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1

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Euroclear Finlandin osapuolen asemaa hakeviin yhteisöihin ja tässä
asemassa toimiviin yhteisöihin, jotka käyttävät Infinityä.

2

Tarkoitus ja tavoitteet

Tässä päätöksessä määritellään Infinityä käyttäville henkilöille asetettavat kelpoisuusvaatimukset.
Tämän päätöksen tarkoitus on edistää arvo-osuus- ja selvitysjärjestelmien turvallisuutta ja
käytännön toiminnan sujuvuutta.
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Määritelmät

Tietojärjestelmän omistaja on henkilö, jolle on annettu kokonaisvastuu tietojärjestelmästä.
Käyttövaltuuksien myöntämisellä tarkoitetaan hallinnollista toimenpidettä, jolla tietylle henkilölle tai
organisaatiolle myönnetään lupa tietojärjestelmän käyttöön.
Käyttövaltuuksien ylläpidolla tarkoitetaan tietoteknistä toimenpidettä, jolla käyttäjälle myönnetty
käyttövaltuus päivitetään tietojärjestelmään.
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Päätöksen sisältö

4.1 Käyttövaltuuksien myöntämisen ja ylläpidon menettelyt
Euroclear Finlandin osapuolen on nimettävä omistaja


Infinitylle



jokaiselle muulle Infinityyn liittyvälle tietojärjestelmälleen.

Omistaja on ilmoitettava Euroclear Finlandiin. Omistaja päättää tietojärjestelmän
käyttövaltuuksista. Omistaja voi valtuuttaa samassa yhteisössä toimivan henkilön antamaan
käyttövaltuuksia puolestaan. Vastuu käyttövaltuushallinnosta säilyy kuitenkin omistajalla.
Käyttövaltuuksia saa myöntää vain tämän päätöksen kelpoisuusehdot täyttävälle henkilölle.
Infinityssä käyttövaltuuksien ylläpito tapahtuu järjestelmälle ominaisella tavalla. Vaikka ylläpito
tehtäisiinkin Euroclear Finlandissa, Euroclear Finlandin osapuolen järjestelmän omistaja on oman
organisaationsa osalta vastuussa käyttäjien kelpoisuuden tarkistamisesta.

4.2 Käyttäjän perehtyneisyys Infinityyn
Henkilön, jolle myönnetään käyttövaltuus Infinityyn, tulee olla riittävästi perehtynyt järjestelmän
käyttöön esimerkiksi siten, että henkilö on osallistunut Euroclear Finlandin järjestämään Infinityn
käyttöä koskevaan koulutukseen.
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4.3 Käyttäjille asetettavat vaatimukset
Käyttövaltuudet myöntävä saa myöntää käyttövaltuudet vain luotettavalle, tehtäväänsä sopivalle ja
ammattitaitoiselle henkilölle. Käyttövaltuuksia ei esimerkiksi voi myöntää henkilölle, jonka
valtuuksien myöntäjä tietää olevan konkurssissa tai vastaavan ulkomaisen menettelyn kohteena,
henkilölle, joka on tuomittu liiketoimintakieltoon tai rangaistukseen törkeästä
arvopaperimarkkinarikoksesta, omaisuusrikoksesta, elinkeinorikoksesta tai muusta
talousrikoksesta, velallisen rikoksesta, virkarikoksesta, luottolaitostoimintaa koskevasta rikoksesta,
sijoituspalvelutoimintaa koskevasta rikoksesta tai muusta törkeästä, epärehellisyyttä tai
luotettavuuden puutetta osoittavasta rikoksesta, ja tällaisesta rikoksesta on tieto oikeusministeriön
ylläpitämässä rikosrekisterissä. Sama koskee liiketoimintakieltoa ja mainittuja rikostuomioita
vastaavia, ulkomaisia päätöksiä sekä muita vastaavia henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja
ammattitaitoa vähentäviä seikkoja
Ennen valtuuksien myöntämistä myöntäjän on tarvittaessa selvitettävä tässä kohdassa asetettujen
vaatimusten täyttyminen asianomaisista rikos-, konkurssiasioiden rekistereistä tai muista
vastaavista julkisista rekistereistä.

4.4 Tämän päätöksen mukaiset selvitykset
Euroclear Finlading osapuolen asemaa hakevan yhteisön on selvitettävä hakemuksessaan, miten
tämä päätös otetaan huomioon hakemuksen tarkoittamassa toiminnassa.
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