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Henkilötietojen käsittely ilmoituskanavassa 

1. Rekisterinpitäjä
2M-IT Oy 
2859795-3 
Joukahaisenkatu 9 B 
20520 Turku 

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Sari Rasi, henkilöstöjohtaja 
sari.rasi@2m-it.fi 

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Iina Naumanen, tila- ja vastuullisuusasiantuntija
iina.naumanen@2m-it.fi 

4. Tietosuojavastaava
2M-IT Oy:n tietosuojavastaava, Oona Eskola, lakimies 
tietosuojavastaava@2m-it.fi 

5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?
Lähtökohtaisesti ilmoitukset jätetään anonyymisti. Henkilötietoja voidaan käsitellä ainoastaan 2M-IT Oy:n 
oikeudellisten ja eettisten velvoitteiden täyttämiseen ja tulleiden ilmoitusten asianmukaiseen selvittelyprosessiin. 

6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?
Henkilötietojen käsittely perustuu tällä hetkellä 2M-IT Oy:n oikeutettuun etuun selvittää toiminnassaan mahdollisesti 
tapahtuneita väärinkäytöksiä tai muuta ilmoitettua toimintaa. Tietojen käsittelijät ovat 2M-IT Oy:n nimeämät 
ilmoitusten käsittelijät. 

Whistleblowing-ilmoituskanavan ylläpito tulee jatkossa perustumaan lakiin, jolla pannaan täytäntöön Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
(ilmoittajien suojeludirektiivi). Tämä lakiesitys on vielä eduskunnassa valmistelussa ja tätä tietosuojaselostetta tullaan 
päivittämään, kun laki astuu voimaan. 

7. Mitä tietoja käsitellään?
2M-IT Oy:n ilmoituskanavassa on ilmoittajan päätettävissä, jättääkö hän ilmoituksen anonyymisti vai omalla 
nimellään ja yhteystiedoillaan. Jos henkilö haluaa tehdä ilmoituksen anonyymisti, hänestä itsestään ei käsitellä mitään 
henkilötieoja, eikä ilmoitusta ole mahdollista yhdistää yksittäiseen henkilöön.  

Jos henkilö haluaa tehdä ilmoituksen omalla nimellään ja yhteystiedoillaan, tällöin järjestelmään on mahdollista 
tallettaa ilmoittajan antamat tiedot. Tällöin järjestelmässä käsitellään niitä henkilötietoja, jotka henkilö on itse 
ilmoittanut. Järjestelmä ei voi estää henkilöä ilmoittamasta toisen henkilön henkilötietoja ilmoituksessaan. 

2M-IT Oy pyrkii käsittelemään vain välttämättömiä henkilötietoja tapauksen tutkimista varten. Näitä voivat olla: 

▪ perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja organisatorinen asema
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▪ ilmoituksen tiedot, joita ovat kaikki ilmoittajan antamat tiedot, esimerkiksi väitetyn väärintekijän 
henkilöllisyys, väitetyn väärinkäytöksen todistajien tai muutoin tapaukseen liittyvien kolmansien osapuolten 
henkilöllisyys, väitetyn väärinkäytöksen kuvaus ja peruste sekä kaikki muut asiaan kuuluvat tiedot 

 
▪ tutkimustiedot, joita ovat kaikki väitetyn väärinkäytöksen tutkimuksissa tarvittavat tiedot, kuten 

työsuhteeseen liittyvät tiedot, auditointi- ja taloustiedot, kolmannen osapuolen raporteista ja arvioinneista 
ilmenevät tiedot sekä käytös- ja kirjautumistiedot. 

 
Ilmoittaja käyttää päätösvaltaa siitä, millaisia henkilötietoja hän sisällyttää ilmoitukseensa ja raportointilomakkeen 
vapaiden tekstikenttien vuoksi ilmoittaja voi paljastaa myös muita kuin edellä mainittuja henkilötietoja, mukaan 
lukien erityisiin henkilötietotietoryhmiin kuuluvia tietoja. Sellaiset ilmoituksen sisältämät henkilötiedot, joilla ei 
selvästi ole merkitystä tapauksen tutkimisen kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. 
 

8. Miten tiedot saadaan? 
2M-IT Oy kerää pääsääntöisesti tietoja ilmoituskanavaan tehdyistä ilmoituksista sekä ilmoituksen kohteen selvittelyn 
yhteydessä tarvittaessa 2M-IT Oy:n sisäisistä sekä ulkoisista lähteistä, kuten esimerkiksi asiaan liittyviltä työntekijöiltä, 
IT-järjestelmistä ja yhteistyökumppaneilta.  
 

9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja? 
2M-IT Oy:n käyttämän ilmoituskanavan järjestelmätoimittaja on Keskuskauppakamari. Keskuskauppakamarilla ei ole 
pääsyä kanavassa oleviin ilmoituksiin. 
 
