
Geologian tutkimuskeskuksen eettinen ohje 1

Eettinen ohje



Geologian tutkimuskeskuksen eettinen ohje 2

Sisällysluettelo

Pääjohtajan tervehdys  ....................................................................................................................................... 3

Noudatamme lakeja ja sitoumuksia ............................................................................................................... 4 

Tutkimus- ja asiantuntijatoimintamme on eettisten periaatteiden  
ja hyvien käytäntöjen mukaista  ...................................................................................................................... 5

Emme hyväksy korruptiota ja lahjontaa, vältämme eturistiriitoja........................................................ 6

Kunnioitamme liikesalaisuuksia, käytämme ja suojaamme tietoa asianmukaisesti ..................... 7

Hankinnoissa toimimme läpinäkyvästi ja tasapuolisesti julkisena hankintayksikkönä ............... 8

Kunnioitamme ihmisoikeuksia, rakennamme hyvää työilmapiiriä ja työturvallisuutta ................ 9

Vaalimme ympäristöä ja edistämme kestävää, hiilineutraalia siirtymää .......................................10

Sidosryhmätoimintamme on avointa ja vaikuttavaa  ............................................................................11

Näin voit ilmoittaa rikkomuksista ..................................................................................................................12



Geologian tutkimuskeskuksen eettinen ohje 3

Tämä ohje sisältää keskeiset toiminnan periaat-
teemme. Se kertoo, mikä on oikea tapa toimia ja 
mitä periaatteet tarkoittavat työssämme sekä 
vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. 

Ohje perustuu arvoihimme. Olemme roh-
keasti uteliaita ja uudistavia ja kehitämme 
jatkuvasti osaamistamme, toimintaamme ja 
toimintatapojamme. Olemme arvostavia vas-
tuunkantajia: jokainen meistä kantaa vastuun-
sa työn tuloksista, laadusta ja puolueettomuu-
desta, hyvästä ilmapiiristä sekä kestävästä 
luonnonvarojen käytöstä. Arvostamme ja kun-
nioitamme myös toisten osaamista. Olemme 
monimuotoinen yhteisö, jossa jaamme ja hyö-
dynnämme tietoja ja ymmärrystä aktiivisesti, 
enemmän yhdessä.

Olemme yksi maailman parhaista geo  
survey -organisaatioista. Sidosryhmämme ja 
kumppanimme voivat luottaa siihen, että nou-
datamme soveltuvia lakeja ja eettisiä norme-
jamme: puolueettomuutta, riippumattomuutta  
ja luotettavuutta. 

Näiden periaatteiden noudattamista  
odotamme paitsi itseltämme, myös kumppa-
neiltamme. 

Yhdessä toimimme Maamme hyväksi.

Kimmo Tiilikainen
Pääjohtaja

Pääjohtajan tervehdys
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Noudatamme lakeja ja sitoumuksia

Geologian tutkimuskeskus GTK on valtion tutki-
muslaitos, josta säädetään Geologian tutkimus-
keskuksessa annetussa laissa ja asetuksessa. 
Noudatamme toiminnassamme kaikkia soveltu-
via lakeja Suomessa ja maissa, joissa toimimme. 
Tuotamme puolueetonta tutkimustietoa ja palve-
luita yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin 
vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineut-
raaliin maailmaan. 

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteisiin (Agenda 2030). Lisäksi olemme 
sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja 
sen kymmeneen periaatteeseen. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimin-
nassamme perusperiaatteita, joita ovat puo-
lueettomuus ja riippumattomuus, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, tasa-arvon edistäminen ja kor-
ruption vastustaminen. Samat periaatteet päte-
vät henkilöstömme kesken.

Lakien, sitoumusten ja periaatteiden noudat-
taminen tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on 
velvollinen varmistamaan ja tarvittaessa selvittä-
mään toimintansa lain- ja sitoumusten mukai-
suuden. Odotamme myös kumppaneiltamme 
korkeaa rehellisyyden, vilpittömyyden ja eettisen 
toiminnan tasoa.

