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Väärinkäytösten 
ilmoituspalvelumme

✓ Eezy pyrkii edistämään ja ylläpitämään avoimuutta 

sekä vastuullista yritystoimintaa. Ilmoituskanavamme 

tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida epäillyistä 

eettisten ohjeidemme vastaisista väärinkäytöksistä.

✓ Ilmoituspalvelu vähentää mahdollisten väärinkäytösten 

todennäköisyyttä ja osoittaa meidän sitoutumisemme 

vastuulliseen, oikeudenmukaiseen ja lainmukaiseen 

toimintaan.

✓ Palveluamme ylläpitää puolueeton ulkoinen 

kumppanimme WhistleB Whistleblowing Centre.



Milloin ilmoitus-
kanavaa tulisi käyttää ?
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Palvelun avulla voit ilmoittaa esimerkiksi epäillyistä 

väärinkäytöksiä, jotka ovat ohjeidemme ja 

toimintatapojemme tai lakien vastaisia, kuten:

✓ Vakavat syrjinnän ja häirinnän muodot

✓ Turvallisuuspuutteet työpaikalla

✓ Yksityisuuden ja henkilötietojen käsittelyn ongelmat

✓ Verkko- ja tietojärjestelmien puutteet

✓ Petos, Lahjonta

✓ Kilpailunrajoitukset

✓ Kuluttajansuojan toteutumiseen liittyvät ongelmat



Ilmoituksen tekijän 
tulee tuntea olonsa 
turvalliseksi
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✓ Ilmoituksentekijä on suojattu kostotoimilta ohjeidemme ja 

Ilmoittajansuojelu – politiikkamme mukaisesti.

✓ Sinulla ei tarvitse olla täydellisiä tai vakuuttavia todisteita 

epäilyksen ilmaisemiseksi Riittää, että toimit 

vilpittömässä mielessä.

✓ Ilmoituksen tekijän viestejä käsitellään 

luottamuksellisesti, kun epäilyä väärinkäytöstä tutkitaan.

✓ Ensisijaisesti sinun tulee ottaa yhteyttä omaan 

esihenkilöösi mahdollisten väärinkäytösten 

selvittämiseksi. Ymmärrämme myös tarpeen tuoda 

väärinkäyttöepäily esille nimettömästi. Siksi tarjoamme 

kanavan joka mahdollistaa anonyymin viestinnän, ja 

jonka tarjoaa kolmas osapuoli, WhistleB.

✓ Kolmannen osapuolen tarjoama palvelu turvaa 

ilmoittajien nimettömyyden ja suojaa hänen 

arkaluontoisia tietoja.



Miten ilmoituksen 
tekijän henkilöllisyys 
on suojattu?
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✓ WhistleB -palvelu on täysin erillään Eezyn omasta IT-

ympäristöstä.

✓ Nimettömän ilmoittajan henkilötietoja ei voida seurata 

tai jäljittää.

✓ WhistleB ei seuraa IP-osoitteita, metadataa, tai muita 

tietoja, joiden avulla viestin lähettävän henkilön voisi 

tunnistaa.

✓ Kaikki raportit ovat kryptattuja eli salattuja, ja vain 

nimetyt Eezyn henkilöt voivat avata ne.

✓ WhistleB ei pysty purkamaan ja lukemaan 

ilmoitusjärjestelmän kautta lähetettyjä viestejä.
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Anonyymi ilmoittaminen ja keskustelu 
– miten se toimii?

1. Väärinkäytöksen ilmoittaja lähettää viestin verkkopohjaisen 
Whistle B -viestintäkanavan kautta, johon pääsee myös 
älypuhelimella.

2. Ilmoituksen vastaanottaa Eezyn väärinkäytöstä selvittävä 
eezyläinen, joka lähettää vastauksen ja / tai 
lisäselvityspyynnön ilmoittajalle.

3. Nimetön keskustelu asiaa selvittävän eezyn henkilön 
kanssa kanssa on mahdollista ilmoituksenteon lopussa 
annetun tunnuksen ja salasanan avulla

4. Väärinkäytöksen ilmoittaja voi kirjautua sisään WhistleB –
ohjelmaan henkilökohtaisella tunnuksellaan ja 
salasanallaan ja lukea Eezyn vastauksen ilmoituksessa 
käsiteltävään asiaan. Hän voi halutessaan lähettää Eezylle
anonyymisti vastauksen tai lisäselvityksiä. Eezyn ja 
ilmoittajan välinen vuoropuhelu voi jatkua niin kauan kuin 
osapuolet haluavat.

Katso video

(WhistleB:n verkkosivuilla. Suomen 

kielinen tekstitys CC – painikkeesta)

https://whistleb.com/whistleblowing-service/demo/introduction-finnish/


Luotettava ja turvallinen 
väärinkäytösten ilmoitusprosessi 
ja selvittäminen
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✓ Väärinkäytösten selvittämisen eteneminen on kuvattu 
ilmoituskanavaa koskevissa ohjeissa, jotka löytyvät Eezyn
Ilmoittajansuojelun verkkosivustolta.

✓ Ilmoitusten vastaanottamisesta ja tapausten hallinnasta 
vastaavaan tiimiin kuuluu

✓ Ilpo Toivonen, lakiasiainjohtaja
✓ Mikko Innanen (Hanna Lehto), johtaja Ihmiset ja kulttuuri

✓ Tietoja käsitellään voimassaolevien tietosuojalakien mukaisesti 
(mm. EU:n tietosuoja-asetus), ja ne säilytetään EU:n sisällä. 
Ilmoittajan henkilötiedot poistetaan, kun tutkimus on saatu 
päätökseen. Henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste 
on luettavissa osoitteesta: https://eezy.fi/tietosuojaselosteet/

https://eezy.fi/tietosuojaselosteet/


WhistleB Whistleblowing Centre

Yli 25 vuoden kokemus kestävyydestä ja yritysetiikasta.

WhistleB-järjestelmää käytetään tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 60 
kielellä ja yli 150 maassa, mukaan lukien kaikki EU-maat.

Lisätietoja: https://whistleb.com/fi/

SERTIFIKAATIT

✓ GDPR vaatimusten mukainen

✓ DPIA

✓ ISMS – standardin mukainen / ISO 27001. 

✓ ISO 27001 ja ISO 27018 sertifikaatit, Microsoft Azure

✓ Cloud Security Alliance, CSA

✓ Säännölliset haavoittuvuus- ja tunkeutumistestit. Ulkoinen arviointi.

✓ WhistleB on allekirjoittanut YK: n Global Compact -sopimuksen

Vieraile WhistleB Trust Centressä » saadaksesi lisätietoja tietosuojasta.

Väärinkäytösten ilmoituspalvelumme tuottaja

https://whistleb.com/trust-centre/


Löydät ilmoituskanavamme seuraavasti:

❖ Asiakkaat / yhteistyökumppanit:

https://report.whistleb.com/eezyext

Eezyn väärinkäytösten ilmoituskanava
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https://report.whistleb.com/eezyext

