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1 JOHDANTO 

Ensimmäiset varsinaisesti pikaluottotoimintaa harjoittaneet yritykset saapuivat 

Suomen luottomarkkinoille vuonna 2005. Kuluttajien vahva reagointi helppojen 

luottojen saatavuuteen yllätti luottomarkkinat sekä niiden valvojat. Kulutusluottoja 

koskeva ohjeistus ja valvonta suuntautui ensimmäiseksi markkinointiin ja sopi-

musehtoihin. Viranomaiset pyrkivät informoimaan kuluttajia vastuullisesta luoton-

ottamisesta sekä niiden tuomista ongelmista, kuten maksukyvyttömyydestä.  

(Niemi 2014, 117–118.) 2010-luvun vaihteessa kulutusluottoja tarjoavien yrityk-

sien kasvu jatkui, mutta samalla sääntely tiukentui. Vuonna 2013 korkokattosään-

telyn (KSL 7:17a) seurauksena monet pienlainoja tarjoavat yritykset ja muut luo-

tontarjoajat lopettivat toimintansa tai uudistivat palveluitaan. Vuonna 2014 suo-

malaiset kotitaloudet ottivat kulutusluottoja 69 145 kappaletta yhteensä 44 mil-

joonaa euroa (Niemi 2014, 118). 

1.9.2019 voimaan tullut kuluttajansuojalain muutos tiukensi kuluttajalta kulutta-

janluotosta perittävää korkoa ja muita luottokustannuksia, kuten lainanhoitokuluja 

koskevaa sääntelyä. Muutoksilla halutaan rajoittaa kuluttajalta luotosta makset-

tavaksi tulevan koron ylärajaa muut kustannukset mukaan luettuna. Lakimuutok-

sen vuoksi lainan nimelliskorko saa olla enintään 20 %. Muutosta edeltävänä ai-

kana alle 2000:n € lainoilla oli 50 % korkokatto. 2000 € ylittävien lainojen korkoja 

ei rajoitettu mitenkään. Muita kuluja lainaan liittyen saa lakimuutoksen jälkeen 

olla enintään 150 € vuodessa. Lisäksi näiden kulujen periminen päivä kohtaisesti 

saa olla 0,01 % lainasummasta. Huomioitavaa on se, että muutoksen ulkopuo-

lelle jäävät ajoneuvojen osamaksut sekä asuntolainat (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

2020). Lakimuutos vaikuttaa laajasti eri luottoa tarjoavien yrityksien kuten pank-

kien ja pikavippi yritysten toimintaan. 

Aihe on ollut useasti mediassa esillä. Vuoden sisällä lakimuutoksia on tehty kaksi 

kappaletta. Vuoden 2019 syyskuun lakimuutoksen lisäksi 1.7.2020–31.12.2020 

väliselle ajalle asetettiin voimaan Kuluttajasuojalain 7 luvun lakimuutos, mikä 

alensi korkokaton 10 prosenttiin. Syy muutokseen oli COVID-19 pandemian vai-

kutukset taloudelliseen tilanteeseen. Muutoksella pyrittiin helpottamaan kotita-

louksien ja yrityksien suoriutumista lyhennyksistä tarjoamalla lyhennysvapaita. 
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Useat kotitaloudet joutuvat todennäköisesti hakemaan luottoja poikkeustilan ai-

kana. Muutoksen tehtävänä on parantaa velallisten asemaa, vähentää velkaon-

gelmia ja taata perittävälle luotolle asianmukainen korko (HE 53/2020 vp.)  

Aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Pikavippiyrityksien määrä ja suosio on 

laskenut viime vuosien aikana. Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut ja 

vuonna 2019 yhteensä 386 700 suomalaisella oli merkintä (Suomen Asiakastieto 

Oy 2019.) Korkojen muutoksen lisäksi lainojen myöntämisperusteet muuttuivat. 

Pikavippejä tarjoavat yritykset eivät voi myöntää lainoja enää yhtä vapaasti kuin 

aiemmin. Asiakkaan ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän jälkeen lainan ottami-

nen hankaloituu. Luoton luotottaminen ei onnistu ja kuluttajan velkaprosessin sel-

vittäminen alkaa nopeammin. 

Kiinnostukseni aiheeseen tulee omasta työstäni. Yksi työtehtävistäni on tarjota 

kulutusluottoja. Niiden tarjoamiseen liittyy paljon juridisia vaatimuksia kuten Ku-

luttajasuojalain, Finanssivalvonnan ja pankin omia ohjeistuksia. Opinnäytetyön 

tavoitteena on esittää selkeästi lukijalle luotottamiseen liittyviä osa-alueita. Luot-

toja on olemassa monipuolisesti ja niitä sitovat erilaiset määräykset. 

 Tutkimusongelma- ja kysymykset 

Opinnäytetyön tärkein tutkimuskysymys kohdentuu lakimuutoksista johtuneiden 

muutosten selvittämiseen vakuudettomissa kulutusluotoissa. Jokaisen lakimuu-

toksen taustalla ovat eri asiat, kuten kuluttajien velkaantuminen ja luottomarkki-

noiden vääristyminen. Esittelen myös niiden vaikutukset, eli minkälaisia lopputu-

loksia kyseisillä muutoksilla on haluttu saada aikaan. Työhön sisältyy osioita luot-

toihin liittyvistä osa-alueista kuten maksukyvyttömyydestä ja maksuhäiriöistä. Ra-

jaan opinnäytetyön aiheeni korkokaton lakimuutoksen taustoihin ja vaikutuksiin. 

Tausta muutokselle löytyy yli kymmenen vuoden takaa. Muutoksien osuus tulee 

olemaan pääosin Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin tuottamien tilastojen muo-

dossa.  

Käytän opinnäytetyössä määritelmiä kuten luotto, kulutusluotto, vakuudeton- ja 

vakuudellinen kulutusluotto sekä maksuhäiriömerkintä. Määrittelen nämä käsit-

teet niitä käsittelevissä luvuissa. Tarkoituksena on esittää selkeästi niiden poik-

keavuudet ja erot eri osioissa. Käytän käsitteitä luotto ja kulutusluotto yleisellä 
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tasolla. Vakuudeton- ja vakuudellinen kulutusluotto termit esiintyvät tekstissä, 

kun käsittelen niitä tarkemmin. Tämä korostuu esimerkiksi kappaleissa, joissa 

esittelen niiden erot, lakimuutoksia käsiteltäessä sekä tilastollista kehitystä tutkit-

taessa.  

 Tutkimusmenetelmät  

Opinnäytetyö on selvitystyö. Tavoitteenani on tutkia ja jäsennellä aiheeseen liit-

tyvää aineistoa. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt aineistontutkinta menetel-

mää. Työn käsittelyosion tiedot pohjautuvat valmiisiin aineistoihin ja dokument-

teihin. Lähteet koostuvat lähdekirjallisuudesta, tilastoista, artikkeleista, viran-

omaisten ja rahoitusalan toimijoiden verkkosivujen sisältämistä tiedoista. Käytetyt 

tilastot ja tutkimukset ovat Tilastokeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Suo-

men Pankin teetättämiä. Jokainen tekstissä esitetty tilasto, taulukko, kaavio tai 

tutkimustieto on yleisesti saatavilla ja ne ovat muokkaamattomia.   

Työn tutkimusmenetelmä on laadullinen eli kvalitatiivinen. Menetelmä on tieteel-

lisen tutkimuksen suuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, merki-

tyksiä ja ominaisuuksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Jyväskylän Yli-

opisto 2015.)  Kyseisellä menetelmällä on useita eri piirteitä ja määritelmiä. Niitä 

ovat esimerkiksi aineistonkeruumenetelmä, harkinnanvarainen ja teoreettinen 

otanta ja hypoteesittomuus. Laadullinen aineisto tarkoittaa yksinkertaisesti ai-

neistoa, joka on muodoltaan tekstiä. Aineisto voi olla syntynyt tutkijasta riippu-

malla tai riippumatta esimerkiksi haastattelemalla ja havainnoinnilla. Laadullista 

tutkimusmenetelmää käytettäessä tavoitteena on aineiston keruun avulla tuottaa 

ymmärrettävä kokonaisuus aiheesta toiselle lukijalle (Eskola & Suoranta 1998.)  

Kvalitatiiviseen tutkimukseen liitetään aineistolähtöinen analyysi. Opinnäytetyön 

teoriaosuus muodostuu valmiista aineistosta. Aineistoa rajaamalla analysointi on 

yksinkertaisempaa ja helpottaa lukijan ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. Laa-

dullista aineistoa on saatavilla runsaasti, mikä korostaa rajauksen tärkeyttä (Ero-

nen, Syrjäläinen & Värri 2007). Analysoin aineistoa laadullisen analyysin lisäksi 

myös osittain määrällisellä menetelmällä. Kuvaan ja tulkitsen kulutusluottojen 

muutoksia tilastojen ja numeroiden avulla (Jyväskylän Yliopisto 2015). 
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Käsiteltäessä kulutusluottoja ja sen muutoksia juridisesta näkökulmasta on tär-

keä ymmärtää tutkittava ilmiö laadullisen tutkimusotteen mukaisesti. Mistä koko-

naisuuksista aihe ja muutokset koostuvat? Laadullinen menetelmä korostuu työs-

säni aineistonkeruun osalta. Teoria muodostuu valmiista aineistosta, jonka olen 

kerännyt eri lähteiden avulla. Rakennan aineiston tutkimussuunnitelman mukaan, 

mutta tutkimushankkeessa työn eri vaiheet aineistonkeruu, analysointi, tulkinta ja 

raportointi sulautuvat yhteen (Eskola & Suoranta 1998.) 

