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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka vuosien 2013 ja 2019 korkosääntely 

on vaikuttanut pikavippejä tarjoaviin yrityksiin. Tutkielmaan on valittu yhdeksän suoma-

laista pikavippejä tarjoavaa yritystä, joiden tilinpäätöstietojen avulla tutkitaan muutoksia 

yritysten vakavaraisuudessa, maksuvalmiudessa ja kannattavuudessa. Yritysten taloudel-

lisissa toimintaedellytyksissä tapahtuneiden muutosten lisäksi selvitetään, miten myön-

nettyjen luottojen määrä on kehittynyt. Tutkielman aineistoa analysoidaan valittujen tun-

nuslukujen, sekä myönnettyjen luottojen määrien avulla ja tarkasteltava ajanjakso on 

vuodet 2010–2019. Tutkielman aineisto koostuu Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin ti-

lastoista, sekä Voitto+ yritystietokannasta haetuista tilinpäätöstiedoista. Yritykset on va-

littu Etelä-Suomen aluehallintaviranomaisen luotonantaja- ja vertaislainarekisteristä.  

Tutkimuksen tulosten perusteella korkosääntely ei ole merkittävästi vaikuttanut yritys-

ten taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Liikevaihto ja tilikauden tulos ovat ainoat tunnus-

luvut, joissa havaitaan selviä muutoksia samaan aikaan, kun korkosääntelyä toteutettiin. 

Myönnettyjen luottojen määrät laskivat huomattavasti vuonna 2013 ja samaan aikaan pi-

kavippien keskimääräiset takaisinmaksuajat sekä euromäärät nousivat. Vuoden 2019 

korkosääntelyn vaikutuksesta myönnettyjen luottojen määriin ei kuitenkaan saada yhtä 

selkeitä tuloksia.  
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The goal of this Bachelor’s thesis is to find out how the interest rate restrictions of 2013 

and 2019 have affected companies offering instant loans. Nine Finnish companies have 

been selected for this thesis, and their financial statements are used to examine changes 

in the companies’ solvency, liquidity, and profitability. In addition to companies financial 

operating conditions, changes in amount of loans granted is examined. The research ma-

terial is analyzed using selected key figures together with amount of loans granted and 

the period under review is from 2010 to 2019. The research material consists of statistics 

form Statistics Finland and the Bank of Finland, as well as financial statement data re-

trieved from Voitto+ company database. The companies have been selected from the 

Southern Finland Regional Authority’s Lender and Peer Loan Register.  

Based on the results of the study, interest rate restrictions have not significantly affected 

the financial operating conditions of the companies. Turnover and profit for the financial 

year are the only financial statistics in which evident changes can be seen at the same time 

as interest rate restrictions were implemented. The amount of loans granted decreased 

significantly in 2013, and at the same time the average repayment times and euro 

amounts of instant loans increased. However, the results of interest rate restriction in 

2019 were not as evident.  
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1. Johdanto 

 

Pikavipit ovat herättäneet paljon keskustelua julkisuudessa koko niiden olemassaolon 

ajan. Niin kansanedustajat kuin kansalaiset ovat antaneet mielipiteitään pikavipeistä ja 

niiden sääntelystä. Usein pikavipeistä kuullaan puhuttavan negatiivisessa sävyssä ja nii-

hin liittyvät ongelmat tuodaan usein vahvasti esille. Pikavipeille ei ole olemassa varsi-

naista laillista määritelmää (Määttä 2010, 265). Pikavipit, pikalainat tai pikaluotot tar-

koittavat kaikki samaa asiaa ja niillä viitataan vakuudettomiin, lyhytaikaisiin ja summal-

taan pieniin kulutusluottoihin (Järvelä, Raijas & Saastamoinen 2019, 9).  

Pikavipit tulivat Suomen markkinoille vuonna 2005. Pikavippejä tarjoavien yritysten 

määrä lähti heti voimakkaaseen kasvuun. Myös myönnettyjen pikavippien määrä kasvoi 

säännöllisesti joka vuosi aina vuoden 2013 puoliväliin asti, kunnes pikavippien korkoka-

ton sääntely muuttui. (HE 78/2012; Raijas 2019, 621–622) Käytännössä heti, kun pikavi-

pit tulivat Suomen markkinoille, niihin liittyviä ongelmia alkoi esiintymään ja kansan-

edustajien toimesta tehtiin lakialoitteita sekä kirjallisia kysymyksiä pikavippien säänte-

lyyn liittyen (KK 921/2005 vp; KK 334/2006 vp; LA 7/2006 vp; KK 256/2008 vp). Ko-

koomuksen kansanedustaja Sampsa Kataja esitti vuonna 2011 pikavippien täyskieltoa ve-

doten pikavipeistä johtuviin kasvaneisiin velkaongelmiin, etenkin pienituloisilla kulutta-

jilla (LA 58/2011 vp).  

Pikavippien lainsäädäntöä on muutettu vuosien 2010 ja 2020 välillä yhteensä viisi kertaa, 

joista merkittävimpänä voidaan pitää vuoden 2013 korkokattosääntelyä, jossa alle 2 000 

euron luottojen todellinen vuosikorko säädettiin enintään 50 prosenttiyksikköön lisät-

tynä viitekorkoon (Raijas 2019, 620; KSL 207/2013 7:17a). Myös vuonna 2019 pika-

vippien korkoihin tehtiin muutoksia ja nähtäväksi jää, ovatko vuoden 2019 uudistukset 

yhtä merkittäviä, kuin vuonna 2013 tehdyt muutokset. Vuoden 2020 hallituksen esityk-

sessä ehdotettiin tilapäisen korkokaton asettamista 10 prosenttiin, COVID-19-pandemi-

aan liittyvän poikkeustilan vuoksi (HE 53/2020). Laki astui voimaan heinäkuun alussa 

2020 ja se kestää vuoden 2020 loppuun asti (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2020). 
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1.1 Keskeinen lähdemateriaali 

 

Aikaisempi kotimainen tutkimus pikavipeistä on keskittynyt pääosin lakimuutosten sisäl-

lön tarkasteluun ja muutoksiin pikalainamarkkinoilla. Asiakkaisiin keskittyvää ja pikavi-

peistä aiheutuviin ongelmiin liittyvää tutkimusta on tehty jonkin verran vähemmän. Yksi 

merkittävä syy tähän on, että pikavippien ottamisesta ei pidetä kattavaa tilastoa (Järvelä 

et al. 2019, 19). Pönkä ja Parkkali (2010) arvioivat artikkelissaan pikavippien lainsäädän-

töön liittyviä oikeudellisia ongelmia, ja Jakobsson (2008) otti kantaa pikavippien säänte-

lyn puutteellisuuteen, ennen merkittävien lakimuutosten voimaan astumista. Määttä 

(2010) ja Länsineva (2010) ovat tarkastelleet lakimuutosten sisältöä oikeustaloustieteel-

lisestä näkökulmasta ja Vartiainen (2016) otti tarkasteluun mukaan pikavippimarkkinoi-

den kehityksen. Juurikkala (2012) tarkasteli tutkimuksessaan pikavippien sääntelyä 

käyttäytymistaloustieteellisestä näkökulmasta ja otti kantaa korkokattoon liittyviin on-

gelmiin.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto asetti pikavipit keskeiseksi tutkimus- ja selvityskohteeksi 

vuonna 2019. Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi vuonna 2019 paljon tiedotteita liittyen 

pikavippeihin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi myös kaksi selvitystä, joista ensimmäi-

nen liittyy pikavippien ongelmiin ja toinen pikavippien markkinoinnin sääntelyyn. (Kil-

pailu- ja kuluttajavirasto 2019)  

Korkokatosta sääntelykeinona on olemassa kansainvälisiä sekä kotimaisia tutkimuksia. 

Kotimaisia tutkimuksia korkokatosta on olemassa hieman rajallisesti, mutta kansainväli-

siä tutkimuksia on tehty enemmän. Tuoreimpia tutkimuksia korkokatosta sääntelykei-

nona on Luotosen, Puttosen ja Rantapuskan (2020) tekemä tutkimus, jossa tutkittiin vuo-

sien 2019 ja 2020 voimaan astuneiden korkosäännösten vaikutuksia kuluttajien mahdol-

lisuuteen saada luottoa. Fekrazad (2020) tutki payday-lainojen korkokaton muutoksia 

Rhode Islandilla. Myös DeYoung ja Phillips (2013), sekä Zinman (2010) tutkivat korko-

sääntelyn vaikutuksia payday-lainoihin. Vaikka amerikkalaiset payday-lainat eivät ole 

suoraan verrannollisia suomalaisiin pikavippeihin, niissä on samoja piirteitä ja tutkimuk-

set niiden korkokaton vaikutuksista auttavat ymmärtämään suomessa tehtyjä muutoksia. 

Esiteltyjen tutkimusten lisäksi tutkielmassa hyödynnetään voimassa olevaa ja aikaisem-

paa lainsäädäntöä sekä hallituksen esityksiä pikavippejä koskien. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

   

Pikavippien lainsäädäntöön on tehty muutoksia useaan otteeseen, ensisijaisesti asiakkai-

siin kohdistuvien ongelmien vähentämiseksi. Korkosääntelyn on todistettu aikaisem-

missa tutkimuksissa vaikuttaneen negatiivisesti myönnettyjen pikavippien määrään (ks. 

Bhutta, Goldin & Homonoff 2016 ja Zinman 2010). Mielenkiintoiseksi tutkimusaiheeksi 

muodostuu pikavippeihin kohdistuneen sääntelyn vaikutukset markkinoilla toimiviin yri-

tyksiin. Työn tavoitteena on selvittää, miten lakimuutokset ovat vaikuttaneet pikavippejä 

tarjoaviin yrityksiin. Pääongelman selvittämiseksi etsitään vastausta kahteen alatutki-

muskysymykseen: 

• Miten pikavippejä tarjoavien yritysten taloustiedot ovat kehittyneet vuosien 2010 ja 

2019 välillä? 

• Miten pikavippiyritysten myöntämien luottojen määrä on kehittynyt vuosien 2010 ja 

2019 välillä?  

