
 Konserniohje  1 (7) 

    

   

   

Konsernin Legal & Compliance -toiminto maanantai 15. heinäkuuta 

2019 

 

 

 

Fortum Oyj    Y-tunnus 1463611-4 

Fortum Oyj    
ALV-NRO FI14636114 
Kotipaikka Espoo 

     
 

 

 

Laatinut: Konsernin sääntöjen noudattamisesta vastaava henkilö 

Tarkistanut:  Fortumin johtoryhmä 

Hyväksynyt:  Toimitusjohtaja Pekka Lundmark 15.7.2019 

 

 

 

 

 

 

KONSERNIOHJE, JOKA KOSKEE FORTUMIN KERRO HUOLESI -MENETTELYJÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konserni Konserniohje  2 (7) 

    

   

   

Konsernin Legal & Compliance -toiminto 15.7.2019  
 

 

Fortum Oyj    Y-tunnus 1463611-4 

Fortum Oyj    
ALV-NRO FI14636114 
Kotipaikka Espoo 

     
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 
KONSERNIOHJE, JOKA KOSKEE FORTUMIN KERRO HUOLESI -MENETTELYJÄ ..... 1 
SISÄLLYSLUETTELO ........................................................................................................ 2 

1 KERRO HUOLESI -MENETTELY ............................................................................... 3 
1.1 Miksi sinua rohkaistaan kertomaan huolesi? ............................................ 3 
1.2 Kuka voi käyttää Kerro huolesi -menettelyä? ............................................ 3 
1.3 Mitä kysymyksiä voit tuoda esiin? .............................................................. 3 

2 MITÄ TAPAHTUU SEN JÄLKEEN KUN OLET ILMAISSUT HUOLENAIHEESI? ..... 3 

2.1 Kerro huolesi -menettely .............................................................................. 4 
2.2 Raportointi .................................................................................................... 4 

3 MITEN SUOJAAMME SINUA?................................................................................... 4 
3.1 Ei kielteisiä seurauksia ................................................................................ 4 
3.2 Henkilöllisyytesi on suojassa ...................................................................... 5 
3.3 Tietosuoja ...................................................................................................... 5 

4 YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA ........................................................................... 6 
4.1 Kerro huolesi -puhelinpalvelu ja -verkkopalvelu ....................................... 6 

4.2 Intranet .......................................................................................................... 6 
5 TÄRKEIMMÄT EVÄSTYKSET ................................................................................... 6 

5.1 Jos olet epävarma ........................................................................................ 6 
5.2 Jos epäilet mahdollista rikkomusta ............................................................ 6 
5.3 Jos sinulla ei ole kaikkia tarvittavia tietoja ................................................. 6 
5.4 Jos tiedät ....................................................................................................... 6 

5.5 Jos päätät nostaa esiin jonkin huolenaiheen ............................................. 7 

5.6 Ilmoittaminen talon ulkopuoliselle taholle ................................................. 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konserni Konserniohje  3 (7) 

    

   

   

Konsernin Legal & Compliance -toiminto 15.7.2019  
 

 

Fortum Oyj    Y-tunnus 1463611-4 

Fortum Oyj    
ALV-NRO FI14636114 
Kotipaikka Espoo 

     
 

 

1  KERRO HUOLESI -MENETTELY 

1.1  Miksi sinua rohkaistaan kertomaan huolesi?  

Haluamme hoitaa liiketoimintaamme oikein ja vastuullisesti. Siksi haluamme edistää 

avoimuutta osana Fortumin avoimen johtamisen kulttuuria, kulttuuria, jossa kaikki 

tunnemme voivamme ilman muuta nostaa esiin kysymyksiä ja huolenaiheita, jotka 

jollain tavoin liittyvät Toimintaohjeeseemme.   

Kun kerrot olevasi huolestunut Toimintaohjeesta poikkeavasta käyttäytymisestä, autat 

meitä ryhtymään toimiin ja parantamaan tilannetta. Mikäli sinulla siis on oikeaa toi-

mintatapaa koskeva kysymys tai epäilys Toimintaohjeen vastaisesta menettelystä, ota 

yhteyttä esimieheesi, henkilöstötoimintoon, konsernin sääntöjen noudattamisesta vas-

taavaan Compliance-toimintoon tai konsernin johtoon. 

Jos et sano mitään, se voi vain pahentaa tilannetta. Kun ilmoitat huolenaiheestasi, au-

tat meitä (huomaa, että jos asia koskee välitöntä vaaraa, kuten tulipaloa tai jotain tur-

vallisuuskysymystä, sinun tulee käyttää paikallisia hätätilannemenettelyjä). 

