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TVO-KONSERNIN SALASSAPITOSITOUMUS 
 

 
__________________________________________________________ 
 
(jäljempänä "Yhtiö"), jonka osoite on  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  
ja Y-tunnus ________________________________________________ 
 
sekä  
 
TVO-Konserni ("Konserni"), joka koostuu seuraavista Yhtiöistä: 
 
Teollisuuden Voima Oyj, y-tunnus 0196656-0 
Posiva Oy, y-tunnus 1029258-8 
Posiva Solutions Oy, y-tunnus 2765436-2  
TVO Nuclear Services Oy, y-tunnus 1468037-7, 
 
joiden osoite on Olkiluoto, 27160 EURAJOKI, 
 
ryhtyvät neuvotteluihin tarkoituksenaan selvittää mahdollisuuksia  
yhteistyöhön tai ovat jo ryhtyneet yhteistyöhön (jäljempänä ”Yhteistyö”).  
 
Yhteistyön ehdot määritellään erillisissä Tilaajan tilausasiakirjoissa,  
Yhteistyöstä erikseen solmittavassa sopimuksessa tai erillisessä toimeksi-
annossa, eikä tämä sitoumus tai Tietojen luovuttaminen tai vastaanottami-
nen velvoita Tilaajaa tai Yhtiötä ryhtymään Yhteistyöhön.  
 
Neuvottelujen, Yhteistyön tai Toimeksiannon yhteydessä Tilaaja mahdol-
lisesti luovuttaa Yhtiölle luottamuksellisia, esimerkiksi kaupallisia, tekni-
siä, turvallisuuteen tai laitos- tai muihin järjestelmiin liittyviä tietoja,  
jotka eivät saa tulla muiden tietoon, tai Yhtiö saa niitä muutoin tietoonsa  
suorittaessaan Yhteistyön mukaisia tehtäviä.  
  
"Tiedoilla" tässä sitoumuksessa tarkoitetaan kaikkia Yhteistyöhön tai  
Tilaajan tai sen yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyviä tai  
vaikuttavia, esimerkiksi kaupallisia, teknisiä, turvallisuuteen tai laitos-  
tai muihin järjestelmiin liittyviä seikkoja, jotka ovat luottamuksellisia  
riippumatta siitä, millä tavoin tai missä muodossa tiedot Yhtiölle  
ilmaistaan tai miten Yhtiö muuten saa ne tietoonsa tai siitä, onko tiedon  
luovuttamisen yhteydessä erityisesti ilmaistu tai osoitettu tiedon olevan  
luottamuksellista.  
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Tämän vuoksi Yhtiö sitoutuu seuraavaan:  

 
1 Yhtiö sitoutuu olemaan ilmaisematta ja luovuttamatta Tietoja kol-

mansille osapuolille (mukaan lukien sen emo-, tytär- ja sisaryhtiöt) 
ja noudattamaan tarpeellista huolellisuutta Tietojen luottamukselli-
suuden säilyttämiseksi ja suojaamiseksi.  
 

 
2 Tilaaja pidättää kaikki oikeudet luovuttamiinsa Tietoihin. Yhtiöllä 

ei ole oikeutta Tietojen hyödyntämiseen muussa kuin Yhteistyön 
toteuttamisessa Toimeksiannon mukaisesti. Yhtiöllä ei siten ole oi-
keutta hyödyntää Tietoa muussa toiminnassaan.  
 
Tiedon luovuttaminen Yhtiölle ei tarkoita, että Yhtiölle samalla tai 
muutoin myönnettäisiin mitään lisenssiä tai Tilaajan tai kolmannen 
omistamaa muuta immateriaalioikeutta.  
 
Tieto- ja Tulostusaineisto eivät pidä sisällään henkilötietojen käsit-
telyä. Mikäli Sopimuksen tarkoitus myöhemmin edellyttäisi henki-
lötietojen käsittelyä, sitoutuvat Osapuolet laatimaan henkilötieto-
jen käsittelyä koskevan sopimuksen. 
 

  
3 Yhtiöllä on oikeus antaa Tietoja henkilökuntaansa kuuluvien käyt-

töön vain siinä laajuudessa, kuin se Tilaajan ja Yhtiön kesken so-
vittujen tehtävien suorittamiseksi on tarpeen. Yhtiö sitoutuu tiedot-
tamaan Tietoja vastaanottaville henkilökunnan jäsenille tästä si-
toumuksesta heille ja Yhtiölle aiheutuvista velvoitteista.  
 
   

4 Salassapitovelvoite ei koske Tietoja,   
 

a) jotka ovat olleet yleisesti tiedossa ennen neuvottelujen alkua 
tai tulevat myöhemmin tietoon muutoin kuin Yhtiön tai sen 
henkilökunnan huolimattomuuden tai laiminlyönnin vuoksi;  

b) joiden Yhtiö voi osoittaa olleen sen hallussa ennen Tietojen 
saamista Tilaajalta;  

c) jotka on saatu kolmansilta osapuolilta ja joiden ilmaisemi-
seen näillä on ollut oikeus eikä kolmas osapuoli ole saanut 
Tietoja välittömästi tai välillisesti Tilaajalta;  

d) joiden ilmaisemiseen Yhtiö on saanut Tilaajan kirjallisen 
suostumuksen.  

 
  



3 

 

 

 

  

  
 

 

 

 
5 Tämän salassapitositoumuksen mukaiset velvoitteet ovat voimassa 

kunnes Tilaaja kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle salassapitovelvoitteen 
lakkaamisesta. Tällöinkin salassapitovelvoitteen lakkaaminen kos-
kee vain Tilaajan sanotun ilmoituksen jälkeen antamia Tietoja.  

 
  

6 Yhtiö sitoutuu palauttamaan saamansa ja tallentamansa Tiedon 
kunkin Toimeksiannon tai Yhteistyön päätyttyä tai Tilaajan pyyn-
nöstä muulloinkin, sekä vahvistamaan kirjallisesti, että kaikki ai-
neisto on palautettu ja sähköisiin järjestelmiin tai mahdollisiin 
varmuuskopioihin tallennettu Tieto on tuhottu. Palautus- ja tu-
hoamisvelvollisuus sisältää mm. dokumentit ja sähköiset tiedostot 
sekä kaikki niistä mahdollisesti otetut kopiot.  
 
 

7 Tähän salassapitositoumukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 

 
 

 
   _____________________                       _________________________  

Aika    Paikka  
  
 

__________________________________________________________ 
Yhtiön nimi  

 
 

__________________________________________________________ 
Allekirjoitus  
 
__________________________________________________________ 
Nimenselvennys  
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