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1 Johdanto 

Tietosuojan toteuttaminen henkilötietojen käsittelyssä on Euroclear Finlandille tärkeää. Olemme 

sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme, henkilöstömme sekä muiden sidosryhmiemme 

yksityisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietoja läpinäkyvästi kulloinkin 

voimassa olevien lakien ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.  

Tässä asiakirjassa kuvaamme yleisellä tasolla, mitä henkilötietoja käsittelemme, miten niitä 

käsittelemme, mistä henkilötiedot ovat peräisin, kenelle niitä luovutamme sekä miten suojaamme 

henkilötietoja. Tämän asiakirjan sisältö koskee kaikkia Euroclear Finlandin suoria osapuolia.  

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa 

olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietoja ovat siten kaikki tiedot, jotka voidaan 

nähdä suoraan tai epäsuorasti henkilöä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä 

taloudessa eläviä koskeviksi. 

Euroclear Finland käsittelee henkilötietoja osana arvo-osuusjärjestelmän ylläpitotoimintaa. Euroclear 

Finland ei pääsääntöisesti käsittele arkaluontoisia henkilötietoja, lukuun ottamatta arvo-

osuusrekisteriin tehtäviä merkintöjä henkilöön kohdistuvasta edunvalvonnasta. 

 

2 Arvo-osuusjärjestelmässä käsiteltävät henkilötiedot 

Arvo-osuusrekisterin pitämisestä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 

annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 4 kohdassa, jonka mukaan arvo-osuustileistä, arvo-

osuustileille kirjatuista arvo-osuuksista sekä arvo-osuustileihin ja arvo-osuuksiin kohdistuvista 

oikeuksista ja velvollisuuksista on Suomessa pidettävä rekisteriä arvopaperikeskuksessa. Arvo -

osuustilit ja luettelot niille kirjattujen arvo-osuuksien omistajista muodostavat arvo-

osuusjärjestelmän. 

Euroclear Finlandin tehtävänä on ylläpitää arvo-osuusrekisteriä Suomessa, ja Euroclear Finland kerää 

ja käsittelee henkilötietoja tätä tarkoitusta varten.  

Arvo-osuusjärjestelmään kirjattavien tietojen sisältö on määrätty laissa. Arvo-osuustilille on 

merkittävä tieto: 

1. tilinhaltijasta, edunvalvojasta sekä muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien 

oikeuksien haltijoista (nimi, henkilötunnus/y-tunnus tai vastaava henkilöön liittyvä tunnus, 

syntymäpäivä, kieli, kansalaisuus, osoite, pankkitilin numero, verotusmaa, verotuskunta); 

2. tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajista ja lukumäärästä; sekä 

3. tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. 

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain salassapitovelvollisuutta koskevan 8 

luvun 1 §:n mukaan arvo-osuusjärjestelmän tiedot ovat ei-julkisia ja salassa pidettäviä, ellei tietojen 

ilmaisemiseen ole suostumusta tai laissa määriteltyä perustetta. 

Arvo-osuusrekisterin sisältämät henkilötiedot saadaan tilinhoitajilta ja viranomaisilta. 

Euroclear Finland toimii arvo-osuusrekisterin tietosuoja-asetuksen tarkoittamana 

rekisterinpitäjänä (controller).  
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3 Henkilötietojen käsittely ja suojaaminen  

Euroclear Finland käsittelee ylläpitämänsä arvo-osuusjärjestelmän sisältämiä henkilötietoja 

kulloinkin voimassaolevan EU- ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) mukaisesti a rvo-

osuusjärjestelmän tiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Tietojen luovuttamisen 

edellytyksenä on, että luovuttamisesta on määrätty erikseen laissa.  

Arvo-osuusjärjestelmä ja siihen liittyvät järjestelmät on suojattu teknisesti korkeatasoisesti. 

Järjestelmien tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Euroclear Finlandin järjestelmissä olevat 

henkilötiedot säilytetään fyysisesti Suomessa ja pääosin digitaalisessa muodossa.  

Kirjauksia arvo-osuusjärjestelmään saavat tehdä vain Euroclear Finlandin sääntöjen mukaiset 

edellytykset täyttävät henkilöt, joille Euroclear Finland on myöntänyt yksilöidyt tunnukset 

järjestelmään pääsemiseksi. Euroclear Finlandin sääntöjen mukaan tilinhoitajan on nimettävä 

Euroclear Finlandille vähintään yksi tilinhoitajan henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka voi edustaa 

tilinhoitajaa kirjaustoimintaan liittyvässä yhteydenpidossa ja käyttövaltuuksien myöntämisessä. 

Euroclear Finland antaa tällaiselle nimetylle henkilölle oikeuden antaa käyttövaltuuksia tilinhoitajan 

omaan osuusrekisterin tehtävien kirjausten suorittamista varten.  

Järjestelmien käyttöoikeuksista pidetään luetteloa ja k irjautumisia järjestelmään seurataan 

lokitiedoin. 

Rekisteriin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä määrätään tarkemmin laissa arvo-osuustileistä sekä 

Euroclear Finlandin säännöissä. 

Järjestelmien ylläpitoon käytetään ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden yhteistyökumppanit 

saattavat toimia Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa 

henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus varmistetaan Euroclear Finlandin ja 

henkilötietojen käsittelijän välisellä sopimuksella, jossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset 

Euroopan Unionin komission vakiolausekkeet, tai muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen. 

