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WHISTLEBLOWING-KÄYTÄNTÖ 

1. Yleisesti 

Mitta Group Oy:llä (Mitta Group Oy ja muut saman yritysryhmän oikeushenkilöt (jäljempänä "Mitta") 
olemme sitoutuneet korkeaan etiikkaan ja rehellisyyteen liiketoiminnassamme. Ymmärrämme, että 
tämä on ratkaisevan tärkeää jatkuvan menestyksemme ja maineemme kannalta. 

Arvomme, periaatteemme ja käytäntömme ohjaavat jokapäiväistä liiketoimintaamme. Meillä on am-
matillinen vastuu puhua suoraan, ilmoittaa mahdollisesta korruptoituneesta, laittomasta tai muusta 
ei-toivotusta käytöksestä ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin sen jälkeen, kun tällainen käytös on ha-
vaittu. Tämä Whistleblowing-käytäntö (jäljempänä "käytäntö") on tärkeä työkalu tällaisen toiminnan 
havaitsemiseksi.  Mitta kannustaa sinua vahvasti ilmoittamaan, jos epäilet tai todistat tällaista käyt-
täytymistä tai toimintaa.  Vakuutamme, että kaikki tämän käytännön mukaisesti tehdyt raportit ote-
taan vakavasti. 

Jos lähetät Whistleblowing-ilmoituksen tämän käytännön mukaisesti, meillä on vastuu suojella sinua, 
tarkoittaen myös henkilöllisyytesi salaamisen ja sen varmistamisen, että sinuun ei kohdistu kostotoi-
mia. 

Tässä käytännössä määritellään, miten Mitta tarjoaa sinulle tehokkaan, objektiivisen, luottamuksel-
lisen ja turvallisen Whistleblowing-ilmoituskanavan (jäljempänä "Whistleblowing-kanava"), jonka 
avulla voit ilmaista huolesi tai epäilyksesi avoimesti ja turvallisesti.  Whistleblowing-kanavassa sinulle 
kerrotaan myös, miten voit tehdä ilmoituksen, miten saat tietoa jatkotoimista ja miten sinua suojel-
laan. Mitta tarkistaa käytännön ja whistleblowing-kanavan aika ajoin varmistaakseen, että se on 
tarkka ja asianmukainen ja toimii luotettavasti. 

Whistleblowing-kanavaa ei ole tarkoitettu ilmoittamaan henkilökohtaisista työhön liittyvistä valituk-
sista, kuten työsopimukseen liittyvistä valituksista tai työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä va-
lituksista. Näihin sovelletaan Mitan muita käytäntöjä ja raportointimenettelyjä. Näin ollen Whist-
leblowing -kanavaa ei tule käyttää yleisen palautteen antamiseen Mitalle. 

2. Ilmoitettavat huolenaiheet ja epäilyt 

Whistleblowing-kanavan kautta ilmoitettuja rikkomuksia ovat todelliset tai mahdolliset rikokset, rik-
komukset, väärinkäytökset ja muut teot tai laiminlyönnit, jotka ovat direktiivissä (EU) 2019/1937 
määriteltyjen EU:n säännösten rikkomuksia. Kun otetaan huomioon Mitan liiketoiminta-alue ja toi-
minta, yhtiön käsityksen mukaan olennaisimmat raportoitavat alueet ja ongelmat liittyvät yksityisyy-
teen ja henkilötietoihin, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen sekä kilpailusääntöihin. Kaikista 
sovellettavan lainsäädännön nojalla raportoitavista rikkomuksista käytetään jäljempänä nimitystä 
"Rikkomukset". 

Kun sinulla on tietoja tai perusteltua syytä epäillä todellista tai mahdollista rikkomusta, joka on ta-
pahtunut tai todennäköisesti tapahtuu yrityksessä, tai yrityksestä salata tällainen rikkomus, ilmoita 
siitä Whistleblowing-kanavan kautta.  Voit myös pyytää erillistä kokousta Whistleblowing-kanavan 
kautta antaaksesi tietoja tällaisesta rikkomuksesta. 

Jos olet epävarma, voit ensin lähettää kysymyksen Whistleblowing-kanavan kautta kysyäksesi, kuu-
luvatko tiedot, jotka aiot luovuttaa, hallinnon piiriin ja voidaanko ne paljastaa Whistleblowing-kana-
van kautta. Muistathan lisätä lähettämisen yhteydessä ainakin sähköpostiosoitteesi, jotta pyyntöäsi 
käsittelevä henkilö voi vastata sinulle tehokkaasti Whistleblowing-kanavan kautta. 