Näin toimin
• Toimintani on laillista, oikein ja tasapuolista 
• Toimintani on GTK:n tavoitteiden ja arvojen mukaista
• Olen rehellinen, vilpitön ja toimin eettisesti oikein
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• Varmistan, että tekemäni tutkimus on aina 
 hyvän tieteellisen käytännön mukainen 
• Toimin toimintajärjestelmädokumentaation mukaisesti 
• Tuotan puolueetonta ja riippumatonta tutkimustietoa 
• Toimin luottamusta herättävällä tavalla yhteistyö- 
 kumppanien kanssa

Tutkimus- ja asiantuntijatoimintamme on eettisten  
periaatteiden ja hyvien käytäntöjen mukaista

Rehellisyys ja eettisyys ovat tutkimus- ja  
projektitoimintamme perusta. GTK on sitoutunut  
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) 
hyvän tieteellisen käytännön ohjeeseen. Vastuu 
hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta 
kuuluu jokaiselle tutkijalle. Teemme tutkimusta 
puolueettomasti, riippumattomasti, rehellisesti 
sekä vastuullisesti noudattaen korkeaa tieteellis-
tä etiikkaa. Noudatamme avoimen tieteen  
periaatteita.

Maksullisessa asiakastoiminnassa toimimme 
samojen tutkimuksen eettisten periaatteiden mu-
kaan kuin julkisella rahoituksella tehtävässä tut-
kimustoiminnassa.

Meidän ja tavarantoimittajien, alihankkijoi-
den, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanei-
den väliset liikesuhteet perustuvat keskinäiseen 
rehellisyyteen ja luottamukseen. 

Näin toimin

https://tenk.fi/fi/tiedevilppi
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Meillä on nollatoleranssi korruptiolle, mukaan 
lukien lahjonta, eturistiriidat, petokset tai kaval-
lukset. Henkilöstömme ei saa vaatia tai hyväksyä 
taloudellista tai muuta etua, joka voi vaarantaa 
riippumattomuuden ja puolueettomuuden tai 
tuottaa jollekin osapuolelle perusteetonta etua. 

Noudatamme valtiovarainministeriön ohjetta 
vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista. Vie-
raanvaraisuutta tai lahjaa tarjotessa ja vastaan-
ottaessa on toimittava harkiten. Vain tavanomai-
nen ja kohtuullinen vieraanvaraisuus tai lahja on 
hyväksyttävää.

Otamme eturistiriidat vakavasti. Jokaisen 
asioita käsittelevän ja päätöksiä tekevän on   

Emme hyväksy korruptiota ja lahjontaa,     
vältämme eturistiriitoja

tehtävä päätökset GTK:n edun ja velvollisuuksien 
mukaisesti ja varmistettava, että päätettävissä 
asioissa ei ole yksityisiä etuja. 

Huomioimme toiminnassamme mahdolliset 
jääviydet, sidonnaisuudet tai sivutoimet. Mahdol-
lisia sivutoimia ja luottamustehtäviä hoitaessa on 
vältettävä tilanteita, joissa joutuu ottamaan kan-
taa tai käsittelemään asiaa, joka koskee GTK:n 
etua tai velvollisuutta. Kunnioitamme sanan-, elin-
keinon- ja yhdistymisvapautta, joita työ- ja virka-
suhteissa rajoittavat kilpailevan toiminnan kielto 
sekä lojaliteetti- ja salassapitovelvollisuudet. 

•  Mietin antaessani tai vastaanottaessani lahjoja  
 tai vieraanvaraisuutta, ovatko ne kohtuullisia ja  
 tavanomaisia ja annetaanko ja otetaanko ne  
 vastaan avoimesti 
•  Huolehdin, että lahjan tai vieraan varaisuuden  
 vastaan ottaminen ei vaaranna puolueettomuutta  
 ja riippumattomuutta
• Vältän eturistiriitoja ja esteellisyystilanteiden  
 syntyä. Jäävään itseni, jos asian käsittelyssä voi 
 olla odotettavissa taloudellista etua tai muuta  
 hyötyä itselleni, läheiselleni tai näiden edusta- 
 malle yhteisölle

•  Noudatan sivutoimiin liittyvää ohjeistustamme 
•  Huolehdin, että asiantuntijalausuntoihin, joihin  
 osallistun, ei liity mahdollista ristiriitaista   
 intressiä
• Toimin yksityishenkilönäkin vastuullisesti  
 tilateissa, joissa on mahdollista, että GTK  
 henkilöityy minuun 
•  Mietin, miltä asia näyttää ulkopuolisen  
 silmin tai mediassa

