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Ilmoitus luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkittyjen 

tietojen muutoksesta 

Ilmoittajan tiedot 

Ilmoittajan toiminimi Ilmoittajan Y-tunnus 

A. Harjoitettavan toiminnan muutos ja asiakasvarojen vastaanottaminen 

Luotonantajaksi rekisteröity ilmoittaa, että 

aikoo välittää vertaislainoja 

aikoo myöntää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja 

Vertaislainanvälittäjäksi rekisteröity ilmoittaa hakevansa rekisteröintiä luotonantajaksi, 

joka 

jatkaa vertaislainojen välittämistä 

aikoo myöntää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja 

Rekisteriin merkitty hakee oikeutta vastaanottaa asiakasvaroja (liitettävä 

hakemukseen liite C.) 

B. Toimipaikan käyntiosoitteen muutos tai lisäys ja muut yhteystiedot 

Rekisteriin merkitty toimipaikan osoite (käyntiosoite) 

Toimipaikan uusi käyntiosoite aikaisemmin ilmoitetun osoitteen lisäksi 

Postiosoite 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite viranomaisen yhteydenottoja varten 
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C. Toiminimen/aputoiminimen muutos 

Luotonantajan tai vertaislainavälittäjän entinen toiminimi ja/ tai mahdolliset käytöstä 

poistetut aputoiminimet 

Luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän uusi toiminimi ja/ tai uudet aputoiminimet 

D. Luottotoimen tuntijan muutos 

Luottotoimen tuntemuksen osoittavat työ-/ opintotodistukset (liite A) sekä mahdolliset 
ulkomaiset rikosrekisteritiedot (liite B) on liitettävä ilmoitukseen. 

Uuden luottotoimen tuntijan/ 

tuntijoiden nimi 
Asema organisaatiossa Henkilötunnus 

Poistuvan luottotoimen tuntija/ tuntijoiden nimi 

E. Vastuuhenkilömuutokset 

Mahdolliset ulkomaiset rikosrekisteritiedot on liitettävä ilmoitukseen (liite B).. 

Uusien vastuuhenkilöiden nimi Asema organisaatiossa Henkilötunnus 

Hallituksesta/ ylimmästä johdosta eronneiden henkilöiden nimet 
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F. Muut muutokset/ lisätietoja (esim. toiminnan lopettaminen/ pyyntö rekisteristä 
poistamiseksi) 

Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus (yksityisen elinkeinonharjoittajan tai 

oikeushenkilön edustajan) 

Nimenselvennys 

Puhelinnumero 

Hakemuksen liitteet 

Liite A: Työ- ja/tai opintotodistukset, joilla luottotoiminnan tuntemus osoitetaan. 

Liite B: Ulkomailla asuneiden/ asuvien henkilöiden rikosrekisteritiedot ulkomailta. 

Liite C: Selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä lain edellyttämällä 

tavalla. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

PL 1, 13035 AVI 

kirjaamo.etela@avi.fi 

Rekisteri-ilmoitus käsitellään Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. 

Muutosilmoitus on maksullinen, mikäli sen johdosta aluehallintoviraston arvioitavaksi tulee 

rekisteröinnin edellytysten täyttyminen tai asiakasvarojen vastaanottamiselle asetettujen 

edellytysten täyttyminen. 

Maksuluettelo löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta www.avi.fi/palveluhinnasto. 

https://www.avi.fi/yhteystiedot
https://avi.fi/palveluhinnasto
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