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Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle

HE 78/2012 vp eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien
rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Lakiesityksellä (HE 78/2012 vp) on tarkoitus rajoittaa merkittävästi pikavippien tarjontaa etu-
päässä hintasääntelyn keinoin. Katson, että tätä pyrkimystä tukee painava yhteiskunnallinen
tarve; pikavipeistä kansalaisille aiheutuvat ongelmat ovat aivan eri mittaluokkaa kuin haitat,
joita pienlainatarjonnan rajoittaminen aiheuttaisi elinkeinotoiminnalle. Vaikka kannatankin
lakiesitystä, lain toimeenpano kaipaa tukitoimia tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisten
oheishaittojen torjumiseksi, mitä avaan lausunnon lopuksi. Aluksi tahtoisin kirjata eräitä tutki-
muksiin ja selvityksiin liittyviä perustietoja nykytilanteesta ja sen ongelmista.

Pikavippien haitallisuus
Pikavipit ovat merkittävä taustatekijä nuorten aikuisten hälyttävästi lisääntyneissä velkaongel-
missa. Ajattelemattomuuden tai huolimattomuuden seurauksena nuori aikuinen voi ajautua no-
peasti vakaviin ja pitkäaikaisiin ongelmiin. Pikavipit johtavat helpon saatavuutensa vuoksi her-
kästi toistuvaan käyttöön ilman riittävää tarveharkintaa tai kykyä hahmottaa omia takaisinmak-
sumahdollisuuksia. Pikavippien käytöllä on myös taipumusta pitkittää alkanutta velkaongel-
maa, mikä osaltaan hankaloittaa ongelmista selviytymistä. On lisäksi tyypillistä, että vanha
vippi maksetaan pois eri yrityksestä otetulla uudella vipillä tai että vippejä otetaan samanaikai-
sesti eri yrityksistä. Vippien kierrättäminen ylläpitää osaltaan hyvää asiakashistoriaa, mikä joh-
taa toisinaan yhä suurempiin lainatarjouksiin ja takaisin maksettavan kokonaissumman lisään-
tymiseen, kunnes maksuista ei ole enää mahdollista selvitä. Vippejä käytetään monesti myös
toimeentulotuen korvikkeena, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Toisaalta vippien käyttöön
liittyy toisinaan suoranaista holtittomuutta; monien osalta vipit edistävät alkoholi- ja pelion-
gelmien syntymistä ja pitävät niitä yllä. Vippivelkojen maksajina on usein käyttäjien vanhem-
pia, samoin kuin yhteiskunta lisääntyvinä ulosottoina ja katkerina, syrjäytyvinä kansalaisina.
USA:ssa on tutkittu runsaasti payday-lainojen käyttöä mittavin aineistoin; lainamuoto on monin
tavoin samankaltainen kuin pikavippi, ja vakavan velkakierteen syntyminen kyseisistä lainoista
todentuu tutkimuksissa erittäin selvästi. Siksi USA:ssa on monessa osavaltiossa rajoitettu
payday-lainojen tarjontaa, ja yhtenä hyvänä pidettynä keinona on ollut korkokatto.

Pikavipeistä velkaongelmiin päätyminen on velkaantuneen näkökulmasta usein hyvin
häpeällistä ja ahdistusta aiheuttavaa, koska siinä kyseenalaistuu käsitys itsestä asioitaan hallit-
sevana, pärjäävänä kansalaisena. Tämän vuoksi asiasta on vaikea puhua. Moni pikavippien
takia velkaantunut on yksin ongelmansa kanssa. Avunsaanti vippiongelmiin edellyttää kuiten-
kin omaa aktiivisuutta ja tietoa siitä, kuinka kannattaa toimia. Häpeä ja ahdistus ovat lamaan-
nuttavia voimia, jotka hankaloittavat realistisen tiedon hankintaa. Oma tietämys saattaa myös
sisältää vääriä käsityksiä liittyen esimerkiksi maksuhäiriömerkintöihin tai ulosottoon. Velkaon-
gelmiin liittyvän oikeudellisen järjestelmän hahmottaminen ylipäänsä – mitä tapahtuu ja missä
vaiheessa, tai voiko tilanteeseen itse vaikuttaa ja millä tavoin – sisältää runsaasti vaikeasti avau-
tuvaa yksityiskohtaista tietoa. Lisäksi nykyinen palvelutarjonta kohtaa huonosti pikavipeistä
velkaantuneen nuoren aikuisen maailmaa. Itsemurha-ajatuksia saattaakin syntyä muutaman
tuhannen euron vippivelkojen takia. Edellä mainituista syistä johtuen on ymmärrettävää, että
internetin anonyymi keskustelupalsta on velkaongelmaisille, ja erityisesti velkaongelmaisille
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nuorille, helppo foorumi kysyä neuvoja ja purkaa ahdistusta. Siinä on kuitenkin myös muita
riskejä kuin vaikeus todentaa saadun tiedon paikkansapitävyys (asiaan palataan myöhemmin).

