
 

 

 

 

Tietosuojaseloste 

(laadittu 10.12.2018) 

 

1 Rekisterinpitäjä 

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek konkurssipesä (Y-tunnus 
2890755-2) 

Osoite: c/o Asianajotoimisto HH Partners Oy, PL 232, 00101 Helsinki 

Edustaja: julkisselvittäjä, asianajaja Arto Kukkonen, puh. 09-177 613 

2 Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta 

Työnantajat, jotka ovat kuuluneet Liikennepalvelualojen Eläkekassa 
Viabekin osakkaisiin, ovat järjestäneet työntekijöilleen eläketurvaa 
eläkekassassa työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti. Lisäksi osakkaat 
ovat voineet järjestää kassan kautta eläketurvaa yrittäjän eläkelain (YEL) 
mukaisesti. 

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek on haettu konkurssin 5.2.2018, ja 
Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabekin konkurssipesä jatkaa soveltuvin 
osin eläkekassan toimintaa rajatussa muodossa.  

Tämän vuoksi henkilötietojen käsittely on tarpeen eläkekassassa järjestetyn 
eläketurvan piiriin kuuluvien henkilöiden eläketurvan järjestämiseksi, 
eläkeoikeuden ratkaisemiseksi, eläkevastuun laskemiseksi, eläkkeiden 
maksamiseksi, vakuutettujen ja edunsaajien asiakaspalvelun järjestämiseksi 
sekä rekisteröityjen tietojen hallinnoimiseksi.  

Henkilötietojen käsittely perustuu erityisesti eläkekassan lakisääteisten 
velvoitteiden noudattamiseen. Soveltuvin osin käsittelyperusteena voi olla 
myös sopimuksen täytäntöönpano, rekisterinpitäjän oikeutetut edut ja/tai 
rekisteröidyn antama suostumus. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely 
perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on myös 
oikeus peruuttaa antamansa suostumus. 

Eläkekassa toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. 
Eläkekassa on tehnyt ulkoistussopimuksen henkilötietojen käsittelystä 
Mandatum Life Palvelut Oy:n (jäljempänä ”Mandatum”) kanssa, joka 
käyttää omana alihankkijanaan (ns. alikäsittelijänä) muun muassa 
Keskinäistä työeläkevakuutusyhtiö Varmaa (jäljempänä ”Varma”).  

Mandatumin ja Varman osalta henkilötietojen käsittely on kuvattu 
tietosuojaselosteissa, katso tarkemmin alla olevista linkeistä: 
www.mandatumlife.fi/tietosuoja 
www.varma.fi/muut/henkilotietojesi-kasittely-varmassa 
 



3 Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelylogiikka 

Eläkekassa käsittelee seuraavia henkilötietoja:  

Nimi, henkilötunnus, kieli, yhteystiedot (osoite ja mahdollinen 
sähköpostiosoite, puhelinnumero, yms.), työnantaja, työsuhdetta koskevat 
tiedot (kuten työsuhteen kesto ja palkkatiedot), eläketurvaan liittyvä tiedot 
(kuten eläkeikä), eläkkeen määrä- ja laskentatiedot, eläkkeen hakemis- ja 
ratkaisutiedot (kuten terveystiedot ja muut selvitykset), etuuksien 
ansaintatiedot, henkilötason vastuuvelan määrä (alkanut sekä vastainen 
vastuuvelka), eläkkeen maksutiedot (kuten pankkiyhteystiedot ja 
ennakonpidätystiedot ja mahdolliset ulosottotiedot), kuolintiedot ja 
verotiedot.  

Henkilötiedot ovat peräisin:  

Henkilötiedot ovat peräisin erityisesti rekisteröidyltä itseltään ja 
työnantajalta. Tietoja voidaan saada soveltuvin osin myös 
eläketurvakeskukselta, kansaneläkelaitokselta, muilta lakisääteistä eläkettä 
maksavilta eläkelaitoksilta, lääkäreiltä ja sairaaloilta sekä viranomaisilta 
(kuten vero- ja ulosottoviranomaisilta ja vuodesta 2019 alkaen myös ns. 
tulotietojärjestelmästä). Jos tiedot eivät ole rekisteröidyn itsensä tai tämän 
työnantajan toimittamia, ne on saatu rekisteröidyn antaman suostumuksen 
perusteella tai soveltuvan eläke- ym. lainsäännön perusteella. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista rekistereistä (kuten 
väestörekisterikeskus). 

