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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, missä roolissa (rekisterinpitäjä, käsittelijä) käsittelemme henkilötietoja, mistä 

henkilötiedot ovat peräisin, kenelle niitä luovutamme sekä miten suojaamme henkilötietoja. Tämän 

asiakirjan sisältö koskee kaikkia Euroclear Finlandin asiakasryhmiä lukuun ottamatta sääntöjemme 

tarkoittamia suoria osapuolia ja asiakastilipalvelujen asiakkaita. 

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: 

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).  

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. 
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3 Henkilötiedot ja Euroclear Finlandin tarjoamat palvelut  

Euroclear Finland tarjoaa asiakkaille henkilötietojen käsittelyä sisältäviä palveluita, joita ovat 

Omistajaluettelopalvelut, Yhtiökokouspalvelut, Sisäpiirirekisteripalvelu sekä Henkilöstön osake - ja 

optio-ohjelmat -palvelu.  

Euroclear Finlandin asiakkailleen tarjoamien palveluiden osalta tietosuoja-asetuksen tarkoittamana 

rekisterinpitäjänä (controller) toimii asiakas itse, ja Euroclear Finland toimii henkilötietojen 

käsittelijänä (processor) asiakkaan lukuun. 

Rekisteröityjen ryhmiin kuuluvat asiakkaan osakkeenomistajat, asiakkaan sisäpiirirekisteriin 

kuuluvat henkilöt (Markkinoiden väärinkäyttöasetus, EU 596/2014) sekä asiakkaan työntekijät. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat: 

- tunnistetiedot 

- sähköiset tunnistetiedot 

- taloudelliset tunnistetiedot, kuten tilinumero 

- henkilötiedot, kuten henkilötunnus tai syntymäaika 

- perheenjäseniä ja edunvalvontaa koskevat tiedot 

 

Käsiteltävät erityiset henkilötietoryhmät: 

 - edunvalvontaa koskevat tiedot 

 

3.1 Julkiset omistajaluettelot 

Euroclear Finland pitää arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien arvo-osuuksien omistajista 

liikkeeseenlaskijoiden lukuun liikkeeseenlaskijakohtaisia omistajaluetteloita (osakeyhtiössä 

osakasluettelo ja osuuskunnassa jäsen- ja omistajaluettelo), joihin merkitään omistajan tai 

hallintarekisteröinnin hoitajan nimi, henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus, yhteys -, maksu- ja 

verotustiedot, osakkeiden tai osuuksien lukumäärä lajeittain sekä se arvopaperikeskuksen osapuoli, 

jonka hoidossa olevalle arvo-osuustilille osuudet tai osakkeet on kirjattu. 

Osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien mukaan omistajaluettelo on julkinen ja se on pidettävä jokaisen 

nähtävänä yhtiön tai osuuskunnan pääkonttorissa.  

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön tai osuuskunnan omistajaluettelo voidaan kuitenkin pitää 

jokaisen nähtävänä Euroclear Finlandin toimipaikassa, arvopaperikeskuksessa.  

Jokaisella on oikeus kulut korvattuaan saada jäljennös omistajaluettelosta tai sen osasta siltä osin, 
kuin osakeyhtiö- tai osuuskuntalaki ei tietojen julkisuutta rajoita. Osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien 

mukaan ei-julkisia ovat seuraavat tiedot: henkilötunnuksen tunnusosa, maksu- tai verotustiedot tai 

tiedot siitä, mille kaupantekotilille osuuden- tai osakkeenomistajan myytäviksi antamat osuudet tai 
osakkeet on kirjattu. 

 

Euroclear Finlandin liikkeeseenlaskijoiden lukuun ylläpitämät omistajaluettelot ovat yleisöjulkisia 

seuraavasti: 

 

Yhtiöllä tai osuuskunnalla on oikeus saada julkisia omistajaluetteloita laajemmat osakasluettelon tai 

jäsenluettelon tiedot osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien mukaisesti (ks. tietosuojaseloste). 
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Omistajaluetteloiden sisältämät henkilötiedot saadaan arvo-osuusjärjestelmästä. 

Omistajaluetteloiden säilytyksestä vastaa rekisterinpitäjä.  

Osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien mukaan velvollisuus omistajaluettelon pitämiseen on yhtiön tai 

osuuskunnan hallituksella. Näin ollen omistajaluetteloiden suhteen rekisterinpitäjänä ( controller) 

toimii yhtiö tai osuuskunta itse, ja Euroclear Finland toimii henkilötietojen käsittelijänä (processor) 

yhtiön tai osuuskunnan lukuun. 

3.2 Yhtiökokouksen ja osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivän 

omistajaluettelot ja muut yhtiökokouspalvelumme 

Yhtiökokouksia ja osuuskunnan kokouksia varten arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista ja 

osuuksista on pidettävä yhtiö- tai osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivän osakas- tai 

jäsenluetteloa. 

Laaja yhtiökokouspalvelumme sisältää osakeyhtiölain tarkoittaman täsmäytyspäivän 

osakasluettelon, luettelon kokoukseen ilmoittautuneista sekä luettelon kokoukseen osallistuneista 

osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja edustajistaan. Lisäksi palvelumme sisältää raportin 

äänestystuloksisista, mikäli yhtiökokouksessa on äänestetty. Osuuskunnan kokouksen osalta 

palvelumme sisältää vastaavat asiat (lisätietoja palvelusopimuksen liitteenä olevasta 

palvelukuvauksesta). 

Euroclear Finlandin sääntöjen mukaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tilapäinen osakasluettelo on 

julkinen samoin periaattein kuin varsinainen osakasluettelo yhtiökokouspäivän ja kolmen edeltävän 

arkipäivän ajan (ks. kohta 3.1 ylempänä). Tämän jälkeen tiedot eivät ole julkisesti saatavilla.    

Yhtiökokouspalveiden osalta rekisterinpitäjänä toimii yhtiö itse. Euroclear Finland toimii 

henkilötietojen käsittelijänä. 

3.3 Sisäpiirirekisteripalvelut 

Sisäpiirirekisteripalvelumme (Sire) on tarkoitettu rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoille sekä 

markkinaosapuolille ja muille sisäpiirirekisterinpitovelvollisille tahoille (lisätietoja palvelusopimuksen 

liitteenä olevasta palvelukuvauksesta). Julkisesti noteerattujen yhtiöiden osalta palvelumme on 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2016 (MAR) mukainen. Muiden Sire -asiakkaiden 

palvelusisältö määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. 

Sire-palvelun sisältämät henkilötiedot saadaan asiakkaalta, arvo-osuusjärjestelmästä tai 

rekisteröidyltä itseltään.  

Sire-palveluun sisältyvät henkilötiedot säilytetään 5 vuotta tiedon merkitsemisestä lähtien.  

 Kenellä tahansa on oikeus tulla katselemaan Euroclear Finlandin toimitiloissa sijaitsevalta 

yleisöpäätteeltä omistajaluetteloita osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien mukaisesti.  
o Yleisöpäätteeltä kunkin yhtiön tai osuuskunnan omistajista on nähtävissä seuraavat 

tiedot: omistajan nimi ja osoite tai kotipaikka, syntymäaika, kansallisuus, 

omistustiedot, odotusluettelomäärät sekä odotusluettelolla olon syy ja tiedot 
mahdollisista yhteisomistajista. 

 Yksittäisten yhtiöiden tai osuuskuntien omistajaluetteloista tai osasta niitä voi erikseen tilata 

jäljennöksiä paperisena tai sähköisessä muodossa. 
o Omistajaluetteloiden tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tutkimustarkoituksiin, 

tilastotarkoituksiin ja toimituksellisiin tarkoituksiin.  

o Omistajaluetteloiden tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointitarkoituksiin 
tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin, mikäli henkilö (ts. rekisteröity) ei ole kieltänyt 
tällaista luovuttamista. 
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Sire-palvelun osalta rekisterinpitäjänä toimii yhtiö itse. Euroclear Finland toimii henkilötietojen 

käsittelijänä. 

3.4 Optio- ja osakeseurantapalvelut  

Optio- ja osakeseurantapalvelumme on tarkoitettu liikkeeseenlaskijan itsensä arvo-

osuusjärjestelmässä liikkeeseen laskemien optioiden, henkilöstöosakkaiden tai 

osakepalkkiojärjestelmässä annettujen osakkeiden seuraamiseksi (lisätietoja palvelusopimuksen 

liitteenä olevasta palvelukuvauksesta). 

Optio- ja osakeseurantapalvelun sisältämät henkilötiedot saadaan liikkeeseenlaskijalta ja arvo -

osuusjärjestelmästä.  