Whistleblowing-kanava on käytettävissä 24/7. Whistleblowing-kanavassa esitetyt kysymykset ohjaa-
vat sinua antamaan tiedot, joita tarvitaan ilmoituksesi tutkimiseen ja käsittelyyn. Vastaa ystävällisesti 
kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1937
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3. Tukikelpoinen ilmoittaja 

Henkilöt, jotka ovat oikeutettuja toimimaan ilmiantajina ja toimittamaan yhtiötä koskevan ilmoituk-
sen, ovat kaikki henkilöt, joilla on työhön liittyvän toimintansa vuoksi, riippumatta tällaisen toimin-
nan luonteesta ja siitä, maksetaanko heille vai ei, pääsy rikkomuksia koskeviin tietoihin, mukaan lu-
kien, mutta ei rajoittuen, Mitan kaikki nykyiset ja entiset kumppanit, johtajat,  virkamiehet, freelan-
cerit, työntekijät, urakoitsijat, toimittajat (tai heidän työntekijänsä tai alihankkijansa), vuokratyönte-
kijät, työnhakijat, vapaaehtoiset ja harjoittelijat sekä osakkeenomistajat, joilla on aktiivinen rooli yh-
tiössä, ja yritysten hallinto-, johto- tai valvontaelimiin kuuluvat henkilöt, mukaan lukien toimivaan 
johtoon kuulumattomat jäsenet. 

Oikeutesi ilmoittaa rikkomuksista on rajoittamaton, eikä sitä voida rajoittaa tai luopua esimerkiksi 
millään sopimuksella, käytännöllä, muodolla tai työehdoilla. 

4. Anonymiteetti  

Voit lähettää ilmoituksen epäillystä rikkomuksesta ja sen mahdollisesta tekijästä nimettömänä 
Whistleblowing-kanavamme kautta. Kaikki Whistleblowing-kanavan kautta tulevat ilmoitukset ovat 
luottamuksellisia, mikä tarkoittaa, että Mitalla on velvollisuus suojata ja pitää henkilöllisyytesi ja il-
moituksessasi mahdollisesti mainitun kolmannen osapuolen henkilöllisyys luottamuksellisina. Rapor-
tointipalvelu on täysin riippumaton organisaatiosta, jotta voidaan varmistaa, että raportin takana on 
mahdotonta selvittää, kuka on raportin takana, esimerkiksi seuraamalla IP-osoitteita. 

4.1. Nimettömyyden tasot 

Kun lähetät ilmoituksen Whistleblowing-kanavaan, sinun on ensin valittava, haluatko tehdä sen ni-
mettömänä vai haluatko paljastaa henkilöllisyytesi kokonaan niille, joilla on valtuudet vastaanottaa 
ja käsitellä ilmiantosi. 

4.1.1 Ilmoituksen lähettäminen nimettömänä 

Kun lähetät ilmoituksen Whistleblowing-kanavassa, saat aina yksilöllisen ilmiantokohtaisen linkin, 
josta näet ilmoituksesi tilan tai mahdolliset jatkokysymykset, joita valtuutetuilla on saattanut olla 
ilmoituksesi vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Sinua ei voi tunnistaa tämän linkin kautta, vaan tarkoi-
tuksena on ottaa sinuun yhteyttä nimettömästi tarvittaessa. Jos olet päättänyt lähettää ilmoituksen 
Whistleblowing-kanavaan nimettömänä, sinun on valittava seuraavien kahden anonymiteetin tason 
välillä: 

1. Sähköpostiosoitteen antaminen, jotta saat ilmoituksia uusista kysymyksistä tai tiedoista 

Kun lähetät ilmoituksesi, voit halutessasi antaa sähköpostiosoitteesi Whistleblowing-kanavaan, 
jonka kautta saat sähköposti-ilmoituksen, jos sinulle on jätetty ilmoitukseesi liittyvä kysymys tai 
ilmoitus. Sähköpostiosoitettasi käyttää vain Whistleblowing-kanavan tekninen alusta, ja se toimii 
teknisenä työkaluna, jolla voit ilmoittaa sinulle uusista tapahtumista. Yritys ja ne, joilla on valtuu-
det vastaanottaa ja käsitellä raporttiasi, eivät näe tai vastaanota tietoja sähköpostiosoitteestasi. 
Kaikki ilmoitukseen liittyvät tiedot poistetaan Whistleblowing-kanavasta, kun ilmoitusta on käsi-
telty, jotta arkaluontoisia tietoja ei tallenneta tarpeettomasti. Tämä kestää yleensä enintään 
kolme kuukautta. 

