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Pääjohtajan tervehdys
Tarjoamme ratkaisuja kestävämmälle kasvulle sekä asiantuntemusta, joka palvelee asiakkaidemme,
sidosryhmiemme ja koko yhteiskunnan etua. GTK on lailla perustettu puolueeton
asiantuntijaorganisaatio, joka on riippumaton asiakkaistaan. Liiketoimintakumppanimme ja muut
sidosryhmät voivat luottaa siihen, että noudatamme soveltuvia lakeja ja eettisiä normejamme:
puolueettomuutta, riippumattomuutta, luotettavuutta ja rehtiyttä.
Arvojemme mukaisesti olemme rohkeasti uteliaita ja uudistavia ja kehitämme siten jatkuvasti
osaamistamme, toimintaamme ja toimintatapojamme. Olemme arvostavia vastuunkantajia eli
jokainen meistä kantaa vastuunsa työn tuloksista, laadusta ja puolueettomuudesta, työyhteisön
hyvinvoinnista sekä kestävän kasvun edistämisestä. Olemme monimuotoinen yhteisö, jossa jaamme
ja hyödynnämme tietoja ja ymmärrystä aktiivisesti, enemmän yhdessä.
GTK:n eettinen ohje vahvistaa sitoutumistamme vastuulliseen ja eettiseen toimintaan.
Tämä ohje on asiakirja, jota täydennetään tarpeen mukaan.
Maamme hyväksi.
Mika Nykänen
Pääjohtaja
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Lakien ja säännösten noudattaminen
GTK noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja Suomessa ja maissa, joissa toimimme. GTK on Suomen lain
nojalla toimiva tutkimuslaitos. GTK toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. GTK ei ole
konsulttiyritys, mutta se voi tarjota konsultointipalveluita.
Kaikkien GTK:laisten on noudatettava kaikessa GTK:n toiminnassa sen sisäisiä ohjeita ja
toimintaperiaatteita, mukaan lukien tämä eettinen ohje.
Sitoumuksemme
GTK on sitoutunut noudattamaan kaikilla toimialueillaan perusperiaatteita, joita ovat
puolueettomuus ja riippumattomuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvon edistäminen ja
korruption vastustaminen. Samat periaatteet pätevät henkilöstömme kesken.
GTK: n ja sen tavarantoimittajien, alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden kumppaneiden välisten
liikesuhteiden on perustuttava keskinäiseen rehellisyyteen, luottamukseen ja yhteistyöhön. GTK
edellyttää kumppaneiltaan yhtä korkeaa rehellisyyden, vilpittömyyden ja eettisen toiminnan tasoa
kuin nämä voivat odottaa meiltä.
Rehellisyys tutkimuksessa ja konsulttitoiminnassa
Noudatamme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkistamaa hyvän tieteellisen käytännön
ohjetta. Rehellisyys ja eettisyys ovat sekä tutkimustoimintamme että konsultointipalveluidemme
perusta, jota emme saa vaarantaa. Noudatamme GTK:n laatupolitiikkaa, jonka päämäärät on esitetty
GTK:n toiminta- ja laatujärjestelmän päädokumentissa.
Emme hyväksy korruptiota emmekä vilppiä
GTK:lla on nollatoleranssi korruptiolle, mukaan lukien lahjonta, eturistiriidat, petokset tai kavallukset.
Henkilöstömme ei saa vaatia tai hyväksyä taloudellista tai muuta etua, joka voi vaarantaa heidän
riippumattomuutensa ja puolueettomuutensa eikä muutoinkaan osallistua minkäänlaiseen
korruptioon. GTK noudattaa valtiovarainministeriön ohjetta vieraanvaraisuudesta, eduista ja
lahjoista.
Otamme eturistiriidat vakavasti. GTK:ssa päätöksiä tekevien henkilöiden on tehtävä päätökset GTK:n
edun mukaisesti ja varmistettava, että heillä ei ole yksityisiä etuja päätettävänä olevissa asioissa.
Noudatamme kaikkia GTK:n omaisuuden ja varojen käyttöä koskevia sisäisiä sääntöjämme ja
ohjeitamme.
Kunnioitamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme liikesalaisuuksia
Meitä sitoo julkisuuslaki ja siinä säädetyt salassapitovelvoitteet. Emme oikeudettomasti käytä tai
ilmaise ulkopuolisille asiakkaidemme tai yhteistyökumppaneidemme tutkimussuunnitelmia, dataa tai
liikesalaisuuksia, vaan käsittelemme niitä niiden luottamuksellisuuden edellyttämällä tavalla.
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Meillä on asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme tietojen luottamuksellisuuden suojelemiseksi
tarkka menettelytapa jota koko GTK: n henkilöstön on noudatettava.
Reilu ja tasapuolinen kohtelu sekä henkilöiden turvallisuus
Kohtelemme kaikkia GTK:ssa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Emme hyväksy ahdistelua,
kiusaamista tai syrjintää työssä. Pyrimme estämään häiriöitä ja suojaamaan henkilöstöämme,
omaisuuttamme, dataamme, toimitilojamme ja ympäristöämme onnettomuuksilta,
turvallisuusriskeiltä ja oikeudettomalta puuttumiselta. Edellytämme henkilöstömme toimivan
vastuullisesti.
Työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille tärkeitä. Emme tee kompromisseja
turvallisuusohjeistuksemme noudattamisen suhteen, työskentelimmepä sitten omissa
toimitiloissamme tai maastossa, Suomessa tai ulkomailla.
Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja vain soveltuvin laillisen perustein.
Läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus hankinnoissa ja liiketoiminnassa
Noudatamme julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia sekä soveltuvia
hankintaohjeita. Pyrimme kohtelemaan yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti emmekä tee
yhteistyötä joka vaarantaisi puolueettomuutemme ja riippumattomuutemme.
Tarjouskilpailumenettelyissä teemme hankintapäätöksemme etukäteen ilmoittamillamme
perusteilla.
Kunnioitamme ja noudatamme soveltuvia kilpailulakeja ja -sääntöjä. Pidämme kirjanpidossamme ja
raportoinnissamme maksullisen toimintamme erillään muusta toiminnastamme läpinäkyvällä tavalla.
Kaikenlainen julkisten varojen väärinkäyttö on kiellettyä.
Ympäristön kunnioittaminen
GTK tuottaa ratkaisuja kestävämpään kasvuun. Tutkimustyömme pyrkii edistämään luonnonvarojen
kestävää käyttöä. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon toiminnassamme. GTK:n
laatujärjestelmän mukainen ympäristöpolitiikka ja -päämäärät löytyvät GTK:n toiminta- ja
laatujärjestelmän päädokumentista.
Rikkomuksista ilmoittaminen
GTK pitää tärkeänä että kaikki työntekijämme tuntevat tämän eettisen ohjeen ja noudattavat sitä. Jos
huomaat tämän ohjeen vastaista menettelyä, ilmoita siitä linjaesimiehellesi ja/tai, tutkimuseettisissä
asioissa, TENK-tukihenkilönä toimivalle tieteellisen tutkimuksen päällikkö Asko Käpyaholle, 029 503
2327, asko.kapyaho@gtk.fi, ja muissa asioissa GTK:n lakimies Nina Isokorvelle, 029 503 2130,
nina.isokorpi@gtk.fi.

Geologian tutkimuskeskus | Geologiska forskningscentralen | Geological Survey of Finland