Optio- ja osakeseurantapalvelun osalta rekisterinpitäjänä toimii yhtiö itse. Euroclear Finland toimii 

henkilötietojen käsittelijänä. 

3.5 Tietojen muu säännönmukainen luovuttaminen 

Arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseen laskettujen osakkeiden, osaketalletustodistusten, 

merkintäoikeuksien, optioiden, warranttien, joukkovelkakirjalainojen sekä osuuskunnan sijoitus- ja 

lisäosuuksien osalta Euroclear Finland ilmoittaa verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot 

arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista arvo-osuuksista, niiden omistajista sekä tuoton saajista.  

Ilmoitettavia tietoja ovat mm. omistajan nimi ja henkilötunnus, arvopaperin nimi ja laji, arvo -

osuuksien lukumäärä sekä arvo-osuuden ISIN-koodi. Korkotulon lähdeveronalaisten 

joukkovelkakirjalainojen osalta tietoja ei ilmoiteta. 

 

4 Alikäsittelijät ja kansainväliset tietojensiirrot 

4.1 Alihankkijat arvo-osuusjärjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä 

(Euroclear rekisterinpitäjänä) 

Arvo-osuus järjestelmään liittyen tietojärjestelmien 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. 
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4.2 Alikäsittelijät palveluiden tuottamisessa (Euroclear käsittelijänä) 

Toimiessaan henkilötietojen käsittelijänä, Euroclear Finland käyttää palveluidensa tuottamisessa 

seuraavia alikäsittelijöitä: 

Nimi Käsittelytarkoitus Alueet Siirtomekanismi 

Lumi AGM Äänestyslaitteilla ja/tai 

etäosallistumiseen perustuvan 

yhtiökokouspalvelun 

toteuttaminen (vain 

yhtiökokouspalvelut) 

UK Euroopan komission 

vastaavuuspäätös tietosuojan 

riittävyydestä 

Capgemini Finland Oy Suomen arvo-osuusjärjestelmän 

ja selvitysjärjestelmien 

kehittäminen ja ylläpito 

EU/ETA, Intia Euroopan komission hyväksymät 

vakiolausekkeet Gapgemini 

Europe:n sekä heidän 

alikäsittelijänsä välillä, yritystä 

koskevat sitovat säännöt (Binding 

Corporate Rules) 

 

 

5 Henkilötietojen käsittely ja suojaaminen  

5.1 Henkilötietojen suojaaminen Euroclear Finlandin toimiessa henkilötietojen 

käsittelijänä 

Euroclear Finland suojaa teknisesti ja organisatorisesti asianmukaisesti henkilötiedot vahingossa tai 

laittomasti tapahtuvalta tietojen tuhoamiselta; vahingossa tapahtuvalta tietojen häviämiseltä 

muuttamiselta, asiattomalta luovuttamiselta, tai asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä muilta 

mahdollisilta tietoturvaloukkauksilta. Käytämme esimerkiksi seuraavia suojatoimenpiteitä 

henkilötietojen suojaamiseksi: 

- henkilötietojen pseudonymisointi ja salaaminen; 

- henkilötietojen käsittelyssä käytettävien järjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuuden, 

eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden turvaaminen; 

- mahdollisuus palauttaa henkilötiedot kohtuullisessa ajassa fyysisen tai teknisen vian 

sattuessa; 

- teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehon säännöllinen testaus ja arviointi 

henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi. 

 

Toteutettavat toimenpiteet on tarkemmin kuvattu tämän asiakirjan liitteellä 1 (’Tietoturvan 

vähimmäistaso’). 

5.2 Henkilötietojen suojaaminen arvo-osuusjärjestelmässä 

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. Henkilötietojen luovuttamisesta 

on kerrottu yllä luvussa 3.  

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.  
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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.  

Euroclear Finlandin asiakkailleen tarjoamien palvelujen osalta käyttöoikeudet myönnetään as iakkaan 

hakemuksen perusteella.  

Järjestelmien käyttöoikeuksista pidetään luetteloa ja kirjautumisia järjestelmään seurataan 

lokitiedoin. 

Rekisteriin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä määrätään tarkemmin laissa arvo-osuustileistä sekä 

Euroclear Finlandin säännöissä. 

