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Kehotus ilmoittaa luottotoiminnan tuntija 
 
Perustelut Aluehallintovirasto tarkastaa luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekiste-

riin merkittyjen yritysten tietoja säännöllisesti. Aluehallintovirasto on saa-
nut Finance 247 Finland Oy:n (y tunnus 2843184-9, jäljempänä yhtiö) 
luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjä-rekisteriin merkityltä luottotoimen 
tuntijalta tiedon, ettei hän toimi enää yhtiön luottotoimen tuntijana. Näin 
ollen yhtiöllä ei ole enää rekisteriin merkittyä luottotoimen tuntijaa. 

  
Aluehallintovirasto kehottaa Finance 247 Finland Oy:tä ilmoittamaan uu-
den luottotoiminnan tuntijan ja esittämään selvityksen henkilön kelpoi-
suudesta sekä asemasta yhtiössä uhalla, että ellei luottotoiminnan tunti-
jaa ilmoiteta määräajassa, aluehallintovirasto poistaa yhtiön luotonan-
taja- ja vertaislainanvälittäjärekisteristä. 
 
Selvitys pyydetään toimittamaan kirjallisena viimeistään kahden viikon 
kuluessa kehotuksen tiedoksisaantipäivästä osoitteeseen Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, PL 1, 13035 AVI tai sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo.etela@avi.fi. Mikäli selvitys sisältää salassa pidettävää tietoa, 
tiedot voi toimittaa sähköisesti https://turvaviesti.avi.fi/ palvelun 
välityksellä. Selvitystä toimittaessa tulee käyttää viitettä 
ESAVI/4082/2021. 

 
Selvityksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua määräajan jäl-
keen. 
 

Perustelut Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 
(853/2016) (jälj. luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilaki) 3 §:n 
mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä luotonantajista 
ja vertaislainanvälittäjistä (luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteri).  
 
Rekisteröintivelvoite koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kulut-
tajansuojalain (38/1978) 7 tai 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kulutta-
jaluottoja sekä elinkeinonharjoittajia, jotka välittävät luottoja kuluttajille, 
jos luoton myöntää joku muu kuin kuluttajansuojalain 7 tai 7 a luvussa 
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tarkoitettu luotonantaja (vertaislaina). Lain 2 §:n mukaan kuluttajaluottoja 
saa myöntää tietyin poikkeuksin vain se, joka on rekisteröitynyt luotonan-
taja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin.  
 
Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilain 4 §:n 1 momentin 
4 kohdan mukaan luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkit-
semisen edellytyksenä on, että ilmoituksen tekijällä on sellainen luottotoi-
minnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoiminnan tai vertaislainanvälityk-
sen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen. 
 
Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilain 18 §:n 1 momentin 
4 kohdan mukaan aluehallintoviraston on poistettava luotonantaja tai ver-
taislainanvälittäjä luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteristä, mikäli 
yhtiö ei täytä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädettyä rekisteröinnin edel-
lytystä, eikä luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä ole aluehallintoviraston 
kehotuksessa asetetussa määräajassa ilmoittanut uusia henkilöitä, jotka 
täyttävät asetetut vaatimukset luottotoiminnan tuntemuksesta. 
 
Lain 7 §:n 3 momentin mukaan luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän on 
viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen tietojen 
muutoksista. 
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