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Hanna-Mari Kotivuori, OM, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, EU-oikeus
ja tietosuoja, S-posti oikeusministerio@om.fi
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat.
2. Tanja Jaatinen kertoi positiivista luottotietorekisteriä koskevan lainvalmistelun
etenemisestä sekä lausuntokierroksella saadusta palautteesta ennalta jaetun materiaalin pohjalta. Todettiin, että lausuntopalautteessa ei ole nähty hankkeessa suuria
ongelmia, mutta eräiltä osin on toivottu esimerkiksi täsmennyksiä esitykseen sekä
erilaista tietosisältöä ja uusia käyttötarkoituksia rekisterille. Hankkeen etenemistä
koskevassa keskustelussa ohjausryhmä piti tärkeänä, että rekisteri voidaan toteuttaa kaavaillussa aikataulussa. Aikataulusyistä rekisterin käyttötarkoituksiin ei tulisi
tehdä tässä vaiheessa muutoksia, vaan niitä arvioidaan myöhemmin. Rekisterin jatkokehityksessä arvioitavia asioita voidaan mainita hallituksen esityksessä. Lausuntokierroksella saadut huomiot esimerkiksi rekisteriin liittyvästä valvonnasta sekä juridisista kysymyksistä pyritään ottamaan huomioon tässä vaiheessa ja tehdään niiden pohjalta täsmennyksiä esitykseen.
3. Virpi Pikkarainen kertoi positiivisen luottotietorekisterin valmistelun etenemisestä
ennalta jaetun materiaalin pohjalta. Todettiin, että keskeistä on varmistaa, että keväällä 2024 on käytössä rekisterin ydintoiminnot. Ensimmäisessä vaiheessa eli
käyttöönottovaiheessa pyritään varmistamaan rekisterin tekninen toimivuus, minkä
jälkeen rekisterin tietosisällön ja käyttötarkoitusten laajentaminen on helppoa rekisteriä kehitettäessä.
4. Tanja Jaatinen esitteli maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskevan linjausesityksen ohjausryhmälle ennalta jaetun materiaalin pohjalta. Ohjausryhmän jäsenistä kukaan ei linjausesityksen mukaisesti nähnyt tarvetta säilytysaikojen arvioinnille tässä vaiheessa ottaen huomioon jo valmistelussa olevat säilytysaikojen lyhennykset. Todettiin, että työryhmä on arvioinut maksuhäiriömerkintöjen
säilytysaikojen lyhentämistä toimeksiannon mukaisesti eli vain säilytysajan lyhentämistä, eikä muilta osin. Linjattiin, että annettu toimeksianto on menettänyt merkityksensä ja tältä osin maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisen valmistelusta luovutaan.
5. Kokouksessa ei ollut esillä muita asioita.
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6. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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