1.2  Kuka voi käyttää Kerro huolesi -menettelyä? 

Kehotamme kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä kertomaan huolenaiheistaan. Lopul-

lisena päämääränä on auttaa yhtiötämme hoitamaan liiketoimintaansa oikein ja vas-

tuullisesti. Jos sinulla on huolenaihe tai ongelma,  

1. ota yhteyttä esimieheesi 

2. ota yhteyttä People Partner -yhteyshenkilöösi 

3. Jos kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei tunnu mukavalta, käytä Kerro huolesi -

menettelyä 

1.3  Mitä kysymyksiä voit tuoda esiin? 

Jos katsot, että jokin asia ei ole täysin yhtiömme arvojen tai Fortumin Toimintaohjeen 

mukainen, voit ilmaista huolesi ja perustella sen. Jos sinulla on työsuhteeseesi, sen eh-

toihin tai palautekeskusteluun liittyvä kysymys tai ongelma tai jos sinulla on henkilö-

kohtainen valituksen aihe, tämä Kerro huolesi -menettely ei tule kyseeseen. Voit ottaa 

yhteyttä paikalliseen henkilöstötoimintoon selvittääksesi, onko huolenaiheesi esiin tuo-

miseen käytettävissä muita keinoja.  

2  MITÄ TAPAHTUU SEN JÄLKEEN KUN OLET ILMAISSUT 
HUOLENAIHEESI? 

Kun otat yhteyttä talon ulkopuoliseen Korota äänesi -puhelin- tai -verkkopalveluun, 

saat yksilöllisen tapausnumeron, jonka avulla voit tarkistaa huolenaiheesi tilanteen 

ja/tai lisätä sitä koskevia tietoja. Tätä palvelua hoitaa ulkopuolinen osapuoli nimeltään 

People In Touch. Voit ilmoittaa asiasta omalla äidinkielelläsi. Halutessasi voit pysyä 

nimettömänä. Huolenaiheesi lähetetään konsernin Compliance-toiminnolle ja siellä ole-

valle vastuuhenkilölle. 
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Tämä seuloo jokaisen ilmoitetun tapauksen ja tutkii, onko syytä epäillä Fortumin Toi-

mintaohjetta rikotun. 

 

2.1  Kerro huolesi -menettely  

Jos on, tutkimme huolenaiheesi. Tapaukset, joissa on syytä epäillä Fortumin Toiminta-

ohjetta rikotun, tutkii ja käsittelee konsernin Compliance-vastaava tai tämän ohjeistama 

taho. Rikkomuksesta epäillyille henkilöille ilmoitetaan asiasta, paitsi jos se ei jostain 

syystä käy päinsä. Jos huolenaiheesi koskee tiettyä henkilöä, tälle ilmoitetaan epäillystä 

rikkomuksesta mahdollisimman pian, ellei sen katsota vakavasti estävän asian tutki-

mista ja siten estävän Fortumin oikeuksien valvomista mahdollisessa oikeusprosessissa. 

Jos kyseiselle henkilölle ei voida kertoa asiasta välittömästi tai tyhjentävästi, hänelle 

kerrotaan (lisää) heti tutkimusten sen salliessa. On tärkeää, että haastateltavat voivat 

ilmaista näkemyksensä loppuraportissa esitetyistä seikoista.  

Jos huolesi oli perusteltu, konsernin Compliance-toiminto ryhtyy toimiin ilmoittamasi 

asian johdosta. Jos ilmoittamasi huolenaihe on osittain tai täysin perusteltu (esimerkiksi 

virheellinen toiminta), asiaan liittyvä konsernin toiminto antaa yhdessä konsernin 

Compliance-toiminnon kanssa asianmukaiselle johtotasolle ohjeet toimista, joihin tulee 

ryhtyä. Ne voivat olla tiettyjä henkilöitä koskevia kuripitotoimia ja/tai organisatorisia 

toimia, joilla estetään vastaavan tapauksen toistuminen.  

2.2  Raportointi 

Konsernin Compliance-toiminto raportoi Fortumin tarkastus- ja riskivaliokunnalle. La-

kiasiainjohtaja ottaa Compliance-toiminon päävastaavan roolin ja konsernin Compli-

ance- ja Controls-toiminnon päällikkö toimii konsernin Compliance-vastaavana For-

tum-konsernin ohjeiden noudattamisen hallintaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Jos 

joku konsernin Compliance-toiminnossa toimiva henkilö liittyy itse ilmoitettuun huo-

lenaiheeseen, asia siirretään toimitusjohtajan ja talousjohtajan hoidettavaksi ja tutkitta-

vaksi.  