Sisällytän opinnäytetyöhön myös haastattelun, jossa haastattelen rahoitusalalla 

työskentelevää ammattilaista. Haastattelun aiheita ovat kulutusluotot ja niissä ta-

pahtuneet vaihtelut lakimuutoksien myötä. Onko lainojen myöntäminen esimer-

kiksi vaikeutunut pankkialalla? Haastattelun pohjana toimii etukäteen suunniteltu 

haastattelurunko, jotta kysymykset saadaan kohdennettua mahdollisimman hy-

vin tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelmaan (Juuti & Puusa 2020.) Työhön liit-

tyen tulen tarvitsemaan teoriatietoa ohjeistuksista Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, 

Finanssivalvonnalta, Suomen Pankilta ja lisäksi lainsäädännöstä sekä Suomen 

että EU:n tasolta.  
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2 KULUTUSLUOTOT 

 Vakuudeton kulutusluotto 

Vakuudettomalla kulutusluotolla tarkoitetaan yleisesti kuluttajaluottoa, jonka ku-

luttajan on tarkoitus käyttää erityyppisiin tarkoituksiin esimerkiksi kulutushyödyk-

keiden ja erilaisten palveluiden hankkimiseen. Tyypillisiä vakuudettomia kulutus-

luottoja ovat ajoneuvorahoitukset, luottokorttien luotot, luotolliset käyttötilit, kodin-

elektroniikkaluotot ja erilaiset remonttilainat. Pikaluotot, jotka tunnetaan yleisem-

min pikavippinä, ovat myös kulutusluottoja (Makkonen 2012, 33). Kuluttajaluot-

toon lukeutuu myös luotto, jonka myöntää tai lupaa joku muu kuin luotonantaja 

lainana, maksunlykkäyksenä tai muunlaisena taloudellisena järjestelynä, jos elin-

keinonharjoittaja välittää luoton kuluttajalle (Kuluttajansuojalaki 38/1789 7:1 §).  

 

Vakuudettomat kulutusluotot ovat nopeasti saatavia ilman vakuuksia myönnettä-

viä lainoja. Laina-aika voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useampaan vuo-

teen riippuen luottosopimuksesta (Niemi 2014, 118). Kuluttajaluotosta puhuttiin 

ennen kuluttajansuojalain koskevan sääntelyn uudistamista kulutusluottona. Sillä 

tarkoitettiin täysin samaa määritelmää kuin kuluttajaluotto- käsitteellä. Vuonna 

2010 termi korvattiin uudistuksessa perusteluin, että kuluttajaluotto- käsite on sel-

keämpi kuvaamaan yleisesti kaikkia kuluttajalle myönnettäviä luottoja. Saman ka-

tegorian alle lukeutuvat myös esimerkiksi asunto -ja opintolainat. Kulutusluotto- 

käsite koettiin lainsäädöllisellä tasolla hämääväksi, koska sen oikeudellinen si-

sältö poikkesi liikaa arkikielisestä merkityksestä (Makkonen 2012, 33).  

 

Osamaksurahoitus luetaan myös kulutusluotoksi. Sen tarkoituksena on esimer-

kiksi auton käyttämisestä luoton takaisinmaksun vakuutena. Osamaksukauppa 

yksittäiseen suurempaan hankintaan tarkoitettu kertaluonteinen kulutusluotto (Fi-

nanssivalvonta 2020). Vakuudettomia kulutusluottoja myöntävät kuluttajaluotto-

rahoitukseen suuntautuneet rahoitusyhtiöt kuten erilaiset pikavippi yritykset. 

Pankkien osalta vakuudettomien kulutusluottojen tarjoaminen tapahtuu pääsään-

töisesti pankin omistaman tai yhteistyökumppanina toimivan rahoitusyhtiön 

kautta (Makkonen 2012, 34). Finanssivalvonta erittelee kulutusluoton ja pikaluo-

ton erillisiksi lainoiksi. Ero lainojen välillä on laina-aika. Alle 3 kuukautta kestävä 



12 

 

vakuudeton luotto, joka tarjotaan puhelimen tai verkon välityksellä luetaan pika-

luotoksi (Finanssivalvonta 2020).  

 

Vakuudettomassa kulutusluotossa luottomäärä on pienempi verrattuna vakuu-

delliseen, koska lainalle ei ole annettu vakuutta tai takausta (Makkonen 2012, 

34). Vakuudettomien kulutusluottojen korot ovat korkeampia kuin vakuudellisten. 

Yleinen korkotaso vaihtelee 10–20 % välillä eri luotonmyöntäjien kesken laina-

ajasta ja summasta riippuen. Osuuspankin tarjoaman 10 000 € vakuudettoman 

kulutusluoton korko on kiinteä 7,95 %. Laina-ajaksi määräytyy 7 vuotta ja 10 kuu-

kautta. Todellinen vuosikorko lainalle on 9,5 %, kun huomioidaan lainanhoitokus-

tannukset. Kokonaiskustannukseksi tulee tällöin 14 005 € (Osuuspankki 2020.) 

Samalla lainasummalla ja maksuajalla S-Pankin tarjoamalla kulutusluotolla lai-

nan korko on 12,573 % ja todellinen kokonaiskustannus 16 943,50 € (S-Pankki 

2020.) Erilaisten pikavippiyrityksien tarjoamat kulutusluotot ovat kustannuksiltaan 

kalliimpia. Vippi.fi sivuston tarjoaman kulutusluoton korko on 13,9 % –19.9 % ja 

todellinen vuosikorko 21,5 % –29,5 %. Korko on 1000 €–10 000 € lainasummalle. 

Laina-aika on 12–88 kuukautta (Saldo Finance Oyj 2020.)  

 Vakuudellinen kulutusluotto 

Kulutusluoton voi hakea vakuudettoman lisäksi myös vakuudellisena. Vakuuden 

tai takauksen avulla lainasumma on suurempi ja korko matalampi (Niemi 2014, 

97–98). Yleisimpiä vakuuksia kulutusluotoille ovat esine- eli reaalivakuudet. Täl-

laisia ovat esimerkiksi asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet 

sekä kiinteistöt. Vakuusoikeus perustetaan panttauksella. Prosessissa velallinen 

tai joki muu henkilö antaa omaisuutta lainan vakuudeksi. Tilanteessa, jossa lai-

naa ei makseta takaisin luottosopimuksen mukaisesti, velkojalla on oikeus myydä 

vakuudeksi annettu omaisuus lainan takaisinmaksun vuoksi (FINE 2020.) Jos lai-

nan vakuutena on esimerkiksi reaaliomaisuutta kuten asunto-osake se nimetään 

oikeudellisesti pantiksi. Prosessissa syntyy panttaussitoumus, jossa käy ilmi 

panttauksen laajuus ja muut tarkemmat ehdot takaisin. Erityispanttauksessa 

pantti kattaa tietyt sitoumuksessa yksilöidyt luotot. Yleispanttausta käytettäessä 

pantinantaja asettaa luotonantajalle vakuudeksi jonkin tietyn omaisuuden, joka 
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on luotonantajan kaikkien voimassa olevien ja tulevien luottojen vakuutena (Mak-

konen 2012, 34–35). 

 

Vakuudellisen kulutusluoton vakuutena voi olla myös henkilötakaus. Takaaja on 

vastuussa luoton suorittamisesta kaikilla tuloillaan ja omaisuudellaan. Henkilöta-

kauksessa toinen henkilö luotonsaajan sijasta on vastuussa luotosta. Jos takaaja 

lyhentää luottoa takauksen mukaisesti, hänelle syntyy regressioikeus eli oikeus 

periä maksettu luoton lyhennys luotonsaajalta takaisin (Makkonen 2012, 36.) Va-

kuudettoman ja vakuudellisen lainan ero muodostuu koron alenemisen ja lainan 

kokonaiskustannuksen myötä. 10 000 € vakuudellisen kulutusluoton korko 

Osuuspankin tarjoamana on 3,65 % Todellinen vuosikorko nousee 4,6 %. Lainan 

kokonaiskustannus on 11 478 € (Osuuspankki 2020).  

 Kulutusluottojen määrällinen muutos 

Vuonna 2019 velallisia asuntokuntia Suomessa oli 1,45 miljoonaa eli 53 % kai-

kista asuntokunnista. Vuodesta 2002 velallisten asuntokuntien määrä on kasva-

nut 163 600 eli 13 % (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Asuntokuntien lukumäärä ja velat (Tilastokeskus) 
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Kulutusluottojen osuutta kuvaa ’’asuntokuntia, joilla on muuta velkaa’’- osio. Ku-

luttajaluottoihin kuuluvat asuntoluotot, opintolainat ja kulutusluotot. Taulukossa 

kulutusluotot ja vuodesta 2015 eteenpäin opintolainat on tilastoitu yhdessä (Tau-

lukko 1) Muiden velkojen määrässä on tapahtunut selkeä nousu vuosien 2002 ja 

2007 välillä. Kehitykseen vaikuttivat vuonna 2005 Suomeen tulleet pikavippiyri-

tykset ja niiden vahva suosio kuluttajien keskuudessa. Vakuudettomia kulutus-

luottoja, mihin ei lueta tili- ja korttiluottoja, nostettiin 302 miljoonaa euroa vuoden 

2020 heinäkuun aikana. Määrä on lievästi kasvanut vuoden 2019 vertailukoh-

dasta. Heinäkuun nostomäärä on 10-vuotisen tilastointihistorian toiseksi suurin. 

