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Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä
koskevaksi lainsäädännöksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa työryhmän mietinnöstä positiivista
luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi.
Finanssivalvonta tuo esiin, että se on ollut mukana valmistelemassa mietinnön linjauksia hankkeen
ohjausryhmässä ja toisessa alatyöryhmässä. Finanssivalvonnan näkemykset on otettu pääosin
huomioon mietinnön valmistelun aikana.

Finanssivalvonta toteaa, että keskustelu joistakin rekisterin tietosisällön yksityiskohdista ja niiden
viimeistelystä on jatkunut työryhmissä mietinnön lausunnolle saattamisen jälkeen. On tärkeää, että
tarvittavat tarkennukset lainsäädäntöön saadaan viimeisteltyä jatkovalmistelussa työryhmissä
sovitun mukaisesti.

Finanssivalvonta kannattaa esityksen tavoitetta torjua ylivelkaantumista luomalla parempi
tietopohja sekä yksittäisiin luotonantotilanteisiin että rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden
seurantaan ja valvontaan. Tärkeää on myös, että rekisterin piiriin kuuluvat luonnolliset henkilöt
saisivat kootusti yhdestä paikasta ajantasaisen tiedon omista luotoistaan, mikä edistäisi
kotitalouksien tietoisuutta omasta taloudellisesta tilanteestaan.

Rekisterin tehokas käyttö Finanssivalvonnassa

Finanssivalvonnalla on valvontatyössään laaja ja säännöllinen tarve rekisterin tietosisällön käyttöön.
Tämä tarve voi koskea esimerkiksi yhden tai useamman valvottavan myöntämien luottojen
tunnuslukujen tarkastelua niiden luottopolitiikan arvioimiseksi tietyllä ajanjaksolla tai
kokonaisvelkaantumisen tunnuslukujen (esim. keskimääräinen velkaantuminen ja voimakkaasti
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velkaantuneiden osuus) tarkastelua. Näiden osalta tarve voidaan kattaa pseudonymisoitujen tietojen
avulla. Joissakin yksittäisissä tapauksissa Finanssivalvonnalla on myös rajattu tarve saada rekisteristä
tapauskohtaisia henkilötason luottotietoja.

Ilmoitusvelvollisuuden ja ilmoittautumisvelvollisuuden valvonta

Työryhmämietinnön mukaan tietojen ilmoitusvelvollisuutta valvoisivat Finanssivalvonta ja EteläSuomen aluehallintovirasto. Näillä viranomaisilla olisi myös toimivalta asettaa uhkasakko tietyissä
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitilanteissa. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että laissa tuotaisiin
selkeämmin esiin Tulorekisteriyksikön tosiasiallisesti merkittävä rooli ilmoitusvelvollisuuden
valvonnassa. Tämä koskee myös lakiehdotuksen 15 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden
valvontaa. Tässä asiakokonaisuudessa Finanssivalvonnan tehtävien tulisi painottua sellaisiin
merkittäviin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitilanteisiin, joissa on syytä harkita uhkasakon
määräämistä.

Rekisterin jatkokehitystarpeet

Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että positiivisen luottotietorekisterin tietosisältöä laajennetaan
koskemaan huoneistotietojärjestelmään sisältyviä taloyhtiölainaosuustietoja heti, kun se on
huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön ja huoneistotietojärjestelmän kehitystyön
kannalta mahdollista. Taloyhtiölainat ovat nousseet merkittävään asemaan kotitalouksien
kokonaisvelkaantumisessa.

Finanssivalvonta kannattaa myös muiden mietinnössä esiin nostettujen kehitystarpeiden tarkempaa
arviointia.
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