 

6 Tietosuojaselosteen päivittäminen 

Arvo-osuusjärjestelmää koskeva tietosuojaseloste on saatavilla internet-sivuillamme osoitteessa 

www.euroclear.fi. Tietosuojaselostetta päivitetään juridisten, teknisten tai liiketoimintaan liittyvien 

muutosten edellyttämällä tavalla. Muutoksista ilmoitetaan internet-sivuillamme.  

 

7 Rekisteröidyn oikeudet  

Liikkeeseenlaskija vastaa rekisteröityjen tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien toteutumisesta, 

kun liikkeeseenlaskija toimii käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Kuten edellä on todettu, 

liikkeeseenlaskija toimii rekisterinpitäjänä Omistajaluetteloiden, Sisäpiirirekisteripalvelun ja Optio- 

ja osakeseurantapalvelun suhteen.  

Euroclear Finland tukee liikkeeseenlaskijoita tarjoamalla tietojärjestelmäpalveluita, j otka osaltaan 

auttavat liikkeeseenlaskijaa rekisteröityjen oikeuksien täyttämisessä.  

Rekisteröidyn oikeudet ja ohjeet oikeuksien toteuttamiseksi on esitetty alla olevassa taulukossa 1. 

Siinä on esitetty ne oikeudet, jotka rekisteröidyllä on arvo-osuusjärjestelmän sisältämien 

henkilötietojen suhteen. Taulukossa on ohjeet siitä, miten liikkeeseenlaskija rekisterinpitäjänä voi 

itse toteuttaa rekisteröidyn oikeudet. 

http://www.euroclear.fi/


 

Public 

Henkilötietojen käsittely ja rekisteröidyn tietosuoja Euroclear Finlandissa  Toukokuu  2022 | 9  

  

 
Arvo-osuusjärjestelmä  

(Euroclear Finland rekisterinpitäjänä) 

Eurocolear Finlandin tarjoamat palvelut  

(asiakas rekisterinpitäjänä ja Euroclear 

Finland henkilötietojen käsittelijänä) 

Oikeus 

läpinäkyvään 

informointiin 

O lemme laatineet tämän asiakirjan sekä arvo-osuusrekisterin 

tietosuojaselosteen toteuttaaksemme henkilötietojen 

käs ittelyn läpinäkyvyyttä Euroclear Finlandissa. 

A s iakas on omistajaluetteloiden 

rekisterinpitäjä sekä toimii rekisterinpitäjänä 

Sisäpiirirekisteripalvelussa ja O ptio- ja 

osakeseurantapalvelussa. Tällöin asiakas on 

myös  itse velvollinen takaamaan 

informaation läpinäkyvyyden henkilötietojen 

käs ittelyssä palveluita käyttäessään. 

Oikeus saada 

pääsy 

henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, jotka 

on merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämiin järjestelmiin sekä 

saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistaan, ellei 

jäljennöksen antaminen vaikuta haitallisesti muiden 

oikeuksiin.  

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 10). 

Liikkeeseenlaskija kerää itse henkilötiedot 

Sisäpiirirekisteripalvelusta ja Optio- ja 

osakeseurantapalvelusta ja toimittaa tiedot 

rekisteröidylle 

Oikeus tietojen 

oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai 

puutteellisten tietojen oikaisemista.  

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 10). 

M ikäli olemme luovuttaneet puutteellisia tai virheellisiä 

henkilötietoja eteenpäin, pyrimme ilmoittamaan rekisteröidyn 

tekemästä pyynnöstä oikaista tiedot tahoille joille olemme 

tietoja luovuttaneet.  

Liikkeeseenlaskija voi tarvittaessa muokata 

henkilötietoja Sisäpiirirekisterin 

käyttöliittymän kautta.  

O ptio- ja osakeseurantapalvelun tiedot ovat 

peräistilinhoitajilta, joissa rekisteröidyllä on 

arvo-osuustili. Mikäli tietoja pitää oikaista, 

oikaisua koskeva pyyntö tulee välittää 

tilinhoitajalle. 

 

Oikeus 

henkilötietojen 

poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa 

pois tamista Euroclear Finlandin järjestelmistä, eli hänellä on 

”oikeus tulla unohdetuksi”. 

”O ikeus tulla unohdetuksi” ei koske arvo-osuusrekisterin 

tietoja, koska arvo-osuusrekisteriin liittyvä henkilötietojen 

käs ittely perustuu lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen.  