Näin toimin

https://vm.fi/documents/10623/1115054/Vieraanvaraisuudesta%2C+eduista+ja+lahjoista_määräys_ohje_1.5.2021.pdf/2918303d-56c0-3603-057d-396d58ebb3f3/Vieraanvaraisuudesta%2C+eduista+ja+lahjoista_määräys_ohje_1.5.2021.pdf?t=1619779978065
https://vm.fi/documents/10623/1115054/Vieraanvaraisuudesta%2C+eduista+ja+lahjoista_määräys_ohje_1.5.2021.pdf/2918303d-56c0-3603-057d-396d58ebb3f3/Vieraanvaraisuudesta%2C+eduista+ja+lahjoista_määräys_ohje_1.5.2021.pdf?t=1619779978065
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• Noudatan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuksia 
• En keskustele salassa pidettävistä asioista julkisilla paikoilla  
 tai sosiaalisessa mediassa 
• Osallistun tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksiin 
• Toimin tietosuoja-, tietoturva- ja tiedonluovutusta koskevan  
 ohjeistuksemme mukaisesti 
• Vastaan henkilökohtaisista käyttö- ja pääsyoikeuksistani,  
 enkä anna niitä muiden käyttöön. 
 

Kunnioitamme liikesalaisuuksia, käytämme ja 
suojaamme tietoa asianmukaisesti

Meitä sitoo julkisuuslaki ja siinä säädetyt salas-
sapitovelvoitteet. Emme oikeudettomasti käytä 
tai ilmaise ulkopuolisille asiakkaidemme tai yh-
teistyökumppaneidemme tutkimussuunnitelmia, 
dataa tai liikesalaisuuksia, vaan käsittelemme 
niitä niiden luottamuksellisuuden edellyttämällä 
tavalla.

Käsittelemme tietoja asianmukaisesti sekä 
tietoturvallisesti hyvää tiedonhallintatapaa nou-
dattaen. Meillä on asiakkaidemme ja yhteistyö-

kumppaniemme tietojen luottamuksellisuuden 
suojelemiseksi menettelytapa, jota noudatamme. 

Käsittelemme henkilötietoja aina huolellisesti 
ja vain soveltuvin laillisin perustein. Noudatamme 
kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojaa 
ja salassapitoa koskevia velvoitteita sekä valtion-
hallinnon tietoturvasääntelyä. Ylläpidämme ja 
kehitämme jatkuvasti tietoturvallisuuteen liitty-
vää osaamistamme.

Näin toimin
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Noudatamme hankintalainsäädäntöä, tilaaja-
vastuulainsäädäntöä ja hankintaohjeistusta. 
Olemme sitoutuneet vastuulliseen hankintaan. 
Otamme huomioon sopimuskumppaneita vali-
tessamme taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset 
näkökulmat. Teemme yhteistyötä luotettavien, 
eettisesti, lainmukaisesti ja vastuullisesti toimivi-
en kumppaneiden kanssa.

Noudatamme hankintaprosessissa avoimuut-
ta, syrjimättömyyttä ja tarjoajien tasapuolista 
kohtelua. Tarjouskilpailumenettelyissä teemme 

Hankinnoissa toimimme läpinäkyvästi ja     
tasapuolisesti julkisena hankintayksikkönä

hankintapäätöksemme etukäteen ilmoittamillam-
me kriteereillä. Huomioimme esteellisyys- ja   
sidonnaisuuskysymykset osana vastuullisten 
hankintojen prosessia.

Kunnioitamme ja noudatamme soveltuvia 
kilpailulakeja ja -sääntöjä. Pidämme kirjanpidos-
samme ja raportoinnissamme maksullisen toi-
mintamme erillään muusta toiminnastamme  
läpinäkyvällä tavalla. Kaikenlainen julkisten   
varojen väärinkäyttö on kiellettyä.

• Toimin tasapuolisesti ja läpinäkyvästi kilpailu- 
 tuksessa. Asetan selkeät kriteerit ja vaatimukset 
 hankinnan kohteelle 
• Julkiset hankinnat edellyttävät erityisosaamista,  
 jota hyödynnän 
• Arvioin itse mahdollisen esteellisyyteni. Esteel- 
 lisyystilanteessa jäävään itseni enkä osallistu 
 hankinnan käsittelyyn, päätöksentekoon tai  
 sopimuksen valmisteluun

• Varmistan kenen kanssa toimin: tarkastan  
 sopimuskumppanin taustan huolellisesti ennen  
 sopimuksen solmimista 
• Seuraan ja arvioin sopimuskumppanin vas- 
 tuullisuutta myös sopimuskauden aikana.  
 Puutun havaittuihin epäkohtiin 
•  Käytän sähköistä hankintajärjestelmää  
 kilpailutuksissa 
• Käytän julkisia varoja kestävästi ja läpinäkyvästi

Näin toimin
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Kunnioitamme ja noudatamme ihmis- ja työelä-
mäoikeuksia. Kohtelemme kaikkia oikeuden-
mukaisesti. Edistämme suunnitelmallisesti henki-
löstön monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta. Emme hyväksy häirintää, syrjintää 
tai muutakaan epäasiallista kohtelua. Rekrytoin-
neissamme noudatamme syrjimättömyyden ja 
yhdenvertaisuuden periaatteita, ja teemme valin-
nat perustellusti hakukriteereihin pohjautuen. 

