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VTT:n toimittajan liiketapaperiaatteet

Vastuullinen liiketoiminta
VTT:n toimittajan, palveluntarjoajan tai liikekumppanin (jäljempänä ”Toimittaja”) on noudatettava paikallisia 
lakeja, määräyksiä ja hyvää toimialakäytäntöä. 

VTT edellyttää, että Toimittaja noudattaa myös VTT:n Code of Conduct – Liiketapaperiaatteita.  
https://www.vttresearch.com/fi/yritysvastuu-vttn-toiminnan-ytimessa

Tässä Toimittajan Code of Conduct -liiketapaperiaatteissa asetetaan vähimmäisvaatimukset VTT:n Toimitta-
jille, Toimittajien työntekijöille, Toimittajien toimitusketjuille ja alihankkijoille. Toimittajan vastuulla on varmistaa, 
että sen työntekijät ja alihankkijat ovat näistä tietoisia ja että he noudattavat näitä VTT:n vaatimuksia.

Liiketoimintaetiikka

Toimittaja ei saa harjoittaa lahjontaa, rahanpesua, korruptiota, petoksia, kiristystä, nepotismia tai muita näihin 
liittyvää rikollista tai epäeettistä käyttäytymistä. Henkilökohtaiset suhteet tai näkökohdat eivät saa koskaan 
vaikuttaa päätöksentekoon. Toimittajan tulee edistää reilua kilpailua ja noudattaa voimassa olevia kilpailulake-
ja- ja säädöksiä. Toimittaja ei saa loukata VTT:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja Toimittajan 
on myös suojattava VTT:n tai VTT:n liikekumppaneiden toimittamaa luottamuksellista tietoa. 

Tutkimuspalveluissa edellytämme kansallisten ja kansainvälisten ohjeitten noudattamista hyvästä tieteellises-
tä käytännöstä.

Työskentelemme turvallisesti, vastuullisesti ja ympäristöä 
kunnioittaen

Työturvallisuus ja terveys

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakisääteisiä työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä. Toimitta-
jan tulee aktiivisesti etsiä keinoja työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja työturvallisuuden parantamiseksi.

Ihmisoikeudet ja työvoima

Toimittajan tulee kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja varmistaa oikeudenmukaiset 
työolot. Toimittajan on kohdeltava kaikkia työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Syrjintä, pe-
lottelu, kiusaaminen tai häirintä ei ole missään muodossa sallittua. Toimittajan tulee kunnioittaa myös työnte-
kijöiden yhdistymisvapautta.

Lapsityövoiman, työhön pakottaminen tai pakkotyön käyttö ei ole sallittua. Toimittajan tulee noudattaa voi-
massa olevia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat enimmäistyöaikaa, vähimmäispalkkaa ja muita 
pakollisia etuisuuksia.

Ympäristö

Toimittajan on noudatettava sovellettavia kansainvälisiä ja kansallisia ympäristölakeja ja -säädöksiä. Toimit-
tajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista ja pyrittävä jatkuvasti minimoimaan toimintansa 
haitalliset ympäristövaikutukset.

Compliance rakentuu yksittäisistä teoista

Valvonta ja raportointi

Toimittajan tulee noudattaa tätä VTT:n Toimittajan Code of Conduct -liiketapaperiaatetta koko VTT:n tai VTT:n 
liiketoimintakumppanin sopimuskauden ajan, ja raportoitava kaikki epäilykset tai rikkomukset, jotka saattavat 
rikkoa näitä periaatteita vastaan. (compliance.officer@vtt.fi)

Toimittajan tulee tarvittaessa tarjota ja myös kaikin tavoin auttaa VTT:tä saamaan tarvittava tieto Toimittajan 
Code of Conduct -liiketapaperiaatteen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Jos VTT arvioi Toimittajan merkittävästi loukanneen Toimittajan Code of Conduct -liiketapaperiaatteita, on 
VTT:llä oikeus päättää liiketoimintasuhde Toimittajan kanssa.


