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Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan whistleblowing-kanavien kautta kerättävien henkilötietojen 
käsittelystä SSAB-konsernin yhtiöissä, mukaan lukien SSAB AB ja sen tytäryhtiöt, kuten Tibnor ja Ruukki 
(jäljempänä ”SSAB”). Tietosuojaselosteessa vastataan kysymyksiin siitä, mitä henkilötietoja SSAB kerää, 
käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin tietoja kerätään ja millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on koskien 
henkilötietojen käsittelyä whistleblowing-kanavien yhteydessä.  
 
SSAB pyrkii avoimeen yritysilmapiiriin ja korkeatasoiseen eettisyyteen liiketoiminnassan. Whistleblowing-
järjestelmät tarjoavat työntekijöille ja ulkoisille sidosryhmille luottamuksellisen tavan kertoa 
epäilemistään lakien tai määräysten, SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden tai yrityksen toimintaohjeiden 
rikkomuksista.  
 
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten SSAB käsittelee henkilötietoja seuraavilla ilmoituskanavilla: 
 

1) Sisäiset ilmoituskanavat 
 
SSAB on ottanut käyttöön sisäisiä ilmoituskanavia, jotka ovat saatavilla tietyissä SSAB-konserniin 
kuuluvissa yrityksissä EU:n whistleblower-direktiivin (2019/1937) ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevien kansallisten lakien mukaisesti (jäljempänä ”sisäiset ilmoituskanavat”). Rikkomuksia koskevat 
ilmoitukset, jotka lähetetään sisäisten ilmoituskanavien kautta, käsitellään kussakin yrityksessä erikseen 
nimettyjen henkilöiden toimesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että sisäisiä ilmoituskanavia voivat 
käyttää työntekijät, työnhakijat, vapaaehtoistyöntekijät, konsultit ja tietyt muut sidosryhmät, esimerkiksi 
jos asia koskee työhön liittyvää väärinkäytöstä, jonka julkituomisen perusteena on yleinen etu, tai jossa 
rikotaan EU:n lainsäädäntöä (esim. koskien ympäristönsuojelua, tietosuojaa tai tuoteturvallisuutta). 
 

2) Ethics Line -prosessi  
 
Sisäisten ilmoituskanavien lisäksi SSAB:lla on käytössä keskitetty Ethics Line -ilmoituskanava, jossa 
työntekijät ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillyistä lakien tai määräysten, SSAB:n hyvän 
liiketavan periaatteiden tai yrityksen toimintaohjeiden rikkomuksista.  
  
 
1. REKISTERINPITÄJÄT 

Ethics Linen henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on SSAB AB (rekisterinumero: 
556016-3429, osoite: P.O. Box 70SE-101 21 Stockholm, SWEDEN). SSAB AB vastaa kaikesta 
konsernitason tietojenkäsittelystä. SSAB vastaa henkilötietojen käsittelystä tämän 
tietosuojaselosteen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  
 
Lisäksi SSAB:n muita konserniyhtiötä voidaan pitää rekisterinpitäjänä myös silloin, kun 
henkilötietojen käsittely Ethics Linen ilmoituksissa liittyy erilliseen sopimussuhteeseen, kuten 
työntekijän ja työnantajayrityksenä toimivan SSAB-konsernin yrityksen väliseen työsuhteeseen, tai 



tietyn konserniyrityksen toimintojen yhteydessä tapahtuvaan lakisääteiseen henkilötietojen 
käsittelyyn tai tietyn konserniyrityksen vastuulle kuuluvien paikallisten lakisääteisten vaatimusten 
noudattamiseen.  
 
Paikallinen SSAB:n konserniyhtiö on myös rekisterinpitäjä oman sisäisen ilmoituskanavansa kautta 
saatujen tietojen osalta. 
 
SSAB-konsernin yritykset jakavat henkilötietoja myös hallinnollisiin tarkoituksiin sekä konsernin ja 
yksittäisten juridisten yksiköiden liiketoiminnan hoitamiseksi, ellei tällainen jakaminen ole 
sovellettavan lainsäädännön tai EU:n whistleblower-direktiivin vastaista. SSAB-konsernin yhtiöiden 
tiedot löytyvät viimeisimmästä vuosikertomuksesta osoitteesta 
https://www.ssab.com/en/company/investors/reports-and-presentations ja osoitteesta 
https://www.ssab.com/en/company/about-SSAB/our-business. Siitä riippumatta, mitä yhtiötä 
pidetään  rekisterinpitäjänä kussakin tapauksessa, enisijainen kontakti SSAB:n tietosuoja-asioissa on 
data.privacy(at)ssab.com.  
  
