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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä ovat ne ominaisuudet, joita tarvitaan eettiseen 
johtamiseen. Tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia eettiseen joh-
tamiseen, joita voidaan hyödyntää osana jokapäiväistä johtamista. Pidemmän aikavälin ta-
voitteena oli tuottaa parempaa johtamista. Kehittämisehdotuksia muodostettiin yhdistelemäl-
lä opiskeltua teoriaa sekä tutkimuksella saatuja vastauksia. 

Teoriaosuudessa on kuvattu eettisiä ominaisuuksia, eettisyyttä osana johtamista, johtajan 
arvoja ja etiikkaa sekä hyvän etiikan hyötyjä ja huonon haittoja. Teoriaosuus on muodostettu 
käyttämällä mahdollisimman monipuolisesti alan kirjallisuutta ja sähköisiä lähteitä. 

Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen haastattelututkimus. Tutkimuksessa haastateltiin 
kolmea eri aloilla työskentelevää esimiestä ja tarkoituksena oli selvittää erilaisten esimiesten 
toimintatapoja sekä näkemyksiä eettisestä johtamisesta. Näiden haastatteluiden tavoitteena 
oli selvittää mitä eettisiä ominaisuuksia esimiehet pitävät tärkeimpänä. Esimieshaastattelui-
den tueksi tehtiin yksi asiantuntijahaastattelu, jonka tarkoituksena oli tutkia eettisyyttä asi-
antuntijan näkökulmasta. 

Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että merkittävin eettisen johtamisen ominaisuus on 
oikeudenmukaisuus. Epäkohtiin puuttuminen ja luotettavuus nousivat myös vahvasti esille. 
Eettisyys on kuitenkin laaja kokonaisuus, joka muodostuu monesta eri tekijästä ja eettisyy-
teen vaaditaan muutakin kuin edellä mainittuja ominaisuuksia. Eettinen johtaja hahmottaa 
tilanteet kokonaisuutena ja osaa miettiä ratkaisuja monesta eri näkökulmasta. Epäeettinen 
toiminta pilaa yrityksen maineen ja voi johtaa siihen, että johtajan huomio keskittyy epäeet-
tisten asioiden peittelyyn. Eettisyyden haasteita ovat epäselvät toimintatavat sekä houkutus 
tehdä oikaisuja päämäärän saavuttamiseksi nopeammin tai halvemmalla. 
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The aim of this thesis project was to find out what are the qualities required for ethical lead-
ership. The purpose was to provide a director with suggestions for improvement in ethical 
leadership that can be used as a part of everyday management. The long-term goal was to 
produce better leadership. Suggestions for improvement were created by combining studied 
theory and the answers obtained from research. 

The theoretical section describes significant ethical qualities, ethics as a part of leadership, 
the values and ethics of a leader and the positive and negative aspects of ethics. The theo-
retical section is based on information from a wide range of books and electronic sources. 

The research was qualitative study based on interviews. Three supervisors were interviewed 
from different work fields and their ways of acting and thoughts on ethical leadership were 
examined. The purpose of these interviews was to determine what qualities of ethical leader-
ship the supervisors view as important. To support the interview with the supervisors, an 
interview with an expert was also conducted. The purpose of this was to examine ethical 
leadership from an expert point of view. 

From the result, we can conclude that the most significant quality of ethical leadership 
seems to be justice and fairness. Taking action against faults and reliability also seem to be 
important. However, being ethical is a large entity that is made up of many different factors 
and ethicality requires more than the above-mentioned qualities. The ethical leader per-
ceives situations as a whole and is able to think of solutions from many different perspec-
tives. Unethical activity ruins the company’s reputation and it can lead to a situation where 
the manager is more focused on covering unethical activities rather the business itself. The 
challenges of being ethical relate to a lack of clarity over how to act and the temptation to 
take shortcuts to achieve the goal at faster or lower cost. 

Keywords: ethical leadership, ethicalness, business ethic 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................... 6 

2 Eettinen johtaminen ..................................................................................... 7 

2.1 Eettisen johtamisen ominaisuudet ........................................................... 8 

2.2 Eettisyys osana jokapäiväistä johtamista ................................................. 10 

2.3 Johtajan arvot ja etiikka .................................................................... 11 

2.4 Hyvän etiikan hyödyt ja huonon haitat ................................................... 11 

3 Tutkimus ................................................................................................. 13 

3.1 Tutkimusmenetelmä .......................................................................... 13 

3.2 Tutkimuskysymykset .......................................................................... 13 

3.3 Aineiston keruu ................................................................................ 14 

3.4 Aineiston analyysi ............................................................................. 15 

3.5 Tutkimuksen tulokset ........................................................................ 16 

3.5.1 Esimieshaastattelut ................................................................... 16 

3.5.2 Asiantuntijahaastattelu .............................................................. 19 

3.6 Tutkimuksen luotettavuus ................................................................... 21 

3.7 Johtopäätökset ................................................................................ 21 

4 Kehittämisehdotukset ................................................................................. 23 

Lähteet ........................................................................................................ 24 