Vakuudettomien kulutusluottojen nostomäärissä havaittiin lasku koronaviruksen 

aiheuttaman poikkeustilan aikana, mutta tilanne on tasaantunut ajan kuluessa. 

Poikkeustilan aikana kuluttajien halu kestohyödykkeiden hankintaan on havaitta-

vissa kulutusluottojen kysynnän lukumäärissä (Suomen Pankki 2020).  

 

Alla on esitetty henkilöautokaupan ja vakuudettomien kulutusluottojen kehitys 

(Kuvio 1). Vakuudettomien kulutusluottojen nostojen määrä on vaihdellut vuosien 

välillä, mutta tasainen nousu on huomattavissa.  

 

 

Kuvio 1. Henkilöautokaupan ja vakuudettomien kulutusluottojen kehitys (Suomen 

Pankki) 
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Vakuudettomien kulutusluottojen kehitys on esitetty punertavalla viivalla. Vasem-

massa reunassa kuvataan nostettujen luottojen määrä miljoonina euroina (Kuvio 

1). Vuodesta 2015 vuoden 2020 heinäkuuhun nostojen määrä on kasvanut rei-

lusta 160 miljoonasta lähelle 320 miljoona euroa. Vuoden 2020 huhtikuussa on 

myös havaittavissa selkeä yli 40 miljoonan lasku nostoissa.  

 

Heinäkuussa 2020 Suomessa toimivien luottolaitosten luottokanta oli yhteensä 

16,7 miljardia euroa. Kulutusluottojen osalta suurin osa oli vakuudettomia 6,4 mil-

jardia. Niiden lisäksi kuluttajat nostivat yhteensä 5,9 miljardia euroa vakuudellisia 

luottoja sekä tili- ja korttiluottoja 4,4 miljardia euroa. Nämä kyseiset kulutusluotot 

muodostavat noin 70 prosenttia kaikista kotitalouksien kulutusluotoista (Suomen 

Pankki 2020).  
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3 LUOTON MYÖNTÄMINEN 

 Luotonantajan tehtävät 

Luoton saamiseksi on olemassa useita perusteita ja edellytyksiä, jotka kuluttajan 

tulee täyttää ja luotonmyöntäjän selvittää. Kuluttajansuojalain 7 ja 7a luvut kerto-

vat vastuuvelvoitteet, joita jokaisen kuluttajaluotonantajan on noudatettava. Hy-

vän luotonantotavan yleissäännöksen (KSL 7:13) mukaan luotonantajan on me-

neteltävä vastuullisesti luotonantoprosessissa. Kyseinen tapa käsittää muun mu-

assa luottojen markkinointiin liittyviä velvollisuuksia kuten kuluttajan harkintaky-

kyyn vaikuttavien keinojen käyttämistä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020.) Mak-

sullisia viestintäpalveluita ei voi käyttää viestinä keinona markkinoinnissa tai luo-

ton myöntämisen vaiheessa. Luotonmyöntäjän on myös kerrottava kuluttajalle 

selkeästi muun muassa luoton taloudelliset vaikutukset, sen keskeiset ominai-

suudet, erilaiset lisäpalvelut ja maksujärjestelyt lyhennyksien viivästystilanteissa 

(Makkonen 2016, 53–54).  

 Luotokelpoisuuden arviointi 

Kun luottoa myönnetään kuluttajalle, tulee luotonmyöntäjän arvioida kuluttajan 

mahdollisuus täyttää luottosopimuksen vaatimat velvollisuudet. Näitä ovat luo-

tonsaajan kyky suoriutua luoton koroista ja kustannuksista. Prosessia kutsutaan 

luottokelpoisuuden arvioinniksi. Arviointi toteutetaan kuluttajan tulojen, menojen, 

muiden vastuiden, olemassa olevien lainojen sekä niiden lyhennyksien ja muita 

taloudellista tilannetta koskevien tietojen avulla (Kuluttajansuojalaki 38/1789 7:14 

§, 7a:11 §).  

 

Luoton myöntäminen on mahdollista vain, jos arvioinnin lopputuloksena on kulut-

tajan todennäköinen suoriutuminen kuluista luottosopimuksen mukaisesti. Sa-

malla luotonantajan täytyy määritellä periaatteet, joilla se myöntää kulutusluot-

toja. Näiden periaatteiden ja tapojen ei kuitenkaan edellytetä olevan julkisesti 

saatavilla. Kyse on luotonantajan sisäisentoiminnan periaatteista. Tällainen vel-

vollisuus on esimerkiksi pankeilla. Syy tähän löytyy luottoriskien hallintaan liitty-

vistä säännöksistä ja viranomaisohjeista (Makkonen 2016, 55–56.) Luotonanta-

jalla ei ole velvollisuutta myöntää luottoa, vaikka luotonhakija olisi eri kriteereillä 
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arvioituna maksukykyinen luotonsaantiin. Periaatteet ja kriteerit ovat luotonmyön-

täjän päätettävissä, mutta niiden täytyy noudattaa kuluttajansuojalaissa säädet-

tyjä luottokelpoisuuden arviointivelvollisuuden määritelmää. Luotonmyöntäjällä 

on mahdollisuus tehdä kokonaisharkintansa mukaisia luottopäätöksiä myös kiel-

teisiä (Makkonen 2016, 247). Kielteinen luottopäätös ei voi perustua syrjintään 

kuten henkilön ominaisuuksiin, alkuperään, mielipiteeseen, kansallisuuteen tai 

esimerkiksi uskontoon (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 3:8 §). 

 Luottosuhde ja toiminnan valvonta 

Luottosuhde on sopimussuhde, jota ohjaa sopimusoikeudenperiaatteet. Tällai-

nen sopimus voi olla vapaamuotoinen tai suullinen. Suurimmaksi osaksi luotto-

sopimukset tehdään kirjallisesti tai sähköisesti. Syy tähän on kuluttajan todenta-

mista säätelevä lainsäädäntö ja sopimuksen todistamisen varmistaminen. Myös 

luottosopimuksessa noudatetaan sopimusoikeuden oikeussääntöä sopimuksen 

sitovuuden periaatteesta. Varallisuusoikeudessa luottoja koskee pääsääntö so-

pimuksien sitovuudesta sellaisena kuin ne on tehty (Niemi 2014, 23–24.) Luotto-

laitoslaki määrää samalla yleissäännöksen kautta, että kuluttajan kannalta koh-

tuuttomien sopimusehtojen käyttäminen on kiellettyä (Makkonen 2016, 57).  

 

Luottolaitoksien toimintaa valvoo muun muassa Finanssivalvonta ja Suomen 

Pankki.  Tehtävänä on edistää hyviä menettelytapoja finanssimarkkinoilla. Tämä 

toteutuu sen valvonnassa olevien toimijoiden toiminnassa. Finanssivalvonnalla ei 

ole toimivaltaa puuttua valvontansa ulkopuolella olevien tahojen menettelytapoi-

hin (Makkonen 2012, 43). Luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sää-

detyn lain (853/2016) mukaan luotonantajien toimintaa valvoo Etelä-Suomen 

aluehallintavirasto. Sen tehtävänä on pitää yllä valtakunnallista rekisteriä Suo-

messa toimivista luotonantajista (Yli-Korhonen 2020). 

 

Finanssivalvonta toimii hallinnollisella tasolla Suomen Pankin yhteydessä, mutta 

se on samaan aikaan päätöksen teossaan itsenäinen (Finanssivalvonta 2020). 

Suomen Pankki vastaa rahoitusjärjestelmän yleisvalvonnasta sekä arvioi siihen 

liittyviä riskejä yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. Suomen Pankin tavoitteena 
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on havaita rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja vaarat sekä ennalta-

ehkäistä niitä (Suomen Pankki 2020.)  

 Lainsäädännön uudistus EU-direktiivin mukaiseksi 

Euroopan unionin maiden luotonmyöntämiseen liittyvistä asetuksista päättää Eu-

roopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto. Edellisen kerran kulutusluot-

toja koskevaa lainsäädäntöä muutettiin 23.4.2008 ja muutos tuli voimaan suo-

messa joulukuussa 2010. Aiemmin voimassa ollut vuoden 1986 direktiivi 

87/102/ETY kumottiin ja voimaan asetettiin direktiivi 2008/48/EY, joka tunnetaan 

myös nimellä kulutusluottodirektiivi. Kyseinen direktiivi koskee kulutusluottoja 

koskevien jäsenvaltioiden lakien, hallinnollisten määräysten ja asetusten yhte-

näistämistä. Direktiivin tuoman muutoksen taustalla oli tarkoituksena vähentää 

jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen eroavaisuutta luonnollisille henkilöille myönnet-

tävien luottojen osalta ja erityisesti kulutusluottoihin liittyen.  Kulutusluottomarkki-

noiden jatkuvan kehittymisen vuoksi haluttiin taata kuluttajasuojan mukainen var-

muus markkinoilla (Direktiivi 2008/48/EY).  

 

Suomen lainsäädäntöä päivitettiin direktiivin mukaiseksi. Kasvaneen velkaantu-

misen ja lisääntyneiden velkomustuomioiden vuoksi Kuluttajansuojalain lukua 7 

muutettiin hallituksen esityksen 24/2010 mukaan. Vuosien 2005 ja 2008 välillä 

velkomustuomioiden määrä oli kasvanut 20 000 kappaleesta melkein 80 000. Li-

säksi vuonna 2009 pelkästään tammi-kesäkuun välisenä aikana annettiin 59 000 

yksityishenkilön tili- ja kertaluottojen ryhmän velkomustuomiota (HE 24/2010 vp.)  

