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Seloste käsittelytoimista 
 
 
Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, miten 
Suomen Pankki/Finanssivalvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia 
henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.  
 
1. Rekisterin nimi 
 

Riski-järjestelmä 
 
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 
Finanssivalvonta 
Y-tunnus: 0202248-1 
PL 103 
00101 Helsinki 
 
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot: 
Jaana Rantama 
Sähköposti: jaana.rantama@finanssivalvonta.fi 
Puh: +358 9 183 5281 

 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Pasi Hänninen 
Sähköposti: pasi.hanninen@bof.fi 
Puh: +358 9 183 2614 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
 

Finanssivalvonnan (Fivan) valvottavat raportoivat Fivalle tietoa taloudellisesta tilastaan ja 
riskeistään. Raportoinnin avulla seurataan valvottavien yhteisöjen taloudellista tilaa ja riskejä sekä 
analysoidaan kannattavuutta, vakavaraisuutta, riskejä ja toiminnan volyymejä. 
 
Raportit tallennetaan Riski-järjestelmään. Raportilla annetaan myös tieto valvottavan 
yhteyshenkilöstä, jonka kanssa voidaan asioida jos raportin suhteen ilmenee jotain selvitettävää. 
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan tietokantaan. 
 
Seuraavat raportoinnit sisältävät henkilötietoja: 
1. Suurten asiakasriskien raportointi (COREP LE). Asiakasriski eli rahamääräinen saatava liittyy 

henkilöön tai yritykseen. Tiedonkeruu perustuu Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 
18 §:än ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, CRR) 394 
artiklaan. 

2. Pankkijärjestelmän tilan (S) raportointi perustuu Finanssivalvonnan määräykseen ja ohjeeseen 
1/2014. 

3. Likviditeetin lisämetriikka (COREP ALM) raportointi perustuu Finanssivalvonnan 
määräykseen ja ohjeeseen 26/2013. 

4. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen (V) raportointi perustuu Finanssivalvonnan 
määräykseen ja ohjeeseen 26/2013.  

5. Eläkevakuutuksen puolivuositiedot (VO) raportointi perustuu Finanssivalvonnan määräykseen 
ja ohjeeseen 1/2011. 

6. Solvenssi 2 -raportointi (S2) perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2009/138/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009. 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:pasi.hanninen@bof.fi
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4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
 
Edellisessä kohdassa mainitut raportoinnit sisältävät seuraavia henkilötietoja: 
1. Suurten asiakasriskien raportointi (COREP LE) sisältää henkilötietoja kuten henkilön nimen, 

henkilötunnuksen ja saatavan määrän. 
2. Pankkijärjestelmän tilan (S) raportointi sisältää henkilötietoja kuten henkilön nimi, 

henkilötunnus, häneltä olevan järjestämättömän saamisen euromäärä tai 
asiakaskokonaisuuden vastuun määrä. 

3. Likviditeetin lisämetriikka (COREP ALM) raportointi sisältää henkilötietoja kuten henkilön 
nimi, sektori, kotivaltion ja velan määrän. 

4. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen (V) sisältää henkilötietoja kuten henkilön nimi, 
henkilötunnus, kotipaikka, toimiala, ryhmä vai yksittäinen asiakas ja alkuperäisen hankinta-
arvon määrän. 

5. Eläkevakuutuksen puolivuositiedot (VO) sisältää henkilötietoja kuten yhteisön tai kohteen 
nimi, sijoitusten käypä arvo ja josta vastuuvelan katteena. 

6. Solvenssi 2 -tiedonkeruu (S2) sisältää henkilötietoja kuten henkilön nimi ja henkilöltä olevan 
saatavan määrä. 
 

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 
Finanssivalvonta luovuttaa tietoja Euroopan keskuspankille, Europan 
pankkivalvontaviranomaiselle, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle, Euroopan 
Arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Rahoitusvakausvirastolle, Tilastokeskukselle, 
Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja Kansainväliselle valuuttarahastolle. 
Suomen Pankki luovuttaa Solvenssi 2 tietoja myös EKP:lle. 
EKP luovuttaa Fivalta saamia tietoja Euroopan Pankkivalvontaviranomaiselle. 
 

6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 
 
Tietoja voidaan luovuttaa Kansainväliselle valuuttarahastolle. 
 

7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 
 
Henkilötietoja säilytetään 20 vuotta. Tiedot poistetaan kun niiden säilytysaika on päättynyt. 
 

8. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 
 
Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta 
oikeudetonta käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia turvatoimia. Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset 
ja tekniset tietoturvaratkaisut. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Raportoitavat tiedot kerätään lakisääteisesti, jolloin sovelletaan tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5 C 
kohtaa. 
 
Raportoijalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen 
oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. 
Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
 

10. Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen 
antamatta jättämisestä 

 
Katso edellä kohta 3 alakohdat 1-6. 
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11. Tietojen lähde  
 
Henkilötiedot on saatu Finanssivalvonnan ja Euroopan keskuspankin valvomien luottolaitosten 
sekä Finanssivalvonnan valvomien luottolaitosten, vakuutus- ja eläkeyhtiöiden, 
sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden raportoimista tiedoista (kts. kohdat 3 ja 4). 
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