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WHISTLEBLOWING-ILMOITUSKANAVAN TIETOSUOJASELOSTE 

Aspo Oyj 

 

  YLEISTÄ 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Aspo Oyj (“Aspo” tai ”rekisterinpitäjä”) 
käsittelee henkilötietoja whistleblowing-ilmoituskanavan yhteydessä. Aspo-
konserniin kuuluvat ESL Shipping Oy, Leipurin Oyj, Telko Oy ja Kauko Oy. Tässä 
tietosuojaselosteessa todettu soveltuu kaikkeen whistleblowing-ilmoituskanavaan 
liittyvään henkilötietojen käsittelyyn kaikissa edellä mainituissa Aspon yhtiöissä.  

Ilmoituskanava on tärkeä työkalu Aspolle valvottaessa mahdollisia väärinkäytös- ja 
rikkomusepäilyjä. Ilmoituskanava mahdollistaa nopean reagoinnin ja tukee osaltaan 
Aspon työnantaja- ja yritysmielikuvaa tarjoten kanavan epäkohtien esille tuomiseksi.  

Noudatamme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa 
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan voimassa olevaan 
tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen 
(2016/679) sekä Suomen tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan 
liittyviä käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaselosteessa, tulkitaan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä (”rekisteröity”) koskevia 
tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin 
tietosuoja-asetuksessa on tarkemmin määritelty. 

  REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA 

Rekisterinpitäjä 
Aspo Oyj (”Aspo”) 
Mikonkatu 13 A, PL 499 
00101 Helsinki 
Puh. +358 9 5211 

Yhteyshenkilö 
Johanna Ahtiainen / Aspo Oyj 
Mikonkatu 13 A, PL 499 
00101 Helsinki 
Puh. +358 9 521 4100 
johanna.ahtiainen (at) aspo.com  

  
  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTEET 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat: 

• Aspon toiminnan valvominen 

• rikosten, rikkomusten ja väärinkäytösten tai muiden vastaavien tekojen tai 
laiminlyöntien seuraaminen ja selvittäminen tai selvittämisen edistäminen 

• valvonnan kehittäminen, analysointi ja tilastointi 

• lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen  
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Ilmoituskanavan avulla Aspolla on mahdollisuus seurata, noudatetaanko sen 
organisaatiossa Aspon päätöksenteko- ja valvontajärjestelmään liittyviä sääntöjä ja 
lakeja erityisesti rahanpesuun, kirjanpitoon, tilintarkastuksiin, korruptioon ja 
lahjontaan, ympäristö- ja talousrikoksiin sekä kilpailuoikeuteen liittyen tai eettisten 
ohjeiden rikkomiseen liittyen. 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen 
perustaa ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseen sekä osin rekisterinpitäjän 
oikeutettuun etuun varmistaa rekisterinpitäjän työntekijöiden ja 
yhteistyökumppanien eettinen ja lainmukainen toiminta.  

Aspo ei voi pyytää ilmoituksen kohteena olevilta henkilöiltä whistleblowing-
ilmoituskanavan kautta jätetyssä ilmoituksessa annettujen henkilötietojen osalta 
lainsäädännössä (laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)) edellytettyä 
erillistä suostumusta henkilötietojen keräämiseen muualta kuin työntekijältä 
itseltään.  Henkilötietojen käsittelystä whistleblowing-ilmoituskanavien yhteydessä 
kuitenkin tullaan säätämään kansallisessa EU:n whistleblower-direktiivin 
((EU)2019/1937) täytäntöönpanevassa ilmoittajansuojelulaissa, jota koskeva 
säädöshanke on eduskunnassa vireillä. Lain voimaantulon jälkeen erillistä 
suostumusta henkilötietojen keräämiseen muualta kuin työntekijältä itseltään ei 
ilmoituksen kohteena olevalta henkilöltä enää tarvittaisikaan.  

 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET 

Selvyyden vuoksi todetaan, että anonyymia ilmoituskanavaa käytettäessä 
ilmoituksen tekijän ei tarvitse antaa itsestään tietoja, joiden perusteella hänet 
voidaan tunnistaa. 

Henkilötietojen ensisijainen tietolähde on verkossa toimiva ilmoituskanavapalvelu, 
jonka avulla kuka tahansa voi jättää väärinkäytösepäilyjä koskevia ilmoituksia 
Aspolle. Aspo pyrkii keräämään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat 
välttämättömiä tapauksen tutkimista ja selvittämistä varten. Ilmoituskanavan kautta 
jätettyjen henkilötietojen laajuus kuitenkin määräytyy ilmoittajan harkinnan mukaan, 
mistä syystä Aspo ei voi aina vaikuttaa siihen, että se ei saa tarpeettomia 
henkilötietoja ilmoituksen yhteydessä.  

Whistleblowing-ilmoituskanavan käytön yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot 
liittyvät pääsääntöisesti ilmoittajaan ja ilmoituksen kohteeseen. Ilmoituksesta voi 
kuitenkin ilmetä myös muiden henkilöiden, kuten todistajien ja kollegoiden 
henkilötietoja siinä laajuudessa, kuin ilmoittaja on niitä Aspolle toimittanut.  

Ilmoittaja voi halutessaan antaa Aspolle ilmoituskanavan kautta tai muulla tavoin 
perustietonsa, muun muassa nimen, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteensa. 
Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä myös anonyymisti.  

Ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä Aspo käsittelee niitä tietoja, joita ilmoittaja 
on sille toimittanut, esimerkiksi yksilöintitiedot, kuten nimi ja asema yrityksessä.  

Lisäksi Aspo käsittelee ilmoituksessa esiin tulleita muita henkilötietoja esimerkiksi 
epäillystä kohdehenkilöstä sekä tämän lainsäädännön tai eettisten periaatteiden 
vastaisesta toiminnasta. Nämä tiedot voivat sisältää myös henkilötietojen 
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erityisryhmiin kuuluvia tietoja sekä rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyviä 
henkilötietoja.  

Ilmoituksen saatuaan Aspo aloittaa asiassa sisäisen tutkinnan, joka kohdistuu 
ilmoituksen kohteen menettelyn ja sen lainmukaisuuden tai toimintaperiaatteiden 
mukaisuuden arviointiin. Myös tässä yhteydessä Aspo kerää ja/tai generoi 
henkilötietoja, jotka voivat liittyä kaikkiin edellä mainittuihin rekisteröityjen ryhmiin ja 
sisältää kaikkiin edellä mainittuihin henkilötietojen ryhmiin kuuluvia tietoja. 
Tietolähteenä voivat toimia laajasti eri tahot, kuten alkuperäinen ilmoittaja, Aspon 
ja/tai sen konserniyhtiöiden henkilöstö sekä erilaisten sidosryhmien edustajat.   

  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tässä 
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lakisääteisten 
velvoitteiden vuoksi. Ilmoitukseen sisältyvien sekä ilmoitukseen liittyvän selvityksen 
aikana kerättyjä tietoja säilytetään pääsääntöisesti vaateen esittämiselle asetetun 
ajan umpeutumiseen asti. Säilytysaika voi myös vaihdella pakottavien oikeudellisten 
vaatimusten mukaisesti. Lähtökohtaisesti ilmoitustietoja säilytetään 120 päivää 
ilmoituksen liittyvän selvityksen valmistumisesta, jollei tietojen säilyttäminen ole 
tarpeellista rikostutkinnan, oikeudenkäynnin tai viranomaistutkinnan vuoksi taikka 
ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksien 
turvaamiseksi. 

Käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan tai muutetaan 
anonyymeiksi kohtuullisessa ajassa. Aiheettomat ilmoitukset, jotka sisältävät 
henkilötietoja, anonymisoidaan välittömästi.  

 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT 

Aspo ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja 
voidaan kuitenkin luovuttaa konserniyhtiöillemme sekä lain mukaisesti, esimerkiksi 
poliisille tai muulle viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Lisäksi saatamme 
luovuttaa tietoja viranomaisille viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

Aspo käyttää ulkoisia palveluntarjoajia ilmoituskanavan hallinnoinnissa ja 
ilmoitusten käsittelyssä. Henkilötietoja siirretään ulkoisille palveluntarjoajille vain 
siinä määrin kuin se on tarpeen ilmoituskanavan toiminnan toteuttamiseksi.  

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS 

Tietoturva ja henkilötietojen suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. 
Ilmoituskanavassa käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia 
henkilötietojen suojaamiseksi. Ilmoituskanavan palveluntarjoaja käsittelee 
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henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Palveluntarjoaja ei tallenna IP-
osoitteita tai muita tietoja, joilla voisi tunnistaa ilmoituksen lähettäjän. Kaikki 
ilmoituskanavan raportit ovat salattuja ja vain nimetyt henkilöt voivat purkaa 
salauksen. Pääsyoikeus ilmoituskanavan tietoihin on rajattu ainoastaan erikseen 
oikeutetuille tahoille. Henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on vaitiolovelvollisuus 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.  

 REKISTERÖITYJEN OIKEUDET 

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet omiin 
henkilötietoihinsa. Oikeuksien soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu 
kuitenkin henkilötietojen käyttötarkoituksesta sekä -tilanteesta.  

• Oikeus päästä henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus 
siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja sekä muut 
tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista. Oikeus 
toteutetaan, ellei lainsäädäntö, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön 
mukainen soveltuva peruste edellytä meitä poikkeamaan tästä. 

• Oikeus henkilötietojen oikaisuun. Rekisteröidyllä on tietyin rajoituksin 
oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai poistamista.  

• Oikeus henkilötietojen poistamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus 
tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojensa 
poistamista. Pyynnöstä poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö, taikka 
jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen soveltuva poikkeusperuste 
edellytä tai oikeuta meitä säilyttämään henkilötietoja.  

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on 
tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus tietyissä tilanteissa 
oikeus saada Aspo rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. 

• Oikeus käsittelyn vastustamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus 
tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin 
etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia. 
Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän taikka 
kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.  

1.1 Oikeuksien käyttäminen 

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla herää kysymyksiä 
henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. 

Voit lähettää rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön kirjeitse tai sähköpostitse 
käyttämällä tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja.  

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. 
Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa 
pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei 
voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen. 
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  OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, 
mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty 
tietosuojalainsääsäädännön vastaisesti.  

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä: Tietosuojavaltuutetun 
toimiston yhteystiedot | Tietosuojavaltuutetun toimisto. 

  MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan joutua muuttamaan ajoittain. Muutokset voivat 
perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin 
säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Uusin 
versio on saatavilla verkkosivuillamme. 

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu 13.4.2022.  

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
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