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Esipuhe

Luken strategian mukaisesti luomme tutkimuksen avulla hyvinvointia 
ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Tuotamme 
tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme – lähellä ja glo-
baalisti. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja toimintamallejamme 
sekä seuraamme toimintamme laatua, vastuullisuutta ja eettisyyttä.  

Luken työskentelyä ja toimintaa ohjaavat strategian lisäksi toimin-
tatapaohje (Code of Conduct) ja Luken arvot. Toimintatapaohjeemme 
linjaa ne eettiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan kaikki lukelaiset 
työskentelevät. Toimintatapaohje on siis peruskivi kaikelle Luken toi-
minnalle, ja se kertoo miten työskentelemme, kohtelemme henkilös-
töämme, kumppaneitamme ja asiakkaita. Tutkimuslaitoksena meille 
on äärimmäisen tärkeää, että työmme on korkealaatuista, kunnianhi-
moista ja luotettavaa. Tutkimu-
seettiset normit, tutkimuksen 
neutraliteetti ja vastuullisuus 
ovat tekemisemme kulmakiviä. 

Hyvän toimintatavan periaat-
teet auttavat meitä jokapäi-
väisessä työssä tunnistamaan 
oikeat tavat toimia ja ehkäise-
mään haitalliset toimintamal-
lit. Olemme Lukessa vahvasti 
sitoutuneita toimimaan näi-
den periaatteiden mukaisesti. 
Toimintatapaohje koskee meitä 
kaikkia, ja edellytämme toimin-
tatapaohjeen noudattamista 
paitsi itseltämme, myös kump-
paneiltamme.

Johanna Buchert
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 ° Luke on valtion tutkimuslaitos, josta sää-
detään Luonnonvarakeskuksesta annetus-
sa laissa ja asetuksessa. 

 ° Tutkimustoiminnan lisäksi Lukella on ti-
lasto- ja muita viranomaistehtäviä, jotka 
perustuvat lainsäädännössä ja muissa 
säädöksissä annettuihin tehtäviin. 

 ° Lakien ja säädösten noudattaminen on 
kaiken toimintamme perusta. Nouda-
tamme hyvää hallintotapaa eli toimimme 
riippumattomuuden, tasapuolisuuden ja 
puolueettomuuden periaatteiden mukai-
sesti. Toimimme läpinäkyvästi ja kerrom-
me toiminnastamme avoimesti.

 ° Luken viranomaistehtävissä ja tilastotoi-
minnassa nojaudutaan tutkittuun tietoon 
ja toimitaan hyvän tieteellisen käytännön 
sekä tilastojen käytännesääntöjen mukai-
sesti. 

Lainmukaiset käytännöt ja hyvä hallintotapa

 ° Takaamme tietojen toimittajien yksityi-
syyden ja heidän toimittamansa tiedon 
ehdottoman salassapidon. 

 ° Otamme lausunnoissamme ja selvityksis-
sämme huomioon Luken edustamat eri 
tieteenalat yhden Luken periaatteella.

 ° Toimimme hyvässä yhteistyössä kumppa-
neidemme kanssa, ja edellytämme heiltä  
Luken lainmukaisten käytäntöjen ja hyvän 
hallintotavan periaatteiden noudattamis-
ta.

Näin toimin
Toimin hyvän hallintotavan mukaisesti 
sekä käytän resursseja viisaasti.

Noudatan vaitiolo- ja salassapitovelvol-
lisuuksia.

Varmistan, että asianmukaiset luvat ovat 
kunnossa.

Huolehdin osaltani, että asioista sovitaan 
ensisijaisesti kirjallisesti ja että sopimuk-
set ovat Luken edun mukaisia.

Perustan kannanottoni ja lausuntoni ob-
jektiiviseen tutkittuun tietoon.

Otan huomioon lausuntoja ja selvityksiä 
koskevat ohjeet toiminnassani.

Epäselvissä tilanteissa otan yhteyttä esi-
mieheeni tai Luken lakiasioihin. 
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 ° Noudatamme TENKin ohjeistusta ihmi-
siin kohdistuvan tutkimuksen eettisistä 
periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä 
ennakkoarvioinnista Suomessa.

