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LUOTTAMUKSELLISUUSSITOUMUS 

 
      
 

(jäljempänä "Yhtiö"),  
 

jonka osoite on  
      
      
      
ja Y-tunnus        
 
sekä 
 
Teollisuuden Voima Oyj, (jäljempänä "TVO"), jonka osoite on 
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki, ja Y-tunnus 0196656-0, 
 
ryhtyvät neuvotteluihin tarkoituksenaan selvittää mahdollisuudet  
yhteistyöhön, joka koskee       
      
      
      
 
 tai ovat jo ryhtyneet mainittuun yhteistyöhön (jäljempänä ”Yhteistyö”).  
 
Yhteistyön ehdot määritellään erillisissä TVO:n tilausasiakirjoissa, 
Yhteistyöstä erikseen solmittavassa sopimuksessa tai erillisessä toimek-
siannossa (jäljempänä "Toimeksianto"), eikä tämä sitoumus tai Tietojen 
luovuttaminen tai vastaanottaminen velvoita TVO:ta tai Yhtiötä ryhty-
mään Toimeksiantoon. 
 
Neuvottelujen, Yhteistyön tai Toimeksiannon yhteydessä TVO mahdolli-
sesti 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 Toimeksiannon mukaista tehtäväänsä. 
 
"Tiedoilla" tässä sitoumuksessa tarkoitetaan kaikkia Yhteistyöhön tai 
TVO:n 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 on tänään sitoutunut seuraavaan: 
 

1 Yhtiö sitoutuu olemaan ilmaisematta ja luovuttamatta Tietoja 
kolmansille osapuolille (mukaan lukien sen emo-, tytär- ja sisaryhtiöt) ja 
noudattamaan tarpeellista huolellisuutta Tietojen luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi ja suojaamiseksi. Mikäli Tietoja tallennetaan Yhtiön 
sähköisiin järjestelmiin, Tiedot pitää suojata niin, että pääsy Tietoihin on 
sallittu vain niille henkilöille, jotka ovat allekirjoittaneet kohdan 3. 
mukaisen henkilökohtaisen salassapitositoumuksen ja muut asiakirjat, 
eikä TVO ole kieltänyt Tietojen antamista ko. henkilölle.  
 
Yhtiö sitoutuu käyttämään Yhteistyön ja Toimeksiannon toteuttamisessa 
vain Yhtiön omaa henkilökuntaa tai TVO:n etukäteen kirjallisesti hyväk-
symän alihankkijan henkilökuntaa.  
 

2 TVO pidättää kaikki oikeudet luovuttamiinsa Tietoihin sekä Yhteistyön 
tai Toimeksiannon tuloksena syntyvään materiaaliin, raportteihin ja tie-
dostoihin (jäljempänä "Tulosaineisto"), eikä Yhtiöllä ole oikeutta 
Tietojen tai Tulosaineiston hyödyntämiseen muuhun kuin vain ja 
ainoastaan Yhteistyön toteuttamiseen Toimeksiannon mukaisesti. 
Yhtiöllä ei siten ole oikeutta myöskään hyödyntää Tietoa eikä 
Tulosaineistoa muussa toiminnassaan. 
 
Tiedon luovuttaminen Yhtiölle ei tarkoita, että Yhtiölle samalla tai muu-
toin myönnettäisiin mitään lisenssiä tai TVO:n tai kolmannen omistamaa 
muuta immateriaalioikeutta. 
 

3 Yhtiöllä on oikeus antaa Tietoja henkilökuntaansa kuuluvien käyttöön 
vain siinä laajuudessa, kuin se TVO:n ja Yhtiön kesken sovittujen tehtä-
vien suorittamiseksi on tarpeen. Yhtiö sitoutuu tiedottamaan Tietoja vas-
taanottaville henkilökunnan jäsenille tästä sitoumuksesta heille ja 
Yhtiölle aiheutuvista velvoitteista. 
 
 Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kirjallisesti TVO:lle niiden 
henkilökuntaansa kuuluvien henkilöiden nimet ja henkilötiedot, joille se 
aikoo ilmaista kokonaan tai osittain tässä sitoumuksessa tarkoitettuja 
Tietoja. 
 
Edellä tarkoitettujen henkilöiden tulee  
- allekirjoittaa liitteenä oleva henkilökohtainen salassapitositoumus  
- allekirjoittaa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen 

käyttäen tarkoitusta varten vahvistettua TVO:n esitäyttämää 
lomaketta 

- sitoutua noudattamaan TVO:n kulloinkin voimassa olevia turvalli-
suus- ja muita ohjeita ja määräyksiä työskennellessään TVO:n 
tiloissa tai alueella. 

 
TVO:lla on oikeus kieltää Tietojen ilmaiseminen jollekin tai joillekin 
Yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle tarvitsematta perustella kieltoa. 
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4 Luottamuksellisuusvelvoite 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 
TVO:lta;  

c) jotka on saatu kolmansilta osapuolilta ja joiden ilmaisemiseen näillä 
on ollut oikeus eikä kolmas osapuoli ole saanut tietoja välittömästi tai 
välillisesti TVO:lta;  

d) joiden ilmaisemiseen Yhtiö on saanut TVO:n kirjallisen 
suostumuksen. 

 
5 Tämän luottamuksellisuussitoumuksen mukaiset velvoitteet ovat voi-

massa kunnes TVO kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle luottamuksellisuus-
velvoitteen lakkaamisesta. Tällöinkin luottamuksellisuusvelvoitteen lak-
kaaminen koskee vain TVO:n sanotun ilmoituksen jälkeen antamia 
tietoja.  
 

6 Yhtiö sitoutuu palauttamaan saamansa ja tallentamansa Tiedon ja Tulos-
aineiston kunkin projektin, Toimeksiannon tai Yhteistyön päätyttyä tai 
TVO:n pyynnöstä muulloinkin, sekä vahvistamaan kirjallisesti, että 
kaikki aineisto on palautettu ja sähköisiin järjestelmiin tai mahdollisiin 
varmuuskopioihin tallennettu Tieto on tuhottu. Palautus- ja tuhoamis-
velvollisuus sisältää mm. dokumentit ja sähköiset tiedostot sekä kaikki 
niistä mahdollisesti otetut kopiot. 
 

7 Yhtiö toteaa ymmärtävänsä olevansa vahingonkorvausvelvollinen 
TVO:lle, mikäli Yhtiö rikkoo tätä sitoumusta.  
 
             
Aika  Paikka 
      
Yhtiön nimi 
 

Allekirjoitus 
      
Nimenselvennys 
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LIITE 
 
 
LIITE LUOTTAMUKSELLISUUSSITOUMUKSEEN 

Me allekirjoittaneet       
(jäljempänä "Yhtiö") henkilökuntaan kuuluvat henkilöt olemme 
tutustuneet Yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:lle (jäljempänä "TVO") 
antamaan luottamuksellisuussitoumukseen, ja sitoudumme noudattamaan 
sen ehtoja. 
 
Sitoudumme noudattamaan TVO:n kulloinkin voimassa olevia 
turvallisuus- ja muita ohjeita ja määräyksiä työskennellessämme TVO:n 
tiloissa tai alueella. 
 
Suostumme siihen, että Yhtiö saa luovuttaa TVO:n luottamukselliseen 
käyttöön työsuhdettamme ja meitä koskevia tietoja. 
 
Lisäksi annamme kukin erikseen suostumuksen suppean turvallisuus-
selvityksen tekemiseen (Turvallisuusselvityslaki 726/2014) käyttäen 
tarkoitusta varten vahvistettua, TVO:n esitäyttämää lomaketta. 
 
 

            
Aika  Paikka 
 
Nimi Henkilötunnus Allekirjoitus 
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