2. Täysi nimettömyys 

Voit myös jättää ilmoituksen Whistleblowing-kanavaan paljastamatta nimeäsi, henkilöllisyyttäsi 
tai sähköpostiosoitettasi ollenkaan. Tässä tapauksessa ne, joilla on valtuudet vastaanottaa ja kä-
sitellä ilmiantoasi, voivat edelleen ottaa sinuun yhteyttä ilmiannon lähettämisen jälkeen saamasi 
linkin kautta, mutta olet itse vastuussa linkin muistamisesta ja sen tarkistamisesta aika ajoin näh-
däksesi, onko ilmoituksellasi päivityksiä tai jatkokysymyksiä. Sinulle ei ilmoiteta näistä sähköpos-
titse. Jos päätät olla paljastamatta nimeäsi/henkilöllisyyttäsi ja antaa sähköpostiosoitteesi hen-
kilöille, joilla on valtuudet vastaanottaa ja käsitellä raporttia, tämä voi estää ilmoituksesi 
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käsittelyn ja suorittaa jatkotoimia niin tehokkaasti kuin Mitta haluaisi. Vastaavasti tämä voi estää 
sen varmistamisen, että sinun ja niiden Mitan edustajien välillä, jotka on valittu tutkimaan ra-
porttia tarkemmin, ei ole eturistiriitaa. 

4.1.2 Ilmoituksen lähettäminen paljastamalla henkilöllisyytesi kokonaan 

Kun ilmoitat Whistleblowing-kanavassa sähköpostiosoitteesi lisäksi nimesi/henkilöllisyytesi, vain ne, 
joilla on valtuudet vastaanottaa ja käsitellä ilmiantoasi, saavat nämä tiedot. Ne, joilla on valtuudet 
vastaanottaa ja käsitellä ilmoitustasi, ovat velvollisia pitämään nimesi ja henkilöllisyytesi luottamuk-
sellisina, ellet anna varta vasten lupaasi nimen ja henkilöllisyytesi paljastamiseen. Tässäkin tapauk-
sessa tiedot nimestäsi ja henkilöllisyydestäsi sekä sähköpostiosoitteestasi poistetaan Whist-
leblowing-kanavan tekniseltä alustalta pysyvästi sen jälkeen, kun ilmoituksesi käsittely Whist-
leblowing-kanavassa on päättynyt. 

5. Tarjottu suoja 

Jos sinulla on perusteltu syy uskoa olosuhteiden ja raportointihetkellä käytettävissäsi olevien tietojen 
perusteella, että ilmoittamasi asiat ovat totta ja kuuluvat rikkomusten piiriin, sinua suojellaan kosto-
toimilta eli kielteisiltä seurauksilta, uhkauksilta ja vastatoimiyrityksiltä, jotka johtuvat ilmoituksestasi. 

Saadaksesi suojaa, sinun on ensisijaisesti käytettävä Whistleblowing-kanavaamme ilmoittaaksesi 
huolenaiheistasi. Lisäksi, jos olet yrityksen palveluksessa, huomaa, että noudattaaksesi lakisääteistä 
lojaalisuusvelvollisuuttasi työnantajaasi kohtaan sinun on ensisijaisesti käytettävä Whistleblowing-
kanavaamme rikkomuksista ilmoittamiseen. 

Sinun ei kuitenkaan tarvitse käyttää Whistleblowing-kanavaamme saadaksesi suojaa, jos sinulla on 
perusteltu syy uskoa, että:  

• Whistleblowing-kanavamme ja ilmoitusten käsittelymme eivät ole uskottavia, mikä voi joh-
taa kostotoimiin sinua vastaan esimerkiksi luottamuksellisuuden rikkomisen vuoksi; 

• rikkomus tai siihen liittyvät todisteet voidaan tuhota Whistleblowing-kanavamme käytettä-
essä; tai  

• rikkomus edellyttää kiireellisiä toimia esimerkiksi ihmisten elämän, terveyden tai turvallisuu-
den tai ympäristön suojelemiseksi. 

