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Kouvolan Ammattiopisto Oy:n ja EduKo koulutus- ja 

yrityspalvelut Oy:n ilmoituskanavan (Whistleblowing) 

tietosuojaseloste 

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle sekä valvovalle 

viranomaiselle. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kouvolan Ammattiopisto Oy  EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy 

Y-tunnus 3213129–1  Y-tunnus 2752232–7 

Taitajantie 2 B   Taitajantie 2 B,  

45100 Kouvola   45100 Kouvola 

www.eduko.fi   EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy - Eduko 

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot 

Rekisteristä vastaava  Tietosuojavastaava 

Kouvolan Ammattiopisto Oy  Tiina Nokkanen 

Taitajantie 2B   Taitajantie 2B 

45100 Kouvola   45100 Kouvola 

 

3. Rekisterin nimi 

Ilmoituskanava (Whistleblowing) 

 

4. Ilmoituskanavan tarkoitus 

Ilmoituskanava on työkalu väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista saada tärkeää 

ja systemaattista tietoa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä ja -rikkomuksista sekä reagoida niihin ajoissa. 

Ilmoituskanavan olemassaolo tukee hyvää toimintakulttuuria mahdollistamalla epäkohtien ja epäilysten esiin tuomisen.  

 

Ilmoituksia voivat tehdä Kouvolan Ammattiopisto Oy:öön ja EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy:öön työnsä vuoksi 

yhteydessä olevat henkilöt ilmoittajansuojelulain (1171/2022) soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 

 

Organisaatio ei voi pyytää erikseen suostumusta ilmoituksen kohteeksi joutuneilta. Ilmoituskanavan kautta väärien 

tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus. 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittely. Henkilötiedoilla 

tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. Tietoja käsitellään ilmoituksissa 

tulleiden tapausten tutkinnassa ja mahdollisten seuraamusten käsittelyssä. 

 

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. 

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää ilmoittajan antamia tietoja, joita voivat olla nimi, puhelinnumero, sähköposti, sijaintitieto tai muita 

selvittelyyn/tutkintaan liittyviä henkilötietoja. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä anonyymisti. Henkilötiedot, joilla ei 

selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitukseen voi lisätä 

myös liitetiedostoja, kuvia ja videoita. 

http://www.eduko.fi/
https://www.eduko.fi/tyoelamalle/eduko-koulutus-ja-yrityspalvelut-oy/
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Rekisteriin rekisteröityjä ovat ilmoituksen kohteena olevat henkilöt ja käsittelijät sekä ilmoituksen tekijä, hänen niin 

halutessaan. Ilmoituksia saavat käsitellä vain organisaation tähän tehtävään nimeämät henkilöt. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on ilmoituksentekijä itse. 

 

Käsittelijät keräävät ilmoittajan antamia henkilötietoja ilmoituskanavan tai muiden kanavien kautta. Ilmoituksen 

luonteen mukaan on mahdollista, että tutkimusten aikana henkilötietoja kerätään Kouvolan Ammattiopisto Oy:n ja 

EduKo koulutus- ja yrityspalvelu Oy:n muista sisäisistä järjestelmistä. Lisäksi käsittelijät keräävät tapauksen tutkinnan 

aikana ilmoituksiin liittyviä välttämättömiä tietoja asianosaisilta sekä tapahtumiin liittyviltä henkilöiltä ja tahoilta. 

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Ilmoituksen käsittely on aina riippumaton, puolueeton ja ilmoituksen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

 

Mikäli anonyymi ilmoitus edellyttää tarkempaa selvittämistä ja ilmoituksessa on annettu henkilötietoja, voidaan niitä 

luovuttaa organisaation nimetyille tutkinnasta vastaaville tahoille. Tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä on salassa 

pidettävä tieto myös ilmoituksen jatkokäsittelyssä. 

 

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Tietoja kuitenkin luovutetaan viranomaisille 

voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

 

9. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen 

tarkoitusten toteuttamiseksi.  

 

Tiedot poistetaan käsittelijöiden noudattamien poistoprosessien mukaisesti seuraavasti 

- Organisaatio poistaa ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset 5 vuoden kuluttua, jollei niiden säilyttäminen ole 

välttämätöntä. 

- Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilmoituksesta ilman 

aiheetonta viivytystä. Ilmoituksen johtaessa tutkintaan, ilmoituksia ja mahdollisesti ilmoitukseen liittyviä 

henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta tutkinnan päättymisen jälkeen. Mikäli tapauksesta aiheutuu 

oikeuskäsittely, säilytetään tietoja käsittelyn edellyttämä aika. 

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

EU:ssa tai ETA-alueella ilmoitettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen rajojen ulkopuolelle. 

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n ja EduKo koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n ilmoituskanavan palveluntarjoaja (TCD 

Consulting and Research Oy) käsittelee henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa Suomessa. TCD ei tallenna IP-

osoitteita tai muita tietoja, joilla voisi tunnistaa ilmoituksen lähettäjän. Palveluntarjoajan hallintakäyttäjillä on pääsy 

henkilötietoihin, mahdollisuutta käytetään ainoastaan tarpeen vaatiessa poikkeustilanteissa. Pääsy ilmoituksiin on 

rajoitettu ja ilmoitusten käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. 

Sähköinen tarkastuspyyntö tehdään ilmoituksen seurantalinkin kautta. Mikäli seurantalinkki ei ole saatavilla tai 

ilmoituksen käsittely on päätetty, voidaan tarkastuspyyntö esittää tietosuojavastaavalle, nimetty selosteen alussa. 

Tarkastuspyyntö edellyttää aina henkilöllisyyden todistamista. 
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Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vaatia Kouvolan Ammattiopisto Oy:tä ja EduKo 

koulutus- ja yrityspalvelut Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus 

tietyin edellytyksin henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen sekä oikeus saada ilmoitus henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksesta. 

 

13. Valituksen tekeminen valvontaviranomainen 

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai että hänen lakisääteisiä 

oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta 

osoitteesta: www.tietosuoja.fi. 

 

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä organisaation ilmoituskanavan sijaan suoraan Oikeuskanslerinviraston 

keskitettyyn ilmoituskanavaan. 

 

 

 

 

https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal
https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal

