
 

 
 

  

 

 

WhistleB Ready-to-Launch 

Ilmoituskanava ja integroitu tapaustenhallintajärjestelmä 
 

- Turvallinen ja käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka on helposti päivitettävissä 

tarpeiden mukaan- 

 

 

 

 

 

 

 

Ota meihin yhteyttä: contact@whistleb.com signup@whistleb.com 

WhistleB Whistleblowing Centre 

Klarabergsviadukten 70 

Tukholma, Ruotsi 
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Tarjouksemme 
WhistleB tarjoaa käyttäjäystävällisen ja korkeinta mahdollista turvallisuustasoa noudattavan whistleblowing -

järjestelmän. Työntekijäsi ja ulkopuoliset sidosryhmät voivat käyttää järjestelmää ilmoittaakseen epäillyistä eettisistä ja 

sääntöjenvastaisista virheistä. Ilmoituksia koskevat tapaukset käsitellään tehokkaasti tapaustenhallintajärjestelmässä.  

WhistleB:n ratkaisu pähkinänkuoressa 

  

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN JA LAKEJA NOUDATTAVA  

Ilmoituksentekijälle: yksinkertaista ilmoituskanavaa voi  

käyttää eri laitteilla 24/7/365 ja millä tahansa kielellä. 

Organisaation kannalta: intuitiivinen ja lakeja koskevien 

vaatimusten mukainen järjestelmä auttaa organisaation 

käyttäjiä noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR)  

ja muita kansallisia tietosuojalainsäädäntöjä. 

KORKEIMMAT TURVALLISUUSSTANDARDIT 

Järjestelmä suojaa ilmoittajan nimettömyyttä ja  

arkaluonteisia tietoja. WhistleB-järjestelmä on tieto- 

turvan hallintaa koskevan ISO 27001-standardin ja 

henkilötietojen suojaamista pilvipalveluissa koskevan  

ISO 27018-standardin mukainen.  

  

  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asianmukaisesti ja 

kohtuullisessa ajassa. 

ASIAKASTUKI 

WhistleB tarjoaa neuvontaa ilmoitusten käsittelyyn, 

organisaation ja tapausten toimintaprosesseihin,  

tietosuojaan sekä viestintään liittyen.  

 

Sisältö – WhistleB-palvelu:

1. Helppokäyttöinen järjestelmä 

2. Lainsäädäntöjen noudattaminen 

3. Turvallinen ratkaisu 

 

4. Käyttöönotto 

5. Jatkuva asiakastuki 

6. Hinnoittelu 

 

7. Tietoja WhistleB:stä 

Asiakasreferenssit 

Kuvakaappauksia järjestelmästä
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1. Helppokäyttöinen järjestelmä 

Näin palvelu toimii 

1.  2.  3.  

Ilmoittaja tekee raportin häntä 

huolettavasta asiasta. Web-

pohjaisen ilmoituskanavan kautta 

voi tehdä ilmoituksen millä tahansa 

laitteella, myös älypuhelimella.  

Organisaation whistleblowing-tiimi 

saavat sähköpostitse tai 

tekstiviestillä tiedon uudesta 

saapuneesta ilmoituksesta. He 

kirjautuvat sisään Tapaustenhallinta-

järjestelmään, lukevat viestin ja 

ryhtyvät toimiin. 

Järjestelmän kautta on mahdollista 

keskustella nimettömän 

ilmoituksentekijän kanssa, joka on 

saanut henkilökohtaisen koodin 

tehtyään ilmoituksen. 

 

Monikielinen ilmoituskanava sisältää web-pohjaisen aloitussivun, kyselylomakkeen ja mahdollisuuden käydä 

keskustelua nimettömästi. Ready-to-Launch suunnitelma sisältää kolme kieltä. Kanavan voi myös räätälöidä omien 

tarpeiden mukaisesti.  

Katso lyhyt video Ilmoituskanavasta 

Integroitu Tapaustenhallintajärjestelmä 
Kaikki viestit vastaanotetaan tapaustenhallintajärjestelmään, jonka ominaisuuksilla helpotetaan tapausten hallintaa ja 

tutkintamenettelyä. Ready-to-Launch suunnitelma sisältää seuraavat ominaisuudet: 

✓ Keskustelu nimettömän ilmoittajan kanssa. Voit käyttää ennalta määriteltyjä vastauksia ja nähdä onko 

ilmoittaja lukenut viestisi. 

✓ Käyttäjänhallinta mahdollistaa eri käyttöoikeustasot, käyttäjien lisäämisen ja päivittämisen (3 käyttäjää). 

