REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Päivämäärä: 16.1.2012

1. Rekisterinpitäjä

Eläketurvakeskus (ETK)

Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
Asiakaspalvelun käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki.
Puhelinvaihde: 029 411 20
Internet: http://www.etk.fi

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Vastaava henkilö: Sari Alanko

Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
Asiakaspalvelun käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila, Helsinki.
Puhelin: 029 411 2123
Sähköposti: paivi.pykari@etk.fi

3. Rekisterin nimi

UM-henkilötietorekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

UM-henkilötietorekisteriin talletetaan EU-jäsenmaiden ja ETA-maiden
vakuutusnumero- ja henkilötietoja.
Ulkomaisten vakuutusnumeroiden rekisteröinnin tarkoitus:
1) Tavoitteena on eläkehakemusten käsittelyn nopeuttaminen ja eläkkeen
myöntämisen yksinkertaistaminen tunnistamalla ulkomailla vakuutetut
henkilöt ja kokoamalla heidän ulkomaiset vakuutusnumeronsa
etukäteen ennen eläkehakemusta. Toisten maiden tiedot saadaan
yhteisten EU-normistojen mukaisesti. Vakuutusnumeroiden
rekisteröiminen perustuu Neuvoston asetuksen 574/72 artiklaan 50 ja
siirtotyöntekijöiden hallintotoimikunnan päätökseen 117/82. Tehtävän
hoitamista varten Suomen nimettynä toimielimenä on Eläketurvakeskus.
2) Tavoitteena on toiseen maahan maksettavien työeläkkeiden
liikamaksujen estäminen ja perhe-eläkehakemusten tekemisen
nopeuttaminen. Tiedot saadaan toisen maan antamalta
henkilötietotodistukselta, jolla maa ilmoittaa eläkkeensaajan
olosuhteiden muutoksia eläkettä maksavaan maahan. Rekisteröiminen
perustuu Neuvoston asetuksen 574/72 artikloihin 50 ja 51.
Henkilötietotodistusliikenteen toimeenpanijoita ovat Suomessa
Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos

5. Rekisterin tietosisältö

Eläketurvakeskuksen UM-henkilötietorekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-

henkilön nimitiedot
henkilön ulkomainen vakuutusnumero
valtio
ulkomainen yhdyselin

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

ETK saa UM-henkilötietorekisteriin talletettavat tiedot Ruotsin, Norjan ja Saksan
nimetyiltä toimielimiltä.

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Eläketurvakeskuksen oikeus tai velvollisuus salassa pidettävien tietojen
luovuttamiseen perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen.
Työntekijän eläkelain (TyEL) 204 - 210 pykälissä on säädetty ETK:n oikeudesta
tietojen luovuttamiseen. Myös useiden erityislakien perusteella
Eläketurvakeskuksella on velvollisuus tietojen luovuttamiseen.
Tietoja käytetään EU-asetuksen 1408/71 (asetus 883/04 voimaan 1.5.2010),
Suomen työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksen vastuulla olevassa lain
toimeenpanossa.
1) Eläketurvakeskus:
- UM-henkilötietoliikenteestä ulkomailta saadut tiedot luovutetaan ETK:n
henkilötietorekisteriin.
2) Työeläkelaitokset:
- Nimi-, osoite- ja kuolintiedoissa tapahtuneet muutokset välitetään
sähköisesti työeläkelaitoksille ETK:n henkilörekisterin hälytyksillä
- Henkilötietotodistusliikenteessä mukana olevien eläkkeensaajien tiedot
luovutetaan eläkettä maksaville työeläkelaitoksille tiedoksi kerran
vuodessa eläkelaitoskohtaisesti.
- Vakuutusnumerot välitetään työsuhderekisteriotteella säännöllisesti.
3) Vakuutetut:
- Vakuutetuille luovutetaan ulkomaan vakuutusnumerotietoja
ansiotyöluettelolla.
4) Kansaneläkelaitos:
- Ulkomailta saadut tiedot annetaan sähköisesti Kansaneläkelaitokselle sen
vastuulla olevaa täytäntöönpanoa varten.
5) Ulkomaat:
- Tietoja luovutetaan EU-eläkehakemuskäsittelyn yhteydessä lomakkeilla.
Tietoja ei luovuteta EU:n, ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Kaikki Eläketurvakeskuksen henkilörekistereiden tietojenkäsittelyyn osallistuvat
kuuluvat TyEL:n 191 §:n mukaisen salassapitovelvollisuuden piiriin. Työsopimusta
solmittaessa työntekijä sitoutuu työssään ja työnsä ulkopuolella vaitioloon
tehtäväänsä liittyvissä tai tietoonsa tulleissa luottamuksellisissa asioissa.
Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päätyttyäkin.
A. ATK-rekisteriin talletetut tiedot
ATK:lle talletettujen rekisteritietojen käyttäminen edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka on järjestelmän ohjaamana vaihdettava
määräajoin. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän työtehtävien kannalta
tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin. Fyysisesti rekisterit säilytetään varmoissa
holvitiloissa ja niitä käsitellään vain tietokonekeskuksen lukitussa ja vartioidussa
konesalissa.
B. Paperinen E501-lomakeaineisto (ETK:n henkilörekisterin työtilassa, käyttäjinä

henkilötietorekisterin hoitajat)
Manuaalisessa muodossa olevien aineistojen säilytystiloihin pääsy on vain niillä,
joiden työtehtäviin ko. aineiston käsittely kuluu.

9. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on
maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks.
kohta 2.)

11. Muut mahdolliset
oikeudet

(Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Eläketurvakeskus ei luovuta rekisteröidyn tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.)

