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EETTISET SÄÄNNÖT 

TOTUUS  

Olemme totuudenetsijöitä, vain ja ainoastaan totuuden. 

LUOTETTAVUUS 

Suomen Palontutkijat Ry:n jäsenen on oltava rehellinen ja herättää luottamusta 

yhteiskunnassa. 

PUOLUEETTOMUUS JA ESTEELLISYYS 

Suomen Palontutkijat Ry:n jäsenen on vältettävä liittoumia ja sidonnaisuuksia, joiden 

päämäärä on oman edun tai edustamansa yhtiön perusteettoman edun tavoittelu. 

Jäsenen virkatehtävät ja lakisääteiset työtehtävät ovat ensisijaisia ennen eettisiä 

sääntöjä.  

Selitys. Tutkijan voidaan sanoa olevan esteellinen silloin, kun luottamus hänen 
puolueettomuuteensa vaarantuu. Esteellisyys ei tarkoita sitä, että puolueettomuus 
todellisuudessa vaarantuisi, vaan pelkkä kuvitteellinen mahdollisuus puolueettomuuden 
vaarantumiseen riittää. Puolueettomuuden vaarantumista ei todellisuudessa tutkita 
konkreettisesti.  Voidaan perustellusti esittää kysymys, onko palonpaikan kohteen 
edustajan antama toimeksianto yksityiselle tutkijalle annettu objektiivisten seikkojen 
löytämiseksi, vai onko toimeksiannolla jokin muu tarkoitus? Esimerkiksi vastuusta 
vapautuminen totuuden vastaisesti. 

ARVOSTUS 

Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulee toimia yhteisen päämäärän ja arvostuksen eteen, 

niin ettei Suomen Palontutkijoiden jäsenistön ja yhdistyksen arvostus kärsi.  

AMMATTITAITO 

Suomen Palontutkijat Ry:n jäsenellä tulee olla riittävä perehtyneisyys 

palontutkintaan. Jäsenen tulee kehittää riittävää ammattitaitoa, arvostuksen ja 

luottamuksen ylläpitämiseksi. 

JÄSENEN TOIMINTA 

Suomen Palontutkijat Ry:n jäsenen toiminta tulee olla eettisesti hyväksyttävää toisia 

palontutkijoita ja tutkinnan muita osapuolia kohtaan. 

Suomen Palontutkijat Ry:n jäsenen tulee pidättäytyä arvioimasta toisen tekemää 
tutkintaa, muutoin kuin viranomaisen toimeksiannosta.  

Selitys. Pidättäytymisen peruste voi olla esimerkiksi se, että tavoitteena on ainoastaan 
aiemman tutkinnan kyseenalaistaminen tai jopa tutkintatulosten kumoaminen. 
Tällaisista toimeksiannoista on tarkoituksenmukaista pidättäytyä. Sitä vastoin 
toimeksiannon voi ottaa vastaan, jos kyse on perustellusti asiakkaan oikeusturvasta. 
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Suomen Palontutkijat Ry:n jäsenen saa hyödyntää saatuja ammattitaitoja ja tietoja 

eettisesti hyväksytyllä tavalla esimerkiksi koulutustilaisuuksissa huomioiden 

kohderyhmä. Salassa pidettävää viranomaistietoa ja yksittäisiä toimeksiantoja ei saa 

ilman lupaa hyödyntää.  

Suomen Palontutkijat Ry:n tunnuksen käytöstä ei saa syntyä sellaista käsitystä, että 

jäsen omassa työssään toimisi yhdistyksen nimissä tai että yhdistys olisi mukana 

yksittäisessä toimeksiannossa. 

Suomen Palontutkijat ry:n jäsenet ovat siis yhdistyksessä henkilöjäseninä. He eivät ole 

taustaorganisaatioidensa edustajia ja eivät muutenkaan ole yhdistyksessä työpaikkojensa 

etuja tai muitakaan seikkoja ajamassa. 

SEURAUKSET RIKKOMUKSISTA 

Suomen Palontutkijat Ry:n hallituksen on eettinen rikkomus havaitessaan, ensin 

käsiteltävä rike hallituksessa ja mikäli rike on sääntöjen vastainen, on siitä ensin 

annettava Suomen Palontutkijat ry:n jäsenelle huomautus kirjallisesti perusteltuna. 

Mikäli jäsen syyllistyy jatkuviin sääntöjen rikkomisiin, käytetään varoitusta 

kirjallisine perusteluineen.  Eettisten sääntöjen jatkuva tai törkeä rikkominen johtaa 

jäsenyyden jatkoedellytysten arviointiin Suomen Palontutkijat Ry:n hallituksessa ja 

saattaa johtaa joko määräajaksi yhdistyksestä erottamiseen tai kokonaan 

erottamiseen yhdistyksen jäsenistöstä. 

 

Laadittu työryhmässä Mika Laiso ja Pasi Hyyryläinen, hyväksytty hallituksessa ja vuosikokouksessa 

15.3.2018. 
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