Muutoksien avulla haluttiin puuttua hyvään luotonantotapaan, luottokelpoisuuden 

arviointiin ja rekisteröintivelvoitteeseen Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Pikaluottoja koskeva lainsäädäntö uudistus 1.12.2010 (Vermilä 

2017, 25) 

 

 

Taulukossa 2 on tiivistetty, miten Kuluttajasuojalain 7. pykälää muokattiin vastaa-

maan Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston määräyksiä. Jäsen-

valtioiden oli pantava direktiivin 2008/48/EY mukaiset vaatimukset lainsäädän-

nössä täytäntöön ennen 11.6.2010 sekä sovellettava sen säädöksiä päivämää-

rästä eteenpäin (HE 24/2010 vp).  
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4 MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ 

 Maksuhäiriömerkinnän saaminen 

Maksuhäiriömerkintä syntyy, kun jättää laskun tai velanlyhennyksen suoritta-

matta. Pelkästään suorituksesta myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkin-

tää (Oikeus.fi 2018). Maksuhäiriömerkintä voidaan tallentaa luottorekisteriin, kun 

velkojan ilmoittaman kulutusluoton lyhennyserä on ollut myöhässä yli 60 päivää. 

Maksuhäiriön mahdollisuus on pitänyt mainita luottosopimuksessa, että merkin-

nän saaminen on mahdollista. Velkojan täytyy lähettää velalliselle myös 21 päi-

vää ennen maksukehotus, missä mainitaan kyseinen uhka. Tällaisen tilanteen 

kohdalla maksuhäiriömerkintä on voimassa 2 vuoden ajan (FINE 2017).  

 

Maksuhäiriömerkinnän voi saada usealla eri tavalla. Myös tuomioistuin voi mää-

rätä velkomistuomion, missä se määrää velallisen maksamaan velan. Kyseessä 

on käräjäoikeuden riidaton velkomustuomio ja yksipuolinen tuomio. Tuomioistui-

men määräämään merkinnän kesto on 3 vuotta. Säilymisaika lyhenee 2 vuoteen. 

jos velka, josta tuomio on annettu, maksetaan eikä luottotiedoissa ole muita mer-

kintöjä. Kuitenkin, jos velalliselle tulee uusia merkintöjä säilytysaikana, pitenee 

aika 4 vuoteen (Kuluttajaliitto 2020). 

 

Tilanteessa, jossa velallisen tulot ovat niin pienet, että niistä ei voida ulosmitata 

velan lyhennystä, seuraa aina maksuhäiriömerkintä (Oikeus.fi 2018). Ulosottovi-

ranomainen voi todeta varattomuuden. Kuten tuomioistuimen tilanteessa, myös 

ulosottoviranomaisen kanssa laskun voi maksaa pois heti. Merkintä on voimassa 

kaksi vuotta, ellei velalliselle merkitä uutta häiriömerkintää kyseisen kahden vuo-

den aikana. Ulosotossa voidaan menetellä joko laajalla tai suppealla ulosotolla. 

Suppeassa mallissa merkintä poistuu heti, kun lasku on maksettu pois. Pitkäai-

kaisesta ulosotosta merkinnän saa pois velallisen pyytäessä ulosottomiestä il-

moittamaan ulosottoprosessin päättyneen. Menettely on käytössä esimerkiksi, 

kun velka on maksettu pois kokonaan. Maksuhäiriömerkinnän saa lisäksi, jos 

ulosoton perintä on jatkunut velalliselta 2 vuoden aikana vähintään 18 kuukautta 

(Ulosottokaari 705/2007 1:32 §). Merkintä tallennetaan lisäksi luottorekisteriin, jos 

yksityishenkilö on velkajärjestelyssä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014). 
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 Ulosottokaaren lakimuutos 

Pandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi vuoden 2020 keväällä hallitus esitti 

eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä 

niitä säännöksiä, joissa säädellään ulosottomenettelyn keventämistä, rajoitta-

mista tai täytäntöönpanon lykkäämistä koskevista edellytyksistä muutettaisiin. 

Tarkoituksena on ottaa paremmin huomioon poikkeusoloista aiheutuvat taloudel-

liset vaikeudet ulosottomenettelyssä. Lakimuutoksen tavoitteena on täten madal-

taa ulosottokaaren rajoitusten ja helpotusten soveltamisen kynnystä (HE 44/2020 

vp.)  

 

Esityksen mukaisesti säädettiin laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta 

289/2020. Väliaikaiseen lakiin muutettiin Ulosottokaaren 705/2007 säännöksiä, 

joissa säädetään ulosottomenettelyä, muutettiin väliaikaisesti. Lakimuutoksen 

vaikutuksia tulevat olemaan esimerkiksi ulosoton velkojille tilittämien varojen 

määrän pienentyminen, koska laki lykkää ulosoton täytäntöönpanoja. Taloudelli-

sia vaikutuksia ei voida varmuudella arvioida, koska ulosotto on vahvasti riippu-

vainen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Suurin vaikutus on velalliselle, jonka 

selviytyminen taloudellista ahdingosta helpottuu. Laki ulosottokaaren väliaikai-

sesta muuttamisesta 289/2020 tuli voimaan 1.5.2020 ja on säädetty päättyväksi 

31.10.2020 (HE 44/2020 vp.) 

 Maksuhäiriömerkinnän vaikutukset 

Maksuhäiriömerkinnän saamisella on useita eri vaikutuksia kuluttajan elämään. 

Yksi suurimmista vaikutuksista on uusien luottojen saaminen. Merkintä ei suo-

raan tarkoita, että kuluttaja ei saisi luottoa. Asiakas ei voi kuitenkaan saada va-

kuudetonta kulutusluottoa, jos hänellä on maksuhäiriömerkintä. Tilanteessa tar-

kastellaan kokonaisuutta, johon vaikuttaa maksuhäiriön vakavuus ja kuluttajan 

taloudellinen tilanne (Kuluttajaliitto 2020). Luottorekisterin sisältämät tiedot eivät 

suoraan kerro luotonhakijan luottokelpoisuutta. Siitä käy ilmi vakavimmat maksu-

käyttäytymisen laiminlyönnit.  
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Vaikka kuluttajalla ei olisi merkintöjä, se ei tarkoita, että hän olisi maksukykyinen. 

Samalla maksuhäiriömerkintä ei suoranaisesti ole merkki maksukyvyttömyy-

destä. Esimerkiksi pankit suhtautuvat maksuhäiriömerkinnän saaneen asiakkaan 

luottohakemukseen huolellisemmin. Luottokelpoisuus tutkitaan tarkemmin, jos 

luoton myöntäminen asiakkaalle on mahdollista. Syy tähän löytyy maksuhäi-

riömerkintöjen uusimisen todennäköisyydestä. Yksittäistä maksuhäiriömerkintää 

seuraa todennäköisesti yksi tai useampi merkintä yli 60 % todennäköisyydellä 

(Makkonen 2016, 253).  

 

Luoton saamisen lisäksi muun muassa asiakkaan luottokortti vaaditaan takaisin 

ja se lakkautetaan sekä osamaksusopimuksien solmiminen estetään. Merkintä 

vaikuttaa myös opintolainaan. Vaikka opintolainalla on valtiontakaus, voi mer-

kintä estää sen saamisen. Muita vaikutuksia ovat muun muassa vuokra-asunnon, 

vakuutuksien ja puhelinliittymien hankkimisen vaikeutuminen. (Oikeus.fi 2018.)  

 Maksuvaikeuksien muutos 

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä on kasvanut Suomessa 2010-luvulla 

(Kuvio 2). Vakuudettomien kulutusluottojen yleistyminen on osaltaan vaikuttanut 

kehitykseen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 tammikuun ja kesäkuun vä-

lisenä aikana jätettiin 2033 yksityishenkilön velkajärjestelyhakemusta.  

 

Kuvio 2. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksien määrä tammi-kesä-

kuussa 2011–2020 (Tilastokeskus) 
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Luvuissa on havaittavissa nousua vuodesta 2011 eteenpäin. Vuonna 2020 hake-

muksia jätettiin 459 kappaletta eli 29,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin samana 

vertailuajankohtana (Kuvio 2). Vuoden 2019 hakemuksien vähäisyyden syytä se-

littää 1.1.2019 voimaan tullut lakimuutos, jonka myötä talous- ja velkaneuvonta 

siirtyi kunnilta valtion oikeusaputoimistoihin. Kyseinen muutos hidasti havaitta-

vasti hakemusten käsittelyä (Tilastokeskus 2020).   

 

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut Suomessa viime vuosikymmenen 

alussa. Vuonna 2020 merkintöjä oli 390 000 suomalaisella (Kuvio 3). Vuotta 

aiemmin määrä oli noin 7000 vähemmän. Merkintöjä on eniten 25–44-vuotiailla 

miehillä (Nurmi 2019). Nuorten keskuudessa maksuhäiriömerkintöjen kehitys on 

kääntynyt laskuun. 