Tällaisissa tilanteissa sinulla on myös oikeus ilmoittaa rikkomuksesta julkisen kanavan kautta (Suo-
messa oikeuskanslerille, kun tällainen kanava on käytettävissä) ja silti saada suojelua. Kun käytät jul-
kista kanavaa, et voi lähettää ilmoitusta nimettömänä.  Huomaa, että viittaus julkiseen viittaa tässä 
tiettyyn julkiseen Whistleblowing-kanavaan, ei tietojen paljastamiseen suurelle yleisölle. 

Käytännössä sinulle tarjottu suoja sisältää:  

• henkilöllisyyden suojelun; 
• suojan kostotoimilta; 
• mahdolliset korvaukset ja oikeussuojakeinot esimerkiksi kostotoimien vuoksi;  
• suojelun siviili-, rikosoikeudelliselta ja hallinnolliselta vastuulta. 

Huomaa, että sinun ei tarvitse todistaa, että epäilyksesi tai väitteesi ovat oikeita. Jos sinulla on ollut 
perusteltu syy uskoa, että ilmoittamasi tosiasiat ovat totta ja kuuluvat rikkomusten piiriin, sinulla on 
oikeus suojaan, vaikka ilmoituksesi myöhemmin osoittautuisi virheelliseksi. Huomaa, että pelkkä 
väite tai kuulopuhe ilman sitä tukevia tietoja ei todennäköisesti täytä vaadittua perusteltua perus-
tetta koskevaa vaatimusta. 

Väärän ilmoituksen tietoinen lähettäminen rikkoo Whistleblowing-lainsäädäntöä ja Mitta Groupin 
käytännesääntöjä ja voi johtaa kurinpitotoimiin. 

Ilmoittajalle tarjotun suojan lisäksi Mitta tarjoaa suojaa myös henkilöille, joita epäillään rikkomuk-
sesta. Tämä suoja sisältää esimerkiksi sen, että epäiltyjä henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja 

https://mitta.fi/wp-content/uploads/2022/10/coc-suomi-allekirjoitettu.pdf
https://mitta.fi/wp-content/uploads/2022/10/coc-suomi-allekirjoitettu.pdf
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syrjimättömästi ja että rikkomuksen seuraukset perustuvat Mitan käytäntöihin ja sovellettaviin lakei-
hin. Tällaisille henkilöille annetaan myös mahdollisuus tarkastella ja kommentoida väitettyä rikko-
musta ja siihen liittyvää materiaalia. 

6. Raportin vastaanottaminen ja alustava tarkastelu 

Whistleblowing-kanavamme on suunniteltu, perustettu ja sitä käytetään turvallisella tavalla, joka 
varmistaa henkilöllisyytesi ja ilmoituksessasi mainittujen kolmansien osapuolten henkilöllisyyden 
luottamuksellisuuden. Pääsy ilmoitukseesi on estetty henkilöiltä, joilla ei ole valtuuksia vastaanottaa 
ja käsitellä raportteja. 

Luodaksemme uskottavan Whistleblowing-kanavan rikkomuksista ilmoittamista varten, varmistaak-
semme objektiivisuuden ilmoitusten käsittelyssä ja välttääksemme sen, että henkilö, joka on millään 
tavalla yhteydessä ilmoitettuun rikkomukseen, käsittelee ilmoituksia, Mitta on päättänyt käyttää 
seuraavia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia Whistleblowing-kanavan tarjoamiseen ja ylläpi-
toon:  

a) Lantero AB, hyvämaineinen ilmiantojärjestelmien tarjoaja; ja 
b) Asianajotoimisto HH Partners Oy, joka toimii Whistleblowing-ilmoitusten esikäsittelijänä 

(jäljempänä yhdessä "Palveluntarjoaja"). 

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan järjestelyn vuoksi henkilöt, joilla on valtuudet vastaanottaa 
ja suorittaa Whistleblowing-ilmoituksesi alustavan tarkastuksen, ovat puolueettomia, riippumatto-
mia ja ammattitaitoisia. 