 
Tutkielmassa keskitytään vuosien 2010 ja 2019 välille, koska halutaan saada yleiskuva 

yritysten taloustietojen kehityksestä ennen korkosääntelyä, ja toisaalta, kuinka yritysten 

taloustiedot ovat kehittyneet korkosääntelyyn sopeutumisen jälkeen. Vuoden 2019 kor-

kolainsäädännön muutosten vaikutuksista ei saada kokonaisvaltaista kuvaa lyhyen tar-

kasteluaikavälin takia. Voidaan kuitenkin olettaa, että vuoden 2019 lakimuutoksen vaiku-

tukset näkyvät yritysten julkaisemissa tilinpäätöksissä, sillä vuoden 2013 korkosääntelyn 

vaikutukset näkyivät jo samana vuonna. Esimerkiksi uudet myönnetyt luotot, euromää-

räisesti mitattuna, lähtivät nopeaan laskuun jo vuoden 2013 toisella kvartaalilla (SVT 

2015).  

 

1.3 Tehdyt rajaukset 

 

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan lakimuutosten vaikutuksia pikavippejä tarjoa-

viin yrityksiin. Tutkimuksen kohteeksi on valittu yhdeksän suomalaista pikavippiyritystä. 

Kaikkia pikavippejä tarjoavia yrityksiä ei pystytä huomioimaan ajallisen rajoitteen takia. 

Tutkielmasta on rajattu ulos lakimuutosten vaikutukset pikavippiyritysten asiakkaisiin 

työn laajuuden sekä tilastollisen tiedon puuttumisen vuoksi. Tutkielmassa esitellään 
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pikavippeihin kohdistunutta sääntelyä, mutta lakimuutosten tarkempi analysointi raja-

taan tutkielman ulkopuolelle. Tutkielmassa tarkastellaan valittujen yritysten taloustie-

toja, mutta tarkoituksena ei ole tehdä kattavaa tilinpäätösanalyysiä yrityksistä, tai syven-

tyä yritysten kannattavuuksien analysoimiseen, vaan keskittyä muutosten tarkasteluun. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tämä tutkielma koostuu viidestä luvusta. Johdantoluvun jälkeen käydään läpi pikavippejä 

tuotteena, sääntelyteoriaa, pikavippeihin kohdistunutta sääntelyä, sekä tarkastellaan kor-

kokattoa sääntelykeinona aikaisempien tutkimusten perusteella. Pikavippien lainsäädän-

töä on esitelty oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta kattavasti aikaisemmissa tutki-

muksissa. Toisessa luvussa kuitenkin esitellään lakimuutosten sisältö, jotta lukija saa hy-

vän yleiskuvan pikavippeihin kohdistuneesta sääntelystä. Kolmannessa luvussa esitel-

lään tutkimusmenetelmä- ja aineisto, sekä tarkasteltavat tunnusluvut. Tarkasteltavia tun-

nuslukuja on kuusi ja ne mittaavat yritysten toiminnan laajuutta, vakavaraisuutta ja kan-

nattavuutta. Neljännessä luvussa analysoidaan lakimuutosten vaikutuksia pikavippejä 

tarjoaviin yrityksiin tutkimuskysymysten kautta ja viidennessä luvussa esitetään tutkiel-

man johtopäätökset.  
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2. Pikavipit ja sääntely 

 

Pikavipit ovat tuotteena muuttuneet paljon siitä, kun ne tulivat Suomen markkinoille 

vuonna 2005. Pikavippeihin kohdistuneet lakimuutokset ovat pakottaneet pikavippejä 

tarjoavia yrityksiä muuttamaan tuotteitaan, jotta ne pärjäisivät markkinoilla. Luvussa 2.1 

esitellään pikavippejä tuotteena, sekä miten ne ovat muuttuneet sääntelyn takia. Jotta ym-

märrettäisiin, miksi ylipäätään tarvitaan sääntelyä ja mikä erottaa hyvän sääntelyn huo-

nosta, luvussa 2.2 käsitellään sääntelyteoriaa. Sääntelyteoria auttaa myös ymmärtämään 

korkokattoon liittyviä ongelmia. Pikavippeihin on tehty niiden olemassaolon aikana viisi 

lakimuutosta ja näitä lakimuutoksia käydään läpi luvussa 2.4. 

Tässä tutkielmassa keskitytään korkosääntelyn vaikutuksiin pikavippejä tarjoavissa yri-

tyksissä. Korkokatto voi olla sääntelykeinona hieman ongelmallinen, sillä sen asettami-

nen juuri oikealle tasolle on erilaisten syiden takia hankalaa. Korkokattoa pienlainojen 

sääntelykeinona on tutkittu kattavasti kansainvälisellä tasolla. Luvussa 2.3 tarkastellaan 

korkokattoa sääntelykeinona hyödyntäen amerikkalaisten pikavippien, payday-lainojen, 

korkokattoa käsitteleviä tutkimuksia. Payday-lainoissa on samoja piirteitä kuin suomalai-

sissa pikavipeissä. Niiden samankaltaisuuden takia, payday-lainojen korkokattoa käsitte-

levät tutkimukset auttavat ymmärtämään Suomessa toteutettua korkosääntelyä.  

 

2.1 Pikavipit tuotteena 

 

Pikaluotot tulivat Suomen markkinoille vuonna 2005 ja niillä tarkoitettiin nopeasti saata-

via, summaltaan pieniä, alle kolmen kuukauden pituisia kulutusluottoja, joita myönne-

tään tekstiviesti- tai internetlainana (HE 64/2009). Pikavipit täydensivät luottomarkki-

noita mahdollistamalla luoton saannin ihmisille, jotka eivät ennen saaneet luottoja. Pika-

vipit olivat ratkaisu lyhytaikaiseen rahan tarpeeseen ihmisille, jotka eivät käyttäneet tai 

voineet käyttää muita luottoja, kuten luottokortteja. (Makkonen 2014, 96) "Luottokortti 

voidaan myöntää henkilölle, joka tunnetusti hoitaa raha-asiansa moitteettomasti ja jolla 

ei ole rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä" (Danske Bank 2020). Pikavipit ovatkin saa-

neet kritiikkiä luottojen myöntämisestä ja markkinoimisesta maksuhäiriöisille kulutta-

jille (Järvelä et al. 2019, 32).  
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Pikavipit ovat tuotteena muuttuneet paljon. Markkinoille tullessaan pikavipit määriteltiin 

sumaltaan pieniin ja alle kolmen kuukauden pituisiin kulutusluottoihin. Vuonna 2010 uu-

sien luottojen keskimääräinen hinta oli hieman yli 200 € ja keskimääräinen takaisinmak-

suaika oli 30 päivää. Vuonna 2015 samat luvut olivat yli 500 € ja noin 140 päivää. (Tilas-

tokeskus 2015). Pikavippien määritelmä ei siis pidä täysin paikkaansa tänä päivänä.  Yh-

tenä merkittävimpänä syynä keskimääräisen lainamäärän ja takaisinmaksuajan kasvulle 

voidaan pitää vuoden 2013 korkokaton uudistusta. Vuoden 2013 korkokaton uudistus 

asetettiin koskemaan alle 2000 € lainoja, sillä merkittävimmät ongelmat liittyivät sum-

maltaan pieniin pikavippeihin. Tämän lakimuutoksen jälkeen pikavippejä tarjoavat yri-

tykset siirtyivät tarjoamaan erilaisia jousto- ja limiittiluottoja. (HE 230/2018) Jousto- ja 

limiittiluotot ovat jatkuvia, usein yli 2000 € luottoja, joita asiakas voi nostaa pikavippien 

tapaan pienempiä summia kerrallaan. Koska joustoluoton summa ylittää 2000 €, eivät ne 

olleet vuoden 2013 korkosääntelyn piirissä, vaikka asiakas nostaisi pienempiä summia 

kerrallaan. (Raijas 2019, 630)  

Suomalaisia pikavippejä muistuttava tuote on amerikkalaiset payday-lainat. Payday-lai-

nat ovat lyhytaikaisia, korkeakorkoisia kuluttajaluottoja, ja niitä käyttävät ihmiset ovat 

usein sellaisia, jotka eivät saa muuta luottoa. Payday-lainat voidaan maksaa kokonaisuu-

dessaan takaisin laina-ajan päättyessä, tai velallinen voi halutessaan pidentää laina-aikaa 

maksamalla pelkän koron. Joissain osavaltioissa velan laina-ajan pidentämistä ei ole ra-

joitettu. Esimerkiksi, jos velallinen on ottanut joka toinen viikko erääntyvän 300 $ lainan 

15 % korolla ja hän pidentää laina-aikaa kolmeksi kuukaudeksi maksamalla ainoastaan 

koron, hän on maksanut korkomaksuja yhteensä 270 $. (Carter 2015, 436–437) Payday-

lainat alkoivat yleistymään Yhdysvaltojen markkinoilla 1990-luvun lopulla. Payday-laino-

jen suosio lähti nopeaan kasvuun niiden markkinoille tulon jälkeen. Kun 1990- luvun puo-

livälissä payday-lainoja tarjoavia liikkeitä oli muutama sata, 2000-luvun puolivälissä niitä 

oli jo yli 20 000. Payday-lanat ovat kokonaan kiellettyjä joissain osavaltioissa ja niissä osa-

valtioissa, joissa payday-lainatoimintaa saa harjoittaa payday-lainoja on rajoitettu erilai-

silla sääntelyillä.  (DeYoung & Phillips 2013, 122–125)  
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2.2 Sääntelyteoria 

 

Sääntelyä voidaan toteuttaa eri tasoilla, kansallisesti, ylikansallisesti tai paikallisesti. 

