
 
 

Seloste käsittelytoimista 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
22.2.2023 

 

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n lähipiirirekisteri 
 
 

1. Rekisterinpitäjä   
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, y-tunnus 3251002-1 
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö   
 

Tehtävänimike   
Hallintopäällikkö 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö   
 
Tehtävänimike   
Juristi 
 

Yhteystiedot   
PL 100, 01022 Kaupunkiliikenne 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste   
 
Käsittelyn tarkoitukset   
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön lähipiiriliiketoimien luotettava 
seuranta ja yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa tehtyihin liiketoimiin liittyvien tietojen 
esittäminen yhtiön tilinpäätöksessä, sekä lähipiirilainoihin liittyvien tietojen esittäminen 
toimintakertomuksessa. 
 
Käsittelyn oikeusperuste   
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Osakeyhtiölaki (624/2006) ja kirjanpitoasetus 
(1339/1997) edellyttävät yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välisiin liiketoimiin sekä 



 
 
lähipiirilainoihin liittyvien tietojen esittämistä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. 
 
Keskeinen lainsäädäntö 

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

• Tietosuojalaki (1050/2018) 

• Osakeyhtiölaki (624/2006) 
• Kirjanpitoasetus (1339/1997) 

 

5. Rekisterin tietosisältö   
 
Rekisteröityjä ovat osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 11 §:n ja kirjanpitoasetuksen 
(1339/1997) 2 luvun 7b §:n määritelmien mukaan yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt. 
 
Rekisteriin talletetaan rekisteröidyistä seuraavat tiedot joko kokonaan tai osittain:   

• nimi 

• puhelinnumero 

• sähköpostiosoite 

• lähipiiriin kuulumisen peruste  
• lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen nimet ja y-tunnukset 

 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

 
Kirjanpitoasetus (1339/1997) edellyttää, että tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä tiedot 
kirjanpitovelvollisen ja tämän lähipiiriin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia 
eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Esitettäviin tietoihin tulee sisältyä: 

1) kuvaus liiketoimesta; 
2) liiketoimen arvo; 
3) lähipiirisuhteen luonne; sekä 
4) muut kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät 
tiedot liiketoimesta. 

Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan toimintakertomuksessa on erikseen ilmoitettava 
rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sekä niiden pääasialliset 
ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai 
viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta. 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilintarkastajalle, Patentti- ja rekisterihallitukselle 
tilinpäätöksen rekisteröinnin yhteydessä sekä mahdollisten väärinkäytösten osalta 



 
 
toimivaltaiselle viranomaiselle (kuten poliisi) väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja 
luovutetaan vain tarvittavassa laajuudessa. 
 
Yhtiö käyttää O365-pilvisähköpostia, minkä myötä sähköpostissa käsiteltävien henkilötietojen 
siirtyminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on mahdollista.  
 

7. Tietojen säilytysajat 
 
Tietoja säilytetään 10 vuotta sen tilikauden päättymisestä, johon lähipiirin osalta kerätyt tiedot 
liittyvät. 
 

8. Henkilötietojen tietolähteet   
 
Tiedot saadaan vuosittain tehtävällä kyselyllä, joka toimitetaan yhtiön johtotehtävissä 
toimiville rekisteröidyille (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut lähipiiriin kuuluvat 
johdon avainhenkilöt), joilta kerätään tarvittavat tiedot myös niiden ko. henkilöiden 
perheenjäsenten osalta, joiden katsotaan kuuluvan yhtiön lähipiiriin.   


