
Eettiset säännöt

I

Arkipäivän yhteishenki ja yhteistoimintakyky - syntyvät jokaisen vilpittömästä pyrkimyksestä 
oikeudenmukaisuuteen ja siitä, että itse kukin on halukkaampi ensisijaisesti tarjoamaan paras-
taan, ennemmin kuin vain ottamaan ja hyötymään muista yhteistyökumppaneista lyhytnäköi-
sesti.

Selitykseksi: 
Menestyvän yrityksen toiminta perustuu  toimivalle tiimityölle. Suomalaisessa ja pohjoismaisessa työ-
yhteisössä parhaimmaksi ratkaisuksi on osoittautunut järjestelmä, jossa työntekijöillä on selkeä toi-
menkuva  ja  esimies- alainen suhteet  ovat epämuodollisia  verrattuna perinteiseen keskieurooppalai-
seen, angloamerikkalaiseen ja erityisesti aasialaiseen työkulttuuriin. Kannustinjärjestelmän tulee  olla  
oikeudenmukainen. Joustava työaika sekä ihmisten yksilölliset eroavuudet ja kyvyt mahdollisimman 
pitkälle huomioiva toimenkuva luovat osaltaan hyvän ja kannustavan työilmapiirin, joka mahdollistaa 
työtyytyväisyyden ja siten ehkäisevät työväsymyksen.

II

Kaikki sidosryhmät, asiakas, palvelun tarjoaja työntekijät ja yhteiskunta, ovat olemassa toinen 
toistaan varten; yhdelle tahallisesti tai piittaamattomuudesta aiheutettu ahdinko on lopulta jo-
kaisen vahinko. 

Selitykseksi:
Työpaikan hyvät henkilösuhteet ja suhteet asiakkaisiin sekä julkiseen hallintoon ovat keskeisiä hen-
kisen hyvinvoinnin osatekijöitä. Nämä ovat myös ensisijaisen tärkeitä yrityksen maineelle ja kilpailu-
kyvylle. Työpaikan sisällä tulisi valita avoimuus ja sisäisiin, kielteisiin jännitteisiin tulee puuttua heti 
ensimmäisten ‘oireiden’ ilmaannuttua. Esimiesasemassa toimivien tulisi omaksua huomaamattoman 
valvojan ja tarkkailijan asenne. Paras tapa on kuitenkin varata riittävästi aikaa luottamuksellisen yhte-
yden luomiseksi jokaisen työntekijän kanssa. Kuukausittaiset, kahdenkeskiset keskusteluhetket oman 
‘tiimin’ kunkin jäsenen kanssa ovat yksi, helposti toteutettavissa oleva keino. 

Työpaikan sisäinen henki välittyy monella tasolla myös yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Arvomaa-
ilman tulisi olla yhteneväinen sekä sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa. Tutkimusten mukaan  eetti-
siä periaatteita noudattavat yritykset ovat kilpailukykyisempiä ja yltävät siten myös parempiin taloudel-
lisiin tuloksiin. Hyöty ja voitto ovat liiketoiminnassa luonnollisesti tavoiteltavia asioita, itsestään selviä 
päämääriä, mutta niiden tavoittelemisessa on käytettävä vain eettisen tarkastelun kestäviä keinoja. 
Yrityksen tulos tulee jakaa oikeudenmukaisesti yrityksen, yhteiskunnan ja työntekijöiden kesken. Pit-
käaikaiset, vakaat ja luottamukselliset työ- ja asiakassuhteet, samoin kuin pitkäaikaisiksi rakennetut 
yritykset lisäävät yksittäisten työntekijöiden motivaatiota. Vakaasti kehittyvät ja pitkäjänteisesti toimivat 
yritykset ovat myös alueiden ja kansantalouden selkäranka.
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III

Yritysjohdon päivittäisen toiminnan tulee olla   hyvä esimerkki työntekijöille ja yhteistyökump-
paneille siitä kuinka hyvä yhteistyökumppani toimii lainkuuliaisesti ja vielä enemmän, moraali-
sesti oikein.