         

 

Kuvio 3. Henkilöt, joilla on maksuhäiriö Q1 2011–2020 (Suomen Asiakastieto Oy) 

 

Alle 20-vuotiaista 1,3 % oli maksuhäiriömerkintä vuonna 2019. Vuotta aiemmin 

osuus oli 1,7 % (Yle Uutiset 2019.) Kuitenkin 25–29-vuotiasista melkein 13 % on 

merkintä luottorekisterissä. Yksittäistä syytä merkintöihin kyseisessä ikäluokassa 

ei voida todeta. Nuorella henkilöllä voi kuitenkin olla huonot lähtökohdat omasta 

taloudesta huolehtimiseen, mikä voi johtaa todennäköisesti ylivelkaantumiseen 

ja merkinnän saamiseen (Suomen Asiakastieto Oy 2020). 
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Yksi vaikuttava tekijä merkintöjen määrien kasvuun on ollut vakuudettomien luot-

tojen helppo saatavuus ja niiden yleistyminen. Yhä useammalla velkakierre al-

kaa, kun luottoja otetaan useammalta luotonmyöntäjältä samanaikaisesti. Lai-

nanlyhennykset sekä muut maksut kasaantuvat ja samalla tulot eivät ole riittävät 

(Yle Uutiset 2020.)   

 

Uusien maksuhäiriömerkintöjen nousu vuosien 2010 ja 2011 (kuvio 4) välillä joh-

tuu merkintöjä koskevasta muutoksesta. Vuodesta 2011 lähtien jokainen ulosot-

toesteen sisältämä velka on aiheuttanut oman ulosottomerkinnän, mikä johti huo-

mattavaan kasvuun. 

 

 

Kuvio 4. Uudet maksuhäiriömerkinnät henkilöille Q1 2009–2020 (Suomen Asia-

kastieto Oy) 

 

Vuoden 2016 ja 2017 vertailuajankohdan välillä nousu on ollut noin 15 000 mer-

kintää. Kasvu johtui Verohallinon tietojärjestelmäuudistuksesta. Sen vuoksi vuo-

den 2016 lopussa asioita ei tullut käsittelyyn ulosottoon, minkä vuoksi asioiden 

käsittely ruuhkautui 2017 alkupuolella. Vuodesta 2019 alkaen veronpalautuksien 

ajankohtaa muutettiin. Palautukset tulevat aiemmin vuoden aikana, mikä on vai-

kuttanut olennaisesti ulosottolaitoksen toiminnan rytmiin. Tämä muutos on ha-

vaittavissa kuviossa vuosien 2018 ja 2019 luvuissa. Erotus vuosien välillä on ollut 

168 650 merkintää vähemmän (Suomen Asiakastieto Oy 2020).  
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 Luottotietolaki 

Vuonna 2006 annettiin Hallituksen esitys 241/2006 Eduskunnalle luottotietolaiksi 

ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen tarkoituksena oli säätää laki, mikä varmistaisi 

luotettavien luottotietojen saannin, turvaisi luottotietojen käsittelyssä yksityisyy-

den suojan sekä luonnollisten henkilöiden ja yritysten oikeuden tulla arvioiduksi 

asianmukaisten ja oikeiden tietojen perusteella. Lisäksi tavoitteena oli edistää hy-

vää luottotietotapaa (HE 241/2006 1:1 §.)  

 

Esityksen pohjalta säädettiin Luottotietolaki 527/2007, joka tuli voimaan 

1.11.2007. Kyseinen laki käsittelee luottotietojen käsittelyn sääntelyä. Luottotie-

tolakia sovelletaan luottotietojen keräämisessä, tuottamisessa, tallentamisessa, 

luovuttamisessa, käytössä ja muussa käsittelyssä (Luottotietolaki 527/2007 1:1 

§). Luottotietoja saa käyttää vain määritellyissä tapauksissa. Henkilöluottotietoja 

saa luovuttaa käytettäväksi ja käyttää vain luoton myöntämistä ja luoton valvon-

taa varten. Näiden lisäksi muita käyttötarkoituksia ovat muun muassa perinnän 

suunnittelu, huoneenvuokrasopimuksen tekeminen, takauksen tai vierasvelka-

pantin hyväksyminen tai antaminen ja työntekijän tai työnhakijan arviointia laissa 

säädettyjen pykälien mukaisesti (Luottotietolaki 527/2007 4:19 §).  

 

Hallituksen esitys 241/2006 hyväksyttiin 7.2.2007 lakivaliokunnassa. Alkuperäi-

sesti Luottotietolaki 527/2007 syrjäytti luottotietoja aiemmin säädelleen yleislain 

Henkilötietolaki 523/1999. Se jäi kuitenkin osittain voimaan, koska niitä asioita, 

joita luottotietolaissa ei ollut säädetty, oli määritelty henkilötietolaissa. 1.1.2019 

astui voimaan Tietosuojalaki 1050/2018, joka korvasi henkilötietolain 523/1999 

sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 389/1994 

(Luottotietolaki 527/2007 2:6 §). 

 Lakialoite 20/2020 vp 

Mediassa on ollut esillä maksuhäiriömerkintöjen pitkäkestoisuus ja sen aiheutta-

mat negatiiviset vaikutukset kuluttajan elämään.  Lakialoite laeiksi luottotietolain 

18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta tavoitteena on lähteä 

muuttamaan tämä ongelma. Maksuhäiriömerkintä haittaa velallisen elämää vielä 
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sen jälkeen, vaikka velka on maksettu pois. Luottotietolakia ja ulosottokaarta ha-

lutaan muuttaa uuteen malliin, jossa maksuhäiriömerkinnät poistetaan luottotie-

torekisteristä, kun velka on suoritettu, vanhentunut tai peruste velalle on poistunut 

(LA 20/2020 vp.) 

 

Peruste lakialoitteelle on estää ihmisten syrjäytyminen yhteiskunnasta pitkäkes-

toisien maksuhäiriömerkintöjen vuoksi. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia 

vaikuttaa suomalaisten taloudelliseen tilanteeseen. Monet tulevat velkaantu-

maan enemmän kuin aiemmin. Tämä johtaa olennaisesti lisääntyneisiin maksu-

häiriömerkintöihin, koska kuluttajat eivät enää kykene suoriutumaan kaikista ve-

loistaan. Riski korostuu erityisesti pandemian aikana irtisanottujen, lomautettujen 

ja elinkeinonsa menettäneiden yrittäjien kohdalla (LA 20/2020 vp). 

 

Lakialoitteen tavoitteena on auttaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden kulutta-

jien tilannetta ja parantaa heidän taloudenhallintansa kestävyyttä ja ehkäistä on-

gelmia. Maksuhäiriö merkinnän poistumisen nopeuttamiseksi aloite tavoittelee 

muutosta, joka määrää merkinnän säilyttämisestä. Luottotietolaki 11.5.2007/527 

määrää: ’’Luottotietolain 18 §:n 3 momentin mukaan 18 §:n 1 momentin 1 ja 6 

kohdassa tarkoitettua merkintää ei ole tarpeen poistaa rekisteristä, jos rekisteröi-

tyä koskeva uusi maksuhäiriömerkintä on tehty rekisteriin ennen kuin määräaika 

aikaisemman merkinnän poistamiselle on 1 tai 2 momentin mukaan kulunut.’’ Ky-

seinen määräys nähdään kohtuuttomana velallisen näkökulmasta (LA 20/2020 

vp.) 

 

Maksuhäiriömerkintöjä koskevan lakimuutoksen taustalla on hyviä perusteluita. 

Merkintä on asia, jonka kuluttajan tulisi ymmärtää johtuvan tietyistä syistä. Mak-

suhäiriön vakavuus täytyy ymmärtää ja siihen tulee suhtautua vakavasti. Tulevai-

suudessa on tärkeää erotella virheelliset merkinnät tahallisista. Virheellisiä mer-

kintöjä on olemassa ja niiden haitalliset vaikutukset tulee minimoida. Piittaamat-

tomasti otettujen merkintöjen voimassaoloaikaa ei ole syytä lyhentää, koska se 

kertoo paljon kuluttajan maksukäyttäytymisestä ja on olennainen osa luoton 

myöntämisessä (Nousiainen 2020).  
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5 KORKOKATON LAKIMUUTOKSET 

 Lakimuutos 6/2013 

Vuonna 2013 vakuudettomia kulutusluottoja ja pikavippejä koskevaa lainsäädän-

töä uudistettiin ensimmäisen kerran. Ennen lakimuutosta vakuudettomille luo-

toille ei säädetty ollut säädetty korkokattoa, mikä mahdollisti suurien korkojen pe-

rimisen kuluttajilta. Vuosikorot saattoivat olla ennen muutosta jopa 100 %. Laki 

kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta hyväksyttiin 15.3.2013 ja se astui voi-

maan 1.6.2013 (HE 78/2012). 

 

Lakimuutoksessa tarkennettiin luotonmyöntäjän velvollisuuksia lainanmyöntä-

mistä koskien. Hyvän luotonantotavan lisäksi luotonantajan täytyy ennen luotto-

sopimuksen tekemistä arvioida, pystyykö luotonhakija täyttämään luottokelpoi-

suuden määrittelemät velvollisuudet ja ehdot. Arviointi tehdään olemassa olevien 

taloudellisten tietojen perusteella muodostamalla kokonaisarvio kuluttajan mah-

dollisuuksista suoriutua luoton aiheuttamista kuluista. Tilanteessa, jossa kuluttaja 

haluaa hakea lisää lainaa tai korottaa luottorajaa, täytyy häntä koskevien tietojen 

ajantasaisuus varmistaa. Jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittä-

västi, on kuluttajan luottokelpoisuus arvioitava uudestaan ennen uuden sopimuk-

sen solmimista (Kuluttajansuojalaki 207/2013 7:14 §).  

