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Rekisterinpitäjä
Eläketurvakeskus (ETK)
Käyntiosoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki
Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
Puhelin: 029 411 20
Internet: www.etk.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Tiina Palotie-Heino
Puhelin: 029 411 2147
Sähköposti: tiina.palotie-heino@etk.fi
Tietosuojavastaava
Nimi: Marita Silmunmaa
Puhelin: 029 411 2383
Sähköposti: marita.silmunmaa@etk.fi
Rekisterin nimi
Eläketurvakeskuksen tilasto- ja tutkimustiedot
Henkilötietojen käsittelyn perusteet
Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti lakiin Eläketurvakeskuksesta
(ETKL 2 §), jonka mukaan Eläketurvakeskuksen tulee huolehtia laissa sille
määrättyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavista rekistereistä ja työeläkelaitosten työeläkelakien mukaista toimintaa varten tarvitsemien tietojen saatavuudesta.
Lisäksi ETK:lla on oikeus saada ja käyttää nimetyitä tahoilta saamiaan henkilötietoja tilasto-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (ETKL 4§).
Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
-

tilastointi
tutkimus
eläketurvan kehittämistoiminta (ennusteet ja suunnittelu)
palveluiden kehittäminen ja testaus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää työeläkevakuutettujen ja muiden asiakkaiden henkilötietoja
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Rekisterin sisältämät tiedot:
-

rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
perustiedot
ansaintatiedot
työsuhdetiedot
työnantaja- ja vakuutustiedot
työeläketiedot.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoja käsitellään
ainoastaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten
(EU-tietosuoja-asetus, 5 artikla).
ETKL 2§ nojautuen ETK tilasto- ja tutkimusrekisteriin kerätyt lakisääteisen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot voidaan säilyttää toistaiseksi, niin kauan
kuin se on tämän lain tarkoituksen toteuttamisen kannalta välttämätöntä
(ETKL 4§, Tilastolaki 4 luku).
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä:
-

Eläketurvakeskuksen muut rekisterit
Digi- ja väestötietovirasto
työeläkelaitokset
Kansaneläkelaitos (Kela)
Verohallinto
Tilastokeskus
Finanssivalvonta
Tapaturmavakuutuskeskus
tutkimuskyselyihin osallistuvat henkilöt.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Eläketurvakeskus luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien
tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusvelvoitteiden ja –oikeuksien mukaisesti.
Tietoja luovutetaan yksilötasolla tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin, tällöin
yksittäiset henkilöt eivät saa olla erotettavissa tietojen perusteella tuotetuista
tilastoista ja tutkimuksista.
Säännönmukaisesti rekisterin tietoja saavat seuraavat tahot:
-

työeläkelaitokset (Keva)
Kela
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-

Tilastokeskus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt käyttövaltuuksien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin, laitteisiin ja palvelimiin on rajattu vain
niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Eläketurvakeskus valvoo
tietojärjestelmiensä ja niiden sisältämien henkilötietojen käyttöä.
Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat lisäksi allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Tilasto- ja tutkimusrekisteriä käytetään yksinomaan tilastointiin, tutkimukseen ja eläketurvan kehittämistoimintaan, joten rekisteröidyllä ei ole henkilötietojen tarkastusoikeutta.
Rekisteröidyn valitusoikeus
Jos Eläketurvakeskus ei toteuta rekisteröidyn pyyntöä, Eläketurvakeskuksen
on ilmoitettava rekisteröidylle viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa
pyynnön vastaanottamisesta syy kieltäytymiseen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

