vastaista, jos se 
on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yh-
teiskunnallisten arvojen kanssa ja erityisesti, jos 
se loukkaa ihmisarvoa taikka uskonnollista tai po-
liittista vakaumusta, siinä esiintyy sukupuoleen, 
ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansa-
laisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuu-
teen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun 
henkilöön liittyvään seikkaan perustuvaa syrjin-
tää taikka siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimin-
taan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvalli-

30 Ks. luku 2.1 ”Pikaluottoja koskevan sääntelyn kehittyminen ja nykytila”.
31 Ks. aiheesta Jakobsson 2008 s. 153 ss.
32 HE 64/2009 vp s. 16.
33 Ks. HE 24/2010 vp s. 13 s. ja 30 ss. 
34 Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että markkinointi on käsitteenä mainontaa laajempi. Ensiksi mainitun on kat-

sottu kattavan mainonnan lisäksi myös muunlaisen kaupallisen viestinnän, kuten kaupanteon yhteydessä annetut tiedot. Ks. 
HE 24/2010 vp s. 30.

35 Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
32/2008 vp s. 13.
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suutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toimin-
nan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkee-
seen liittyvää asiallista perustetta. 

KSL 2:3.1:n mukaan markkinointia pidetään 
puolestaan sopimattomana, jos se on elinkeinotoi-
minnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen 
menettelytavan vastainen ja omiaan selvästi hei-
kentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu osto-
päätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu pää-
tös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätök-
sen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.

KSL 2:3.2:n mukaan markkinoinnin suuntau-
tuessa tietylle kuluttajaryhmälle, sopimattomuuden 
arvioinnin on tapahduttava tämän kuluttajaryhmän 
näkökulmasta36. Tällöin keskeistä on arvioida, miten 
kohderyhmän keskivertojäsen käsittää markkinoin-
nista välittyvän viestin37. Koska pikaluottoja ottavat 
lähinnä 20–30 -vuotiaat, kyseisten luottoinstrument-
tien markkinoinnin sopimattomuutta on arvioitava 
ennen kaikkea nuorten aikuisten näkökulmasta. 
Vastaava tulkinta on omaksuttu myös eräässä pika-
luoton mainontaa koskevassa markkinaoikeuden 
ratkaisussa vuodelta 200938.

Tapauksessa arvioitiin pikaluottoyhtiön joulu-
kuussa 2008 julkaisemaa lehtimainosta, jossa käy-
tettiin iskulausetta ”rahat tilillesi minuutissa kel-
lon ympäri”. Ratkaisussaan markkinaoikeus katsoi 
mainoksesta välittyvän kuluttajalle mainoslauseen 
sisältö ja sen korostunut asema mainoksessa huo-
mioon ottaen käsitys, että koko luotonhakumenettely 
on hyvin nopeaa ja ympärivuorokautista. Markki-
naoikeuden mukaan erityisesti nuorille aikuisille 
suunnatussa luotonannossa elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välinen tiedollinen ja taloudellinen epä-

tasapaino on niin suuri, että ensiksi mainitun tulisi 
ottaa huomioon luotonottajan etu sekä sopimusta 
tehtäessä että sopimussuhteen aikana39. Näin ollen 
kulutusluottojen markkinoinnissa asianmukaisena 
menettelytapana olisi pidettävä kuluttajien tiedon-
saannin ja harkinnan mahdollistavaa menettelyä.

Markkinaoikeus katsoi tässä tapauksessa, että 
pikaluoton markkinointi oli KSL 2:3:n tarkoitta-
malla tavalla sopimatonta, koska pikaluottoyhtiön 
lehtimainoksesta korostuva luotonhakumenettelyn 
nopeus ja ympärivuorokautisuus eivät olleet omiaan 
korostamaan harkinnan merkitystä luotonotossa40. 
Lisäksi markkinaoikeus – viitaten kauppa- ja teol-
lisuusministeriön vuonna 2006 julkaisemaan tutki-
mukseen ”Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavip-
pejä ja muita kulutusluottoja?41” – huomautti ratkai-
sun perusteluissa, että pikaluottojen markkinoinnin 
kohderyhmän vähäinen kokemus taloudenpidosta 
ja sen suunnittelusta huomioon ottaen, pikaluoton 
ottamisen helppoutta korostava markkinointi on 
omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä teh-
dä perusteltu päätös, jota hän ei olisi tehnyt ilman 
edellä kuvattua menettelyä.

Markkinaoikeus ei ole antanut tämän ratkaisun 
lisäksi muita nykyaikaisia pikaluottoja koskevia 
ratkaisuja. Tietääksemme kyseisten luottoinstru-
menttien markkinoinnin sopimattomuutta ei ole 
arvioitu myöskään hovioikeuksissa tai korkeim-
massa oikeudessa. Ennen matkapuhelimitse tai 
internetistä hankittavien pikaluottojen yleistymistä 
markkinatuomioistuin on kuitenkin ottanut kantaa 
R-kioskilta saatavalla lainahakemuksella haettavan 
pikaluoton televisiomainokseen42. Tapauksessa 

36 Kuluttajaoikeudessa onkin erotettavissa kolme kohderyhmää sen suhteen, kuinka tiukasti lakia tulkitaan. Näitä koh-
deryhmiä ovat asiantuntijat (lain lievä tulkinta), suuri yleisö (lain normaali tulkinta) ja riskikuluttajat (lain tiukka tulkinta). 
Hoppu, Kari, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet s. 368, Juva 2007.

37 HE 32/2008 vp s. 13.
38 MAO:257/09.
39 Ks. lojaliteetista kuluttajasuhteissa mm. Ståhlberg, Pauli, Kuluttajansuoja ja lojaliteettiperiaate. Kuluttajansuoja 5/2008 

s. 22 ss.
40 Vastaavin perusteluin kuluttajavirasto on puuttunut esimerkiksi Risicum Capital Oy:n linja-automainokseen, jossa lai-

nansaannin nopeutta korostettiin iskulauseella ”Kun tilaat rahat Hakaniemestä, ne ovat tililläsi Rautatientorilla”. Ks. Ajan-
kohtaista kuluttajaoikeudesta 3/2008.

41 Ks. Kaartinen, Risto – Lähteenmaa, Jaana, Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja s. 47 
ss., Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoitetut tutkimukset 10/2006.

42 MT:1992:029.
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luottoa markkinoitiin nopeatempoisella animaa-
tiofilmillä, jossa lainan hakua ja sen käyttötar-
koitusta kuvattiin liioitellen ja humoristisesti. 
Ratkaisussaan markkinatuomioistuin katsoi, että 
vaikka mainoksen lopussa annettiin kuva lainan 
saamisen vaivattomuudesta ja mahdollisuudesta 
käyttää laina mihin tarkoitukseen tahansa, sen ei 
voitu katsoa yllyttävän kuluttajia harkitsematto-
maan lainanottoon. 

Vaikka markkinaoikeus on päätynyt vuonna 2009 
antamassaan ratkaisussa erilaiseen lopputulokseen 
kuin viimeksi referoidussa tuomiossa, markkina-
oikeuden tulkintakäytäntöä ei voida pitää ristirii-
taisena: Se on molemmissa ratkaisuissa painotta-
nut markkinoinnin sopimattomuuden keskeisenä 
arviointikriteerinä kuluttajan mahdollisuutta tehdä 
harkittu luotonottopäätös. R-kioskilta saatavalla 
lainahakemuksella haettavan pikaluoton kohdalla 
kuluttaja on tehnyt lopullisen lainanottopäätöksen 
vasta asioidessaan mainitussa myyntipisteessä. Täl-
löin kuluttaja on voinut tutustua tarkemmin lainan 
ehtoihin ja arvioida onko sen ottaminen hänelle 
kannattavaa. Kuten markkinatuomioistuin on rat-
kaisussaan todennutkin, tässä tapauksessa lainan 
ottamisesta ei päätetty yksinomaan televisiomai-
noksen perusteella. Sen sijaan vuoden 2009 mark-
kinaoikeuden ratkaisussa on painotettu, ettei lainan 
nostaminen ole edellyttänyt käyntiä pikaluottoyh-
tiön internet-sivuilla, missä esitettiin muun muassa 
täydelliset lainaehdot. Näin ollen matkapuhelimen 
välityksellä tapahtuvassa luotonotossa juuri mark-
kinointiaineisto saattaa olla omiaan vaikuttamaan 
ratkaisevasti kuluttajan luotonottopäätökseen eikä 
se siksi saa provosoida kuluttajaa harkitsematto-
maan toimintaan. Tätä korostaa lisäksi se tosiasia, 

että pikaluottoyhtiöt antavat asiakkailleen myön-
teisen lainapäätöksen jälkeen keskimäärin vain 60 
minuuttia harkinta-aikaa43.