 

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS 

2.1 Ethics Line  
 
SSAB käsittelee henkilötietoja Ethics Linessa ilmoitettujen väärinkäytösten hallinnointia ja tutkimista 
varten sekä ryhtyäkseen toimenpiteisiin rikkomusten yhteydessä. 
 
SSAB käsittelee henkilötietoja Ethics Linessa yksityisyydensuojaa koskevan intressipunninnan avulla. 
SSAB:llä on oikeutettu etu mahdollistaa työntekijöille ja ulkoisille henkilöille väärinkäytösten 
ilmoittaminen Ethics Linen kautta, ja se on arvioinut, että tämä intressi on painavampi kuin 
rekisteröidyn intressi yksityisyyden suojaan. SSAB voi käsitellä henkilötietoja liittyen lain, SSAB:n 
hyvän liiketavan periaatteiden tai yrityksen toimintaohjeiden rikkomuksiin, mukaan lukien epäiltyihin 
tai vahvistettuihin rikoksiin. Tällainen käsittely voi tapahtua paikallisen lainsäädännön mukaisesti tai 
silloin, kun käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Joissakin tapauksissa SSAB voi myös käsitellä henkilötietoja ryhtyäkseen oikeustoimiin ilmoitetun 
asian yhteydessä. Käsittelyn oikeudellinen perusta on SSAB:n oikeutettu etu ryhtyä toimenpiteisiin 
ilmoitetun asian suhteen, ja se on arvioinut, että tämä intressi on painavampi kuin rekisteröidyn 
intressi yksityisyyden suojaan.  
 
Siltä osin kuin SSAB:n on käsiteltävä arkaluonteisia henkilötietoja tai lain rikkomiseen liittyviä tietoja, 
käsittely perustuu siihen, että oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen on 
välttämätöntä. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta voi olla myös se, että 
käsittely on tarpeen yleisen tärkeän edun vuoksi perustuen unionin oikeuteen tai EU:n 
jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön. Joissain tapauksissa SSAB voi myös käsitellä 
arkaluonteisia henkilötietoja, kun se on tarpeen työoikeuteen sekä sosiaaliseen suojeluun liittyvien 
velvollisuuksien täyttämiseksi ja erityisoikeuksien käyttämiseksi. 

 
 
 



2.4 Sisäiset ilmoituskanavat 
 
SSAB on velvollinen luomaan sisäisiä ilmoituskanavia väärinkäytösten ilmoittamiseen, kuten 
säädetään EU-direktiivissä 2019/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelusta, ja direktiivin implementoivissa EU-jäsenvaltioiden kansallisissa laeissa. SSAB käsittelee 
henkilötietoja sisäisten ilmoituskanavien kautta vastaanotettujen whistleblowing-tapausten 
käsittelyä ja tutkimista varten. 
 
Sisäisissä ilmoituskanavissa käsiteltyjä henkilötietoja voidaan myös luovuttaa mikäli: 
1) on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin ilmoitetussa tapauksessa esiin tulleiden tapahtumien 
yhteydessä 
2) se on tarpeen, jotta ilmoituksia voidaan käyttää todisteina oikeudenkäynneissä; ja 
3) se tehdään sovellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. 
 
Oikeusperuste sisäisten ilmoituskanavien kautta saatujen henkilötietojen käsittelemiselle on täyttää 
SSAB:n lakisääteinen velvollisuus asettaa saataville sisäiset ilmoituskanavat rikkomuksen 
raportoimista varten. 
 
Whistleblowing-tapauksen luonteesta riippuen SSAB voi käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on se, että käsittely on tarpeen 
yleisen tärkeän edun vuoksi perustuen unionin oikeuteen tai EU:n jäsenvaltioiden kansalliseen 
lainsäädäntöön.. Joissain tapauksissa SSAB voi myös käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja, kun se on 
tarpeen työoikeuteen sekä sosiaaliseen suojeluun liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi ja 
erityisoikeuksien käyttämiseksi. 
 
SSAB voi käsitellä myös sellaisia rikkomuksia koskevia henkilötietoja, jotka liittyvät epäiltyihin tai 
vahvistettuihin rikoksiin. Tällainen käsittely on tarpeen, jotta SSAB voi täyttää lakisääteisen 
velvollisuutensa asettaa saataville sisäiset ilmoituskanavat. 
 
Joissakin tapauksissa SSAB voi myös käsitellä henkilötietoja ryhtyäkseen oikeustoimiin ilmoituksen 
yhteydessä, jolloin käsittely perustuu SSAB:n oikeutettuun etuun. Siltä osin kuin SSAB:n on 
käsiteltävä arkaluonteisia henkilötietoja tai lain rikkomiseen liittyviä tietoja, se tehdään sillä 
perusteella, että oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen on tarpeellista. 
 