Toimimme arvojemme mukaisesti. Vaalimme 
hyvää yhteistyötä, tuemme jatkuvan oppimisen 
tavoitteita ja kannustamme ottamaan vastuuta 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia, rakennamme    
hyvää työilmapiiriä ja työturvallisuutta

oman työn kehittämisestä. Kannustamme tasa-
painoiseen työ- ja yksityiselämän yhteensovitta-
miseen hyödyntämällä joustavia työaikoja ja mo-
nipaikkaista työtä. 

Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa.  
Sitoudumme työturvallisuusohjeisiin ja toimimme 
työssämme työturvallisuutta edistävällä tavalla. 
Emme tee kompromisseja turvallisuusohjeistuk-
semme noudattamisen suhteen, työskentelimme-
pä sitten omissa toimitiloissamme tai maastossa, 
Suomessa tai ulkomailla.

Näin toimin
• Kohtelen kaikkia yhdenvertaisesti ja kunnioitan  
 oikeutta eriäviin mielipiteisiin 
• Jos havaitsen ihmisoikeusloukkauksen, ilmoitan 
 havainnosta esihenkilölleni 
•  Sitoudun toimimaan GTK:n arvojen mukaisesti  
 kaikissa tilanteissa 
•  Noudatan kulttuurikarttamme periaatteita  
 yhteistyön ja työhyvinvoinnin edistämiseksi 

•  Edistän hyvää ilmapiiriä ja tuen kollegoja 
• Noudatan huolellisesti annettuja työturvallisuus  
 ohjeita ja ilmoitan havaitsemistani työturvallisuus- 
 puutteista 
• Jos havaitsen häirintää, tuon kokemukseni esille,  
 jotta tilanne voidaan asianmukaisest ija luotta- 
 muksellisesti käsitellä ja korjata 
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Tutkimustyömme edistää luonnonvarojen kestä-
vää ja vastuullista käyttöä. Edistämme vihreää 
siirtymää ja hiilineutraalisuustavoitteen saavut-
tamista sekä Suomessa että maailmalla. 

Geotieteillä on tärkeä rooli YK:n kestävän ke-
hityksen tavoitteiden (Sustainable Development 
Goals, SDG) saavuttamisessa. Geologialla mm. 
vastataan ilmastonmuutoksen vaikutusten hallin-
taan, tuetaan ympäristönmuutoksia ja -suojelua 
koskevaa päätöksentekoa ja varmistetaan kriit-
tisten raaka-aineiden riittävyys ja kestävä käyt-
tö. Olemme valinneet viisi SDG:tä, joihin voimme 
merkittävimmin vaikuttaa. Työmme tavoitteena 
on positiivinen kädenjälki eli myönteinen vaikutus 

Vaalimme ympäristöä ja edistämme 
kestävää, hiilineutraalia siirtymää 

kestävän kehityksen tavoitteisiin. Valitut tavoit-
teet ovat: 6 Puhdas vesi ja sanitaatio, 7 Edullista 
ja puhdasta energiaa, 9 Kestävää teollisuutta, 
innovaatioita ja infrastruktuuria, 12 Vastuullis-
ta kuluttamista ja 17 Yhteistyö ja kumppanuus. 
Raportoimme näiden tavoitteiden edistämisestä 
vuosittain vastuullisuusraportissa. 

Omassa toiminnassamme pyrimme  
minimoimaan oman toimintamme negatiivisia 
ympäristövaikutuksia vähentämällä jalanjäl-
keämme. Otamme ympäristönäkökohdat huo-
mioon toiminnassamme ympäristöpolitiikan  
periaatteiden mukaisesti.

