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Hallituspartnerit Keski-Suomi ry  
varsinaisille jäsenille 
 
 
 

LUOTTOREKISTERIYHTIÖIDEN VASTUUHENKILÖTIETOJEN VAIKUTUS 
LUOTTOKELPOISUUSARVIOINTEIHIN 

 
Luottotietoyhtiöt keräävät kaikkia suomalaisia yrityksiä ja yksityis-
henkilöitä koskevaa luottoinformaatiota rekistereihinsä. Yritysten 
perustietojen yhteydessä olevaan vastuuhenkilötietokantaan merki-
tään yrityksen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä koske-
vat tiedot. Yritysten ja yksityishenkilöiden luottotiedot vaikuttavat 
toisiinsa. Jos yrityksen vastuuhenkilö on ollut aiemmin vastuuhenki-
lönä esim. konkurssiin menneessä yrityksessä, se voi heikentää ny-
kyisen yrityksen luottokelpoisuusarviota. Jos vastuuhenkilöllä on 
henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä, heikentää se yrityksen 
luottokelpoisuutta. 
 
Hallitusammattilaisen kannalta saattaa syntyä väärinkäsitys silloin, 
kun henkilö on usean kohdeyrityksen hallituksessa. Yhden kohdeyri-
tyksen maksuhäiriömerkintä voi heikentää muidenkin hallitusam-
mattilaisen yritysten luottokelpoisuusarviota. Kohdeyrityksen huono 
menestys saattaa joissakin tapauksissa heikentää myös ko. henkilön 
omaa luottokelpoisuutta yksityiselämässä.  
 
Hallituspartnerit Keski-Suomi ry ja Suomen Asiakastieto Oy ovat elo-
kuussa 2014 sopineet menettelytavasta, jonka tarkoituksena on pa-
rantaa kohdeyritysten vastuuhenkilö-informaatiota ja toisaalta estää 
huonosti menestyvien kohde-yritysten negatiivinen vaikutus halli-
tusammattilaisten muihin kohdeyrityksiin. Hallituspartnerit Keski-
Suomi ry:n jäsenten on mahdollista ilmoittaa Suomen Asiakastie-
dolle osallistumisestaan yrityksen hallintoon hallitusammattilaisen 
ominaisuudessa. Tämä nk. ref-tieto rekisteröidään kohdeyrityksen 
luottotietoihin hallitusammattilaisen tekemän ilmoituksen perus-
teella.  
 
Seuraavassa on lyhyesti kuvattu Suomen Asiakastiedon vastuuhenki-
lörekisterin toimintaperiaatteet ja sen vaikutukset luottotietoihin. 
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Vastuuhenkilöaseman ilmoittaminen Suomen Asiakastietoon ja ref-tiedon vaiku-
tukset 

 
Suomen Asiakastieto rekisteröi ref-tiedon ilmoituksen perusteella 
yrityksen vastuuhenkilötietokantaan seuraavissa tapauksissa: 
 

• henkilö osallistuu yhtiön hallintoon työtehtäviensä perusteella 
pääomasijoittajan tai luottolaitoksen edustajana 

• henkilö on oman ilmoituksensa perusteella eronnut yhtiön hal-
linnosta tai hänet on ilmoitettu sinne tietämättään. 

• henkilö harjoittaa ammattimaista yritysten perustamista 
 
Ref-tieto katkaisee teknisesti vastuuhenkilön ja yrityksen välisen riip-
puvuussuhteen. Ref-tieto estää mahdolliset yhden yrityksen aiheut-
tamat negatiiviset vaikutukset muihin kohdeyrityksiin tai omiin luot-
totietoihin.  
 
Vastuuhenkilön roolin voi ilmoittaa Suomen Asiakastietoon oheisella 
lomakkeella. Lomakkeesta löytyvät yhteystiedot, minne lomakkeen 
voi toimittaa. Ref-merkintä tallennetaan n. 2 työpäivän kuluessa tie-
don saannista. 
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VASTUUHENKILÖILMOITUS 
 

Vastuuhenkilö osallistuu kohdeyritysten toimintaan ja hallintoon työtehtäviensä perusteella hallitus-
ammattilaisena, sijoittajana, sijoittajan palveluksessa tai sopimussuhteessa kohdeyritykseen. Hallitus-
tehtävään hakijana vastuuhenkilö vakuuttaa olevansa riippumaton hallitusammattilainen, ilman sellaisia 
sopimuksia tai sitoumuksia, jotka vaarantavat riippumattomuuden.  

Vastuuhenkilö sitoutuu ilmoittamaan Yhdistykselle ja, sen kautta Suomen Asiakastieto Oy:lle, mikäli menet-
tää riippumattomuuden tai jos tehtävä kohdeyrityksessä päättyy.  

Vastuuhenkilö on henkilökohtaisesti vastuussa toiminnastaan kohdeyrityksen hallituksessa eikä Yhdistyk-
sellä ole mitään vastuuta Vastuuhenkilö menettelystä tai laiminlyönneistä kohdeyrityksen toiminnassa tai 
hallituksessa.  

Yhdistys ei vastaa Vastuuhenkilön ref-ilmoituksen sisällön oikeellisuudesta. 

VASTUUHENKILÖ: 
Sukunimi:  ____________________________Etunimet:________________________ 
Henkilötunnus:           ____________________________ 
 

YHTEISÖ: 
Nimi:                        Hallituspartnerit Keski-Suomi ry 
Postiosoite: Kauppakatu 27 a 7, 40100 Jyväskylä  

 
Yhteyshenkilö: Johanna Toiviainen 
Puhelin:                        050 5857760 
email:                johanna.toiviainen@urtti-toiviainen.fi 
 

KOHDEYRITYKSET (joiden hallintoon vastuuhenkilö osallistuu): 

 

_______________________________                    _______. _______ .  _______   
Paikka ja aika     
 
_______________________________  ____________________________________ 
Yhteisön allekirjoitus Vastuuhenkilön allekirjoitus 
 

 
Kohdeyrityksen 
nimi 

 
Y-tunnus 

Vastuuhenkilön 
asema kohdeyrityk-
sessä 

Työskentely- 
ajanjakso em. 
asemassa 

 
(Po. sijoittajan 
omistusosuus) 
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Toimitusosoite:  Suomen Asiakastieto Oy/Vesa Turunen 
ja tiedustelut  PL 16, 00581 HELSINKI 
Puh: 010 270 7200 
email: tallennustiimi@asiakastieto.fi 


