Maksuhäiriöt ja muut luottotietomerkinnät
(Suluissa oleva arvo on merkinnän tallennusaika vuosina)

Luottosuhteita koskevat maksuhäiriöt
OSP

Osamaksusopimukseen yms. liittyvä maksuhäiriö (2)

LKP

Luottokorttiin yms. liittyvä maksuhäiriö (2)

TTT

Osamaksukauppaan liittyvä maksuhäiriö (kuluttajat 2, yritykset 3)
Ostaja on laiminlyönyt osamaksusopimuksen mukaiset maksut ja myyjä on hakenut virka-apua tavaran
takaisinottamiseksi. Ulosottomies on suorittanut tilityksen ja takaisinoton.

Velkomusasiat
YVK

Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa (3)
Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion selvässä ja riidattomassa velkomus-asiassa. Velallinen ei
ole vastannut tai vastauksen perusteet eivät ole riittäneet asian riitauttamiseen.

SVK

Velkomusasiassa annettu tuomio (3)
Käräjäoikeus on antanut maksuun velvoittavan tuomion. Velallinen on myöntänyt kanteen tai velallinen
on vedonnut seikkaan, jolla ei ole ollut merkitystä asiassa.

UMV

Ulosotossa todettu este (3)
Velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi tai velallista ei ole tavoitettu.

UMS

Suppeassa ulosotossa todettu este (3 tai heti kun velka maksettu)
Suppeassa ulosotossa ei varoja velan suorittamiseksi.

UM

Tilittämätön ALV- tai muu verot (3)
Verottajan erikoisperinnässä julkaisemat tilittämättömät veronpidätykset ja alv-erät.

UTS

Erikoisperintä työnantajamaksuista (3)
Eläkevakuutusyhtiöiden erikoisperinnässä julkaisemat tilittämättömät eläkevakuutusmaksut.

UMP

Pitkäkestoinen ulosotto (3 tai heti kun velka maksettu)
Palkan, eläkkeen tai muun toistuvaistulon ulosmittaus tai maksusuunnitelma

Protestoinnit
VP

Vekseliprotesti (3)
Vekseliä ei ole maksettu eräpäivään mennessä ja vekselin haltija on protestoinut sen säilyttääkseen
vekseliin perustuvat oikeutensa. Protestointi tallennetaan ainoastaan hyväksyjälle.

ATR

Trattaprotesti (3)
Tratta on velalliselle osoitettu julkinen maksukehotus, joka voidaan protestoimalla saattaa muiden
tietoon. Luottotietoyhtiö on suorittanut tratan protestoinnin.

AST

Trattaprotesti (ei julkaistava) (3)
Trattaprotesti, jota ei julkaista protestilistalla.

Kuulutukset
PHK

Kiinteistön pakkohuutokauppakuulutus
Kuulutus ulosmitatun kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupasta.

PH

Kiinnitetyn irtaimen pakkohuutokauppa
Kuulutus kiinnitetyn irtaimen omaisuuden pakkohuutokaupasta.

PHI

Irtaimen pakkohuutokauppa
Kuulutus ulosmitatun irtaimen omaisuuden pakkohuutokaupasta.

PHP

Pakkohuutokauppakuulutuksen peruutus
Pakkohuutokauppaa ei pidetä. Peruutus johtuu esimerkiksi maksu suorittamisesta.

PTS

Kuulutus palkkaturva-asiassa
Työntekijä hakee maksamattomia palkkoja. Jollei työnantajaa tavoiteta, julkaistaan
palkkaturva-asiaa koskeva kuulutus.
Kuulutusmerkinnät poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on poistanut ne omasta
rekisteristään.

Konkurssiasiat
Konkurssimerkinnät poistuvat viimeistään 5 vuoden kuluttua konkurssin alkamisesta. Muuten
tallennusaika riippuu siitä mitä ”polkua” konkurssiprosessi etenee.
KHI

Velallisen konkurssihakemus
Velallinen (kohde itse) on jättänyt konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen.

KHV

Velkojan konkurssihakemus
Velkoja on jättänyt konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen.

KJS

Konkurssihakemus jäänyt sillensä tai peruttu
Konkurssihakemus on peruttu, koska velallinen on maksanut velkojalle tai osapuolet ovat päässeet
maksusopimukseen.

KHH

Konkurssihakemus hylätty
Hakemus on ollut puutteellinen tai lain asettamat edellytykset eivät ole täyttyneet.

KRS

Konkurssihakemus rauennut saneerauksen johdosta
Konkurssihakemus on rauennut, koska yritys on konkurssihakemuksen jättämisen jälkeen saanut
oikeudelta päätöksen yrityssaneerauksen aloittamisesta.

KKV

Konkurssiin asettaminen
Velkojan jättämän konkurssihakemuksen ja velallisen kirjallisen vastineen jälkeen velallinen on asetettu
konkurssiin, koska saatavaa ei ole maksettu velkojalle eikä maksusopimusta ole syntynyt ja konkurssin
edellytykset ovat olleet olemassa. Velallisen jättämän hakemuksen jälkeen velallinen asetetaan
konkurssiin välittömästi.

KHP

Konkurssi peruttu asettamisen jälkeen
Velkojat ovat suostuneet konkurssihakemuksen peruuttamiseen velkojain kuulustelussa.