Sääntelyn usein katsotaan olevan julkisen viranomaisen, valtion tai hallituksen tekemiä 

toimia, joilla pyritään ohjaamaan sääntelyn kohteena olevaa objektia kestävästi ja keskit-

tyneesti. Yleensä sääntelyn ajatellaan olevan jotain rajoittavia toimia, muuta sääntely voi 

myös olla jonkin asian tai toiminnon mahdollistavaa ohjausta. On olemassa paljon eri 

syitä, miksi sääntelyä toteutetaan. Sääntelyllä voidaan esimerkiksi pyrkiä mahdollista-

maan riittävä kilpailu markkinoilla estämällä monopolien syntymistä, pienentämään hai-

tallisia ulkoisvaikutuksia tai estämään markkinoille haitallisen hinnoittelun toteutta-

mista. (Baldwin, Cave & Lodge 2011, 2–3; 15–19) Sääntelystä aiheutuvat kustannukset 

nousivat 2010-luvulla merkittävimmäksi näkökulmaksi sääntelyn kehittämisessä. Sään-

telyn aiheuttamat kustannukset yritystoiminnalle on ollut päällimmäisenä huolenai-

heena. (Tala 2016, 3) 

Määttä (2002, 133) jakaa sääntelyteorian kahteen alaan, normatiiviseen ja positiiviseen 

sääntelyteoriaan. Positiivisessa sääntelyteoriassa analysoidaan tekijöitä, jotka vaikutta-

vat lainsäätäjän tekemiin valintoihin. Normatiivista sääntelyteoriaa käytetään analysoita-

essa ohjauskeinoja tai sääntelyn vaihtoehtoja jonkin yhteiskuntapoliittisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Esimerkiksi pohtiessa sitä, miten pienlainoista aiheutuvia velkaongel-

mia voisi parhaiten ehkäistä. Normatiivisen sääntelyteorian lähtökohtana on pidetty 

sääntelystandardien esittämistä. Sääntelystandardeja käytetään analysoitaessa olemassa 

olevia tai potentiaalisia sääntelykeinoja. Kaikki sääntelystandardit eivät kuitenkaan tue 

samanlaista sääntelyä, eikä sääntelystandardien toimivuudesta voida tehdä johtopäätök-

siä ilman empiirisiä havaintoja. (Määttä 2002, 133) Yksi sääntelyteorian osa-alue on sään-

telyn vaikutusanalyysin tekeminen. Vaikutusanalyysillä pyritään selvittämään, onko 

sääntelyn vaikutukset ja kustannukset olleet toivottavat, ja onko sääntelyllä päästy tavoi-

teltuun lopputulokseen. (Baldwin et al. 2011, 315; Määttä 2002, 139) 

Sääntelyn vaikutusta analysoitaessa tulee selvittää sääntelystä aiheutuvat erinäiset hai-

talliset tai hyödylliset sivuvaikutukset.  Toinen keskeinen vaikutusanalyysin kohde on ar-

vioida sääntelyn kustannustehokkuutta. (Määttä 2002, 140) Määtän ja Talan (2015, 47) 

mukaan yksi keskeisistä, ja perinteisesti käytetyistä periaatteista on eritellä eri sääntely-

vaihtoehdot kustannus-hyötyanalyysin avulla. Kustannus-hyötyanalyysin tarkoituksena 
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on selvittää ylittävätkö sääntelystä saatavat hyödyt siitä aiheutuneet haitat (Määttä & Tala 

2015, 50). Baldwin et al. (2011, 25–26) esittävät, että perinteisesti käytetty sääntelyn ar-

vioinnin mittari, kustannusten ja hyötyjen tarkastelu, ei tarjoa eettistä näkökulmaa sään-

telyn arvioimiseen. Jotta voidaan tehdä johtopäätös siitä, onko sääntely onnistunut vai ei, 

sääntelyä tulisi tarkastella useammasta näkökulmasta. Baldwin et al. (2011, 27) esittävät 

sääntelylle viisi argumenttia, joiden kautta sääntelyn eettisyys voidaan ottaa mukaan tar-

kasteluun: 

• Tukevatko lainsäätäjät toimintaa tai järjestelmää? 

• Onko olemassa asianmukainen vastuujärjestelmä? 

• Ovatko toimintamallit oikeudenmukaisia, helposti saatavilla ja avoimia? 

• Toimiiko sääntelyviranomainen riittävällä asiantuntemuksella? 

• Onko toiminta tai järjestelmä tehokas? 

 

Sääntelyn perustavoitteena voidaan katsoa olevan jonkin ongelman korjaaminen tai jon-

kin tärkeän asian aikaansaaminen (Tala 2016, 4). Jos sääntely ei onnistu kummassakaan 

näissä, voidaan sääntelyn katsoa epäonnistuneen. Sääntelyn voidaan katsoa epäonnistu-

van myös silloin, kun sääntely ei tuota haluttuja lopputuloksia kohtuullisilla kustannuk-

silla tai jos sääntelystä aiheutuu liikaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Sääntely voi epäon-

nistua esimerkiksi, jos toteutettu sääntely on liian heikkoa tai liian ankaraa. (Baldwin et 

al. 2011, 69–70)   

Sääntely aiheuttaa yrityksille erilaisia kustannuksia. Sääntelystä aiheutuvat välittömät 

kustannukset liittyvät sääntelyn noudattamiseen ja toteuttamiseen. Yritystoiminnalle 

koituvat välittömät kustannukset voidaan jakaa kertaluonteisiin ja toistuviin kustannuk-

siin. Kertaluontoisia kustannuksia syntyy esimerkiksi silloin, kun yritys joutuu hankki-

maan jonkun sääntelyn toteuttamiseen vaadittavan laitteen, kuten vähäpäästöisemmän 

tuotantokoneen. Toistuvat kustannukset rasittavat pysyvästi yritystoimintaa. Toistuvat 

kustannukset ovat yleensä taloudellisesti merkittävimpiä yrityksille. Kasvava ja tiheästi 

muuttuva sääntely aiheuttaa yrityksille paljon kustannuksia ja toiminnan kannalta nega-

tiivisia vaikutuksia. Liian usein muuttuva sääntely aiheuttaa yrityksille paljon välittömiä 

kustannuksia, sekä heikentää yritysten kilpailukykyä, tuottavuuden kasvua, investointeja 

ja innovaatioita. Yrityksille koituu myös kustannuksia, kun ne joutuvat selvittämään sen 

hetkisen sääntelyn asettamia vaatimuksia ja tähän usein tarvitaan ulkopuolisen asiantun-

tijan apua. On arvioitu, että perehtyminen usein muuttuvan sääntelyn asettamiin 
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vaatimuksiin on suurempi kustannuserä kuin sääntelyn asettamien vaatimuksiin mukau-

tuminen. (Tala 2016, 4–7) 

Sääntelyä ei siis tulisi tehdä harkitsemattomasti, ettei voimassa olevaa sääntelyä joudut-

taisi muuttamaan liian usein. Paras tilanne olisi sellainen, jossa sääntelyllä päästään ha-

luttuun lopputulokseen, eikä sääntelyä jouduttaisi muuttamaan erilaisten sivuvaikutus-

ten tai toteutetun sääntelyn puutteellisuuden takia, mutta tämänlaisen sääntelyn toteut-

taminen on erittäin hankalaa luvussa aikaisemmin mainittujen syiden takia. Suomessa pi-

kavippien lainsäädäntöön on tehty viisi lakimuutosta vuosien 2010 ja 2020 välillä, joista 

vuoden 2019 sääntelyllä jouduttiin muuttamaan vuoden 2013 sääntelyä sen puutteelli-

suuden takia. Pikavippien sääntelyä on myös jouduttu muutamaan usein, esimerkiksi 

kahden viimeisimmän lakimuutoksen välissä ei ehtinyt kulua edes vuotta. Viimeisin, poik-

keustilan takia, asetettu lakimuutos on väliaikainen ja se kestää vain vuoden loppuun asti, 

jonka jälkeen palataan aiempaan sääntelyyn. Vaarana on, että poikkeustila jatkuu ja sään-

telyyn joudutaan puuttumaan uudestaan, joka johtaisi Talan (2016) esittämiin negatiivi-

siin vaikutuksiin yritystoiminnalle. Sääntelyn toimivuudesta tai siitä aiheutuvista hai-

toista ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä ilman empiiristä tutkimusta. 

 

2.3 Korkokatto sääntelykeinona 

 

Korkokatto sääntelykeinona jakaa mielipiteitä. Korkokattoa on tutkittu kansainvälisellä 

tasolla kattavasti ja tutkimusten tulokset antavat erilaisia tuloksia korkokaton vaikutuk-

sista. Korkokattoon liittyy myös ongelmia, eikä sen asettaminen ole yksinkertainen asia. 

Juurikkala (2012, 456) esittää tutkimuksessaan, että absoluuttista korkokattoa on han-

kala asettaa oikealle tasolle ja väärin asetettu korkokatto aiheuttaa haitallisia vääristymiä 

markkinoille. Jos korkokatto määritellään nimellisarvoonsa, ilman että otetaan huomioon 

kuluja, lainanantajat lisäävät kulujen hintaa kompensoidakseen korkokatosta aiheutu-

neet tappiot. Toisaalta jos korkokatto asetetaan todellisen vuosikoron mukaan, velkaon-

gelmat saattavat vain pahentua. Summaltaan pienten lainojen todelliset vuosikorot ovat 

usein huomattavasti suurempia kuin suuremmilla lainasummilla, ja korkokaton seurauk-

sena pienet lainat saattavat kadota markkinoilta niiden kannattamattomuuden seurauk-

sena. Kuluttajat näin ollen siirtyvät ottamaan summaltaan suurempia lainoja.  (Dick et al. 
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2010, 151; Juurikkala 2012, 456) Cambell et al. (2011, 91) toteavat artikkelissaan, että jos 

kuluttajien taloutta koskevan sääntelyn halutaan olevan hyödyllistä, se tulee muokata 

tiettyyn ongelmaan ja sääntelyn tehokkuutta tulee analysoida sekä ennen sääntelyn to-

teuttamista että sen jälkeen. 

Tutkimuksissa on havaittu, että korkosääntelyn seurauksena kuluttajat siirtyvät käyttä-

mään muita korkeakorkoisia luottoja. Bhutta, Goldin ja Homonoff (2016) tutkivat payday-

lainojen rajoituksien vaikutuksia asiakkaiden käyttäytymiseen. Tutkimuksessa havaittiin, 

että rajoitukset ovat tehokas keino vähentää payday-lainojen käyttöä, mutta asiakkaat 

siirtyvät käyttämään muita korkeakorkoisia luottoja. Rajoitukset lisäsivät kuluttajien 

pankkitilien pakkosulkemisia, joka viittaa muun muassa tilinylitysten (bank overdraft) 

suosion lisääntymiseen luottomuotona. Payday-lainojen rajoituksilla ei kuitenkaan ha-

vaittu olevan vaikutuksia tavanomaisen luottojen, kuten luottokorttien käyttöön. (Bhutta 

et al. 2016, 225–227) Myös Zinman (2010, 547) havaitsi tutkimuksessaan, että korko-

katto vähentää asiakkaiden mahdollisuutta ottaa payday-lainoja ja kuluttajat siirtyvät 

käyttämään huonompia, korkeakorkoisia vaihtoehtoja payday-lainoille. Payday-lainojen 

käyttö laski korkokaton seurauksena Oregonin osavaltiossa 26–29 prosenttia verrattuna 

Washingtoniin, missä korkosääntelyä ei ollut toteutettu (Zinman 2010, 551). 

