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Ilmoituskanavan rekisteriseloste 
 
   EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 
   Tietosuojalaki (1050/2018) 
   Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 5 luku 
   Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) 
   Laatimispvm: 2.2.2023 
 
 

 
 

 
1. Valvonnan toteuttaja ja 
rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Metsäpietilä Oy 
 
Yhteystiedot 
Metsä-Pietilänkatu 3, 15800 Lahti, p. 0358311 

 
2. Toiminnasta vastaava 
henkilö 

 
Tietosuojavastaava, Mikko Piironen 

 
 
 

 

3. Rekisterin nimi 

 

Ilmoituskanavan rekisteriseloste 

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
ja käsittelyn perusteet 

 

 

Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön, taloudellisten väärinkäytösten ja 
Koiviston Auto -konsernin eettisten liiketapaperiaatteiden vastaisen menettelyn 
havaitsemiseksi, selvittämiseksi ja estämiseksi. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen 
perustaa ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseen sekä rekisterinpitäjän 
oikeutettuun etuun saada tietoa yhtiöön ja sen toimintaan liittyvistä 
väärinkäytöksistä niihin puuttumiseksi ja rekisterinpitäjän työntekijöiden ja 
yhteistyökumppanien eettisen ja lainmukaisen toiminnan varmistamiseksi. 

 

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille 
palveluntarjoajille tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa 
rajoissa. 

 

 

 
5. Rekisterin tietosisältö 
 
 

  

Koiviston Auto -konserni pyrkii keräämään vain välttämättömiä henkilötietoja 
tapauksen tutkimista varten. Näitä voivat olla: 

 perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja organisatorinen asema tai 
titteli; 

 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; ja 

 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. 

 

Lähtökohtaisesti ilmoitus hoidetaan anonyymisti 

 

 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

 

 

Tietolähteenä toimii ilmoittajan ja selvittäjän kirjaamat tiedot 

 

7. Kuvaus rekisterinpitäjän 
oikeutetusta edusta 

 

 

Koiviston Auto -konsernilla on oikeutettu etu saada tietoa konsernin ja sen 
toimintaan liittyvistä väärinkäytöksistä niihin puuttumiseksi ja konsernin 
työntekijöiden ja yhteistyökumppanien eettisen ja lainmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi. 

 

Ilmoituskanava on lainsäädännön tunnistama tapa valvoa konsernin 
toimintatapojen lainmukaisuutta sekä eettisten liiketapaperiaatteiden toteutumista. 
Ilmoituskanavan kautta on mahdollista saada tietoa mahdollisista 
väärinkäytösepäilyistä ja rikkomuksista sekä reagoida niihin ajoissa, sekä korjata 
mahdolliset puutteet Koiviston Auto -konsernin toiminnassa vastaavien tapauksien 
välttämiseksi tulevaisuudessa.  

 

 
8. Tallenteiden tutkinta ja 
säilyttäminen   

 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä 
laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä 
ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. 

Henkilötiedot poistetaan seuraavan käytännön mukaisesti, mikäli Koiviston Auto 
-konsernia koskevan pakottavan lainsäädännön perusteella säilytysaika ei ole 
pidempi: 

1. viimeistään 60 päivää ilmoituksen sulkemisen jälkeen, mikäli ilmoitus ei 
johda tutkintaan; 

2. viimeistään kaksi vuotta tutkinnan perusteella määrättyjen seuraamusten 
täytäntöönpanon jälkeen 

 

 
9. Säännönmukaiset 
tallenteiden luovutukset tai 
niiden siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 
 
 

Henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät ne Koiviston Auto -konsernin 
työntekijät, jotka toteuttavat tutkimukset ja valvovat niitä. Järjestelmän 
toimittajana on Webropol Oy. 
 
Pääsy henkilötietoihin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja edellä 
mainittuihin tarkoituksiin. Ilmoittajan henkilöllisyyttä, silloin kun se on tiedossa, 
ei luovuteta henkilöille, joihin väitteet kohdistuvat. Ilmoittajan henkilöllisyys 
voidaan luovuttaa vain, jos ilmoittaja antaa siihen luvan, jos sitä vaaditaan 
rikosoikeudellisissa menettelyissä tai jos ilmoittaja tekee väärän ilmoituksen 
tarkoituksenaan aiheuttaa haittaa. 
 
