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Lyhytaikaisista, pienehköistä ja vakuudettomista pikalainoista on muodostunut 

nopeasti osa suomalaisia kuluttajaluottomarkkinoita. Samalla pikalainatoimintaa 

koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu useaan kertaan. Tämän kandidaatintutkielman 

tavoitteena on ollut selvittää, miten korkokattosäännös on vaikuttanut 

pikalainayhtiöiden tarjoamiin tuotteisiin ja alalla toimivan yritysjoukon kokoon. 

Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Aineistona on käytetty Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston ylläpitämän luotonantajarekisterin tietoja, Tilastokeskuksen 

tilastotietoja, keskeisiä oikeustapauksia sekä erikseen tutkielmaa varten kerättyjä 

pikalainayhtiöiden tuotetietoja.  

Tutkimuksessa havaittiin korkokattosäännöksen voimaantulon vähentäneen 

pikalainayritysten määrää huomattavasti. Yleisin tuote toimialalla on niin sanottu 

limiittiluotto joustavalla lainamäärällä ja takaisinmaksulla, minkä lisäksi yhtiöt 

tarjoavat lyhyitä ja pitkiä kertaluottoja. Korkokattosäännöksen tultua voimaan 

keskimääräinen luottosumma on kasvanut ja takaisinmaksuaika pidentynyt 

merkittävästi. Samalla luotoista maksettavien kulujen suhde lainamäärään on 

pienentynyt ja lainoja on myönnetty niin euro- kuin kappalemääräisesti selvästi 

aiempaa vähemmän.  

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että lakimuutoksella on ollut selkeitä vaikutuksia 

pikalaina-alaan. Luotonannon kiristyttyä laskeneet luottokustannukset hyödyttävät 

kuitenkin vain osaa luotonhakijoista. Muuttuneiden tuotteiden myötä pikalainatoiminta 

on siirtynyt lähemmäs muuta kuluttajaluottotoimintaa.  
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Small, short-term, and unsecured loans have quickly become part of Finnish 

consumption credit markets. Meanwhile, legislator have reformed linked legislation 

several times. This bachelor’s thesis examines how interest rate restriction regulation 

has affected short-term creditors and their products. The study was conducted with 

qualitative approach. Data consists of Southern Regional State Administrative 

Agency’s creditor register data, statistics of Statistics Finland, essential court cases 

and product information collected from creditors for the study.  

According to the research, interest rate restriction has substantially reduced the 

number of short-term creditors. Most used product in the industry is so called credit 

limit with flexible loan amount and repayment. Companies provide also simple short 

and long-term loans. After interest rate restriction came into effect, average credit 

amount has risen and repayment period has become longer. At the same time, costs 

paid in relation to loan amount have decreased and fewer loans both in euros and 

pieces were granted after the change.  

Results reveal that the change in legislation has had clear impacts on short-term 

credit markets. Since credit granting in overall has reduced, only part of the credit 

applicants can exploit lower costs of borrowing. With changed products, short-term 

crediting has moved closer to other consumption crediting. 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tausta 

Lyhyen historiansa aikana pikalainat ovat herättäneet voimakasta keskustelua ja 

tunteita niin lainojen tarjoajien ja käyttäjien kuin lainsäätäjän sekä muun kansan 

keskuudessa. Pikalainalla tarkoitetaan nopeasti puhelimitse tai internetin välityksellä 

hankittavaa lyhytaikaista ja pienehköä lainaa (Määttä 2010, 265). Ensimmäiset 

lainoja myöntävät yritykset perustettiin Suomeen vuonna 2005, jonka jälkeen alan 

kasvu on ollut nopeaa. Vuoden 2011 aikana Suomessa myönnettiin jo yli 1,4 

miljoonaa pikalainaa (SVT 2014). Julkista keskustelua ovat herättäneet ennen 

kaikkea lainojen korkea hinta, heikossa asemassa olevien asiakkaiden rooli 

lainanottajina sekä lainojen ohella esiintyvät sosiaaliset ongelmat. Myös alan 

toimijoiden vastuullisuutta on kyseenalaistettu.  

Alan nopean kehittymisen ja julkisen paineen alla eduskunta on uudistanut 

pikalainatoimintaa koskevaa lainsäädäntöä useasti viime vuosina. Lakimuutoksilla on 

pyritty parantamaan lainansaajan asemaa sekä kaitsemaan lainanantajia ja 

pikalainamarkkinoita yleisesti. Esimerkiksi kuluttajansuojalakia (KSL 38/1978) on 

uudistettu useasti, rikoslakia (RL 39/1889) on päivitetty ja pikalainatoiminnasta on 

tehty luvanvaraista pakottamalla yritykset rekisteröitymään luotonantajarekisteriin 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) valvottavaksi. Viimeisimpänä ja 

merkittävimpänä yksittäisenä uudistuksena kesäkuussa 2013 astui voimaan muutos, 

jonka perusteella todellinen vuosikorko alle 2000 euron kuluttajaluotoissa saa olla 

enintään 50 prosenttiyksikköä lisättynä korkolain mukaisella viitekorolla (KSL 

38/1978 7:17a). Nyt kaksi vuotta lakimuutoksen jälkeen niin luotonantajat kuin -saajat 

ovat sopeutuneet tilanteeseen. Mielenkiintoiseksi tutkimuksen kohteeksi muodostuu 

korkosääntely ja sen vaikutukset pikalaina-alaan.  

1.2. Tutkielman tavoitteet ja rajaukset 

Pikalainayhtiöitä koskevia lakimuutoksia ajettiin eduskunnassa aktiivisesti eteenpäin. 

Esimerkiksi edustajat Kataja ja Toivakka tekivät lakialoitteet (LA 58/2011 vp; LA 

59/2011 vp) ja Kaskinen toimenpidealoitteen (TPA 7/2011 vp) tavoitteenaan 

pikalainojen tiukempi sääntely tai kieltäminen. Siitä huolimatta, että toteutettu 
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korkosääntely on voimakkaasti markkinoihin puuttuva toimi, sen vaikutuksia ei ole 

tutkittu. Tavoitteena tässä kandidaatintutkielmassa on selvittää, miten 

korkokattosäännös on vaikuttanut pikalainayhtiöiden tarjoamiin tuotteisiin ja alalla 

toimivan yritysjoukon kokoon. 

Päätutkimuskysymyksen apuna käytetään kolmea alatutkimuskysymystä: 

• Millainen vaikutus sääntelyllä on ollut pikalainayritysten määrään? 

• Miten sääntely on vaikuttanut pikalainayhtiöiden tuotevalikoimaan? 

• Miten lainsäätäjän odotukset lain vaikutuksista ovat toteutuneet? 

Tutkielman ulkopuolelle rajataan muutoksen vaikutusten tutkiminen pikalainojen 

käyttäjiin eli laina-asiakkaisiin. Työn laajuuden nimissä myös laajempi tutkimus 

toimialan kehityksestä esimerkiksi kannattavuuden näkökulmasta rajataan aiheen 

ulkopuolelle. Yksityiskohtaista alaa koskevaa lainsäädännön läpikäyntiä tai 

analysointia ei myöskään tehdä, joskin lainsäädännöllinen viitekehys tullaan 

käsittelemään pääpiirtein riittävän kuvan muodostamiseksi. 

1.3. Tutkimusasetelma ja -aineisto 

Tutkimus toteutetaan laadullisin menetelmin numeerista analyysiä hyödyntäen. 

Tutkimus sisältää yksittäisten tapausten tarkastelua, jonka avulla pyritään 

kartoittamaan ja selittämään vallitsevaa tilannetta pikalainamarkkinoilla. Kvalitatiiviset 

menetelmät ovat perusteltuja, kun tutkimuksessa käsitellään tulkinnanvaraisia 

aiheita. Toisaalta aiheen kannalta olennaisten tilastotietojen käsittelyä ja analyysia 

pidetään tärkeänä osana kokonaisuutta. Keskeisimpänä aineistonhankinnan 

metodina käytetään kirjalliseen materiaalin perehtymistä. 

Tutkimuksen aineisto koostuu neliosaisesta kokonaisuudesta.  Pikalaina-alan 

yritysjoukon koon kehitystä tarkastellaan Etelä-Suomen AVI:n luovuttaman 

luotonantajarekisteriaineiston avulla. Aineistoon on koottu tiedot yritysten 

rekisteröinneistä ja rekisteristäpoistoista vajaan kuuden vuoden ajalta kuukausittain. 

Aineisto sisältää 114 havaintoa 112:sta eri yrityksestä. Tutkimuksessa aineiston 

käsittely alkaa yritysten jaottelulla toimialaperusteisesti, minkä jälkeen pikalaina-alan 

kehitystä tutkitaan eritellyn yritysjoukon avulla. Tuotevalikoiman ja tuotteiden 

ominaisuuksien tutkimiseksi on kerätty tuotetiedot luotonantajarekisteriiin kirjatuista 
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päätoimenaan pikalainatoimintaa harjoittavista yrityksistä. Aineisto sisältää 

havaintoja 29 eri yrityksen toiminnasta tuotekohtaisesti. Tuoteominaisuuksista 

keskeisimpiä tietoja ovat tuotetyyppi, luottojen määrä, korko, takaisinmaksuaika ja -

tapa sekä luottojen erityiset ehdot. Tuotetietoaineiston avulla pyritään selvittämään, 

onko alalla tunnistettavissa säännöllisesti esiintyviä tuotetyyppejä ja heijastelevatko 

ne muuttunutta sääntelytilannetta.  

Kolmas osuus tutkimusaineistoa on Suomen virallisen tilaston (SVT) eli 

Tilastokeskuksen pikalainayhtiöitä koskevat tilastotiedot. Tilasto sisältää 

pikalainayrityksiltä kerättyä tietoa luottojen keskimääräisistä summista, 

takaisinmaksuajoista, luottoihin kohdistuneista kuluista, myönnettyjen luottojen 

yhteenlasketuista euro- ja kappalemääräistä, sekä luottokannasta. Tilastotiedot on 

kerätty neljännesvuosittain vuoden 2008 alusta lähtien ja tutkielmassa niitä 

hyödynnetään tuotevalikoiman tarkastelussa. Lisäksi vallitsevaa tilannetta 

pikalainamarkkinoilla peilataan ajankohtaiseen oikeuskäytäntöön ja pohditaan sen 

mahdollisia vaikutuksia alan tulevaisuudelle. 

1.4. Keskeinen lähdemateriaali  

Verraten nuorta toimialaa on tutkittu melko vähän. Yksittäiset tutkijat ovat tutkineet 

aihetta lähinnä oikeustieteellisestä näkökulmasta ja kumuloitunutta tutkimustietoa on 

kertynyt vielä melko rajoitetusti. Tutkijoista Määttä (2010) on tehnyt katsannon 

pikalainojen sääntelyyn oikeustaloustieteellisestä lähtökohdasta. Pönkä ja Parkkali 

(2010) ovat käsitelleet luottojen oikeudellisia ongelmia ja Länsineva (2010) 

pikalainojen sääntelyä suhteessa perusoikeuksiin. Juurikkala (2012) on esittänyt 

kriittisen näkökulman korkokaton toimivuudesta ja pohtinut vaihtoehtoisia tapoja 

säännellä pikalaina-alaa. Lisäksi Tapani (2010) on käsitellyt pikalainatoiminnan 

suhdetta luottokiskontaan arvioidessaan uudistunutta kiskontasäännöstä 

kokonaisuudessa. 