Niukan oikeuskäytännön takia pikaluottojen 
markkinoinnin sopimattomuudesta on vaikeaa teh-
dä kovin laaja-alaisia tulkintoja. Eräitä huomioita 
voidaan kuitenkin esittää. Sopimattomana pika-
luottojen markkinointina on ensinnäkin pidettävä 
– kuten edellä on käynyt ilmi – markkinointia, jossa 
korostuu lainanoton helppous ja nopeus. Markki-
naoikeuden vuonna 2009 tekemän varsin selvän 
linjauksen jälkeen on yllättävää, että vielä tälläkin 
hetkellä nämä sanomat ovat keskeisiä teemoja eräi-
den pikaluottoyhtiöiden mainonnassa.

Toiseksi pidämme ilmeisenä, että myös pika-
luoton käyttökohteen korostaminen markkinoin-
nissa saattaa olla laissa tarkoitetulla tavalla hyvän 
tavan vastaista tai sopimatonta. Kuluttajavirasto on 
esimerkiksi vuonna 2008 puuttunut pikaluottoyh-
tiön televisiomainokseen, jossa luotonotto liitettiin 
pokerin pelaamiseen.

Tapauksessa oli kyse J.W.-Yhtiöt Oy:n televi-
siomainoksesta, jossa pokeripöydässä istuvan pe-
limerkittömän nuoren miehen eteen ilmestyi iso pi-
no pelimerkkejä hänen näppäiltyään matkapuhelin-
taan. Mainoksen iskulause kuului seuraavasti: ”li-
sää pelimerkkejä heittää reissuluotto.fi”. Kuluttaja-
viraston kielsi mainoksen esittämisen44, koska kat-
soi sen hyvän tavan vastaisesti tarjoavan velkara-
haa uhkapeliä varten ja yllyttävän pelaamaan velak-
si. Kuluttajaviraston mukaan mainos myös sivuutti 
kokonaan yleisen huolen peliriippuvuudesta ja sen 
aiheuttamista taloudellisista ongelmista.45

Koska pikaluottoja käytetään muun muassa juh-
limiseen, matkailuun, uhkapeleihin ja muunlai-
seen ylellisyyskulutukseen46 – joka on valitettavan 

43 Valkaman ja Muttilaisen selvityksen mukaan pikaluottoyhtiöiden myöntämät harkinta-ajat vaihtelevat 15 minuutista 24 
tuntiin. Valkama – Muttilainen 2008 s. 12.

44 Ks. http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/ajankohtaista/tiedotteet/2008/.
45 Kuluttajaviraston kieltoa voidaan pitää perusteltuna ottaen huomioon niin sanotun ”nettipokerin” kasvanut suosio nuori-

son keskuudessa. Tällaisen ajanvietteen aiheuttamien nuorten taloudellisten ongelmien hyväksikäyttöön tähtäävää mainontaa 
voidaan mielestämme pitää selvästi kuluttajasuojalaissa tarkoitettuna hyvän tavan vastaisena menettelynä. 

46 Kaartinen – Lähteenmaa 2006 s. 34 ss.
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usein eräs keskeinen syy nuorten velkaongelmiin47 
– pikaluottojen markkinoinnissa ei tulisi kannustaa 
kuluttajia ottamaan luottoa tällaisia käyttötarkoi-
tuksia varten48. 

Esimerkkinä pikaluoton käyttökohdetta hyödyn-
tävästä ja kevytmieliseen kuluttamiseen kannus-
tavasta markkinoinnista voidaan mainita Ege Fi-
nance Oy:n ylläpitämä ”pizzraha” palvelu (www.
pizzaraha.fi). Palveluntarjoajan mainoslause kuu-
luu seuraavasti: ”Pizzaa myös silloin kun kassa ei 
riitä kuin tonnikalaan. Nauti nyt, maksa myöhem-
min.” (kursivointi tässä).

Esimerkiksi pikaluottojen sellaista suggestiivista 
markkinointia49, jossa luoton ottamatta jättämiseen 
liitetään negatiivinen tunne, voidaan pitää hylättä-
vänä. Edelleen luottosuhteeseen ei ole asianmukais-
ta houkutella alennuksilla tai muilla hyvityksillä, 
kuten esimerkiksi arpajaisilla50.

Uutena hälyttävänä trendinä on vielä nostetta-
va esiin sellaisten palveluiden yleistyminen, jot-
ka kannustavat kuluttajia – tai tässä tapauksessa 
oikeammin veronmaksajia ja työntekijöitä – otta-
maan luottoja ennen veronpalautusten51 tai palkan52 
maksamista. Katsomme, että tällainen kulutusluot-
tojen tarjonta on omiaan houkuttelemaan kuluttajia 
holtittomaan luotonottoon, jonka takia sitä tulisi 
pitää KSL 2:2.1:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän 
tavan vastaisena markkinointina. 

3.3 Todellisen vuosikoron ilmoittaminen

Pikaluottojen markkinoinnissa tärkein kulut-
tajalle välittyvä informaatio liittyy luoton kului-
hin. Luoton kuluilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti 
luotosta perittävää korkoa, joskin pikaluotoissa 
luoton hinta ilmoitetaan tyypillisesti käsittely- ja 
toimituskuluina. KSL 7:6.1:ssa edellytetään, että 
kertaluoton – myös pikaluoton – markkinoinnissa 
on ilmoitettava todellinen vuosikorko. Todellinen 
vuosikorko on laskettava vielä toistaiseksi kauppa- 
ja teollisuusministeriön antaman päätöksen liitteenä 
olevan yhtälön mukaisesti53. Kuluttajasuojalain 
esitöissä todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvol-
lisuuden laajentamista on perusteltu pyrkimyksel-
lä parantaa kuluttajien mahdollisuuksia vertailla 
tarjolla olevia luottotuotteita keskenään54. Tämän 
on uskottu edesauttavan kuluttajien luotonottopää-
tösten perustumista asiallisiin tietoihin.55

Voimaan astumista odottava KSL 7 luvun ko-
konaisuudistus tuo eräitä tarkennuksia todellisen 
vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuteen markki-
noinnissa. Tulevan lain 7:8:1:n mukaan kuluttaja-
luoton mainonnassa olisi ilmoitettava luoton to-
dellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luo-
ton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia 
kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehto-
ja koskeva tieto.

47 Valkama – Muttilainen 2008 s. 41 ss. 
48 Myös Suomen Pienlainayhdistyksen eettisten sääntöjen 5.4 §:n mukaan ”Lainan myöntämisen nopeus ei saa olla mai-

nonnan yksinomainen viesti, eikä sen tavoitteena saa olla kuluttajan houkuttelu ylivelkaantumaan esimerkiksi lainoja ketjut-
tamalla tai uhkapelaamalla velaksi.”

49 Suggestiivisella markkinoinnilla tarkoitetaan tunteisiin vetoavaa markkinointia. Ks. nuoriin kohdistuvasta suggestiivisesta 
markkinoinnista Hoppu, Kari, Lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi s. 184 ss., Jyväskylä 1997. 

50 Kuluttajavirasto on esimerkiksi puuttunut Suomen Viestilaina Oy:n mainoskampanjaan, jossa nuoria houkuteltiin luot-
tosuhteeseen arvonnalla, jonka voittona oli kaksi kolmen päivän lippua Raumanmeren Juhannus –festivaaleille. Ks. Ajankoh-
taista kuluttajaoikeudesta 3/2008.

51 Ks. esim. Suomen Ennakkopalautus Oy:n ylläpitämä ”veronpalautusNYT” palvelu (www.veronpalautusnyt.fi).
52 Ks. esim. Ferratum Finland Oy:n ylläpitämä ”palkkaennakko” palvelu (www.palkkaennakko.fi).
53 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta 

28.11.1986/874.
54 Tällä on tuskin tarkoitettu ainakaan yksinomaan pikaluottojen keskinäisen vertailtavuuden parantamista. Ks. vastaavasti 

Saarnilehto 2008 s. 310 s.
55 HE 64/2009 vp s. 16.
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Pidämme todellisen vuosikoron ilmoittamis-
velvollisuuden ulottamista pikaluottoihin tärkeänä 
ennen kaikkea siksi, että tällä tavalla kuluttajille 
välittyy selvä viesti pikaluottojen toistuvasta käy-
töstä aiheutuvasta huomattavasta kuluriskistä56. Täl-
laisen informaation merkitystä ei voida väheksyä, 
kun otetaan huomioon, ettei pikaluoton ottaminen 
tyypillisesti jää yhden kerran kokeiluksi57. Todel-
lisen vuosikoron ilmoittaminen markkinoinnissa 
saattaa myös olla omiaan lisäämään sellaisten kulut-
tajien varovaisuutta, jotka harkitsevat pikaluoton 
ottamista jo erääntyneiden velkojen maksamista 
varten. Edelleen todellisen vuosikoron ilmoittami-
sen on nähty tekevän pikaluottojen keskinäisestä 
vertailusta läpinäkyvämpää ja se saattaa olla omi-
aan hillitsemään luottojen hinnoitteluun liittyvää 
opportunistista käyttäytymistä58.