Kansalaisten ”oikeus” saada pienlainoja
Julkisissa keskusteluissa on esiintynyt näkemyksiä, joiden mukaan lakiesityksellä rajoitetaan
kansalaisten oikeutta saada pienlainaa. Velkaongelmissa auttavat ammattilaiset ovat vuosien
ajan todenneet, että ongelmien lisääntymisessä kyse on pitkälti luottojen helposta saatavuudesta
yhdistyneenä käyttäjien heikkoon elämän- ja taloudenhallintaan. Vaikka pikavippejä otetaan
myös hyödylliseen tarkoitukseen ilman, että takaisinmaksusta koituu ongelmia, tämä ei siis
päde laaja-alaisesti koko asiakaskuntaan, kuten edellä kuvatut ongelmatkin osaltaan kertovat.
On muutoinkin vaikea nähdä perustetta sille, että kansalaisilla olisi jonkinlainen perusoikeutta
lähentelevä oikeus markkinoilla myönnettäviin pienlainoihin, eikä tällainen näkökulma ole es-
tänyt payday-lainojen rajoittamista USA:ssa. Kyseessä on markkinoiden luoma ja yhteiskunnal-
lisesti nuori ”tarve”. Toki pienlainojen kysyntä on saatavuuden ja suosion myötä muodostunut
suureksi. Tähän on osaltaan johtanut myös kuluttamiseen kannustava yhteiskunta. Tähän kyt-
keytyykin yksi lainsäädäntöuudistuksen keskeinen ongelma. Nähdäkseni pienlainojen saata-
vuutta olisi ollut syytä rajoittaa voimallisesti paljon aikaisemmin. Helpon lainarahan saantiin on
itsessään syntynyt eräänlaista riippuvuutta, mikä on erittäin ongelmallista.

Esityksen riittävyys suhteessa ongelmiin
Pohdinkin lakiesitystä vielä suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta kysyen, ovatko rajoitukset
välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Vastaus on kyllä ja ei. ”Kyllä” perustuu siihen, että
pikavippitarjonnan merkittävä rajoittaminen on nähdäkseni keskeinen edellytys tavoitteen saa-
vuttamiseksi. Se ei ole itsessään kuitenkaan riittävä toimenpide. Ongelma on niin monimuotoi-
nen, että tarjonnan rajoittamisella lain keinoin tuskin rajoitetaan pienlainojen kysyntää kuin
korkeintaan osin. Hallituksen esitystä koskeva kritiikkini kohdistuukin puutteelliseen vaikutus-
ten ennakolliseen arviointiin. Erittelen seuraavaksi laista mahdollisia aiheutuvia tarkoittamat-
tomia oheisvaikutuksia:

· On hyvin mahdollista, että pikavippien markkinointi voimistuu ja niiden käyttö lisään-
tyy suuresti ennen lain voimaantuloa. Kaikki ylimääräiset, pikavipeistä aiheutuvat vel-
kaongelmat ovat harmillisia, koska niiden vaikutukset ovat niin moniulotteisia ja kumu-
latiivisia, kuten edellä on todettu.

· On vastaavasti mahdollista, että lain tultua voimaan maksuhäiriömerkinnät ja velko-
mustuomiot lisääntyvät hetkellisesti, ehkä runsaastikin. Pikavipeillä maksetaan usein
laskuja tai toisia lainoja tai niiden eriä. Sillä hetkellä kun tarjonta oleellisesti vähenee,
vähenee myös mahdollisuus ”paikata” taloutta lisävipillä; niinpä velkakierre katkennee
monella perintätoimiin suhteellisen samanaikaisesti.