Selitykseksi:
Nuorempien työntekijöiden ja harjoitteluvaiheessa olevien työyhteisön jäsenten tulisi saada paras mah-
dollinen esimerkki. Työhön ja yrityksen toimintatapoihin opastavan henkilön tulisi mahdollisuuksien 

mukaan olla ansioitunein , myös käytöksensä, luonteensa ja sosiaalisten kykyjensä kannalta. Nuoren 
ja aloittelevan työntekijän on saatava heti alussa tuntea olevansa tervetullut ja arvokas osa työyhtei-
söä. Työpaikoilla tulisi päästä eroon työkulttuuriamme yhä vielä rasittavasta ‘nokkimisjärjestyksestä’ ja 
‘klikkiytymisestä’, joka esimerkiksi ‘pakottaa’ uuden työntekijän omaksumaan työpaikan sisäisiä, epä-
terveitä kilpailuasenteita. 

Uuden työntekijöiden tulee myös saada ohjausta itsetuntoiseen asiakaspalveluun. Palvelutyöhön ja 
yhteistyökumppanien kohteluun annetun mallin tulee perustua rehellisyyteen, eikä liiketoiminta saa olla 
‘saalistusta, jota harjoitetaan keinoja kaihtamatta’. Eettiset velvoitteet sitovat yritystä myös oman maan 
ulkopuolella toimittaessa. Kaikille työntekijöille tulee antaa myös riittävä tuki ja opastus toimenkuvaan 
liittyvissä vaikeissa tilanteissa; myös asiakaspalveluun liittyvissä tapauksissa. Työntekijät sitoutuvat 
myös yrityksen yleisiin lojaalisuuden periaatteisiin ja luottamuksellisuuden vaatimuksiin. Työsopimuk-
siin kirjatut vaatimukset ovat vain vähimmäisvaatimus. 

IV

Terve itsekunnioitus ja omanarvontunto kasvavat hitaasti mutta varmasti avoimessa ja tervees-
sä vuorovaikutuksessa. Mahdollisuuden antaminen ja oikea kannustaminen herättävät aina ih-
misen paremman puolen. Vanha sananlasku kuuluukin: Hunajalla saa enemmän kärpäsiä kuin 
sapella.

Selitykseksi:
Työyhteisössä ilmenneet ongelmat - olivatpa ne yhteisön sisäisiä tai asiakassuhteisiin liittyviä - tulee 
ratkaista oikeudenmukaisesti ja harkiten. Virheiden tekeminen sallitaan ja virheen tehneelle on aina 
jätettävä mahdollisuus oppia virheestä ja hyvittää aiheutunut vahinko (vrt pykälät I ja II). Sopimuksia ja 
sitoumuksia tehtäessä on  aina otettava huomioon toisen osapuolen tarpeet.
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V

Oma uusiutumiskyky, harkinta ja uuden oppiminen ovat aina parempia avuja kuin kaavoihin 
kangistuminen ja entisen turha toistaminen. Sananlaskua leikillisesti mukaillen: Tässä tapauk-
sessa -  vara ei ole vanhassa parempi.

Selitykseksi:
Toiminta- ja työskentelymallien tulee olla joustavia. Pelkkä harkitsematon ‘uutuuksien perässä juokse-
minen’, samoin kuin ‘jämähtäminen’ eivät kumpikaan ole tulevaisuuden kannalta viisaita. työyhteisön 
päätöksen teossa tulisi ottaa tasapuolisesti huomioon kokemuksen ja pitkäaikaisen ammattiosaamisen 
tuoma varmuus, samoin kuin uudet ja tuoreet ajatukset. Työyhteisön ikärakenteen tulisi myös edustaa 
tämä yhdistelmää; nuoria ja varttuneita työntekijöitä samoissa töissä ja selkeässä vuorovaikutuksessa 
(vrt. pykälä III). Terveesti toimivassa työyhteisössä tulee toiminnan linjauksissa kuulua kaikkien ääni . 

Hyvältä ja luotettavalta liikekumppanilta ja asiakkaalta voi oppia ja omia kokemuksiaan on 
myös syytä vastavuoroisesti jakaa. Yhteistyökumppanin edun valvominen tämän muualle 
suuntautuvissa hankkeissa on myös eettisesti hyvä tapa ajaa omaa etuaan. 

  
VI

Jokainen, joka tekee parhaansa ja antaa sovitun työpanoksensa ansaitsee arvostetun paikan 
yhteisössään, siinä missä asiaankuuluvan palkan ja vapaa-ajan ilman, että kenelläkään on oi-
keutta vaatia häneltä enemmän. Sama koskee sopimus- ja yhteistyökumppaneita. Kukin tekee 
osansa mahdollisuuksiensa ja voimiensa mukaan sekä pitää annetut lupaukset.