Korkokaton asettamisella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia kuluttajille. Jos korkea-

korkoisten luottojen mahdollisuutta vähennetään, ei huonojen luottoluokitusten omaa-

vien kuluttajien ole mahdollista ottaa minkään laista luottoa. Luotot täyttävät äkilliset ra-

hantarpeet sekä mahdollistavat tulevaisuuden tulojen käyttämisen tässä hetkessä (Dick 

et al. 2010, 142). Zinman (2010, 552) raportoi että 31 % lainaajista ilmoittivat käyttä-

vänsä payday-lainoja rahoittaakseen odottamattomia rahantarpeita, kuten auton kor-

jaus- tai sairaalakuluja. 

Osassa tutkimuksista on raportoitu päinvastaisia tuloksia. Muun muassa Fekrazad (2020) 

havaitsi tutkimuksessaan korkokaton lisäävän payday-lainojen käyttöä. Korkokaton las-

keminen Rhode Islandilla 15 prosentista 10 prosenttiin nosti lainanottajien määrää 30–

34 prosentilla, ja lainamäärät asiakasta kohti nousi 3–4 prosenttia vuosien 2009 ja 2013 

välillä. Asiakkaat myös pidensivät laina-aikoja enemmän korkosääntelyn jälkeen, joka 

johti lainamaksujen laiminlyöntien kasvuun. (Fekrazad 2020, 2, 7) Korkokatolla on tutki-

musten mukaan vaikutusta myös lainantarjoajien määrään. Dasgupta ja Mason (2020), 

sekä Zinman (2010) raportoivat lainantarjoajien määrän laskevan korkokaton 
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asettamisen jälkeen. Ennen korkokaton asettamista Oregonissa oli 364 rekisteröityä lai-

nantarjoajaa, ja yhdeksän kuukautta korkokaton asettamisen jälkeen lainantarjoajien 

määrä oli laskenut 82:een (Zinman 2010, 548). Myös Vartiainen (2016, 116) raportoi tut-

kimuksessaan korkosääntelyn vähentävän lainantarjoajien määrää.  Vuoden 2013 alussa 

Suomessa oli pienlainantarjoajia noin 80, mutta vuoden 2014 alussa enää vain 50 (Varti-

ainen 2016, 116). Bodehorn (2007, 181) ei havainnut tutkimuksessaan merkittäviä muu-

toksia lainojen määrissä. Lainasummien keskiarvo ja mediaani kuitenkin nousivat ja lai-

nojen maturiteetin mediaani laski. Korkokatto vaikutti tarjolla olevien lainojen portfoli-

oihin ja ne muuttuivat huonojen luottoluokitusten omaavien asiakkaiden kannalta huo-

nommiksi. (Bodehorn 2007, 181) 

DeYoung ja Phillips (2013) havaitsivat tutkimuksessaan, että korkokatto vaikutti negatii-

visesti payday-lainamarkkinoiden kilpailuun. Aikasarjan alussa, markkinoilla, joilla oli 

paljon payday-lainojen tarjoajia, lainojen hinnat olivat korkokattoa alhaisemmat. Mitä 

enemmän aikaa kului, lainojen hinnat kasvoivat lähemmäs korkokattoa ja kilpailu hävisi 

markkinoilta. Lainantarjoajat alkoivat myös veloittaa pienempää korkoa ensikertalaisilta 

lainaajilta ja nostivat korkoja asiakkaille, jotka olivat aikaisemmin lainanneet heiltä. (DeY-

oung & Phillips 2013, 123–124) 

Tutkimusten tuloksista voidaan havaita korkokaton asettamiseen liittyviä ongelmia. 

Vaikka useammassa tutkimuksessa havaittiin korkokaton laskemisen vähentävän pika-

vippien käyttöä, ei korkokatto tuonut kaikkialla haluttuja tuloksia. Fekrazad (2020) ha-

vaitsi tutkimuksessaan korkokaton laskemisen vain lisäävän pikavippien käyttöä ja tätä 

kautta lainamaksujen laiminlyöntien kasvua, vaikka korkokaton laskemisella pyrittiin es-

tämään pitkäaikaisiin lainaongelmiin joutumista. On myös vaikea kuvitella, että lainsää-

täjien tavoitteena olisi lainamarkkinoiden kilpailun vähentäminen. Osassa tutkimuksissa 

korkokaton havaittiin vähentävän lainantarjoajien määrää, joka osaltaan vähentää kilpai-

lua ja johtaa pahimmillaan haitallisten monopolien syntymiseen. 
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2.4 Pikavippeihin Suomessa kohdistunut sääntely 

 

2010 

Vuonna 2010 pikavippien lainsäädäntöön tehtiin kaksi muutosta, joista ensimmäinen as-

tui voimaan helmikuussa ja toinen joulukuussa. Toukokuussa 2009 hallitus esitti edus-

kunnalle kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muutta-

mista. Esityksessä todettiin yksityishenkilöihin kohdistuneiden tili- ja kertaluottojen, 

sekä rahoitusyhtiösaatavien velkomustuomioiden lisääntyneen vuosien 2005 ja 2008 vä-

lillä 20 000 tuomiosta vajaaseen 80 000 tuomioon. Vuoden 2008 tili- ja kertaluottoja kos-

kevista tuomioista yli 37 000 koski alle 300 € saatavia. Esityksessä todettiin myös, että 

kaikki markkinoilla toimivat pikavippiyritykset eivät ilmoittaneet todellista vuosikorkoa 

ja että osa yrityksistä myönsi luottoja ympäri vuorokauden. Esityksen tavoitteena oli 

puuttua pikaluottojen tarjonnassa esiintyviin ongelmiin ja siinä ehdotettiin todellisen 

vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuden laajentamista, lainanhakijan henkilöllisyyden tun-

nistamista, varojen luovuttamisen rajoituksia, sekä kiskontaan koskevien säännösten 

muuttamista. (HE 64/2009)  

Joulukuun lakimuutosten tarkoituksena oli uudistaa kulutusluottoja koskeva kuluttajan-

suojalain 7 luku, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2008/48/EY) mu-

kaiseksi. Ehdotuksessa haluttiin soveltaa lukua direktiivistä poiketen myös alle 200 € 

luottoihin. (HE 24/2010) Uudistuksessa tehtiin useita lainsäädäntömuutoksia, joista tär-

keimmät pikavippejä koskevat muutokset olivat luotonantajalle asetettu velvoite arvioida 

asiakkaan luottokelpoisuutta, hyvän luotonantotavan säännöksen lisääminen KSL 7 lu-

kuun ja rekisteröintivelvoite. Kuluttajaluottoja tarjoavat yritykset velvoitettiin tekemään 

ilmoitus rekisteriin merkitsemisestä Etelä-Suomen aluehallintaviranomaiselle. 

 

2013 

Vuoden 2013 lakiuudistuksen tavoitteena oli edellisten lakiuudistusten tapaan vähentää 

pikavipeistä aiheutuvia velkaongelmia. Kun vuosien 2005 ja 2008 välillä tili- ja kertaluot-

tojen sekä rahoitusyhtiösaatavien velkomustuomiot olivat lisääntyneet 20 000 kappa-

leesta 80 000 kappaleeseen, niin vuonna 2011 vastaava luku oli lähes 180 000. Ensisijai-

sena keinona velkaongelmien vähentämiseen ehdotettiin rajoittamalla luotonantajan 
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oikeutta periä korkoja ja muita kustannuksia luotonottajalta, eli asettamalla korkokatto. 

Esityksessä perustellaan kasvaneita velkaongelmia sillä, että osa luotonantajista ei ole 

noudattanut voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lainsäädännön laiminlyönneistä aiheutuvia 

ongelmia ei ole saatu poistettua valvontaviranomaisen puutteellisten resurssien takia. 

Esityksessä todetaan, että velkomustuomiot ovat kasvaneet niin paljon, että valvontare-

surssien lisääminen ei riitä ongelmien poistamiseen, joten lainsäädännön tiukentaminen 

on välttämätöntä. Tiukempaa lainsäädäntöä puolsi myös se, että pikavippien ongelmat 

koskevat erityisesti nuoria kuluttajia, jotka kokemattomuutensa takia ovat erityisen haa-

voittuvassa asemassa. (HE 78/2012)  

Hallituksen esityksessä ehdotettiin kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnin tiukenta-

mista, kuluttajalta perittävien tekstiviestikulujen kieltämistä, sekä korkokaton asetta-

mista alle 2000 € pikavipeille.  Esityksessä todetaan, että hintasääntely ei estäisi koko-

naan pienten luottojen myöntämistä, mutta se edesauttaisi kuluttajien mahdollisuutta 

saada niitä kohtuullisimmin ehdoin. Todellinen vkorko ehdotettiin asetettavaksi 50 pro-

senttiin lisättynä korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Kuluttajansuojalain 7 lukuun lisättiin 

uusi 17 a §:  

”Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, luottosopimuksen mukai-

nen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 §:ssä tarkoi-

tettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Hyödykesidonnaiseen luottoon 

tätä pykälää sovelletaan kuitenkin vain, jos kuluttajalla on luottosopimuksen 

nojalla myös oikeus nostaa rahavaroja.”  

Esityksen mukaan pikavippien kaltaisten rahaluottojen määrä tulee vähentymään hin-

tasääntelyn takia merkittävästi. Suomen Pienlain ry arvioi, että uudistuksen seurauksena 

pikavippitoiminta loppuu kokonaan, koska se ei ole enää kannattavaa. Suomen Pienlaina 

ry arvioi myös, että luotontarjonta saattaa siirtyä suurempiin, hintasääntelyn ulkopuo-

lella oleviin luottoihin, tai pikavippejä aletaan tarjoamaan suomalaisille ulkomailta käsin. 