Edellä mainittuja lainsäätäjän perusteluja todel-
lisen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuden ulot-
tamisesta pikaluottoihin ei voida kuitenkaan pitää 
ongelmattomina. Kuten Määttä on huomauttanut, 
tavanomaiset luotot ja pikaluotot eivät ole auto-
maattisesti vertailukelpoisia keskenään. Erilaiset 
luottotuotteet eivät näet palvele samanlaista käyt-
tötarkoitusta kuluttajille, jonka takia esimerkiksi 
asuntoluoton vuosikoron ja pikaluoton todellisen 
vuosikoron vertailu on tuskin tarkoituksenmukais-
ta.59 Äärimmillään todellisen vuosikoron ilmoitta-
misvelvollisuuden on jopa nähty luovan virheellisen 
kuvan pikaluottojen kustannuksista60. Tästä syystä 

onkin pidetty tärkeänä, ettei laki estä pikaluotto-
yhtiöitä ilmoittamasta luottokustannuksia myös 
euromääräisesti61.

Pidämme Määtän näkemystä pikaluottojen ja 
muiden kulutusluottojen vertailukelvottomuudesta 
perusteltuna. Pikaluotot poikkeavat kuluraken-
teeltaan huomattavasti ”tavanomaisista” kulutus-
luotoista. Koska pikaluottojen laina-ajat ovat lyhyi-
tä, todellisen vuosikoron ilmoittaminen tarkoittaa 
tiettyjen välttämättömien käsittely-, lainanhakijan 
henkilöllisyyden todentamis- ja muiden vastaavien 
kustannusten kertautumista vuoden aikana.62 Tästä 
syystä kuukausiksi tai jopa useiksi vuosiksi otet-
tavan kulutusluoton vuosikoron vertaaminen pika-
luoton vuosikorkoon on harhaanjohtavaa. Kuten 
todettu, pidämme pikaluoton todellisen vuosikoron 
ilmoittamisvelvollisuutta kuitenkin kuluttajan kan-
nalta myönteisenä uudistuksena, koska se kertoo 
realistisesti kyseisten luottojen ketjuuntumisesta 
aiheutuvista kuluriskeistä. Kritiikkimme kohdistuu 
siis ainoastaan uudistuksen perusteluihin.

Vaikka todellisen vuosikoron avulla ei voida ver-
tailla totuudenmukaisesti pikaluottojen ja muiden 
kulutusluottojen kustannuksia, se parantaa ensiksi 
mainittujen keskinäistä vertailtavuutta63. Tätä ver-
tailtavuutta kuitenkin heikentää se tosiasia, että 
useimmat pikaluottoyhtiöt eivät sisällytä luoton 
hankkimisen kannalta väistämättömiä tekstivies-
tikuluja todelliseen vuosikorkoon. Vaikka kyse 
saattaa olla ensisilmäyksellä triviaalista ongelmasta, 

56 Todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuden varoittavaa funktiota ovat korostaneet myös Jakobsson ja Määttä. 
Jakobsson 2008 s. 159 ja Määttä 2010 s. 271 (alaviite 26).

57 Esim. Kaartisen ja Lähteenmaan kyselytutkimuksesta ilmenee, että 35 prosenttia kyselyyn vastanneista on käyttänyt 
pikaluottoja kuusi kertaa tai useammin. Kaartinen – Lähteenmaa 2006 s. 42.

58 Määttä 2010 s. 273.
59 M.t.s. 271 s. Myös Saarnilehto on nostanut esiin pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen vertailun ongelmallisuuden. 

Hänen mukaansa pikaluotoille ei ole juuri vaihtoehtoja, jos lainanottaja haluaa saada rahat käyttöönsä nopeasti. Saarnilehto 
2008 s. 311.

60 Kuluttajansuoja 3/2006 s. 19.
61 Talousvaliokunnan mietintä TaVM 13/2009 vp – HE 64/2009 vp s. 3.
62 Pikaluottojen todelliset vuosikorot ovat erittäin suuria muihin kulutusluottoihin verrattuna. Pankeista otettujen vakuu-

dellisten kulutusluottojen korot vaihtelevat noin 4,1 prosentista 6,2 prosenttiin (kesäkuussa 2009), luottokorttiluottojen korot 
ovat noin 7,8 – 13,1 prosenttia (kesäkuussa 2009) ja postimyyntiyritysten myöntämien luottojen korot noin 20 – 30 prosenttia. 
Pikalainojen todelliset vuosikorot vaihtelevat puolestaan tyypillisesti 250 ja 1000 prosentin välillä (maaliskuussa 2009). Ks. 
http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=663. 

63 Esimerkiksi internetistä löytyy erilaisia pikaluottovertailuja, joissa eräänä vertailukriteerinä on todellisen vuosikoron 
suuruus. Ks. mm. http://www.vippivertailu.com/pikavippivertailu/, http://www.vertaalainat.com/.
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tekstiviestikulujen prosentuaalinen osuus pikaluot-
tojen kokonaiskustannuksista saattaa olla huomatta-
va. Esimerkiksi 14 vuorokaudeksi myönnettävän 50 
euron suuruisen pikaluoton todellinen vuosikorko 
ilman tekstiviestikuluja on 572 prosenttia, jos luo-
tosta perittävät muut kulut ovat yhteensä 11 euroa. 
Pikaluoton hakeminen edellyttää yleensä kahden 
maksullisen tekstiviestin lähettämistä luotonantajan 
palvelunumeroon ja valtaosa yrityksistä veloittaa 
asiakkailtaan keskimäärin 1,90 euroa lähetettyä 
viestiä kohden64. Jos oletetaan, että mainitussa esi-
merkkitapauksessa pikaluottoyhtiö noudattaa tätä 
keskiarvoa, todellisen vuosikoron suuruus on teks-
tiviestikulujen kanssa yhteensä 769,6 prosenttia eli 
lähes 200 prosenttia enemmän kuin ilman kyseisiä 
kuluja. Koska tekstiviestimaksut lukeutuvat selvästi 
luottokustannuksiin, katsomme, että ne tulisi sisäl-
lyttää todelliseen vuosikorkoon.

4 Pikaluotoista perittävien   
maksujen kohtuullisuus

4.1 Soveltuva sääntely

Pikaluottoihin suunnattu kritiikki kohdistuu 
ennen kaikkea niistä perittävien maksujen suu-
ruuteen. 

Emme ota tässä yhteydessä kantaa pikaluotoista 
perittäviin viivästysseuraamuksiin, koska viivästys-
koron suuruuden osalta korkolaki (20.8.1982/633, 
myöhemmin KorkoL) on kuluttajan eduksi pakotta-
va65. KorkoL 4.1 §:n mukaan viivästyneelle velalle 
on maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on 
seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kul-
loinkin voimassa oleva viitekorko. Tällä hetkellä 
viivästyskoron suuruus on 8 prosenttiyksikköä.

Tässä yhteydessä on myös syytä huomata, et-
tä KorkoL 4.2 §:n mukaan viivästyskoron olles-
sa alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajal-
ta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksetta-
va saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää. 
Jos velallisen sitoumus liittyy kulutusluottosopi-
mukseen, viivästyskorkoa on kuitenkin maksetta-
va saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää 
enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on 
kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos velkaa koske-
va tuomioistuimen tuomio annetaan ennen maini-
tun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava 
saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuo-
mion antamiseen. Koska pikaluoton hinta peritään 
käsittelykuluina, KorkoL 4.2 § ei sovellu viivästy-
neisiin pikaluottoihin.