Henkilötiedot poistetaan käsittelystä:  

Rekisterinpitäjä ja soveltuvin osin henkilötietojen käsittelijät ovat 
määrittäneet henkilötietojen säilytysajat vallitsevan lainsäädännön 
puitteissa. Tarkemmat määrittelyt löydät henkilötietojen käsittelijöiden 
tietosuojaselosteista, jotka löydät yllä mainituista linkeistä. 

Käsittelylogiikka:  

Henkilötietojen luottamuksellisuus ja niiden turvallisuus varmistetaan 
teknisillä ja organisatorisilla suojatoimenpiteillä. Eläkekassan 
henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä 
profilointia. 

4 Henkilötietojen (henkilörekisterin) suojaaminen 

Eläkekassa toimii rekisterinpitäjänä, mutta on ulkoistanut henkilötietojen 
käsittelyn Mandatumille, joka vastaa henkilörekisterin suojaamisesta. 
Yksityiskohtaisempaa tietoa rekisterin suojaamisesta löydät Mandatumin ja 
soveltuvin osin Varman tietosuojaselosteista.  

5 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa: 

 Nähdä kaikki henkilötiedot, jotka ovat rekisterinpitäjän hallussa, sekä 
saada niistä jäljennös 
 Pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan puutteelliset tai virheelliset 
henkilötiedot 
 Pyytää rekisterinpitäjää poistamaan sellaiset tiedot, joiden 
säilyttämiselle ei enää ole perustetta 



 Oikeus eräissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojen käsittelyä kun; 
o Rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden 
o Käsittely tapahtuisi lainvastaisesti, mutta rekisteröity ei halua 

tietojaan poistettavan 
o Rekisteröity tarvitsee tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, 

esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 Eräissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
 
Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeuttaan ja muita oikeuksiaan ottamalla 
yhteyttä Mandatumin tai Varman asiakaspalveluun (ks. yhteystiedot 
jäljempänä) taikka konkurssipesään (ks. yhteystiedot ylempänä). 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Katso tarkemmin 
tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivut osoitteessa www.tietosuoja.fi. 

6 Henkilötietojen luovutukset ja vastaanottajien ryhmät  

Eläkekassa käyttää Mandatumin hallinnointipalveluita rekisterin ylläpitoon 
ja hallinnointiin sekä asiakaspalvelun hoitoon. Mandatum  ja sen 
alihankkijat (kuten Varma) käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja vain 
siinä määrin kuin se on tarpeen ko. toimeksiannon toteuttamiseksi.  

Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti myös viranomaisille 
lainsäädännössä säädetyn mukaisesti (esim. eläketurvakeskukselle, 
kansaneläkelaitokselle sekä vero- ja ulosottoviranomaisille ja vuodesta 2019 
alkaen myös ns. tulotietojärjestelmään). Soveltuvan eläke- ym. 
lainsäädännön perusteella tietoja voidaan luovuttaa myös muun muassa 
muille lakisääteistä eläketurvaa järjestäville eläkelaitoksille. 

7 Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
Ajantasaisen tiedon henkilötietojen mahdollisesta siirrosta EU:n tai ETA-
alueen ulkopuolelle sekä tähän liittyvistä asianmukaisista suojatoimista, 
joilla kulloinkin varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso, löydät 
Mandatumin ja sen alihankkijoiden (kuten Varman) tietosuojaselosteista. 

8 Lisätiedot 

Rekisterinpitäjä ei ole nimittänyt tietosuojavastaavaa. 

Lisätietoa tietosuojasta, henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn 
oikeuksista antaa rekisterinpitäjän lisäksi: 

 Mandatum Life Palvelut Oy:n asiakaspalvelu 
https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/ota-yhteytta 

 Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman asiakaspalvelu, puhelin 
010 2440 