 

Keskeisin lakimuutoksen sisältämä uudistus oli korkokatto vakuudettomille luo-

toille. Rajoitus koski kaikkia alle 2000 euron lainoja sekä luottokorttien luottoja. 

Luoton määrän tai luottorajan ollessa alle 2000 € luoton todellinen vuosikorko sai 

olla enintään korkolain 12 §:ssä ohjeistettu viitekorko lisättynä 50 %. Samaa py-

kälää sovelletaan myös hyödykesidonnaiseen luottoon, jos kuluttajalla on luotto-

sopimuksen myötä oikeus nostaa rahavaroja (Kuluttajansuojalaki 207/2013 7:17 

§.) Vuonna 2013 Suomen korkolain mukainen viitekorko oli 1 % eli yhteensä va-

kuudettomalle luotolle tuli korkoa 51 %. Lisäksi ennen lakimuutosta luotonantajat 

pystyivät myös käyttämään luoton markkinoinnissa, myöntämisprosessissa tai 

muissa luottosuhteeseen liittyvissä asioissa maksullisia teksti- ja viestipalveluita. 

Toiminta kiellettiin lakimuutoksen kautta (HE 78/2018).   
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Alapuolella esitetty laskelma (taulukko 3) kuvaa vuoden 2013 lakimuutoksen ai-

heuttaman muutoksen vakuudettomassa kulutusluotossa esimerkki lainasum-

malla ja laina-ajalla.  

 

Taulukko 3. Esimerkkejä sallituista koroista 1.6.2013 alkaen (Taloussuomi 2013) 

Lainasumma Laina-aika Lainan kulut Yhteensä  

50 € 7 päivää Korko + Kulut 0,40 € 

100 € 7 päivää Korko + Kulut 0,80 € 

100 € 30 päivää Korko + Kulut 3,50 € 

1000 € 30 päivää Korko + Kulut 35 € 

 

Korkokatto alensi lainan kuluja korkojen kautta. Lainan kustannukset on aina si-

dottu korkoon, lainasummaan ja laina-aikaan. Laina-ajan pidentyessä ja summan 

kasvaessa kulut muuttuvat Taulukko 3). Lakimuutoksella epäiltiin olevan useita 

erilaisia vaikutuksia. Vakuudettomien luottojen epäiltiin poistuvan markkinoilta tai 

niiden odotettiin muuttuvan malliin, jossa pienien kulutusluottojen sijasta keskityt-

täisiin isompiin lainoihin hieman matalammilla koroilla. Luotonmyöntäjät kuitenkin 

kiersivät korkokattoa, koska lakimuutoksessa ei säädetty muutoksia koskemaan 

yli 2000 € luottoja. Markkinointi kohdistui suurempiin lainoihin (HE 78/2012.) Pi-

kaluottojen helppous altisti kuluttajia harkitsemattomaan luotonottoon nopean 

luotottamisen, lyhyen laina-ajan ja korkeiden kulujen myötä. Lakimuutoksen tar-

koituksena oli ehkäistä kuluttajia joutumasta velkaongelmiin. Lakivaliokunnan 

mukaan vuonna 2012 sellaisia henkilöitä, joilla oli sekä pikaluotoista johtuvia että 

muita maksuhäiriömerkintöjä oli samaan aikaan 64 000 eli 20 %. Tilastokeskuk-

sen tilastojen mukaan pikaluottojen osuus kotitalouksien kulutusluottokannasta 

oli vuoden 2012 maaliskuussa noin 0,7 % (Taloussuomi 2012).  

 Itä-Suomen HO 5.6.2014 374 

Vuoden 2013 lakimuutoksen jälkeen alle 2000 € luotoissa todellinen vuosikorko 

sai olla enimmillään 12 §:ssä ohjeistettu viitekorko lisättynä 50 %. Lakimuutosta 

ennen vakuudettomista kulutusluotoista perittäviä korkoja ei rajoitettu. Tämän 

vuoksi pienin lainojen todellinen vuosikorko saattoi olla yli 100 %. Muutoksella 
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pyrittiin parantamaan kuluttajansuojaa ja samalla turvaamaan velallisten talou-

dellista tilannetta. Lakimuutokseen sisältyi myös tarkennuksia lainanmyöntäjän 

velvollisuuksiin. Hyvä luotonantotapa sekä maksuvelvollisuuden selvittäminen tu-

livat keskeisiksi kohdiksi muutoksessa. Korkokatto asetettiin koskemaan 2000 

euron suuruisia kulutusluottoja, jonka tavoitteena oli estää lainanmyöntäjiä peri-

mästä kohtuuttomia korkoja asiakkailta, jotka joutuvat ottamaan luoton (HE 

78/2012.) 

 

Itä-Suomen hovioikeuden 5.6.2013 374 päätöksen mukaan A Oy on yrittänyt kier-

tää lainsäätäjän määräämää vuosikorkoa vastaajalle M myöntämäänsä lainaa 

koskien. A Oy esitti vaatimuksessaan, että M on velvollinen suorittamaan 

2328,83 € pääomalle 108 % viivästyskorkoa velan erääntymispäivästä 30.9.2013 

alkaen 180 vuorokauden ajan tai enintään tuomion antamiseen saakka ja tämän 

jälkeen korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa. Peruste A Oy:n 

vaatimukselle löytyy luottosopimuksesta, jossa velallinen G on sitoutunut maksa-

maan 9 % kuukausikorkoa eli vuositasolla yhteensä 108 %. A Oy myi luottosopi-

mukseen perustuvat saatavansa G Oy:lle.  

 

Vastaajalle M oli myönnetty tililuottosopimukseen perustuva 2000 euron jousto-

luotto. Luottosopimuksessa luotonsaaja oli sitoutunut maksamaan juoksevaa 9 

% kuukausikorkoa. Sopimusehdoissa määriteltiin, että luotonantaja perii nosto-

palkkiota 15 % jokaisen nostettavan erän määrästä. Joustoluotto myönnettiin 

toistaiseksi ja luotonsaaja M oli velvollinen maksamaa jokaisen laskutuskauden 

päättyessä luoton jäljellä olevan pääoman ja korkojen määrästä takaisin luoton-

antajalle vähintään 20 prosenttia. Kuitenkin vähintään 100 euroa kuukaudessa 

laskutuskulun ollessa 5 euroa laskulta. Sopimuksen mukaiselle 2000 € lainasum-

malle 12 kuukauden maksuajalla todellinen vuosikorko oli 119,86 %. Haasteha-

kemuksen mukaan G Oy vaati velallista M maksamaan 108 % korkoa 2328,83 € 

pääomalle ja sen lisäksi 20 € tilinhoitomaksua 30.9.2013 eli velan erääntymispäi-

västä asti.  

 

M:lle myönnetty joustoluotto oli tasan 2000 euroa, eli se ei kuulunut Kuluttajan-

suojalain 7 luvun 17 a §:n soveltamisalaan. Säännöksen pyrkimys oli selkeästi 
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rajoittaa kyseisen summan suuruisista perittävän luottokoron määrää. Luoton-

myöntäjän myönnettyä M:lle tarkalleen 2000 € tililuoton on luotonantaja kiertänyt 

kuluttajan suojaksi säädettyä pakottavaa kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §. Tällä 

tavalla velallisen maksamaa juoksevaa korkoa luotosta ei ole voitu rajoittaa mil-

lään tavalla. Toiminta oli selkeästi lainsäädännön vastaista.  

 

Perittävän pääoman määrä velalliselta M oli 2328,83 €. Summasta perittävä 108 

% vuosittainen luottokorko 180 päivältä tarkoitti, että hän oli velvoitettu maksa-

maan tuolta ajalta pelkästään viivästyskorkoa Korkolain 4 § 1 momentin mukaan 

(viitekorko lisättynä 7 %) yli puolet maksamatta olevasta velan pääomasta noin 

1257 €. Ennen velan erääntymistä M oli velvollinen maksamaan vuoden aikana 

korkoa luotolle enemmän kuin velan pääoma oli ollut. Oikeuden päätöksen mu-

kaan vaatimus yli 100 % viivästyskoron maksamisesta oli kohtuuton ja selkeästi 

pakottavan lainsäädännön vastainen. Itä-Suomen Hovioikeus piti Päijät-Hämeen 

käräjäoikeuden yksipuolisen tuomion voimassa ja hylkäsi vaatimuksen (HO 

5.6.2014 374). 

 Lakimuutos 9/2019 

Vuonna 2018 korkokattoa koskevaa lainsäädäntöä harkittiin muutettavaksi. Alle 

2000 euron lainojen sijaan korkokatto asetettaisiin koskemaan kaiken suuruisia 

kulutusluottoja. Muutoksen taustalla oli aiemman lakimuutoksen jälkeinen kehitys 

kulutusluottomarkkinoilla. Lakimuutoksen astuttua voimaan markkinoilla alettiin 

tarjoamaan suurempia luottoja, joita korkokatto ei koskenut. Velkaongelman kas-

vamisen ratkaisemiseksi kehiteltiin uusia toimenpiteitä. Ehdotetussa mallissa 

nostetusta luotosta perittävälle korolle ja muille luottokustannuksille oli omat ra-

jansa. Luottokustannukset määräytyisivät luoton määrän, luottorajan ja luottoajan 

mukaan. Malli tekisi sääntelystä tarkempaa ja valvonnasta tehokkaampaa. Li-

säksi kuluttajalle lainojen ehtojen ja kulujen ymmärtäminen helpottuisi (Oikeus-

ministeriö 2018).  

