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KESTÄVÄ PERUSTA
Tinkimättömät eettiset periaatteemme ja vastuu ympäristöstä 

muodostavat vankan pohjan tutkimukselle ja liiketoiminnallemme. 

Eettisen osaamisen ja vastuullisesti 

toimimisen vahvistaminen on myös yksi 

VTT:n vuoden päätavoitteista.

Tavoitteemme 2023:

Kohti hiilineutraalia VTT:tä 

vuoteen 2030 mennessä, 

tinkimätön eettisyys ja 

vastuulliset toimitusketjut

Jäntevöitämme matkustuspolitiikkaamme 

ja parannamme energiankäytön 

seurantaa eri rakennuksissamme. 

Vahvistamme koko henkilöstön 

ymmärrystä hyvästä tieteellisestä 

käytännöstä. Arvioimme ja priorisoimme 

hankintoja riskiperusteisesti.

▪ Matkustusohjeemme sisältää konkreettisia linjauksia 

ja napakoita suosituksia, miten työmatkustaja voi 

toimia vastuullisesti. 

▪ Kun tiedämme vieläkin paremmin, mihin energia 

rakennuksissamme kuuluu, pystymme tekemään 

konkreettisen energiankäytön vähennyssuunnitelman 

ja antamaan VTT:läisille arjen ohjeet, miten vähentää 

energiankulutusta kaikissa rakennuksissa.

▪ Varmistamme, että kaikki tutkijat sekä tarvittava osa 

muusta henkilöstöstä ovat opiskelleet tutkimusetiikan 

verkkokurssin. Lopuille järjestämme täsmäinfoja.

▪ Määrittelemme, mitä toimitusketjujen vastuullisuus 

meille tarkoittaa. Määritämme myös riskitekijät ja 

prosessin. Lisäksi täsmennämme, mitä 

vastuullisuusdataa toimitusketjuista keräämmekään.
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KESTÄVÄ PERUSTA
Tinkimättömät eettiset periaatteemme ja vastuu ympäristöstä 

muodostavat vankan pohjan tutkimukselle ja liiketoiminnallemme. 

Lisäksi:

Luonnon monimuotoisuus sekä 

vastuullisuuden johtaminen ja 

läpinäkyvyys

Arvioimme, miten VTT vaikuttaa 

luonnon monimuotoisuuteen, 

määrittelemme vastuullisuuden 

johtamisen vastuut selkeiksi ja 

jatkamme EU:n 

vastuullisuusraportointiuudistukseen 

valmistautumista.

▪ Selvitämme yhteistyöprojektin avulla VTT:n vaikutusta 

luonnon monimuotoisuuteen.

▪ Vastuullisuusasioiden hallinnointi on EU:n ESRS-

standardin mukainen: Tarkennamme vastuullisuuden 

johtamismallimme ja nimeämme selkeästi 

vastuuhenkilöt ja -foorumit. 

▪ Määrittelemme olennaisille vastuullisuusaiheille 

tavoitteet ESRS:n mukaisesti ja olemme valmiita 

vastaamaan EU:n raportointidirektiiviin datankeruun 

osalta vuoden 2023 lopussa.
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HUIPPUASIANTUNTIJAT
Vaalimme asiantuntijoidemme turvallisuutta, hyvinvointia ja 

monimuotoisuutta oikeudenmukaisessa työyhteisössämme.

Asiantuntijatyössä ihmisistä on 

pidettävä erityistä huolta. 

Tavoitteemme 2023:

Henkilöstön hyvinvointi, 

monimuotoisuus, 

yhdenvertaisuus ja inkluusio 

(DEI) sekä 

turvallisuuskulttuurin 

parantaminen

Vahvistamme esihenkilöiden kykyä 

tukea tiimiläisten hyvinvointia ja 

työkykyä sekä lisäämme kaikkien 

ymmärrystä DEI-asioista ja arjen 

turvallisuuden tärkeydestä.

▪ Esihenkilöt ovat sitoutuneet näyttämään esimerkkiä 
kulttuurityössä, ja jokainen tiimi käy läpi hybridityön 
mallimme. Tulemme toimistolle useammin vahvistaaksemme 
yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja hyvinvointia.

▪ Luomme talossa jo oleville monikulttuurisuusvalmennuksen 
ja kansainväliselle henkilöstöllemme tarjoamme suomalaisen 
kulttuurin valmennuksia. Tiimeille tarjotaan edelleen DEI-
työpajoja, ja tutkijat huomioivat DEIn tutkimuksessa: 
jatkamme etiikka-, työturvallisuusturvallisuus- ja DEI-
työpajojen pitämistä.

▪ Tiimit käyvät läpi Häirintä ja epäasiallinen kohtelu –
Tilanteiden käsittely ja vastuut -ohjeen. Otamme käyttöön 
uuden ilmoituskanavan häirintätapausten ilmoittamiseen ja 
sujuvoitamme tapausten käsittelyä.

▪ Ylin johto suorittaa työturvallisuuskorttikoulutuksen, ja 
panostamme edelleen koko henkilöstön 
turvallisuushavaintojen tekemiseen. Päivitämme Turvallisuus 
VTT:llä -verkkokurssin, ja kaikki opiskelevat sen.
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MENESTYVÄT ASIAKKAAT
Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa ja 

tuottavuuttaan ja saavuttamaan siten kestävää kasvua.

Soveltava tutkimus tehdään aina 

asiakasta varten. 

Tavoitteemme 2023:

Vastuulliset asiakasvalinnat

Valitsemme asiakkaat huolellisesti ja 

kestävästi.

Varmistamme, että tahtotila vastuullisiin 

asiakasvalintoihin ohjaa operatiivista 

toimintaa.

▪ Määrittelemme riskiperusteisen asiakasprosessin 

toimialoittain ja maittain

▪ Siihen kuuluu tarkempi datankeruu, päätöksenteko, 

triggereiden määrittely ja eskalointi
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YHTEISKUNNAN 

RESILIENSSI
Ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita tutkimuksen, 

yhteistyön ja innovaatioiden avulla. 

Kaikki tutkimus tehdään VTT:llä 

projekteissa.

Tavoitteemme 2023:

Tutkimusvalintamme tuottavat 

ratkaisuja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden 

(SDG:t) edistämiseksi

Luomme toimintatapoja ja työkaluja, 

joilla varmistetaan projektien 

vaikuttavuuden vastuullisuus, mukaan 

lukien projektien hiilikädenjälkiarvioinnit, 

SDG-vaikutustenarvioinnit ja osana 

myyntiprosessia oleva Know Your

Customer (KYC) -tarkastelu.

▪ Selvitämme ensin, mitä tarpeita toimintamallille on. 

Projektien kytkeytymisestä eri SDG:ihin saamme jo 

jonkin verran dataa. Sitten yhdistämme eri lähteistä 

tulevat tarpeet, teemme implementointisuunnitelman 

ja pilotoimme. 

▪ Teemme valmiiksi myös EU-taksonomiamukaisuuden 

arviointimallin, mikäli arviointi ulottuu projektitasolle.
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