Sen sijaan korkosääntelyä on tutkittu kansainvälisellä tasolla laajasti eri 

näkökulmista. Korkosääntelyn vaikutuksia luottomarkkinoihin ovat tutkineet 

esimerkiksi Peterson (1979), Villegas (1982) sekä Teminin ja Vothin (2008). Koron 

rajoittamista ja sen käytäntöjä EU-tasolla on käsitelty laajasti muun muassa 

Euroopan komissiolle tehdyssä tutkimuksessa (Dick, Iliewa, Jaroszek, Knobloch, 
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Reifner, Schröder & Voronkova 2010).  Korkosääntelyä yhdessä lyhytaikaisen 

kuluttajaluottotoiminnan kanssa ovat tutkineet muun muassa DeYoung ja Phillips 

(2013) sekä Zinmanin (2010). Tutkimusten kohteena ovat olleet pikalainojen 

amerikkalaiset vastineet, payday-lainat. Tutkimukset antavat viitteitä Suomessa 

toteutetun lakiuudistuksen mahdollisille seurauksille. Tutkielman keskeistä 

lähdemateriaalia ovat edellä mainittujen lisäksi soveltuva lainsäädäntö, siihen liittyvät 

selvitykset, raportit ja asiakirjat, kuten ministeriöiden mietinnöt ja hallituksen esitykset 

(HE). 

1.5. Tutkielman rakenne 

Tutkielma koostuu johdannon lisäksi kolmesta luvusta. Seuraavassa luvussa 

käsitellään pikalainan asemoituminen tuotteena kuluttajaluottomarkkinoilla, pikalaina-

alaa koskeva keskeinen lainsäädäntö ja siihen toteutetut kolme uudistusta. Lisäksi 

perehdytään tarkemmin korkokattoon sääntelykeinona ja sen vaikutuksiin 

luottomarkkinoilla. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt metodit ja 

aineisto, sekä käsitellään tehty tutkimus osuuksittain. Ensin keskitytään 

hintasääntelyn aiheuttamiin muutoksiin yritysjoukossa ja sen jälkeen yhtiöiden 

tarjoamiin tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Lisäksi käsitellään ajankohtainen 

oikeuskäytäntö ja pohditaan sen mahdollisia vaikutuksia toimialalle ja yhtiöiden 

tarjontaan. Viimeisessä luvussa kerätään yhteen tutkielman pääkohdat, käydään läpi 

tutkimustulokset sekä tehdään johtopäätökset.  
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2. PIKALAINOJEN SÄÄNTELY JA KORKOKATTO  

2.1. Pikalaina tuotteena kuluttajaluottomarkkinoilla 

Suomalaisten kotitalouksien kuluttajaluottokanta elokuussa 2015 oli noin 14 miljardia 

euroa, josta pienlainojen osuus oli noin 100 miljoonaa euroa eli alle prosentin 

(Suomen Pankki 2015a; SVT 2015). Lyhytaikaista luottotarvetta täytetään usein 

luottokorteilla tai osamaksulla. Pikalainat syntyivät täydentämään luottomarkkinoita, 

jossa lyhytaikaisten ja pienten rahalainojen tarjonta oli vähäistä. Varsinaista 

määritelmää pikalainoille ei ole, mutta oikeusoppineiden ja lainsäätäjän keskuudessa 

käytetään usein Määtän (2010, 265) määritelmää, jonka mukaan pikalaina on 

nopeasti hankittava, alle kolmen kuukauden, summaltaan pienehkö kuluttajaluotto, 

joka hankitaan tekstiviestein tai internetin välityksellä. Tyypillisesti pikalainat ovat 

suuruudeltaan muutamista kympeistä muutamaan sataan euroon ja lainan hinta 

perustuu monesti kiinteään euromääräiseen kuluun juoksevan koron sijasta. 

Todellisella vuosikorolla mitattuna luotot ovat kalliita tavanomaisiin luottotuotteisiin 

verrattuna. Korot ovat vaihdelleet sadoista prosenteista yli tuhanteen prosenttiin. 

Ennen korkosääntelyä keskimääräinen korko pikalainoissa oli 920 prosenttia (HE 

78/2012 vp, 14). Pikaluotot ovat lähtökohtaisesti vakuudettomia, eikä niitä ole sidottu 

hyödykkeiden ostamiseen. (Valkama & Muttilainen 2008, 1-2, 13) Samalla luottojen 

hankinta etälaittein on verraten helppoa ja nopeaa.  

Luottokortilla käsitetään yleensä tuhannesta eurosta ylöspäin myönnettyä 

vakuudetonta luottoa, jota kuluttaja halutessaan käyttää maksujensa rahoittamiseen. 

Lainanantajasta riippuen luotto hinnoitellaan koroin, kuluin tai niitä yhdistelemällä ja 

luottoa tulee lyhentää joko osin tai kokonaisuudessaan sen erääntyessä. 

Luottokorttiluoton korot vaihtelevat tyypillisesti alle kymmenestä muutamaan 

kymmeneen prosenttiin, esimeriksi Nordealla 11,8 % ja 21,1 % välillä (Nordea 2015). 

Luottokorttiluoton saadakseen kuluttajalla tulee usein olla säännölliset tulot, mikä 

rajoittaa osan kuluttajista luottojen ulkopuolelle (Danske Bank 2015). Tili- ja 

korttiluotojen osuus kuluttajaluotoista Suomessa on noin kolmannes (Suomen Pankki 

2015b).  

Toinen tyypillinen lyhytaikainen hankintojen rahoituskeino on osamaksu. 

Osamaksukaupalla tarkoitetaan irtaimen kauppaa, jossa yksi tai useampi erä 
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hinnasta erääntyy vasta tavaran luovutuksen jälkeen. Osamaksukauppaan liittyy 

tyypillisesti omistuksenpidätys tai takaisinottooikeus, joka turvaa saatavaa, jos ostaja 

laiminlyö maksut. (OsaML 91/1966, 1) Osamaksurahoitusta myöntävät hyödykkeiden 

myyjät ja rahoitusyhtiöt suoraan tai luottokortteihin liitettynä. Osamaksuluotot 

hinnoitellaan pääsääntöisesti luottokorttiluottojen tavoin ja myös niiden kohdalla 

tulovaatimukset ovat varsin tavallisia.   

Sosiaalinen luototus on osa suomalaista sosiaalihuoltoa, minkä pyrkimyksenä on 

ehkäistä ylivelkaantumista sekä taloudellista syrjäytymistä (LSL 1133/2002, 1). Se on 

kuntien tarjoama palvelu vähävaraisille ja pienituloisille henkilöille, joilla ei ole muuten 

mahdollisuutta kohtuuehtoiseen lainaan (LSL 1133/2002, 4). Luottojen korko on 

rajoitettu voimassa olevan viitekoron suuruiseksi, eli esimerkiksi nyt vuonna 2015 

toistaiseksi puoleen prosenttiin (KL 633/1982, 12; LSL 1133/2002, 6; Suomen Pankki 

2015c). Kuntien rooli, taloudellinen tilanne ja luotonannon todelliset kustannukset, 

kuten luottotappiot ja järjestelykustannukset huomioiden, sosiaalinen luotto voi 

todellisuudessa olla vain hyvin pienen joukon saatavilla oleva, kunnille tappiollinen ja 

varsin poikkeuksellinen rahoitustuote. Sosiaaliset luotot ovat nähtävä ennemmin 

osana suomalaista sosiaaliturvaa kuin vapaita rahoitusmarkkinoita.  

Pikalainoja hyvin lähellä oleva tuote on Pohjois-Amerikassa suosittu payday-laina. 

Payday-lainassa lainanottaja kirjoittaa lainaushetkellä lainanantajalle tulevaisuuteen 

päivätyn, esimerkiksi 115 dollarin shekin 100 dollaria vastaan. Tuotteen nimen 

mukaisesti shekki erääntyy yleensä seuraavan palkkapäivän yhteydessä, jolloin 

luotonantaja saa korvaukseksi lainatun summan ja 15 dollarin palkkion tai pelkän 

palkkion, jolloin lainan erääntyminen siirtyy. Toisin kuin kotimaiset pikalainat, payday-

lainat hankitaan fyysisestä toimipaikasta. (Stegman 2007, 169) Yhtäläisyyksiä 

pikalainoihin ovat nopea myöntäminen, lyhyt laina-aika, vakuudettomuus ja 

vuosikorolla mitattuna korkea korko. Payday-lainat ovat luottomuotona suhteellisen 

uusi: vielä 1990-luvun alussa tuotetta ei käytännössä ollut olemassa, mutta jo 2004 

lainauspisteitä oli Yhdysvalloissa yli 22000 kappaletta. (Bair 2005, 3; DeYoung & 

Phillips 2013, 122)  

Kuluttajaluottotuotteita yhdistävät lyhytaikaisuuden lisäksi niiden hinnoittelulogiikka ja 

käyttötarkoitukset. Korttiluotot ja osamaksulainat ovat pääosin sidottuja luotonhakijan 

tuloihin tai erinäisiin vakuuksiin, jolloin niitä ei voida pitää varsinaisina substituutteina 
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pikalainoille. Sosiaalista luottoa taas voidaan pitää vain hyvin poikkeuksellisena ja 

rajoitettuna luottomuotona. Poikkeuksena tavanomaiselle luotonannolle, 

pikalainoissa hyödynnetään uusia teknologisia ratkaisuja, jolloin luoton hakeminen, 

myöntäminen ja käyttöönotto ovat verraten helppoa ja nopeaa.   

2.2. Keskeinen toimialaa sääntelevä lainsäädäntö  

Uutena tuotteena pikalainat aiheuttivat pian markkinoille saapumisen jälkeen alaa 

sääntelevän lainsäädännön arviointi- ja uudistustarpeita. Pönkä ja Parkkali (2010) 

esittelevät artikkelissaan silloisen pikalainoja koskevan lainsäädännöllisen tilan. He 

sekä Määttä (2010) omassa artikkelissaan arvioivat lisäksi vuosien 2009 ja 2010 

uudistuksia melko kattavasti. Näin ollen syvempää perehtymistä alaa koskevaan 

lainsäädäntöön ei ole tarpeen tehdä, joskin katsaus keskeisimpiin säädöksiin ja 

uudistuksiin lienee aiheellinen käsityksen muodostamiseksi.  

Tavallisesti pikalainassa on kyse elinkeinonharjoittajan kuluttajalle tarjoamasta 

lyhytaikaisesta luotosta, jolloin oleellisin lainoja sääntelevä normisto on KSL 38/1978, 

erityisesti sen kuluttajaluottoja koskeva seitsemäs luku. Lakia luottolaitostoiminnasta 

(LLL 610/2014) sovelletaan, kun yhtiö vastaanottaa takaisinmaksettavia varoja 

ulkopuoliselta yleisöltä (LLL 610/2014, 1). Näin ollen sääntely ei lähtökohtaisesti 

koske pikalainayhtiöitä. Kuluttajamarkkinointia koskeva KSL 38/1978:n toinen luku 

määrittelee rajat pikalainojen markkinoinnille. Markkinointi ei saa olla hyvän tavan 

vastaista (KSL 38/1978, 2:2), eikä harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja saa 

antaa (KSL 38/1978, 2:6). Kuluttajavirasto (2008) on puuttunut pikalainojen 

markkinointiin KSL 38/1978:n nojalla, kun se kielsi J.W.-Yhtiöt Oy:tä markkinoimaan 

luottoja uhkapelien rahoituskeinona. Kuluttajavirasto katsoi mainonnan olleen hyvän 

tavan vastaista.  

Etälaittein hankittavia pikalainoja sääntelee rahoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden 

etämyyntiä koskeva KSL 38/1978 kuudes luku. Pikalainojen lyhyen takaisinmaksun 

takia kuluttajaluottojen etämyynnin peruutusta koskevia määräyksiä on lisäksi 

tarkennettu KSL 38/1978:n seitsemännessä luvussa. Kuluttajalla on mahdollisuus 

peruuttaa luotto 14 päivän ajan sopimuksen perustamisesta, mutta samalla 

luotonantaja on oikeutettu korvaukseen koroista ja kuluista siltä ajalta, kun luotto on 

ollut kuluttajan käytettävissä (KSL 38/1978, 7:20). 
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Korkolaki (KL 633/1982) määrittelee luottojen sallitun viivästyskoron määrän. Jotta 

luoton maksamatta jättäminen ei olisi kannattavaa, saa luotonantaja periä 

luottokorkoa vastaavaa viivästyskorkoa velalliselta luoton erääntymisen jälkeen 180 

päivän ajalta (KL 633/1982 4:2). RL 39/1889:n osalta pikalainat ovat herättäneet 

keskustelua lähinnä kiskonnan kannalta. Käräjätuomioiden (06/425 ja 06/143) sekä 

Keskusrikospoliisin esitutkinnan perusteella pikalainayhtiöt eivät ole kuitenkaan 

syyllistyneet luottokiskontaan (Pönkä & Parkkali 2010, 601). Samalla alan 

rikosoikeudellisen sääntelyn tarvetta on kritisoitu myös kokonaisuudessaan. 

