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1.1 Lähtökohdat arvioinnille sekä ehdotettujen rajoitusten hyväksyttävyys 

Lähtökohtana mietinnön valtiosääntöoikeudelliselle arvioinnille on, että keskeiset ehdotukset 
pienten luottojen tarjontaoikeuden rajoittamisesta sekä toisaalta kulu- ja korkokattosääntelystä 
merkitsevät rajoituksia sopimussuhteisiin ja sopimusvapauteen, joiden katsotaan kuuluvan 
perustuslain (”PL”) 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan piiriin. Ehdotukset rajoittavat myös 
PL:n 18 §:ssä turvattua elinkeinovapautta.  

Mietinnön pääasiallisena tavoitteena on vähentää pikaluotoista aiheutuvia velkaongelmia.  

1.2 Rajoitusten välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus 

Perusoikeusrajoituksia koskeva suhteellisuuden vaatimus edellyttää, että ilmoitettu tavoite ei 
ole saavutettavissa lainkaan tai ainakaan riittävän tehokkaasti muilla, perusoikeuksiin 
vähemmän puuttuvilla keinoilla.  

Mietinnössä rajoituksen välttämättömyyttä perustellaan sillä, että kuluttajaluottolainsäädännön 
kokonaisuudistuksesta saadun kokemuksen nojalla pikaluottoihin liittyvät velkaongelmat eivät 
ole olennaisesti vähentyneet. Koska kokemuksia kyseisestä kokonaisuudistuksesta on vasta 
runsaan vuoden ajalta, esitettyä perustelua lainsäädäntömuutosten välttämättömyydelle ei 
voida pitää vahvana. Aikaisemmat lainsäädäntötoimet ovat myös saattaneet olla tehottomia tai 
väärin laadittuja. 

Perusteluina perusoikeusrajoitukselle on lisäksi esitetty, että osa alan yrityksistä ei noudata 
luotonannossaan lain säännöksiä. Joidenkin pienlainayhtiöiden väitetty piittaamattomuus 
säännöksistä ei kuitenkaan ole peruste puuttua lainmukaisesti toimivien pikalainayritysten 
toimintaan. Perusoikeusnäkökulmasta perustellumpi ja perusoikeuksiin vähemmän puuttuva 
keino olisi voimassa olevan lainsäädännön valvonnan lisääminen ja tehostaminen sen 
tiukentamisen sijaan.  

1.3 Tarjontaoikeuden rajoittaminen, korko- ja kulukattosääntely sekä 
siirtymäsäännökset 

Mietinnössä on esitetty korko- ja kulukattosääntelyn asettamista alle 2000 euron luotoille, pois 
lukien hyödykesidonnaiset luotot. Ehdotus merkitsisi näin ollen pikaluottoyritysten asettamista 
eri asemaan muihin luotonantajiin nähden. Arvioinnissa on tästä syystä otettava huomioon 
PL:n 6 § 1 momentin yhdenvertaisuussäännös. Käytännössä ehdotus ei vaikuttaisi myöskään 
luottokorttien tarjontaan tai hinnoitteluun.    

Pienten luottojen asettaminen eri asemaan suurempiin luottoihin verrattuna vain kulujen 
suhteellisen suuruuden perusteella on kyseenalaista. Toimitetun aineiston perusteella 
pikaluottojen osuus kaikista kulutusluotoista on vain 0,5 prosenttia. Jos pikalainojen osuus 
kaikista kulutusluotoista on olematon, on vaikea nähdä, että pikalainojen tosiasiallinen 
kieltäminen voisi vaikuttaa velkaongelmiin.  

Ehdotettu kulu- ja korkokattosääntely merkitsisi tosiasiassa sitä, että pikaluottoyritykset eivät 
käytännössä voisi tarjota kuluttajille lainkaan alle 2000 euron suuruisia luottoja, koska se olisi 
taloudellisesti kannattamatonta. Siksi kyseessä olisi hyvin syvällekäyvä perusoikeusrajoitus 
elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan näkökulmasta.  


