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”Edistämme osallisuutta 
tarjoamalla pääsyn tietoon, 
ideoihin ja kulttuuriseen 
aineistoon.”

”Kirjaston tiedonkäytön opastuksissa sekä kirjastonkäytön ja tiedonhankintataitojen jne.
opetuksessa otetaan huomioon tekijän eettiset oikeudet ja muu tekijänoikeuksien
kunnioittaminen. Niissä opetetaan myös netikettiä ja painotetaan plagioinnin vastaisuutta.”

”Kehitämme kokoelmia ja tarjoamme 
palveluita ammatillisin perustein, emme 
poliittisten, moraalisten, uskonnollisten tai 
henkilökohtaisten mieltymystemme 
perusteella.”

”Osaamista ja kokemuksia jaetaan kotimaassa ja 
kansainvälisesti hyvien käytäntöjen levittämiseksi 

ja ammattitaidon pitämiseksi ajan tasalla.”
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Mitä eettisyys työssä tarkoittaa?

…omasta näkökulmastasi ja kokemustesi pohjalta?
Millaisia eettisiä haasteita olet kohdannut?
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Esityksen teemat:

• Millainen on eettinen työyhteisö ja miten työpaikoilla voidaan 
tukea vastuullisuutta?

• Työn eettiset haasteet – stressin aiheuttaja vai työyhteisön 
voimavara?

• Eettisyys työhyvinvoinnin tukijana
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Millainen on eettinen työyhteisö? 
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Eettisyys työelämässä ja organisaatioissa

• Miksi organisaatioissa tapahtuu eettisiä rikkomuksia, jopa laajoja
skandaaleja?

– Bad apples or bad barrels?

• Eettinen  organisaatiokulttuuri…
 on sosiaalisesti jaettu ilmiö

 sisältää yhteisiä arvoja, normeja sekä pelisääntöjä: millainen toiminta on 
oikein tai väärin meidän työyhteisössämme?

 auttaa selittämään ja ennustamaan (epä)eettistä toimintaa
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Hyveet työelämässä

• Hyve on “kultainen keskitie” kahden epätoivottavan ääripään välillä, 
keskipiste liiallisuuden (excess) ja puutteen (defect) välissä:

• Yksilölliset hyveet ovat edellytys onnelliselle elämälle: eudaimonia

– Ihmisen kyvyt ja toimintavalmiudet, joilla voidaan parhaiten saavuttaa
aidosti onnellinen elämä

– Myös organisaatioissa voi olla (jaettuja) hyveitä

nöyryys

(liian vähän)

ylpeys

(kultainen keskitie)

turhamaisuus

(liian paljon)
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Organisaation eettiset hyveet
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Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model. Journal of 

Organizational Behavior, 29(7), 923–947.



• Työyhteisössäni on selvitetty riittävän hyvin, miten meidän odotetaan toimivan 

vastuullisesti.

• Esimieheni toimii sanojensa mukaisesti.

• Ylin johto noudattaa toiminnassaan yhteisiä normeja ja arvoja.

• Minulla on riittävästi resursseja, jotta voin hoitaa tehtäväni vastuullisesti.

• En koe painetta sääntöjen rikkomiseen työssäni.

• Työyhteisössäni vallitsee keskinäisen luottamuksen ilmapiiri.

• Työyhteisössäni pystytään ottamaan esille epäeettinen toiminta.

• Työyhteisössäni arvostetaan eettistä toimintaa.

Täysin eri mieltä - Eri mieltä - Osittain eri mieltä - Osittain samaa mieltä - Samaa mieltä - Täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5 6

Kaptein (2008); DeBode et al. (2013). Assessing ethical organizational culture: Refinement of a scale. Journal of Applied Behavioral Science, 49(4), 460–484. 
Huhtala (2013). Virtues that work: Ethical organisational culture as a context for occupational well-being and personal work goals.



Työn eettiset haasteet

• Mikä on oikein? Mikä on väärin?

– Yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen, kuten asiakkaiden tai alaisten 
kanssa

– Näkemyserot, arvoristiriidat

– Työyhteisöongelmat, tuen puute (esim. ohjeiden epämääräisyys, 
syyllistäminen)

• Tiedän, mikä on oikein, mutta en voi toimia sen mukaan

– Resurssipula, kiire ja henkilöstön riittämättömyys

Huhtala, 2016



Johtajien kokemuksia

%

Työuran eettisesti 
haastavin tilanne: 
sisältöluokat

% (n)

1. Irtisanomistilanteet 19,8 % 
(179)

2. Oikeudenmukaisuus 8,3 % 
(75)

3. Arvoristiriita 7,4 % 
(67)

4. Vuorovaikutussuhteet 
alaisiin/asiakkaisiin

6,7 % 
(60)

5. Lakiin liittyvät kysymykset 6,0 % 
(54)

6. Sopeutuminen 
(organisaatio)muutoksiin

6,0 % 
(54)

7. Henkilökohtaiset ongelmat, 
esim. alkoholi, mielenterveys

3,7 % 
(33)

8. Rehellisyys 3,7 % 
(33)

9. Ei ole kohdannut eettisesti 
haastavaa tilannetta

31,7 % 
(286)
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Esimerkkejä johtajien 
fokusryhmäkeskusteluista

“Minä en näe mitä eettistä siinä on? 
Jonkunhan se täytyy arvioida. … 
Minun mielestä se on enemmänkin 
neuvottelutilanne, ainakin minä näen 
sen, että se on. Me neuvotellaan, jos 
se ei tyydytä toista osapuolta, niin 
sitten se on jossain muualla töissä. 
Näin se on ainakin meillä. Se on niin 
kuin yksinkertainen asia.”

“…mutta kun ne on niin lähellä olevia asioita, niin eihän 
niitä voi mennä karkuun tavallaan, ja minun on 
äärimmäisen vaikea niin kuin käsitellä itsessäni niitä 
asioita ja minulla ei ole aiemmasta  työhistoriasta 
mitään vastaavaa tilannetta, minä en pysty sieltä 
löytämään mallia, enkä minä pysty ottamaan oikein 
mallia kenestäkään kollegastakaan, joka siinä 
johtoryhmässä toimii, ja minä en tiedä, että mitä siinä 
oikein pitäisi tehdä.”

“Minä tiedän, että minä kuolen saappaat jalassa tai lähden pois, että minä tiedän, että minä en voi siitä luopua, 
mikä minun tapani toimia taustalla on, mikä minua ohjaa, mikä panee minut tekemään paljon töitä, olemaan 
lojaali, sitoutumaan ja se oikeudenmukaisuuden vaatimus, että minä kohtelen itse oikeudenmukaisesti ihmisiä, 
panostan siihen, että olisin itse oikeudenmukainen, niin minun pitää saada sitä itsekin.”

Huhtala, M., Puutio, R., Lämsä, A-M., Mauno, S., Kinnunen, U., Hyvönen, K., & Feldt, T. (2010). Eettisesti haastavat tilanteet ja niiden kuormittavuus johtajien työssä: fokusryhmäkeskusteluiden 
analyysi. Työelämän tutkimus, 8(1), 13–25.



Eettiset haasteet ja työhyvinvointi

Huhtala, M. (2013) Virtues that work: Ethical organisational culture as a context for occupational well-being and personal work goals. (Toimivat hyveet: Eettinen organisaatiokulttuuri 
työhyvinvoinnin ja henkilökohtaisten työtavoitteiden kontekstina) Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in Education, Psychology and Social Research 479. 
Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5360-7



Eettinen kuormittuneisuus työn riskitekijänä

• Mitä on eettinen kuormittuneisuus?
– Eettiset dilemma ja niiden aiheuttamat stressikokemukset

– Eettinen ruminointi: dilemmojen miettiminen jatkuu vapaa-ajalla
töiden jälkeen

• Eettisellä stressillä on havaittu olevan erityinen yhteys työhön
liittyvään väsymykseen, alhaisempaan työtyytyväisyyteen ja 
lisääntyneisiin työn vaihtoaikeisiin1

– Verrattuna esim. vähäisiin vaikutusmahdollisuuksiin työssä tai 
rooliristiriitoihin

1DeTienne, K. B., Agle, B. R., Phillips, J. C., & Ingerson, M. C. (2012). The impact of moral stress compared to other stressors on employee fatigue, job satisfaction, and turnover: An empirical 
investigation. Journal of Business Ethics, 110(3), 377-391.



Eettiset dilemmat ja eettinen kuormittuneisuus

Kuinka usein kohtaat eettisiä dilemmoja?

Harvoin Usein

Kuinka paljon
stressiä koet 
dilemmojen 
aiheuttavan?

Vähän Matala kuormittuneisuus 
(tai ei ollenkaan)

”Etäännyttävä” 
suhtautuminen?