 ° Otamme huomioon eläinten hyvinvoinnin 
kokeellisessa tutkimuksessa.

 ° Julkisella rahoituksella tuottamamme 
tutkimustieto on saatavilla avoimesti, mikä 
varmistaa tutkimuksemme laadun, avoi-
muuden ja luotettavuuden.

 ° Asiakasrahoitteisilla hankkeilla kehitämme 
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta, ja toimimme niissä luottamuksel-
lisesti ja samojen tutkimuksen eettisten 
periaatteiden mukaan kuin muussakin 
tutkimustoiminnassa.

 ° Olemme sitoutuneet kaikessa tutkimus-
toiminnassamme Tutkimuseettisenneu-
vottelukunnan (TENK) hyvän tieteellisen 
käytännön periaatteisiin. Vastuu hyvän 
tieteellisen käytännön noudattamisesta 
kuuluu jokaiselle tutkijalle.

 ° Toimimme tutkimuksessa, viranomaisteh-
tävissä ja tilastoviranomaisena puolueet-
tomasti, riippumattomasti, rehellisesti 
sekä vastuullisesti noudattaen korkeaa 
tieteellistä etiikkaa. 

 ° Tutkimus- ja viranomaistoimintamme on 
tieteellisesti korkeatasoista, ja se pe-
rustuu tiedeyhteisön yleisesti hyväksy-
miin periaatteisiin. Tilastotoimintamme 
noudattaa tilastoalan periaatteita sekä 
Euroopan tilastojen käytännesääntöjä.

 ° Noudatamme avoimen tieteen periaatteita. 
Panostamme avoimeen tutkimusaineis-
tojen jakamiseen ja kohtelemme kaikkia 
tuottamiemme tietojen ja tilastojen käyt-
täjiä tasapuolisesti. 

Näin toimin
Otan huomioon eettiset kysymykset jo 
tutkimusta suunnitellessani/rahoitusha-
kemuksia valmistellessani.

Toimin Luken projektimallin mukaisesti.

Varmistan hankkeeseeni parhaat asi-
antuntijat ja resurssit laadukkaan lop-
putuloksen ja asiakastyytyväisyyden 
takaamiseksi.

Varmistan, että julkisella rahoituksel-
la tuotettu tutkimustieto on saatavilla 
avoimesti.

Varmistan ennen tutkimustulosten jul-
kaisemista niiden suojaamistarpeen ja 
kaupallistamispotentiaalin. Teen keksin-
töilmoituksen hyvissä ajoin tutkimuksen 
kaupallistamisen turvaamiseksi.

Jos huomaan tutkimuseettisten käytän-
töjen rikkomista, olen yhteydessä ao. 
tutkijaan/ryhmään.

Tieteen harjoittamisen eettiset ja hyvät käytännöt
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 ° Kannustamme asiantuntijoitamme osallis-
tumaan yhteis kunnalliseen keskusteluun 
ja näkymään mediassa ja somessa omalla 
erikoisalallaan sekä tuomaan keskusteluun 
tutkittuun tietoon perustuvia näkökulmia. 

 ° Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa 
toimimme puolueettomasti, eettisesti ja 
tuomme esiin tutkittuun tietoon liittyvät 
epävarmuudet ja rajoitukset.

 ° Tutkimustuloksista viestiessämme nouda-
tamme eettisen tiedeviestinnän periaattei-
ta.

 ° Tavoitteenamme on tuottaa tutkimuksella: 
 - yhteiskunnalle hyvinvointia ja kestävää 

tulevaisuutta uusiutuvista luonnonva-
roista 

 - arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme 
 - puolueetonta ja riippumatonta tietoa 

päätöksenteon tueksi, yhteiskunnalliseen 
keskusteluun sekä luonnonvara-alan 
elinkeinojen kestävän ja kannattavan 
toiminnan tueksi

 ° Toimintamme on verkostoitunutta ja vai-
kuttavaa, ja se tukee ennakoivasti päätök-
sentekoa, elinkeinojen kilpailukykyä sekä 
tasapainoista alueellista kehitystä.