 

Laki kuluttajasuojalain muuttamisesta 596/2019 astui voimaan 1.9.2019. Oikeus-

ministeriön ehdotuksen mukaisesti muutoksessa säädettiin uusi korkokatto kulu-

tusluotoille sekä yläraja luottokustannuksille. Erona korkokaton sääntelyssä 
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vuonna 2013 voimaan tulleeseen lakiin oli, että luottosopimuksen mukaista luo-

ton todellista vuosikorkoa käsittävän korkokaton sijaan on asetettu yläraja kulut-

tajan nostamalle luotolle maksettavalle luoton korolle (HE 230/2018 vp.) Tämän 

seurauksena luoton koron määritelmä muuttui. Nykyään luoton korolla tarkoite-

taan korkoa, joka ilmoitetaan nostetun luoton määrään vuositasolla sovellettuna 

kiinteänä tai vaihtuvana prosenttilukuna. Todellinen vuosikorko on korkopro-

sentti, joka muodostetaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton 

määrälle lyhennykset huomioon ottaen (Kuluttajansuojalaki 569/2019 7:6 §.)  

 

Enimmäiskorkokatto laskettiin 20 prosenttiin mikä tarkoitti, että kuluttajaluottoso-

pimuksiin kuluttajalta perittävälle luotolle korkoa ei voi sopia 20 % suuremmaksi. 

Korkokatto säädettiin koskemaan kaiken suuruisia kulutusluottoja ilman summa 

rajaa. Luottokustannuksien osalta säädettiin ehto koskemaan muita kuluja lainan 

koron lisäksi. Luottokustannukset saivat uudistuksen jälkeen olla enintään 150 € 

vuodessa eikä kustannuksia voi periä kuluttajalta ennakkoon vuotta pidemmältä 

ajalta. Kustannusten raja päivää kohden on 0,01 % luottosopimuksen mukaisesta 

luottomäärästä tai luottorajasta sopimuksen voimassaoloajalta (Kuluttajansuoja-

laki 569/2019 7:6 §). 

 

Tarkennuksena luottokustannuksien enimmäismäärän laskemiseen oli, että luo-

ton määrä tai luottoraja, josta kustannukset lasketaan, täytyy se summa olla to-

siasiallisesti kuluttajan käytettävissä (HE 230/2018 vp.) Luotokustannuksiin ei 

lueta luoton hoitamiseen käytettävästä tilistä aiheutuvia kustannuksia, jos kysei-

sen tilin avaus on vapaaehtoista ja kustannukset on eritelty luottosopimuksessa. 

Kustannuksia eivät ole myös kuluttajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneet mak-

settavaksi tulevat kulut sekä lisäksi notaarikulut (Kuluttajansuojalaki 569/2019 7:6 

§.) 

 

Korkokaton laskeminen muutti lainasta perittävää korkoa matalammaksi. Vaikka 

lainakustannuksille asetettiin vuosiraja, saattaa lainan todellinen vuosikorko olla 

silti merkittävästi suurempi verrattuna nimelliskorkoon. Vuosikorko muodostuu 

lainaan liittyvistä kustannuksista. Esimerkkilainassa 1000 € luotolle tulee vuoden 

aikana kustannuksia 268 €, mikä nostaa todellisen vuosikoron 57,38 prosenttiin 

(Taulukko 4).  
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Taulukko 4. Esimerkki lainalaskelma vuoden 2019 lakimuutoksella (Tiainen 

2019) 

Lainasumma 1000 € 

Laina-aika 1 vuosi 

Nimelliskorko 20 % 

Maksimikustannukset 150 € 

Todellinen vuosikorko 57,38 % 

Kulut kokonaisuudessaan 268 € 

Takaisinmaksettavaa yhteensä 1268 € 

 

Uutena kulutusluottoja koskevaan sääntelyyn otettiin ennen saatavan eräänty-

mistä tehtävästä eräpäivän siirtämisestä tai luottoajan pidentämisestä perittäviä 

kuluja koskeva rajoitus. Luotonantaja saa periä kuluttajalta maksuajan pidentä-

misestä enintään 5 € sillä ehdolla, että maksuaika pitenee vähintään 14 päivällä. 

Tällaisesta toiminnasta perittävien kulujen yhteismäärä ei saa vuoden aikana ylit-

tää 20 €. Lakiuudistukseen sisältyy myös kohta, jos luotonantaja rikkoo korko- tai 

luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä kuluttajalta ei saisi periä korkoa tai 

muita kustannuksia lainkaan (HE 230/2018 vp.)   

 

Lakimuutoksen vaikutuksia ei tiedetty varmuudella. Yksi todennäköinen vaikutus 

tulisi olemaan kuitenkin lisääntyneet maksuhäiriömerkinnät. Aiemmin luotonan-

tajat ovat voineet ottaa riskejä isojen lainojen myöntämisessä, koska myös perit-

tävä korko on ollut suurempi. Muutoksen seurauksena pienemmällä korolla lai-

nan myöntäminen on riskialtista. Kuluttaja, joka on maksanut lainoja muilla lai-

noilla, ei saa enää uutta luottoa. Tämä johtaa nopeampaan velkakierteen loppu-

miseen ja maksuhäiriö merkintöjen kasvuun (Uusitalo 2019). 

 

Vuosien 2019 ja 2020 lakimuutokset eivät ole näkyneet Pohjolan Osuuspankin 

myöntämien vakuudettomien kulutusluottojen määrissä. Huomattavin vaikutus 

on ollut luottojen markkinointia koskevalla säädöksellä. Esimerkiksi luottokortteja 

ei voi markkinoida suoraan puhelimitse asiakkaille väliaikaisen lakimuutoksen ai-

kana. Korkokaton muutokset ovat koskeneet pääosin pankin ulkopuolisia luoton-

myöntäjiä kuten pikavippi yrityksiä (Nousiainen 2020.) 
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Taulukko 5. Suomen kotitalouksien euromääräiset lainat ja talletukset milj. (Suo-

men Pankki) 

 

Vuonna 2019 tammikuu-elokuu välillä kulutusluottojen kehitys oli kasvavaa. Hel-

mikuussa kulutusluottoja kotitalouksilla oli 15 673 miljoonaa euroa. Nousu jatkui 

tasaisena kuukausittain elokuun alkuun. Kulutusluottojen määrässä helmi- ja elo-

kuun välillä oli 577 miljoonaa euroa (Taulukko 5).  

 

Korkokaton lakimuutoksen astuttua voimaan 1.9.2019 kulutusluottojen määrässä 

ei ole havaittavissa selkeää kasvua (Taulukko 6). Syyskuussa 2019 kulutusluot-

toja oli 16 253 miljoonaa euroa. 6 kuukautta myöhemmin vuoden 2020 maalis-

kuussa luottoja oli tilastoitu yhteensä 16 604 miljoonaa. 

Taulukko 6. Suomen kotitalouksien euromääräiset lainat ja talletukset milj. (Suo-

men Pankki) 

 

 

Erotus seitsemän kuukauden aikana on 351 miljoonaa euroa kasvua (taulukko 

5). Ero taulukon 4 ja taulukon 5 vertailuajankohtien välillä on muutoksen jälkeen 

226 miljoonaa euroa vähemmän.  
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 Lakimuutos 7/2020 

Kuluttajasuojalain 7 luvun muutosta esitettiin muutettavaksi vuonna 2020 väliai-

kaisesti. Peruste muutokselle oli COVID-19 pandemian aiheuttama poikkeustila. 

Vallitsevien olosuhteiden vuoksi useat kuluttajat joutuvat turvautumaan luottoihin 

hyvän taloudellisen tilanteen ylläpitämiseksi. Esityksen tarkoituksena oli vähen-

tää velkaongelmia sekä parantaa velallisten asemaa pandemian aikana. Hallituk-

sen esityksen mukaan on ennakoitavissa, että pitkään jatkuva poikkeustilanne 

tulee taloudellisen tilanteen myötä vaikuttamaan kuluttajien elämään. Ongelman 

vakavuutta lisäsi se, että kotitaloudet olivat jo entuudestaan velkaantuneita en-

nen poikkeustilan alkamista. Rahoitustilinpitotilaston mukaan Suomen kotitalouk-

sien velkaantumisaste oli vuoden 2019 päättyessä noin 129 %. Tämän lisäksi 

velkaongelmat ovat lisääntyneet. Lakiesitys valmisteltiin oikeusministeriössä. 

Sen kiireellisyyden vuoksi yleisestä menettelytavasta poikettiin ja esityksestä ei 

järjestetty kuulemiskierrosta. Luonnon esityksestä toimitettiin kuultavaksi päättä-

ville tahoille ja asiaan liittyville viranomaisille (HE 53/2020 vp.)  

 

Kuluttajaluottojen väliaikainen hintasääntely on voimassa 1.7.2020–31.12.2020. 

Heinäkuusta alkaen korkokatto on 10 %. Prosentti olisi lähellä viivästyskoron ta-

soa eli 7 % (HE 53/2020 vp). Sitä sovelletaan sekä lain voimaantulon jälkeen 

tehtyihin sopimuksiin että ennen voimaantuloa sovittuihin jatkuviin luottoihin, jos 

kuluttajan tekee uusia nostoja tilapäisen sääntelyn aikana. Lakimuutoksessa on 

huomioitavaa se, että se ei koske hyödykesidonnaisia luottoja kuten muun mu-

assa luottokorttiluottoja (Visa), autoluottoja tai osamaksukauppaa (Kilpailu- ja ku-

luttajavirasto 2020).  

