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Henkilörekisterin tiedot  

1. Rekisterin nimi 

Whistleblowing-ilmoituskanavan rekisteri 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään ilmoitusten tutkimista ja käsittelyä varten. 

3. Rekisterinpitäjä 

Rekisterinpitäjä on Tampereen Sähkölaitos Oy (Y-tunnus 0153791-8). Konserni toimii yhtenä 

rekisterinpitäjänä, joten tämä kattaa myös tytäryhtiöt Tampereen Sähköverkko Oy:n (1950681-

0) ja Tampereen Vera Oy:n (1950694-1). 

4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Marianne Toivonen 

Tampereen Sähkölaitos Oy 

Osoite: Voimakatu 17 

Puhelin: 020 630 3001 

tietosuoja@sahkolaitos.fi 

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

Tampereen Sähkölaitos ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja konsernin ulkopuolelle. 

Poikkeuksena tästä ovat viranomaiskäsittelyä vaativat ilmoitukset (esimerkiksi Poliisi) sekä 

teknisissä ongelmatilanteissa järjestelmätoimittaja. 
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6. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus  

A) 

 Lakiperusteisten tehtävien hoitaminen  

 Suostumus 

 Oikeutettu etu 

 

     Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun tietojenkäsittelyyn. 

 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 

7. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä:  

Rekisteri sisältää konsernin henkilöstön tai muiden sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden antamia 

tietoja. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, puhelinnumero, sähköposti, tai muita ilmoittajan 

antamia selvittelyyn/tutkintaan liittyviä henkilötietoja. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä. 

Rekisterissä on myös ilmoitusten käsitteljöiden nimet, lokitiedot sekä suoritet toimenpiteet.  

 

Ilmoituksen tekijä voi valita, tekeekö hän ilmoituksen nimellä vai anonyymina.  

  

8. Rekisterissä on manuaalista (paperi) aineistoa 

Lähtökohtaisesti rekisterissä ei ole paperiaineistoa. Rekisteröity voi kuitenkin halutessaan 

toimittaa aineistoa paperimuodossa. Samoin lakisyistä paperiaineistoa saattaa muodostua.  

9. Rekisterin tietolähteet 

Rekisteröidyltä itseltään. 

10. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Tietoja saavat käsitellä ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoidollisista syistä. 

Tiedot ovat suojattu teknisin ja organisatoristen menetelmin oikeudettomalta käytöltä. Kaikki 

henkilötietojen käsittelijät ovat koulutettu käsittelyn turvaamiseksi tietosuojan huolehtimisesta 

ja ylläpitämisestä asianmukaisella laajuudella. 
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11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen ei säännönmukaisesti luovuteta mihinkään. Tarpeen vaatiessa ne voidaan luovuttaa 

viranomaiselle esimerkiksi Poliisille tai muulle viranomaiselle. 

 

12. Rekisterin tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle  

Pääasiallisesti Sähkölaitos käsittelee henkilötietoja EU/ETA-alueella. Jos kuitenkin  

siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle, käytämme voimassa olevan  

tietosuojalainsäädännön mukaisia asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten Euroopan komission  

hyväksymiä mallisopimuslausekkeita. 

 

13. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 

Sähkölaitoksella on voimassa oleva asianhallintasuunnitelma, johon on määritelty säilytysajat. 

Jos ilmoitus ei johda tutkintaan, säilytysaika on 1 vuosi.  

Jos ilmoitus johtaa tutkintaan on säilytysaika 1 vuosi ellei tutkinnassa tule esiin syytä 

(esimerkiksi laki tai kanneaika), jonka vuoksi ilmoitus tulee säilyttää kauemmin.  

14. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä henkilötietoja hänestä on 

tallennettu ja tarvittaessa oikaista ja/tai täydentää tietoja. Tarkastusoikeutta käyttäessään 

rekisteröidyn tulee varautua siihen, että hänet tunnistetaan käyttämällä esimerkiksi 

viranomaisen hyväksymää virallista henkilöllisyystodistusta.  

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos hän kokee, että 

hänen henkilötietojaan on käsitelty vastoin oikeusperusteita ja/tai käytetty vääriin tarkoituksiin.  

Valitusoikeus: Rekisteröity voi myös valittaa tietojenkäsittelystä tietosuojavaltuutetulle, mikäli 

hän kokee, että tietoja on käsitelty väärin perustein ja/tai vastoin niiden määriteltyä 

käyttötarkoitusta. 

Oikeus poistaa tiedot: Rekisteröity voi pyytää Tampereen Sähkölaitosta poistamaan häntä 

koskevat tiedot. Tällöin Tampereen Sähkölaitos poistaa tiedot, mikäli niiden säilyttämiseksi ei 

ole oikeusperusteita. 
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Tampereen Sähkölaitoksen konsernin asiakkaat voivat halutessaan käyttää oikeuksiaan 

milloin tahansa. Tampereen Sähkölaitos Oy varmistaa jokaisen rekisteröidyn henkilöllisyyden. 

Mikäli rekisteröity käyttää oikeuksiaan useammin kuin kerran vuodessa, oikeuden 

toteuttamiseksi peritään hallinnollinen maksu. 