 ° Työskentelemme yhdessä kansallisten 
ja kansainvälisten kumppaneiden sekä 
yritys ten ja kansalaisten kanssa. 

 ° Edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa 
yhteiskunnallista keskustelua. Lisääm-
me tiedontuottajien ja eri sidosryhmien 
yhteistyötä sekä varmistamme ja ylläpi-
dämme kansalaisten luottamusta tutki-
mukseen pohjautuvaa päätöksentekoa 
kohtaan. 

Sidosryhmätoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Näin toimin

Varmistan, että puolueettomuuden ja 
riippumattomuuden periaatteet toteu-
tuvat asiantuntijatehtävissäni.

Tutustun Luken viestintää koskeviin oh-
jeistuksiin. 

Tuottamani ratkaisut ja suositukset pe-
rustuvat tutkittuun tietoon.

Ilmaisen kaikessa julkisessa toiminnas-
sani selkeästi, missä roolissa osallistun 
keskusteluun: toiminko yksityishenkilönä 
omissa nimissäni vai Luken edustajana. 

Toimin aina rehellisesti enkä edistä omaa 
etuani tutkijaroolissani tai pyri vaikutta-
maan päättäjiin tai sidosryhmiin omaa 
etua tavoitellakseni.

Kerron avoimesti, jos toimin yksityishen-
kilönä kansalais- tai etujärjestötoimin-
nassa, joka liittyy omaan tutkimusalaani.

Jos havaitsen näiden toimintaperiaat-
teiden vastaista toimintaa, vääränlaista 
vaikuttamista tai esimerkiksi vaikut-
tamis- tai lahjontayrityksen, ilmoitan 
asiasta välittömästi esimiehelleni ja 
hallintojohtajalle.
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 ° Henkilöstömme on koulutettu tietoturval-
liseen tietojenkäsittelyyn. Ylläpidämme ja 
kehitämme jatkuvasti tietoturvallisuuteen 
liittyvää osaamistamme. 

 ° Luovutamme tietoja tiedonluovutusta 
koskevan ohjeistuksemme perusteella ja 
lainsäädännön vaatimuksia noudattaen

 ° Noudatamme kaikessa henkilötietojen 
käsittelyssä tietosuojaa ja salassapitoa 
koskevia velvoitteita sekä valtionhallinnon 
tietoturvasääntelyä. 

 ° Käsittelemme aina asiakkaidemme ja 
muiden yhteistyökumppaniemme yritys- 
ja liikesalaisuuksia luottamuksellisesti, 
on kysymys sitten asiakkuustiedosta tai 
potentiaalisesta asiakkuudesta. 

 ° Kunnioitamme asiakkaidemme ja työnteki-
jöidemme yksityisyyttä. 

 ° Käsittelemme tietoja asianmukaisesti sekä 
tietoturvallisesti hyvää tiedonhallintatapaa 
noudattaen. 

 ° Toteutamme tietosuojalainsäädännön 
edellyttämät toimenpiteet rekisteröityjen 
oikeuksien toteuttamiseksi. 

Luottamuksellisuus ja tietojen suojaaminen
Näin toimin

Osallistun tietosuoja- ja tietoturvakoulu-
tuksiin säännöllisesti.

Toimin tietosuoja-, tietoturva-, tiedon-
luovutusta ja salassapitoa koskevan oh-
jeistuksemme mukaisesti.

Tunnistan salassapidettävän tiedon, ku-
ten asiakastiedot tai muut liike- ja yri-
tyssalaisuudet, sekä varmistan näiden 
asianmukaisen ja luottamuksellisen kä-
sittelyn. 

Olen tietosuoja- ja tietoturvakysymyk-
sissä tai niitä koskevissa poikkeamissa 
tarvittaessa yhteydessä tietosuojavas-
taavaan tai tietoturvapäällikköön.
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 ° Uskomme esimerkin voimaan: meillä kuka 
tahansa voi olla arvojohtaja asemasta 
riippumatta! Esimiehillämme on kuitenkin 
erityinen vastuu toimia esimerkkinä sekä 
pitää huolta arvojemme mukaisen arjen 
sujuvuudesta työyhteisössämme.