Kohtuuttoman suuriin luottokustannuksiin voi-
daan puuttua sekä siviili- että rikosoikeudellisin 
normein. KSL 4:1:n mukaan kuluttajan kannalta 
kohtuutonta sopimusehtoa – tässä tapauksessa pika-
luotosta perittävää maksua – voidaan sovitella tai 
jättää se huomioon ottamatta. Varallisuusoikeudel-
lisista oikeustoimista annetun lain (13.6.1929/228, 
myöhemmin OikTL) 31 §:n mukaan oikeustoimi 
ei puolestaan sido loukattua osapuolta, jos kyse on 
vastasuoritukseen nähden ilmeisessä epäsuhteessa 
olevan aineellisen edun ottamisesta tai edustami-
sesta, joka on saatu aikaiseksi käyttäen hyväksi 
toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmieli-
syyttä tai väärinkäyttäjästä riippuvaista asemaa. 
Tämän kiskontasäännöksen samoin kuin OikTL 33 
§:ssä säännellyn kunnianvastaisen ja arvottoman 
menettelyn kieltävän säännöksen soveltamiselle 
pikaluottoihin ei luonnollisesti ole mitään normatii-
vista estettä66. Suhtaudumme kuitenkin varaukselli-
sesti mahdollisuuteen katsoa pikaluotosta perittävä 

64 Valkama – Muttilainen 2008 s. 12. 
65 Vastaavasti kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät on säännelty pakottavasti saatavien perinnästä annetun 

lain (22.4.1999/513, myöhemmin PerintäL) 10 a §:ssä.
66 Toisaalta on pidettävä mielessä, että OikTL 31 §:n käyttäen hyväkseen -ilmaisun voidaan katsoa pitävän sisällään edel-

lytyksen toimijan vilpillisyydestä. Ks. samansuuntaisesti mm. Telaranta, K. A., Sopimusoikeus s. 336, Vammala 1990. Koska 
pikaluottoyhtiöt harjoittavat anonyymia luotonantotoimintaa – toisin sanoen luotonantaja ei tule tietoiseksi luotonottajan 
henkilökohtaisista olosuhteista – on jokseenkin kyseenalaista voidaanko OikTL:n kiskontasäännöstä ylipäätänsä soveltaa 
pikaluottotoimintaan.
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maksu OikTL:n nojalla pätemättömäksi,67 koska 
tämä johtaisi luotonantajan kannalta kohtuuttomaan 
lopputulokseen. Ensisijainen keino puuttua koh-
tuuttomaan hinnoitteluun onkin kuluttajasuojalain 
sovittelusäännös.

Viime vuosina RL 36:6.2:n luottokiskontasään-
nöksen muuttaminen on herättänyt jonkin verran 
keskustelua oikeuskirjallisuudessa68. Voimassaole-
van säännöksen mukaan luottokiskonnalla tarkoi-
tetaan luotonantajan suoritukseen nähden selvässä 
epäsuhteessa olevan koron tai muun taloudellisen 
edun ottamista tai edustamista itselleen tai toiselle. 
Lisäksi säännös sisältää luettelon arvioinnissa huo-
mioon otettavista seikoista, joita ovat: 1. myönnetyn 
luoton määrä, luottoaika ja luottosopimuksen muut 
ehdot; 2. myönnettyyn luottoon liittyvä luottoriski; 
3. kulut luotonantajan sellaisista toimista, jotka 
kuuluvat huolelliseen luotonmyöntömenettelyyn; 
4. luoton rahoittamisesta aiheutuneet tavanomai-
set kulut sekä 5. luottotoiminnan tavanomaiset 
yleiskulut. 

Lain esitöissä luottokiskontasäännöksen uudis-
tusta on perusteltu väärinkäytösten ennaltaehkäi-
syllä, oikeustilan selkeyttämisellä sekä oletuksella 
siitä, että säännös alentaisi vähäisesti luotoista 
perittäviä korkoja69. Uudistuksessa lienee pidetty 
silmällä ainoastaan pikaluottotoimintaa, vaikka 
tämä ei suoraan esitöistä ilmenekään70. Käytän-
nössä luottokiskontasäännöksen keskeisin muutos 
on ollut koron kohtuuttomuuden arviointiperus-
tan siirtäminen julkisten rahalaitosten vastaavas-
sa luotonannossa ottamasta korosta luotonantajan 
suoritukseen. Säännökseen lisätty lista kohtuutto-
muusharkinnassa huomioonotettavista seikoista on 
tuskin tuonut tosiasiallisia muutoksia oikeustilaan, 

koska vastaavat seikat on tullut ottaa huomioon jo 
aikaisempaa säännöstä sovellettaessa.

Emme tässä yhteydessä ota laajemmin kan-
taa luottokiskontasäännöksen tai sen uudistuk-
sen tarpeellisuuteen pikaluottojen näkökulmasta. 
Korostamme kuitenkin, ettei rikosoikeudellista 
sääntelyä tulisi pitää ensisijaisena keinona puut-
tua luottomarkkinoilla esiintyviin vääristymiin. 
Lähtökohtaisena oletuksena on luonnollisesti, että 
markkinat asettavat myös pikaluotoista perittävät 
maksut oikealle tasolle. Mahdollisia vääristymiä 
olisi oikaistava – kuten on oikaistukin – kuluttajaoi-
keudellisella sääntelyllä ja viime kädessä yksittäis-
tapauksellisella sovittelulla. Kun otetaan huomioon, 
että myös siviilioikeudellisella sääntelyllä voidaan 
varmasti saavuttaa rikoslain luottokiskontasäännök-
sen perusteluissa mainitut tavoitteet, pidämmekin 
hieman kummallisena, ettei lainvalmistelussa ole 
pohdittu lainkaan rikosoikeudellisen sääntelyn tar-
peellisuutta71. 

4.2 Kohtuuttomuuden arviointia 

Pikaluotoista perittävien maksujen kohtuullisuus-
arviointia ei voida perustaa todellisen vuosikoron 
suuruuteen72. Kuten alaluvussa 3.3 on tuotu esiin, 
pidämme todellisen vuosikoron ilmoittamisen kes-
keisenä tehtävänä kuluttajien valistamista pikaluot-
tojen ketjuuntumisesta aiheutuvista kuluriskeistä. 
Pikaluototuksessa ajatuksena on tarjota pieniä, asi-
akkaiden tileille nopeasti maksettavia lainasummia 
lyhytaikaista käyttötarkoitusta varten, jonka takia 
pikaluotoista perittävien kulujen kohtuullisuutta 
ei voida arvioida sovittua laina-aikaa pitemmällä 
aikajänteellä. 

67 Joustavien kokonais- ja osapätemättömyysoppien vuoksi pelkän koron katsominen pätemättömäksi lienee mahdollista. 
Aurejärvi, Erkki – Hemmo, Mika, Luotto-oikeuden perusteet s. 60 (alaviite 102), Jyväskylä 2006. Tässä yhteydessä on myös 
syytä huomauttaa, että oikeuskäytännössä kiskontasäännöksen tunnusmerkistön ei ole katsottu täyttyvän helposti. Ks. aiheesta 
mm. Hemmo, Mika, Sopimusoikeus I s. 364 ss., Jyväskylä 2003.

68 Ks. erityisesti Tapani 2010 s. 517 ss.
69 HE 64/2009 vp s. 18 ja 20.
70 Ks. Tapani 2010 s. 528 ja 533 sekä HE 64/2009 vp s. 18.
71 Ks. vastaavasti Tapani 2010 s. 536. Hän on lisäksi katsonut, että vastaisuudessakin luottokiskontasäännöksen keskeisintä 

soveltamisalaa on yksityishenkilöiden välinen koronkiskonta.
72 Ks. samansuuntaisesti HE 64/2009 vp s. 26 s. Ks. myös NJA 1995 s. 430.
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Pikaluotoista perittävien maksujen kohtuulli-
suusarviointi on käytännössä hankalaa, koska se on 
tehtävä nettoperusteisesti. Pikaluoton hinnasta on 
ensiksi vähennettävä sen myöntämisestä aiheutuvat 
välttämättömät transaktiokustannukset, kuten luo-
tonhakijan tunnistamisesta, hänen maksukykynsä 
varmistamisesta sekä luoton maksamisesta aiheu-
tuvat menot. Tämän lisäksi hinnasta on vähennet-
tävä luotonantajan liiketoiminnan tavanomaiset 
yleiskulut, joilla tarkoitetaan muun muassa erilai-
sia markkinointi-, henkilöstö- ja toimitilakuluja73. 
Kohtuuttomuusväite on siten kohdistettava siihen 
hypoteettiseen liikevoittoon, joka jää jäljelle mai-
nittujen laskutoimitusten jälkeen.

Liikevoiton suuruuden määrittämistä hankaloit-
taa se valitettava tosiasia, etteivät pikaluottoyhtiöt 
tyypillisesti erittele luottokustannuksia. Tarkastele-
mastamme 25 pikaluottoyhtiöstä vain 2 erotti hin-
noittelussaan käsittely- ja toimituskulut. Näidenkin 
yhtiöiden kohdalla on tosin huomattava, että saman-
suuruisen lainan käsittelykulut kasvoivat laina-ajan 
pidentyessä74. On toki ymmärrettävää, että lainasta 
saatava liikevoitto on suhteutettava laina-aikaan, 
mutta laina-ajan kasvulla voidaan tuskin perustella 
useiden (tai jopa useiden kymmenien) eurojen yli-
määräisiä käsittelymaksuja. Koska yksikään tarkas-
telumme kohteeksi joutunut pikaluottoyhtiö ei sel-
västi erittele perimiään maksuja – joka olisi varmasti 
varsin helposti toteutettavissa –, vaikuttaisi siltä, 
että pikaluottojen kustannusrakenne on haluttu varta 
vasten salata. Luotonantajat voisivatkin halutessaan 

lisäämällä perittävien maksujen läpinäkyvyyttä tor-
jua perusteettomia ylihinnoitteluväitteitä.