Kuviot .......................................................................................................... 26 

Taulukot ....................................................................................................... 26 

 



 

1 Johdanto 

Mitä eettinen johtaminen on? Eettinen johtaminen on hyvää johtamista. Se on reilua, oikeu-

denmukaista ja tuloksellista. Hyvä johtaja yksinkertaisesti haluaa toimia oikein. Eettinen 

johtajuus ei synny itsestään, vaan sitä tulee järjestelmällisesti kehittää ja vahvistaa. (Heiska-

nen & Salo 2007, 15-16.) Kun eettistä johtamista kehitetään, koko johtamisen kapasiteetti 

kasvaa. Organisaatiosta tulee luotettavampi, johdonmukaisempi ja toiminnaltaan selkeämpi. 

(Juuriharja.) Kun liiketoiminta on eettistä, ei tarvitse huolehtia mahdollisista sanktioista tai 

oikeustoimista, työntekijöiden poissaolot vähenevät ja sitoutuneisuus näkyy pitkinä työsuh-

teina (Aaltonen & Junkkari 2003, 49-51). 

Tämän opinnäytetyön aiheena on eettisen johtamisen ominaisuudet. Aihe on valittu oman 

mielenkiinnon vuoksi sekä toimeksiantajan tarpeesta kehittää eettistä johtamista. Opinnäyte-

työn toimeksiantajana on pieni rengasalan yritys, jonka johtajana toimii vanhempi mieshenki-

lö. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille mitä eettisen johtamisen ominaisuudet ovat 

ja miksi ne ovat tärkeitä. Tavoitteena on lisätä omaa osaamista eettisestä johtamisesta sekä 

tuottaa toimeksiantajalle kehittämisehdotuksia eettiseen johtamiseen, joita voidaan hyödyn-

tää osana jokapäiväistä johtamista. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuottaa parempaa 

johtamista. 

Opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosasta. Teoriaosassa, luvussa 2, käsitellään eettistä 

johtamista, tuodaan esille eettisyyden hyötyjä ja listataan sen merkittäviä ominaisuuksia. 

Opinnäytetyön tutkimusosassa, luvussa 3, on haastatteluiden avulla tarkoituksena selvittää, 

miten eettistä johtamista toteutetaan osana jokapäiväistä johtamista. Tähän etsin vastausta 

tutkimalla muiden esimiehien eettisiä toimintatapoja sekä näkemyksiä eettisestä johtamises-

ta. Näiden haastatteluiden tueksi teen yhden asiantuntijahaastattelun. Tutkimuksen päätut-

kimuskysymyksenä on: miten eettistä johtamista toteutetaan osana jokapäiväistä johtamista? 

Alatutkimuskysymykset ovat: mitkä eettisen johtamisen ominaisuudet ovat tärkeimpiä? ja 

mitkä ovat eettisyyden haasteet? Tutkimuskysymyksiin vastaan luvussa 3.7 Johtopäätökset. 

Näiden osien jälkeen luvussa 4 on esitetty kehittämisehdotukset. 

 

Kuvio 1: Opinnäytetyön rakenne 

Teoriaosa Tutkimusosa Kehittämisehdotukset 
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2 Eettinen johtaminen 

Eettisen johtamisen perustana on eettinen päättely, moraaliset mieltymykset ja eettiset 

käytännöt. Eettinen päättely on kyky nähdä ja arvostaa eettisten näkökulmien ja vaikuttimi-

en moninaisuutta. Johtaminen ei saa olla ainoastaan objektiivista oikean tavoittelua, lakien 

ja sääntöjen kirjallista noudattamista. Tiukasti objektiivinen johtaminen saattaa olla jousta-

matonta ja moraalisesti ohutta. Moraalisilla mieltymyksillä viitataan omien eettisten periaat-

teiden tinkimättömään noudattamiseen. Toisten käyttäytymisen ei tule antaa vaikuttaa pää-

töksentekoon, eikä enemmistön mielipiteeseen pidä taipua. Eettisillä käytännöillä tarkoite-

taan eettistä johtamista kaikessa johtamistyössä jokapäiväisesti. Eettinen ajattelu ja johta-

miskäytänteet eivät saa olla erillään organisaation muusta johtamisesta, eikä eettisyys saa 

olla vain juhlapuhe. (Heiskanen & Salo 2007, 43-46.) 

