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Ohjausryhmän sihteeri
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. Hyväksyttiin esityslista.
3. Arto Leinonen kertoi hankkeen aikataulusta ja kustannuksista ennalta jaettujen
diojen mukaisesti. Käytiin keskustelu asiasta.
4. Antti Makkonen esitteli viranomaisvalvontaa koskevan linjausehdotuksen ennalta
jaettujen diojen mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuuden valvonnan jakamista Finanssivalvonnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston välillä mukaillen luotonantajien muun
toiminnan valvontaa pidettiin yleisesti hyvänä. Keskusteluissa tuotiin esille viranomaistehtävien osittainen päällekkäisyys, joka on hyvä huomioida jatkovalmisteluissa valvontatehtävien määrittelyssä. On myös tärkeää, että laissa säädetään viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Ehdotusta ilmoitusvelvollisuuden asettamiseksi
myös sääntelemättömille yritysluotonantajille silloin, kun ne myöntävät luottoja yksityishenkilöille, avoimille yhtiöille tai kommandiittiyhtiöille, pidettiin myös tärkeänä.
Keskusteluissa pidettiin tärkeänä, että jatkovalmisteluissa pohditaan sitä, kuinka kyseiset yritysluotonantajat pystytään myös käytännössä identifioimaan. Laissa tulisi
täsmällisesti säätää siitä, keitä ilmoitusvelvollisuus koskee.
Puheenjohtaja toi esille Fivan kirjallisesti lähettämät kommentit asiasta. Fiva pitää
ehdotettuja linjauksia hyväksyttävinä edellyttäen, että valvontaviranomaisten välistä
työnjakoa muutetaan erillisen lainsäädäntöprojektin yhteydessä kaavaillulla tavalla.
Fivan valvonnan piiriin kuuluvien yritysten identifioimiseksi tulee luoda tunnistusmekanismi ja/tai ilmoitusvelvollisuuden määritelmä positiivista luottotietorekisteriä varten, jotta valvonta on mahdollista.
Puheenjohtaja totesi, että valmistelua jatketaan ehdotettujen linjausten pohjalta.
5. Hanna-Mari Kotivuori esitteli lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän laatiman
ohjausryhmälle 11.12.2020 jaetun luonnoksen positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi ennalta jaettujen diojen mukaisesti. Keskusteltiin erityisesti

3(4)

maksuviiveitä koskevien tietojen tallettamisesta positiiviseen luottotietorekisteriin,
mitä suurin osa jäsenistä piti kannatettavana, mutta osa suhtautui siihen varauksellisesti. Ehdotukseen lisättyjä suojatoimenpiteitä pidettiin hyvinä ja kannatettavina.
Maksuviivetietojen käyttöä pidettiin tärkeänä luotonannon lisäksi myös viranomaisvalvonnassa. Osa jäsenistä piti hyvänä ehdotettua 60 päivän rajaa, mutta osa katsoi, että tiedot tulisi tallettaa rekisteriin jo yli 30 päivää kestäneistä maksuviiveistä.
Esille tuotiin, että on velallisen itsensä intressissä, että velkakierre katkaistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Maksuvaikeuksissa olevat henkilöt luotottavat
tyypillisesti erääntyviä maksuja uusilla luotoilla ja on hyvä, että siihen voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Puheenjohtaja totesi tältä osin, että
jatkovalmisteluissa tulee vielä pohtia talletettavien maksuviiveiden keston lyhentämistä.
Keskusteluissa nousi esille myös mahdolliset uudet rekisterin käyttötarkoitukset viranomaiskäytön osalta. Puheenjohtaja totesi, että jatkotyössä tulee pohtia myös
muita käyttötarkoituksia kuin alun perin linjatut käyttötarkoitukset. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että rekisterin käytön rahoituksen osalta voitaisiin vielä arvioida myös
mallia, jossa rekisterin toiminta katettaisiin joiltakin osin budjettirahoituksen kautta.
Tuotiin esille mahdolliset vaikutukset aikatauluun uusien käyttötarkoitusten osalta.
Asiaan palataan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.
KKV totesi luottotietoraportista näkyvien lyhennystietojen osalta ehdotuksen menneen hyvään suuntaan. KKV esittää tältä osin tarkempia kommentteja 18.12. pidettävässä kuulemistilaisuudessa.
Keskusteluissa nousi esiin myös rekisteröidyn mahdollisuus tarkastella omia tietojaan rekisterissä sähköisen asiointipalvelun kautta. Tältä osin asiaa valmistellaan
yhteystyössä Tulorekisteriyksikön kanssa. Sovittiin, että Tulorekisteriyksikkö kutsutaan seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen kertomaan käytännön valmistelujen
etenemisestä.
6. Kokouksessa ei ollut esillä muita asioita.
7. Seuraava kokous on helmi-maaliskuun vaihteessa ja myös myöhemmin keväällä
järjestetään kokous. Tarkemmat kokousajat ilmoitetaan myöhemmin.
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8. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Lainsäädäntöneuvos

Hanna-Mari Kotivuori