✓ Tapaustenhallinta: 

- Tapausten kategorisointi 

- Yhteenveto ja muistiinpanot, tiedostojen lisääminen  

- Mahdollisuus lisätä tapauksia manuaalisesti 

- Tapaukset voidaan arkistoida tai poistaa tutkinnan päätyttyä kunkin markkinan lainsäädännön 

vaatimusten (esim. GDPR) mukaisesti 

✓ Monivaiheinen tunnistautuminen 

✓ Käyttäjä- ja tapahtumalokit  

✓ Tehokas seuranta, mukaan lukien tilastot, KPI:t ja raportit 

 

Katso lyhyt video Tapaustenhallintajärjestelmästä  

 

 

Ready-to-Launch suunnitelmaa voidaan päivittää lisäkäyttäjillä, -kielillä ja/tai -toiminnoilla tarpeidesi mukaan.  

Lisätietoa löydät täältä. 

 

https://vimeo.com/423501717
https://vimeo.com/423502074
https://whistleb.com/pricing/
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2. Lainsäädäntöjen noudattaminen 
WhistleB:n palvelua käytetään 150 maassa. Palvelu noudattaa nykyistä EU:n tietosuojalakia (GDPR), joka on tiukin 

asetus laatuaan maailmassa. Palvelun avulla käyttäjät voivat noudattaa GDPR-vaatimuksia henkilötietojen käsittelyssä. 

Tiedot tallennetaan EU:n sisällä.  

Lainsäädäntöjen noudattamisen perustana on tietoturva, joka tukee kaikkia palvelun prosesseja ja toimintoja. WhistleB 

toimii järjestelmällisesti niin tietoturvan, kuin myös henkilötietojen käsittelyn kanssa. Tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmä, ISMS, noudattaa kansainvälistä standardia ISO 27001. 

 

LAADUNVALVONTA JA ULKOISET ARVIOINNIT  

 

✓ GDPR-vaatimusten mukainen. Integroitu tuki henkilötietojen käsittelyyn GDPR:n mukaisesti. 

✓ DPIA (Data Protection Impact Assessment, eli Tietosuojavaikutusten arviointi) 

✓ ISMS-standardin (Information Security Management System) mukainen ISO 27001  

✓ ISO 27001 ja ISO 27018 -sertifikaatit, Microsoft Azure 

✓ Säännölliset haavoittuvuusarvioinnit ja tunkeutumistestit 

✓ WhistleB on allekirjoittanut YK: n Global Compact -sopimuksen  

 

”Kaiken kaikkiaan yrityksen WhistleB-palvelu on suunniteltu hyvin GDPR-näkökulmasta. Perusteellisen 

suunnittelunsa, joka noudattaa tiukimpia vaatimuksia, lisäksi palvelu tarjoaa myös useita GDPR:n mukaisia 

toimintoja. Näitä on pidettävä erittäin edistyksellisinä ominaisuuksina, jotka ovat linjassa GDPR-vaatimusten 

kanssa." 

Göran Gräslund, Ruotsin tietosuojaviraston lakimies ja entinen pääjohtaja. 

Ulkopuolinen arvio WhistleB:n GDPR-vaatimustenmukaisuudesta. Tammikuu 2020 
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3. Turvallinen ratkaisu 
WhistleB:n kolmannen osapuolen sisältävä ratkaisu takaa ilmoituksentekijän nimettömyyden ja suojaa arkaluonteisia 

tietoja. Luottamuksen rakentaminen palveluun on ensiarvoisen tärkeää kaikille asiakkaillemme. 

WhistleB tarjoaa nk. Zero-knowledge privacy tietosuojaa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kellään, edes WhistleB:llä, ole 

pääsyä arkaluontoisiin tietoihinne. Vain te itse sekä mahdollisesti ne, joiden kanssa päätätte jakaa pääsyn näihin, on 

pääsy tietoihin. 

Esimerkkejä tärkeimmistä suojausominaisuuksista  

✓ Suojattu tunnistautuminen. Pääsy WhistleB-palveluun sisältää kaksivaiheisen tunnistautumisen. 

✓ Tunkeutumisen havaitseminen ja ennaltaehkäisy. Suojaa verkkohyökkäyksiltä kaikkien kirjautumisten 

yhteydessä palvelussa.   

✓ Kryptaus. Asiakkaan tiedot salataan viestinnässä ja tallennuksessa. WhistleB:llä ei ole pääsyä arkaluonteisiin 

asiakastietoihin, kuten hälytysviesteihin ja vuoropuheluun, ellei asiakas toisin päätä ja anna tälle valtuutusta.   

✓ Datan saatavuus. Reaaliaikainen varmuuskopio yhdistettynä sekä ensisijaiseen että toissijaiseen 

datakeskukseen. WhistleB-järjestelmän suorituskykyä ja turvallisuutta valvoo ulkopuolinen osapuoli 

24/7/365. WhistleB-palvelu on käytettävissä mistä tahansa, milloin tahansa. 

✓ Nimettömyys. WhistleB ei seuraa ilmoituksentekijään liittyviä metatietoja, kuten IP-osoitteita.  