· On myös oletettavaa, että ainakin toimeentulotuen periaatteellinen tarve lisääntyy lain
tultua voimaan, tosin on vaikea arvioida sitä, missä määrin se johtaa lisääntyneisiin
toimeentulohakemuksiin.

· Lisäksi on oletettavaa, että lainsäädäntöä pyritään kiertämään uusilla innovatiivisilla
luottomuodoilla. Nähdäkseni joihinkin lainkiertoihin on itse esityksellä pyritty jo vas-
taamaan. Ehdotuksen ulkopuolelle rajataan kuitenkin hyödykesidonnaiset lainat. Se he-
rättää kysymään, pyritäänkö lainoja myöntämään jatkossa esimerkiksi arvottomia näen-
näistuotteita vastaan? Yllytetäänkö lainan tarvitsijoita sitoutumaan petollisesti sellaisiin
lainan käyttötarkoituksiin, joita ei ole oikeasti olemassa? Rajaako ehdotus tällaiset me-
nettelytavat ulkopuolelle? Onko muita lainkiertokeinoja mahdollista vielä hahmottaa?
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· Yksi mahdollinen ongelma liittyy pimeisiin lainamarkkinoihin. Keskenään tuntematto-
mat ihmiset pyytävät ja tarjoavat erisuuruisia lainoja toisilleen internetin keskustelu-
palstoilla anonyymien sähköpostiosoitteiden välityksellä; ilmiö on suhteellisen uusi.
Lainan pyytäjät ovat henkilöitä, jotka eivät saa lainoja muilla tavoin. On viitteitä siitä,
että näillä epävirallisilla, yksityisillä lainamarkkinoilla on kosketuspintoja rikolliseen
alamaailmaan. Poliisi on esimerkiksi esittänyt huolta siitä, että epätoivoisesti rahaa lai-
naksi pyytävä henkilö voi joutua yllä kuvatun mekanismin kautta rekrytoinnin kohteek-
si osaksi alamaailmaa. On monin tavoin huolestuttavaa, jos lakiesitys johtaa välillisesti
pimeiden lainamarkkinoiden kasvuun; pohja sille on joka tapauksessa olemassa.

Toimeenpanon tukeminen
Lain toimeenpanoa on hallituksen ja viranomaisten tahoilta mahdollista vielä tukea erilaisin
keinoin. Esittelen lopuksi muutamia ehdotuksia laista mahdollisesti seuraavien haitallisten
oheisvaikutusten ehkäisemiseksi:

· Hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa pienlainojen markkinoinnin asiallisuutta olisi
mielekästä valvoa poikkeuksellisen tehokkaasti niin, että viranomaiset myös puuttuvat
mahdollisiin ylilyönteihin.

· Innovatiivisten, uuden lain kiertoon perustuvien luottomuotojen mahdollista ilmenty-
 mistä on syytä seurata tehokkaasti jatkotoimia pohtien.
· Ennen lain voimaantuloa on tarvetta kehittää nopeasti vaihtoehtoisia, edullisia ja

turvallisia pienlainan saantimahdollisuuksia; tämä on lainvalmistelussa tiedostettukin,
mutta kehittyykö esimerkiksi sosiaalisen luototuksen ja vastaavien luottojen tarjonta
riittävästi vastaamaan kysyntää?

· Internetin keskustelupalstojen ylläpitäjiä voisi kannustaa aktiivisesti poistamaan viestit,
jotka liittyvät lainojen pimeisiin yksityismarkkinoihin, niin kysyntään kuin tarjontaan.

· Yhteiskunnan kannattaisi osaltaan tukea sellaista palvelutarjonnan kehittämistä, jossa
 velkaongelmissa kamppailevat nuoret tavoitettaisiin elämismaailmoineen.
· Lisäksi olisi hyödyllistä ja lain toimeenpanoa tukevaa, jos valtiovalta kannustaisi kansa-

laisia aktiivisesti taloudellisesti kestävään elämäntapaan. Yhteiskunta tuskin hyötyy sel-
laisesta ”ylikuluttamisesta”, joka johtaa vakaviin haittoihin sekä inhimillisesti että yh-
teiskunnallisten järjestelmien näkökulmista.

Helsingissä 22.10.2012

Kati Rantala
Tutkimusjohtaja, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yleinen yksikkö


