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Tietosuojaseloste: Väärinkäytösepäilyjen ilmianto
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi  käytetään ja mitä 
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. 

Tämä  tietosuojaseloste  koskee  Väyläviraston  väärinkäytösepäilyjen  ilmiantokanavana 
toimivaa Whistleblow-järjestelmää ja ilmiantojen käsittelyprosessia. 

Rekisteröityinä  voivat  olla  niin  ilmoituksen  tekijä,  vaikka  ilmoituksen  voi  antaa 
nimettömänäkin, sekä ilmoituksen kohteena oleva henkilö.
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1 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Väylävirasto 
PL 33
00521 Helsinki

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000

Yhteyshenkilö:
Samuli Bryggare
kirjaamo@vayla.fi 

Tietosuojavastaava:
Tomi Lapinlampi 
kirjaamo@vayla.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen  käsittelyn  tarkoitus  on  Whistleblow-järjestelmään  liittyvä  ilmoitusten 
käsittely, yhteydenpito ilmoittajiin, tiedotus ja viestintä. 

Whistleblow-järjestelmän  tarkoituksena  on  tarjota  mahdollisuus  anonyymiin 
ilmoituskanava  väärinkäytösten  ilmoittamiseen.  Ilmoittaja  voi  päättää  itse,  mitä 
henkilötietoja ilmoituksessaan antaa. 
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3 Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen  käsittelyn  perusteena  on  yleisen  tietosuoja-asetuksen  6  artiklan  1 
kohdan  e-alakohta  eli  käsittely  on  tarpeen  yleistä  etua  koskevan  tehtävän 
suorittamiseksi seuraavasti:

Ilmoituksissa esitettyjen henkilötietojen osalta kyseessä on tietosuojalain (1050/2018) 4 
§:n 1 momentin 2 kohdan mukainen henkilötietojen käsittely, sillä käsittely on tarpeen 
ja  oikeasuhtaista  viranomaisen  toiminnassa  yleisen  edun  mukaisen  tehtävän 
suorittamiseksi. 

Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon 
virasto, joka väylänpitäjänä vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja 
kehittämisestä  valtion  hallinnoimilla  liikenneväylillä.  Väyläviraston  toiminta  on 
ennakoivaa sekä tieto- ja riskiperusteista. Lainsäädännön mukaisia tehtäviä hoitaessaan 
Väylävirasto käyttää suurissa määrin esimerkiksi julkista hankintaa. 

Väärinkäytösten ilmoittajien suojelu on nykyään EU:ssa epäyhtenäistä ja ilmoittajat eivät 
kaikissa  tilanteissa  saa kunnollista  suojaa vastatoimia  vastaan.  Tämä puolestaan voi 
johtaa siihen, että väärinkäytöksistä ei uskalleta ilmoittaa ja väärinkäytöksistä ei saada 
tietoa  ja  ilmoittamatta  jäävät  väärinkäytökset  ovat  keskeinen  heikentävä  tekijä  ja 
rikkomiset voivat aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa haittaa.

Yleisenä etuna on se, että halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä 
havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.  
Tällä  tavoin  voitaisiin  ennaltaehkäistä  yleiseen  etuun  kohdistuvia  uhkia  tai  vakavia 
haittoja. Yleisen edun vuoksi Väyläviraston tulee varmistaa, että sen toiminta on laillista 
ja mahdolliset väärinkäytökset tulevat esiin.

Whistleblow-järjestelmää hyödynnetään väärinkäyttöepäilyjen ilmoittamiseen ja virasto 
tavoittelee avointa, läpinäkyvää ja eettistä toimintakulttuuria.