 

WhistleB-palvelu on suunniteltu tarjoamaan tulevaisuuden turvaaman ratkaisun asiakkaillemme. Microsoft Azure 

ylläpitää sitä korkeimman saatavuuden ja turvallisen palvelun takaamiseksi. Alustapalvelut toimitetaan asiakkaille 

datakeskusten kautta, joista kukin on suunniteltu toimimaan 24/7/365. Tiedot tallennetaan EU:n sisällä (Pohjois-

Eurooppa). Palvelualusta on sertifioitu ISO 27001 -tietoturvallisuuden ja pilvessä olevien henkilötietojen ISO 27018 -

suojan mukaisesti.  

Salattu data voidaan tarvittaessa siirtää toiseen tietokantaan tulevaa käyttöä varten. 

 

 “Ilmoittajien yksityisyys säilyy. Outpost24 hyökkäsi sovellukseen verkossa eikä saanut käsiinsä 

arkaluontoisia tietoja. ”  

Outpost24, Haavoittuvuus- ja tunkeutumistestaaminen, Maaliskuu 2020 

Lisätietoa saatavilla (englanniksi): WhistleB Trust Centre 

https://whistleb.com/trust-centre/
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4. Käyttöönotto  
WhistleB tarjoaa tukea ja neuvoja monivuotisen kokemuksen perusteella. Perusteellinen ja vakiintunut 

projektisuunnitelma on perusta tehokkaan, asiallisen sekä myönteisen palvelun käyttöönotolle.   

Käyttöönottotuki 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVA TUKI  

Ilmoituskanavan käyttöä säätelevät tätä koskevat ohjeet ja tietosuojalait. 

✓ Whistleblowing-ohjeiden malli (GDPR:n mukainen) 

✓ Henkilötietojen käsittelyä whistleblowing-järjestelmissä koskevat ohjeet asiakkaan toimintamaissa 

✓ Tutkintaprosessia koskevat ohjeet 

TIEDOTTAMISTA KOSKEVA TUKI 

✓ Ilmoituskanava sisältää tekstejä, joiden avulla kerrot järjestelmän tarkoituksesta ja käytöstä. Tekstit on 
mukautettu ilmoittamista koskevien kansallisten tietosuojamääräyksien mukaan.  

✓ Muokattava aloitussivu ja kyselylomake 

✓ Malleja kommunikointiin sisäiseen sekä ulkoiseen käyttöön: tekstejä, ppt, juliste, videoita sekä FAQ 
ilmoituksentekijälle.   

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA JÄRJESTELMÄN ESITTELY 

Ready-to-Launch suunnitelma sisältää yhden implementointitapaamisen, jossa käymme läpi toteutuksen vaiheet, ohjeet 

ja mallit sekä tapausten hallintaa. Tarjoamme tukea ja suosituksia kokemuksemme perusteella.
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5. Jatkuva asiakastuki 
✓ Asiakastuki on saatavilla toimistoaikoina (CET) arkipäivisin.  

✓ Asiakkaille suunnattu uutiskirje: Juridiset, tekniset ja markkinoihin liittyvät päivitykset toimitetaan asiakkaille 

WhistleB:n uutiskirjeessä.  

 

Valinnaisia palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan:  

✓ Neuvonta: WhistleB tarjoaa neuvontaa tapausten käsittelyyn liittyen, mukaan lukien prosessi, tietosuoja ja 

viestintä. 

✓ Asiantuntijaverkosto: WhistleB tekee yhteistyötä maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston kanssa, jolla on kykyjä ja 

kokemusta antaa neuvoja tutkimusten tukemiseen, sisältäen myös tapausten käsittelyn. Asiantuntijat 

työskentelevät esimerkiksi korruption, petosten, kilpailun vääristymisen, rikosteknisen tekniikan, tietojenkäsittelyn, 

rikosteknisen laskennan, kriisinhallinnan ja viestinnän aloilla. 
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6. Hinnoittelu  

Ready-to-Launch sisältää seuraavat palvelut: 
 
✓ Ilmoituskanava jopa kolmella kielellä, kohdan 1 mukaisesti 

✓ Integroitu Tapaustenhallintajärjestelmä, kohdan 1 mukaisesti 

✓ Rajaton määrä ilmoituksia 

✓ Järjestelmän uudet päivitykset 
 

 

Hinta: 155 € /kk  
 

Täytäntöönpano kohdan 4 mukaisesti: 800 € (kertamaksu) 

 

Valinnaisia palveluita: 

✓ Lisätuki: tapaamiset, koulutustilaisuudet, mukautukset: 150 € /h  

✓ Ilmoituskanavan räätälöidyn tekstin kääntäminen 

 

Ready-to-Launch suunnitelmaa voidaan päivittää organisaatiosi tarpeiden mukaan, koskien lisätoimintoja ja kielitukea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosilaskutus. Minimi sopimusaika: 12 kk. Maksuehto: 30 päivää. Yllä mainitut hinnat perustuvat WhistleB:n 

peruspalvelusopimukseen, joka on julkaistu osoitteessa whistleb.com. Arvonlisävero ei sisälly mainittuihin hintoihin.  
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7. Tietoja WhistleB:stä 

WhistleB Whistleblowing centre AB on globaali ja nopeasti kasvava whistleblowing- palveluntarjoaja, jonka markkinat 

kattavat 150 maata kaikilla mantereilla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. WhistleB on osa NAVEX 

Global yritystä. 