 ° Arvostamme erilaisuutta ja noudatamme 
tasavertaisen kohtelun periaatetta rekry-
toinneissa sekä kaikissa muissa palvelus-
suhteita koskevissa käytännöissä, ohjeis-
tuksissa ja menettelytavoissa.

 ° Noudatamme Lukessa jatkuvan välittämi-
sen mallia ja ylläpidämme henkilöstömme 
työhyvinvointia. 

 ° Kannustamme tasapainoiseen työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseen hyö-
dyntämällä joustavia työaikoja ja moni-
paikkaisen työn mahdollisuuksia.

 ° Panostamme jatkuvaan työssä oppimi-
seen ja ammatilliseen kehittymiseen.

 ° Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai 
muutakaan epäasiallista kohtelua työpai-
kalla.

 ° Kaikkea toimintaamme ohjaa itse määrit-
telemämme arvoperusta. Yhteiset arvom-
me ovat:

 - Riippumattomasti ja vaikuttavasti. 
Kaikki, mitä teemme, pohjautuu tutkit-
tuun tietoon ja työllämme on vaikutusta 
maailmaan. Toimintamme on läpinäkyvää 
ja avointa.

 - Luottaen ja avoimesti. Olemme luotta-
muksen arvoisia ja arvostamme toistem-
me työtä. Olemme joustavia työajoissa, 
työtiloissa ja monipaikkaisessa työssä.

 - Yhteistyössä ja arvostaen. Toimimme 
hyvässä yhteistyössä keskenämme ja 
sidosryhmiemme kanssa - #yhdessä-
enemmän!

 - Rohkeasti ja innostuneesti. Innostamme 
toisiamme ja kannustamme rohkeaan 
keskusteluun ja päätöksiin sekä työyh-
teisömme kehittämiseen.

 - Kestävästi ja vastuullisesti. Toimintaam-
me ohjaavat kestävyyden ja vastuulli-
suuden periaatteet.

 ° Tuomme arvomme avoimesti esiin uusien 
työntekijöiden rekrytoinneissa. Edellytäm-
me, että sekä uudet että vanhat Lukelaiset 
sitoutuvat työyhteisömme arvoihin.

Toimintamme perustuu työyhteisömme arvoihin
Näin toimin

Sitoudun toimimaan Luken arvojen mu-
kaisesti kaikissa tilanteissa.

Noudatan Luken toimintatapaohjetta.

Perehdyn Luken työhyvinvointi- ja työ-
suojeluohjeistukseen ja toimin sen mu-
kaisesti.

Hyväksyn, että me kaikki teemme joskus 
virheitä. Toimin jatkuvan välittämisen 
mallin mukaisesti ja otan rohkeasti ja 
suoraan asianomaisten kanssa puheek-
si, jos huomaan työyhteisömme arvojen 
vastaista toimintaa. Tarvittaessa turvau-
dun viralliseen ilmoitusmenettelyyn. 
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 ° Ylläpidämme asianmukaisia varautumis-, 
valmius- ja jatkuvuussuunnitelmia, jot-
ka turvaavat toimintamme häiriöttömän 
jatkumisen. 

 ° Emme hyväksy henkilöstöömme kohdis-
tuvaa uhkaavaa tai muuta epäasiallista 
käytöstä.

 ° Huolehdimme työturvallisuudesta, turval-
lisesta ja siististä työympäristöstä sekä 
tunnistamme, ennaltaehkäisemme ja kor-
jaamme mahdolliset vaaran aiheuttajat.

 ° Noudatamme työsuojelu- ja toimitila-
turvallisuuden ohjeita ja linjauksia sekä 
huolehdimme yhteisesti Luken turvalli-
suuskulttuurista. Esimiehillä on erityinen 
vastuu turvallisuuskulttuurin toteutumi-
sesta. 

 ° Koulutamme henkilöstöämme turvalli-
suusasioissa. Pidämme yllä osaamistam-
me ja pätevyyksiämme, jotta osaamme 
ennakoida työn riskit sekä toimia oikein 
häiriötilanteessa.