Ruotsissa pikaluottojen hinnoittelukäytäntöä on 
viime vuosina arvioitu kaksi kertaa markkinaoikeu-
dessa75. Ruotsin – vielä toistaiseksi voimassaole-
van76 – kulutusluottolain 12.1 §:n mukaan luoton-
antaja saa koron sijasta tai lisäksi periä kulutus-
luotosta sellaisia maksuja, joista on mainittu ni-
menomaisesti luottosopimuksessa. Lain esitöiden 
mukaan tällaiset maksut saavat kattaa vain yksit-
täisiin luottoihin välittömästi liittyvät kulut. Tavan-
omaiset liiketoimintakulut sekä liikevoitto tulee 
puolestaan sisällyttää korkoon. Tätä rajausta on pe-
rusteltu tarpeella ehkäistä luotonantajien mahdolli-
suuksia korvata korko erityisillä maksuilla. Luoton 
hinnan ilmoittamisen yhtenä kokonaismaksuna on 
nähty muun muassa vaikeuttavan kuluttajan mah-
dollisuuksia arvioida luoton todellisia kustannuk-
sia sekä vertailla erilaisia luottotuotteita keskenään. 
Lisäksi tämän hinnoittelukäytännön on uskottu to-
siasiallisesti korottavan luottojen hintoja.77

Ruotsin markkinaoikeuden ratkaisuissa edellä 
mainitun kaltainen – ja siis Suomessa hyvin tyy-
pillinen – hinnoittelukäytäntö on katsottu lainsää-
täjän tarkoitukseen vedoten kulutusluottolain 12.1 
§:n vastaiseksi. On kuitenkin huomattava, ettei luo-
ton myöntämisestä aiheutuvien maksujen erottami-
nen korosta vielä kerro totuutta pikaluoton hinnan 
kohtuullisuudesta. Kuten todettu, kohtuullisuusar-
vioinnin tulisi kohdistua ainoastaan luotonannosta 
saatavaan liikevoittoon. Pikaluottoyhtiöiden liike-
voiton suuruudesta saadaan puolestaan tietoa esi-
merkiksi tarkastelemalla yhtiöiden liikevoittopro-
sentteja, jotka ovat olleet viime vuosina varsin kor-
keita78. Tässä yhteydessä on kuitenkin painotetta-
va, ettei suurikaan liikevoitto viittaa automaattises-
ti hinnoittelun kohtuuttomuuteen. 

73 Kuten rikoslain luottokiskontasäännöstä koskevassa uudistuksessa on todettu, poikkeuksellisen suuret liiketoimintakulut 
voidaan ottaa kohtuullisuusarvioinnissa huomioon vain siltä osin kuin niitä voidaan pitää tavanomaisina. HE 64/2009 vp s. 26. 
Muussa tapauksessa liikevoiton ”piilottaminen” liiketoimintakuluihin olisi mahdollista, joka puolestaan tarkoittaisi kohtuulli-
suusarvioinnin kohteeksi joutuvan näennäisen liikevoitto-osuuden muodostumista sen tosiasiallista määrää pienemmäksi.

74 Myös Saarnilehto on kiinnittänyt tähän epäkohtaan huomiota. Saarnilehto 2008 s. 314.
75 MD 2008:3 ja 2009:34.
76 Ks. DS 2009:67: Ny konsumentkreditlag.
77 Prop. 1991/92:83 s. 53 ss.
78 Ks. mm. Kauppalehdessä 4.8.2010 julkaistu artikkeli ”Kymmeniä pikavippiyhtiöitä odottaa varma tuho”, jossa on 

vertailtu kymmenen liikevaihdoltaan huomattavan pikaluottoyhtiön liikevoittoprosentteja. Vertailun kohteeksi joutuneiden 
yritysten liikevoittoprosentit vaihtelivat vuonna 2009 12,8 ja 62,3 prosentin välillä. Suomen pienlainayhdistyksen mukaan 
alan keskimääräinen liikevoittoprosentti vuonna 2009 oli 28,1 prosenttia.
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Kulurakenteen läpinäkyvyyden lisääminen mah-
dollistaisi myös korkokaton asettamisen pikaluo-
toille. Niin kauan kuin pikaluoton myöntämisestä 
aiheutuvien transaktiokulujen suuruus ei ole mää-
ritettävissä, väärin mitoitettu korkokatto saattaisi 
kuitenkin johtaa siihen, etteivät pikaluottoyhtiöt 
pystyisi laskuttamaan väistämättömiä menojaan. 
Tämä tarkoittaisi tosiasiallisesti koko elinkeino-
alan tukahduttamista.79 Siitä huolimattakin, että 
pikaluottojen kustannusrakenne pystyttäisiin luo-
tettavasti selvittämään, ajatukseen korkokatosta 
tulisi mielestämme suhtautua varovaisesti. Kor-
keakorkoisten lainojen voimakas rajoittaminen 
saattaisi ensinnäkin siirtää lainojen tarjoamisen 
pimeille markkinoille80. On myös ajateltavissa, että 
korkokatosta säätäminen rajoittaisi liian jyrkästi 
luottomarkkinoita, joissa korkotason ensisijainen 
määräytymisperuste on kysyntä.

Kohtuullisuusarvioinnissa joudutaan kiinnittä-
mään huomiota lukuisiin seikkoihin. Näistä sei-
koista ehkä keskeisimpiä ovat luottotappioriskin 
ja lainattavan rahasumman suuruus sekä laina-ajan 
pituus. Pikaluototukseen liittyvää luottotappio-
riskiä korostaa erityisesti luottojen vakuudetto-
muus. Pikaluottoyhtiön luottoriskin kustannusten 
matemaattinen mallintaminen on periaatteessa 
mahdollista, mutta sen lopputulos on aina jossain 
määrin subjektiivinen81. On kuitenkin selvää, että 
pikaluototuksen ominaispiirteistä johtuvan luotto-
tappioriskin suuruudella voidaan perustella tavan-
omaisen pankkikoron tietynasteista ylittymistä. 
Lainan suuruuden ja laina-ajan pituuden osalta 
eräänä lähtökohtana voidaan puolestaan pitää sitä, 
että pienestä ja lyhyeksi ajaksi otetusta luotosta on 
yleensä hyväksyttävää periä suurempi korko kuin 
pitkäaikaisesta suuresta lainasta82.

Luotonottajan henkilökohtaisten olosuhteiden 
ja lainan käyttötarkoituksen kaltaisten seikkojen 
painottamiseen yksittäistapauksellisessa kohtuulli-
suusarvioinnissa on sen sijaan suhtauduttava varo-
vaisemmin. Koska pikaluottoyhtiöt eivät lähtökoh-
taisesti tule tietoisiksi tällaisista asioista, niihin 
vetoamista luotonantajan haitaksi voidaan yhtäältä 
pitää perusteettomana83. Toisaalta pikaluottojen 
markkinoinnin suuntautuessa nuoriin kuluttajiin 
ja toisinaan tiettyihin käyttötarkoituksiin myös 
päinvastainen kanta on hyväksyttävissä. 

Kohtuullisuusarvioinnin kannalta keskeisin ja 
ehkä vaikein kysymys liittyy siihen, voidaanko 
– edellä luetellut kohtuullisuusarvioinnissa huo-
mioitavat seikat silmälläpitäen – esittää joitain 
konkreettisempia näkemyksiä kohtuullisten ja 
kohtuuttomien maksujen rajasta. Kysymykseen 
vastattaessa on luonnollista lähteä liikkeelle sii-
tä itsestäänselvyydestä, että kasuistisen säänte-
lyn puuttuessa pikaluotoista perittävien maksujen 
kohtuullisuus on ratkaistava in casu. Kuten todet-
tu, Suomessa ei ole asetettu luotoista perittäville 
maksuille selkeää ylärajaa, joskin KSL:n esitöissä 
käytetty esimerkki lienee tosiasiallisesti vaikuttanut 
pikaluottojen hinnoitteluun korkokattosäännöksen 
tavoin. Esimerkissä on todettu, että tapaukses-
sa, jossa lainataan 100 euroa 14 vuorokaudeksi 
siten, että takaisin maksettava määrä on kaikki 
lainanottajalle aiheutuvat kulut huomioon ottaen 
120 euroa, kyse on tuskin luottokiskonnasta. Sen 
sijaan lainattaessa 500 euroa 30 päiväksi, 120 euron 
kokonaiskulujen voitaneen katsoa olevan ilmeisessä 
epäsuhteessa luotonantajan suoritukseen.84 Monet 
pikaluottoyhtiöt ovatkin muuttaneet hinnoitteluaan 
tätä esimerkkiä vastaavaksi. Kuluttajan kannalta 
tällaisten esimerkkien vaarana on se, että ne saat-

79 Jos tämä olisi korkokaton tosiasiallinen tarkoitus, pikaluottotoiminnan suora kieltäminen olisi tarkoituksenmukaisempi 
vaihtoehto. Määttä 2010 s. 272.

