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Sisäisen ilmoituskanavan rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on päättänyt rekisterin vastuuhenkilöstä ja

vastuuhenkilön tehtävistä (kaupunginhallituksen päätös 7.3.2022, § 182).

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike

Kaupunginkanslia / Hallinto-osasto / Oikeuspalvelut / Kaupunginlakimies

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Oikeuspalveluassistentit, Kaupunginkanslia / Hallinto-osasto / Oikeuspalvelut

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa sellaisten henkilöiden suojelua, jotka

ilmoittavat rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista teoista tai

laiminlyönneistä, joita on pidettävä Euroopan unionin asetusten tai kansallisten lakien

rikkomisena seuraavilla lainsäädännön aloilla:

1. julkiset hankinnat

2. rahoituspalvelut, -tuotteet ja -markkinat sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen

ehkäiseminen

3. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

4. liikenneturvallisuus

5. ympäristönsuojelu

6. säteilyturva ja ydinturvallisuus

7. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi

8. kansanterveys

9. kuluttajansuoja

10.  yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Edellytyksenä ilmoitusten käsittelylle on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä:

1. josta voi seurata vankeusrangaistus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen

seuraamus tai

2. joka voi vakavasti vaarantaa edellä tarkoitetun lainsäädännön yleisen edun mukaisten

tavoitteiden toteutumisen.

Lisäksi suojelua sovelletaan sellaisiin henkilöihin, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä tai

rikkomisista, jotka liittyvät Euroopan unionin menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen ja

varojen keräämiseen taikka Euroopan unionin tai kansallisiin avustuksiin tai Euroopan

unionin tai kansallisiin valtiontukisääntöihin.



Suojelua sovelletaan myös sellaisiin henkilöihin, jotka ilmoittavat:

3. Euroopan unionin tai kansallisten kilpailusääntöjen vastaisia rikkomista,

väärinkäytöksiä tai menettelyitä tai

4. yhteisöverosääntöjen rikkomisia tai järjestelyjä veroetujen saamiseksi (SEUT 26 art. 2

kohta).

Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuntalain (39 §) toteuttaminen, jonka

mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia sisäisestä valvonnasta ja

riskienhallinnasta, sekä hallintolain hallinnon oikeusperiaatteita koskeva lainkohta (2 luku 6

§), jonka mukaan viranomaisen on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja

odotuksia.

Ilmoitukset voivat koskea myös sellaisia tilanteita, joissa kaupunki on asianomistajan

asemassa esimerkiksi ilkivallan kohteena, jolloin henkilötietojen käsittely on tarpeen

tällaisten tapausten käsittelemiseksi.

Käsittelyn oikeusperuste

Ilmoituksissa, joiden käsittely perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden

rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, oikeusperuste on:

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Ilmoituksissa, joita käsitellään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi sekä

oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettujen odotusten suojaamiseksi, käsittelyn

oikeusperuste on:

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: Käsittely on tarpeen yleistä

etua koskevan tehtävän suojelemiseksi ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan

käyttämiseksi



Ilmoituksissa, joissa kaupunki on asianomistajan asemassa, oikeusperuste on:

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohta: käsittely on tarpeen

rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Keskeinen lainsäädäntö

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden

suojelusta sekä siihen liittyvät lait (VN/2434/2018)

 Kuntalaki 39 § (410/2015)

 Hallintolaki 2 luku 6 § (434/2003)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittajien, ilmoituksen kohteiden ja kolmansien osapuolien, kuten

todistajien, henkilötietoja.

 Ilmoitus on mahdollista tehdä anonyymisti. Ilmoittaja voi halutessaan jättää nimensä,

sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa. Lisäksi ilmoittaja voi antaa tapahtuneen

kuvauksessa muita mahdollisia tietoja itsestään kuten tietoja koskien hänen omia

työtehtäviään.

 Ilmoituksen tiedot ovat lähtökohtaisesti teonkuvauksia. Ne voivat sisältää tietoja

ilmoituksen kohteesta, kuten hänen nimensä, tehtävänimikkeensä, yhteystietonsa,

toimipisteensä sekä tiedot tapahtumapaikasta ja ajankohdasta ja muita mahdollisia

ilmoittajan antamia tietoja.

 Ilmoituksissa voi olla kolmansien osapuolien, esimerkiksi todistajien, henkilötietoja

kuten heidän nimensä ja yhteystietonsa ja muita mahdollisia ilmoittajan antamia

tietoja.



6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan tarvittaessa toiselle rekisterinpitäjälle, esimerkiksi poliisille niiltä osin

kuin on kyse rikosepäilystä tai pelastusviranomaisille kun kyseessä on turvallisuuteen

liittyvä tapaus.

Lisäksi henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa keskitettyyn ulkoiseen, valtioneuvoston

oikeuskanslerin ylläpitämään ilmoituskanavaan sekä muihin ilmoittajansuojelulain 16 §:n

mukaisiin valvontaviranomaisiin.

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysajat

Ilmoituksia säilytetään lain Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta

ilmoittavien henkilöiden suojelusta 21 §:n mukaan ainoastaan niin pitkään kuin se on

välttämätöntä ja oikeasuhteista laissa asetettujen vaatimusten tai muiden unionin

oikeudessa tai kansallisessa oikeudessa asetettujen vaatimusten noudattamiseksi.

Muita ilmoituksia säilytetään noudattaen erityislainsäädäntöä sekä kunnallisten asiakirjojen

säilytyksestä annettuja suosituksia ja määräyksiä.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti ilmoittajilta. Ilmoitusten käsittelemiseksi tietoja voidaan

kerätä myös muista lähteistä tapauksesta riippuen.
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