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Laki
eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajansuojalain (38/1978)
7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja. Laki koskee myös elinkeinon-
harjoittajia, jotka välittävät luottoja kuluttajille, jos luoton myöntää joku muu kuin kulut-
tajansuojalain 7 tai 7 a luvussa tarkoitettu luotonantaja (vertaislaina).

Tämä laki ei koske:
1) elinkeinonharjoittajia, joita Finanssivalvonta valvoo Finanssivalvonnasta annetun

lain (878/2008) 4 §:n nojalla;
2) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 23 kohdassa tarkoitettuja maksupalvelujen

tarjoajia;
3) panttilainauslaitoksia;
4) elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutus-

hyödykkeiden oston rahoittamiseksi;
5) valtiota, kuntaa eikä muuta julkisyhteisöä;
6) toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneita elinkeinon-

harjoittajia, jotka tarjoavat kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislainoja Suomessa tilapäi-
sesti.

2 §

Oikeus myöntää kuluttajaluottoja ja välittää vertaislainoja

Muu kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja saa myöntää kuluttaja-
luottoja vain, jos se on rekisteröity tämän lain mukaisesti luotonantajaksi. Tällainen elin-
keinonharjoittaja saa välittää vertaislainoja vain, jos se on rekisteröity tämän lain mukai-
sesti vertaislainanvälittäjäksi tai luotonantajaksi.
HE 77/2016
TaVM 17/2016
EV 105/2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoite-
tuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä ase-
tuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta; EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34
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3 §

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteri ja rekisteri-ilmoitus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jäljempänä aluehallintovirasto, pitää rekisteriä luo-
tonantajista ja vertaislainanvälittäjistä (luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteri).

Sen, joka aikoo tarjota kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja, on tehtävä ilmoitus
aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Rekisteri-ilmoitukseen on sisälly-
tettävä:

1) 7 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;
2) tieto siitä, hakeeko ilmoituksen tekijä rekisteröintiä luotonantajaksi vai vertaislai-

nanvälittäjäksi ja, jos kyse on luotonantajaksi rekisteröitymisestä, aikooko tämä myöntää
myös kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä
kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja;

3) selvitys 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista henkilöistä, joiden luotettavuus tulee ar-
vioitavaksi, jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö;

4) selvitys ilmoituksen tekijän, tai jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen henkilöiden koulutuksesta ja työkokemuksesta;

5) tieto siitä, onko ilmoituksen tekijällä tarkoitus vastaanottaa asiakasvaroja, ja selvitys
siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittele-
misestä.

Ilmoituksen tekijän on aluehallintoviraston pyynnöstä toimitettava muutkin tiedot, jot-
ka ovat tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arvioimiseksi.

4 §

Rekisteröinnin edellytykset

Aluehallintoviraston on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä luotonantajaksi tai vertaislai-
nanvälittäjäksi, jos:

1) ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;
2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos hän on luonnollinen henkilö, on täysi-

ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu;
3) ilmoituksen tekijä on luotettava;
4) ilmoituksen tekijällä on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luotto-

toiminnan tai vertaislainanvälityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.
Aluehallintovirasto voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeis-

tä, että ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainan-
välitystä toisen välikätenä. 

5 §

Luotettavuus

Ilmoituksen tekijää ei pidetä 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa edellytetyllä tavalla luotet-
tavana, jos hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden arviota edeltäneen vuoden ai-
kana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana sakko-
rangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopi-
maton harjoittamaan kuluttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainanvälitystä, omistamaan
mainitunlaista toimintaa harjoittavaa yhteisöä tai toimimaan sen hallituksen jäsenenä tai
varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena taikka muussa ylimmässä
johdossa, taikka jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa il-
meisen sopimaton toimimaan mainitunlaisessa tehtävässä.
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6 §

Oikeushenkilö ilmoituksen tekijänä

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty vaati-
mus luotettavuudesta koskee toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja va-
rajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsentä ja varajäsentä,
vastuunalaista yhtiömiestä, muuta ylimpään johtoon kuuluvaa ja sitä, jolla on suoraan tai
välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta ää-
nivallasta tai vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyse on muu yhteisö kuin osakeyh-
tiö.

