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AALTO-YLIOPISTON  

TOIMINTAPERIAATTEET YHTEISTYÖKUMPPANEILLE 

 

Tarkoitus 

Aalto-yliopiston toiminnan perustana on eettisyys ja rehellisyys. Noudatamme soveltuvia 

lakeja ja määräyksiä sekä Aalto-yliopiston tapa toimia – toimintaperiaatteita (Code of 

Conduct) kaikessa toiminnassamme. 

 

Aalto-yliopiston yksi keskeinen tehtävä on ymmärtää yhteiskunnan tarpeita ja ennakoida niitä. 

Haluamme olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja parantaa hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Tämä edellyttää verkostoitumista ja laajaa yhteistyötä. Kumppaneihimme lukeutuu monia 

ulkopuolisia toimijoita – esimerkiksi muita yliopistoja opiskelijavaihto-ohjelmissa ja 

tutkimuksessa, yrityskumppaneita, jotka tukevat toimintaamme tai työskentelevät 

kanssamme tutkimusohjelmissa, sekä tavaran- ja palveluntoimittajia.  

 

Valitsemme yhteistyöhön luotettavia kumppaneita, jotka edistävät rehellisyyteen ja etiikkaan 

perustuvaa toimintakulttuuria kanssamme.  Edellytämme, että yhteistyökumppanimme 

noudattavat toiminnassaan sovellettavia lakeja ja näitä Aalto-yliopiston toimintaperiaatteita 

yhteistyökumppaneille tai niitä vastaavia periaatteita. 

 

Toimintaperiaatteet 
 

Tasa-arvo, puolueettomuus ja keskinäinen kunnioitus 

 

Aalto-yliopistossa jokaisella on oikeus kunnioittavaan kohteluun riippumatta sukupuolesta, 

sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, iästä, alkuperästä tai kansalaisuudesta, 

kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, poliittisesta toiminnasta, 

ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta. 

Minkäänlaista häirintää ei suvaita.  

Yhteistyökumppaneiltamme edellytämme vastaavaa sitoutumista tasa-arvoon, 

puolueettomuuteen, toisten kunnioittamiseen ja vastuulliseen käyttäytymiseen. Edellytämme 

myös sitoutumista siihen, että minkäänlaista häirintää ei suvaita.  
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Vastuulliset toimintatavat  

 

Edellytämme, että yhteistyökumppanimme (ml. tavaran-ja palveluidentoimittajat) ovat 

sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia, työoloja, korruption torjuntaa ja ympäristöä 

koskevia kansainvälisiä standardeja. Yhteistyökumppanimme sitoutuu noudattamaan 

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä ihmisoikeuksia, 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia, kunnioittamaan yleismaailmallisia 

ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ettei missään yhteistyökumppanin toiminnoissa käytetä 

pakko- tai lapsityövoimaa missään muodossa.  

 

Hyvät tieteelliset käytännöt        

 

Tiedeyhteisön hyväksymien hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattaminen tutkimuksessa on 

ehdotonta. Aalto-yliopisto ei hyväksy yhteistyökumppaneiltaan plagiointia, havaintojen 

vääristelyä tai sepittämistä. Kaikki Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus (ja 

soveltuvin osin taiteellinen toiminta) on tehtävä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

julkaisussa ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” 

kuvattuja hyvän tieteellisen käytännön toimintatapoja ja -menettelyjä tiukasti noudattaen.  

 

Omaisuudesta huolehtiminen 

 

Kun yhteistyötä tehdään Aalto-yliopiston kampuksella tai muuten Aalto-yliopiston omaisuutta 

(mukaan lukien fyysinen omaisuus, immateriaaliomaisuus ja luottamuksellinen tieto) 

hyödyntäen edellytämme yhteistyökumppanimme kunnioittavan Aalto-yliopiston omaisuutta. 

Yhteistyökumppani sitoutuu suojaamaan Aalto-yliopiston omaisuuden asianmukaisesti 

vahingoittumiselta ja luvattomalta käytöltä tai häviämiseltä.  

 

Yksityisyyden suojan kunnioittaminen ja tietoturva  

 
Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä käytettäessä yhteistyökumppanimme sitoutuu 

noudattamaan tietoturvavaatimuksiamme ja hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja 

tietosuojakäytäntöjämme. 

 

Nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan  

 

Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa ja edellytämme myös 

yhteistyökumppaneiltamme pidättäytymistä kaikesta toiminnasta tai käytöksestä, joka voisi 

näyttää lahjonnalta tai aiheuttaa epäilyjä siitä tai sen yrityksestä.  

 



PARTNER FI_2019 

 

Edellytämme myös, että yhteistyökumppanimme ei tarjoa työntekijällemme tai ota vastaan 

työntekijältämme vieraanvaraisuutta, joka ei ole säästeliästä, perusteltua ja suhteellista Aalto-

yliopiston toiminnan kannalta. Aalto-yliopiston työntekijät eivät ota vastaan rahalliselta 

arvoltaan merkittäviä (yli 100 euroa) etuja tai lahjoja yliopiston nykyisiltä tai potentiaalisilta 

tavaran-tai palveluntoimittajilta. 

 

Kestävän kehityksen edistäminen  

 

Kestävä kehitys – mukaan lukien kaikki sen ulottuvuudet: ekologinen, sosiaalinen, 

taloudellinen ja kulttuurinen – on olennainen osa kaikkea Aalto-yliopiston toimintaa. Myös 

yhteistyökumppaneiltamme odotamme heidän toimivan kestävän kehityksen periaatteet 

huomioiden ja edistämään kestävää kehitystä omassa toiminnassaan ja pyrkimystä 

mahdollisimman paljon vähentää toimintansa vaikutusta ympäristöön. 

 

Toimintaperiaatteiden toteuttaminen  

Jokaisen Aalto-yliopiston yhteistyökumppanin vastuulla on toimia näiden 

toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ilmoittaa epäillystä lain rikkomisesta, epäeettisestä 

toiminnasta tai näiden toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisestä Aalto-yliopiston 

päälakimiehelle. Aalto-yliopisto käsittelee kaikki ilmoitukset huolellisesti ja mahdollisimman 

luottamuksellisesti 

Yhteistyökumppani ymmärtää, että Aalto-yliopisto katsoo lakien rikkomisen, näiden 

toimintaperiaatteiden noudattamatta jättämisen tai epäkohtien korjaamatta jättämisen 

sopimusrikkomukseksi, joka voi oikeuttaa Aalto-yliopiston päättämään sopimussuhteen 

yhteistyökumppanin kanssa.  

Aalto-yliopiston päälakimiehen kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät osoitteesta 

https://people.aalto.fi/index.html?language=finnish. 
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