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3. Tanja Jaatinen (OM) esitteli lainsäädäntöä valmistelevan alatyöryhmän
laatiman ehdotuksen ohjausryhmälle positiivisen luottotietorekisterin tavoitteista ja käyttötarkoituksista aiemmin toimitetun muistion pohjalta. Hän
myös totesi, että on aikataulullisesti haastavaa ottaa täysimääräisesti huomioon muistiossa tarkoitettuja mahdollisia toissijaisia käyttötarkoituksia.
On kuitenkin tärkeää, että järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa uusia
käyttötarkoituksia.
Käytiin keskustelu tavoitteista ja käyttötarkoituksista yllä mainitun esityksen ja muistion pohjalta. Pj. totesi, että on tärkeää saada tällä vaalikaudella käyttöön järjestelmä diassa mainitun ensimmäisen käyttötarkoituksen eli luotonannon osalta. Myös diassa mainittu toinen käyttötarkoitus eli
rahoitusvakauden ja -markkinoiden valvonta ja seuranta on tärkeä, mutta
sen osalta aikataulu on joustavampi. Toissijaisten käyttötarkoitusten sisällyttäminen rekisteriin ei ensimmäisessä vaiheessa ole mahdollista, mutta
on tärkeää, että järjestelmä ei estä niiden lisäämistä myöhemmässä vaiheessa. Jäsenet olivat yhtä mieltä pj:n kanssa siitä, että näiden kahden
ensisijaisen käyttötarkoituksen osalta on tärkeää edetä ensimmäisessä
vaiheessa ja varmistaa, että järjestelmään voidaan tarvittaessa liittää toissijaisia käyttötarkoituksia myöhemmässä vaiheessa. Jäsenet korostivat
myös tarvetta sille, että henkilöllä itsellään on oikeus omien tietojensa saamiseen. Tämä voi edistää esimerkiksi henkilön omaa taloudenhallintaa.
Todettiin, että lainsäädäntö edellyttää jo nykyisellään henkilön oikeutta tarkistaa häntä koskevat tiedot rekistereistä.
Useampi jäsenistä korosti tarvetta sille, että luotonantajien osalta järjestelmä kattaa kaikki luotonantajat, jotka markkinoivat ja myöntävät luottoja
Suomessa. Esille tuotiin erityisesti pikavippien myöntäjät sekä sellaiset ulkomaiset luotonantajat, joilla ei ole sivukonttoria Suomessa. Esille tuotiin
myös rekisterin käytön velvollisuuden tärkeys.
Käytiin keskustelua myös siitä, tulisiko järjestelmän olla rekisteripohjainen
vai kyselypohjainen. Makrovakausvalvonnan osalta riittävät tiedot saadaan vain rekisteripohjaisen järjestelmän avulla. Luotonantajien osalta riittävät tiedot olisi mahdollista saada myös kyselypohjaisen järjestelmän
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avulla, mutta tämä edellyttäisi kahden eri järjestelmän luomista, mitä ei
lähtökohtaisesti pidetty perusteltuna.
KKV toi esille sen roolin valvovana viranomaisena ja mahdollisen tarpeen
hyödyntää rekisteriä. Jaatinen totesi, ettei asia ole ollut valmistelussa
esillä ja sovittiin, että asiaan palataan myöhemmin erikseen.
Pj totesi yhteenvetona, että valmistellaan ensisijaisia käyttötarkoituksia yhdessä. Mikäli valmistelun edetessä kävisi ilmi, että järjestelmän käyttöä
makrovakausvalvonnassa ei voida valmistella samassa aikataulussa kuin
käyttöä luotonannossa, niin näiden kahden käyttötarkoituksen valmistelu
voidaan erottaa toisistaan. Lisäksi rekisterin tulee mahdollistaa henkilön
pääsy omiin tietoihinsa sekä uusien käyttötarkoitusten lisääminen myöhemmässä vaiheessa. Valmistelu jatkuu rekisteripohjaisen mallin pohjalta.
4. Kokouksessa ei ollut esillä muita asioita.
5. Seuraava kokous on 29.5.2020 klo 9-11. Kokouksessa on esillä kysymys rekisterinpitäjän linjaamisesta.
6. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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