KS

Konkurssiasiassa sovinto
Velallinen ja velkojat voivat konkurssin asettamisen jälkeen eri vaiheissa sopia saatavia
koskevat riitaisuudet. Sovinnon vahvistaminen päättää menettelyn.

KR

Konkurssi rauennut tai peruttu
Konkurssimenettely on rauennut, koska konkurssipesän varat eivät ole riittäneet kattamaan
konkurssipesän hoitamisesta aiheutuneita kuluja.

KVS

Konkurssi julkisselvitykseen
Konkurssimenettely jatkuu konkurssiasiamiehen valvonnassa ja valtion varoilla.

KVA

Konkurssivalvonta
Konkurssipesän varat ovat riittäneet konkurssimenettelyn loppuun saattamiseen.
Velkojien pitää valvoa saatavansa konkurssivalvontapäivään mennessä.

KJV

Konkurssijakoluettelon vahvistaminen
Pesänhoitaja toimittaa jakoluettelon käräjäoikeuden vahvistettavaksi 3 kuukauden kuluessa
jakoluetteloehdotuksen määräpäivästä. Pesän varat jaetaan velkojille.

KT

Konkurssituomio
Konkurssimenettely on päättynyt käräjäoikeuden antamaan konkurssituomioon.

Yrityssaneerausasiat
FHI

Velallisen jättämä saneeraushakemus
Velallinen (kohde itse) on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeuteen.

FHV

Velkojan jättämä saneeraushakemus
Yksi tai useampi velkoja on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeuteen.

FHH

Saneeraushakemus hylätty
Käräjäoikeus on hylännyt yrityssaneeraushakemuksen, koska saneeraukselle ei ole ollut edellytyksiä.

FHP

Saneeraushakemus peruttu
Saneeraushakemuksen jättänyt velallinen tai velkoja on perunut hakemuksen.

FVK

Väliaikainen toimenpidekielto
Ennen saneerausmenettelyn aloittamista käräjäoikeus määrää hakemuksesta yrityksen velat väliaikaiseen
perintäkieltoon.

FSA

Saneerausmenettelyn aloittamispäätös
Käräjäoikeus on tehnyt päätöksen yrityssaneerauksen aloittamisesta. Velkajärjestelyt kohdistetaan
yrityksellä ennen aloituspäätöstä olleisiin velkoihin eikä saneeraus koske sen jälkeen otettuja velkoja.

FJS

Saneeraushakemus jäänyt sillensä
Saneerausmenettely on jäänyt sillensä hakemuksen jälkeen. Yleensä tällöin velallinen ei ole toimittanut
tuomioistuimen edellyttämää lisäselvitystä tai täydennystä määräaikaan mennessä.

FOV

Saneerausohjelman vahvistaminen
Käräjäoikeus on vahvistanut yritykselle saneerausohjelman, jota yrityksen pitää noudattaa.

FR

Saneerausohjelman raukeaminen
Yrityssaneerausohjelmaon rauennut, koska yritys ei ole noudattanut yrityssaneeraus-ohjelmaa.

FOP

Saneerausohjelman päättyminen
Yrityssaneerausohjelmen mukaiset toimenpiteet on suoritettu. Saneeraus on päättynyt.

FLA

Saneeraus lakannut aloittamispäätöksen jälkeen
Saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen käy ilmi yrityksen saneerauksesta annetun lain 7 §:ssä
tarkoitettu saneerausmenettelyn este, kuten velallisen maksukyvyttömyys. Saneerausmenettely voidaan
määrätä lakkaamaan selvittäjän, velkojan tai velallisen vaatimuksesta.
Yrityssaneerausmerkinnät poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on poistanut ne omasta
rekisteristään.

Velkajärjestelyasiat
Velkajärjestelyä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa siitä kun ne poistettu
viranomaisrekisteristä.

HAK

Velkajärjestelyhakemus

HAP

Velkajärjestelyn aloittamispäätös

HVP

Velkajärjestelyn maksuohjelman vahvistaminen

HHP

Velkajärjestelyhakemuksen hylkääminen

HHS

Velkajärjestelyhakemus jäänyt sillensä tai rauennut

HRP

Velkajärjestelyohjelman raukeaminen

HMP

Velkajärjestelyohjelman muuttaminen

Muut luottotietomerkinnät
JHV
Julkinen haaste velkojille (5)
Tuomioistuin kutsuu kyseisen velallisen tuntemattomia velkojia ilmoittamaan saamisensa määräajassa. Menettelyä
käytetään usein fuusiotilanteissa ja yhtiön purkautuessa.
SEL
Asetettu selvitys- tai suoritustilaan (5)
Selvitystila asetetaan yhtiön purkamista varten tai yhtiön taloudellinen tilanne on muodostunut niin heikoksi, että
yhtiö on asetettava selvitystilaan lain perusteella.
MOP

Osakepääoma menetetty (5)

EP

Poistettu ennakkoperintärekisteristä (EPR)

EPH

Merkitty EPR-rekisteriin

LTK

Liiketoimintakielto (kiellon kesto + 3 v)

TK

Velallisen tunnustama maksun laiminlyönti (2)

OLK

Henkilön itse ilmoittama luottokielto (2)

HAE

Edunvalvoja määrätty

HAR

Edunvalvoja määrätty, toimintakelpoisuus rajoitettu

HAV

Edunvalvoja määrätty, henkilö vajaavaltainen