Eettisyyteen liittyy integriteetti. Se kuvaa korrektia käyttäytymistä ja ehdotonta rehellisyyt-

tä. Integriteetti on lahjomattomuutta, johdonmukaista toimintaa ja sanojensa takana seiso-

mista. Integriteettiin liittyy moraaliset periaatteet. Omista mielipiteistään ei kannata pitää 

väkisin kiinni, jos joku muu tuo hyviä näkökulmia esille. Joskus tiedostamme, että asiat eivät 

toimi parhaimmalla tavalla, mutta selittelemme miksi emme voi tehdä asioita toisin. (Heiska-

nen & Salo 2007, 139-141.) Integriteetti liittyy niin johtajan omaan kuin yrityksen toimintaan. 

Yrityksen integriteetin perustana on yrityksen omat julkiset arvot, ja kaiken toiminnan tulee 

pohjautua näihin. Eettisten linjausten toteutumista on seurattava, mutta seuranta ei itses-

sään vahvista integriteettiä. Tärkeintä on se mitä tehdään, kun huomataan epäkohdat. (Heis-

kanen & Salo 2007, 152-155.) 

Johtajana päätät itse, mitä eettisyys tarkoittaa sinun kohdallasi. Sinä päätät, kenen etua 

ajat. Sinä olet se, joka nukkuu yönsä hyvin tai huonosti. Sinun nimesi mainitaan tekojesi yh-

teydessä. Kerrotko työurastasi suoraselkäisesti ylpeänä vai kaunistellen? (Heiskanen & Salo 

2007, 17.) 
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2.1 Eettisen johtamisen ominaisuudet 

Anteeksipyytäminen. Virheiden myöntäminen ei aina ole helppoa. Anteeksipyytäminen on 

osoitus rehellisyyden ja rohkeuden laittamisesta oman egon edelle. Anteeksipyyntöä ei saa 

siirtää toiseen henkilöön (anteeksi että koit tilanteen..., anteeksi että et ymmärtänyt mi-

nua...), koska silloin ei pyydetä enää anteeksi omia tekoja vaan toisen henkilön tuntemuksia. 

Anteeksipyynnön jälkeen on tärkeää ilmaista, miten asiat korjataan tai tehdään tulevaisuu-

dessa eri tavalla. Jotta koko anteeksipyynnöltä ei menisi pohja, on nämä luvatut korjaukset 

tai tapojen muuttamiset toteutettava. (Andersen 2012.) 

Avoimuus. Avoimuus on läpinäkyvää, vilpitöntä ja suoraa toimintaa. Avoimuus on sujuvaa 

tiedonvaihtoa ja ongelmien esille ottamista. (Aaltonen & Junkkari 2003, 222-223.) Avoin esi-

mies kommunikoi runsaasti, selkeästi ja suoraan. Hän tietää mitä viestii eikä hän salaile hen-

kilöstöltä keskeisiä työhön liittyviä asioita. Sulkeutunut esimies luo epäluottamusta henkilös-

tön keskuudessa. Toiset joutuvat arvailemaan mitä esimies miettii ja mitä hänen mielessään 

liikkuu. (Järvinen 2005, 98.) 

Epäkohtiin puuttuminen. Hyvällä johtajalla on kyky käydä myös hankalia keskusteluja ja 

puuttua epäkohtiin oikea-aikaisesti. Hyvän johtajan on oltava rehellinen ja kyettävä käymään 

kiusallisia keskusteluja ryhdikkäästi. Työpaikan tulehtuneiden ongelmatilanteiden taustalla 

voi olla liian kiltti ja joustava johtaminen, tai vaikeiden tilanteiden välttely. Silmien sulkemi-

nen epäkohdilta johtaa työntekijän epämotivointiin ja alisuorituksiin. (Mohsen 2018.) Epäkoh-

tiin puuttuminen vahvistaa luottamusta ja arvostusta. 

Kriittisen palautteen vastaanottaminen. Rakentava kritiikki vahvistaa henkilökohtaista ja 

ammatillista kehitystä. Kun saamme kritiikkiä, huomaamme että meillä on jotain kehitettä-

vää. Kritiikki kolahtaa, koska kaikki haluavat olla pidettyjä. Palautetta vastaanottaessa täytyy 

kuunnella ja katsoa silmiin, eikä kehonkielellä saa viestiä negatiivisuutta, esimerkiksi käsiä 

puuskassa pitämällä. Paras argumentti kritiikkiin on yksinkertaisesti kiitos. Palautteen vas-

taanottajan tehtävänä on käsitellä palaute omassa mielessään, ja miettiä mitä kehitettävää 

on. (Kruce 2014.) 