Esimerkiksi Tapani (2010, 529, 536) pitää siviilioikeudellisia sääntelykeinoja varsin 

riittävinä ja painottaa ennen kaikkea toimintaa koskevan lainsäädännön uudistamista 

rikosoikeudellisen sääntelyn sijaan.  

2.3. Pikalainoja koskevan lainsäädännön uudistukset 

Pikalainatoiminnan alkamisen jälkeen alaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu 

kolmesti: vuosina 2009, 2010 ja 2012. Ensimmäisessä uudistuksessa todellisen 

vuosikoron ilmoitusvelvollisuus ulotettiin pieniin ja lyhytaikaisiin lainoihin, laajennettiin 

lainanhakijan henkilöllisyyden tunnistamisvelvollisuutta, rajoitettiin varojen luovutusta 

yöaikana, sekä uudistettiin kiskonta- ja viivästyskorkosäännökset (RL 39/1889 36:6; 

KL 633/1982 4). Uudistusten tavoitteena oli vähentää pikalainojen aiheuttamia 

ongelmia, kuten ylivelkaantumista ja harkitsematonta lainanottoa sekä parantaa 

luottojen vertailtavuutta. (HE 64/2009 vp, 16-18) 

Toisessa uudistuksessa tavoitteena oli panna täytäntöön uusi Euroopan parlamentin 

ja neuvoston kuluttajaluottodirektiivi (2008/48/EY). Uudistuksessa säädettiin muun 

muassa luotonantajan laajemmasta tiedonantovelvollisuudesta, todellisen vuosikoron 

laskentatavasta ja hyvästä luotonantotavasta. Samalla säädettiin laki eräiden 

luotonantajien rekisteröinnistä (RekL 747/2010), jonka tarkoituksena on varmistaa 

Finanssivalvonnan ulkopuolisten luotonantajien luotettavuus ja ammattipätevyys 

sekä parantaa niiden valvontaa. (HE 24/2010 vp, 12-18) 

Viimeisimmässä, vuoden 2012 uudistuksessa tiukennettiin yhtiöiden velvollisuutta 

arvioida asiakkaan luottokelpoisuutta ja tarkennettiin hyvää luotonantotapaa. Samalla 

muutettiin etämyyntisäännöksiä, lakia eräiden luotonantajien rekisteröinnistä ja 
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korkolakia. Merkittävimpänä uudistuksena koko pikalainahistorian aikana määrättiin 

hintasääntelystä. Korkokattosäännöksen eli KSL 38/1978 7:17a:n mukaan:  

”Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2000 euroa, luottosopimuksen mukainen 

luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko 

lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaiseen luottoon tätä pykälää 

sovelletaan kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus 

nostaa rahavaroja.”. 

Muutos astui voimaan kesäkuussa 2013 ja sen tavoitteeksi asetettiin pyrkimys 

edesauttaa kuluttajien mahdollisuuksia saada pieniä luottoja kohtuullisemmin ehdoin. 

Länsineva (2010, 1055) on kritisoinut ja kuvannut aiempia uudistuksia lähinnä 

näpertelyksi. Suhteessa niihin korkokattoa voidaan pitää varsin voimakkaana 

sääntelykeinona. Asetettu raja on varsin tiukka verrattuna alalla aiemmin 

esiintyneisiin korkoihin. (HE 78/2012 vp, 11-21) 

2.4. Korkokatto sääntelykeinona ja Suomessa toteutettu malli 

Laillisella korkosääntelyllä tarkoitetaan sääntelylähteestä riippumatta kaikkia laillisia 

sääntöjä, joiden tarkoituksena on rajoittaa luottojen hintaa (Dick et al. 2010, 29). 

Sääntelyllä on perinteisesti nähty olevan kaksi puolta. Osan mielestä korkosääntely 

rajoittaa liikaa korkeariskisten luotonhakijoiden luotonhankintaa ja aiheuttaa siten 

taloudellisia hankaluuksia. Toisten mielestä korkosääntely on tärkeä osa kuluttajien 

suojaa, jolla rajoitetaan luotonantajien markkinavoimaa ja estetään irrationaalista 

lainanottoa. (Rigbi 2013, 1238)  

Dick et al. (2010) ovat tehneet laajan selvityksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

korkosääntelytavoista ja niiden vaikutuksista luottomarkkinoihin. Vuonna 2009 

kaikista 27 jäsenvaltiosta 14:sta oli säädetty, joko ehdottomasta (absolute) tai 

suhteellisesta (relative ceiling) korkokatosta. Ehdottoman, eli kiinteän korkokaton 

maissa, Kreikassa, Irlannissa ja Maltalla, sääntelyllä ei todeta olevan suurta 

vaikutusta maiden talouteen. Korkosääntely on menettänyt vaikuttavuutensa, koska 

malleihin on sisällytetty useita poikkeuksia. Myös yleisemmin kiinteän korkokaton 

oikean tason määrittely koetaan hankalaksi, jolloin haitalliset vääristymät ovat 

mahdollisia. Sen sijaan suhteellisen sääntelyn, jossa rajoitukset perustuvat 

markkinakoroista johdettuihin rajoihin, todetaan oleva tehokkaampi keino säädellä 
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korkotasoja. Esimerkiksi Virossa sallitaan enintään kolminkertainen luottokorko 

keskuspankin ilmoittamiin keskimääräisiin korkoihin. Toisaalta liian joustava sääntely 

voi johtaa tilanteeseen, jossa sääntely menettää vaikuttavuutensa. (Dick et al. 2010, 

4-5, 28; Juurikkala 2012, 454–456) 

Korkokattosäännöksiä on toteutettu monin eri tavoin ja vaihtelu sallittujen korkojen 

välillä on suurta niin kansallisesti kuin valtioiden välillä. Sloveniassa on erotettu 

erikokoiset lainat ja raja pienlainoille on 453 prosenttia ja pitkäaikaisille 13,2 

prosenttia. Toisaalla korkokatot koskevat vain tiettyjä lainoja, kuten Espanjassa tilin 

ylityksestä aiheutuvia luottoja, tai tiettyjä toimijoita, kuten Kreikassa muita kuin 

pankkeja. Pohjoismaiden keskuudessa Suomen hintasääntely on ainoa laatuaan. 

Toistaiseksi Ruotsissa tai Norjassa luottokorkoja tai luotosta perittäviä kuluja ei ole 

rajoitettu laein (HE 78/2012, 8). Tanskassa pikalainatoiminta on aiheuttanut 

korkosääntelyn tarpeellisuuden arviointia, joskaan myöskään siellä lain säätämiseen 

asti ei ole edetty. (Dick et al. 2010, 4-5, 128, 416) 

Suomessa korkosääntely sai alkunsa Kataisen hallituksen ohjelmasta, johon tavoite 

pikalainojen lainsäädännön tiukentamisesta kirjattiin vuonna 2011 (Valtioneuvosto 

2011, 26). Vielä marraskuussa 2009 silloinen oikeusministeri Brax totesi 

vastatessaan kirjalliseen kysymykseen (KK 873/2009 vp), ettei korkokaton 

säätämiseen ole aihetta ja että pikalanojen sääntely pyritään toteuttamaan muin 

keinoin. Uuden hallituksen toimesta sääntelyä valmisteltiin oikeusministeriön 

työryhmässä, joka antoi mietintönsä lain muuttamisesta huhtikuussa 2012. Työryhmä 

päätyi ehdottamaan hintasääntelyä, jossa kuluttajaluottojen todellista vuosikorkoa 

rajoitettaisiin 25–49 prosenttiin lisättynä viitekorolla alle tuhannen euron luotoille 

(Oikeusministeriö 2012a, 28). Myöhemmässä valmistelussa korkokaton 

soveltamisrajaa nostettiin 2000 euroon, jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa luottoyhtiöt 

siirtyisivät tarjoamaan soveltamisalaa suurempia luottoja ja kuluttajien ongelmat 

lisääntyisivät. Korkeamman alarajan odotettiin poistavan ongelman yhdessä 

kasvavan luottoriskin kanssa. Samoin korkoraja päädyttiin asettamaan esityksen 

sanoin melko korkeaksi, 50 prosenttiin, jotta sääntelyllä ei kohtuuttomasti rajoitettaisi 

korkean luottoriskin kuluttajien luotonsaantia. (HE 78/2012 vp, 12) Tarkasteltuna 

Euroopan laajuudella rajaa ei kuitenkaan voida pitää poikkeuksellisen korkeana.  
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Korkokattoa kannatti ministeriöiden lisäksi muun muassa Kuluttajavirasto, 

Finanssialan keskusliitto ja kuluttajariitalautakunta. Alan itsesääntelyelimen, Suomen 

Pienlaina ry:n mukaan ehdotusta olisi pitänyt muuttaa ja Elinkeinoelämän 

keskusliiton sekä Keskuskauppakamarin mukaan sääntelyn vaikutuksia olisi pitänyt 

selvittää tarkemmin. (Oikeusministeriö 2012b, 10-11). Pönkän ja Parkkalin (2010) 

mielestä korkokaton säätämiseen olisi pitänyt suhtautua erittäin varovasti, jotta 

laittomalle lainanannolle ei luotaisi puitteita, eikä elinkeinoa tukahdutettaisiin 

tarkoituksettomasti. Samalla he korostavat kysynnän oleellisuutta 

hinnanmuodostuksessa. (Pönkä & Parkkali 2010, 600) Juurikkalan (2012) 

näkemyksen mukaan korkokatolle olisi olemassa parempia vaihtoehtoisia keinoja, 

kuten erityinen harkinta-aika lainan hakuprosessissa. Hän perustaa ehdotuksensa 

mainittuun korkokaton hankalaan määriteltävyyteen ja käyttäytymistaloustieteelliseen 

analyysiin, jonka mukaan pikalainojen ongelmat johtuvat ennen kaikkea niiden 

helppoudesta ja nopeudesta, joihin korkokatto ei puutu. (Juurikkala 2012, 453, 458)  

Korkosääntelyn on todettu olevan tehokkainta, kun säännelty korko käsittää 

luottosopimuksen kaikki kustannukset, eli todellisen vuosikoron. Samalla myös 

erilaisille luotoille tulisi asettaa eri rajat. (Dick et al. 2010, 7, 132-134) Siinä mielessä 

Suomen lainsäätäjän voidaan todeta laatineen korkokattopykälän viisaasti. Samaa 

linjaa on noudatettu jo aiemmassa muutoksessa koskien tiedonantovelvollisuutta, 

jolloin yhtiöt velvoitettiin kertomaan todellinen vuosikorko markkinoidessaan luottoja. 