(HE 78/2012) 

Esityksessä haluttiin myös tiukentaa 1.12.2010 voimaan astunutta asiakkaiden luottokel-

poisuuden arviointia. Tätä perusteltiin sillä, että pikavippejä tarjoavat yritykset eivät 

hanki tietoja kuluttajan tuloista tai muista taloudellisista tiedoista, vaan luottokelpoisuu-

den arviointi toteutetaan tarkistamalla, onko kuluttajalla maksuhäiriömerkintöjä. 
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Esityksessä haluttiin kieltää myös lisämaksulliset tekstiviestikulut. Muutoksen tarkoituk-

sena oli estää luoton hakemisesta ja myöntämisestä perittävät korkeat maksut, jotka osal-

taan vaikeuttivat luottojen kokonaiskustannusten hahmottamisen. (HE 78/2012) 

 

2019 

Oikeusministeriön arvomuistiossa (OM 16/41/2016) esitettiin, että korkokattosääntelyä 

tulee laajentaa myös yli 2 000 € luottoihin, kohtuuttoman kalliiden luottojen ja niihin liit-

tyvien velkaongelmien vähentämiseksi. Muistiossa esitettiin myös korkokaton alenta-

mista siitä syystä, että määrältään pienempien luottojen todellinen vuosikorko muodos-

tuu väistämättä korkeammaksi luottojen myöntämiseen liittyvien perustoimien takia. 

Muistion mukaan, myös luotonantajan mahdollisuutta periä luottokustannuksia tulisi ra-

joittaa. (Oikeusministeriö 2016, 3–5) Hallituksen esityksessä (HE 230/108) esitettiin kor-

kokaton alentamista siten, että korkokatto ei koske todellista vuosikorkoa, vaan laissa 

asetettaisiin yläraja nostetun luoton perittävälle korolle. Uusi korkokatto koskisi myös yli 

2 000 € luottoja. Esityksessä haluttiin myös rajata luottolaitosten perimiä muita luotto-

kustannuksia. (HE 230/2018) 

Vaikka vuoden 2013 lakiuudistukset olivat merkittäviä ja niillä oli suuri vaikutus pika-

vippimarkkinoihin, ei uudistuksilla ollut päästy haluttuun lopputulokseen. Pikavippejä 

tarjoavat yritykset siirtyivät tarjoamaan korkosääntelyn ulkopuolelle jääviä yli 2 000 €. 

Ensimmäistä korkosääntelyä tehtäessä oli oletettu, että suuremmissa luotoissa korkotaso 

jää huomattavasti korkokattoa alemmaksi markkinoiden kilpailun ja kasvavan luottoris-

kin takia. Finanssivalvonnan, vuoden 2018 alussa, julkaisemassa teema-arviossa selvitet-

tiin, että luottolaitokset olivat alkaneet tietoisesti ottamaan enemmän luottoriskiä, kulu-

tusluottojen kasvun kiihdyttämiseksi. Korkokatosta huolimatta myös kulutusluottokanta, 

sekä maksuhäiriömerkintöjen määrä oli jatkanut kasvua. Velkomustuomioissa suurin 

maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut ryhmä oli tili- ja kertaluotot. (HE 230/2018) 

Hallituksen esityksessä esitettiin kuluttajan nostaman luoton korkokaton asettamista 30 

prosenttiin. Korkokaton arvioitiin alentavan kalliimpien kuluttajaluottojen hintoja ilman, 

että se estäisi kannattavan luotonantotoiminnan harjoittamisen. Esityksessä esitettiin 

myös luottolaitosten perimien luottokustannusten rajaamista siten, että luottokustannus-

ten määrä ei saa ylittää päivää kohden laskettuna 0,01 prosenttia luottosopimuksen 
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mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta. Pienten luottojen osalta luottokustannusten 

enimmäismäärä säädettäisiin 5 euroksi, luottoajan ollessa vähintään 30 päivää, ja suurten 

luottojen osalta enimmäiskustannukset säädettäisiin 150 euroon vuodessa. (HE 

230/2018) Hallituksen esityksestä poiketen, korkokatto asetettiin enintään 20 prosent-

tiin (KSL 596/2019).  

 

2020 

COVID-19-pandemiaan liittyvän poikkeustilan vuoksi, hallitus esitti kulutusluottoja kos-

kevan tilapäisen korkokaton asettamista. Korkokaton laskemista perusteltiin sillä, että 

pandemiaan liittyvien taloudellisten haasteiden seurauksena on todennäköistä, että ku-

luttajat joutuvat yhä enemmän turvautumaan luottorahoitukseen. Esityksessä ehdotettiin 

tilapäisen korkokaton laskemista 10 prosenttiin. Tilapäinen korkokatto koskisi kaikkia 

muita kuluttajansuojalain 7 luvun mukaisia luottoja paitsi hyödykesidonnaisia luottona. 

Korkosääntelyn ulkopuolelle jäisivät esimerkiksi autoluotot ja erityis- ja yleisluottokortit. 

Väliaikainen sääntely koskisi ainoastaan puhtaita rahaluottoja. Tilapäistä korkokattoa ha-

luttiin soveltaa myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopi-

muksiin. Tätä pidettiin välttämättömänä sääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi. Tila-

päisen korkokaton koskevia säännöksiä sovellettaisiin aikaisintaan 1.9.2019 tehtyihin 

luottosopimuksiin. Tilapäisen korkokaton päättyminen, toisin sanoen koron nouseminen, 

tulisi mainonnassa ilmoittaa vähintäänkin yhtä näkyvästi, kuin enimmäiskorko. Esityk-

sessä haluttiin myös kieltää kuluttajaluottojen suoramarkkinointi kokonaan. Suoramark-

kinointikiellolla haluttiin estää markkinoinnin kohdistaminen äkillisissä talousvaikeuk-

sissa oleviin kuluttajiin. Tilapäinen korkokatto ja suoramarkkinointi kielto tuli voimaan 

1.7.2020 ja se päättyy 31.12.2020. (HE 53/2020) 

Suomessa pikavippeihin on kohdistunut lyhyen ajan sisään suuria muutoksia, joka sään-

telyteorian mukaan voi aiheuttaa yrityksille suuria välittömiä ja välillisiä kustannuksia. 

Aikaisempi tutkimus pikavipeistä on keskittynyt pääosin yritysten ja myönnettyjen luot-

tojen määrien tarkasteluun, mutta tässä tutkielmassa keskitytään korkosääntelyn vaiku-

tuksiin yritysten tunnusluvuissa ja tulosten avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä myös 

siitä, onko Suomessa toteutettu korkosääntely onnistunut. 
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3. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimusmenetelmä ja -aineisto, sekä valitut tunnusluvut, joilla 

mitataan yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Yritysten myön-

tämien luottojen määrää kuvaavaa aineistoa, vuosien 2010 ja 2019 välillä, ei ole saatavilla 

yhdestä lähteestä, joten tutkielmassa jouduttiin käyttämään aineistoja kahdesta eri tilas-

tosta. Tilastojen eroavaisuuksien ja laskentaperusteiden takia, niiden tulkinta hieman 

hankaloituu, mutta ajassa tapahtuvat muutokset kuitenkin tulevat esille.  

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään tutkimuskysymykset numeerisia 

lukumääriä hyödyntäen. Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä olemassa 

olevista tilastoista, rekistereistä ja tietokannoista. Usein kerättyä aineistoa joudutaan 

muuttamaan tai muokkaamaan ennen kuin sitä voidaan analysoida. (Heikkilä 2014, 15–

16) Tämän tutkielman aineisto on kerätty olemassa olevista tilastoista ja tietokannoista. 

Kerättyä aineistoa itsessään ei ole muokattu tai koodattu, mutta sitä on järjestelty aineis-

ton käsittelyn helpottamiseksi. Joistain kuvaajista on jätetty pois outlier-havaintoja, jotta 

kuvaajien tulkinta helpottuu. Jos joitain havaintoja on jätetty kuvaajasta pois, siitä on ker-

rottu kuvan yhteydessä. Aineiston sisältöön perehdytään tarkemmin seuraavassa alalu-

vussa. 

Tässä tutkielmassa käytetään kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoa analysoi-

daan valittujen tunnuslukujen, sekä myönnettyjen luottojen määrien avulla. Tutkielmassa 

analysoidaan, onko yritysten taloustiedoissa ja myönnettyjen luottojen määrissä tapah-

tunut muutoksia lakimuutosten aikaan. Aikasarjaksi on valittu tarkoituksella hieman pi-

dempi aika, jotta saataisiin jonkinlainen yleiskuva yritysten taloustietojen kehityksestä 

ennen korkosääntelyitä. 
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3.2 Aineisto 

 

Tutkielman aineistona käytetään Voitto+ yritystietokannasta haettuja yritysten taloustie-

toja, Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) luotonantaja- ja vertaislainarekisteriä, sekä 

Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin tilastoja pikavippejä tarjoavista yrityksistä. Etelä-

Suomen AVI:n rekisteristä on valittu yhdeksän yritystä, jotka ovat listattu taulukkoon 1. 

Tutkielmaan on valittu yhdeksän yritystä, koska kaikkien yritysten tunnuslukuihin pereh-

tyminen olisi kestänyt liian kauan, ja yhdeksän yrityksen tunnusluvuilla saadaan hyvä 

kuva koko toimialan muutoksista. Tarkasteltavaksi valitut yritykset, ovat kaikki perus-

tettu ennen vuotta 2010. Tutkielmaan on valittu pieniä sekä suuria yrityksiä liikevaihdolla 

mitattuna, ja yritysten liikevaihdot vaihtelevat sadoista tuhansista kymmeniin miljooniin. 

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on haettu Voitto+ tietokannasta ja euromääräiset luvut 

on esitetty tuhansina euroina. Kahdella valituista yrityksistä ei ole ollut toimintaa yhtä-

jaksoisesti tarkastelujakson aikana. NDN-Yhtiö Oy:llä ei ollut toimintaa vuonna 2013, eikä 

EGE Finance Oy:llä vuonna 2011. Myös J.W.-Yhtiöt Oy:n tilinpäätöstiedot puuttuivat vuo-

delta 2010, koska J.W.-Yhtiöt Oy:n vuoden 2009 tilikausi kesti yhdeksän kuukautta ja seu-

raava tilikausi, joka päättyi vuoden 2011 lopussa, kesti 18 kuukautta. Valituista yrityk-

sistä kaksi on lopettanut toimintansa syyskuussa 2019 tulleen lakimuutoksen aikaan. 