Henkilötiedot luovutetaan kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille tai 
ulkopuolisille tarkastajille, voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa tai 



Koiviston Auto -konsernin oikeutetun edun sitä vaatiessa esimerkiksi 
rikosilmoitusta, esitutkintaa tai tuomioistuinkäsittelyä varten. 
 
Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 
 

 
10. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

 
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä 
asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä ilmoituksiin on 
rajoitettu ja ilmoitusten käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. 
 
Ilmoitusten sisältämiin henkilötietoihin pääsevät ja niitä käsittelevät ne konsernin 
työntekijät, jotka toteuttavat tutkimukset tai valvovat niitä. Pääsy on vain 
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ilmoitusten 
käsittelijät ovat toimessaan salassapitovelvollisia kaikkien asianmukaisesti ja 
vilpittömässä mielessä tehtyjen ilmoitusten osalta.  
 

 
11. Rekisteriin liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 
 

 

11.1 Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus tarkastaa, 
mitä häntä koskevia tietoja Koiviston Auto -konserni rekisterinpitäjänä käsittelee. 
Tarkastusoikeuden avulla toteutetaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta, ja 
oikeutta käyttämällä rekisteröity voi varmistua siitä, että rekisterissä olevat tiedot 
ovat oikeita ja ajantasaisia. Tarkastusoikeuden nojalla rekisteröidyllä on oikeus 
nähdä konsernin hänestä käsittelemät tiedot, sekä saada niistä pyynnöstä 
jäljennökset. Oikeus nähdä konsernin käsittelemät tiedot ei kuitenkaan saa 
vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 

Tietojen tarkastamista koskeva pyyntö tulee osoittaa tämän dokumentin kohdassa 
2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

11.2 Oikeus oikaista virheelliset tiedot 

Tietosuoja-asetuksen 16 artiklaan perustuen rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon 
oikaisua, jos hän on tietoja tarkastaessaan tai muutoin on havainnut niissä olevan 
virheitä. 

Tietojen oikaisemista koskeva pyyntö tulee osoittaa tämän dokumentin kohdassa 2 
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

11.3 Oikeus saada tietonsa poistetuksi 

Tietosuoja-asetuksen 17 artiklaan perustuen rekisteröidyllä on oikeus koska 
tahansa vaatia konsernia poistamaan Koiviston Auto-konsernin käsittelemät 
henkilötiedot, ja konsernilla on velvollisuus poistaa nämä tiedot, mikäli niiden 
käsittelylle ei enää ole laillista perustetta. Tietojen poistamista koskevaa 
rekisteröidyn oikeutta ei sovelleta sellaisten tietojen osalta, joiden käsittely on 
tarpeen lakisääteisen vaatimuksen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Tietojen poistamista koskeva pyyntö tulee osoittaa tämän dokumentin kohdassa 2 
mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

11.4 Muut rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä voi olla tietyissä, tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa määritellyissä 
lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus vaatia Koiviston Auto -konsernia 
rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. 



Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä, milloin henkilötietojen käsittely perustuu konsernin 
tai kolmannen oikeutettuun etuun, ja konsernin on velvollisuus noudattaa 
rekisteröidyn vaatimusta, ellei käsillä ole voi tärkeää ja perusteltua syytä, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen 
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Käyttääkseen yllä esitettyjä oikeuksiaan rekisteröidyn on otettava yhteyttä tämän 
dokumentin kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön. 

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle konsernin 
henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään Suomessa tietosuojavaltuutetulle 
tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti. 

 
 
12. Rekisterin hallinto 

 
Konsernin tietosuojavastaava päättää: 
 
- rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, 
käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden 
toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta ja tietojen luovuttamisesta 
- rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta 
- rekisterin suojaamisesta, tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja 
hävittämisestä 
- rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään 
 

 