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty vaati-
mus luottotoiminnan tuntemuksesta koskee ylintä johtoa. Jos ilmoituksen tekijä harjoittaa
myös muuta liiketoimintaa kuin kuluttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainanvälitystä,
vaatimus koskee niitä henkilöitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat luottotoiminnasta tai ver-
taislainanvälityksestä.

7 §

Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitään:
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puut-

tuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus
tai muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai
vertaislainanvälitystä harjoitetaan;

2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai
muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai
vertaislainanvälitystä harjoitetaan;

3) se, onko elinkeinonharjoittaja luotonantaja vai vertaislainanvälittäjä ja, jos kyse
on luotonantajasta, tieto siitä, jos tämä myöntää myös kuluttajansuojalain 7 a luvun sovel-
tamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai välittää vertaislai-
noja;

4) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymä-
aika, joiden luotettavuus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty;

5) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymä-
aika, joiden luottotoiminnan tuntemus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty;

6) tieto siitä, onko luotonantajalla tai vertaislainanvälittäjällä oikeus ottaa vastaan asia-
kasvaroja;

7) rekisteröinnin päivämäärä;
8) luotonantajalle tai vertaislainanvälittäjälle 17 §:n 2 momentin nojalla määrätyt va-

roitukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko;
9) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta.
Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty 17 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettu kielto harjoittaa kuluttajaluottojen tarjontaa tai vertaislainanvälitystä ilman rekiste-
röintiä. Tällainen tieto sekä tieto 1 momentin 8 kohdassa mainituista sanktioista on pois-
tettava rekisteristä viiden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kielto tai muu
sanktio on määrätty.

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastol-
le rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Lisäksi luotonantajan ja vertaislainanvälit-
täjän on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettamisesta.
3



853/2016  
8 §

Tietojen luovuttaminen

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteristä saa luovuttaa henkilötietoja tulosteena taikka
saattaa ne yleisesti saataville sähköisen tietoverkon kautta tai luovuttaa ne muutoin säh-
köisessä muodossa. Tieto henkilötunnuksesta saadaan kuitenkin luovuttaa tämän lain no-
jalla vain, jos tieto annetaan tulosteena tai teknisenä tallenteena ja jos luovutuksensaajalla
on oikeus henkilötunnuksen käsittelyyn henkilötietolain (523/1999) 13 §:n tai muun lain
nojalla.

9 §

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän johdon velvoitteet

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän tai, jos luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä on
oikeushenkilö, sen ylimmän johdon on huolehdittava siitä, että toiminnassa noudatetaan
hyvää luotonantotapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti. Näiden
on lisäksi huolehdittava siitä, että toimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävässä tarvit-
tava riittävä ammattitaito. 

Jos luotonantaja myöntää kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kulut-
tajaluottoja, luotonantajan palveluksessa olevilla ja muutoin luotonantajan lukuun toimi-
villa henkilöillä, jotka osallistuvat luottojen myöntämiseen, on oltava luottotoimintaa kos-
keva riittävä tietämys ja pätevyys ottaen huomioon kuluttajille tarkoitetuista kiinteää
asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja
2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU III liitteessä säädetyt vaatimukset. Lisäksi
henkilöillä, joiden välittömän johdon ja valvonnan alaisina edellä tarkoitetut henkilöt toi-
mivat, on oltava vastaava asiantuntemus. Vaadittavasta asiantuntemuksesta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Lisäksi 2 momentissa tarkoitettuja kuluttajaluottoja myöntävän luotonantajan tai, jos
luotonantaja on oikeushenkilö, sen ylimmän johdon on varmistettava, että kuluttajansuo-
jalain 7 a luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun asunto-omaisuuden arvioitsijalla
on arviointitehtävään tarvittava riittävä ammattitaito.

