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1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
annetun lain (172/2012, myöhemmin yritysostolaki) 3 §:ssä tarkoitettujen yritysostohakemusten ja –ilmoitusten käsittely sekä unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten
seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseen EU 2019/452 (myöhemmin EU:n seuranta-asetus) perustuva
yhteistyö muiden EU:n jäsenmaiden ja komission välillä kansallisena yhteyspisteenä
työ- ja elinkeinoministeriössä.
Käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU/679/2016) 6 artiklan
1 kohdan c alakohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi). Kansallinen yleislaki on tietosuojalaki (1050/2018), jolla täsmennetään ja täydennetään tietosuoja-asetusta ja sen kansallista soveltamista.
Ulkomainen omistaja on velvollinen työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä antamaan
tälle kaikki yritysoston vahvistamista koskevan asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot
seurannan kohteesta, ulkomaisesta omistajasta sekä yritysostosta. Näitä asioita käsitellessään hakemusasiakirjoihin saattaa sisältyä myös yritysoston osapuolten sekä heitä
edustavien asiamiesten henkilötietoja, jotka on kerätty vain tätä nimenomaista ja laillista
tarkoitusta varten.
2. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee tietoja yritysoston kohteesta (kohdeyritys), sen
omistajista ja henkilöistä, jotka kohdeyritystä edustavat. Lisäksi ministeriö käsittelee
tietoja ulkomaisesta omistajasta (ostajasta) tai ostajaa edustavista henkilöistä. EU:n
seuranta-asetuksen mukaisessa yhteistyössä ministeriö käsittelee myös muista jäsenmaista tuleviin ilmoituksiin liittyviä henkilötietoja, jotka käsittävät ostajaa ja kohdeyritystä
tai heitä edustavia henkilöitä koskevia tietoja. Henkilötiedot ovat olennaisia sekä rajoitet1
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tuja vain siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä tässä yhteydessä käsitellään.
Käsittelyyn liittyvät henkilötiedot eivät sisällä arkaluonteisia tietoja.
3. Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääosin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
annetun lain pohjalta työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetuista hakemuksista ja ilmoituksista sekä EU:n jäsenmaista ja komissiosta toimitetuista ilmoituksista ja niihin liittyvistä
mahdollisista lisäselvityksistä.
4. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista,
virastoa tai muuta organisaatiota, jolle luovutetaan henkilötietoja.
Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa muille viranomaisille siltä osin ja siinä laajuudessa
kuin se on tarpeen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain ja EU:n seuranta-asetuksen mukaisen seurannan toteuttamiseksi. Sen lisäksi mitä viranomaisen
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus luovuttaa yritysostolain 8 a §:n mukaan lain 3 §:ssä säädettyjen viranomaistehtävien hoitamisessa saamansa tai laatimansa salassa pidettävä asiakirja ja
tiedot muille viranomaisille edellä mainitun seurannan toteuttamiseksi. Muut viranomaiset käsittelevät tietoja ainoastaan tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen.
5. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
6. Säilytysaika
Tietoja säilytetään ilman määräaikoja ja niin kauan, kuin se on asian kannalta arvioiden
tarpeen. Tiedot siirretään tämän jälkeen arkistolain (831/1994) mukaisesti arkistoon työja elinkeinoministeriön arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
7. Tietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät työ- ja elinkeinoministeriössä vain ne virkamiehet, jotka osallistuvat ulkomaalaisten yritysostojen ja EU:n seuranta-asetuksen mukaisten Suomeen
saapuvien tietojen käsittelyyn muista EU:n jäsenmaista ja komissiosta. Kaikista työ- ja
elinkeinoministeriön virkamiehistä, jotka näitä asioita käsittelee, on tehty EU/NATO
Secret-tasoinen turvallisuusselvitys.
Sähköiset tietokannat on suojattu teknisesti eikä asiattomilla ei ole pääsyä tietoihin. Järjestelmissä on asianmukaiset palomuuri-, salaus- ja virustentorjuntaohjelmat, joilla tietoliikenne suojataan. Fyysisiä asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa.
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8. Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Tietoja saa tämän selosteen lisäksi ottamalla yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojavastaavaan.
Rekisteröity voi pyytää nähtäväkseen hänestä itsestään tallennetut henkilötiedot lähettämällä tätä koskevan pyynnön työ- ja elinkeinoministeriölle.
Mikäli rekisteröity havaitsee tiedoissaan puutteita tai virheitä, hän voi pyytää niiden
korjaamista. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle.
Rekisteröidyn oikeutta saada rekisterinpitäjä poistamaan henkilötiedot ei sovelleta,
koska henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen suorittamiseen.
9. Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, hänen tulee ottaa yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Henkilötietojen
käsittelystä voi valittaa tietosuojavaltuutetulle.
Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat
ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun tai kieltäytyä pyynnöstä. Pyyntöjä voidaan pitää ilmeisen
perusteettomina tai kohtuuttomina erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus osoittaa ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 02956 66700
Alla olevasta linkissä on ohjeet valituksen tekemiseksi:
https://tietosuoja.fi/pyynto-rekisteroidyn-oikeuksia-koskevan-maarayksen-antamiseksi
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