3  MITEN SUOJAAMME SINUA? 

3.1  Ei kielteisiä seurauksia 

Fortum ei salli sinulle koituvan mitään kielteisiä seurauksia siitä, että ilmoitat huolen-

aiheestasi hyvässä uskossa. Mitään kostotoimia ei suvaita. Et joudu mitenkään epäedul-

liseen tilanteeseen. Jos katsot itseäsi rangaistun tai kohdellun epäreilusti, ilmoita siitä 

meille joko esimiehesi, paikallisen henkilöstötoiminnon, konsernin Compliance-vastaa-

van, Kerro huolesi -puhelimen tai -verkkopalvelun kautta. Sellaisissa tapauksissa kon-

sernin Compliance-toiminto ohjeistaa paikallisjohtoa varmistaakseen, että rikkomuksen 

tehnyt henkilö joutuu kurinpitotoimien kohteeksi. Mitä ”hyvässä uskossa” tässä tarkoit-

taa? Se tarkoittaa, että samoissa olosuhteissa oleva toinenkin henkilö voisi katsoa tai 

epäillä Fortumin Toimintaohjetta rikotun. Se tarkoittaa, että huolenaiheesta ilmoittami-

nen oli tässä tapauksessa järkevää. Jos asiaa tutkittaessa ei havaita mitään rikkomusta, 

siitä ei koidu sinulle mitään seuraamuksia, jos otit asian esille hyvässä uskossa. 
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Tämän vastakohta on ilmoittaminen pahantahtoisesti. Se tarkoittaa, että ilmoitat asiasta 

epärehellisesti, esimerkiksi antamalla vääriä tietoja. Tai väärinkäytät ilmoitusmenette-

lyä oman kaunasi vuoksi. Tai teet ilmoituksen vain hyötyäksesi siitä. Fortum ei voi 

sallia pahantahtoisia ilmoituksia. Pahantahtoinen ilmoitus johtaa kohdallasi kurinpito-

toimiin, jopa irtisanomiseen.   

3.2  Henkilöllisyytesi on suojassa 

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisina. Vain henkilö, jolle ilmoitat huolen-

aiheestasi, sekä asia tutkimaan nimetyt henkilöt tietävät nimesi. Auta meitä suojaamaan 

henkilöllisyytesi olemalla hiljaa asiasta. Älä siis keskustele huolenaiheestasi tai meneil-

lään olevista tutkimuksista yhdenkään työtoverisi kanssa, äläkä paljasta ilmoituksessasi 

enempää henkilötietojasi kuin mitä pidät tutkimuksen kannalta välttämättömänä. Jos 

ilmoitat asiasta henkilökohtaisesti, ilmoituksen vastaanottaja tietää, kuka olet. Jos ha-

luat toimia täysin nimettömänä, voit ottaa yhteyttä talon ulkopuolisen Kerro huolesi -

puhelimen tai -verkkopalvelun välityksellä. Nimettömänä toimiminen on mahdollista 

maissa, joissa laki sen sallii. Joskus asia riippuu huolenaiheesi luonteesta. 

Henkilöstötoiminto tai konsernin Compliance-vastaava eivät saa paljastaa henkilölli-

syyttäsi muille ilman lupaasi. Tästä voidaan poiketa vain seuraavissa tapauksissa: 

→ laki edellyttää sitä, tai 

→ teit ilmoituksesi pahantahtoisesti, tai 

→ kyseessä on tärkeä yleinen etu (jolloin ilmoitamme asiasta sinulle). 

Joskus henkilöllisyytesi salassa pitäminen voi haitata tai vaikeuttaa tutkimuksia. Joskus 

se jopa estää meitä ryhtymästä asianmukaisiin toimiin. Tällaisissa tapauksia sinua pyy-

detään paljastamaan henkilöllisyytesi. Se paljastetaan vasta, kun olet hyväksynyt ne 

henkilöt, joiden täytyy tietää henkilöllisyytesi. 

3.3  Tietosuoja 

Fortum käsittelee henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön (kuten EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679/EU) mukaisesti. Lisäksi noudatetaan Fortumin 

tietosuojapolitiikkaa ja Fortum-konsernin tietosuojaohjeita. Henkilötietojen käsittely 

Kerro huolesi -menettelyn yhteydessä perustuu Fortumin oikeutettuun etuun. Kaikkia 

tämän menettelyn yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään vain tässä selostettui-

hin tarkoituksiin. Näitä tietoja saavat käyttöönsä vain ne, joilla on tarve saada ne tie-

toonsa lakia noudattaakseen tai tapauksissa, joissa kyseessä on tärkeä yleinen etu. 

