
Oikeudenmukainen johtaminen vahvistaa 
henkilöstön työhyvinvointia, motivaatiota 
ja sitoutumista.

Eettisyys ja oikeudenmukaisuus ovat 
kuin veteen piirrettyjä viivoja. Ratkaisut 
ja tulkinnat vaihtelevat katsantokannan 
mukaan. Eettinen johtaminen edellyttää 
kykyä pohtia tilanteita ja vaihtoehtoisten 
päätösten seurauksia useista eri näkökul
mista samanaikaisesti.

Ylimmän johdon ja esimiesten sanat ja teot 
ovat avainasemassa. 

Tässä esitteessä on konkreettisia kysymyk
siä, jotka toivottavasti tukevat Sinua ja työ
ryhmääsi oman toimintanne eettisyyden 
edelleen vahvistamisessa.

Oma tietoisuus on rajallinen, emme 
koskaan huomaa kaikkea asiaan ja 
tilanteeseen liittyvää. Omat rutiinit, 
ennakkoluulot, uskomukset sekä roolit 
rajoittavat ajattelua.

• Kuinka usein joudun toteamaan:  
”No enpä tullut ajatelleeksi”?

• Ohjaavatko viralliset ja epäviralliset 
roolit työyhteisössä meitä toimimaan 
kuten aina ennenkin?

• Onko organisaatiomme näkökulmasta 
selvää, mihin suurempaan kokonai
suuteen tämä tilanne liittyy?

Päätöksenteon laatu paranee, kun ennen 
ratkaisua nähdään vaivaa useiden 
toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 
laatimiseksi. Mielikuvituksen käyttö on 
onnistumisen edellytys. 

• Miten usein ajattelen, että tilanteessa 
on vain yksi toteuttamiskelpoinen 
ratkaisu?

• Katsommeko me ratkaisujemme 
seurauksia eri ihmisten tai organisaa
tioiden näkökulmasta? Entä seurausten 
seurauksia?

• Kestävätkö organisaatiomme ratkaisut 
aikaa? Tuntuvatko ne hyvältä vielä 
kymmenen vuoden kuluttua?
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Omat ja yhteisön arvot luovat vakaan 
perustan arkiselle työlle ja päätöksille.  
On kirkastettava sekä itselle että työ
yhteisölle, mitkä asiat ovat työssä ehdot
toman tärkeitä ja miten niistä pidetään 
johdonmukaisesti kiinni.

• Toiminko itse omien arvojeni mukaan 
– juuri nyt, myös pienissä valinnoissa ja 
päätöksissä?

• Riittääkö meille työyhteisönä se, että 
toimimme lakien ja asetusten mukai
sesti?

• Millaista maailmaa rakennamme 
työllämme? Millaista arvomaailmaa 
vahvistamme omalla toiminnallamme?

Lahjomattomuus ja rehellisyys itselle ja 
muille on hyvän ja eettisen työn perusta. 
Rehellisyyttä on, että tunteemme, ajatuk
semme, sanomisemme ja tekomme ovat 
kaikki samassa linjassa.

• Kuuntelenko kaikkien näkökulmia ja 
mielipiteitä tasavertaisesti?

• Tunnistammeko meihin liittyvät sidok
set ja mahdolliset intressiristiriidat?

• Olisimmeko ylpeitä, jos työstämme ja 
tekemistämme ratkaisuista kirjoitettai
siin huomisen lehdessä?

Oikein toimiminen on joskus haastavaa. 
Sen lisäksi, että mielessään ajattelee 
oikeudenmukaisesti ja reilusti, on myös 
oltava rohkeutta ja tahtoa toimia sen 
mukaisesti.

• Teenkö pelosta ja epävarmuudesta 
huolimatta siten kuin näen oikeaksi ja 
oikeudenmukaiseksi? Vai toteanko:  

”Ei kuulu minulle”?
• Myönnämmekö tekemämme virheet ja 

epäonnistumiset? Miten käsittelemme 
niitä työyhteisönä? Etsimmekö syyllisiä 
vai osaammeko oppia virheistämme?

• Mihin asetamme organisaationa oman 
eettisen rimamme? Haluammeko 
olla passiivisia perässähiihtäjiä vai 
tinkimättömiä edelläkävijöitä?

Kuvitus: Pia Lång G
raafinen suunnittelu: M

inna Luom
a 

Paino: Erw
eko Painotuote O

y, 2009

Eettisyytta 
arjessa

..