Luottoraha, C Finance Oy ja Vippi-Laina Suomi, Get Capital Oy lopettivat uusien luottojen 

myöntämisen 1.9.2019 ja 25.8.2019 (LuottoRaha 2019; Get Capital 2019).  

 

Taulukko 1. Valitut yritykset 
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Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin tilastoja käytetään tarkasteltaessa myönnettyjen 

luottojen määriä, sekä nostettujen pikavippien määrän kehitystä. Tilastokeskus lopetti 

vuonna 2015 luottokanta-tilaston päivittämisen, johon oli kerätty pienlainayritysten tun-

nuslukuja vuosineljänneksittäin. Luotonantoa kuvaavan tilastotiedon julkaiseminen siir-

tyi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitoon, sekä Suomen Pankille. Taulukkoon 2 on kerätty 

pienlainayritysten tunnusluvut vuosilta 2010–2015, ja keskimääräisistä takaisinmaksu-

ajoista ja lainamääristä on laskettu koko vuoden keskiarvo. Vastaavaa tilastoa ei ole pi-

detty vuoden 2015 jälkeen.  

Taulukko 2. Pienlainayritysten tunnuslukuja (Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus) 

 

 

Suomen Pankki on julkistanut luotonantoa kuvaavaa tilastotietoa vuodesta 2015. Suomen 

pankin julkaisemaa tilastotietoa ei voi suoraan verrata Tilastokeskuksen luottokanta-ti-

lastoon, sillä Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa on suuria eroja (ks. Luotonen 

et al. 2020, 7). Suomen pankin tilastoissa on huomioitu pienlainayritysten lisäksi myös 

muut luottolaitokset, vertaislainaus, sekä ulkomaiset luottolaitokset. Suomen Pankin ti-

lastoista saa kuitenkin kattavan yleiskuvan myönnettyjen luottojen määrien muutoksista. 

 

3.3 Tunnusluvut 

 

Yritystoiminnan taloudellisen toimintaedellytyksien mittaamiseen käytetään kannatta-

vuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta, ja ne ovat perinteisesti mielletty kaikkein tär-

keimmiksi mittareiksi (Alma Talent 2020). Tähän tutkielmaan on valittu tunnuslukuja 

kolmesta toiminnan perustekijästä, sekä toiminnan laajuutta mittaavia tunnuslukuja. Tar-

kasteltaviksi tunnusluvuiksi on valittu liikevaihto, liikevaihdon muutos-%, tilikauden tu-

los, quick ratio, omavaraisuusaste, sekä käyttökate-%. Nämä tunnusluvut on valittu sillä 

perusteella, että haluttiin saada selville, kuinka lakimuutokset ovat vaikuttaneet yritysten 

eri toimintaedellytyksiin.  
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Kannattavuutta on pidetty yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä. Kannattavuus 

kuvaa yrityksen liiketoiminnan taloudellista tulosta eli voittoa. Jos yrityksellä on heikko 

kannattavuus se tuottaa tappiota, eikä se pysty jatkamaan liiketoimintaansa kovinkaan 

pitkään. (Alma Talent 2020; Heikinmatti et al. 2017, 63) Vakavaraisuudella mitataan yri-

tyksen kykyä selviytyä pitkäaikaisista sitoumuksistaan. Jos yrityksellä on heikko rahoi-

tusrakenne, se ajautuu ennen pitkää vaikeuksiin. Yrityksen tulee myös pystyä selviyty-

mään juoksevista kuluistaan, kuten palkoista tai tavaraostoista. Maksuvalmius mittaa yri-

tyksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista sitoumuksistaan. (Alma Talent 2020) 

 

3.3.1 Kannattavuuden tunnusluvut 
 

Käyttökate-% kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksen ennen veroja, pois-

toja ja rahoituseriä (Alma Talent 2020). Käyttökate-% lasketaan kaavasta:  

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
 × 100                                                                               (1) 

 

Jossa käyttökate lasketaan summaamalla liiketulokseen poistot ja arvonalentumiset. 

Käyttökate-%:lle ei ole annettu viitteellisiä ohjearvoja, eikä sen vertaaminen muihin kuin 

saman alan yrityksiin ole mielekästä. Käyttökate-%:n vertailukelpoisuutta toimialan si-

sälläkin hankaloittaa se, jos yritykset omistavat tuotantovälineensä itse tai vuokraavat 

niitä. (Heikinmatti et al. 2017, 64) 

Toinen valittu kannattavuuden tunnusluku on tilikauden tulos. Usein yhtenä kannatta-

vuuden mittarina käytetään nettotulosta tai nettotulosprosenttia, joka eroaa hieman tili-

kauden tuloksesta. Tilikauden tulos ja nettotulos voivat joissain tapauksissa olla saman-

suuruiset, mutta nettotulokseen ei lasketa mukaan satunnaisia eriä tai tilinpäätössiirtoja 

(Alma Talent 2020). Tilikauden tulos kuvaa yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta. Tili-

kauden tuloksen on oltava positiivinen, jotta yritystoimintaa voitaisiin pitää kannatta-

vana. (Heikinmatti et al. 2017, 65) Tilikauden tulos on tuloslaskelman viimeinen rivi ja se 

kertoo, kuinka paljon rahaa yrityksen omistajille jää investointeihin tai voitonjakoon. Ti-

likauden tulos soveltuu hyvin saman alan yritysten vertailuun. (Alma Talent 2020) 
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3.3.2 Vakavaraisuuden tunnusluvut 
 

Omavaraisuusaste-% on vakavaraisuuden tunnusluku, joka mittaa yrityksen tappion-

sietokykyä ja kykyä selviytyä pitkällä aikavälillä erääntyvistä sitoumuksista. Omavarai-

suusaste-% kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on sen omaa pääomaa. 

(Alma Talent 2020) Omavaraisuusaste-%:n laskukaava on:  

 

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
 × 100                                                 (2) 

 

Omavaraisuusasteen nimittäjässä vähennetyt saadut ennakot liittyvät keskeneräisiin töi-

hin ja projekteihin, jotka poistuvat taseesta työn valmistuttua. Yli 40 % omavaraisuusas-

teen voidaan katsoa olevan hyvä. Jos omavaraisuusaste on 20–40 %, se on tyydyttävällä 

tasolla ja alle 20 % omavaraisuusaste katsotaan olevan heikko. (Heikinmatti et al. 2017, 

69–70) Ohjearvot ovat viitteellisiä ja niitä tulisi tarkastella tapauskohtaisesti. Lähteen 

mukaan, ohjearvoissa voi olla hieman eroavaisuuksia. 

 

3.3.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 
 

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi 

muutettavalla omaisuudellaan. Quick ratiosta käytetään myös nimitystä happotesti, ja se 

kertoo yrityksen maksuvalmiudesta, eli siitä kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään yl-

lättävistä menoista. (Alma Talent 2020) Quick ratio voidaan laskea kaavasta:  

 

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑜𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
                                   (3) 

 

Quick ratiolle voidaan antaa viitteelliset ohjearvot ja yli 1 quick ration katsotaan olevan 

hyvä. Jos quick ratio on 0,5–1, se on tyydyttävällä tasolla ja alle 0,5 quick ratio on heikko. 

(Heikinmatti et al. 2017, 74–74) Kun yrityksen quick ratio on 1, yritys pystyy kattamaan 

rahoitusomaisuudellaan kaikki sen lyhytaikaiset velat. Quick ratiota tulkittaessa on hyvä 

muistaa, että se antaa vain tilinpäätöshetken arvon, joka voi muuttua nopeastikin. (Alma 

Talent 2020) 
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3.3.4 Toiminnan laajuutta mittaavat tunnusluvut 
 

Toiminnan laajuutta mittaavat tunnusluvuilla kuvataan yritystoiminnan kasvua tai supis-

tumista. Toiminnan laajuutta mittaavilla tunnusluvuilla voidaan kuvata muun muassa yri-

tyksen myynnin, henkilöstön tehokkuuden ja yritykseen sitoutuneen pääoman määrän 

kehitystä. (Heikinmatti et al. 2017, 78)   

Liikevaihto kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan myyntituottoja, josta on vähen-

netty annetut alennukset, arvonlisävero, sekä muut välittömästi myynnin määrään perus-

tuvat verot. Liikevaihdon avulla voidaan vertailla eroja yritysten toiminnan laajuuksissa. 

(Alma Talent 2020; Heikinmatti at al. 2017, 18) Liikevaihdon kehitystä mitataan liikevaih-

don muutos- tai kasvuprosentilla. Liikevaihdon muutos-% kuvaa yritystoiminnan kasvun 

kehitystä. Liikevaihdon muutosprosentille ei ole annettu ohjearvoja, mutta minimiarvon 

voidaan katsoa olevan inflaation määrä, jotta reaalista kasvua on tapahtunut. (Alma Ta-

lent 2020) 

 

4. Korkosääntelyn vaikutukset 

 

Tässä luvussa tutkitaan korkosääntelyn vaikutuksia pikavippiyritysten tunnuslukuihin, 

sekä tarkastellaan myönnetyissä luotoissa tapahtuneita muutoksia. Yritysten tunnuslu-

kuja ja niissä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan erilaisia kuvaajia, sekä taulukoitua ai-

neistoa hyödyntäen. Myönnettyjen luottojen määrissä tapahtuneita muutoksia tarkastel-

laan Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin tilastoja hyödyntäen. Korkosääntelyn vaikutuk-

sia tarkasteltaessa tulee muistaa, että muutkin tekijät voivat vaikuttaa yritysten tunnus-

lukuihin. Tunnuslukujen positiivinen kehityssuunta lakimuutoksia edeltävillä vuosilla ja 

negatiiviset muutokset lakimuutosten aikaan, antavat kuitenkin näyttöä lakimuutosten 

vaikutuksista. 