80 Myös kuluttaja-asiamies on suhtautunut korkokattoon varauksellisesti. Ks. Kuluttajansuoja 2/2005 s. 11.
81 Ks. keskusrikospoliisin esitutkintapäätös 2400/S/10154/08 s. 8, jossa viitataan Rahoitustarkastuksen (nyk. Finanssival-

vonnan) lausuntoon.
82 Ks. mm. Aurejärvi – Hemmo 2006 s. 60. 
83 Sovittelua vaativan osapuolen sopimuskumppanin vilpitön mieli ei tosin ole este sovittelulle. Ks. esim. Pöyhönen, Juha, 

Sopimusoikeuden järjestelmä ja sopimusten sovittelu s. 297 s., Vammala 1988.
84 HE 64/2009 vp s. 27.
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tavat tosiasiallisesti asettaa ”hintalapun” luotoille, 
koska pikaluottoyhtiöt ovat hyödyntäneet lähes 
maksimaalisesti mainittuja rajoja.85 

Suomessa ei tietääksemme ole – eräitä alioikeus-
ratkaisuja lukuun ottamatta86 – pikaluottojen hin-
noittelun kohtuullisuutta koskevaa oikeuskäytäntöä. 
Valtakunnansyyttäjänvirasto on tosin vuonna 2008 
tehnyt keskusrikospoliisille tutkintapyynnön87, 
jossa pyydettiin selvittämään onko pikaluottoyh-
tiöitä syytä epäillä luottokiskonnasta. Esitutkin-
nassa päädyttiin kielteiseen lopputulokseen88 ja 
päätöksen perusteluissa painotettiin muun muassa 
erilaisten kulutusluottojen vertailukelvottomuutta 
todellisen vuosikoron perusteella, pikaluototusta 
vastaavan luotonantotoiminnan puuttumista, pika-
luototukseen liittyvän luottotappioriskin suuruutta, 
liiketoiminnan kulujen huomioon ottamista sekä 
oikeuskäytännön puuttumista.

Ruotsin korkein oikeus on vuonna 1995 anta-
massaan ratkaisussa ottanut kantaa pikaluotosta pe-
rityn koron kohtuullisuuteen89. Tapauksessa pika-
luottoyhtiön perimä todellinen vuosikorko oli yli 
120 prosenttia, jota korkein oikeus piti vastikkee-
seen nähden ilmeisen kohtuuttomana. Tästä syys-
tä yhtiön edustaja tuomittiin rangaistukseen ko-
ronkiskonnasta. Korkein oikeus korosti ratkaisun-
sa perusteluissa, että koronkiskonnan tunnusmer-
kistön täyttymisessä on kiinnitettävä huomiota en-
nen kaikkea lainan määrään, laina-ajan pituuteen 
ja lainaehtojen muodostamaan kokonaisuuteen. Li-
säksi huomioon on otettava luotonantajalle rahoi-
tuksen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset se-
kä luottotappioriski. 

Kyseisen esitutkintapäätöksen ja harvojen alioi-
keusratkaisujen perusteella ei voida tehdä kovin-
kaan pitkälle meneviä päätelmiä pikaluotoista 
perittävien maksujen kohtuullisuudesta. Vaikuttaisi 
kuitenkin siltä, että suomalaisten pikaluottoyhtiöi-

den tämän hetkistä hinnoittelua pidetään yleisesti 
ottaen korkeana, joskaan ei siinä määrin kohtuut-
tomana, että kyse olisi esimerkiksi luottokiskon-
nasta. Tätä näkemystä tukevat yhtäältä vähäinen 
oikeuskäytäntö ja toisaalta kuluttajaviranomaisten 
passiivisuus: vaikka kuluttajavirasto on puuttunut 
useasti esimerkiksi pikaluottoyhtiöiden markki-
nointiin, se ei ole tietääksemme ottanut ainakaan 
tähän mennessä kantaa luottojen hinnoitteluun. 
Voikin olla, että yleinen kauhistelu pikaluottojen 
hinnoittelusta perustuu ainakin osittain todellisen 
vuosikoron funktion väärinymmärtämiseen sekä 
pikaluotoista perittävien maksujen kulurakenteen 
peittelemiseen.

5 Lainanhakijan henkilöllisyyden   
tunnistaminen ja todentaminen

KSL 7 lukuun lisättiin pikaluottoja koskevassa 
vuoden 2009 lainsäädäntöuudistuksessa KSL 7:9 
a.1, joka velvoittaa luotonantajan todentamaan 
luottoa hakevan henkilöllisyyden huolellisesti. Jos 
henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonanta-
jan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää 
vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 
allekirjoituksista annetun lain (7.8.2009/617, myö-
hemmin TunnistamisL) 8 §:ssä säädetyt vaatimuk-
set. KSL 7:9 a.2:n mukaan kuluttajan henkilöllisyys 
voidaan todentaa myös hänelle ensitunnistamisen 
jälkeen luodun henkilökohtaisen tunnisteen avulla, 
jos luotonantaja on jo aiemmin todentanut kulut-
tajan henkilöllisyyden 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla.

Säännöksellä on haluttu puuttua väärinkäytösten 
mahdollisuuteen luotonotossa. Aiemmin lainanha-
kijan henkilöllisyyden puutteellinen todentaminen 

85 Tapani 2010 s. 528 s.
86 Ks. esim. Lappeenrannan käräjäoikeuden tuomio 06/425 ja Porvoon käräjäoikeuden tuomio 06/143. Molemmissa tuo-

mioissa pikaluotosta perittäviä maksuja pidettiin kohtuullisina. 
87 Keskusrikospoliisin esitutkintapäätös 2400/S/10154/08.
88 Vastaavasti Ruotsissa kuluttaja-asiamiehen tekemä ilmoitus valtakunnansyyttäjälle erään pikaluottoyhtiön koronkiskon-

nasta ei johtanut rikosprosessiin.
89 NJA 1995 s. 430 (ks. tuomion perustelut s. 435 s.).
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mahdollisti lainan saamisen omalle tilille käyttämäl-
lä hyväksi toisen henkilön henkilötunnusta, osoite-
tietoja ja matkapuhelinta. Uuden säännöksen tavoit-
teena on kuluttajansuojan parantaminen.90 Vaikka 
säännöksellä on nimenomaisesti haluttu edistää 
kuluttajan oikeusturvaa, on ilman tätä uudistusta-
kin mielestämme pidettävä selvänä, ettei kuluttaja 
vastaa edellä mainittujen tietojensa väärinkäytök-
sistä, jos toinen henkilö on hakenut luottoa hänen 
tiedoillaan. Mielestämme vastuu väärinkäytösten 
riskistä kuuluu aina puutteelliseen tunnistamiseen 
nojaavalle luotonantajalle.

Esimerkkinä puutteellisen tunnistamisen aiheut-
tamasta väärinkäytöksestä voidaan mainita Turun 
käräjäoikeuden tuomio 06/79, jossa katsottiin, ettei 
pikaluottoyhtiö ollut kaikilla käytettävissä olleilla 
tavoin varmistunut lainanhakijan henkilöllisyydes-
tä ja lainattujen rahojen menemisestä oikealle ta-
holle. Pikavipin myöntäminen oli tapauksessa pe-
rustunut pelkästään sen varmistamiseen, että liitty-
mänhaltijan henkilö- ja osoitetiedot vastasivat tilaa-
jaksi ilmoittautuneen antamia tietoja. Kuten luvus-
sa 2 on todettu, pikaluottoyhtiöiden aiemmin käyt-
tämät tunnistusmenetelmät on katsottu myös hen-
kilötietolain vastaisiksi.