Asiakkaitamme ovat eri alojen yritykset sekä sijoittajat, viranomaiset ja yhdistykset.  

WhistleB:n johtotiimi 

  

 

Gunilla Hadders Karin Henriksson  

Perustajat ja Senior adviserit Gunilla Hadders ja Karin Henriksson Gunilla Hadders ja Karin Henriksson kehittivät ja 

toteuttivat WhistleB:n markkinoiden johtavan whistleblowing-palvelun kestävän kehityksen tehtävissä saamansa 

kokemuksen perusteella. Järjestelmää käyttävät nyt sadat asiakkaat 50 kielellä ja yli 150 maassa. WhistleB:n perustajat 

osallistuvat aktiivisesti WhistleB:n hallinnointiin ja kehitykseen. Yritys on markkinajohtaja asiakastuessa ja tarjoaa 

huippuluokan palveluja asiakkaiden toimintoihin ja turvallisuuteen liittyen. 

 

 

WhistleB:llä on yli 20 vuoden kokemus 

liiketoimintapohjaisen etiikan ja kestävän kehityksen 

kehittämisessä ja toteuttamisessa, mukaan lukien 

käytännesäännöt, eettiset ohjeet sekä viestintä. Gunilla 

Haddersin ja Karin Henrikssonin kirjoittama kestävän 

kehityksen kirja Sustainable Profit on saatavilla 

englanniksi, ranskaksi, kiinaksi ja ruotsiksi.  

“A Whistleblowing function that members of staff can trust is a key sustainability tool for the board. It 

is important that irregularities… can be reported anonymously, e.g. through an independent 

external third party.” 

Leif Johansson, Chairman of the Board, Ericsson and AstraZeneca, former CEO at Volvo.  

Quote from Sustainable Profit  
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Asiakasreferenssejä 

Yritykset 

Eckerö Group  

S-ryhmä  

Wärtsilä  

Sanoma  

Paulig  

Scandic  

Fiskars Group  

Fazer  

Elisa  

Huhtamäki  

Valio   

Metsä Group  

Metsähallitus  

Stockmann  

Cargotec Corporation  

Altia   

HKScan   

YIT  

SRV  

Cramo  

Group Renault  

Groupe Auchan  

Atea  

Group Covéa  

Bonnier Media  

Flying Tiger  

Barilla Group 
 

 

Pankit 

Nordea 

SEB 

Handelsbanken 

Swedbank  

Carnegie 

ICA Banken 

Société Générale 

La Banque Postale 

Klarna Bank 

Bank of Iceland 
 

 

Viranomaiset ja Yhdistykset 

Swedfund Development - Ruotsin valtion rahoituslaitos  

Norrköpingin kunta   

Region Skåne  

Karolinska University Hospital  

Commerce Commission New Zealand  

Austrian Federal Competition Authority  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lisää asiakasesimerkkejä saatavilla pyynnöstä. 
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Kuvakaappauksia järjestelmästä 
ILMOITUSKANAVA: Ilmoituksen tekijä täyttää yksinkertaisen ilmoituslomakkeen ja lähettää viestin. Monikielinen 

ilmoituslomake ja aloitussivun teksti ovat saatavilla yli 60 kielellä. 

               

 

Keskustelun 

jatkaminen 

nimettömän 

ilmoittajan kanssa 

on mahdollista 

hänelle annetun 

henkilökohtaisen 

koodin ja salasanan 

avulla.  

 

TAPAUSTENHALLINTAJÄRJESTELMÄ:  

Vastaanottava tiimi saa ilmoitusviestin ja kirjautuu 

helppokäyttöiseen tapaustenhallintajärjestelmään. 

 

Järjestelmässä on ominaisuuksia, jotka helpottavat tapausten hallintaa ja tutkintaprosessia. Esimerkkejä:   

 

 
 

 

Nimetyt henkilöt vastaavat tapausten 

hallinnasta ja keskustelusta ilmoittajan 

kanssa.   

Kokonaiskuva tapauksista. Kaikki toimet kirjataan 

järjestelmään.  

 

Verkkotilastot: Tapaukset 

voidaan luokitella erityisten 

tilastovaatimusten mukaan. 