 

4.1 Korkosääntelyn vaikutus myönnettyjen luottojen määriin 

 

Uusien luottojen kappale- ja euromäärät kasvoivat tasaisesti vuoteen 2013 asti. Kuviossa 

1 on kuvattu uusien luottojen kappale- ja euromäärien muutokset kvartaaleittain vuosien 
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2010 ja 2015 välillä. Vuonna 2013 uusien luottojen kappalemäärät laskivat 53 prosenttia 

ja euromäärä noin 45 prosenttia. Myönnettyjen luottojen määrät jatkoivat laskuaan vuo-

teen 2014 asti, jolloin kappalemäärät laskivat yli 31 prosenttia ja euromäärä melkein 29 

prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2015 myönnettyjen luottojen euromäärät 

nousivat yli 57 prosenttia, mutta uusien luottojen kappalemäärät laskivat noin 10 pro-

senttia edellisvuoteen verrattuna.  

 

Kuvio 1 Uusien luottojen määrien muutokset (Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus) 

 

Samaan aikaan uusien luottojen keskimääräisissä lainamäärissä ja takaisinmaksuajoissa 

näkyi päinvastaisia muutoksia. Kuviosta 2 huomataan, että lainamäärät ja takaisinmaksu-

ajat kasvoivat tasaisesti vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen kasvu kiihtyi nopeasti. Kun 

vuonna 2013 uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 67 päivää ja keski-

määräinen lainamäärä 322 euroa, oli vastaavat luvut vuonna 2015 138 päivää ja 504 eu-

roa. 
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Kuvio 2. Luottojen keskimäärinen takaisinmaksuaika ja euromäärä kvartaaleittain (Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus) 

 

Kun Tilastokeskuksen Luottokanta-tilaston päivittäminen lopetettiin vuonna 2015, sa-

manlaista tilastoa ole ollut sen jälkeen saatavilla. Suomen Pankki on pitänyt tilastoja va-

kuudettomien kulutusluottojen nostoista vuoden 2010 kesäkuusta asti. Vakuudettomiin 

kulutusluottoihin lasketaan pienlainayritysten lisäksi mukaan myös muiden luotonanta-

jien, kuten ajoneuvorahoittajien myöntämät luotot, jotka vaikuttavat vakuudettomien ku-

lutusluottojen nostomääriin. Kuviossa 3 on kuvattu nostettujen vakuudettomien kulutus-

luottojen nostot vuodesta 2011 vuoteen 2019 asti. Ensimmäisen korkosääntelyn aikaan, 

vuonna 2013, huomataan nostettujen kulutusluottojen määrässä selkeä lasku. Vakuudet-

tomia kulutusluottoja nostettiin 98 miljoonalla eurolla vähemmän vuoteen 2012 verrat-

tuna. Tilastokeskuksen lukujen mukaan pikaluottoja myönnettiin vuonna 2013 hieman 

yli 47 miljoonalla eurolla vähemmän edellisvuoteen verrattuna, joka selittää noin puolet 

Suomen Pankin tilastojen muutoksesta. Vuonna 2019 ei ole kuitenkaan havaittavissa sa-

manlaista negatiivista muutosta kuin vuonna 2013, vaan vuonna 2019 vakuudettomia ku-

lutusluottoja nostettiin vuositasolla eniten koko ajanjakson aikana. 
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Kuvio 3.  Vakuudettomien kulutusluottojen nostot (pl. tili- ja korttiluotot). (Lähde: Suomen Pankki) 

 

Vuoden 2013 korkosääntely vaikutti negatiivisesti myönnettyjen luottojen määriin. Pika-

luottojen määrät lähtivät kuitenkin kasvuun vuoden 2015 alkupuolella. Vakuudettomien 

kulutusluottojen nostot laskivat vuonna 2013, jonka jälkeen ne jatkoivat kasvua vuoden 

2019 loppuun asti. Vuoden 2013 korkosääntelyn seurauksena pikavippejä tarjoavat yri-

tykset siirtyivät tarjoamaan ulkopuolelle jääviä jousto- ja limiittiluottoja, joka näkyi lai-

nasummien ja takaisinmaksuaikojen kasvuna. Vuoden 2019 korkosääntelyn vaikutuk-

sista ei pysty saatavilla olevien tietojen avulla tekemään perusteltuja johtopäätöksiä. 

Vaikka nostettujen pikaluottojen määrissä olisikin tapahtunut muutoksia, joidenkin mui-

den vakuudettomien kulutusluottojen nostomäärät saattavat aiheuttaa tilastossa tapah-

tuneen kasvun. 

 

4.2 Korkosääntelyn vaikutus yritysten tunnuslukuihin 

 

Yritysten liikevaihdot kasvoivat vuosien 2010 ja 2012 välillä tasaisesti, eikä yritysten lii-

kevaihdoissa ollut vielä todella suuria eroja. Kuviossa 4 on esitetty yritysten liikevaihto-

jen kehitys tarkasteluaikana ja liitteessä 1 on esitetty sama kuvio tarkemmin yrityksille, 

joilla liikevaihto on alle viisi miljoonaa euroa. Vuonna 2013 viidellä yrityksellä liikevaihto 

laski 2–40 prosenttia ja kolmella yrityksellä liikevaihto nousi 27–51 prosenttia. Yritysten 

yhteenlaskettujen liikevaihtojen keskiarvo kuitenkin kasvoi vuonna 2013. Kasvu kuiten-

kin hidastui verrattuna aikaisempien vuosien kasvuun, jolloin suurimmalla osalla 
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yrityksistä liikevaihto oli kasvanut yli 50 % ja kolmella yrityksellä liikevaihto oli kasvanut 

jopa satoja prosentteja edellisvuosina.  

 

Kuvio 4 Yritysten liikevaihdot (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 

 

Vuonna 2014 vain kaksi yritystä onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan edelliseen vuoteen 

verrattuna ja samana vuonna yritysten yhteenlaskettu liikevaihtojen keskiarvo laski 11,7 

prosenttia. Vuonna 2019, kun toinen korkosääntely astui voimaan, kaikkien yritysten lii-

kevaihto laski edellisvuoteen verrattuna. Kuviossa 5 on kuvattu Yritysten liikevaihtojen 

ja tilikauden tuloksien keskiarvot, jotka ovat muuttuneet hieman eri tavalla. Yritysten yh-

teenlaskettujen tuloksien keskiarvo kasvoi vuosien 2010 ja 2012 välillä tasaisesti, mutta 

laski vuonna 2013, jonka jälkeen se kääntyi taas kasvuun. Yritysten tuloksien keskiarvo 

kasvoi vuoteen 2017 asti, mutta laski kahtena seuraavana vuotena.  

 

Kuvio 5. Yritysten liikevaihtojen ja tuloksien keskiarvot (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 
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Kuviosta 6 huomataan, että yritysten yhteenlaskettujen tuloksien mediaani on kehittynyt 

hieman eri tavalla keskiarvoon verrattuna. Tuloksien mediaani lähti laskuun jo vuonna 

2012 ja se laski vuoteen 2014 asti. Tuloksien mediaani kuitenkin laski vuonna 2013 huo-

mattavasti enemmän kuin vuosina 2012 ja 2014. Kuviossa 6 on myös kuvattuna yritysten 

yhteenlaskettujen liikevaihtojen mediaani, joka on kehittynyt liikevaihtojen keskiarvon 

kanssa samansuuntaisesti. Korkosääntelyn vaikutuksista yritysten tilikausien tuloksiin 

on vaikea tehdä perusteltuja johtopäätöksiä. Tuloksien mediaani ja keskiarvo laskivat 

vuonna 2013, joka antaa viitteitä korkosääntelyn vaikutuksista, mutta tuloksien mediaani 

oli laskenut jo vuodesta 2012. Vuoden 2019 korkosääntely ei näytä vaikuttaneen yritys-

ten tuloksiin, vaikka tulokset laskivat vuonna 2019, lasku oli hitaampaa kuin vuonna 

2018. 

 

Kuvio 6. Yritysten liikevaihtojen ja tuloksien mediaanit (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 

 

Yritysten omavaraisuusasteissa oli paljon vaihtelua niin yritysten välillä, kuin yksittäisten 

yritysten peräkkäisissä tilinpäätöksissä. Viidellä yrityksellä omavaraisuusasteen kes-

kiarvo oli tarkasteluajanjaksolla alle 40 % ja neljällä yli 55 %, joista kolmella omavarai-

suusaste oli yli 70 %. Joillain yrityksillä omavaraisuusaste ei ollut yli 40 prosenttia millään 

tarkasteluajanjakson vuotena, kun taas toisilla yrityksillä omavaraisuusaste ei laskenut 

alle 50 prosenttiin. Kuviossa 7 on esitetty yritysten omavaraisuusasteiden jakauma laa-

tikko-janakuvaajana. Kuviossa laatikon reunat kuvastavat havaintojen ylä- ja alakvartiilia 

ja laatikon sisällä oleva viiva kuvastaa havaintojen mediaania. Laatikosta lähtevät janat 

kuvastavat havaintojen maksimi- ja minimiarvoja. Laatikko-janakuvaajassa saattaa myös 

olla janoista kauempana olevia merkkejä, jotka kuvastavat outlier-havaintoja. 
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Kuvio 7. Omavaraisuusasteiden jakauma laatikko-janakuviona (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 

Suurimmalla osalla yrityksistä omavaraisuusaste heikkeni vuonna 2013, joka näkyy myös 

kuviossa 8 yritysten yhteenlaskettujen omavaraisuusasteiden keskiarvon laskuna. Kuvi-

ossa 8 on kuvattu myös omavaraisuusasteiden mediaani, joka vaihteli keskiarvoa enem-

män. Myös vuonna 2019 viidellä yrityksellä omavaraisuusaste heikkeni, mutta tämä ei 

näy yritysten omavaraisuusasteiden keskiarvossa tai mediaanissa, sillä osalla yrityksistä 

omavaraisuusaste ei heikentynyt merkittävästi, ja muut neljä yritystä onnistuivat kasvat-

tamaan omavaraisuusastettaan vuoteen 2018 verrattuna. Korkosääntely ei näytä vaikut-

taneen merkittävästi yritysten vakavaraisuuteen. Vaikka osalla yrityksistä omavaraisuus-

aste laski vuosina 2013 ja 2019 heikolle tasolle, näiden yritysten omavaraisuusaste oli jo 

valmiiksi huonolla tasolla.  