Luotettavuus. Luottamuksen syntymistä edistää muun muassa lupausten pitäminen, johtajan 

aito paneutuminen asioihin, työntekijöiden kunnioittaminen ja mielipiteiden kuuntelu sekä 

vastuun antaminen. Tuen antaminen varsinkin negatiivisissa tilanteissa, eli työntekijää ei 

jätetä yksin. Johtaja ei saa ottaa omiin nimiinsä jonkun muun keksimää ideaa. Luotettavuutta 

on myös aitous ja rehellisyys. Rehellisyys ei aina ole mukavaa, mutta aina kannattavampaa 

kuin epärehellisyys. Luottamus syntyy hitaasti, mutta häviää hyvin nopeasti. (Åhman 2004, 

51-52.) 
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Oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus on toimimista moraalisesti oikein, säännösten ja 

lakien noudattamista sekä kaikkien tasapuolista kohtelua (Aaltonen & Junkkari 2003, 223). 

Päätöksenteot ovat läpinäkyviä ja johdonmukaisia. Oikeudenmukaisuus on alaisten kuulemista 

heille tärkeistä asioista sekä avointa ja totuudenmukaista tiedonkulkua. Oikeudenmukaisuus 

on kiitoksen antamista onnistuessa ja kriittisen palautteen antamista niin, että se koetaan 

reiluna. (Heiskanen & Salo 2007, 16.) 

Positiivisen palautteen antaminen. Positiivisen palautteen antaminen koetaan usein vaike-

ammaksi, kuin negatiivisen palautteen antaminen. Positiivisen palautteen tarkoitus on kiittää 

suorituksesta ja vahvistaa sen jatkuvuus. Positiivinen palaute viestii mitä erityistä on tapah-

tunut ja mikä on ollut erityisesti kiitettävää. Positiivinen palaute on vahvimmillaan mahdolli-

simman nopeasti suorituksen jälkeen. Palautteen oikea antamistapa ei ole sähköposti tai teks-

tiviesti. (Moisalo 2010, 155-156.) Jos työntekijät jäävät kokonaan ilman positiivista huomiota, 

motivaatio työhön laskee. Positiivinen palaute on myös vankka pohja oppimiselle ja osaami-

sen kehittymiselle. (Kupias, Peltola & Saloranta 2011, 219.) 

Vastuullisuus. Vastuu voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen vastuuseen. Sisäiseen vastuuseen 

kuuluu henkilöstö, prosessit ja rakenteet sekä talous. Ulkoiseen vastuuseen kuuluu tuotteet ja 

palvelut, ympäristö sekä yhteiskunta. (Aaltonen, Luoma & Rautiainen 2004, 44-45.) Eettinen 

johtaja kantaa itse vastuun, eikä yritä sysätä sitä muille. Taulukossa 1 on kuvattu mitä nämä 

vastuut muun muassa pitävät sisällään. 

Henkilöstö Prosessit ja 

rakenteet 

Talous Tuotteet ja 

palvelut 

Ympäristö Yhteiskunta 

Työturvallisuus 

Henkilökunnan 

koulutus 

Henkilökunnan 

hyvinvointi 

Hyvä 

hallintotapa 

Tilintarkastus 

Läpinäkyvyys 

Oikea 

kirjanpito 

Verojen 

maksaminen 

Yhteiskunnan 

taloudellinen 

hyvinvointi 

Tuotteiden 

turvallisuus 

Rehellinen 

markkinointi 

Lupausten 

pitäminen 

Kierrätys 

Päästöjen 

minimointi 

Meluhaittojen 

minimointi 

Suhde 

kilpailijoihin 

Suhde muihin 

sidosryhmiin 

Lainsäädäntö 

 

Taulukko 1: Sisäiset ja ulkoiset vastuut (Aaltonen ym. 2004, 44-45.) 
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Virheiden myöntäminen. Koska johtajat ovat vain ihmisiä, hekin epäonnistuvat joskus. Aitou-

teen kuuluu epäonnistumisten myöntäminen, hyvä johtaja tunnistaa ja näyttää heikkoutensa. 

Ihmiset arvostavat henkilöä, joka ei esitä olevansa täydellinen, vaan myöntää inhimillisyyten-

sä. Kun kertoo avoimesti heikkoutensa, ei tarvitse pelätä niiden paljastuvan myöhemmin. 

Menestyminen on vahvan itsetunnon ja nöyryyden tasapainottelua. Tämä kaikki edellyttää 

omien virheiden tiedostamista, silloin niistä voi oppia. (Åhman 2004, 42-43.) 

2.2 Eettisyys osana jokapäiväistä johtamista 

Eettinen johtaminen ei ole mitään ylimääräistä, arkijohtamisen päälle tulevaa lisäarvoa. Eet-

tinen johtaminen on johtamisen ydin ja pohja. Se on olennainen osa kaikkea johtamista, va-

lintoja, päätöksen tekoa ja toimintatapoja. Eettinen johtaminen saa aikaan parempia tuloksia 

ja yrityksen korkea moraali näkyy taloudellisessa tuloksessa positiivisesti. (Heiskanen & Salo 

2007, 18-19.) 

