
WHISTLEBLOWING TIETOSUOJASELOSTE  
 
1. Yleistä 
 
Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry (jäljempänä ”LJK”) käsittelee henkilötietoja kulloinkin 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka LJK kerää, käsittelee ja suojaa whistleblowing-
ilmoituksen tehneen henkilön (”ilmoittaja”) henkilötietoja. LJK ei käsittele nimettömän 
ilmoittajan henkilötietoja.  
 
LJK pyytää ilmoittajia olemaan lähettämättä ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön liittyviä 
henkilötietoja. 
 
”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön 
liittyvää tietoa. 
 
”Arkaluonteisilla tiedoilla” tarkoitetaan kaikkea tietoa, josta ilmenee etninen alkuperä, poliittiset 
mielipiteet, uskonto tai vakaumus tai ammattiliittoon kuuluminen. Arkaluonteisiksi tiedoiksi 
katsotaan myös geneettiset ja biometriset tiedot, joiden tarkoitus on henkilön yksilöllinen 
tunnistaminen, ja terveyttä sekä seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot. 
 
”Käsittelyllä” tarkoitetaan kaikkea henkilötietoihin kohdistuvaa toimintaa, kuten tietojen keruuta, 
säilyttämistä, järjestelyä ja poistamista. 
 
”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja 
käytön eli päättää, kuinka henkilötietoja käsitellään. LJK on whistleblowing -järjestelmän 
rekisterinpitäjä.  
 
2. Mistä tietoja kerätään 
 
LJK kerää ilmoittajan antamia henkilötietoja pääsääntöisesti whistleblowing-järjestelmän kautta. 
LJK voi kerätä henkilötietoja myös muiden kanavien kautta, kuten omista järjestelmistään.   
 
3. Millaista tietoa kerätään 
 
LJK kerää tapauksen tutkimisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja, joita ovat 
 
- perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asema; 
- ilmoituksen tiedot, joita ovat kaikki ilmoittajan antamat tiedot, esimerkiksi väitetyn 
väärinkäytöksen kuvaus ja peruste sekä kaikki muut asiaan kuuluvat tiedot; ja 
- tutkimustiedot, joita ovat kaikki väitetyn väärinkäytöksen tutkimuksissa tarvittavat tiedot. 
 
LJK poistaa viipymättä sellaiset henkilötiedot, joilla ei ole merkitytä tutkittavan asian kannalta.  
 
4. Mihin tietoa käytetään 
 
Henkilötietoja käytetään ilmoitetun tapauksen tutkimisessa ja, silloin kun väite on vahvistettu 
todeksi, kurinpito- ja korjaavien toimenpiteiden toimeenpanossa. 
 
Käsittely tapahtuu seuraavien perusteiden nojalla: 



 
- käsittely on välttämätöntä, jotta LJK voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa; ja 
- käsittely on välttämätöntä LJK in oikeutettujen etujen suojaamiseksi. 
 
Whistleblowing-järjestelmän väärinkäyttäminen voi johtaa esimerkiksi kurinpidollisiin 
toimenpiteisiin.  
 
LJK tekee tehdyistä kanteluista tilastoja, joihin ei sisälly henkilötietoja. 
 
5. Kuinka kauan tietoja säilytetään 
 
Tutkimusten aikana kerättyä tietoa säilytetään tietoturvallisesti vaateen esittämiselle annetun ajan 
umpeutumiseen asti, minkä jälkeen tiedot hävitetään viipymättä. Tietoja säilytetään 
pääsääntöisesti enintään kaksi (2) vuotta tutkimuksen päättymisestä. Säilytysaika voi kuitenkin 
vaihdella pakottavien säännösten vaatimuksesta. 
 
6. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille 
 
LJK:n nimetyillä henkilöillä, jotka toteuttavat tutkimukset tai valvovat niitä, pääsevät ja 
käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat 
tietoja. 
 
Ilmoittajan henkilöllisyys voidaan luovuttaa vain, jos sitä vaaditaan rikosoikeudellisissa 
menettelyissä tai jos ilmoittaja tekee väärän ilmoituksen tarkoituksenaan aiheuttaa haittaa. 
 
Muutoin henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, esimerkiksi viranomaisille tai 
ulkopuolisille tarkastajille, silloin kun se on välttämätöntä. 
 
7. Siirretäänkö henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen rajojen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen rajojen ulkopuolelle. 
 
8. Kuinka voin vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn 
 
Rekisteröidyllä on oikeus: 
 
- pyytää pääsy omiin tietoihinsa;  
- pyytää omien tietojensa oikaisemista tai täydentämistä, jos tietoissa on virheitä, epätarkkuuksia 
tai puutteita; 
- pyytää henkilötietojensa poistamista; 
- vastustaa käsittelyä erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvästä syystä; 
- pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista; ja  
- pyytää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa, jotta hän voi siirtää tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle. 
- tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.  
 
LJK:lla on oikeus hylätä pyyntö, mikäli siihen lainsäädäntöön perustuva syy. Jos pyyntö hylätään, 
LJK antaa tällöin rekisteröidylle tiedoksi hylkäämisen syyt mahdollisine valitusosoituksineen. 
 
Rekisteröity voi lähettää pyynnön sähköpostitse osoitteeseen ljk@ljk.fi. 
 



9. Rekisterinpitäjän yhteystiedot 
 
Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä whistleblowing-prosessissa LJK:n 
whisteblowing-asiamiehenä toimivaan kunniapuheenjohtaja Timo Silén (puh. +358 40 564 5995, 
sähköposti timo.silen@innovationnetworksin.fi). 
 
Tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettu henkilötietojen rekisterinpitäjä on Liike-elämän ja johdon 
konsultit ry. 
 
LIIKE-ELÄMÄN JA JOHDON KONSULTIT LJK RY 
World Trade Center Helsinki 
PL 800 Helsinki 
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