Henkilötiedot luovutetaan kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille tai ulkopuolisille tarkastajille, voimassa 
olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa tai 
2M-IT Oy:n oikeutetun edun sitä vaatiessa esimerkiksi rikosilmoitusta, esitutkintaa tai tuomioistuinkäsittelyä varten. 
 

10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

11. Kuinka kauan tietoja säilytetään? 
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat 
tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. 
 
Ilmoituskanavasta tiedot poistuvat 18 kuukauden (540 päivän) kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Mikäli selvitykset 
johtavat jatkotoimiin, tarvittava dokumentaatio säilytetään erillisessä arkistossa mahdollisten jatkotoimien 
edellyttämän ajan. Tämä säilytysaika vaihtelee pakottavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 
 

12. Miten tietoja suojataan? 
Keskuskauppakamarin tarjoamassa palvelussa ilmoitukset ovat salattu ja ne näkyvät selkokielisinä vain ilmoituksen 
tekijälle sekä 2M-IT Oy:n nimetyille käsittelijöille. Keskuskauppakamari ei voi purkaa salausta edes 2M-IT Oy:n 
pyynnöstä. Tiedonsiirto 2M-IT Oy:n ja Keskuskauppakamarin välillä salataan SSL (Secure Socket Layer) -teknologialla 
tai muulla yleisesti tietoturvalliseksi luokitellulla ratkaisulla. 
 
Ilmoitusten sisältämiin henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät ne 2M-IT Oy:n työntekijät, jotka toteuttavat 
tutkimukset tai valvovat niitä. Pääsy on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. 
Ilmoitusten käsittelijät ovat toimessaan salassapitovelvollisia. Ilmoituksia käsittelevät henkilöt on koulutettu 
tehtäväänsä. 
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13. Rekisteröidyn oikeudet 
Oikeus oikaista tietoja 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 
 
Rekisterinpitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava henkilötietojen oikaisemisesta jokaiselle vastaanottajalle, 
jolle henkilötietoja on luovutettu. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos 
rekisteröity sitä pyytää. 
 

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman 
aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. 
 
Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on tarpeen 

• sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi 

• rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä 
edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten 

• kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä 

• yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia 
tarkoituksia varten, jos oikeus saada tiedot poistetuksi todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai 
vaikeuttaa sitä suuresti 

• oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Kun ei ole kysymys edellä mainituista tilanteista, rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman 
aiheetonta viivytystä, jos 

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin 
käsiteltiin 

• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista 
perustetta 

• rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai käyttää 
vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 

• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti 

• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään 
sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

• tiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. 
 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. 
Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että rajoituksen alaisia henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain 

• rekisteröidyn suostumuksella 

• oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

• toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai 

• tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä. 
 

Oikeus on olemassa seuraavissa tilanteissa: 

• Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 
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• Käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden 
käytön rajoittamista. 

• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee 
niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

• Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoitukseen, ja 
odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut. 
 

Jos käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus 
poistetaan. 
 
Käsittelyä voidaan rajoittaa esimerkiksi siirtämällä valitut tiedot toiseen käsittelyjärjestelmään, estämällä käyttäjien 
pääsy tietoihin tai poistamalla julkaistut tiedot verkkosivustolta. 
 
Rekisterinpitäjän on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle 
vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä 
vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää. 
 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
 
Tiedot on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 
 
Oikeutta sovelletaan 

• ainoastaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn 

• kun henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan 

• kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen 

• kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin. 
 
Oikeus ei kata sellaisia tietoja, jotka rekisterinpitäjä on itse luonut rekisteröidyn toimittamien tietojen pohjalta (esim. 
terveyttä koskevat arviot) tai jotka on koostettu rekisteröidyn tarkkailusta muodostuneiden tietojen analysoinnista 
(kuten profilointi). 
 
Tätä oikeutta ei myöskään ole silloin, kun tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietojen 
sisältämien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on yleiseen etuun ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden 
tarpeen ja oikeasuhtaista, ja oikeus todennäköisesti estäisi erityisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaisi sitä 
suuresti. 
 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi 
ollenkaan. 
 
Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi 
vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 
 
Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos 

• rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai 

• käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
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Kun tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja. 
Vastustamisen jälkeen tietoja ei saa enää käsitellä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. 
 
Kun tietoja käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, rekisteröity 
voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin tietojen käsittely on 
lopetettava. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi. 
 
Rekisteröidylle on selkeästi kerrottava vastustamisoikeudesta. Tieto on esitettävä muusta tiedotuksesta erillään. 
Tietoyhteiskunnan palveluissa rekisteröidyn on voitava käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä 
ominaisuuksia hyödyntäen. 
 

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset tekee ihminen. 

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen 

käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla 

tavalla merkittävästi. Kieltoon on kuitenkin poikkeuksia. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 

katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. 

 