 

Korkokaton muutoksen lisäksi lakimuutoksella haluttiin ehkäistä luottojen suora-

markkinointia. Heinäkuun alusta kiellettiin kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien 

tarjoamien palveluiden suoramarkkinointi uusille, nykyisille ja entisille asiakkaille. 

Kielto koskee luotonantajia, luotonvälittäjiä ja muita tahoja. Lakimuutoksessa kiel-

letään suoramarkkinointi, joka on kohdennettua markkinointia tiettyyn kuluttajaan 

esimerkiksi postin kautta, puhelimitse tai tekstiviesteillä. Kielto on asetettu kos-

kemaan kaikkia kuluttajansuojalain 7 luvun alaisia luottoja osamaksukauppaa 
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(Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020). Markkinointikiellon tarkoituksena suojata ku-

luttajia. Muutoksella halutaan estää aggressiivinen markkinointi suoraan äkilli-

sissä ja vaikeissa taloudellisilla tilanteissa olevia kuluttajia kohtaan. (HE 53/2020 

vp.) 

 

Muutoksella arvioidaan olevan tärkeimmät vaikutukset kuluttajalle. Luoton saa-

minen tilapäistä matalammalla korolla parantaa mahdollisuuksia suoriutua velan 

takaisinmaksusta ja lyhennyksistä ajallaan. Osa kuluttajista ei todennäköisesti 

tule saamaan tilapäisesti luottoa. Irtisanomisriski, luoton käytön keskeyttämis-

vaara ja uuden luoton saaminen koskee olennaisesti kuluttajia, joiden maksukyky 

on olennaisesti alentunut. Luotonsaannin keskeytyminen väliaikaisesti johtaa vel-

kakierteen katkeamiseen. Maksuvaikeudet realisoituvat nopeammin, kun kulut-

taja ei saa uutta luottoa. Maksettava luoton määrä ja luottokustannukset eivät 

tällöin kasva lisää. Sääntely tulee toimimaan Suomen kotitalouksien taloutta tu-

kevana toimena, mutta myös velkaongelmia ennaltaehkäisevänä järjestelynä 

(HE 53/2020 vp.) 

 

Suoramarkkinoinnin kiellon vuoksi myös harkitsematon luotonotto vähenee ku-

luttajien keskuudessa (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020.) Vakuudettomien kulu-

tusluottojen määrä ei todennäköisesti tule nousemaan huomattavasti Pohjolan 

Osuuspankin osalta. Lakimuutos helpottaa velallisten kuluttajien maksukykyä. 

Kuluttajat, joilla on lainaa hakevat sitä luultavasti lisää matalamman koron vuoksi 

(Nousiainen 2020). Väliaikaisen 10 % korkokaton tultua voimaan vakuudettoman 

kulutusluoton kustannukset ovat tippuneet huomattavasti. Lainasta perittävän 

korko on puolittunut (taulukko 7). Todellinen vuosikorko on kuitenkin edelleen 

suurempi kuin 10 %, koska siinä huomioidaan lainakustannukset. 
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Taulukko 7. Esimerkkilaina väliaikaisella 10 % korkokatolla (Vertaaensin.fi) 

Lainasumma 10 000 € 

Laina-aika 6 kuukautta 

Korko 9,9 % 

Kuukausilyhennys 1715,12 € 

Takaisinmaksettava summa 10 290 € 

Kustannukset 6kk ajalta 290 € 

Kustannukset 6kk ajalta 20 % korolla  588 € 

 

Taulukossa esitetty esimerkki laina on summaltaan suuri maksuaikaan nähden. 

6 kuukauden aikana kustannuksia korkojen osalta on kertynyt 290 € (Taulukko 

6). Kustannuksissa ei ole huomioitu lainakustannuksia eli maksimissaan 150 € 

vuodessa. Samoilla lainaehdoilla, mutta 19,9 % korolla takaisinmaksettava 

summa olisi 10 588 € eli kustannukset olisivat 6 kuukauden ajalta 588 € (Joutsen 

2020.)  
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6 POHDINTA 

Korkokaton lakimuutokset ovat tärkeä ja olennainen keino, kun halutaan hallita 

kuluttajien ja Suomen kotitalouksien velkaantumista. Niiden avulla luottojen kus-

tannuksia pystytään edistämään kuluttajien näkökulmasta parempaan suuntaan. 

Muutokset eivät ole kuitenkaan aina yksinkertaisia ja ne vaativat aikaa, että paras 

mahdollinen hyöty saavutetaan.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten korkokaton lakimuutokset vaikuttavat 

vakuudettomiin kulutusluottoihin. Esittelin tutkimuksessa vakuudettoman kulutus-

luoton, luottojen valvonnasta vastaavien viranomaisten toimintaa, luotontarjo-

ajien tehtäviä sekä taustan ja perusteet jokaiselle lakimuutokselle.  Vaikuttaneita 

tekijöitä lakimuutoksille olivat maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen, velkaantu-

neisuuden kasvu ja viimeisimpänä COVID-19 viruksen aiheuttama poikkeustila.  

 

Vakuudettomat kulutusluotot vaikuttavat yksinkertaisilta, mutta luottosopimus si-

sältää useita ehtoja. Lainan korko ja todellinen vuosikorko on tärkeä erotella so-

pimusta tehtäessä, että kuluttaja ymmärtää mistä ne muodostuvat. Vaikka laina-

kustannuksien veloitusta on vuosi- ja päivätasolla rajoitettu Kuluttajansuojalain 7 

pykälässä, ne voivat silti yllättää lainanhakijan. Kaikkia lainoja ja kulutusluottoja 

valvotaan Euroopan Unionin ja Suomen tasolla tarkasti. Eri luotonantajilta lainan-

hakeminen on tullut turvallisemmaksi erityisesti vuoden 2019 jälkeen, kun 20 % 

asetettiin koskemaan kaiken suuruisia kulutusluottoja aiemman 2000 € luottora-

jan sijasta.  

 

Tutkimuksessa esitetyt tiedot ja tulokset liittyvät vakuudettomiin kulutusluottoihin. 

Tietoja voidaan käyttää osittain myös muissa tutkimuksissa, kuten esimerkiksi 

vakuudellisia kulutusluottoja tai muita vakuudellisia lainoja tutkittaessa. Tulevai-

suudessa tutkimusta voisi jatkaa maksuhäiriömerkintöihin. Lakimuutoksien yh-

tenä syynä oli merkintöjen lisääntyminen. Vuosien 2019 ja 2020 lakimuutoksien 

vaikutuksena on todennäköisesti selvästi havaittava maksuhäiriömerkintöjen 

kasvu. Luotonmyöntäjät eivät todennäköisesti enää myönnä pientä luottoa kulut-
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tajalle, jonka maksukyky sisältää riskejä. Tämän vuoksi velan maksaminen ve-

lalla hankaloituu. Velkaprosessin selvittäminen alkaa aiempaa nopeammin ja sa-

malla merkintöjä tullaan kirjaamaan lyhyessä ajassa enemmän kuin normaalisti.  

Opinnäytetyötä ja sen sisältöä kannattaa hyödyntää jatkotutkimuksissa sitä si-

vuavissa aiheissa. Työ sisältää muun muassa paljon hyödyllisiä lähteitä luottoihin 

liittyen. Luotonhakija tai luotoista yleisesti kiinnostunut näkee työstä sen kokonai-

suuden, mitä vakuudettomat luotot sisältävät.  

 

Tutkimus on luotettava. Tekstissä esitetyt tilastot ja luvut perustuvat valmiisiin 

lähteisiin. Jokainen tutkimuksen fakta on sidottu lähdeaineistoon, mikä on jokai-

sen lukijan saatavilla lähdeviitteiden mukaisesti. Esitetyt asiat on rajattu tutkimus-

kysymyksien kannalta mahdollisimman optimaalisesti, että ne pystyttiin kohden-

tamaan aihetta hyödyttäviksi. Tutkimustulokset on esitetty tarkasti ja aiheen mu-

kaisesti. Työn etiikka on hyvä, koska aihe käsittelee niitä kuluttajia, jotka ovat 

ottaneet vakuudettoman kulutusluoton tai muita luottoja. Joukko on laaja, mikä 

tekee virheellisien olettamuksien tai tutkimustuloksien muodostamisesta yhdessä 

lähdemateriaalin kanssa hankalaa.  

 

Tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista. Kulutusluotot ovat minulle tuttuja, 

koska työnkuvaani kuuluu niiden myöntäminen. Luotottamisprosessi on pääpiir-

teittäin yksinkertainen, kun kyse on vakuudettomasta luotosta. Opinnäytetyötä 

tehdessäni pääsin syventymään tarkemmin viranomaisten toimintaan ja, miten 

valvonta on jakautunut niiden kesken. Kuluttajansuojalaki sisältää paljon kulutta-

jan etujen parantamiseksi tarkoitettuja pykäliä. Mielenkiintoista oli se, että lain-

säädäntöä muutettiin hitaasti vuosien 2013 ja 2019 välillä. Peruste muutokselle 

olisi ollut jo aiemmin tehtävissä. Väliaikainen korkokatto on asetettu päättyväksi 

31.12.2020, mutta jää nähtäväksi pidennetäänkö aikaa pandemian kehittymisen 

vuoksi.  
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