Todelliseen vuosikorkoon perustuvan mallin eduiksi mietinnössä luetaan 

yksinkertaisuus ja helpompi tulkinta, jolloin myös säännöksen valvonta on 

resurssitehokasta (Oikeusministeriö 2012a, 29). Samalla todellinen vuosikorko viestii 

korkeakorkoisten lainojen jatkuvasta käytöstä aiheutuvasta kuluriskistä (Pönkä & 

Parkkali 2010, 596). Toisaalta mallia on kritisoitu erilaisten lainojen 

epätasapuolisesta kohtelusta. Todellinen vuosikorko voi olla harhaanjohtava, jos 

vertailtavat tuotteet poikkeavat paljon toisistaan. Hyvin lyhyillä maksuajoilla todellinen 

vuosikorko muodostuu helposti hyvin korkeaksi. Myös esimerkiksi luottokelpoisuuden 

eli luottotietojen tarkistaminen on yhtä kallista luotonantajalle lainan pituudesta ja 

suuruudesta huolimatta, mikä osaltaan vääristää tilannetta. Määtän (2010, 272) 

mielestä korkeiden korkojen kauhistelu itsessään on älyllistä epärehellisyyttä. Sen 

sijaan tuotteet tulisi nähdä laajemmassa yhteydessä ja ottaa huomioon niiden 

erilaiset luonteet. (Määttä 2010, 271-272) 
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Todellisen vuosikoron ongelmilta olisi voitu välttyä säätämällä erilaisille lainoille eri 

rajat. Vastoin EU jäsenvaltioiden korkosääntelyä tutkineen tutkijaryhmän tuloksia, 

korkokatto säädettiin ehdottomaksi ja joustamattomaksi. Korkoraja asetettiin samaksi 

kaikille alle 2000 euron luotoille ja rajan ylittävät luotot määriteltiin kokonaan 

sääntelyn ulkopuolelle. Lain esitöiden perusteella alemman rajan asettamista 1000–

2000 euron luotoille ei pidetty tarpeellisena, koska kilpailluilla markkinoilla 

suurempien ja pidempien luottojen korkojen odotettiin automaattisesti asettuvan 

huomattavasti määriteltyä rajaa alemmiksi (HE 78/2012 vp, 12). Samaisesta 

perustelusta voitaneen päätellä myös, että yli 2000 euron luottojen sääntely koettiin 

täysin tarpeettomaksi.   

2.5. Korkosääntelyn vaikutukset luottomarkkinoihin 

Korkojen rajoittaminen on vanha ja käytetty sääntelykeino, jolla on havaittu olevan 

moninaisia vaikutuksia luottomarkkinoihin. Vaikutuksia lyhytaikaiseen luotonantoon 

on tutkittu lähinnä Yhdysvalloissa, missä osavaltiot sääntelevät itsenäisesti paikallisia 

pikalaina- eli payday-markkinoita. Useimmissa osavaltioissa payday-luottojen 

vuosikorko on rajoitettu enintään 24-48 prosenttiin ja lainaehdoille, kuten 

takaisinmaksuaikataululle, on asetettu erilaisia säädöksiä (CFA 2015).  On 

huomattava, etteivät säädökset ole suoraan verrattavissa Suomessa toteutettuun 

todellisen vuosikoron rajoittamiseen, mutta payday- ja pikalainamarkkinoiden 

samankaltaisuuden vuoksi korkosääntelyn vaikutuksista yhdysvaltalaisilla 

markkinoilla voidaan kuitenkin löytää yhtäläisyyksiä Suomen tilanteen kanssa.  

Korkosääntelyn vaikutuksista korkotasoon on esitetty eriäviä tutkimustuloksia. Osa 

tutkijoista on havainnut korkokattojen laskevan tehokkaasti kuluttajaluottojen hintaa 

(Peterson 1979, 39; Temin & Voth 2008, 755-756). Toisaalta Villegasin tutkimus ei 

löytänyt merkittäviä todisteita sääntelyn vaikutuksista vallitsevaan korkotasoon (1982, 

951). DeYoung ja Phillips ovat tutkineet payday-lainoille asetettujen korkokattojen 

vaikutuksia Coloradon pikalainamarkkinoilla. Tarkastellessaan markkinoita seitsemän 

vuoden ajalta 35 000 lainan datalla, tutkijat havaitsivat sääntelyn laskevan 

luottohintoja lyhyellä aikavälillä, mutta nostavan niitä pitkällä aikavälillä asetettujen 

rajojen ylälaitaan. (DeYoung & Phillips 2013, 123-124) Toisaalta korkeampien 

korkorajojen on todettu nostavan vain hieman luotonottajan maksamaa korkoa 

verrattuna tiukemman korkosääntelyn piirissä tapahtuvaan lainanantoon (Rigbi 2013, 
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1247). Aiemman tutkimuksen perusteella korkosääntelyn vaikutukset korkotasoon 

vaikuttaisivat riippuvan pitkälti sääntelyn tavasta ja ankaruudesta.  

Hintasääntelyllä on tutkittu olevan vaikutusta myös luottojen tarjontaan. Peterson 

(1979) on todennut tutkimuksensa pohjalta hyvin tiukan korkosääntelyn vähentävän 

luotonantajien määrää markkinoilla ja saman suuntaisia tuloksia on löydetty myös 

pikalainamarkkinoilta. Heinäkuussa 2007 Oregonin osavaltiossa astui voiman 

kulukatto alle 50 000 dollarin lainoille, jonka perusteella jokaista lainattua sataa 

dollaria kohden saa veloittaa enintään kymmenen dollaria kuluja. Samalla 

minimilaina-ajaksi asetettiin 31 päivää. Puoli vuotta ennen lakimuutosta Oregonissa 

toimi vielä 346 rekisteröityä payday-lainanantajaa. Seitsemän kuukautta muutoksen 

jälkeen rekisteröityneitä toimijoita oli 105 ja 13 kuukauden jälkeen enää 85. (Zinman 

2010, 548) Vastaavasti Australiassa 48 prosentin todelliseen vuosikorkoon 

perustuvan korkokaton on havaittu vähentäneen kilpailua paikallisilla 

pikalainamarkkinoilla (Australian hallitus 2011, 45). Samalla kilpailun vähentymisen 

on todettu olevan osasyy hintojen nousulle tietyillä payday-markkinoilla (DeYoung & 

Phillips 2013, 123-124). 

Laajassa mittakaavassa korkorajoitusten ei ole todettu vähentävän 

kuluttajaluottomarkkinoiden lainanantoa (Dick et al. 2010, 238). Tiukkojen 

korkosäännösten on kuitenkin havaittu saavan lainanantajat välttämään luottoriskejä 

enemmän, jolloin luotonannon erityisesti korkeariskisille luotonhakijoille vähentyy 

(Temin & Voth 2008, 755; Villegas 1982, 951). Vastaavasti korkokaton nostamisen 

on todettu lisäävän todennäköisyyttä lainan myöntämiselle (Rigbi 2013, 1247). 

Zinmanin (2010) tutkimuksessa verrattiin payday-markkinoiden lainaamisaktiivisuutta 

Oregonin ja korkovapaan Washingtonin välillä ennen ja jälkeen korkomuutoksen. 

Tulosten perusteella lyhytaikaisten lainojen saatavuus heikentyi sääntelyn 

seurauksena. Korkokaton käyttöönotto laski todennäköisyyttä lainan myöntämiselle 

Oregonissa 26–29 % verrattuna naapuriosavalioon. Luotot korvattiin muulla 

lyhytaikaisella rahoituksella, jonka kustannukset monessa tapauksessa olivat 

payday-lainoja korkeammat. (Zinman 2010, 551-553) Tutkimus nostaa esiin 

puutteellisten säännösten ongelmia. Kun kuluttajien korvaavat vaihtoehdot jätetään 

huomiotta, saattavat myös lainsäädännön todelliset positiiviset vaikutukset jäädä 

vähäisiksi.  
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Saatavuuden lisäksi korkosääntelyllä on vaikutuksia tarjottavaan tuotevalikoimaan. 

Temin ja Voth (2008, 743) ovat havainneet tiukentuneen korkosääntelyn nostavan 

sekä keskimääräisiä- että minimilainasummia. Myös Peterson (1979, 40) on todennut 

sääntelyn kasvattaneen vähimmäislainamääriä. Suurien luottojen, kuten 

asuntolainojen, valikoimaan korkosäännöksillä ei ole havaittu olevan merkittävää 

vaikutusta. Sen sijaan korkosääntelyllä on taipumusta vähentää erilaisten 

kuluttajaluottojen valikoimaa. (Dick et al. 2010, 251) Lisäksi korkosääntelyn on 

tutkittu nostavan lainanantajien halukkuutta myöntää niin sanottuja epäsuoria lainoja, 

kuten hyödykesidonnaisia luottoja. Matalammilla korkorajoilla on todettu olevan 

ilmiötä voimistava vaikutus. (Peterson 1979, 49)  

Tutkimusten valossa korko- ja kulusääntelyn voidaan todeta aiheuttavan moninaisia 

muutoksia luottomarkkinoilla, joskin vaikutukset ovat riippuvaisia sääntelytavasta. 

Hyvin ankarat rajoitukset saavat aikaan merkittävimpiä muutoksia, kun taas hyvin 

maltillisen sääntelyn vaikutukset voivat jäädä olemattomiksi. Varsinkin 

pikalainamarkkinoilla lainsäätäjät kohtaavat painetta toteuttaa merkittäviäkin 

rajoituksia, koska tuotteiden käyttäjät koetaan usein altavastaajina ja tuotteet 

kohtuuttoman kalliina. Korkosääntelyllä rajoitetaan kuitenkin luototonantajan 

mahdollisuutta veloittaa luottoriskiin liittyviä kustannuksia asiakkailta ja loppujen 

lopuksi kyseiset mahdollisuudet määrittelevät sen, onko lainananto ylipäätään 

kannattavaa. Äärimmillään lopputulos voi olla, ettei lainaa enää ole saatavilla laillisilta 

markkinoilta.  
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3. KORKOSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PIKALAINA-
YHTIÖIHIN JA -TUOTTEISIIN 

3.1. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Laadullinen tutkimus on Syrjälän (1994, 12–13) mukaan soveltuvaa, kun pyritään 

saamaan tietoa yksittäisten tapausten syy-seuraussuhteista, joiden kokeellinen 

testaus ei onnistu (Metsämuuronen 2006, 88). Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

kokonaisvaltaiseen tiedon hankintaan todellisista tilanteista kerättävän aineiston 

avulla. Siinä tutkimusaineisto muodostuu yksittäisistä tapauksista ja aineiston tulkinta 

on niiden mukaista. Toisaalta laadullinen ja määrällinen tutkimus voidaan nähdä 

toisiaan täydentävinä tutkimussuuntauksina ja numeroilla ja merkityksillä voidaan 

katsoa olevan toisiinsa vaikuttava riippuvuussuhde. Laadullisen tutkimuksen avulla 

saatuja tuloksia pystytään laajentaa kvantitatiivisin keinoin, kuten yksinkertaisia 

laskentatekniikoita hyödyntäen. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2004, 127–128, 155)  

Kyseessä oleva tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin määrällistä analyysiä 

hyödyntäen. Tutkimus on positiivinen tutkimus, jonka tarkoitus on toisaalta 

kartoittava, kun tutkitaan mitä on tapahtunut, mutta samalla selittävä, kun 

tarkastellaan mahdollisia syy-seuraussuhteita ja ilmiön taustalla vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimus on tyypiltään säännönmukaisuuksia etsivä, jolla pyritään tunnistamaan ja 

kartoittamaan elementtejä ja niiden välisiä suhteita. Pääasiallisena aineiston 

hankinnan metodina käytetään kirjalliseen materiaaliin perehtymistä, joka tässä 

tapauksessa tarkoittaa kohdeyritysten verkossa julkaisemaa materiaalia, sekä 

olennaisia tilasto- ja rekisteritietoja. Edellä mainitut menetelmät on valittu tutkielman 

toteuttamiseen, koska niiden avulla saadaan tehokkaasti tarkasteltua kohteena 

olevassa yritysjoukossa ja niiden tuotteissa tapahtuneita muutoksia.  

Tutkimusaineistona käytetään Luotonantajarekisterin rekisteritietoja, 

pikalainayritysten tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilla kerättyjä tuotetietoja, 

Tilastokeskuksen pikalainatoimialaa koskevia tilastotietoa sekä ajankohtaisia 

oikeustapauksia. Etelä-Suomen AVI on ylläpitänyt Luotonantajarekisteriä RekL 

747/2010:n voimaantulosta joulukuusta 2010 lähtien. Kuluttajaluottoja tarjoavina 

yhtiöinä pikalainayhtiöt ovat velvoitettuja rekisteröitymään luotonantajarekisteriin, 

paitsi jos ne kuuluvat Finanssivalvonnan valvonnan piiriin, tarjoavat luottoja vain 
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kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi tai toimivat Suomessa vain tilapäisesti 

Euroopasta käsin. (RekL 747/2010, 1) Tiettävästi päätoimenaan pikalainoja tarjoavia 

yhtiöitä ei kuulu Finanssivalvonnan valvonnan alaisuuteen, eikä 

luotonantajarekisterin ulkopuolisia yhtiöitä ole laillisuusnäkökulmasta mielekästä 

tarkastella. Näin ollen tarkastelu on rajattu luotonantajarekisterin yhtiöihin.  

