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Talousvaliokunnalle

HE 22/2022 vp laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi 
laeiksi

Talousvaliokunta on pyytänyt Rahoitusvakausvirastolta (RW) lausuntoa otsikossa mainitusta 
hallituksen esityksestä HE 22/2022 vp, RW kiittää mahdollisuudesta 
lausua asiassa ja toteaa seuraavan.

RW kannattaa hallituksen esityksen mukaisen positiivisen luottotietorekisterin perustamista. 
Rekisteri turvaisi rahoitusvakautta vaikuttamalla yksilötasolla ylivelkaantumisen ehkäisyyn ja 
laajemmin tarjoamalla tietoja luotonantajista ja luottomarkkinoista. Rekisteri parantaisi 
luottomarkkinoiden tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä.

Hallituksen esityksen mukaan Tulorekisteriyksikkö voisi luovuttaa RW:lle ne tiedot, jotka ovat 
välttämättömiä sen tiettyjen tehtävien hoitamiseksi. Näitä tehtäviä ovat RW:lle 
kriisinratkaisulaissa säädetyt tehtävät ja kriisinratkaisulain noudattamisen valvonta yhdessä 
Finanssivalvonnan kanssa, osallistuminen EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukaisesti 
kriisinratkaisuneuvoston työhön, yhteistyö kriisinratkaisuneuvoston kanssa ja tietojen 
toimittaminen kriisinratkaisuneuvostolle sen tehtävien suorittamiseksi, 
kriisinratkaisuneuvoston tekemien päätöksien täytäntöönpano, talletussuojarahaston tehtävät, 
talletussuojamaksujen kerääminen ja hallinnointi sekä maksuvelvollisuuden alkamisesta 
päättäminen, esitysten ja aloitteiden tekeminen kriisinratkaisua koskevien säännösten ja 
määräysten kehittämisestä sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaiset tehtävät.

RW tarvitsee rekisteristä saatavia tietoja yksittäisten luotonantajien lainakannoista sekä 
laajemmin luotonantomarkkinoista. Tietoja käytettäisiin ennen kaikkea 
kriisinratkaisusuunnitteluun ja mahdollisessa kriisiytyvässä tilanteessa tiivistyneeseen 
kotimaisten luottomarkkinoiden seurantaan. RW:n tietotarpeet koskevat kaikkia markkinoilla 
toimivia. RW:llä ei ole tarvetta rekisterissä oleville henkilötiedoille, eikä se aio vastaanottaa 
rekisteristä henkilötietoja.

RW pitää rekisterin ehdotettua tietosisältöä laajuudeltaan kannatettavana. Tietosisältö vastaa 
pääosin RW:n tarpeita Kriisitilanteessa RW:n tietotarpeet kriisissä olevasta laitoksesta ovat 
laajemmat ja tarkemmat kuin rekisteriin ollaan toimittamassa. Tällaisessa tilanteessa RW saa 
tiedot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti suoraan kriisiytyvältä laitokselta.

Hallituksen esityksen mukaan tiedot ilmoitetaan rekisteriin tiedosta riippuen seuraavana 
kalenteripäivänä tai seuraavana toisena arkipäivänä. Rekisterin tiedot ovat siis suhteellisen 
ajantasaisia. Positiivisen luottotietorekisterin kautta voi olla mahdollista saada 
ajankohtaisempia tietoja sekä yksittäisen toimijan että koko markkinoiden tilanteen 
kehittymisestä kuin erillisillä raportoinneilla.

Rekisteristä vastaanotettujen tietojen käsittely vaatii tietojärjestelmää, jolla tietoja voidaan 
yhdistää ja aggregoida. RW:llä ei ole tällaista tietojärjestelmää käytössään. Tietojärjestelmän 
rakentamista ei pidetä tällä hetkellä kustannustehokkaana vaihtoehtona, vaan RW:n 
tavoitteena on tehdä tietojen vastaanottamisessa ja käsittelyssä yhteistyötä muiden
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rekisteristä tietoja vastaanottavien kanssa, joilla jo on tai joille rakennetaan kyvykkyys tietojen 
käsittelyyn. 

Tuija Taos

ylijobtaja

Fanni Teinilä 

lakimies 

Rahoitusvakausvirasto 

Tyopajankatu 13 1 Pl 70 1 00581 Helsinki I www.rw fi 1 +358 295 253 500 1 rahoitusvakausvirasto@rvv.fi 

mailto:rahoitusvakausvirasto@rvv.fi