  

3. TIETOJEN KERÄÄMINEN 

Ethics Linen ja sisäisten ilmoituskanavien ilmoitukset voivat sisältää erityyppisiä henkilötietoja. Tiedot 
voivat koskea ilmoituksen tekijää, ilmoituksen kohteena olevaa henkilöä tai muuta ilmoituksessa 
mainittua henkilöä. 
 
Ilmoituksen yhteydessä mahdollisesti käsiteltäviä henkilötietoja: 
 
• Perushenkilötiedot (nimi, osoite, kaupunki, sukupuoli ja kansallisuus) 
• Yhteystiedot (mukaan lukien puhelinnumero) 
• Tehtävät ja toiminnot 
• Ilmoitetun tapahtuman tiedot 



• Toimenpiteet 
• Tutkimusraportit 
• Muut tutkinnan aikana kerätyt tiedot, esim. haastatteluissa, puhelinlokien, datatiedostojen, 
äänitiedostojen, IP-osoitteen ja muiden teknisten tietojen sekä sähköpostin välityksellä kerätyt 
henkilötiedot. 
 
Huomaa, että tietojen antaminen itsestäsi, kollegoistasi, muista henkilöistä tai yrityksen toiminnasta 
voi johtaa päätöksiin, jotka vaikuttavat muihin. Siksi pyydämme, että annat vain parhaan 
tietämyksesi mukaan oikeaa ja todenmukaista tietoa.  
 
Ethics Linen ja sisäisten ilmoituskanavien tarkoituksena ei ole hankkia arkaluonteisia henkilötietoja, 
kuten tietoja, jotka voivat koskea henkilön rodullista alkuperää tai etnistä taustaa, uskontoa tai 
muuta vakaumusta, poliittisia mielipiteitä, puolueen tai ammattiliiton jäsenyyttä, terveydentilaa tai 
sukupuolielämää. Jos tällaisia tietoja annetaan, tietoja käsitellään vain, jos siihen on laillinen peruste, 
kuten tämän selosteen kohdassa 2 on kuvattu.  
 
Whistleblowing-ilmoituksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä ilmoituksen käsittelijä saa paljastaa 
tietoja, joista ilmoittajan tai muun asiaan liittyvän henkilön henkilöllisyys voi käydä ilmi ulkopuolisille 
osapuolille. Annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti, paitsi tapauksissa, joissa se ei ole 
mahdollista lakisääteisten vaatimusten vuoksi tai asianmukaisen tutkinnan suorittamiseksi. Tällöin 
tietoja käsitellään arkaluontoisina. Kehotamme sinua esittelemään itsesi, jotta voimme esittää sinulle 
mahdollisia lisäkysymyksiä. 

  
 
4. TIETOJEN JAKAMINEN 

SSAB:n asiaankuuluva henkilöstö voi käsitellä antamiasi henkilötietoja ja sekä muuta antamaasi 
informaatiota ilmoituksen käsittelyä ja tutkimista varten paikallisen lainsäädännön mukaisesti.  
 
SSAB voi myös luovuttaa ja ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn luotetuille palveluntarjoajille, jotka 
ylläpitävät Ethics Linea ja sisäisiä ilmoituskanavia, sekä tilintarkastusyhteisöille, oikeudellisten 
palvelujen tarjoajille ja rikosteknisille tutkijoille tai muille palveluntarjoajille, kun se on tarpeen 
vakavien rikkomusten havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja korjaamiseksi tai oikeudellisten vaateiden 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi sovellettavan lainsäädännön ja EU:n ilmoittajia 
koskevan direktiivin sallimassa laajuudessa. 
 
Ethics Line -järjestelmän tarjoaa People Intouch B.V, joka käsittelee kanavassamme olevia tietoja 

ainoastaan SSAB:n puolesta.  
 
Kun kolmas osapuoli toimii SSAB:n henkilötietojen käsittelijänä, toimittaja on 
tietojenkäsittelysopimuksella sitoutunut mm. käsittelemään henkilötietoja vain SSAB:n  
ohjeiden mukaisesti ja asettamaan samat velvoitteet kaikille alihankkijoilleen kirjallisilla  
sopimuksilla. 
 
Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa poliisille ja/tai muille viranomaisille,  
jos sitä pidetään tarpeellisena. 

 



 

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE 

5.1 Konsernin sisäiset siirrot  
 
Koska jotkin SSAB-konsernin yritykset sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella, henkilötietoja voidaan 
siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi ilmoitetun tapauksen 
olosuhteiden vuoksi, esimerkiksi jos ilmoitettu tapahtuma liittyy SSAB:n yhtiöiden toimintoihin ETA-
alueen ulkopuolella. Näiden henkilöiden odotetaan käsittelevän työntekijöiden henkilötietoja 
työtehtäviensä puolesta, jolloin henkilötietojen saamista hallitaan rajoitetuilla käyttöoikeuksilla.  

