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L a g

208/2013

om ändring av lagen om registrering av vissa kreditgivare

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om registrering av vissa kreditgivare (747/2010) 10, 11 och 13 § samt
fogas till lagen nya 9 a, 10 a och 10 b § som följer:

9 a §

Bevaring av handlingar och uppgifter
i anslutning till kreditgivning

Kreditgivaren ska bevara handlingar och
uppgifter som gäller kreditgivningen i fem år
efter det att krediten i sin helhet har förfallit
till betalning, om det inte någon annanstans i
lag föreskrivs att de ska bevaras längre än i
fem år.

10 §

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
övervakar att denna lag följs.

10 a §

Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna ska en kre-
ditgivare på begäran ge regionförvaltnings-

verket de handlingar och uppgifter som be-
hövs för övervakningen.

Trots sekretessbestämmelserna har region-
förvaltningsverket dessutom rätt att för en
specificerad tillsynsåtgärd få handlingar och
uppgifter också av någon annan enskild sam-
manslutning eller person än kreditgivaren.
Handlingarna och uppgifterna ska vara nöd-
vändiga med tanke på tillsynen för att utreda
huruvida tillhandahållandet av krediter om-
fattas av tillämpningsområdet för denna lag
eller vem som de facto tillhandahåller kredi-
terna.

Regionförvaltningsverket har dock inte rätt
att av en advokat som avses i lagen om
advokater (496/1958) eller av dennes biträde
få handlingar och uppgifter om advokatens
klienter, och inte heller av någon annan få
handlingar och uppgifter som erhållits i sam-
band med uppdrag som rättegångsombud el-
ler rättegångsbiträde. Som sådana uppdrag
räknas utöver egentliga rättegångsrelaterade
uppdrag juridisk rådgivning om klienters rät-
tsliga ställning vid förundersökning till följd
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av brott eller vid annan behandling av ären-
den före rättegång eller juridisk rådgivning
för inledande eller undvikande av rättegång.

10 b §

Rätt att få uppgifter ur bötes- och
straffregistret

Regionförvaltningsverket har rätt att ur det
bötesregister som avses i 46 § i lagen om
verkställighet av böter (672/2002) få de upp-
gifter som behövs för att utreda om en person
som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 §
2 mom. i denna lag är tillförlitlig. Bestäm-
melser om rätten att få uppgifter ur straffre-
gistret finns i straffregisterlagen (770/1993).

11 §

Tvångsmedel

Regionförvaltningsverket ska förbjuda till-
handahållande av konsumentkrediter som i
strid med denna lag sker utan registrering.
Om det finns särskilda skäl, får förbudet
också meddelas så att det gäller en anställd
hos den som bedriver sådan verksamhet eller
någon annan som agerar för en sådan rörelses
räkning.

Om en kreditgivare försummar en skyldig-
het som följer av 7 § 3 mom. eller 10 a §
1 mom., får regionförvaltningsverket upp-
mana kreditgivaren att fullgöra sin skyldighet
inom utsatt tid. Om kreditgivaren försummar
en skyldighet som anges i 9 eller 9 a §, får
regionförvaltningsverket ge kreditgivaren en

varning. Om försummelserna är allvarliga el-
ler om de upprepas trots uppmaning eller
varning, får regionförvaltningsverket för-
bjuda kreditgivarens verksamhet helt eller
delvis för viss tid, dock för högst sex måna-
der.

Om en aktör som avses i 10 a § 2 mom.
försummar en skyldighet som följer av det
momentet, får regionförvaltningsverket upp-
mana aktören att fullgöra sin skyldighet inom
utsatt tid.

Regionförvaltningsverket får förena ett
förbud eller en uppmaning som avses i denna
paragraf med vite. Ett förbud som avses i
1 mom. ska förenas med vite, om inte det av
särskilda skäl är onödigt eller regionförvalt-
ningsverket anser att förfarandet ska bedömas
i enlighet med 13 § 1 mom. Bestämmelser
om vite finns i övrigt i viteslagen
(1113/1990).

13 §

Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen utan registrering till-
handahåller konsumentkrediter ska, om inte
strängare straff för gärningen bestäms någon
annanstans i lag, för kreditgivarbrott dömas
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bryter mot ett förbud som har
meddelats med stöd av 11 § och förenats med
vite får inte dömas till straff för samma gär-
ning, om vitet har dömts ut genom ett laga-
kraftvunnet beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Helsingfors den 15 mars 2013
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