
1 (2) 
 

Tietosuojaseloste 
Väärinkäytösepäilyjä koskevan rekisterin tietosuojaseloste 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, 
miten Finanssivalvonta käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja 
ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.  
 
1. Rekisterin nimi 
 

Väärinkäytösepäilyjä koskevat ilmoitukset.  
 
2. Rekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 
Finanssivalvonta 
Y-tunnus: 0202248-1 
PL 103 
00101 Helsinki 
 
Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:  
Janne Häyrynen 
Sähköposti: janne.häyrynen@finanssivalvonta.fi  
Puh: +358 9 183 5381 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
Sähköposti: tietosuojavastaava@bof.fi 
Puh: +358 9 1831 (vaihde) 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
 
Rekisterissä käsitellään lain Finanssivalvonnasta (FivaL) 71 a §:n perusteella Finanssivalvonnan 
vastaanottamia ilmoituksia finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin liittyvistä 
väärinkäytösepäilyistä.  
 
FivaL 71 a §:ssä ei ole rajattu ilmoituksen tekijää, joten ilmoituksen väärinkäytösepäilystä voi tehdä 
kuka tahansa. Ilmoitus voi olla myös anonyymi. 
 
 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
 
Rekisteröityjen ryhmät: 
– Ilmoituksen tekijän yhteystiedot ja ilmoituksen kohteen yhteystiedot. 
 
Henkilötietoryhmät (henkilötietoryhmissä on joitakin toimijakohtaisia eroja): 
– Tiedot sisältävät henkilötietoja kuten nimi, osoite, sähköposti, henkilötunnus/y-tunnus. 

 
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

 
Finanssivalvonta voi luovuttaa tietoja poliisille FivaL 3 c §:n perusteella esitutkintaa varten. 

 
6. Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

 
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. FivaL 71 §:n mukaan tietoja 
voidaan luovuttaa muun maan valvontaviranomaiselle, jos väärinkäytösepäilyllä on yhteys muuhun 
valtioon. 
 
 

 
7. Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit 
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Henkilötietoja säilytetään 5 vuotta ilmoituksen tekemisestä. Tiedot poistetaan, kun niiden 
säilytysaika on päättynyt, jollei niiden säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan 
oikeudenkäynnin, viranomaistutkinnan tai tekijän tai kohteena olevan henkilön oikeuksien 
turvaamiseksi. 
 

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 
 
Tiedot kerätään Finanssivalvontaan lakisääteisellä perusteella. FivaL 71 a §:n 1 momentin mukaan 
ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henkilön henkilötiedot on pidettävä salassa. 
FivaL 71 a §:n 4 momentin mukaan rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada pääsyä tietoihin, jos 
tietojen antaminen voisi haitata epäiltyjen rikkomusten selvittämistä.  
 
Asetuksen 17 artikla 3b kohdan mukaan tässä selosteessa kuvattuun lakisääteiseen henkilötietojen 
käsittelyyn ei sovelleta oikeutta tietojen poistamiseen. Asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus 
siirtää tietoja järjestelmästä toiseen tai 21 artiklan vastustamisoikeus eivät sovellu tässä selosteessa 
kuvattuun lakisääteiseen henkilötietojen käsittelyyn.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 

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

 
FivaL 71 a §:n mukaan Finanssivalvonnan on ylläpidettävä järjestelmää, jonka kautta se voi 
vastaanottaa väärinkäytösepäilyilmoituksia. 
 

11. Tietojen lähde  
 
FivaL 71 a § 

 
 