Etelä-Suomen AVI on luovuttanut ajantasaisen rekisteriotteen lisäksi historiatiedot 

sisältävän aineiston tutkielmaa varten. Aineisto sisältää rekisteriin kirjattujen yritysten 

osalta yritystunnuksen, yrityksen nimen, rekisteröintipäivämäärän ja mahdollisen 

rekisteristäpoistopäivän. Rekisteriä on ylläpidetty joulukuusta 2012 ja viimeinen 

tutkimuksessa huomioitu rekisteriote on syyskuulta 2015. Rekisteriin on kirjattu 

kaikkiaan 112 eri yhtiötä, joista kaksi on kertaalleen poistettu ja kirjattu siihen 

myöhemmin uudelleen. Kyseiset kaksi poistomerkintää on jätetty huomioimatta, jotta 

yksittäisillä yhtiöillä on yhtäläinen vaikutus tarkastelussa. Tutkimuksen 

toteuttamiseksi rekisteröidyt yhtiöt on jaoteltu pääasiallisen toimintansa perusteella 

pikalainayhtiöihin ja muihin yhtiöihin. Taulukkolaskennan avulla aineistosta on 

muodostettu taulukon 1 mukainen kuukausittainen kuvaus rekisterin koostumuksesta 

yritystyypeittäin. 

Taulukko 1. Luotonantajarekisteriaineiston kuvaus.  

 

Tiedot pikalainayhtiöiden tarjoamista tuotteista kerättiin luotonantajarekisteriin tällä 

hetkellä rekisteröityjen, aktiivisesti toimivien yritysten osalta. Rekisteröityjä 

pikalainayhtiöitä on tällä hetkellä 30, joista 29 on aktiivisia ja yksi on keskeyttänyt 

toimintansa toistaiseksi. Aineiston edustavuus on pyritty varmistamaan ottamalla 

kaikki rekisteröidyt yhtiöt otokseen. Tiedot on kerätty yhtiöiden tärkeimmästä 

toimintakanavasta, niiden verkkosivuilta. Yrityksistä on systemaattisesti kerätty tiedot 

toiminnan laajuudesta, tuotevalikoimasta ja yksittäisten tuotteiden ominaisuuksista. 

Y-tunnus Yrityksen nimi Toimiala Rekisteröinti-
päivä

Rekisteristä-
poistopäivä 12/2010 01/2011 02/2011 03/2011 … 06/2015 07/2015 08/2015 09/2015

1 2257545-4 4finance Oy Pikalaina 2011-04-19 … 1 1 1 1

2 2326043-8 Aasa Oy Pikalaina 2010-12-07 1 1 1 1 … 1 1 1 1

3 2431750-4 AA-Yleislaina Oü Pikalaina 2011-10-20 … 1 1 1 1

4 2059953-2 Anttilan Autotalo Oy Muu 2011-08-17 … 1 1 1 1

5 2619111-6 Avarda Oy Muu 2015-06-09 … 1 1 1 1
… … … … … … … … … … … … … … …

108 2109155-4 TEC Trust Equity Capital Oy Pikalaina 2011-10-10 2013-01-22 …

109 1853818-3 Terrarahoitus Oy Pikalaina 2010-12-07 2014-11-28 1 1 1 1 …

110 2333450-5 Trust & Hope Oy Pikalaina 2011-08-17 2013-09-20 …

111 2465148-1 Vermiculus Oy Pikalaina 2012-09-10 2013-10-25 …

112 1963988-3 Vippitori Oy Pikalaina 2011-10-10 2013-01-22 …

Rekisteröityjen luotonantajien lukumäärä 19 22 25 31 … 50 52 53 53

Pikalainayhtiöiden lukumäärä 17 20 23 28 … 30 30 30 30

Muiden yhtiöiden lukumäärä 2 2 2 3 … 20 22 23 23
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Luottotuotteiden ominaisuuksista keskityttiin luoton tyyppiin, luottomäärään, 

luottokorkoon, takaisinmaksuaikaan ja -tapaan sekä erityisiin luottoehtoihin (Taulukko 

2). Aineisto on keräämisen jälkeen kuvattu ja luokiteltu sisältönsä perusteella. 

Taulukko 2. Tuotetietoaineiston kuvaus.  

 

Luotonantajarekisterin ja kerättyjen tuotetietojen lisäksi tutkimusaineistona on 

hyödynnetty Tilastokeskuksen pikalainayrityksiä koskevaa tilastotietoa, joka on osa 

neljännesvuosittain julkaistavaa Luottokantatilastoa. Tilastoa on ylläpidetty vuoden 

2008 alusta lähtien. Tiedot on kerätty tutkimusta varten koko ylläpitohistorian ajalta 

yhdeksi aineistoksi Tilastokeskuksen verkkopalvelusta (SVT 2015). Tilasto pitää 

sisällään kategoriat: uudet myönnetyt luotot, uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 

kulusuhde (kulut/uudet luotot), uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 

luottokanta, uusien luottojen kappalemäärä ja keskimääräinen lainamäärä. Aineistoa 

on hyödynnetty tutkimuksessa laskemalla siitä kuvailevia lukuja, kuten keskiarvoja ja 

muutosprosentteja. Tilastokeskus kerää tietoa riippumattomasti rekisteröidyiltä 

pikalainayrityksiltä, joten aineistoa voidaan pitää luotettavana ja käyttää osana 

tutkimusaineistoa. Tilastoitavat tunnusluvut ovat pysyneet muuttumattomina tilaston 

ylläpidon ajan ja ovat siten vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi tulkinnan 

oikeellisuuden varmistamiseksi tutkimuksen aikana on oltu yhteydessä tilastoa 

ylläpitävään tahoon.  

Edellä mainitun aineistokokonaisuuden avulla löydettäviä tuloksia peilataan lisäksi 

ajantasaiseen oikeuskäytäntöön.  Oikeustapauksista käsitellään korkokaton kannalta 

oleellisimmat tapaukset: Markkinaoikeuden (MAO) tapaus MAO 701/14 ja 

Korkeimman oikeuden (KKO) tapaus KKO 2015:60. 

KSL Takaisinmaksu-
korko* aika kk

Yritys 1 1 Jatkuva luotto 10-2000 161,59 + 1→ x Minimilyhennysvaatimus

2 Kertaluotto 100-400 48,75 - 12 x -

Yritys 2 1 Kertaluotto 100-500 50,5 - 2 x Tulot yli 1000€/kk

Yritys 3 1 Jatkuva luotto 20-2000 99,69 + 1→ x Minimilyhennysvaatimus

2 Kertaluotto 400-3000 29,86 - 12-60 x -
… … … … … … … … …

Yritys 29 1 Jatkuva luotto 100-2000 132,98 + 1→ x Minimilyhennysvaatimus

* Yhtiön ilmoittama KSL:n mukainen esimerkkikorko ylittää (+), alittaa (-) korkokattosäännöksen korkorajan

** Tuotteen takaisinmaksu suoritetaan yhdessä erässä (-), yhdessä tai useammassa erissä (x) 

Osalyhennys** Erityiset ehotYritys Tuote Tyyppi Määrä € Korko %
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3.2. Pikalainamarkkinoilla toimivat yhtiöt 

Luotonantajarekisterin yritykset on käyty yksitellen läpi ja ne on jaoteltu pääasiallisen 

toimintansa perusteella pikalainayhtiöihin ja muihin yhtiöihin. Rekisteröinti- ja 

rekisteristäpoistopäivien perustella aineistosta muodostettiin kuukausittainen kuvaus 

rekisterin tilanteesta. Tarkastelussa huomioitiin sekä rekisteriin liitetyt, että siitä 

poistetut yritykset eri ajanhetkillä. Luotonantajarekisteriin on kaiken kaikkiaan kirjattu 

112 eri yritystä, joista syyskuussa 2015 on rekisteröityneenä 53 yritystä eli hieman 

alle puolet (Taulukko 3).Rekisteri on perustettu pikalainayhtiöitä silmällä pitäen, joten 

luonnollisesti ne myös muodostavat enemmistön reksiteristä. Kaikista rekisteröidyistä 

yhtiöistä noin 72 % on ollut pikalainayrityksiä. Viimeisimmässä rekisteriotteessa 

(09/2015) yhtiöistä 30 on pikalainayrityksistä ja loput 23 muuta toimintaa harjoittavia 

yrityksiä. Näin ollen rekisteristä poistetuista yhtiöistä peräti 86 % on ollut 

pikalainayhtiöitä. Tarkasteltaessa pysyvyyttä rekisterissä yritystyypeittäin huomataan, 

että vain noin 37 % rekisteröidyistä pikalainayhtiöistä kuuluu edelleen rekisteriin, kun 

muilla yhtiöillä pysyvyys on noin 74 %. Rekisteristä on poistunut suhteellisesti 

selkeästi enemmän pikalainayrityksiä kuin muuta toimintaa harjoittavia yrityksiä. 

Enimmillään rekisterin yhtiöistä yli yhdeksän kymmenestä (04/2011) oli 

pikalainayhtiöitä, nyt osuus on laskenut alle 60 prosentin (09/2015).  

Taulukko 3. Luotonantajarekisterin koostumus ja muutokset.  

 

Rekisterissä Rekisteristä poistetut Yhteensä
Pikalainayritykset 30 51 81
Muut yritykset 23 8 31
Yhteensä 53 59 112

Rekisterissä Rekisteristä poistetut Yhteensä
Pikalainayritykset 37,04 % 62,96 % 100 %
Muut yritykset 74,19 % 25,81 % 100 %
Yhteensä 47,32 % 52,68 % 100 %

Rekisterissä Rekisteristä poistetut Yhteensä
Pikalainayritykset 56,60 % 86,44 % 72,32 %
Muut yritykset 43,40 % 13,56 % 27,68 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 %
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RekL 747/2010 astui voimaan joulukuussa 2010, jolloin yrityksille varattiin aikaa 

rekisteri-ilmoittautumisen tekemiseen kesäkuun 2011 alkuun asti. Kun 

viranomaiskäsittely huomioidaan, rekisteri on ollut ajantasainen arviolta 6–12 

kuukauden kuluttua sen ylläpidon aloittamisesta. Kuten kuviosta 1 huomataan, 

rekisteröityjen yhtiöiden määrä on pysynyt melko tasaisena 10/2011–01/2013 välisen 

ajan yhtiöiden toimialasta riippumatta. Tummalla pohjalla kuvioon on merkittynä 

korkokattosäännöksen hyväksymistä seurannut aika. Muutosajankohdassa on 

havaittavissa selkeä epäjatkuvuuskohta rekisterin kehityksessä. Rekisteröityjen 

yhtiöiden määrä laski voimakkaasti tammikuusta 2013 lähtien. Lasku hidastui 

vuodenvaihteessa 2013–2014, jonka jälkeen yhtiöiden määrä on vakiintunut noin 50 

kappaleeseen. Muutoksen on aiheuttanut yksinomaan pikalainayhtiöiden 

poistuminen rekisteristä. Muiden yhtiöiden määrä on pysynyt tasaisena, jopa noussut 

hieman viime aikoina.  

 

Kuvio 1. Luotonantajarekisterin kehitys 12/2010–09/2015.  

Maaliskuussa 2013 vahvistetut lait, korkokatto mukaan lukien, ovat olleet 

merkittävimmät alaa koskevat uudistukset viimeisten vuosien aikana. Samalla 
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yhtiöiden määrä on vähentynyt huomattavasti. Kun erityisiä markkinoihin muuten 

voimakkaasti vaikuttavia tapahtumia ei ole ajanjaksolta tunnistettavissa, voidaan 

korkosääntelyn katsoa olevan merkittävin syy pikalainayhtiöiden vähentymisen 

taustalla. Hintasääntely on keskittänyt pikalainamarkkinoita noin 70:stä yhtiöstä noin 

30:n yhtiön tasolle.  