Kaikki ilmiantajat saavat vahvistuksen ilmoitustensa vastaanottamisesta heti, kun heidän ilmoituk-
sensa on vastaanotettu, ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoitustensa toimittamisesta.   
Huomaa, että vain niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ilmoitushetkellä, ilmoitetaan 
sähköpostitse vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta. Toiset ovat vastuussa ilmoituksensa tilan 
tarkistamisesta ilmoituksensa lähettämisen jälkeen annetun linkin kautta. 

Henkilöt, joilla on valtuudet vastaanottaa ja käsitellä ilmoituksia, voivat myös pyytää lisätietoja ilmi-
antajilta Whistleblowing-kanavan kautta. Sinä et ole ilmiantajana velvollinen antamaan lisätietoja, 
mutta tämä olisi erittäin toivottavaa. Huomaa, että vain niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköposti-
osoitteensa raportointihetkellä, ilmoitetaan sähköpostitse kaikista ilmoitukseensa liittyvistä lisäkysy-
myksistä. Toisten olisi aika ajoin tarkistettava itsenäisesti mahdolliset lisäkysymykset, jotka liittyvät 
heidän raportteihinsa, kertomuksensa toimittamisen jälkeen annetun linkin kautta. 

Ilmoittajat saavat palautetta ilmoituksistaan kolmen (3) kuukauden kuluessa vastaanottovahvistuk-
sesta. Palautteella tarkoitetaan tietoja yhtiön suunnittelemista tai toteuttamista jatkotoimista ja näi-
den jatkotoimien valinnan perusteista. Huomaa, että Mitta ei ehkä pysty paljastamaan yksityiskohtia 
palautteessaan, erityisesti mahdollisesti sovellettavien pakollisten lakisääteisten vaatimusten vuoksi. 
Huomaa jälleen, että vain niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa raportointihetkellä, ilmoi-
tetaan sähköpostitse mahdollisesta palautteesta. Toiset ovat vastuussa ilmoituksensa tilan tarkista-
misesta ilmoituksensa lähettämisen jälkeen annetun linkin kautta. 

7. Raportin sisäinen käsittely 

Kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ja alustavasti tarkistanut antamasi ilmoituksen, Palveluntar-
joaja voi ilmoittaa asiasta vähintään yhdelle valitulle Mitan edustajalle. Tällainen Palveluntarjoajan 
tekemä ilmoitus on laadittava luottamuksellisuutta noudattaen. Yhtiön valitsemat edustajat ovat 
seuraavat: 

• Mitta Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Hyvönen 
• Mitta Groupin hallituksen muut jäsenet 
• Mitta Groupin toimitusjohtaja Aki Puska 
• Helmet Capitalin lakiasiainjohtaja Sanna Hautala 
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Koska tämä käytäntö ja Whistleblowing-kanava kattavat - Mitan lisäksi   - kaikki Mitta Group Oy -
konserniin kuuluvat oikeushenkilöt, jos ilmoitettuun tapaukseen liittyy tietty tytäryhtiö tai emoyhtiö, 
palveluntarjoaja ottaa tämän huomioon valitessaan oikean henkilön ja esimerkiksi ilmoittaa tapauk-
sesta myös kyseisen oikeushenkilön edustajalle, kuten toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenelle. 

Palveluntarjoaja päättää, vaatiiko Whistleblowing-ilmoituksesi lisätutkimuksia ja kenelle ilmoitus toi-
mitetaan tavoitteenaan varmistaa, että Mitan valitseman edustajan, sinun ja Whistleblowing-ilmoi-
tuksessasi nimettyjen tai Whistleblowing-ilmoituksessasi mainittujen tai Whistleblowing-ilmoituk-
sessasi mainittuun rikkomukseen liittyvien henkilöiden välillä ei voi olla eturistiriitaa. 

Yhtiön valitut edustajat päättävät mahdollisista lisätutkimuksista ja toimenpiteistä, jotka yhtiön on 
toteutettava. Kaikki tällaiset tutkimukset ja mahdolliset jatkotoimet on suoritettava huolellisesti luot-
tamuksellisuutta noudattaen. Yhtiö ilmoittaa mahdollisista rikoksista poliisille. 

8. Tietosuoja 

Whistleblowing-kanava on tietosuojalainsäädännön alainen. 

Kerätyt tiedot riippuvat tiedoista, jotka olet päättänyt antaa ilmoituksesi yhteydessä. Kerätyt tiedot 
voidaan jakaa sisältötietoihin, järjestelmätietoihin, nimeesi ja sähköpostiosoitteeseesi. Sisältötiedot 
sisältävät ilmiantosi sisällön ja ajoituksen, lukuun ottamatta nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi. Järjes-
telmätiedot sisältävät Whistleblowing-kanavan käyttöä koskevia teknisiä lokitietoja, pois lukien ni-
mesi ja sähköpostiosoitteesi. 