Paljon
Intensiiviset dilemmat, tai 
”stressiherkkä” 
suhtautuminen?

Korkea
kuormittuneisuus
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 Eettinen kuormittuneisuus on riski työuupumukselle.



Työuupumus

• Pitkittyneen työstressin seuraus, jatkuva epätasapaino

– Työn vaatimukset, kuten

• Arvokonfliktit

• Vaikutusmahdollisuuksien puute

• Riittämätön palkitseminen

• Yli- tai alikuormitus työssä

• Toimimaton työyhteisö, epäoikeudenmukainen kohtelu

 Nykyisen työelämän haasteet: nopeat muutokset, tehostamistavoitteet, työn pirstaloituminen

ja epävarmuus…

→ Seurauksena 1) uupumusasteinen väsymys
2) kyynistyneisyys
3) alentunut ammatillinen itsetunto

Ks. esim. Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel (2014). Burnout and work engagement: The JD–R Approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 389-411



Onko työhyvinvointi = pahoinvoinnin puuttuminen?

• Työn voimavarat
– Voivat suojata työn vaatimuksilta
– Esim. hyvät vaikutusmahdollisuudet, organisaation tuki
– Voimavarojen kasaantuminen ja myönteiset kehät hyvinvointiin

• Positiivinen psykologia: työn imu
– Tarmokkuus: energisyyttä, sinnikkyyttä, halua panostaa työhön ja ponnistella vastoinkäymisiä 

kohdatessa
– Omistautuminen: työn merkitykselliseksi ja haasteelliseksi kokemista, innokkuutta, työn 

inspiroivuutta ja ylpeyttä omasta työstä
– Uppoutuminen: keskittymistä ja paneutumista työhön, siitä koettua nautintoa ja ajan kulumisen 

unohtamista (mutta ei sama asia kuin työholismi)

 Eettisyydellä enemmän työhyvinvointia?

Ks. esim. Bakker, Demerouti, & Sanz-Vergel (2014). Burnout and work engagement: The JD–R Approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1, 389-411



Huhtala, M., Feldt, T., Hyvönen, K., & Mauno, S. (2013). Ethical organisational culture as a context for 
managers’ personal work goals. Journal of Business Ethics, 114(2), 265–282.

Huhtala, M., Feldt, T., Lämsä, A.-M., Mauno, S., & Kinnunen, U. (2011). Does the 
ethical culture of organisations promote managers' occupational well-being? 
Investigating indirect links via ethical strain. Journal of Business Ethics, 101(2), 
231–247.

Eettinen 
kulttuuri

Uup.asteinen

väsymys

Työn imu

Eettinen

kuormittuneisuus

0.35**

0.63**

-0.33**

R2 = .16

R2 = .53

R2 = .20

Vahva eettinen 
kulttuuri
→ vähäisempi 
eettinen 
kuormittuneisuus

Korkea eettinen kuormittuneisuus
→ korkeampi uupumusasteinen 
väsymys

Vahva eettinen kulttuuri
→ enemmän työn imua



Eettiseen kulttuuriin panostaminen…

• Luo olosuhteet paremmalle työhyvinvoinnille

• Tarjoaa työntekijälle tukea eettisissä päätöksentekotilanteissa

• Uupumusasteisen väsymyksen ehkäisemiseksi tärkeimmässä
roolissa ovat käytännön mahdollisuudet (aika, raha ja muut
resurssit) toimia eettisten normien mukaisesti

• Samansuuntaisia havaintoja myös organisaatio- ja
seurantatutkimuksista
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Eettiset haasteet työntekijän ja työyhteisön voimavarana?

• Eettiset ristiriitatilanteet voivat myös innostaa pohtimaan ja oppimaan
– Kohtaaminen voi synnyttää reflektiota ja oppimista
– Mahdollisuus tietoisuuden kautta kehittää moraalista työidentiteettiä
– Organisaation ja oman toiminnan arvoperustan miettiminen, myös seurausten 

tiedostaminen
– Lisääntynyt herkkyys huomata päätöksenteon eettinen ulottuvuus → pohdintaan

panostetaan enemmän
– Voidaanko vaikeistakin tilanteista puhua työyhteisössä?

• Vähemmän stressiä, yhdessä oppimista?
• Palautteen saaminen muilta
• Hiljaisen tiedon jakaminen
• Läpinäkyvyys

 Vähemmän riskejä epäeettiseen toimintaan
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