Turvallisuuskulttuuri
Näin toimin

Noudatan Luken turvallisuusohjeistuksia 
ja ilmoitan havaitsemistani puutteista, 
vaara- ja läheltä piti -tilanteista tai tur-
vallisuusuhista välittömästi esimiehelle-
ni, työsuojelupäällikölle tai turvallisuus-
päällikölle.

Käytän suojavarusteita ohjeiden mu-
kaisesti ja huolehdin siitä, että muutkin 
toimivat samoin. 

Noudatan koneiden ja laitteiden käyt-
töohjeita.

Käytän ja säilytän työvälineitäni huolel-
lisesti, pidän ne asianmukaisessa kun-
nossa ja käytän niitä vain työtehtävieni 
hoitamiseen. 

Suunnitellessani työmatkaa ulkomaille 
selvitän kohdemaan turvallisuustilan-
teen, tutustun Luken matkustusohjei-
siin, tiedän vastuuni ja toimin ohjeiden 
mukaan. 
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 ° Kannustamme ilmastoystävälliseen toi-
mintatapaan suosimalla etäkokouksia, 
vähentämällä matkustamista ja kannus-
tamalla julkisten kulkuvälineiden käyttä-
miseen. Käytössämme oleva monipaikkai-
nen työympäristö ja modernit työvälineet 
tukevat etätyön tekemistä. 

 ° Huolehdimme siitä, että henkilöstöllä on 
tehtäviensä edellyttämä ympäristöasioi-
den osaaminen. 

 ° Strategiamme mukaisesti tuotamme tutki-
muksen avulla ratkaisuja paikallisiin ja glo-
baaleihin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin.

 ° Noudatamme toiminnassamme Luken uu-
den ympäristöpolitiikan periaatteita. 

 ° Tutkimme monipuolisesti luonnonvaro-
jen kestävää ja vastuullista käyttöä, ja 
otamme huomioon kestävän kehityksen 
periaatteet sekä toimintamme ympäristö-
vaikutukset. 

 ° Noudatamme toiminnassamme ISO 14001 
-standardin mukaisesti toteutetun tut-
kimusalustojen ympäristöjärjestelmän 
vaatimuksia.

 ° Noudatamme Helsingin toimipaikallamme 
WWF:n Green Office -ympäristöjärjestel-
mää, johon sisältyvät energiaa säästävät 
tekniset ratkaisut ja toimintatavat, jätteen 
vähentäminen ja ympäristön huomioon 
ottaminen hankinnoissa. 

Ympäristö ja ilmasto
Näin toimin

Otan huomioon Luken strategian sekä 
sen mukaisen vision ja mission, kun 
suunnittelen uusia tutkimushankkeita.

Vastaan toimintani ympäristövaikutuk-
sista ja otan huomioon  Luken ympäris-
töpolitiikan periaatteet.  

Noudatan tekemisessäni kestävän kehi-
tyksen periaatteita ja vähennän ympäris-
tön kuormitusta.

• Säästän energiaa.

• Vähennän jätteen määrää.

• Suosin kävelyä, pyöräilyä ja julkisia  
kulkuvälineitä.

• Vähennän tarpeetonta  matkusta-
mista.
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 ° Hankinta-asioissa noudatamme hankintalainsäädäntöä, tilaaja-
vastuulainsäädäntöä ja Luken hankintaohjeistusta.

 ° Noudatamme hankintaprosessissa avoimuutta, syrjimättömyyttä 
ja tarjoajien tasapuolista kohtelua.

 ° Huomioimme esteellisyys- ja sidonnaisuuskysymykset osana 
vastuullisten hankintojen prosessia. 

 ° Teemme yhteistyötä luotettavien, eettisesti, lainmukaisesti ja 
vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa.

 ° Asetamme hankinnan kohteille selkeät vaatimukset ja sovel-
tuvuuskriteerit sekä mahdollisuuksien mukaan vastuullisuutta 
tukevat vertailuperusteet. 

 ° Teemme vastuullisia ja kestäviä hankintoja Luken arvojen mukai-
sesti. 

 ° Otamme hankinnoissamme huomioon muun muassa turvalli-
suus-, ilmasto- ja ympäristönäkökohdat.

 ° Suosimme mahdollisuuksien mukaan Hanselin yhteishankintoja, 
joissa vastuullisuusnäkökohdat ovat keskeisessä roolissa.  

Vastuulliset hankinnat
Näin toimin

Otan yhteyttä Luken hankintatukeen, kun alan valmistella hankintaa.

Käytän hankintoihin sähköisiä hankintakanavia Luken hankintaoh-
jeistuksen mukaisesti. 

Arvioin itse mahdollisen esteellisyyteni. Esteellisyystilanteessa jää-
vään itseni enkä osallistu hankinnan käsittelyyn, päätöksentekoon 
tai sopimuksen valmisteluun.

Tarjouskilpailun aikana en osallistu kilpailussa mukana olevien toi-
mittajien asiakastilaisuuksiin enkä ole heihin yhteydessä.

Tarkastan sopimuskumppanin taustat huolellisesti ennen sopimuk-
seen sitoutumista, ja valvon kumppanin toimintaa sopimusaikana. 

Mahdollisuuksien mukaan valitsen ympäristömerkittyjä tuotteita 
ja palveluita sekä otan huomioon energiamerkinnät, materiaalien 
ympäristömerkinnät ja hankinnan koko elinkaaren kustannukset.

Sopimuskauden aikana puutun havaittuihin epäkohtiin kirjallisesti, 
ja otan tarvittaessa yhteyttä Luken lakiasioihin. 
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 ° Noudatamme taloudenhoitoon liittyvässä toiminnassamme voi-
massaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä Luken 
työjärjestystä ja taloussääntöä.

 ° Huolehdimme Luken omaisuudesta vastuullisesti ja asianmukai-
sesti. 

 ° Huolehdimme vastuullisesta projektitaloudesta ja Luken rahoituk-
sen vastuullisesta käytöstä. 

 ° Huolehdimme resurssien riittävyydestä ja niiden tehokkaasta 
käytöstä.

 ° Vältämme taloudellisten eturistiriitojen syntymistä.

 ° Toteutamme asiakasrahoitteista tutkimusta läpinäkyvästi, tasa-
puolisesti ja puolueettomasti noudattaen johdonmukaista hin-
noittelukäytäntöä.

 ° Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota, joka voi 
sopimattomasti vaikuttaa toimintaamme tai päätöksentekoomme 
tai vaarantaa puolueettomuutemme. 

Taloudenhoito, lahjonta ja korruptio
Näin toimin

Projektipäällikkönä tiedostan tärkeän roolini vastuullisen projektita-
louden toteutumisessa koko Luken tasolla. Tämän vuoksi huolehdin 
projektitalouden mahdollisimman hyvästä hoidosta.

Noudatan Luken ja viranomaisten ohjeita lahjojen ja vieraanvarai-
suuden vastaanottamisesta.

Voin antaa tai ottaa vastaan vain arvoltaan vähäisen henkilökoh-
taisen lahjan, mikä koskee myös tutkimus- ja asiakastyöhömme 
liittyvää vieraanvaraisuutta. Hyväksyttävä vieraanvaraisuus tai 
lahja annetaan avoimesti, se on satunnainen, eikä siitä seuraa lahjan 
antajalle tai saajalle velvoitteita eikä odotuksia vastapalveluksista.  

Epäselvissä tapauksissa kieltäydyn lahjasta tai vieraanvaraisuudes-
ta tai varmistan niiden hyväksyttävyyden etukäteen esimieheltäni.
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 ° Kunnioitamme perusoikeuksia, kuten 
sananvapautta, mutta otamme kuitenkin 
huomioon, että palvelussuhteissa niitä 
voivat rajoittaa lojaliteetti- ja salassapito-
velvollisuudet sekä kilpailevan toiminnan 
kielto.

 ° Henkilökohtaiset ystävyys-, sukulaisuus- 
tai sidonnaisuussuhteet eivät vaikuta 
päätöksentekoomme. Toimimme Lukessa 
omilla ansioillamme ja omalla osaamisel-
lamme.

 ° Osallistumme vain lailliseen, hyväksyttä-
vään ja arvojemme mukaiseen toimintaan. 