10 §

Oikeus asiakasvarojen vastaanottamiseen

Aluehallintoviraston on myönnettävä ilmoituksen tekijälle oikeus vastaanottaa asiakas-
varoja, jos ilmoituksen tekijä on toimittanut aluehallintovirastolle selvityksen asiakasva-
rojen säilyttämisestä ja käsittelystä 11 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla, eikä ilmoi-
tuksen tekijää ole pidettävä ilmeisen sopimattomana vastaanottamaan asiakasvaroja.

Sopimattomuutta arvioitaessa aluehallintoviraston tulee ottaa huomioon ilmoituksen
tekijän taloudellinen asema ja se, onko tämä hoitanut veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapa-
turma- tai työkyvyttömyysmaksuihin tai Tullin perimiin maksuihin liittyvät velvoitteensa.

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, sopimattomuuden arviointi tulee tehdä oikeus-
henkilön lisäksi toimitusjohtajasta, hänen sijaisestaan, hallituksen jäsenestä ja varajäse-
nestä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsenestä ja varajäsenestä,
vastuunalaisesta yhtiömiehestä, muusta ylimpään johtoon kuuluvasta ja siitä, jolla on suo-
raan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuotta-
masta äänivallasta tai vastaava omistus- tai määräämisvalta, jos kyseessä on muu yhteisö
kuin osakeyhtiö. 
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Edellä 2 momentissa mainitut seikat tulee selvittää myös ilmoituksen tekijään, ja jos
tämä on oikeushenkilö, 3 momentissa mainittuihin henkilöihin välittömästi tai välillisesti
kytkeytyvistä yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 3 §:ssä mainituista rekisteröitävistä
yrityksistä tai yhteisöistä ilmoituksen tekemistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta.

11 §

Asiakasvarojen säilyttäminen ja käsittely

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän on järjestettävä hallintaansa luovutettujen asi-
akkaiden varojen säilyttäminen ja käsittely luotettavalla tavalla. Tällaisen toimijan on eri-
tyisesti huolehdittava siitä, että: 

1) asiakasvarat pidetään erillään sen omista varoista;
2) asiakasvaroista pidetään kirjaa siten, että kunkin asiakkaan asiakasvarat ovat eritel-

tyinä muiden asiakkaiden varoista;
3) asiakasvarat talletetaan Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneessa

talletuspankissa olevalle pankkitilille.
Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta hänelle

aiheutuneesta vahingosta myös luotonantajana tai vertaislainanvälittäjänä toimivan yhtei-
sön toimitusjohtajalta, hallituksen jäseneltä tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneltä
ja vastuunalaiselta yhtiömieheltä, jos vahinko on johtunut siitä, että tämä on tahallaan tai
huolimattomuudesta laiminlyönyt huolehtia siitä, että asiakasvarojen säilyttäminen ja kä-
sittely järjestetään 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vahingonkorvauksen sovitteluun
sekä korvausvastuun jakautumiseen kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken so-
velletaan, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.

12 §

Luotonantoon ja vertaislainanvälitykseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen

Ellei muualla laissa säädetä pidemmästä säilytysajasta, luotonantajan ja vertaislainan-
välittäjän on säilytettävä luotonantoon ja vertaislainanvälitykseen liittyvät asiakirjat ja tie-
dot viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi.
Luottoa tai vertaislainanvälitystä koskevan erimielisyyden synnyttyä asiakirjat ja tiedot on
kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu. 

13 §

Vaitiolovelvollisuus

Joka kuluttajaluottojen myöntämistä tai vertaislainanvälitystä harjoittaessa on saanut
tietää kuluttajan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai henkilökohtaisia oloja koskevan
seikan tai liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa ilmaista tätä sivulliselle, jollei se, jonka hy-
väksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai joll-
ei laissa muuta säädetä.

14 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvoo aluehallintovirasto.
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15 §

Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus

Luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä
annettava aluehallintovirastolle valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot.