Koska pikaluottoyhtiöillä ei ole fyysisiä asiakas-
palvelupisteitä, vaan luotonmyöntäminen tapahtuu 
pelkästään tekstiviestitse tai internetin välityksellä, 
pikaluottotoimintaa koskevat nimenomaan sähköi-
seen tunnistamiseen liittyvät vaatimukset. Lainan-
hakijan tunnistamista koskevan säännöksen myötä 
lakiin on kirjattu täsmällisesti, millainen lainanha-
kijan tunnistus on riittävä silloin kun tunnistaminen 
tapahtuu sähköisesti. Vahvassa sähköisessä tunnis-
tamisessa tunnistusväline ja sen käyttö voidaan 

aina viime kädessä yhdistää henkilön todelliseen 
henkilöllisyyteen.91

Sähköisen ensitunnistamisen tunnistusmenetel-
män on täytettävä TunnistamisL 8 §:ssä säädetyt 
vaatimukset. Näihin vaatimuksiin kuuluu se, että 
menetelmän perustana on TunnistamisL 17 §:ssä 
säädetyt edellytykset täyttävä ensitunnistaminen92 
ja että menetelmällä voidaan yksiselitteisesti tunnis-
taa tunnistusvälineen haltija. Lisäksi edellytetään, 
että menetelmällä voidaan riittävällä luotettavuu-
della varmistua, että ainoastaan tunnistusvälineen 
haltija voi käyttää välinettä ja että menetelmä on 
riittävän turvallinen ja luotettava huomioiden kul-
loinkin käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät 
tietoturvallisuusuhat. Jos luotonantaja käyttää tun-
nistamismenetelmää, jonka tarjoaja on rekisteröity 
TunnistamisL:n mukaisesti vahvan sähköisen tun-
nistuspalvelun tarjoajaksi, menetelmä täyttää edellä 
mainitut vaatimukset. Jos luotonantaja käyttää sen 
sijaan muuta menetelmää, sen on osoitettava, että 
menetelmä täyttää edellä mainitut lakiperusteiset 
edellytykset.93

Vahvan sähköisen tunnisteen edellytykset täyt-
tävät muun muassa pankkien Tupas-varmenteet. 
Viestintäviraston internetsivuilla ylläpidettävästä 
rekisteristä tunnistepalvelun tarjoajissa ilmenevät 
vahvaa sähköistä tunnistetta tarjoavat palveluntar-
joajat. Pankkien lisäksi tunnistuspalvelua tarjoaa 
Väestörekisterikeskus.

Hallituksen esityksessä 64/2009 on arvioitu 
Suomen Pienlainayhdityksen ja Tilastokeskuksen 
tilastojen perusteella, että pikaluottoa hakevan hen-
kilöllisyyden todentamisessa on ennen nykyistä 
sääntelyä tapahtunut yli 200 virhettä vuodessa. 

90 He 64/2009 vp s. 17. 
91 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi HE 36/2009 vp s. 8. TunnistamisL:ssa on määritelty vahva sähköinen tunnistaminen. TunnistamisL 
1:2 1 kohdan mukaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan henkilön yksilöimistä ja tunnisteen aitouden ja oikeel-
lisuuden todentamista sähköistä menetelmää käyttämällä perustuen vähintään kahteen seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: 
a) salasanaan tai johonkin muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltijalla on hallussaan; tai b) sirukorttiin tai johonkin 
muuhun sellaiseen, mitä tunnistusvälineen haltijalla on hallussaan; tai c) sormenjälkeen tai johonkin muuhun tunnistusväli-
neen haltijan yksilöivään ominaisuuteen. 

92 TunnistamisL 17 §:n mukaan ensitunnistamisen on pääsääntöisesti tapahduttava henkilökohtaisesti jostakin säännöksessä 
mainitusta henkilöllisyystodistuksesta. 

93 HE 64/2009 vp s. 24.
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Hallituksen esityksessä viitattujen Suomen Pien-
lainayhdistyksen tilastojen mukaan virheitä hen-
kilöllisyyden todentamisessa tapahtui keskimää-
rin yksi 5000 myönnettyä lainaa kohden.94 Koska 
todentamisvirheitä on tapahtunut harvoin, Määttä 
on katsonut ennakkovalvonnan – eli luotonantajalle 
asetetun luotonmyöntövaiheeseen ajoittuvan tun-
nistamisvelvollisuuden – oikeustaloustieteellisestä 
näkökulmasta kyseenalaiseksi ratkaisuksi. Vaihto-
ehtoisesti olisi voitu päätyä valitsemaan jälkival-
vonta, jossa luotonantaja vastaa luottoa otettaessa 
ilmenneistä väärinkäytöksistä.95 

Luotonottajan tunnistamisessa tapahtuneiden 
virheiden vähäisen määrän perusteella voidaan 
perustellusti katsoa, että säännöstä lainanhakijan 
tunnistamisesta ei olisi ollut välttämätöntä lisätä 
kuluttajasuojalakiin. Säännöksellä on kuitenkin 
todentamisvirheitä ennaltaehkäisevää vaikutusta. 
Katsomme pikaluottotoimintaan liittyvät ongelmat 
huomioon ottaen, että mahdollinen lievä ylisäänte-
ly on parempi vaihtoehto kuin alalla ilmenneisiin 
epäkohtiin puuttumatta jättäminen. Luotonantajan 
velvollisuutta tunnistaa lainanhakijan henkilölli-
syys huolellisesti voidaan pitää tarkoituksenmu-
kaisena erityisesti siitä syystä, että luottosuhteella 
on sekä taloudellista että oikeudellista merkitystä 
molemmille osapuolille. Näin ollen luottosuhteen 
velallisosapuolen tulee nähdäksemme olla oikein 
ja huolellisesti tunnistettu. Uudesta tunnistamista 
koskevasta lainsäännöksestä huolimatta viranomais-
ten keväällä 2010 toteutetussa valvonnassa ilmeni, 
että vain 30 yritystä 80:stä tunnisti luotonhakijat 
lain vaatimusten mukaisesti. Valvonnassa selvi-
si myös, että useat yritykset käyttävät pankkien 
Tupas-varmenteiden ohella niin sanottua heikkoa 
tunnistamista menettelyn lainvastaisuudesta huo-

limatta. Asiakkaan annettiin esimerkiksi valita, 
käyttääkö hän luottoa hakiessaan pankkitunnuk-
siaan vai ei.96

6 Kokoavia näkökohtia

Olemme tässä artikkelissa arvioineet pikaluot-
toihin liittyviä oikeudellisia erityiskysymyksiä. 
Kirjoituksen lopuksi haluamme vielä kiinnittää 
huomiota luotonantoon – myös pikaluototukseen 
– välittömästi kytkeytyvään yhteiskunnalliseen 
ongelmaan eli yksityishenkilöiden ylivelkaantu-
miseen. Tarkastelemalla esimerkiksi velkomus-
tuomio- tai maksuhäiriömerkintätilastoja voidaan 
näet havaita, että yksityishenkilöiden ylivelkaan-
tuminen on ollut koko 2000-luvun ajan alati kas-
vava ongelma. Esimerkiksi viime vuonna Suomen 
Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tallennettiin 
645.000 maksuhäiriömerkintää, kun taas vuonna 
2008 vastaava luku oli lähes 100.000 kappaletta 
– eli noin 18 prosenttia – pienempi. Vuoteen 2000 
verrattuna maksuhäiriömerkintöjen lukumäärä oli jo 
viime vuoden tasoon nähden yli kaksinkertaistunut 
ja on ennustettu, ettei muutosta tähän negatiiviseen 
kehitykseen ole tulossa ainakaan nyt kuluvan vuo-
den aikana.97

Kulutusluotot ovat kiistatta vaikuttaneet yksi-
tyishenkilöiden velkaongelmiin ja mahdollisia syitä 
tähän on useita: kulutustottumukset ja suhtautumi-
nen velkaantumiseen ovat muuttuneet, erilaisten 
kulutusluottoinstrumenttien määrä on kasvanut ja 
luotonotto on sekä nopeaa että vaivatonta, päällek-
käisten luottojen ottamista ei voida tai haluta valvoa 
riittävän tehokkaasti ja luottoja markkinoidaan 
välillä suorastaan aggressiivisesti. Tässä yhteydessä 
toki on pidettävä mielessä, etteivät pikaluotot ole 

94 HE 64/2009 vp s. 14. Virheitä on tapahtunut, kun pikaluottoja on haettu toisen henkilön henkilötunnuksella ja matka-
puhelimella tai alaikäisten hakiessa pikaluottoja vanhempiensa matkapuhelimilla.