 ° Kaikessa asioiden käsittelyssä ja päätök-
senteossa ajattelemme Luken etuja ja 
velvollisuuksia, emmekä hyväksy oman 
tai läheisen edun tavoittelua työtehtävien 
hoidossa.

 ° Huomioimme toiminnassamme mahdolli-
set jääviydet, sidonnaisuudet tai sivutoi-
met sekä mahdolliset eturistiriitatilanteet, 
joissa vastakkain voivat olla Luken ja 
henkilökohtainen taloudellinen tai sidon-
naisuuteen liittyvä etu. 

 ° Vältämme tilanteita, jotka vaarantavat 
Luken toiminnan uskottavuuden ulkopuo-
listen silmissä tai jotka aiheuttavat talou-
dellista tai mainehaittaa Lukelle. 

Eturistiriidat
Näin toimin

Tutustun Luken esteellisyys-, sidonnai-
suus- ja sivutoimiohjeeseen ja otan sen 
määräykset huomioon toiminnassani. 

Jos epäilen olevani esteellinen tai havait-
sen olosuhteita, jotka saatetaan mieltää 
eturistiriidaksi, olen yhteydessä esimie-
heeni tai Luken lakiasioihin.

Jäävään itseni, jos asian käsittelyssä voi 
olla odotettavissa taloudellista etua tai 
muuta hyötyä itselleni, läheiselleni tai 
näiden edustamalle yhteisölle. 

Tuon puolueettomasti ja neutraalisti 
esille Luken kannan, kun edustan Lukea 
esim. työryhmissä tai lausunnoissa. 

Toimin vastuullisesti tilanteissa, joissa on 
mahdollista, että minut nähdään Luken 
edustajana, vaikka toimisinkin yksityis-
henkilönä.
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 ° Emme hyväksy väärinkäytöksiin puuttu-
misesta ja niiden ilmoittamisesta johtuvia 
kielteisiä seuraamuksia kuten uhkailua tai 
kiusaamista. Vilpillisiä ilmoituksia ei hy-
väksytä.

 ° Johdolla ja esimiehillä on erityinen vel-
vollisuus noudattaa toimintatapaohjetta 
ja tunnistaa epäiltyjä rikkomuksia sekä 
esimerkillisesti korostaa työyhteisössään 
ohjeiden noudattamisen tärkeyttä.  

 ° Kaikki ilmoitukset tutkitaan ja käsitellään 
luottamuksellisesti sekä puolueettomasti 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitusme-
nettelyjä koskevan sääntelyn vaatimusten 
mukaisesti. 

 ° Luken arvojen tai toimintatapaohjeen vas-
tainen toiminta heikentäisi mainettamme, 
vaarantaisi luottamuksen toimintaamme 
sekä aiheuttaisi meille vahinkoa ja haittaa.

 ° Jokaisen lukelaisen vastuulla on yhteisen 
edun mukaisesti noudattaa toimintatapa-
ohjetta ja puuttua epäkohtiin sekä ilmoit-
taa niistä. 

 ° Toimintamme asianmukaisuuden varmis-
tamiseksi velvollisuutemme on  puuttua 
lakien ja määräysten vastaiseen toimin-
taan. Velvollisuutemme on ilmoittaa epäil-
lystä lain rikkomisesta ja tämän toimin-
tatapaohjeen tai muiden Luken sisäisten 
ohjeiden vastaisesta tai epäeettisestä 
toiminnasta.

 ° Avoimuus ja epäkohdista kertominen edis-
tävät vastuullisuuttamme ja mahdollista-
vat vastaavien tilanteiden ennakoimisen. 

Puuttuminen ja ilmoittaminen
Näin toimin

Toimin esimerkillisesti ja noudatan Luken 
arvoja ja toimintatapaohjetta.

Puutun itse tai ilmoitan esimiehelleni, 
tämän esimiehelle tai Luken lakiasioihin 
mikäli havaitsen tai epäilen toimintata-
paohjeen, lainsäädännön tai määräysten 
vastaista toimintaa.

Voin tehdä ilmoituksen myös Luken il-
moituskanavan kautta tarvittaessa ni-
mettömästi.
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