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         Helsingissä 27.11.2012

Asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

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

Lakiesityksellä (HE 78/2012 vp) on tarkoitus rajoittaa merkittävästi pikavippien tarjontaa
etupäässä hintasääntelyn keinoin. En ota lausunnossa kantaa siihen, onko esitetty hinta-
sääntelymalli paras keino puuttua pikavippien aiheuttamiin ongelmiin, koska en korkopoli-
tiikan asiantuntija1. Katson kuitenkin, että hintasääntelymalli on hallituksen esityksessä
hyvin perusteltu suhteessa vaihtoehtoihin ja esitettyyn kritiikkiin. Perustan lausuntoni varsi-
naisesti siihen, onko pikavippitarjonnan merkittävä rajoittaminen lähtökohtaisesti perustel-
tua, ja mielestäni se on. Tätä pyrkimystä tukee painava yhteiskunnallinen tarve; pikavipeis-
tä kuluttajille aiheutuvat ongelmat ovat aivan eri mittaluokkaa kuin haitat, joita pienlainatar-
jonnan rajoittaminen aiheuttaa elinkeinotoiminnalle. Vaikka kannatan lakiesitystä, katson,
että laki yksin ei riitä. Lain toimeenpano kaipaa tukitoimia jo aiheutuneiden haittojen vä-
hentämiseksi ja lakiesityksestä mahdollisesti seuraavien oheishaittojen torjumiseksi. Avaan
näitä seikkoja jatkossa, mutta aluksi tahtoisin kirjata eräitä tutkimuksiin ja selvityksiin liit-
tyviä perustietoja nykytilanteesta ja sen ongelmista.

Pikavippien haitallisuus
Hallituksen esityksessä ja sitä taustoittavassa mietinnössä on esitetty erinomaisella tavalla
keskeistä tilastotietoa, joka osoittaa, kuinka niin pikavippien myöntämisen määrä kuin niistä
aiheutuvat velkaongelmat ovat huolestuttavasti lisääntyneet viime vuosina. Samoin tiedoista
välittyy huoli nuorten suhteellisen suuresta osuudesta tässä joukossa. Tilastotiedot kertovat
kuitenkin vain osan tilanteesta, ja niiden tulkintaan liittyy joitakin epävarmuustekijöitä,
kuten dokumenteissa esitetään. Tilastot eivät esimerkiksi kerro tilanteista, joissa maksuhäi-
riömerkintä onkin tullut isommasta luotosta, jolla on maksettu pois kymmenen erääntynyttä
pikavippiä. Tilastoihin eivät myöskään rekisteröidy tilanteet, joissa vanha vippi on maksettu
pois uudella, hiukan suuremmalla vipillä. Ilmiöstä käytetään nimitystä vippikierre.

Pikavippien käyttötarkoituksista ja niistä aiheutuvista ongelmista ei ole yhtä kat-
tavaa tutkimusta, mutta maksuongelmista kertovat tilastotiedot sekä eri tutkimukset ja selvi-

1 Todettakoon silti, että USA:ssa on tutkittu runsaasti payday-lainojen käyttöä mittavin aineistoin; laina-
muoto 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. Joissain osavaltioissa
payday-lainat on kielletty kokonaan, ja yhdessä ne on jopa kriminalisoitu.
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tykset kertovat yhdessä samansuuntaisia asioita. Tiivistän tähän joitain havaintoja. Vippien
käyttöön liittyy mm. ajattelemattomuutta ja holtittomuutta, minkä seurauksena nuori aikui-
nen voi ajautua nopeasti vakaviin ja pitkäaikaisiin ongelmiin. Pikavipit johtavat helpon saa-
tavuutensa vuoksi herkästi toistuvaan käyttöön ilman riittävää tarveharkintaa tai kykyä
hahmottaa omia takaisinmaksumahdollisuuksia. Pikavippien käytöllä on taipumusta pitkit-
tää alkanutta velkaongelmaa, mikä osaltaan hankaloittaa ongelmista selviytymistä. Kuten
edellä on todettu, on tyypillistä, että vanha vippi maksetaan pois eri yrityksestä otetulla uu-
della vipillä tai että vippejä otetaan samanaikaisesti eri yrityksistä. Vippien kierrättäminen
ylläpitää osaltaan hyvää asiakashistoriaa, mikä johtaa toisinaan yhä suurempiin lainatar-
jouksiin ja takaisin maksettavan kokonaissumman lisääntymiseen, kunnes maksuista ei ole
enää mahdollista selvitä. Vippejä käytetään monesti myös toimeentulotuen korvikkeena,
mikä ei ole tarkoituksenmukaista. Monien osalta vipit edistävät alkoholi- ja peliongelmien
syntymistä ja pitävät niitä yllä. Vippivelkojen maksajina on usein käyttäjien vanhempia.

