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Tietosuojaseloste – Tiedonkeruiden yhteyshenkilöt ja 

vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajat 

 

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, 

miten Suomen Pankki käsittelee tiedonkeruiden yhteyshenkilöiden ja vähimmäisvarantolaskelmien vas-

taanottajien henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. 

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Suomen Pankki 

Y-tunnus: 0202248-1 

PL 160 

00101 Helsinki 

 

Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 

Elisabeth Flittner 

Sähköposti: elisabeth.flittner(at)bof.fi 

Puh: +358 9 183 2322 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Sähköposti: tietosuojavastaava(at)bof.fi 

Puh: +358 9 1831 (vaihde) 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

 

Tiedonkeruiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään Suomen Pankin tilastotiedonkeruiden ja 

muiden tiedonkeruiden toteuttamiseksi. Suomen Pankin tilastotiedonkeruiden ja muiden tiedonkeruiden 

raportoijia ovat rahalaitokset, maksulaitokset, sijoitusrahastot, pääoma- ja kiinteistörahastot ja kotimai-

set luottolaitokset, luottolaitosten ulkomaiset sivukonttorit, jotka ovat kotimaisia tietoja antavassa jäsen-

valtiossa, muut rahoituslaitokset, joukkorahoituksen ja vertaislainauksen välittäjät, työeläkelaitokset, va-

kuutuslaitokset, yritykset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat rekisteröityneet oikeushenkilöt ja 

luonnolliset henkilöt. 

 

Suomen Pankin tiedonhankintavaltuudet perustuvat seuraaviin säännöksiin: 

– Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98 Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 
kuten se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 951/2009, 

– laki Suomen Pankista (26§, 28§), 
– Asetus rahoitusvälineiden markkinoista (EU) N:o 600/2014 (MiFIR) 
– Euroopan keskuspankin asetus arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24), 
– Euroopan keskuspankin asetus rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista 

(EKP/2013/34), 
– Euroopan keskuspankin asetus sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista 

(EKP/2013/38), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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– Euroopan keskuspankin maksuliiketilastoista annettu asetus (EKP/2013/43), 
– Euroopan keskuspankin asetus rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48), 
– Euroopan keskuspankin asetus tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista 

(EKP/2014/50), 
– Euroopan keskuspankin asetus yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta 

(EKP/2016/13, AnaCredit-asetus), 
– Euroopan keskuspankin asetus luottolaitosten ja rahalaitossektorin tase-eristä (EKP/2021/2), 
– Euroopan keskuspankin asetus tilastointiin liittyvistä eläkerahastojen tiedonantovaatimuksista 

(EKP/2018/2) 
– Maksulaitoslaki, ja 
– Laki luottolaitostoiminnasta. 

 

Vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajien tietoja käsitellään vähimmäisvarantolaskelmien toimitta-

miseksi. Vähimmäisvarantolaskelmien toimittaminen perustuu EKP:n asetukseen vähimmäisvarantojen 

soveltamisesta (EKP/2021/1). 

 

Raportointipalvelun käyttäjien ja vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajien tietoja käsitellään myös 

laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi. 

 

Lisäksi tietoja käsitellään Suomen Pankin palveluiden, toiminnan ja tietojärjestelmien suunnittelua ja ke-

hittämistä varten. Henkilötietojen käsittelyperusteena on tältä osin tarve käsitellä tietoja rekisterinpitäjän 

yleistä etua koskevien tehtävien suorittamiseksi. 

3. Rekisteröityjen ryhmät, käsiteltävät henkilötiedot ja tietojen lähde 

 

Rekisteröityjen ryhmät: 

– Tilastotiedonkeruiden ja muiden tiedonkeruiden yhteyshenkilöt 
– Vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajien yhteyshenkilöt 
– Raportointipalvelun käyttäjät. 

 

Käsiteltävät henkilötiedot: 

– Yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
– Yritys, jota henkilö edustaa 
– Viestintä rekisteröidyn kanssa 
– Raportointipalvelun käyttäjistä käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: Tunnistamistiedot ml. henki-

lötunnus, mahdollinen salasana, automaattiset viestit ja lokitiedot palvelun käytöstä. 
 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yritykseltä, jonka yhteyshenkilö rekisteröity on, tai Fi-

nanssivalvonnalta. Tunnistamistiedot saadaan kuitenkin Suomi.fi-tunnistusta käytettäessä Digi- ja väes-

tötietovirastolta, joka kerää myös itselleen tapahtumatiedot raportointipalvelun käytöstä. 

 

4. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

 

Suomen Pankki ei luovuta tietoja säännönmukaisesti eteenpäin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa mah-

dollisissa tietoihin kohdistuvissa tietopyynnöissä siltä osin, kuin tiedot ovat julkisia julkisuuslain perus-

teella tai tietojen pyytäjällä on muutoin oikeus saada tietoja. 
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Henkilötietojen käsittelyssä käytetään seuraavia käsittelijöitä: 
– IT-palveluiden tarjoajat 
– Viestintäpalveluiden tarjoajat. 

 

5. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle. 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 

 

Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on tilastotiedonkeruiden ja muiden tiedonkeruiden ra-

portointiyhteyshenkilö tai vähimmäisvarantolaskelmien vastaanottajien yhteyshenkilö. Raportointipalve-

lun käyttöoikeustietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyllä on käyttöoikeus raportointijärjestel-

mään. Muita tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kan-

nalta tai lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. 

 

7. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

 

Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta 

käsittelyä vastaan henkilötietoja käsitellään järjestelmissä, jotka on suojattu riskit huomioon ottaen asi-

anmukaisilla teknisillä tietoturvaratkaisuilla. Manuaaliset aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiatto-

milta pääsy estetty. Ainoastaan niillä työntekijöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä 

hoitamiseksi, on pääsy käsiteltäviin henkilötietoihin.. 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

− pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.  

− niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin ta-
hansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn 
lainmukaisuuteen. 

− tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 

9. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen anta-
matta jättämisestä 
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Mikäli raportointipalvelun käyttäjä ei anna käyttäjäksi rekisteröitymiseen tarvittavia tietoja, raportointipal-

velua ei voi käyttää. 

 

Tiedonantajien on noudatettava tilastointiin liittyviä Euroopan keskuspankin (EKP) tiedonantovaatimuk-

sia tai Suomen Pankin asettamia vaatimuksia. Tiedonantajan on toimitettava tilastotiedonkeruuta tai 

muita tiedonkeruita koskien yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot asianomaiselle kansalliselle kes-

kuspankille. 

 

EKP voi asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätä seuraamuksia tiedonanta-

jille, jotka eivät noudata asetuksissa tai päätöksissä asetettuja tilastointiin liittyviä tietojenantovaatimuk-

sia. 

 

 