 

Fortum Oyj vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän Kerro huolesi -menettelyn yh-

teydessä ja toimii rekisterinpitäjänä. Talon ulkopuolinen Kerro huolesi -puhelinpalve-

lun ja -verkkopalvelun toimittaja toimii henkilötietojen käsittelijänä, ja sillä on oikeus 

käsitellä henkilötietoja vain Fortumin puolesta ja Fortumin kirjallisten ohjeiden mu-

kaisesti tietojen käsittelyä koskevaa sopimusta tarkkaan noudattaen. Henkilöllä, jonka 

tietoja käsitellään tämän Kerro huolesi -menettelyn yhteydessä, on monia EU:n ylei-

sen tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojensa käsittelyä koskevia oikeuksia. 

Henkilöllä on esimerkiksi aina oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli saada 

jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistaan, ellei se vakavasti estä tutkimuksia ja sen 
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seurauksena oikeuksien valvomista mahdollisessa oikeusprosessissa, ja vain siltä osin 

kuin käsitellyt tiedot vaikuttavat tähän tarkoitukseen relevanteilta ja tarpeellisilta. 

Henkilöllä on myös oikeus saada häntä koskevat virheelliset tiedot oikaistuksi sekä 

vaatia henkilötietonsa poistettaviksi. Pääsyä, korjaamista, poistamista ja muita oikeuk-

sia koskeviin pyyntöihin on vastattava viipymättä.  

 

4  YHTEYSTIEDOT JA LISÄTIETOJA 

Konsernin Compliance-vastaava, konsernin Compliance & Controls -toiminnon pääl-

likkö 

→ P: +358504524645 

→ harri.spolander@fortum.com 

4.1  Kerro huolesi -puhelinpalvelu ja -verkkopalvelu 

Lisätietoja on intranetin Liiketoimintatavat-osiossa. 

4.2  Intranet 

Lisätietoja on intranetin Liiketoimintatavat-osiossa. 

5  TÄRKEIMMÄT EVÄSTYKSET 

5.1  Jos olet epävarma 

Ei aina ole selvää, onko jokin tapaus Fortumin Toimintaohjeen vastainen. Sellaisissa 

tapauksissa on parempi, että ilmoitat huolenaiheestasi sen sijaan, että pitäisit sen omana 

tietonasi. 

5.2  Jos epäilet mahdollista rikkomusta 

Jos sinusta on epämukavaa tuoda esiin mahdollisia rikkomuksia, tässä pari vinkkiä: 

→ kerro heti kun joku asia huolestuttaa sinua; me kuuntelemme 

→ auta meitä voitavasi mukaan kertomalla, kuinka asiat mielestäsi olisivat korjatta-

vissa. 

5.3  Jos sinulla ei ole kaikkia tarvittavia tietoja 

Ilmoita huolenaiheestasi, vaikkei sinulla ole kaikkia tarvittavia tietoja. Muista, että ta-

voitteena on parantaa yhtiömme toimintaa ja varmistaa, että noudatamme kaikki Fortu-

min Toimintaohjetta.  

5.4  Jos tiedät 

Jostain tilanteesta tai toiminnasta, joka 

→ saattaa vaarantaa jonkun henkilön terveyden tai turvallisuuden taikka jonkin tuot-

teen turvallisuuden, tai 

mailto:harri.spolander@fortum.com
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→ vaikuttaa olevan lainrikkomus, josta saattaa seurata vankeusrangaistus, kuten pe-

tos, varkaus, lahjonta, kilpailunrajoitusrikkomus tai vastaava, sinun on ilmoitettava 

siitä. Niistä ei saa olla vaiti, koska sillä voi olla hyvin vakavat seuraukset. 

5.5  Jos päätät nostaa esiin jonkin huolenaiheen 

Anna asiasta niin paljon tarkkoja tietoja kuin suinkin voit, jotta ilmoituksen vastaanot-

taja kykenee arvioimaan tilanteen. Esimerkkinä tästä ovat olosuhteet ja mitä niissä näit, 

taustatiedot, syy  olla huolestunut, nimet, päivämäärät paikat ja muut tiedot. Liitteenä 

on ilmoitusmalli. 

5.6  Ilmoittaminen talon ulkopuoliselle taholle 

Jos ilmoitat jostain huolenaiheesta, käsittelemme sitä hyvin ammattimaisesti. Siitä voi-

daan lisäksi ilmoittaa talon ulkopuoliselle taholle, jos kyse on tärkeästä ja kiireellisestä 

yleisestä edusta tai lain vaatimasta ilmoituksesta. Mikään tässä Kerro huolesi -menette-

lyssä ei estä sinua ilmoittamasta mahdollisia lakien tai säädösten rikkomuksia viran-

omaisille. Et tarvitse siihen mitään lupaa. Haluamme kuitenkin voimakkaasti rohkaista 

sinua ilmoittamaan huolenaiheistasi tämän Kerro huolesi -menettelyn kautta, ja lu-

paamme käsitellä niitä ammattimaisesti ja huolellisesti. 

 