3.3. Tuotteet pikalainamarkkinoilla 

Korkokattosäännöksen vaikutuksia pikalainatuotteisiin tarkastellaan kahdesta 

näkökulmasta. Ensin kohteena ovat muutoksen vaikutukset alan yritysten 

tuotevalikoimaan ja tuotteiden ominaisuuksiin. Toiseksi tutkitaan, onko oleellisissa 

tilastotiedoissa havaittavissa muutoksia ja tukevatko aineistot toisiaan. Yksittäisten 

yhtiöiden tarkastelu aloitettiin keräämällä tiedot luotonantajarekisteriin merkittyjen 29 

aktiivisen pikalainayrityksen toiminnan laajuudesta. Tarkastelulla haluttiin varmistua, 

että aineisto sisältää alan merkittävimmät toimijat. Laajuutta päätettiin mitata 

liikevaihdolla ja tiedot kerättiin Suomen Asiakastiedolta (2015). Vuoden 2014 

liikevaihto oli saatavilla 24 yhtiöstä, viidestä tietoa ei ollut vielä saatavilla. 

Ilmoittaneiden yritysten keskimääräinen liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa ja 

mediaani noin 1,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät toimijat suomalaisilla 

pikaluottomarkkinoilla ovat 4Finance, Ferratum Finland, Tact Finance ja OPR 

Vakuus, joista jokaisen liikevaihto ylitti kymmenen miljoonaa euroa vuonna 2014. 

Tuotevalikoima 

Aineisto tuotteista kerättiin yrityskohtaisesti tuotteittain. Osa yrityksistä toimii usealla 

tuote- tai aputoiminimellä, jolloin tuotekuvaukset kerättiin eri lähteistä yhdistelemällä. 

Tuotteista eroteltiin kertaluotot ja niin jatkuvat luotot. Kertaluotossa luotonhakijalle 

lainataan luottosopimuksen mukainen rahamäärä kerralla, kun taas jatkuvissa 

luotoissa lainaajalle myönnetään tietyn suuruinen luotto, joka on asiakkaan 

nostettavissa jatkuvan luottosuhteen aikana kerralla tai erissä. Luottotyypin lisäksi 

kerättiin tiedot tarjolla olevien luottojen euromääristä, takaisinmaksuajoista ja -

tavoista, koroista ja erityisistä ehdoista. Luottotuotteiden euromäärät vaihtelevat aina 

kymmenestä eurosta useisiin tuhansiin euroihin. Takaisinmaksutavaltaan luotot 

jaoteltiin kerta- ja osalyhenteisiin. Takaisinmaksuajat vaihtelevat pääsääntöisesti 

kuukaudesta muutamaan vuoteen, yksittäisissä tuotteissa esiintyy myös alle 
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kuukauden maksuaikoja. Yhtiöiden ilmoittamat KSL 38/1978:n mukaiset luottokorot 

vaihtelevat kymmenistä prosenteista muutamiin satoihin prosentteihin. Tarjotessaan 

eri suuruisia luottoja, yhtiöt tyypillisesti ilmoittavat koron vain esimerkkilainalle. Näin 

ollen tarkkojen korkojen sijaan keskityttiin korkojen suuruusluokkaan korkokaton 

määräysten näkökulmasta. Lisäksi tarkastelussa annettiin painoarvoa erityisille 

luottoehdoille, kuten vakuusvaatimuksille, erilaisille takaisinmaksuehdoille ja 

tulorajavaatimuksille. Yksittäisten tuoteprofiilien muodostamisen jälkeen tuotteista 

eroteltiin ominaisuuksiltaan samankaltaiset luotot ja tunnistettiin kolme säännöllisesti 

esiintyvää tuotetyyppiä: joustavat limiittiluotot, lyhyet kertaluotot ja pitkät kertaluotot.  

Tunnistetuista tuotetyypeistä yleisimmin esiintyy niin sanottu joustava limiittiluotto, 

jota tarjoaa 15 toimijaa, eli noin puolet tutkituista pikalainayrityksistä. Kyseisessä 

tuotteessa asiakkaalle myönnetään nostettavasta summasta riippumaton 

korkosäännöksen ylittävä luotto, joka on lainaajan vapaasti käytettävissä luoton 

myöntämisen jälkeen. Tyypillisesti myönnettävä summa on 2000 euroa tai hieman 

sitä suurempi ja luottosuhde toistaiseksi jatkuva. Luoton takaisinmaksu on lähes 

poikkeuksetta joustava, tyypillisesti 1–12 kuukautta mahdollisin 

vähimmäislyhennysvaatimuksin. Tavanomaisen limiittiluoton todellinen ilmoitettu 

vuosikorko on 100–200 prosenttia ja muut ehdot vastaavat pitkälti perinteisiä 

pikalainoja. Luottojen saatavuutta ei ole lähtökohtaisesti sidottu hakijan tuloihin, 

hyödykkeisiin, vakuuksiin tai muihin luottoa turvaaviin tekijöihin. 

Toinen säännönmukaisesti esiintyvä luottotyyppi on lyhyet kertaluotot. Luottoja 

tarjoaa noin kolmannes yhtiöistä. Lainasummat ovat pääsääntöisesti muutamasta 

sadasta tuhanteen euroon. Kyseiset luotot kuuluvat korkokaton piiriin ja noudattavat 

asetettuja korkorajoituksia. Korot ovat lähes poikkeuksetta säännöksen ylärajan 

tuntumassa noin 50 prosentissa.  Myös lyhytaikaisiin luottoihin on usein liitetty 

perinteistä pikalainaa pidempi maksuaika. Osassa lyhytaikaisista kertaluotoista 

lainanhakijan on todistettavat säännölliset tulot tai asetettava lainaa turvaava vakuus. 

Lisäksi alan suuret toimijat tarjoavat lyhytaikaisia kertaluottoja korottomina ja 

kuluttomina uusille asiakkaille. Rajatun asiakaskunnan myötä kyseisiä lainoja 

voidaan pitää kuitenkin lähinnä markkinointikeinoina.  

Kolmas tunnistettu luottotyyppi pikalainayhtiöiden keskuudessa on pitkäaikaiset 

luotot. Kyseisiä luottoja tarjoaa niin ikään noin kolmasosa tarkastelluista yhtiöistä. 
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Pitkäaikaisissa kertaluotoissa lainasummat vaihtelevat sadasta eurosta aina useaan 

tuhanteen euroon.  Lainojen takaisinmaksuaika on vuodesta muutamaan vuoteen ja 

korot alle KSL 38/1978:n määräysten. Myös pitkäaikaisiin luottoihin on yhdistetty 

lyhyitä kertaluottoja vastaavia luottoa turvaavia ehtoja. Säännöllisesti esiintyvien 

kolmen luottotuotteen piirteet ovat kootusti taulukossa 4. Tuotteita yhdistävät 

pikaluotoille tyypillinen nopea ja helppo hankittavuus. Kyseisten tuotetyyppien lisäksi 

yksittäiset pikalainyhtiöt tarjoavat luottotuotteita, jotka voitaisiin luokitella sekä 

lyhyisiin että pitkiin kertaluottoihin myönnetystä lainasta riippuen. Samalla yhtiöistä 

kolme tarjoaa hyödykesidonnaisia korttiluottoja. 

Taulukko 4. Rekisteröityjen pikalainayhtiöiden luottotuotteet.  

 

Tutkitun aineiston pohjalta pikalainattuotteiden voidaan todeta muuttuneen 

korkosääntelyn johdosta. Pienehköjä lainoja ilman tiukentuneita ehtoja on saatavilla, 

mutta luotot ovat pääsääntöisesti sidottu suurempaan lainamäärään. Samalla 

kyseiset luotot ovat edelleen hintasääntelyn ulkopuolella ja luottojen hinnat 

korkosääntelyä selvästi korkeammalla tasolla. Aiemmin tyypillisiä kertalyhenteisiä ja 

lyhytaikaisia luottoja on saatavilla rajoitetusti, mutta yritykset ovat monessa 

tapauksessa pidentäneet laina-aikoja ja sitoneet luottoja tiukempiin ehtoihin. Ehdoilla 

pyritään vähentämään luottoriskiä ja turvaamaan luottojen takaisinmaksu. Lyhyet 

maksuajat nostavat todellista vuosikorkoa hyvin voimakkaasti, jolloin maksuaikaa 

pidentämällä todellinen vuosikorko saadaan laskemaan. Toisaalta alempien korkojen 

markkinoilla lainaajan pidentämisellä voidaan kasvattaa toteutuvaa korkokertymää. 

Muutosten myötä pikalainatuotteet ovat siirtyneet kohti muita lyhytaikaisen 

rahoituksen välineitä, kuten luottokortteja. Yhteisiä piirteitä niille ovat esimerkiksi 

lainan osalyhennys ja käyttöön myönnetyt luottorajat. Samaan aikaan osaa yhtiöiden 

tarjoamista tuotteista ei voida enää pitää pikalainoina, sillä takaisinmaksuajat ovat 

verrattain pitkiä ja luottosummat suuria.  

Tuotetyyppi Lainamäärä Takaisinmaksu Todellinen 
vuosikorko Ehdot

Joustava limiittiluotto ← 2000  1-12 kk Tyypillisesti 100-
200 %

Riippumaton tuloista, 
vakuuksista, hyödykkeistä

Lyhyt kertaluotto 100-1000 € 1-6 kk alle 50,5 % Mahdollinen tulotodistus, 
vakuus 

Pitkä kertaluotto 100 € → yli 12 kk alle 50,5 % Mahdollinen tulotodistus, 
vakuus
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Tilastollinen kehitys 

Tuotetietojen lisäksi pikalaina-alaa ja tuotteiden muutosta on tutkittu alaa koskevan 

tilastoaineiston avulla. Tavoitteena on ollut selvittää tukevatko tilastotiedot tutkittuja 

tuotetietoja. Edellä esitellystä tilastoaineistosta on laskettu tilastoiduille tunnusluvuille 

kuvailevia arvoja kuten keskiarvoja ja muutosprosentteja. Käsiteltävät tilastotiedot on 

kerätty neljännesvuosittain aikaväliltä 01/2008–06/2015 ja huomio kiinnitetään 

erityisesti eroihin muutosvaihetta edeltäneen ja seuranneen ajan välillä. 

Ennen hintasääntelyä aikavälillä 01/2008–03/2012 keskimääräinen lainamäärä 

pikalainamarkkinoilla oli noin 217 euroa, noussen tasaisesti ajan myötä 159 eurosta 

275 euroon. Samaan aikaan uusien lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 

noin 31 päivää. Korkosääntelyn hyväksymisen jälkeen (04/2013-06/2015) 

myönnettyjen lainojen keskimääräinen lainamäärä on noussut 383 euroon, ollen 

vuoden 2015 toisella neljänneksellä jo 520 euroa. Myös uusien lainojen 

keskimääräinen takaisinmaksuaika on noussut 88 päivään. Vaikka lainojen 

keskimääräinen lainamäärä on kasvanut tasaisesti jo aiemmin, on nousu muutoksen 

jälkeen verrattain voimakasta ja vaihtelu yksittäisten neljännesten välillä suurempaa 

(Liite 1). Aiemmin tasainen noin kuukauden takaisinmaksuaika on pidentynyt 

muutoksen jälkeen hyvin nopeasti melkein kolminkertaiseksi (Liite 2). 

Kulujen suhde uusiin lainoihin on ollut levässä laskutrendissä vuoden 2009 

loppupuolesta lähtien. Lasku on voimistunut korkosääntelyn aikana ja aiemmasta 

keskimäärin 25 prosentin kulusuhteesta on päädytty noin 15 prosentin tasolle (Liite 

3). Laskun taustalla voidaan katsoa olevan korkosäännös sinällään, kun yhtiöt on 

pakotettu alentamaan alle 2000 euron luottojen korot KSL 38/1978:n määräysten 

mukaisiksi. Myös säännöstelyn ulkopuolisten limiittiluottojen korot ovat keskimäärin 

matalampia kuin pikavippien keskimääräiset korot aiemmin. Toisaalta isompi 

lainamäärä ja pidempi laina-aika mahdollistavat suuremman todellisen 

korkokertymän, vaikka todellinen vuosikorko olisi alempi. Tällöin niin sanottujen 

kiinteiden lainaamiskustannusten, kuten luottotietojen tarkastamisen ja asiakkaan 

tunnistamisen, kattaminen on mahdollista alemmalla kulusuhteella. Siinä mielessä 

alempi kulusuhde on hieman harhaanjohtava luoton kokonaishinnan mittari.  