Euroclear Finlandin omissa tietojärjestelmissä olevat 

henkilötiedot, kuten esimerkiksi asiakasrekisteriin sisältyvät 

henkilötiedot, poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.  

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 10). 

Henkilön tiedot voidaan poistaa 

Sisäpiirirekisteristä, mikäli lainsäädäntö ei 

s itä estä. 

O ikeus henkilötietojen poistamiseen ei koske 

O ptio- ja osakeseurantapalvelun 

henkilötietoja. 

Oikeus rajoittaa 

henkilötietojen 

käsittelyä 

Rekisteröidyllä on, tietyin poikkeuksin, oikeus rajoittaa 

henkilötietojen käsittelyä. Tällöin emme käsittele 

henkilötietoja rajoituksen alaisiin tarkoituksiin, mutta 

saamme kuitenkin yhä säilyttää niitä. 

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 10). 

O ikeus rajoittaa käsittelyä ei koske 

Sisäpiirirekisteripalvelua ja Optio- ja 

osakeseurantapalvelua. 
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Oikeus siirtää 

henkilötiedot 

järjestelmästä 

toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää Euroclear Finlandin 

järjes telmissä olevat henkilötietonsa toiselle 

rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja 

koneellisesti luettavassa muodossa.  

Koska arvo-osuusrekisterin henkilötietojen käsittely ei 

perustu suostumukseen tai sopimukseen, ei rekisteröidyllä 

ole oikeutta siirtää arvo-osuusrekisterin henkilötietoja toiseen 

järjes telmään. 

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 10). 

Sisäpiirirekisteripalvelun ja Optio- ja 

osakeseurantapalvelun henkilötietojen 

käs ittely ei perustu suostumukseen tai 

sopimukseen, joten rekisteröidyllä ei ole 

oikeutta siirtää henkilötietoja toiselle 

rekisterinpitäjälle. 

 

Oikeus vastustaa 

henkilötietojen 

käsittelyä ja 

suoramarkkinointia 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa 

käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.  

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojavastaavaamme (yhteystiedot alla kohdassa 10). 

 

Oikeus tehdä 

valitus 

valvontaviran-

omaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä 

kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.  

O ikeuden toteuttamiseksi ota yhteys 

tietosuojaviranomaiseen. 

 

Taulukko 1 

 

8 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 10). 

 

9 Tietosuojan hallintamalli 

Käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi sekä tietosuoja-asetuksen mukaisen 

osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi Euroclear Finlandilla on käytössään kattava tietosuojen 

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

tietosuojan toteuttamisessa on selkeästi määritelty sekä että tietosuoja -asetuksen mukaiset 

tietosuojaperiaatteet tulevat huomioduksi kaikessa Euroclear Finlandin toiminnassa. Tietosuojan 

hallintomalli koostuu muun muassa seuraavista elementeistä: 
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10 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.  

  

 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.  
 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. 
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Liite 1 

Tietoturvan vähimmäistaso 

1. TIETOTURVAA JA VALVONTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

1.1 Yleistä 

Tässä liitteessä on määritelty 1) Euroclear Finlandin toteuttamat tietoturvatoimenpiteet ja 2) 

Euroclear Finlandilta Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi edellytettävien turvatoimien 

tehokkuuden valvontaa koskevat vaatimukset (jäljempänä ”tietoturvaa ja valvontaa koskevat 

vaatimukset”). 

Voidakseen varmistaa näiden vaatimusten toteutumisen, Euroclear Finland huolehtii vaatimuksiin 

liittyvien roolien ja velvollisuuksien hoitamisesta. Alla olevaan taulukkoon on koottu tietoturvaa ja 

valvontaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät roolit ja velvollisuudet. 

1.2  Tietoturvaa ja valvontaa koskeviin vaatimuksiin liittyvät roolit ja velvollisuudet 

 

Tietoturvakäytäntö 

 Euroclear Finlandilla on kattavat dokumentoidut ja sisäisesti hyväksytyt 
tietoturvakäytännöt, joissa on määritetty tietoturvan toteuttamista koskevan ohjeistuksen 

suuntaviivat, tuki ja strategia. 

Tietoturvan järjestäminen 

 Kaikista palveluihin liittyvistä, toimittajan tietoturvakäytännöistä ja toimintamenetelmistä 

on viralliset dokumentit, jotka sisältävät myös kaikki toimintojen edetessä tehdyt 

muutokset. 