 

Kuvio 8. Omavaraisuusasteiden keskiarvo ja mediaani (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 
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Yritysten maksuvalmiutta mitattiin tässä tutkielmassa quick ratiolla. Tarkasteluajanjak-

solla quick ratio ei laskenut yhdelläkään yrityksellä alle yhden, ja quick ration keskiarvo 

pysyi koko ajanjakson yli viidessä. Kuviossa 9 on kuvattu yritysten quick ratioiden ja-

kauma laatikko-janakuviolla, josta on poistettu yli 30 quick ratiot kuvaajan, jotta kuvaajan 

tulkitseminen onnistuu. Yli 30 quick ratioita oli tarkasteluajanjaksolla kahdella yrityksellä 

vuosina 2018 ja 2019. Vippi-lainalla vuonna 2018 quick ratio oli 71,2 ja Ainalainalla vuo-

sina 2018 ja 2019 vastaavasti 153 ja 122,1. Lakimuutokset eivät näytä vaikuttaneen yri-

tysten maksuvalmiuteen negatiivisesti, päinvastoin yritysten yhteenlaskettujen quick ra-

tioiden keskiarvot nousivat vuosien 2010 ja 2019 välillä 167 prosenttia ja mediaanit mel-

kein 189 prosenttia. 

 

 

Kuvio 9. Omavaraisuusasteiden jakauma laatikko-janakuviona (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 

 

Yritysten käyttökateprosenteissa oli omavaraisuusasteiden tapaan paljon vaihtelua. Yri-

tysten käyttökateprosenttien keskiarvo laski vuosina 2012 sekä 2013, jonka jälkeen se 

kasvoi vuoteen 2017 asti. Kuviossa 10 on kuvattu yritysten käyttökateprosenttien kes-

kiarvo ja mediaani. Vuonna 2018 yritysten käyttökateprosenttien keskiarvo ja mediaani 

laskivat todella paljon, mutta vuonna 2019 ne kasvoivat takaisin vuoden 2017 tasolle. 

Vuodet 2011 ja 2012 olivat ainoat vuodet, jolloin yhdelläkään yrityksellä ei ollut negatii-

vista käyttökateprosenttia. Yritysten käyttökateprosenttien kehitysten perusteella, kor-

kosääntelyn ei voida katsoa vaikuttaneen merkittävästi yritysten kannattavuuteen. 
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Suurimmalla osalla yrityksistä heikoimmat käyttökateprosentit olivat muilla vuosilla, 

kuin vuosina, jolloin korkosääntelyä toteutettiin. 

 

 

Kuvio 10. Käyttökateprosenttien keskiarvo ja mediaani (Lähde: Voitto+ -yritystietokanta) 
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5. Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin, kuinka korkosääntelyn on vaikuttanut pikavippejä tarjoa-

viin yrityksiin. Ensimmäisen alatutkimuskysymys keskittyi pikavippejä tarjoavien yritys-

ten taloustiedoissa tapahtuneisiin muutoksiin ja toinen myönnettyjen luottojen määrissä 

tapahtuneisiin muutoksiin. Aineistona tutkielmassa käytettiin Voitto+ -yritystietokan-

nasta haettuja yritysten tilinpäätöstietoja, sekä Tilastokeskuksen ja Suomen Pankin tilas-

toja myönnettyjen luottojen määrästä.  

Tämä tutkielma antaa samanlaisia tuloksia, kuin aikaisemmat tutkimukset korkokaton 

vaikutuksista. Myönnettyjen luottojen määrä laski merkittävästi ensimmäisen korko-

sääntelyn seurauksena, joka vastaa Bhutta et al. (2016) ja Zinmanin (2010) saamia tulok-

sia. Myönnettyjen luottojen määrän lasku selittyy osaltaan luotonantajien määrän las-

kulla. Vartiaisen (2016) tutkimuksessa havaittiin vuoden 2013 korkosääntelyn vaikutta-

neen negatiivisesti lainantarjoajien määrään ja samaan aikaan myönnettyjen luottojen 

määrä laski merkittävästi. Vaikka tässä tutkielmassa ei ollut aiheena tutkia yritysten mää-

rissä tapahtuneita muutoksia, tutkielman aikana havaittiin joidenkin yritysten lopetta-

neen toimintansa väliaikaisesti vuoden 2020 korkokaton myötä. (Ainalaina 2020; Euro24 

2020) Myös Dasgupta ja Mason (2020), sekä Zinman (2010) raportoivat tutkimuksissaan 

korkokaton asettamisen vähentävän lainantarjoajien määrää merkittävästi. Korkosäänte-

lyn seurauksena pikavippien lainasummat ja takaisinmaksuajat nousivat huomattavasti. 

Myös Bodehornin (2007) havaitsi tutkimuksessaan korkosääntelyn nostavan lainasum-

mien määrää.  

Vaikka tutkimustulosten perusteella korkosääntely ei ole vaikuttanut merkittävästi yri-

tysten taloudellisiin toimintaedellytyksiin, kaksi tähän tutkielmaan valituista yrityksistä 

lopetti toimintansa vuoden 2019 korkosääntelyn voimaanastumisen aikaan. Yhteensä 

kahdeksan Etelä-Suomen AVI:n rekisteriin merkityistä luotonantajista lopetti toimin-

tansa syyskuussa 2019.  

Tutkimuksen luotettavuutta voisi parantaa ottamalla huomioon kaikki Etelä-Suomen 

AVI:n rekisteriin merkityt pikavippejä tarjoavat yritykset.  Yritysten taloudellisia toimin-

taedellytyksiä tarkasteltaessa otettiin huomioon vain muutama tunnusluku, ja tutkimuk-

sen luotettavuutta voisi edelleen parantaa perehtymällä tarkemmin jokaisen yrityksen 



31 
 

tilinpäätöksiin. Vuoden 2019 korkosääntelyn vaikutuksista myönnettyjen luottojen mää-

riin ei saatu luotettavia tuloksia tilastollisen tiedon puuttumisen takia. Mielenkiintoinen 

jatkotutkimus olisi toteuttaa samankaltainen tutkimus, ottamalla huomioon kaikki pika-

vippejä tarjoavat yritykset, väliaikaisen korkokaton päättymisen jälkeen, kun vuoden 

2019 korkosääntelyn vaikutukset olisivat paremmin havaittavissa. Suomessa toimivien 

ulkomaisten digipankkien määrä on ollut kasvussa muutaman vuoden ajan. Erityisesti 

norjalaisten ja ruotsalaisten digipankkien myöntämät kulutusluotot ovat olleet kasvussa. 

Digipankkien myöntämien kulutusluottojen määrä on kasvanut noin 2 miljardia euroa 

vuoden 2017 lopun ja vuoden 2020 syyskuun välisenä aikana. (Wirman 2020) Mielen-

kiintoinen tutkimusaihe olisi selvittää, miksi ulkomaiset digipankit ovat alkaneet tarjota 

kulutusluottoja Suomessa, vaikka Suomessa on tehty suuria muutoksia korkosääntelyyn.  

Sääntelyteorian näkökulmasta on vaikea todeta vuosien 2013 ja 2019 korkosääntelyn on-

nistuneen. Vuoden 2013 korkosääntelyllä ei selvästikään päästy haluttuun lopputulok-

seen. Päinvastoin lainasummat ja takaisinmaksuajat vain kasvoivat, eikä korot laskeneet 

halutulle tasolle. Vuoden 2013 sääntely siis epäonnistui tavoitteessaan ja vuoden 2019 

korkosääntelyllä pyrittiin korjaamaan sen puutteita. Vuoden 2019 syyskuussa asetettu 20 

%:n korkokatto ei kerennyt olla voimassa edes vuotta, kun se laskettiin 10 %:iin. Säänte-

lyteorian mukaan liian usein muuttuva sääntely aiheuttaa paljon kuluja ja heikentää 

muun muassa yritysten kilpailukykyä ja tuottavuuden kasvua. Luottonen et al. (2020, 22) 

toteavat, että jos 10 % korkokatto olisi ollut alun perinkin oikea korkotaso kuluttajien 

näkökulmasta, vuonna 2019 olisi pitänyt asettaa korkokatto suoraan 10 prosenttiin. He 

ottivat tutkimuksessaan myös kantaa siihen, että lainsäätäjien tulisi perustaa näin keskei-

nen muutos taloudelliseen analyysiin, eikä vain muuttaa korkokattoa lyhyen ajan sisällä 

näin voimakkaasti (Luottonen et al. 2020, 22). 

Pikavipit nostettiin vahvasti julkiseen keskusteluun vuonna 2019. Kilpailu- ja kuluttajavi-

rasto asetti pikaluotot keskeiseksi tutkimus- ja selvityskohteeksi, ja pikavippeihin liitty-

viä ongelmia käsiteltiin kevään 2019 hallitusohjelmassa (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

2019; Valtioneuvosto 2019). Hallitusohjelmassa esitettiin pikavippien valvonnan keskit-

tämistä finanssivalvonnalle, sekö positiivisen luottorekisterin käyttöönottamista. Positii-

visesta luottorekisteristä selviäisi henkilön voimassa olevat luotot ja luotonantaja voisi 

paremmin selvittää asiakkaiden luottokelpoisuutta. (Valtioneuvosto 2019)  
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Positiivisen luottorekisterin avulla pikavippeihin liittyvät ongelmat saattaisivat vähentyä, 

ja pikavipeistä sekä niiden käytöstä tehtävät tutkimukset varmasti helpottuisivat, koska 

tietoa asiakkaista olisi paremmin saatavilla. Tutkimukset pikavipeistä auttavat ymmärtä-

mään niihin liittyvien ongelmien laajuutta ja vakavuutta. Pikavipeistä tehtävät tutkimuk-

set myös helpottaisivat päättäjiä toteuttamaan tarpeellista sääntelyä, paljon kustannuksia 

ja haitallisia sivuvaikutuksia aiheuttavan sääntelyn sijaan. Positiivinen luottorekisteri on 

oikea suunta pikavippeihin liittyvien ongelmien vähentämiseen sekä helpottamaan tule-

vaisuudessa tehtäviä tutkimuksia.  
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