• Teen sosiaalisesti, taloudellisesti ja  
 ekologisesti kestäviä hankintapäätöksiä 
• Pyrin minimoimaan maastotoiminnasta  
 aiheutuvat haitat
• Noudatan ympäristön suojelemisen ja kestä- 
 vän käytön varmistamiseksi meillä laadittuja 
 ohjeita ja oppaita 

• Ajattelen ilmastoviisaasti. Voin esimerkiksi  
 vähentää tarpeetonta matkustamista, tehostaa 
 kierrätystä ja edistää ympäristöystävällisiä  
 toimintatapoja 
• Tekemäni tutkimus linkittyy YK:n kestävän  
 kehityksen tavoitteisiin

Näin toimin

https://www.gtk.fi/gtk/vastuullisuus/
https://www.gtk.fi/gtk/vastuullisuus/
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•  Tuottamani ratkaisut ja suositukset perustuvat 
 tutkittuun tietoon. Varmistan, että puolueetto- 
 muuden ja riippumattomuuden periaatteet  
 toteutuvat asiantuntijatyössäni 
•  Tutustun viestintään ja vuorovaikutukseen 
 liittyviin ohjeisiin ja käytänteisiin 

• Ilmaisen julkisessa toiminnassani, missä 
 roolissa osallistun keskusteluun 
• Käyn vuoropuhelua ja kunnioitan toisen  
 mielipidettä, vaikka omani poikkeaisi siitä
• Edistän osaltani avointa ja luottamukseen 
 perustuvaa keskustelukulttuuria ja työilmapiiriä

Sidosryhmätoimintamme on avointa ja vaikuttavaa

Edistämme tutkimuksellamme kestävää tulevai-
suutta ja tuotamme puolueetonta ja riippumaton-
ta tietoa päätöksenteon tueksi. Työskentelemme 
yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppa-
neiden ja verkostojen kanssa.   

Jaamme tietoa tutkimuksestamme ja tuloksis-
tamme. Tutkimustuloksista viestiessämme nou-
datamme eettisen tiedeviestinnän periaatteita. 

Tunnistamme erilaiset toimintaamme liittyvät 
sidosryhmät ja kuuntelemme heitä. Toimimme en-
nakoivasti: viestimme esimerkiksi ennen kenttä- 
ja maastotöiden alkua paikallisille ja muille tarvit-
taville tahoille tutkimustöiden aloittamisesta. 

Varmistamme ja ylläpidämme kansalais-
ten ja päättäjien luottamusta tieteeseen ja tut-
kimukseen. Kannustamme asiantuntijoitamme 
näkymään mediassa ja somessa omalla erikois- 
alallaan sekä tuomaan keskusteluun tutkittuun 
tietoon perustuvia näkökulmia. Yhteiskunnallises-
sa vaikuttamisessa toimimme puolueettomasti, 
eettisesti ja tuomme esiin myös tutkittuun tietoon 
liittyvät epävarmuudet ja rajoitukset. 

Työyhteisössämme tuemme avointa organi-
saatiokulttuuria ja kannustamme aktiiviseen vuo-
ropuheluun kulttuurikarttamme mukaisesti. 

Näin toimin
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Näin voit ilmoittaa rikkomuksista 

Tässä ohjeessa esitetyt periaatteet koskevat  
kaikkia GTK:laisia asemasta ja tehtävistä riippu-
matta. Jokaisen vastuulla on yhteisen edun mu-
kaisesti noudattaa ohjetta ja puuttua epäkohtiin 
sekä ilmoittaa niistä.  Huolenaiheesta, väärin- 
käytösepäilystä tai rikkomuksesta voit ilmoittaa 
seuraavasti: 

• Ohjeen vastainen menettely:  
 ilmoita huomioista esihenkilöllesi.
• Tutkimuseettiset havainnot: ota yhteyttä   
 tutkimusetiikan tukihenkilönä toimivaan   
 Tieteellisen tutkimuksen asiantuntijaan.  
• Tietosuojarikkomukset: ota yhteyttä tieto-  
 suojavastaavaan, tietosuojavastaava@gtk.fi 
• Ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista   
 rikkomuksista voit tehdä ilmoituksen,   
 tarvittaessa nimettömästikin, sisäisen   
 ilmoituskanavan kautta. 

Kaikki ilmoitetut epäilyt tutkitaan aiheesta riip-
puvalla, asianmukaisella tavalla. Ilmoittaminen 
ei aiheuta kielteisiä seurauksia ilmoituksen teki-
jälle. Väärinkäytösepäilyt tutkitaan luottamuk-
sellisesti ja saatetaan sellaisenaan ainoastaan 
asian selvittämiseksi ja toimenpiteiden toteutta-
miseksi välttämättömien tahojen tietoon. 

http://tietosuojavastaava@gtk.fi
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