Selitykseksi:
Nykyisen työkulttuurin keskeinen ongelma on työuupumus. Asiaa ei voida ratkaista vain seminaarein 
ja asennekoulutuksella. Tämän liike-elämän eettisyyttä edistävän ajatuskokoelman jokainen pykälä liit-
tyy joltain osin tähän kokonaisuuteen. Vertauksena voisi käyttää yksilön terveyttä kuvaavaa lausetta: 
‘Terve sielu terveessä ruumiissa’. Tässä tapauksessa: ‘Terve työntekijä terveessä työyhteisössä’ tai 
‘Tyytyväinen työntekijä kilpailukykyisessä yrityksessä’ tai ‘Innokas työntekijä tuottavassa yrityksessä’. 
Työaikojen jousto, etätyö ja harkittujen vapauksien, yksilökohtaisten joustojen salliminen on useimmis-
sa  työtehotutkimuksissa osoittautunut kokonaisuuden kannalta tehokkaammaksi kannustimeksi kuin 
pakko, kellokorttien liioiteltu tarkkailu ja minuuttien laskeminen tai pelko työn menettämisestä ajoittai-
sen, vähemmän työtehon yllättäessä. Työntekijän tulee hyvässä työyhteisössä aina pyrkiä lojaalisuu-
teen työnantajaansa ja työyhteisöään kohtaan.  

Yhteistyö- ja sopimuskumppanin kanssa on aina pyrittävä oikeudenmukaisuuteen. Resursseiltaan 
vahvemman osapuolen tehtävä ei ole ajaa toista äärirajoille, vaan tälle on jätettävä valinnan ja vah-
vistumisen mahdollisuus. Laskelmoiva hädänalaisuudesta hyötyminen myrkyttää koko yhteiskunnassa 
vallitsevan liike- ja työkulttuurin. Häikäilemättömästi ja aggressiivisesti toimivan yrityksen julkisuuskuva 
kärsii ja pidemmällä tähtäimellä se vaikuttaa yrityksen menestykseen. 
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VII

Tyytyväiset työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat myös yrityksen etu. Työvoiman, työyhteisön 
ja yhteistyökumppanien resurssien  riistäminen vie mahdollisuudet huomiselta.

Selitykseksi:
Pelkkä lain kirjaimen ja kirjoitettujen sopimusten noudattaminen ei näin ollen riitä arvostettavan ja ai-
dosti hedelmällisen eettisen tason saavuttamiseen. Kaikessa toiminnassa on pyrittävä tekemään aina 
hieman paremmin, joustavammin ja kannustavammin.

VIII

Ennakkoluulottomuus ja suvaitsevaisuus eri maailmankatsomusten suhteen, harkinta ja ob-
jektiivisuus ovat liike-elämässäkin avuksi. Sananlaskun mukaan:  Metsä vastaa niin kuin sinne 
huudetaan.

Selitykseksi:
Yrityksen tulee pyrkiä valveutuneeseen ennakkoluulottomuuteen kaikissa sosiaalisissa - ja liikesuhteis-
sa samoin kuin yhteistyöhankkeissa. Ennakkoluulottomuuden periaate koskee niin työntekijävalintoja, 
jolloin etninen tausta, eettisyyttä loukkaamattomat maailmankatsomukset ja sosiaaliset valinnat eivät 
saa vaikuttaa kielteisesti. (vrt. kohdat  I - III). Yleiseettisillä, ekologisilla ja sosiaalisilla tekijöillä voidaan 
vaikuttaa myös yrityksen julkisuuskuvaan. Erilaiset vähemmistöt ja ryhmät muodostavat läntisissä yh-
teiskunnissa yhä kasvavan voimatekijän. Samalla ne muodostavat myös myönteisiä taloudellisia ko-
konaisuuksia ja asiakasryhmiä. Yrityksen ja työyhteisön sisällä kukin saa ja voi olla yksilö, jota arvioi-
daan sen mukaan, kuinka hän tekee työnsä ja suhtautuu kanssatyöntekijäänsä, yhteistyökumppaniin 
ja asiakkaisiin. Ja ennen kaikkea, kuinka aidosti ja vilpittömästi hän pyrkii toimimaan eettisesti oikein 
muistaen, että lakien noudattaminen on vain vähintä mitä itse kukin voi tehdä. Eettinen toiminta mah-
dollistaa rohkean johtamisen ja velvoittaa yrityksen toteuttamaan tarkoitustaan aina hieman paremmin. 

Oulun Kauppaklubi ry:n johtokunta, lokakuulla 2003
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