Pikavipeistä velkaongelmiin päätyminen on velkaantuneen näkökulmasta usein
häpeällistä ja ahdistusta aiheuttavaa, koska siinä kyseenalaistuu käsitys itsestä asioitaan
hallitsevana, pärjäävänä kansalaisena. Tämän vuoksi asiasta on vaikea puhua. Moni pika-
vippien takia velkaantunut on yksin ongelmansa kanssa. Avunsaanti vippiongelmiin edellyt-
tää kuitenkin omaa aktiivisuutta ja tietoa siitä, kuinka kannattaa toimia. Häpeä ja ahdistus
ovat lamaannuttavia voimia, jotka hankaloittavat realistisen tiedon hankintaa. Oma tietämys
saattaa myös sisältää vääriä käsityksiä liittyen esimerkiksi maksuhäiriömerkintöihin tai
ulosottoon. Velkaongelmiin liittyvän oikeudellisen järjestelmän hahmottaminen ylipäänsä –
mitä tapahtuu ja missä vaiheessa, tai voiko tilanteeseen itse vaikuttaa ja millä tavoin – sisäl-
tää runsaasti vaikeasti avautuvaa 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 nuorille, helppo foorumi kysyä neuvoja ja purkaa ahdistus-
ta. Siinä on kuitenkin myös muita riskejä kuin vaikeus todentaa saadun tiedon paikkansapi-
tävyys (asiaan palataan myöhemmin).

Velkaongelmissa auttavat ammattilaiset ovat vuosien ajan todenneet, että ongel-
mien lisääntymisen taustalla on pitkälti luottojen helppo saatavuus 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 kertovat. On muutoinkin vaikea
nähdä perustetta sille, että kuluttajilla olisi jonkinlainen ”oikeus” markkinoilla myönnettä-
viin pienlainoihin, eikä tällainen näkökulma ole esimerkiksi estänyt payday-lainojen rajoit-
tamista tai kieltämistä USA:ssa. Kyseessä on markkinoiden luoma ja yhteiskunnallisesti
nuori ”tarve”. Pienlainojen kysyntä on saatavuuden ja suosion myötä muodostunut kuiten-
kin suureksi. Tähän on osaltaan johtanut myös kuluttamiseen kannustava yhteiskunta. Tä-
hän kytkeytyykin yksi lainsäädäntöuudistuksen ongelma. Nähdäkseni pienlainojen saata-
vuutta olisi ollut syytä rajoittaa voimallisesti paljon aikaisemmin; huolestuttavaa tietoa pi-
kavippien käytöstä nuorten aikuisten keskuudessa oli saatavilla jo vuonna 2006 julkaistusta
kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamasta selvityksestä. Vaikuttaa siltä, että helpon
lainarahan saantiin on syntynyt eräänlaista riippuvuutta, mikä on hyvin ongelmallista.
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Esityksen riittävyys ja toimeenpanon tukeminen
Vaikka pikavippitarjonnan merkittävällä rajoittamisella voidaan luonnollisesti vähentää
vipeistä aiheutuvia ongelmia, toimenpide ei itsessään riitä. Ongelma on monimuotoinen, ja
tarjonnan rajoittamisella lain keinoin tuskin rajoitetaan pienlainojen kysyntää kuin osin.
Hallituksen esityksen laatimisohjeissa (OM 2004) suositellaan, että esityksessä kerrotaan,
”onko suunniteltu erityisiä toimenpiteitä, joilla tuetaan säädöksen toteutumista esimerkiksi
tiedotuksen, neuvonnan, koulutuksen tai yhteistoiminnan avulla”. Tähän ei hallituksen esi-
tyksissä kiinnitetä useinkaan huomiota, mutta toimeenpanon tukemisella olisi erityistä pai-
noarvoa myös silloin, kun lisätoimien avulla voitaisiin vähentää mahdollisia haitallisia vai-
kutuksia. Erittelenkin seuraavaksi tarkoittamattomia oheisvaikutuksia, joita laista voi aiheu-
tua, sekä yhteiskunnan mahdollisia tapoja reagoida niihin:

· On mahdollista, että pikavippien markkinointi voimistuu ja niiden käyttö lisääntyy
suuresti ennen lain voimaantuloa. Pikavippitarjontaan on liittynyt sopimatonta mai-
nontaa, mihin Kuluttajavirasto ja markkinaoikeus ovat puuttuneet. Kaikki ylimää-
räiset, pikavipeistä aiheutuvat velkaongelmat ovat harmillisia, koska niiden vaiku-
tukset ovat niin moniulotteisia ja kumulatiivisia, kuten edellä on todettu.
è Hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa pienlainojen markkinoinnin asialli-

suutta olisi mielekästä valvoa tehokkaasti niin, että viranomaiset puuttuvat
mahdollisiin ylilyönteihin.

· On mahdollista, että lain tultua voimaan maksuhäiriömerkinnät ja velkomustuomiot
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 mo-
nella perintätoimiin suhteellisen samanaikaisesti.
è On syytä varmistaa, että oikeuslaitos on varautunut mahdolliseen summaa-

risten asioiden hetkelliseen lisääntymiseen.