Lisäksi aluehallintovirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada yksilöi-
tyä valvontatointa varten asiakirjoja ja tietoja myös muulta yksityiseltä yhteisöltä tai hen-
kilöltä kuin luotonantajalta. Asiakirjojen ja tietojen tulee olla valvonnan kannalta välttä-
mättömiä sen selvittämiseksi, kuuluuko luottojen tarjoaminen tai luottojen välittäminen
tämän lain soveltamisalaan tai kuka luottoja tosiasiallisesti tarjoaa tai välittää.

Aluehallintovirastolla ei ole kuitenkaan oikeutta saada asianajajista annetussa laissa
(496/1958) tarkoitetulta asianajajalta tai hänen apulaiseltaan asianajajan asiakasta koske-
via asiakirjoja ja tietoja eikä muultakaan henkilöltä oikeudenkäyntiasiamies- tai oikeuden-
käyntiavustajatehtävien hoitamisen yhteydessä saatuja asiakirjoja ja tietoja. Oikeuden-
käyntiasiamies- ja oikeudenkäyntiavustajatehtäviksi luetaan varsinaisten oikeudenkäyn-
tiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellinen neuvonta, joka koskee asiakkaan oikeudellis-
ta asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä
käsittelyvaiheessa tai oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä.

16 §

Oikeus saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä

Aluehallintovirastolla on oikeus saada sakon täytäntöönpanosta annetun lain
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat tarpeen tämän lain
4 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön luotettavuuden
selvittämiseksi. Oikeudesta saada tietoja rikosrekisteristä säädetään rikosrekisterilaissa
(770/1993).

Aluehallintovirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta viran-
omaiselta ja julkista tehtävää hoitavalta tiedot, jotka ovat tarpeen 10 §:ssä tarkoitetun teh-
tävän hoitamiseksi. Tiedot voidaan luovuttaa aluehallintovirastolle myös teknisen käyt-
töyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

17 §

Pakkokeinot

Aluehallintoviraston on kiellettävä kuluttajaluottojen tarjoaminen ja vertaislainanväli-
tys, jota harjoitetaan tämän lain vastaisesti ilman rekisteröintiä. Aluehallintoviraston on
myös kiellettävä asiakasvarojen vastaanottaminen, jos asiakasvaroja vastaanotetaan ilman
10 §:n mukaisesti myönnettyä oikeutta tai jos luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä on
olosuhteissa tapahtuneen muutoksen johdosta tullut ilmeisen sopimattomaksi vastaanotta-
maan asiakasvaroja. Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös tällaista
toimintaa harjoittavan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lu-
kuunsa. Aluehallintovirasto voi asiakasvarojen vastaanottamista koskevan kiellon mää-
räämisen yhteydessä antaa asiakkaiden etujen turvaamiseksi määräyksiä niistä toimenpi-
teistä, joihin luotonantajan tai välittäjän on ryhdyttävä toiminnan lopettamiseksi.

Jos luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä laiminlyö 7 §:n 3 momentissa, 11 §:n 1 mo-
mentissa tai 15 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden, aluehallintovirasto voi kehot-
taa luotonantajaa tai vertaislainanvälittäjää täyttämään velvollisuuden määräajassa. Jos
luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä laiminlyö 9 tai 12 §:ssä säädetyn velvollisuuden,
aluehallintovirasto voi antaa luotonantajalle tai vertaislainanvälittäjälle varoituksen. Jos
laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta
toistuvat, aluehallintovirasto voi kieltää osaksi tai kokonaan luotonantajan tai vertaislai-
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nanvälittäjän toiminnan määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi kuukaudeksi. Luoto-
nantajan tai vertaislainanvälittäjän toiminta voidaan kieltää määräajaksi myös, jos luoto-
nantaja tai vertaislainan välittäjä rikkoo aluehallintoviraston 1 momentin mukaisesti aset-
tamaa kieltoa vastaanottaa asiakasvaroja. 