Henkilöstön tietoturvakoulutus 

 Euroclear Finland huolehtii, että sen työntekijät ja alihankkijat ymmärtävät 
velvollisuutensa, soveltuvat heille tarkoitettuihin rooleihin ja tehtäviin ja tuntevat 

vastuunsa ja velvollisuutensa tietoturvan ylläpitämisessä. Koulutusvelvollisuuden 

täyttämisvelvollisuudesta huolehditaan ennen työtehtävän alkamista, sen aikana ja sen 

jälkeen. 

Tiedon hallinta 

 Euroclear Finland tunnistaa kaikki käsittelemänsä henkilötietoja sisältävät, käsiteltävät 
tiedot (rekisterinpitäjänä, tietojen käsittelijänä tai alihankkijana), määrittää velvollisuudet 

ja varmistaa, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti huomioiden tietojen 

luottamuksellisuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä koskevat vaatimukset. 

Tietojen käytön rajaaminen 

 Euroclear Finland huolehtii siitä, että vain identifioidut, todennetut, valtuutetut käyttäjät 
saavat pääsyn transaktiotietoihin, toiminnallisiin sovelluksiin, palveluihin ja 

tietojärjestelmiin. Asiaton käyttö ja väärinkäytökset estetään poistamalla turhat 

käyttöoikeudet ja vain sen verran tietoja kuin on tarpeen. Lisäksi tehtäviä erotellaan 

tarpeen mukaan. 

Fyysinen turvallisuus 

 Euroclear Finland käyttää erilaisia fyysisiä menetelmiä, joilla voidaan estää henkilötietoja 
sisältävien tietojen luvaton käyttö, häviäminen, vaurioituminen, varkaudet, häiritseminen, 

hajoaminen, pääsy tiloihin, joissa tietoja käsitellään ja palveluiden keskeytyminen. 
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Toiminnallinen turvallisuus 

 Euroclear Finland varmistaa oikeat ja turvalliset toimintatavat henkilötietojen 
käsittelytiloissa sekä tietojen suojaamisen siten, että niiden häviäminen voidaan välttää, 

ja huolehtii käyttöjärjestelmien eheydestä, esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 Euroclear Finland suojaa tiedot haittaohjelmilta ottamalla käyttöön havainnoivia, 
ehkäiseviä ja tiedot palauttavia sovelluksia, sekä parantamalla käyttäjien valmiustasoa  

 Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti, suojataan luvattomalta käytöltä ja 

muokkaukselta tallennuksen aikana ja tallennetaan siten, että ne voidaan palauttaa 
kohtuullisen ajan kuluessa poikkeuksien tai onnettomuuksien sattuessa  

 Kaikki käyttöoikeuksin varustetut tilit ja järjestelmän käyttäjien toimet tallennetaan. 

Lokitiedot suojataan ja ne analysoidaan säännöllisesti epäilyttävän toiminnan 
havaitsemiseksi. 

 Euroclear Finland soveltaa ennakoivaa lähestymistapaa heikkouksien analysoinnissa ja 

huolehtimalla tuotteiden päivitystarpeista. Altistuminen heikkouksille arvioidaan päivittäin 

ja siihen liittyvää riskiä pyritään mitigoimaan soveltuvin menetelmin. 

Tietojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito 

 Euroclear Finland varmistaa, että tietoturva huomioidaan tietojärjestelmien elinkaaressa 
heikkouksiin liittyvän riskin vähentämiseksi järjestemien hankinnan, kehittämisen ja 

ylläpidon aikana. 

 Euroclear Finlandin kehittämä tietoturvakoodi on yleisesti hyväksyttyjen 
tietoturvamenetelmien mukainen. Lisäksi Euroclear Finland varmistaa, että sen 

järjestelmät testataan heikkouksien varalta ennen merkittäviä versiopäivityksiä sekä 

tällaisten päivitysten jälkeen. 

Tietosuojaloukkausten hallitseminen 

 Euroclear Finland hallitsee tietoturvapoikkeamie johdonmukaisesti ja tehokkaasti ja 

tiedottaa Asiakkaalle mahdollisista tietosuojaloukkauksista nopeasti ja selkeästi.  

Liiketoiminnan jatkumisen turvaaminen 

 Euroclear Finlandilla on kattava palautumis- ja jatkuvuussuunnitelma. 
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