Kokonaistasolla tarkasteltuna uudet luotot ovat vähentyneet muutoksen myötä 

euromääräisesti noin neljänneksen verrattuna edeltävään aikaan (Liite 4). Ennen 
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muutosta pikalainayhtiöiden myöntämät luotot lisääntyivät melko tasaisesti 

saavuttaen huippunsa yli sata miljoonaa euroa vuosineljänneksessä syksyllä 2012. 

Siihen verrattuna pikalainayhtiöt ovat myöntäneet uusia luottoja korkosääntelyn 

jälkeen keskimäärin vain noin puolet aiempaan verrattuna. Uusien luottojen ollessa 

keskimäärin aiempaa suurempia ja kokonaisluottomäärän aiempaa pienempi, on 

luottojen myöntäminen kappalemääräisesti luonnollisesti vähentynyt. Uusien 

luottojen kappalemääräinen myöntämien on puolittunut hintasääntelyn aikana 

verrattuna sitä edeltäneeseen aikaan (Liite 5). Tilastokeskus on ohjeistanut 

pikalainayhtiöitä ilmoittamaan uusien tuotteiden myötä myös jatkuvien luottojen 

sisällä tehtävät uudet pääoman nostot, joten lainojen määrän lasku kappale- tai 

euromääräisesti ei oletettavasti perustu näennäiseen laskuun jatkuvien luottojen 

toistuvan käytön varjolla. On epätodennäköistä, että kuluttajien luottotarve olisi 

äkillisesti puolittunut, jolloin tulokset viittaisivat luotonannon kiristymiseen. 

Hintasääntelyn rajoittaessa luotonannon kustannusten sisällyttämistä hintoihin, 

riskipitoinen luotonanto vähenee. Taulukko 5 kokoaa oleellisimpien tilastoitujen 

tunnuslukujen keskimääräiset arvot ja niiden erot.  

Taulukko 5. Keskimääräisiä tunnuslukuja ennen ja jälkeen korkosääntelyn.  

 

Ennen korkosääntelyä pikalainayhtiöiden luottokanta kasvoi voimakkaasti kasvavien 

lainamäärien mukana keskimäärin kymmenyksen kvartaalissa. 

Korkokattosäännöksen myötä luottokanta on absoluuttisesti mitattuna laskenut 

voimakkaasti, mikä selittyy pitkälti vähentyneillä luottomäärillä (Liite 4). 

Lainatuotteiden muututtua luottokanta suhteessa uusien pikalainojen kappale- ja 

euromäärään on kuitenkin noussut huomattavasti. Luottokanta heijastelee uutta 

tilannetta sekä muuttuneiden tuotteiden että luotonannon määrän osalta. Kahden 

Ennen muutosta 
2008-03/2013

Muutoksen jälkeen 
04/2013-06/2015 Ero

Keskimääräinen lainamäärä, € 217,10 383,11 76,5 %

Keskimääräinen takaisinmaksuaika, 
päivää 31,2 87,9 181,6 %

Kulut/uudet luotot 24,7 % 15,5 % -37,4 %

Uudet luotot, kpl 316900 146003 -53,9 %

Uudet luotot, 1000 € 70043 52579 -24,9 %
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vuoden aineisto ei luonnollisesti luo kuitenkaan mahdollisuuksia vielä kovin pitkälle 

menevien johtopäätösten laatimiseen.   

Tilastolliset muutokset tukevat kokonaisuudessaan pikalainayritysten tuotteissa 

tapahtunutta muutosta.  Korkosääntelyn johdattelemana yleisimmäksi tuotetyypiksi 

pikalaina-alalla on muodostunut suurehko noin 2000 euron limiittiluoto joustavalla 

takaisinmaksulla. Samalla keskimääräinen luottomäärä on kasvanut ja maksuaika 

pidentynyt. Toisaalta luottotuotteisiin on monessa tapauksessa liitetty tiukempia 

ehtoja ja samalla luotonanto on laskenut myös tilastollisesti huomattavasti. Luottojen 

kulut asiakkaille ovat olleet jo pitkään trendinomaisessa laskussa, mutta korkokaton 

myötä kulusuhde on laskenut aiempaa jyrkemmin.  

3.4. Ennakkopäätöksen KKO 2015:60 merkitys toimialalle 

Pikalainayhtiöiden nykyinen päätuote, limiittiluotto ylittää korkosäännöksen 

euromääräisen ylärajan ja mahdollistaa siten laillisen toiminnan hintasääntelyn 

ulkopuolella. Säännöksen voimaantulosta on noin kaksi ja puoli vuotta, eikä 

muuttuneesta tilanteesta ole juuri tutkittua tietoa tai oikeuskäytäntöä. MAO on ottanut 

kantaa varsinaiseen korkokattoon kieltäessään pikalainayhtiötä tarjoamasta 

korkosääntelyn piirissä olevia luottoja KSL 38/1978:n määräysten vastaisesti. 

Tapauksessa oli kyse yrityksen tarjoamista tuhannen euron luotoista, joihin oli 

yhdistetty maksullinen takaus. Takauksen myötä lainalle muodostunut todellinen 

vuosikorko ylitti sallitun koron, jonka perusteella MAO tuomitsi toiminnan 

yksimielisesti lain vastaiseksi. (MAO 701/14)  

KKO antoi puolestaan 15.9.2015 ensimmäisen uutta tilannetta koskevan varsin 

merkittävän ennakkopäätösratkaisun. Tapauksessa kiisteltiin velallisen 

velvollisuudesta maksaa limiittilainalle luottosopimuksen mukaista 118,8 prosentin 

luottokorkoa viivästyskorkona KL 633/1982 4:2 määrittelemän 180 päivän ajan luoton 

erääntymisestä. KKO tutki tapauksen viran puolesta. Tapauksen aiemmassa 

käsittelyssä Itä-Suomen hovioikeus (I-SHO) totesi 2000 euron limiittiluoton kuuluvan 

korkosääntelyn ulkopuolelle, mutta totesi lain esitöiden pohjalta lainsäätäjän selvänä 

tarkoituksena olleen rajoittaa myös kyseisen suuruisista kuluttajaluotoista perittävää 

korkoa. Hovioikeus (HO) tuomitsi vaatimuksen pakottavan lainsäädännön vastaisena 

ja hylkäsi velkojan vaatimukset. (I-SHO 2014:1) Niin ikään KKO:n tulkinnan mukaan 
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korkokattosäännöksellä on merkitystä arvioitaessa myös sen ylittävien luottojen 

koron kohtuullisuutta. Ratkaisussaan KKO toteaa: ”ehdossa sovittu suuri luottokorko, 

yhdistettynä suurehkoon luottomäärään ja mahdollisesti pitkäaikaiseksi 

muodostuvaan velkasuhteeseen, on kuluttajan kannalta kohtuuton”. Lisäksi KKO 

toteaa epäselvien sopimusehtojen osaltaan lisäävän kohtuuttomuutta. KKO piti 

Hovioikeuden ratkaisun voimassa, eikä kuluttaja ollut velvollinen maksamaan KL 

633/1982 4:1, eli normaalia viivästyskorkoa ylittävää korkoa viivästyskorkona. (KKO 

2015:60)  

Kyseinen tapaus tutkittiin viivästyskoron lähtökohdista, joka oli kyseisessä 

tapauksessa suoraa seurausta luottokorosta. Näin ollen tapaus laajentaa päätöksen 

koskemaan myös varsinaista luottokorkoa. Vaikka epäselvät luottoehdot olivat osa 

arviointikokonaisuutta, tapauksessa oli loppujen lopuksi kyse koron kohtuuttomuuden 

arvioinnista. Kyseisessä tapauksessa 2000 euron limiittiluotto oli käytetty 

kokonaisuudessaan ja velka kasvanut kuluineen ja korkoineen suurehkoksi eli noin 

3000 tuhanteen euroon, johon myös KKO ratkaisussaan vetoaa. Perustelussa 

avoimeksi kysymykseksi jää, olisiko arvioinnissa päädytty vastaavaan ratkaisuun, jos 

luotto olisi ollut pienempi tai lyhyempi. Lain ehdoton muoto ja MAO:n ratkaisu 

huomioiden, voitaneen KKO:n tarkoituksena kuitenkin olettaa olleen 

korkokattosäännöksen kattavuuden laajentaminen myös säännöksen ylittäviin 

luottoihin. Ennakkotapauksena tapaus asettaa selkeän viestin alalle ja pohjan 

tuleville samankaltaisten asioiden oikeudelliselle arvioinnille. Tapauksen perusteella 

on melko yksiselitteistä, ettei kuluttajaluotoille sallita nykyisen lainsäädännön 

puitteissa ainakaan selvästi korkokaton ylittäviä korkoja. 

Päätöksen pohjalta valtaosaa nykyisistä limiittiluottojen koroista voidaan pitää 

kuluttajan kannalta kohtuuttomina. Kun korkokatto sääntelee pienehköjä lainoja ja 

KKO on todennut korkean koron kohtuuttomaksi suurehkoille luotoille, on varsin 

vaikea kuvitella minkään oikeusasteen hyväksyvän korkeampia korkoja myöskään 

selvästi suuremmille kuluttajaluotoille. Päätös tulee todennäköisesti ajan myötä 

aiheuttamaan painetta nykyisten pikalainatuotteiden, ennen kaikkea limiittiluottojen 

korkojen laskulle. Kuinka nopeasti muutos tulee tapahtumaan, riippuu pitkälti 

vastaavien oikeustapausten yleistymisestä ja oikeuskäytännön vahvistumisesta. 

Aiemman tutkimustiedon ja tutkielmassa tarkasteltujen muutosten pohjalta voidaan 

pikalainayhtiöillä todeta olevan painetta nostaa luottomääriä, pidentää maksuaikoja ja 
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asettaa tiukempia luottoehtoja, jotta luottoja tarjottaisiin tulevaisuudessa alemmilla 

koroilla. Muutokset ovat omiaan viemään toimialaa edelleen lähemmäs perinteistä 

kuluttajaluottotoimintaa ja heikentämään pikalainatoiminnan olemassaolon 

edellytyksiä.   
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1. Tutkielman lähtökohdat ja tulokset 

Pikalainatoiminta on kehittynyt varsin nopeasti osaksi suomalaisia luottomarkkinoita. 

Pikalainat ovat poikenneet perinteisestä kuluttajaluottotoiminnasta lyhyen 

takaisinmaksuajan, vakuudettomuuden, alhaisen lainapääoman sekä luottojen 

käsittelynprosessin nopeuden ja helppouden osalta. Uudenlainen toiminta synnytti 

nopeasti tarpeen uudistaa kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä. Kolmella 

uudistuskokonaisuudella on pyritty ennen kaikkea parantamaan luotonannon 

vastuullisuutta ja luotonottajien asemaa. Viimeisimpänä, vuonna 2013 säädettiin 

korkokatto alle 2000 euron kuluttajaluotoille.  

Tässä kandidaatintutkielmassa on tarkasteltu korkokattoa sääntelykeinona ja sen 

vaikutuksia pikalaina-alalla tarjottaviin tuotteisiin ja toimialalla toimiviin yhtiöihin. 

Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin ja sen pyrkimyksenä on ollut tunnistaa 

ja selittää muutoksen vaikutuksia asetettuihin tutkimuskohteisiin. Tutkielman aineisto 

koostuu neljästä osasta: luotonantajarekisteritiedoista, tutkimusta varten kerätystä 

tuotetietoaineistosta, alaa koskevista tilastotiedoista ja ajankohtaisesta 

oikeuskäytännöstä. Tutkimuksen pää- ja alatutkimuskysymyksiksi asetettiin:  

• Miten korkokattosäännös on vaikuttanut pikalainayhtiöiden tarjoamiin 

tuotteisiin ja alalla toimivan yritysjoukon kokoon? 

o Millainen vaikutus sääntelyllä on ollut pikalainayritysten määrään? 

o Miten sääntely on vaikuttanut pikalainayhtiöiden tuotevalikoimaan? 

o Miten lainsäätäjän odotukset lain vaikutuksista ovat toteutuneet? 

Tehdyn tutkimuksen perusteella korkosääntely on vähentänyt markkinoilla toimivien 

pikalainayritysten määrää huomattavasti. Lainsäädännön vahvistamisesta lähtien 

pikalainayritysten määrä on laskenut aiemmin vakiintuneesta noin 70 yrityksestä noin 

30 yritykseen. Tulokset korkokaton vaikutuksista yritysten lukumäärään ovat saman 

suuntaisia Petersonin (1979) ja Zinmanin (2010) tutkimustulosten sekä Australian 

hallituksen (2011) havaintojen kanssa. Toimijoiden vähentymistä voidaan 

argumentoida myös esimerkiksi toimialan konsolidoitumisella kasvuvaiheen jälkeen, 

mutta laskun ajoittuminen ja voimakkuus lisäävät lakimuutoksen merkittävyyttä 
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yhtiöiden vähentymisen taustalla. Tulosten valossa vaikuttaa sitä, että alalle 

tyypillinen luotonanto korkokaton sallimissa rajoissa on todettu monessa 

tapauksessa kannattamattomaksi ja liiketoiminta lopetettu. Toisaalta alan 

keskittyminen voi samalla tukea toimintaa jatkaneiden ja kasvavien yhtiöiden 

toimintaedellytyksiä skaalaetujen saavuttamisen ja toiminnan tehostumisen kautta 

myös tiukempien rajoitusten toimintaympäristössä.  

Sääntely on muuttanut pikalainayhtiöiden tuotevalikoimaa ja tuotteiden 

ominaisuuksia. Pikalainat ovat tyypillisesti olleet lyhytaikaisia korkeintaan muutaman 

kuukauden mittaisia, summaltaan pieniä, muutaman sadan euron vakuudettomia 

kertaluottoja. Korkosääntelyn astuttua voimaan yleisimmäksi luottotuotteeksi 

pikalainayritysten keskuudessa on muodostunut niin sanottu limiittiluotto, jossa 

asiakkaan käyttöön myönnetään haetusta summasta riippumaton suurehko ja jatkuva 

noin 2000 euron luotto. Lyhyitä kertaluottoja myöntää enää osa yrityksistä, monet 

niistäkin tiukentunein ehdoin ja pidemmillä maksuajoilla. Kolmas säännöllisesti 

esiintyvä luottotuote pikalainayritysten keskuudessa on pitkät kertaluotot, joissa 

takaisinmaksuajat ovat vähintään vuoden ja luottosummat mahdollisesti useita 

tuhansia euroja. Luottoja turvaavien ehtojen, pidentyneiden luottoaikojen ja 

suurempien summien takia kyseisistä luottotuotteista vain murto-osa voidaan pitää 

enää pikalainoina. 

Tutkimuksessa havaittiin myös tilastotietojen tukevan tuotteissa tapahtuneita 

muutoksia. Pikalainayhtiöiden myöntämien luottojen keskimääräinen summa on 

noussut lähes tai yli kaksinkertaiseksi vertailujaksosta riippuen. Keskimääräinen 

lainojen takaisinmaksuaika on pidentynyt lähes kolminkertaiseksi. Myös lainojen kulut 

suhteessa luottoihin ovat laskeneet muutoksen jälkeen aiempaa voimakkaammin ja 

lainoja on myönnetty niin kappale- kuin euromääräisesti vähemmän. Tulokset ovat 

saman suuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa keskimääräisen lainasumman 

nousun (Temin & Voth 2008) ja laskevien korkojen eli lainan kustannusten laskun 

(Peterson 1979; Temin & Voth 2008) osalta. Myös tulokset laskeneista lainamääristä 

puoltavat aiempia tutkimustuloksia, joissa korkorajoitusten on todettu laskevan 

korkeariskistä lainanantoa (Temin & Voth 2008; Villegas 1982; Zinman 2010). Sen 
sijaan yksiselitteisiä viitteitä vähimmäislainamäärien noususta tai tuotevalikoiman 

pienentymisestä ei löydetty.  
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Muutokset viestivät kaiken kaikkiaan siitä, ettei lyhyitä ja pieniä vakuudettomia 

luottoja ole kannattavaa tarjoa nykyisten rajojen puitteissa. Joustamattoman 

sääntelyn myötä pikalainayhtiöt ovat tuotteesta riippumatta lähes poikkeuksetta 

pidentäneet laina-aikoja, jolla on todellista vuosikorkoa laskeva, mutta korkokertymää 

nostava vaikutus. Suurempi luottosumma puolestaan mahdollistaa luoton 

myöntämiseen liittyvien välttämättömien kustannusten kattamisen alemmalla 

kulusuhteella. Säätämällä korkokatolle 2000 euron yläraja mahdollistettiin kuitenkin 

korkeampien korkojen veloitus lainasummaa nostamalla. Näin ollen luotonanto 

korkokaton ylittävillä tyypillisesti 100–200 prosentin todellisella vuosikorolla on 

jatkunut sääntelyn ulkopuolisilla limiittiluotoilla. Tässä suhteessa lainsäädännöllä ei 

ole saavutettu tavoiteltuja vaikutuksia. 

Tuore oikeuskäytäntö on ottanut kantaa vallitsevaan tilanteeseen. MAO on tuominnut 

yksiselitteisesti korkokaton sääntelyn piiriin kuuluvan, rajoitukset ylittävän toiminnan 

lain vastaiseksi. KKO puolestaan käsitteli vastikään tapauksen, jossa hyvin tyypillinen 

limiittiluotto tuomittiin korkosääntelyyn vedoten kuluttajan kannalta kohtuuttomaksi. 

Oikeuskäytännön johdattelemana kaikista korkosääntelyn ylittävistä kuluttajaluotoista 

näytettäisiin pyrittävän eroon. Vaikuttaa sitä, että yksinkertaisemmalla, kaikki 

kuluttajaluotot käsittävällä hintasääntelyllä olisi päädytty tavoiteltuun tilanteeseen 

nopeammin.  

Lain esitöissä esitellyt odotukset lain vaikutuksista ovat osin toteutuneet osin eivät. 

Kuten osattiin odottaa, perinteisten pikalainojen tarjonta on vähentynyt huomattavasti 

hintasääntelyn seurauksena. Toisaalta osa yhtiöistä on sopeutunut ja alkanut tarjota 

luottoja erilaisin ehdoin. Uudistuksen keskeinen tavoite oli, että kuluttajat saisivat 

pienehköjä luottoja kohtuullisemmin ehdoin. Laskeneiden kulujen suhteen tavoite on 

osin saavutettu, mutta luotonannon vähennyttyä kehitys saattaa hyödyttää vain 

riskittömämpiä luotonhakijoita. Toisaalta puhtaasti pieniä luottoja tarjoavia yhtiöitä 

toimii markkinoilla entistä vähemmän, mikä saattaa osaltaan vaikeuttaa lainan 

saamista. Luottojen pidentymistä ja takaisinmaksua osissa voidaan pitää toisaalta 

ehtojen parantumisena, kun luotonsaaja voi lyhentää velkaansa pienemmissä 

kertaerissä pidemmän jakson aikana. Toisaalta pienen lainan sitominen 

lähtökohtaisesti pidempään takaisinmaksuaikaan voi olla myös luotonottajan 

intressien vastaista esimerkiksi hyvin tilapäisen luotontarpeen takia.  
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Tulevaisuudessa odotettava kehityssuunta on korkeariskisen luotonannon 

vähentyminen edelleen yhdessä luotojen pidentymisen ja kasvattamisen kanssa, 

jotta luottojen todellinen vuosikorko laskisi edelleen ennakkotapauksen mukaisesti. 

Tutkimuksessa tunnistettu kehitys on jo nyt vienyt pikalaina-alaa kohti muita 

kuluttajaluottotuotteita ja samansuuntainen kehitys tarkoittaa käytännössä nyt jo 

hyvin lähellä olevan pikalainatoiminnan loppumista. Tilanne voi olla ongelmallinen 

kuluttajille, jotka ovat tavanomaisten kuluttajaluottojen ulkopuolella. Lainsäätäjän 

oletuksena kuitenkin on, että rajoituksesta koituvat hyödyt ovat haittoja suuremmat, 

koska sääntely on haluttu ottaa käyttöön.  

4.2. Rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkielmassa on keskitytty tarkastelemaan korkosääntelyn vaikutuksia pikalaina-alan 

tuotteiden ja yritysjoukon kannalta. Tutkielman tulosten yleistettävyyttä rajoittaa 

muuttuneen tilanteen vielä verraten lyhyt tarkastelujakso ja toisaalta tuotteiden alati 

muuttuva luonne. Kyseisiin rajoitteisiin on pyritty vastaamaan hyödyntämällä toisiaan 

tukevia tuote- ja tilastotietoja. Tutkimuksen kohdeyritykset on rajattu tutkielman 

laajuuden puitteissa päätoimenaan pikalainatoimintaa harjoittaviin 

luotonantajarekisteriin rekisteröityihin yrityksiin. Pikalaina- tai pikalainoihin 

rinnastettavaa toimintaa harjoittaa ainakin osittain myös muut luottolaitokset, joiden 

sisällyttäminen tutkimukseen olisi parantanut otoksen edustavuutta. Lisäksi 

tuotteiden vertailtavuuden kannalta olisi ollut hedelmällisempää, jos myös aiemmista 

tuotteista olisi hyödynnettävissä yhtä tarkkaa tietoa, kuin nykyisistä tuotteista. 

Käytännössä sellaisen tiedon saatavuus on kuitenkin hyvin rajoitettua, joten 

tutkielmassa on luotettu eri tutkimusten, lain esitöiden ja tilastotietojen pohjalta 

muodostettuun kuvaan sääntelyajankohtaa edeltävistä pikalainatuotteista.   

Tilanne pikalainamarkkinoilla on vielä verraten uusi ja ala elää edelleen korkokaton 

jälkeisessä murroksessa. Jatkossa olisi mielenkiintoista perehtyä siihen, kuinka ala 

kehittyy ennen kaikkea ennakkopäätöksen ja kehittyvän oikeuskäytännön 

siivittämänä. Toisaalta alan kohtaaman jatkuvan ja kiristyvän sääntelyn sijaan olisi 

syytä pohtia sekä lainanantajia että lainanottajia hyödyntäviä uusia toimia. 

Esimerkiksi vastuullista luotonantoa parantavia keinoja, kuten positiivista 

luottotietorekisteriä tulisi tutkia tarkemmin, jotta pystyttäisiin siirtymään markkinoiden 

rajoittamisesta itseohjautuvuuteen ja terveempään kilpailuun. Mielenkiintoinen 
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jatkotutkimusaihe olisi myös perehtyä ilmiön toiseen osapuoleen, pikalainojen 

käyttäjiin ja heidän tilanteeseen muuttuvilla luottomarkkinoilla. Toimialaa koskevia 

lainsäädäntöuudistuksia on perusteltu varsin yksipuolisesti kuluttajien suojaamisella, 

joten keskeistä olisi selvittää, ovatko muutokset parantaneet kuluttajien asemaa, 

kuten lakeja säädettäessä on oletettu, vai ovatko muutokset aiheuttaneet negatiivisia 

seurauksia. Toisaalta perehdyttäessä kuluttajaluottojen aiheuttamiin ongelmiin tulisi 

tarkasteluperspektiiviä laajentaa pikaluotoista myös muihin kuluttajaluottotuotteisiin, 

mikä varsinkin julkisessa keskustelussa usein helposti unohdetaan.  
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Liite 3. Kulusuhteen kehitys.  
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Liite 5. Luottojen kappalemääräinen kehitys.  
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