Jos 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho laiminlyö mainitussa momentissa säädetyn
velvollisuuden, aluehallintovirasto voi kehottaa tätä täyttämään velvollisuuden määrä-
ajassa.

Aluehallintovirasto voi asettaa tässä pykälässä tarkoitetun kiellon tai kehotuksen tehos-
teeksi uhkasakon. Edellä 1 momentissa tarkoitettua kieltoa on tehostettava uhkasakolla,
ellei se erityisestä syystä ole tarpeetonta tai aluehallintovirasto katso, että menettely tulisi
saattaa arvioitavaksi 19 §:n 1 tai 2 momentin mukaisesti. Uhkasakosta säädetään muutoin
uhkasakkolaissa (1113/1990).

18 §

Rekisteristä poistaminen

Aluehallintoviraston on poistettava luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä luotonantaja-
ja vertaislainanvälittäjärekisteristä, jos:

1) luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä on lopettanut toimintansa;
2) 4 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset eivät enää täy-

ty;
3) luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista tai

vertaislainanvälitystä toisen välikätenä;
4) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä

luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä ole aluehallintoviraston kehotuksessa asetetussa
määräajassa ilmoittanut uusia henkilöitä, jotka täyttävät asetetut vaatimukset luottotoi-
minnan tuntemuksesta; 

5) luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän taikka sen ylimmän johdon toiminnassa il-
menee vakavia tai toistuvia laiminlyöntejä ja luotonantajalle tai vertaislainanvälittäjälle
on jo aiemmin asetettu määräaikainen toimintakielto.

Aluehallintovirasto voi rekisteristä poistamisen yhteydessä antaa asiakkaiden etujen
turvaamiseksi määräyksiä niistä toimenpiteistä, joihin luotonantajan tai välittäjän on ryh-
dyttävä toiminnan lopettamiseksi. 

19 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista, on tuomit-
tava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luotonantajarikoksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa vertaislainanvälitystä, on tuomittava, joll-
ei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vertaislainanvälittäjärikoksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Sitä, joka rikkoo 17 §:n nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa, ei voida tuo-
mita rangaistukseen samasta teosta, jos uhkasakko on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu
maksettavaksi.

20 §

Muutoksenhaku aluehallintoviraston päätökseen

Aluehallintoviraston 17 ja 18 §:n nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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Muuhun aluehallintoviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen 17 §:ssä tarkoitettuja kieltoja sekä 18 §:ssä tarkoitettua
rekisteristä poistamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutos-
ta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tässä laissa tarkoitettua päätöstä rekisteristä poistamisesta ja määräaikaisesta toiminta-
kiellosta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin
määrää.

21 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tällä lailla kumotaan eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annettu laki (747/2010).
Rekisteri-ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi ennen tämän lain voimaantuloa ja ilmoi-

tuksen tekijä voidaan rekisteröidä luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin tämän
lain tullessa voimaan.

22 §

Siirtymäsäännökset

Sellaista luotonantajaa koskevat tiedot, joka tämän lain voimaan tullessa on merkittynä
eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain mukaiseen luotonantajarekisteriin,
siirretään tämän lain mukaiseen rekisteriin. Jos luotonantaja myöntää kuluttajansuojalain
7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai har-
joittaa vertaislainanvälitystä, tulee sen ilmoittaa tästä aluehallintovirastolle kuuden kuu-
kauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Vertaislainanvälitystä harjoittavan luotonan-
tajan on lisäksi samassa ajassa toimitettava aluehallintovirastolle 3 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettu tieto ja mahdollinen selvitys.

Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa sellaista vertaislainanvälitystä, joka
edellyttää tämän lain mukaan rekisteröintiä, saa jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekis-
teriin merkitsemisestä on tehty, jos 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteri-ilmoitus teh-
dään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Sen, joka on myöntänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja vähintään 19 päi-
västä maaliskuuta 2014, on noudatettava 9 §:n 2 momentin säännöksiä luottotoiminnan
tuntemuksesta 21 päivästä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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