Eettistä toimintaa tukee muun muassa vastuiden ja roolien selkeä määrittely, avoin ilmapiiri, 

mahdollisuus saavuttaa haastavatkin tavoitteet, selkeä viestintä koko organisaation sisällä, 

lupa esittää poikkeavatkin kannanotot, käytössä olevat riittävät tiedot, jatkuva oppiminen ja 

koulutus, oikeudenmukaiset palkkiojärjestelmät sekä vastuun ottamisen kulttuuri. (Aaltonen 

& Junkkari 2003, 113.) 

Johtaminen on valintojen tekemistä. Joskus valintojen tekeminen on selkeää ja helppoa, 

mutta toisinaan selkeäänkin tilanteeseen liittyy piileviä ongelmia. Yhdeltä kannalta katsottu-

na päätös on selkeä, mutta samalla se vahingoittaa toista osapuolta. Johtaja joutuu tekemään 

valintoja niin, että molemmat ratkaisut ovat oikeita tai vääriä, riippuen näkökulmasta. Näissä 

valinnoissa johtajan täytyy puntaroida vaihtoehtojen hyötyjä ja harmeja, moraalisia oikeuksia 

ja velvollisuuksia sekä sitä, kumpi vaihtoehto edistää yhteistä hyvää. (Aaltonen & Junkkari 

2003, 281-283.) 
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2.3 Johtajan arvot ja etiikka 

Arvot ovat asioita ja valintoja, joita pidämme tärkeinä. Arvot on vakaumusta paremmista 

päämääristä ja taipumuksia pyrkiä näihin päämääriin. Arvot kiinnittyvät sekä järkeen että 

tunteisiin, ja tunnekokemukset muokkaavat arvovalintoja. (Aaltonen & Junkkari 2003, 60-61.) 

Arvoja voidaan ryhmitellä seuraavasti: voima, päämäärä, nautinto, virikkeet, vapaus, univer-

saalit arvot, hyvä tahto, perinteet, samankaltaisuus sekä turvallisuus (Aaltonen & Junkkari 

2003, 63-64). Arvonsa sisäistäneen johtajan sanat ja teot ovat yhtä, hän johtaa esimerkillään 

ja näkee yhteiset intressit. Hän jakaa valtaa, innostaa muita sekä rohkaisee oma-

aloitteisuuteen. Hän hyväksyy itsensä ja pyrkii sisäiseen tasapainoon. (Aaltonen & Junkkari 

2003, 276.) Arvot ohjaavat meidän toimintaa, koska niiden pohjalta teemme valintoja. Arvot 

antavat suunnan ja merkityksen toiminnallemme. (Sydänmaanlakka 2017, 220.) 

Etiikkaa voidaan pohtia monella eri tapaa. Oikeudenmukaisuuden etiikka noudattaa yleisiä 

periaatteita: oikeutta, tasa-arvoa ja auktoriteettia. Tämän toimintatavan etu on puolueetto-

muus, mutta ongelmana voi olla joustamattomuus. Huolenpidon etiikassa huomioon otetaan 

tilanteen erityispiirteet ja yksilöt, ja ratkaisut räätälöidään näiden mukaan. Tämän toiminta-

tavan ongelmana voi olla subjektiivisuus ja epäjohdonmukaisuus. Nämä molemmat toiminta-

tavat ovat eettisesti puolusteltavia, mutta käytännön päätöksenteko on näiden tasapainotte-

lua. Yleinen periaate sekä paikallinen tilanne otetaan molemmat huomioon. (Aaltonen & 

Junkkari 2003, 278-279.) 

2.4 Hyvän etiikan hyödyt ja huonon haitat 

Etiikalla on omat rasitteensa. Panostamien henkilöstön hyvinvointiin maksaa, rehellisyys neu-

votteluissa saattaa johtaa taloudellisien etujen menettämiseen, alihankkijan epäeettisellä 

toiminnalla saatetaan saada edullinen kauppa tai tuotteen hinta saattaa laskea paljastuneen 

vian vuoksi. Eettisyys voi tulla kalliiksi, mutta epäeettisyys voi tulla vielä kalliimmaksi. Eetti-

syydestä voidaan tehdä voimavara ja kilpailuetu, jolla menestytään paremmin kuin kilpailijat. 