· Velkaongelmista aiheutuu helposti merkittäviä sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia,
eikä pikavippien tarjonnan vähentäminen ei poista tätä, koska velkaantua voi muil-
lakin tavoin; pikavippien tarjonnan vähentäminen voi väliaikaisesti jopa lisätä eri-
tyispalvelujen tarvetta (ks. kohta edellä). Nykyinen palveluntarjonta (esim. talous-
ja velkaneuvonta ja Takuu-Säätiön velkalinja) kohtaa verrattain huonosti nuoria
aikuisia, kuten edellä on todettu, mikä on itsessään ongelma.
è Yhteiskunnan kannattaisi tukea sellaista palvelutarjonnan kehittämistä, jos-

sa velkaongelmissa kamppailevat nuoret tavoitettaisiin elämismaailmoi-
neen.

· On oletettavaa, että ainakin toimeentulotuen periaatteellinen tarve lisääntyy lain tul-
tua voimaan, tosin on vaikea arvioida sitä, missä määrin se johtaa lisääntyneisiin
toimeentulohakemuksiin.
è Ennen lain voimaantuloa on tarvetta kehittää vaihtoehtoisia, edullisia ja

turvallisia pienlainan saantimahdollisuuksia; tämä on lainvalmistelussa tie-
dostettukin, mutta kehittyykö esimerkiksi sosiaalisen luototuksen ja vastaa-
vien luottojen tarjonta riittävästi vastaamaan kysyntää?
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· On oletettavaa, että lainsäädäntöä pyritään kiertämään uusilla innovatiivisilla luot-
tomuodoilla. Nähdäkseni joihinkin lainkiertoihin on esityksellä pyritty jo vastaa-
maan. Ulkopuolelle rajataan kuitenkin hyödykesidonnaiset lainat. Se herättää kysy-
mään, pyritäänkö lainoja myöntämään jatkossa esimerkiksi arvottomia näennäis-
tuotteita vastaan? Yllytetäänkö lainan tarvitsijoita sitoutumaan sellaisiin lainan käyt-
tötarkoituksiin, joita ei ole oikeasti olemassa? Rajaako ehdotus tällaiset menettely-
tavat ulkopuolelle? Onko muita lainkiertokeinoja mahdollista vielä hahmottaa?
è Innovatiivisten, uuden lain kiertoon perustuvien luottomuotojen mahdollista

ilmentymistä on syytä seurata tehokkaasti jatkotoimia pohtien.

· Yksi mahdollinen ongelma liittyy pimeisiin lainamarkkinoihin. Keskenään tunte-
mattomat ihmiset pyytävät ja tarjoavat erisuuruisia lainoja toisilleen internetin kes-
kustelupalstoilla anonyymien sähköpostiosoitteiden välityksellä; ilmiö on suhteelli-
sen uusi. Lainan pyytäjät eivät tunnu saavan lainoja muilla tavoin. On viitteitä siitä,
että näillä epävirallisilla, yksityisillä lainamarkkinoilla on kosketuspintoja rikolli-
seen alamaailmaan, johon voi puolestaan liittyä kovia perintäkeinoja, kiskontaa ja
kiristystä sekä erilaisten palvelujen suorittamista. Poliisi on esittänyt huolta siitä, et-
tä epätoivoisesti rahaa lainaksi pyytävä henkilö voi joutua yllä kuvattujen lainakes-
kustelujen kautta rekrytoinnin kohteeksi osaksi alamaailmaa. Onkin huolestuttavaa,
jos lakiesitys johtaa välillisesti pimeiden lainamarkkinoiden kasvuun; pohja sille on
joka tapauksessa olemassa. Tosin aivan viime aikoina on ollut havaittavissa, että
suomi24:sen (merkittävä toimija tällä alueella) ylläpito on kiristänyt valvontaa lai-
na-asioiden keskustelupalstoilla poistaen aktiivisesti lainojen pyytämiseen ja tar-
joamiseen liittyviä viestejä. Toivottavasti näin on jatkossakin. Tällainen keskeisen
keskustelufoorumin ajantasainen reagointi vähentää jo merkittävästi erittäin riskialt-
tiiden pimeiden markkinoiden mahdollisuuksia laajentua kansalaistasolle.
è Keskustelupalstojen ylläpitäjiä kannattaa jatkuvasti kannustaa poistamaan

viestit, jotka liittyvät lainojen yksityismarkkinoihin: kysyntään ja tarjontaan.

Kaiken kaikkiaan lain tavoitteiden toteutumista ja säännösten vaikutuksia mahdollisine
oheishaittoineen olisi hyödyllistä seurata tutkimuksen keinoin. Lopuksi todettakoon, että
olisi myös hyödyllistä ja lain toimeenpanoa tukevaa, jos valtiovalta kannustaisi kuluttajia
taloudellisesti kestävään elämäntapaan. Yhteiskunta tuskin hyötyy sellaisesta ”ylikuluttami-
sesta”, joka johtaa vakaviin haittoihin sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisten järjestel-
mien näkökulmista.
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