95 Määttä 2010 s. 276.
96 Ks. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 7/2010. 
97 Ks. Suomen Asiakastieto Oy:n lehdistötiedote 14.1.2010. 
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suinkaan ainoa syy yksityishenkilöiden ylivelkaan-
tumiseen, mutta niiden merkitystä siihen – ja erityi-
sesti nuorten ylivelkaantumiseen98 – ei pidä vähä-
telläkään99. Esimerkiksi vuonna 2007 korkeintaan 
300 euron lainoista johtuvien velkomusasioiden 
määrä kasvoi yli 25.000:een ja näistä suurimman 
osan on oletettu koskevan juuri pikaluottoja100. 
Tyypillisempää kuitenkin lienee, että yksityishen-
kilöiden velkaongelmat ovat pikaluottojen ja mui-
den kulutusluottojen yhteisvaikutuksen seurausta. 
Pikaluottojen helpon saatavuuden ja useiden pal-
veluntarjoajien takia niitä käytetään esimerkiksi jo 
erääntyneiden velkojen maksamista varten. 

Luoton takaisinmaksuongelmat heijastuvat 
luonnollisesti myös velkojiin eli tässä tapauk-
sessa pikaluottoyhtiöihin. Yhtäältä maksamat-
tomien saatavien perinnästä aiheutuu taloudelli-
sia menetyksiä, jotka luotonantajat saavat tosin 
sälyttää velallisten maksettaviksi PerintäL 10 a 
§:ssä asetettujen rajoitusten puitteissa. Toisaalta 
ylivelkaantumisesta aiheutuvaa velallisen kannalta 
kestämätöntä tilannetta saatetaan oikaista myös 
yksityishenkilön velkajärjestelyn avulla101. Hovioi-
keuskäytäntöä tarkastelemalla voidaankin huoma-
ta, että usein yksityishenkilön maksukyvyttömyys 
ei ole pelkästään velallisen ongelma. Päinvastoin; 
hovioikeudet vaikuttaisivat suhtautuneen velkajär-
jestelyhakemuksiin varsin velallismyönteisesti ja 
jopa sellaisissa tilanteissa, joissa velkaantumista on 
pidetty VJL 10 § 7 kohdan tarkoittamalla tavalla 
ilmeisen kevytmielisenä.

Olemme tätä artikkelia varten valinneet satun-
naisesti kuusitoista yksityishenkilön velkajärjeste-
lyä koskevaa hovioikeusratkaisua viimeisen kahden 
vuoden ajalta, joista neljässätoista102 on päädytty 
velallisen kannalta myönteiseen ja vain kahdessa103 
kielteiseen ratkaisuun. Vaikuttaisi siis siltä, että yk-
sityishenkilön velkajärjestely on eräs kohtuullisuu-
den keskeinen ”sisäänajoväylä” oikeuteen104. Useis-
sa tarkastelumme kohteeksi päätyneissä ratkaisuis-
sa velkajärjestely on VJL 10 §:ään perustuvasta es-
teestä huolimatta myönnetty 10 a §:n yleislausek-
keen nojalla: ”Velkajärjestely voidaan 10 §:n estä-
mättä myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen 
erityisesti huomioon velkaantumisesta kulunut ai-
ka, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut 
velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys 
velallisen ja velkojien kannalta.” Artikkelin rajauk-
sen takia emme voi kuitenkaan tässä yhteydessä sy-
ventyä aihepiiriin tarkemmin.

Velkajärjestelyasioiden määrä on ollut viime 
vuosina lievässä kasvussa, joskin on huomattava, 
että huippuvuosiin 1994 – 1996 verrattuna niiden 
määrä on pysynyt varsin alhaisena105. Pidämme 
kuitenkin todennäköisenä, että velkomustuomioiden 
jyrkkä määrällinen kasvu tulee lähitulevaisuudessa 
näkymään myös velkajärjestelytilastoissa. 

Kuten todettu, ylivelkaantumisesta aiheutuvat 
ongelmat eivät rajaudu koskemaan yksinomaan 
velkasuhteen osapuolia, vaan kyse on yhteiskuntaa 
huomattavasti kuormittavasta ilmiöstä. Rahamääril-
tään pienimmätkin velkomusasiat näet työllistävät 
jo yksistään virkamieskuntaa merkittävästi puhu-
mattakaan kaikista ylivelkaantumiseen liittyvistä 
taloudellis-sosiaalisista lieveilmiöistä. Toisaalta 

98 Pikaluottojen osalta on huolestuttavaa huomata, että niiden vuoksi maksuvaikeuksiin joutuva on yleensä 24-vuotias mies, 
vaikka suurin osa pikaluottovelallisista on yli 25-vuotiaita. Valkama – Muttilainen 2008 s. 66.

99 Esim. kuluttajaviraston keväällä 2010 tekemässä kyselyssä noin 60 prosenttia talous- ja velkaneuvojista katsoi, että 
pikaluotot aiheuttavat erittäin paljon velkaantumista. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 7/2010. 

100 Valkama – Muttilainen 2008 s. 65.
101 Ks. laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (25.1.1993/57, myöhemmin VJL).
102 HHO 11.1.2008 S 07/3206, RHO 5.3.2008 S 08/29, HHO 14.3.2008 S 07/3371, HHO 20.3.2008 S 08/450, THO 9.4.2008 

S 08/69, THO 29.5.2008 S 07/2659, THO 23.7.2008 S 07/2645, HHO 1.8.2008 S 08/1195, RHO 31.1.2008 S 08/800, THO 
18.2.2009 S 09/28, HHO 13.3.2009 S 08/2859, HHO 27.3.2009 S 08/2601, VHO 7.10.2009 S 09/329 ja RHO 13.4.2010 S 
09/854. Ks. myös KKO 2004:108.

103 THO 16.12.2008 S 08/486 ja RHO 19.3.2010 S 09/859. Ks. myös KKO 2006:34 ja 2006:47.
104 Esim. Wilhelmsson on kuvannut yleislausekkeita sosiaalisten elementtien sisäänajoväylänä oikeuteen. Wilhelmsson, 

Thomas Social civilrätt. Om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror s. 139. Vammala 1987.
105 Ks. Tilastokeskuksen tilasto ” Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–kesäkuussa 1993–2010”.
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kulutuksen haittailmiöitä kauhisteltaessa on aina 
pidettävä mielessä, että kulutuksella on kansanta-
louden kehityksessä merkittävä rooli. 

Pikaluotot – monien muiden yhteiskunnan 
modernisoitumisesta seuraavien ”innovaatioiden” 
tavoin106 – ovat herättäneen eräistä oikeudellisista, 
taloudellisista ja sosiaalisista epäkohdistaan johtuen 
kuluttajien ja viranomaisten vihastusta jopa siinä 
määrin, että elinkeinoalan kieltämisen puolesta on 
esitetty varteenotettavia kannanottoja. Emme kui-
tenkaan vielä yhdy näihin mielipiteisiin ja peruste-
lemme kantaamme seuraavin argumentein: 

1.  Pikaluottoja käytetään usein myös muuhun kuin 
holtittomaan ylellisyyskulutukseen ja ne tarjoa-
vat mutkatonta rahoitusta silloin, kun kyse on 
vain pienestä ja lyhytaikaisesta ylimääräisen 
rahan tarpeesta. 

2. Kokonaisen elinkeinoalan – tai tässä tapauksessa 
oikeamminkin elinkeinoalan osa-alueen – kiel-

täminen tarkoittaisi liian jyrkkää puuttumista 
elinkeinovapauteen varsinkin, jos järkeviin lop-
putuloksiin päästään tehokkaalla kuluttajansuo-
jalainsäädännöllä107.

3.  Uskomme lisäksi, että kohta voimaan astuvat 
lainmuutokset vähentävät pikaluottotoimintaan 
liittyviä väärinkäytöksiä.

Tähän kannanottoon liittyen haluamme kuitenkin 
korostaa, että pikaluottoyhtiöt syyllistyvät vali-
tettavan usein erilaisiin kuluttajan oikeusasemaa 
vaarantaviin väärinkäytöksiin ja kuten luvussa 2.1 
on todettu, nämä varsin harvalukuiset elinkeinon-
harjoittajat ovat työllistäneet huomattavan paljon 
virkamieskoneistoa aina lainsäätäjästä yksittäisiin 
talous- ja velkaneuvojiin asti. Tästä syystä pidäm-
me elinkeinoalan tulevaisuuden kannalta tärkeä, 
että joulukuussa 2010 voimaan astuvat säännökset 
vähentävät pikaluottotoimintaan liittyviä väärin-
käytöksiä.

Ville Pönkä – Eeva-Leena Parkkali

106 Toisena esimerkkinä tällaisesta ”innovaatiosta” voidaan mainita yksityinen pysäköinninvalvonta, jonka sallittavuutta 
on pohdittu hiljattain korkeimmassa oikeudessa. Ks. KKO 2010:23.

107 On pidettävä mielessä, että elinkeinovapautta on pidetty niin perustavanlaatuisena perusoikeutena, että siitä on säännelty 
Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 18.1 §:ssä.
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