SD Events Oy
Ilmiantokanava
Palvelukuvaus
Perusselvitystyö, eli
alustava tutkinta joka
sisältää mm.
yhteydenoton luokittelun
ja kriittisyyden arvioinnin
Perusselvityksen
tulosten perusteella ja
asiakkaan päätöksellä
laajempi ja
yksityiskohtaisempi
tutkina

Helppo tapa hoitaa ilmoituskanava
Tarjoamme palveluna ilmoituskanavan käyttöönne

Väärinkäytösepäilyjen
tutkinta, tietosuojaan ja
tietoturvaan liittyvät
selvitykset.
Oikeudellisten
kysymysten
huomioiminen

Ilmoittajan suojelua koskevan lain taustalla on EU:n
direktiivi(whistleblowing), jonka tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä
yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen
määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti, eli
direktiivi edellyttää, että lain rikkomisista ja väärinkäytöksistä voidaan
ilmoittaa ja saada suojelua. Ilmoituksen käsittelyyn ja jatkotoimiin liittyvän
prosessin tulee olla selkeä, puolueeton ja riippumaton.

VÄÄRINKÄYTÖKSET

ICT

HANKINNAT

RISKIENHALLINTA

Rahanpesun, huijausten
ja harmaan talouden
ehkäisy

Tietotekniikka,
tietoturvallisuus ja
tietosuoja (GDPR)

Julkiset hankinnat,
erityisesti kilpailutuksiin
liittyvät seikat

Sisäinen valvonta,
riskien hallinta ja
sisäinen tarkastus
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Ilmoitusten tekemisen viestintäratkaisuksi
tarjoamme puhelinnumeron,
sähköpostiosoitteen, postiosoitteen sekä
verkkosivun.
Verkkosivun toteuttamiseksi käytämme
GlobaLeaks alustaa, joka mahdollistaa
direktiivin mukaisen ilmoittajan identiteettiä
suojaavan toimintatavan.
Viestintäratkaisu sisältää yllä mainittujen
kanavien kautta tulevien ilmoitusten
rekisteröinnin ja ilmoitusten
vastaanottokuittaukset.

Verkkoilmoitusalustana käytämme GlobaLeaks
ohjemistoa. Se on open source ohjelmisto, joka
mahdollistaa turvallisen ilmoituskanavan
toteutuksen ja ylläpidon. Ohjelmisto on
säännöllisesti auditoitu.

Ulkopuolinen puolueeton ja riippumaton toimija
ja yhteydenottokanava, johon on helppo ottaa
yhteyttä ilman pelkoa siitä, että ilmoittajan
henkilöllisyys paljastuisi, esimerkiksi henkilön
työyhteisössä.

Keskusteluyhteys ilmoittajaan on anonyymi, eli
jatkoselvittely voidaan tehdä ilmoittajaa
identi oimatta. Tällä alustalla ilmoittaja voi itse
päättää haluaako antaa yhteystietoja.

Nimetön ilmoittamistapa madaltaa kynnystä
ilmoittaa väärinkäytöksistä.

Ohjelmisto on muokattavissa asiakkaan
tarpeiden mukaan esim erilaiset
kyselylomakkeet riippuen aihealueesta.

Puolueeton ja neutraali esiselvitys ilman
ennakkoon ladattuja jännitteitä ja eturistiriitoja
helpottaa asioiden selvittämistä.
Tulevan ilmoittajan suojelulain mukaiset
vaatimukset huomioidaan. Kokonaisuudessaan
nopea ja vaivaton ottaa käyttöön sekä
edullinen.

SD EVENTS OY (3111281-4)
- Perustettu 2020, kotipaikka on Tampere
- Liikkeenjohdon konsultointi
- Pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista hallinnon ja käytännön
tehtävistä
- Meillä on käytännön kokemusta sekä julkisen että yksityisen
sektorin puolelta
SD Events Oy
PL 20
33721 Tampere

sales@sdevents.
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