(Aaltonen & Junkkari 2003, 34-35.) Vastuullisella toiminnalla pyritään vilpittömästi toimimaan 

eettisen ihanteen mukaan, mutta aina ei ole mahdollisuutta saavuttaa maksimaalista hyvän 

toteutumista. Vastuuton toimija taas etsii kaikki sellaiset porsaanreiät, jolla voidaan perustel-

la epäeettinen vaihtoehto. (Aaltonen ym. 2004, 63.) Taulukossa 2 on kuvattu hyvän etiikan 

hyötyjä ja huonon etiikan haittoja. 
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Hyvän etiikan hyötyjä Huonon etiikan haittoja 

Työmoraali kasvaa 

Asiakkaat kokevat yrityksen luotettavana 

Ei pelkoa sanktioista tai joutumisesta oike-

ustoimien kohteeksi 

Työpaikan ilmapiiri paranee 

Poissaolot ja stressi vähenevät 

Työtä tehdään keskittyneemmin ja virheet 

vähenevät 

Yhteiskunnallinen arvostus nousee 

Keskinäinen luottamus lisääntyy ja kommu-

nikaatio paranee 

Työntekijöiden sitoutuneisuus näkyy pitkinä 

työsuhteina 

Maine romuttuu 

Työmotivaatio laskee 

Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita on vai-

kea löytää 

Johdon huomio kohdistuu jälkien peittelyyn 

Huono tiedonkulku 

Poissaolot lisääntyvät 

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus 

Epäluottamus 

Väärinkäytökset lisääntyvät 

Taulukko 2: Hyvän etiikan hyötyjä ja huonon etiikan haittoja (Aaltonen & Junkkari 2003, 49-

53.) 
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3 Tutkimus 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten eettistä johtamista toteutetaan osana jokapäi-

väistä johtamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä, kuinka eettisesti erilaiset 

esimiehet johtavat ja mitä eettisen johtamisen ominaisuuksia he pitävät tärkeimpinä. Haas-

tattelin kolmea eri esimiestä ja näiden haastatteluiden tueksi tein yhden asiantuntijahaastat-

telun. Haastateltavat esimiehet ovat tässä tutkimuksessa anonyymejä, koska halusin tehdä 

haastatteluun lähtemisen kynnyksen mahdollisimman matalaksi. Näin ollen ajattelin myös, 

että saan haastateltavilta paljon avoimempia vastauksia. Asiantuntijahaastattelussa oli liike-

toimintaetiikan konsultti Niina Ratsula. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen perustana on kuvata todellista elämää. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa tutkitaan kohdetta kokonaisvaltaisesti, ja tutkimuksen tarkoituksena on löytää tai pal-

jastaa tosiasioita. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2016, 161.) 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus oli laadullinen eli kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoi-

tua haastattelua. Valitsin haastattelun menetelmäksi koska se tuntui parhaimmalta vaihtoeh-

dolta tähän tutkimukseen. Minua kiinnosti myös päästä tutustumaan erilaisiin esimiehiin hen-

kilökohtaisesti, ja esimerkiksi kyselylomakkeella tämä ei olisi ollut mahdollista. Luulen myös, 

että kyselylomakkeella saadut vastaukset olisivat olleet suppeampia. 

Haastattelu sopii menetelmäksi, sillä tutkittava voi itse kertoa itseään koskevista asioista. 

Haastattelu on suoraa vuorovaikutusta tutkittavan kanssa, ja siinä on mahdollisuus saada esil-

le vastausten taustalla olevia motiiveja. Tutkimusmenetelmänä haastattelu antaa mahdolli-

suuden tulkita kysymyksiä ja tehdä täsmennyksiä. (Hirsijärvi & Hurme 2017, 34-36.) 

3.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa etsin vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Päätutkimuskysymys: 

 Miten eettistä johtamista toteutetaan osana jokapäiväistä johtamista? 

Alatutkimuskysymykset: 

 Mitkä eettisen johtamisen ominaisuudet ovat tärkeimpiä? 

 Mitkä ovat eettisyyden haasteet? 
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3.3 Aineiston keruu 

Haastattelin kolmea eri esimiestä, jotka valitsin osittain kontaktien avulla ja osittain lähes-

tymällä minulle tuntemattomia esimiehiä. Haastateltavia lähestyin sähköpostitse. Haastatte-

luun suostuivat optikkoliikkeen liikevastaava, pintakäsittelyalan yrityksen toimitusjohtaja 

sekä logistiikkakeskuksen ryhmäpäällikkö. Haastatteluiden ajankohta sovittiin haastateltavien 

aikataulujen mukaan. Haastattelut toteutettiin kahden kesken haastateltavien työpaikalla 

marraskuussa 2018, ja tähän oli varattu aikaa tunnin verran. Haastattelun ilmapiiri oli avoin, 

mikä mahdollisti välillä aiheesta poikkeamisen sekä edellisten vastausten täydentämisen, 

mikäli haastateltavalle tuli jotain lisättävää aiempiin vastauksiin. Haastateltavista esimiehistä 

yksi oli nainen ja kaksi oli miehiä. 

Haastattelukysymykset esimiehille: 

 Kuinka kauan olet toiminut esimiehenä? 