Tällä hetkellä Tata Consultancy Services Limited, Capgemini Finland Oy ja Tieto Finland Oy 

osallistuvat arvo-osuusjärjestelmän kehittämiseen ja tekniseen ylläpitoon. Henkilötietojen käsittely 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle Intiassa Capgemini India Private Limited:n ja Tata Consultancy 

Services:n toimesta perustuu rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän väliseen sopimukseen, 

jossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset komission vakiolausekkeet. 

 

4 Tietosuojaselosteen päivittäminen 

Tämän asiakirjan liitteenä on arvo-osuusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste, joka on myös saatavilla 

internet-sivuillamme osoitteessa www.euroclear.fi. Tietosuojaselostetta päivitetään juridisten, 

teknisten tai liiketoimintaan liittyvien muutosten edellyttämällä tavalla. Muutoksista ilmoitetaan 

internet-sivuillamme.  

  

  

http://www.euroclear.fi/
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5 Rekisteröidyn oikeudet  

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjää vastaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisesta. 

Euroclear Finland toimii arvo-osuusrekisterin tietosuoja-asetuksen tarkoittamana 

rekisterinpitäjänä. Euroclear Finlandin suorat osapuolet toimivat omien asiakasrekisteriensä 

henkilötietojen käsittelyn suhteen rekisterinpitäjänä ja vastaavat näin ollen rekisteröityjen 

oikeuksien toteutumisesta. Euroclear Finland tukee osapuolia tarjoamalla tietojärjestelmäpalveluita, 

jotka osaltaan auttavat osapuolta rekisteröityjen oikeuksien täyttämisessä.  

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja järjestelmien teknisistä ominaisuuksista saat 

tietosuojavastaavaltamme (yhteystiedot alla kohdassa 8).  

 

6 Tietoturvaloukkauksen sattuessa 

Tietoturvaloukkauksen sattuessa ilmoitaamme loukkauksesta asiakkaillemme viipymättä 

saatuamme tiedon asiasta. Loukkauksesta voidaan antaa lisätietoja vaiheittain.  

Tietoturvaloukkauksia koskevista velvoitteistamme on tarkemmin sovittu sopimuksessa. 
 

Jos olet asiakkaanamme vastaanottanut tai jokin kolmas osapuoli on erehdyksessä vastaanottanut 

Euroclear Finlandin järjestelmien sisältämiä henkilötietoja tai olet jollakin muulla tavalla havainnut, 
että henkilötietoja on paljastettu tai vaarannettu lain vastaisesti, ota välittömästi yhteyttä 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 8). 

 

7 Tietosuojan hallintamalli 

Käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen 

osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi Euroclear Finlandilla on käytössään kattava tietosuojan 

hallintamalli, jolla tietosuojatyötä johdetaan. Hallintamallin avulla varmistetaan, että roolit ja vastuut 

tietosuojan toteuttamisessa on selkeästi määritelty sekä että tietosuoja -asetuksen mukaiset 

tietosuojaperiaatteet tulevat huomioduksi kaikessa Euroclear Finlandin toiminnassa. Tietosuojan 

hallintamalli koostuu muun muassa seuraavista elementeistä: 

- Tietosuojan roolit ja vastuut on yhtiössä määritelty ja vastuutettu. Yhtiöllä on nimitetty 

tietosuojavastaava sekä johdon hyväksymä tietosuojapolitiikka ja ohjeet.  

- Lainsäädäntömuutosten säännölliseen seurantaan on määritelty prosessi ja muutosten vaikutusten 

arviointiin metodologia, jolla varmistumme toimintamme lainmukaisuudesta. 

- Ylläpidämme säännöllisesti tietoinventaarioitamme (”seloste käsittelytoimista”) henkilötietojen 

käsittelystä sekä pidämme arvioimme jatkuvasti tietosuojaselosteidemme ajantasaisuutta ja 

läpinäkyvyyttä  

- Tietosuojaan liittyvät näkökulmat on mukana kaikessa toimintamme, tuotteidemme ja 

paveluidemme kehittämisessä (Privacy by Design, Privacy by Default) 

- Huoledimme henkilöstömme tietosuojaosaamisesta koulutuksin sekä ylläpitämällä 

tietoisuutta erilaisin tietoiskuin ja jakamalla tietosuojaan liittyvää informaatiota yhtiössämme 

- Rekisteröityjen pyyntöjen käsittelyn on määritetty prosessi ja vastaamme kaikkiin pyyntöihin 

viipymättä. 

- Tietoturvaloukkausten tutkintaan, analysointiin, käsittelyyn, dokumentointiin sekä tarvittaessa 

tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen viranomaiselle ja/tai rekisteöridyille on määritelty prosessi.  
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- Kolmansien osapuolien hallinta  on suunniteltu ja yhtiössämme on käytössä sopimuspohjat 

henkilötietojen käsittelyn ulkoistustilanteiden varalta. Lisäksi ylläpidämme listausta käyttämistämme 

alikäsittelijöistä ja mahdollisista kansainvälisistä henkilötietojen siirroista osana 

henkilötietoinventaariotamme.  

- Tietosuojakontrollit on määritelty yhtiössämme niiden monitorointi on osana vuosittaista 

riskiperusteista monitorointisuunnitelmaamme. 

 

8 Kysymyksiä tai huolia? Ota yhteyttä! 

Mikäli sinulla on Euroclear Finlandin henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, 

ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme DPO.Finland@euroclear.eu, tai puh.+358 20 770 6000.  
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