Tietoja käsitellään Whistleblowing-kanavan hallinnoimiseksi, raporttien tarkistamiseksi ja lakisääteis-
ten vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi. Jos ilmoitus johtaa lisätutkimukseen, siihen liittyvät 
sisältötiedot välitetään tutkinnalle. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on laki ja oikeutetut etumme. 

Sisältötiedot tallennetaan. Sisältötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ja oikeasuh-
teista, jotta Mitta voi noudattaa sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia. Säilytysaika perustuu siihen, 
säilyvätkö sovellettavat oikeudelliset perusteet. Sovellettaviin oikeudellisiin perusteisiin kuuluvat 
vaatimustenmukaisuuden todistaminen, kunnes asiaankuuluva määräaika on kulunut umpeen, vali-
tusten/tietojen toimittaminen asianomaisille viranomaisille ja mahdollisten oikeudellisten proses-
sien hallinta. Jos meneillään on tutkinta tai oikeudenkäynti, jonka aikana säilytysaika ylittyy, säilytys-
aikaa pidennetään tutkinnan tai oikeudenkäynnin päättymiseen saakka. 

Järjestelmätiedot eivät ole osa tallennettuja sisältötietoja, ja järjestelmätiedot poistetaan, kun ilmoi-
tuksesi käsittely Whistleblowing-kanavassa päättyy. Tyypillisesti tämä tapahtuu, kun sinulle ilmoite-
taan yhtiön toteuttamista jatkotoimista, jotka ovat yleensä kolmen (3) kuukauden kuluessa alkupe-
räisestä ilmoituksestasi. 

Jos olet paljastanut henkilöllisyytesi, nimesi ja sähköpostiosoitteesi poistetaan yhdessä järjestelmä-
tietojen kanssa, mikä tapahtuu yleensä kolmen (3) kuukauden kuluessa alkuperäisestä ilmoitukses-
tasi. Muissa tapauksissa nimesi ja sähköpostiosoitteesi poistetaan, kun tällaisia tietoja ei enää tar-
vitse käsitellä. Tämä voi liittyä järjestelmätietojen poistamiseen tai myöhemmin, riippuen tapauskoh-
taisesta arvioinnista, joka koskee tarvetta käsitellä. Nimi ja sähköpostiosoite poistetaan viimeistään 
silloin, kun sisältötiedot poistetaan.  

Katso Tietosuojakäytäntö täältä. Mitta on tehnyt tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin sovel-
lettavan Whistleblowing-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

9. Huolen herättäminen yhtiön toteuttamista toimista 

Jos olet huolissasi siitä, että: 

• saatat olla tai olet joutunut kostotoimien kohteeksi; 
• henkilöllisyytesi on paljastettu tämän käytännön vastaisesti; tai 
• raporttiasi ei ole käsitelty tämän käytännön mukaisesti; 

https://mitta.fi/tietosuojaseloste/
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pyydämme teitä ystävällisesti toimimaan seuraavasti. 

Lähetä ystävällisesti uusi ilmoitus Whistleblowing-kanavan kautta, jossa on selkeä viittaus "Huoli to-
teutetuista toimista". Saatuaan tällaisen raportin Palveluntarjoaja päättää, kenelle raportti toimite-
taan sillä tavoitteella, että Mitan edustajan ja sinun välilläsi ei voi olla eturistiriitaa. Yhtiön valitsemat 
edustajat on määritelty edellä tämän käytännön kohdassa 7. Kuten tämän käytännön kohdassa 5 
todetaan, sinulla on myös tietyissä olosuhteissa oikeus tehdä ilmoitus käyttämällä tiettyä valtion tar-
joamaa julkista Whistleblowing-kanavaa. 

Huomaa, että jos päätät pitää henkilöllisyytesi luottamuksellisena tilanteessa, jossa olet huolissasi 
siitä, että saatat olla, olet tai olet joutunut kostotoimien kohteeksi, Mitta ei ehkä pysty tutkimaan 
epäiltyjä kostotoimia ja vastaamaan niihin niin tehokkaasti kuin haluaisi. 
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