 Montako alaista sinulla on? 

 Kuvaile itseäsi esimiehenä. 

 Mitä eettisyys merkitsee sinulle työssäsi? 

 Asteikolla 1-5, kuinka eettisesti johdat? 

 Kuinka usein työssäsi tulee vastaan tilanne, jossa eettisyys on koetuksella? 

 Kuinka tärkeänä pidät yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien eettisiä toi-

mintatapoja? 

Näiden kysymysten päätteeksi pyysin esimiehiä valitsemaan listalta kolme heille itselle tär-

keintä eettistä ominaisuutta. Nämä ominaisuudet on esitetty luvussa 2.1. Haastattelutilan-

teessa ominaisuudet olivat listattuna ranskalaisilla viivoilla aakkosjärjestyksessä, eikä niitä 

ollut kuvattu tarkemmin, jotta en vaikuttanut haastateltavien valintaan. 
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Esimieshaasteluiden tueksi halusin saada asiantuntijan näkökulman. Etsin eettisyyden asian-

tuntijaa, ja löysinkin liiketoimintaetiikan konsultin Niina Ratsulan. Niinan osaaminen teki 

vaikutuksen, ja halusin päästä haastattelemaan häntä. Otin Niinaan yhteyttä puhelimitse ja 

hän suostui haastatteluun, joten sovimme tapaamisen hänen toimistolleen. Haastattelussa 

käytettiin kysymysrunkoa, mutta ilmapiiri oli avoin, mikä mahdollisti välillä aiheesta poik-

keamisen. 

Haastattelukysymykset asiantuntijalle: 

 Mitä mielestäsi on eettinen johtaminen? 

 Mitä eettinen johtaminen vaatii? 

 Mitkä tekijät edistävät tai estävät eettistä johtamista? 

 Miten eettistä johtamista voidaan kehittää? 

 Miten eettisyys näkyy ulkopuolisille? 

 Koetko että nuoremmat ovat eettisempiä johtajia kuin vanhemmat? 

3.4 Aineiston analyysi 

Kerätty aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi. Tämän tein seuraavana päivänä siitä 

kun olin tehnyt viimeisen haastattelun. Kaikki haastattelut tehtiin viikon sisällä, joten haas-

tattelut olivat tässä vaiheessa vielä tuoreessa muistissa. Kirjoitusasuksi valitsin kirjakielen, 

koska vastauksissa kiinnosti enemmän esille nousseet asiat kuin sanavalinnat. Pelkistin aineis-

ton eli tiivistin tärkeimmät näkökulmat. Litteroinnin jälkeen aloin käymään aineistoa läpi ja 

tekemään tulkintoja. 

Kvalitatiivisen aineiston analysointi eroaa kvantitatiivisesta sillä, että kvalitatiivisessa tutki-

muksessa analysointia tehdään jo samaan aikaan kun aineistoa kerätään ja käsitellään. Kvali-

tatiivisissa analyyseissä on merkitysten tulkintaa ja tutkija ei pelkästään tarkastele, vaan 

myös etsii piirteitä, jotka eivät ole suoranaisesti esillä. (Hirsijärvi & Hurme 2017, 136-137.) 
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3.5 Tutkimuksen tulokset 

3.5.1 Esimieshaastattelut 

Esimiesten tausta 

Ensimmäinen haastateltava oli liikevastaava, jolla on kokemusta esimiestyöstä vajaa pari 

vuotta. Tällä hetkellä haastateltavalla on yksi alainen. Toinen haastateltava oli toimitusjohta-

ja, jolla on esimiesvuosia takana kymmenen ja alaisia nyt 14. Kolmas haastateltava oli ryh-

mäpäällikkö, joka on toiminut esimiehenä yhdeksän vuotta. Tällä hetkellä alaisia on kolme, 

mutta tehtävien ja osastojen mukaan alaisten määrä vaihdellut 3-50 välillä. 

Esimiesten johtamistyyli 

Liikevastaava kuvailee itseään rennoksi, tasavertaiseksi ja innovatiiviseksi. Hän antaa vapaut-

ta, osaa asettua alaisen asemaan ja osaa keskustella myös vaikeista asioista. Hän on hyvä 

kannustaja ja tästä ovat myös muut hänelle maininneet. Toimitusjohtaja kuvailee itseään 

keskustelevaksi, humoristiseksi ja tasapuoliseksi. Hän asettaa kaikille samat pelisäännöt ja 

huolehtii että niiden mukaan myös toimitaan. Hän ei ole tiukkapipoinen, vaan johtaa humoris-

tisesti antaen työntekijöille vastuuta. Ryhmäpäällikkö kuvailee itseään melko tiukaksi, selkeät 

rajat asettavaksi esimieheksi. Hän odottaa, että kaikki pitävät kiinni yhteisistä säännöistä ja 

rajoista ja jos näin ei käy, seuraukset ovat kaikille samat. Muut ovat kuvanneet häntä esi-

miestiimin tiukimmaksi mutta samalla reiluksi, kun tilanne sitä vaatii. 