 
SSAB tarjoaa asianmukaiset suojamekanismit kansainvälisiin tiedonsiirtoihin sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Konsernin sisäisten siirtojen osalta SSAB 
varmistaa asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen suojaamiseksi käyttämällä Euroopan komission 
hyväksymiä vakiolausekkeita.  
 
5.2 Luotetut palveluntarjoajat EU/ETA-alueen ulkopuolella 
 
Jotkin SSAB:n luotetut palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella. 

Jos henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, SSAB käyttää vaadittuja vakiintuneita 
mekanismeja, jotka mahdollistavat siirron kyseisten kolmansien maiden palveluntarjoajille, mukaan 
lukien Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita.  

 
Kaikkia Ethics Linen henkilötietoraportteja säilytetään EU:ssa. 
 
Jos sinulla on kysyttävää kansainvälisistä tiedonsiirroista, ota yhteyttä osoitteeseen 

data.privacy(at)ssab.com.  
 
   
6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ilmoituksen tutkimiseksi ja olennaisiin 
toimenpiteisiin ryhtymiseksi tutkimuksen tulosten suhteen. Seurantatapauksessa esiintyviä 
henkilötietoja ei käsitellä koskaan kauempaa kuin kaksi vuotta asian käsittelyn päättymisen jälkeen, 
ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä. 
 
Ylimääräiset henkilötiedot ja henkilötiedot, jotka eivät ole olennaisia ilmoitetun tapahtuman 
kannalta, poistetaan mahdollisimman pian. 
 
Oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi käsiteltyjä henkilötietoja 
säilytetään oikeudenkäynnin päättymiseen asti ja sitä seuraavan vanhentumisajan verran. 
 
Kirjallisia ja suullisia ilmoituksia sisäisistä ilmoituskanavista on säilytettävä niin kauan kuin on 
tarpeen, kuitenkin enintään kaksi vuotta seurantatapauksen päättymisen jälkeen, ellei kansallisessa 
lainsäädännössä toisin määrätä. 
 
 



7. YKSITYISYYDENSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä tarkastella SSAB:n hallussa olevia henkilötietojasi. Tähän saattaa 
kuitenkin liittyä joitakin rajoituksia. Huomaa, että mitä tulee whistleblowing-kanavien kautta 
raportoituihin henkilötietoihin, SSAB ei pysty täyttämään pyyntöä, jos tietojen paljastaminen voi 
vaarantaa tutkinnan. SSAB ilmoittaa asiasta viipymättä kaikille ilmoituksen kohteena oleville 
henkilöille, paitsi jos ilmoitusta on lykättävä tutkimuksen eheyden ja asiaankuuluvien tietojen 
säilyttämisen varmistamiseksi. 

 
Sinulla on myös sovellettavan paikallisen lain edellyttämässä laajuudessa oikeus  

 pyytää henkilötietojen oikaisua, jos tiedot ovat virheellisiä 
 pyytää henkilötietojen poistamista ja/tai niiden käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa  
 vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun 
 tehdä valitus valvontaviranomaiselle siitä, miten SSAB käsittelee henkilötietojasi. 

 
Tietyt tiedot ovat kuitenkin ehdottoman välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen tehtävien 
täyttämiseksi, ja niitä voidaan myös edellyttää lailla. Kyseisten tietojen poistamista ei välttämättä 
sallita sovellettavassa laissa, jossa säädetään pakollisista säilytysajoista, tai käsittelyn jatkamiselle 
aiottuun tarkoitukseen voi olla painavampi etu. 
 
Pyydämme lähettämään edellä mainitut pyynnöt ja tiedustelut SSAB:lle osoitteeseen 
data.privacy(at)ssab.com. Yksityisyydensuojaan liittyviin pyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa tai 
sovellettavan määräajan kuluessa. 

 
  
8. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

SSAB voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja asiaan liittyviin tietoihin. SSAB kirjaa 
tietosuojaselosteeseen aina päivämäärän, jotta käyttäjät voivat huomata muutokset. Huomioi, että 
tietosuojaseloste on tarkoitettu vain tiedoksi. SSAB tiedottaa käyttäjiä merkittävistä muutoksista 
asianmukaisten, saatavilla olevien kanavien kautta. 
 
  

9. OTA YHTEYTTÄ SSAB:HEN 

SSAB:n tietosuojaselostetta tai SSAB:n yksittäisestä käyttäjästä hallussaan pitämiä henkilötietoja 
koskevissa pyynnöissä voit ottaa yhteyttä SSAB:hen sähköpostitse osoitteeseen 
data.privacy(at)ssab.com. 