Väyläviraston  yleistä  etua  koskeva  tehtävä  ilmenee  muuan  muassa  seuraavasta 
lainsäädännöstä: 
Laki Väylävirastosta (936/2018) 
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
Laki  vesi-  ja  energiahuollon,  liikenteen  ja  postipalvelujen  alalla  toimivien  yksiköiden 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Ilmoituksen  tekijä  voi  valita  ilmoitusta  tehdessään,  antaako  ilmoituksessa  omia 
henkilötietojansa kuten nimensä ja sähköpostiosoitteensa vai tekeekö sen nimettömänä.
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Väylävirasto voi käsitellä seuraavia henkilötietoja ilmoittajasta:
- Nimi
- Sähköpostiosoite 
- Puhelinnumero 
- Organisaatio ja asema
- Muut ilmoituksessa annetut tiedot
- Ilmoitusta koskevat tiedot, kuten antamisajankohta ja käsittelytiedot

Väylävirasto voi käsitellä seuraavia henkilötietoja ilmoitetusta:
-  Ilmoituksessa  annetut  tiedot,  kuten  tiedot  väärinkäytösepäilystä  mukaan  lukien 
ajankohta. Näihin tietoihin saattaa sisältyä esimerkiksi nimi, organisaatio ja asema.
- Ilmoitusta koskevat tiedot, kuten antamisajankohta ja käsittelytiedot
-  Väärinkäytösepäilyn  selvittämiseen  liittyvät  asiat,  mukaan  lukien  asiaa  koskevat 
asiakirjat  kuten  tarjouskilpailun  asiakirjat  ja  sopimusasiakirjat  tai  asiaa  koskevat 
taloudelliset asiakirjat

Henkilötietojen  käsittelyyn  vaikuttaa  ilmoituskanavassa  ilmoitettavien  henkilötietojen 
sisältö. 

5 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja  säilytetään  tietojärjestelmän  tietokannassa  90  päivää  ilmoituksen 
järjestelmäkäsittelyn  päättämisestä,  jonka  jälkeen  tiedot  hävitetään  automaattisesti. 
Ilmoitusten  tiedoista  säilytetään  ne  osat,  jotka  ovat  toiminnan,  jatkokäsittelyn  ja 
raportoinnin kannalta tarpeellista. 

Mikäli  tietoja  on  tarpeen  säilyttää  lakisääteisten  velvollisuuksien  täyttämiseksi, 
säilytysaika on 5 vuotta tai laissa nimenomaisesti säädetty muu aika. 

Mikäli  tietoja  on  tarpeen  säilyttää  väärinkäytösepäilyjen  jatkokäsittelyn  vuoksi, 
säilytysaika määritellään tapauskohtaisesti erikseen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan järjestelmään tehtyjen ilmoitusten kautta. Tämän jälkeen voidaan 
väärinkäytösepäilyn selvittämiseksi kerätä muita tietoja, kuten asiaan liittyviä asiakirjoja.

7 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajan  hallintakäyttäjillä  on  pääsy  henkilötietoihin,  jota  tosiasiallisesti 
käytetään ainoastaan tarpeen vaatiessa poikkeustilanteissa.
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Väyläviraston  sisällä  henkilöiden  määrä,  jotka  käsittelevät  annettuja  ilmoituksia,  on 
rajattu pieneksi.
Jos asiaan vaikuttaa liittyvän rikos, asiaan liittyvät tiedot mukaan lukien henkilötiedot 
voidaan luovuttaa poliisille.

8 Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus 
saada  jäljennös  omista  henkilötiedoistasi  (yleisen  tietosuoja-asetuksen  15  artikla). 
Oikeus saada jäljennös ei  saa vaikuttaa haitallisesti  muiden oikeuksiin ja vapauksiin. 
Väärinkäytösepäilyjen kohdalla huomioidaan rekisteröidyn oikeuksien lisäksi ilmoittajan 
ja Väyläviraston oikeudet ja vapaudet, minkä vuoksi esimerkiksi ilmoituksen kohde ei 
saa ilmoittajan henkilötietoja.

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen 
tietosuoja-asetuksen 16 artikla).

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 
18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Väylävirasto on tarkistamassa asiaa; 
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
-  Väylävirasto  ei  enää  tarvitse  kyseisiä  henkilötietoja,  mutta  sinä  tarvitset  niitä  
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa 
sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi.

Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia 
päätöksiä. 

Voit  esittää  oikeuksiasi  koskevan  pyynnön  Väylävirastoon  sähköpostilla  tai  postitse. 
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen 
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien 
henkilötietojen  käsittelyssä  rikotaan  soveltuvaa  tietosuojasääntelyä.  Suomessa 
valvontaviranomaisena  toimii  tietosuojavaltuutettu  (Tietosuojavaltuutetun  toimisto, 
www.tietosuoja.fi).
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