Alaisia ei tarvitse yksityiskohtaisesti valvoa, vaan menestyvä johtaja kannustaa omaan ajatte-

luun ja itsensä kehittämiseen. Työntekijöiltä saattaa löytyä hyviäkin ajatuksia, joita voidaan 

hyödyntää. (Åhman 2004, 34-35.) 

Esimiesten eettisyys 

Liikevastaavalle eettisyys on vastuun kantamista ja sitä, että johtajuutta ei käytetä väärin. 

Asiakkaita ei huijata eikä johdeta harhaan ja myydään hyviä tuotteita. Hän pitää tärkeänä, 

että myytäviin tuotteisiin uskotaan myös itse, ei myydä epäeettisiä tuotteita tai käytetä epä-

eettisiä myyntitapoja. Toimitusjohtajalle eettisyys on lakipykälien noudattamista ja puhdasta 

liiketoimintaa. Hänelle arvomaailma on suuresti esillä. Vaikka joskus olisi helpompi oikoa, niin 

ei tehdä. Kun toimintatavat ovat kaikille selvät, yritystoiminta on vahvalla pohjalla. Ryhmä-

päällikölle eettisyys merkitsee tasavertaisuutta, samojen rajojen asettamista ja yhteisten 

sääntöjen noudattamista jokaisen kohdalla. Hän kiinnittää paljon huomiota siihen, miten koh-

telee ihmisiä, niin alaisia kuin muitakin työyhteisön jäseniä. 
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Esimiehen on tärkeä tiedostaa oma valta ja vastuu. Hänen täytyy tehdä selväksi, että töissä 

hän ei ole kaveri vaan työnantajan edustaja. Auktoriteetti edellyttää yhteisymmärrystä vallan 

pitäjän ja sen kohteen välillä. Johtamisessa on kyse esimies-alaissuhteesta ja tämä asetelma 

ei ole tasasuhtainen: esimiehen tehtävä on ohjata ja kontrolloida. (Järvinen 2005, 28-29.) 

Oman eettisyyden arviointi 

Kysyttäessä kuinka eettisesti esimiehet johtavat, tulokset olivat melko yhtäläisiä. Liikevas-

taava johtaa mielestään eettisesti, mutta toteaa ettei kukaan ole täydellinen ja siksi ei usko, 

että kukaan voisi jatkuvasti johtaa täydellisen eettisesti. Toimitusjohtaja johtaa mielestään 

melko eettisesti. Hän pyrkii toimimaan aina oikein, mutta sanoo että aina ei voida toimia niin 

kuin pitäisi. Ryhmäpäällikkö johtaa eettisesti, mutta pyrkii johtamaan hyvin eettisesti. Hän 

kokee, että aina voi kehittää itseään ja oppia jokaisesta tilanteesta jotain, ja siksi on tärkeä 

tavoitella ”vitosta”, eli täydellistä eettistä johtamista. 

 

Kuvio 2: Kuinka eettisesti esimiehet mielestään johtavat 

Johtamistaitojen kehittäminen on päättymätön prosessi, koska asioita voidaan aina tehdä 

paremmin ja paremmin. Myös muuttuva ympäristö luo haasteita, jotka on kohdattava. (Juuti 

2016, 10.) Johtamisen kehittämismenetelmiä on erilaiset valmennukset, johtajuuden arviointi 

sekä mentorointi. Kehittymistä voidaan harjoittaa myös oppimalla omasta työstä sitä tehdes-

sä. Työstä oppimista edistää muun muassa suuremmat vastuualueet, suuret muutoshankkeet, 

vaikeat alaiset sekä kriisit ja vastoinkäymiset. (Juuti 2016, 117-118.) 
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Eettisyyden koettelu 

Liikevastaava kertoo olevansa todella tunnollinen ihminen, joten harvoin antaa itsensä tehdä 

epäeettisiä valintoja. Hän on pohtinut eettisyyttä työvuoroja suunnitellessa, kun on ottanut 

itselleen pidemmän viikonloppuvapaan kesällä. Hän kertoo joskus asiakkaidensa ehdottaneen 

epäeettistä toimintaa, esimerkiksi pyytämällä kuittiin jotain muuta tuotetta. Tätä ei kuiten-

kaan tapahdu usein. Toimitusjohtaja kertoo, että yrityksessä tehdään kaikki voitava, jotta 

epäeettinen toiminta vältetään. Joskus asiakkaat ovat kyselleet maksujen hoitamista jollain 

muulla tavalla. Hän kertoo, että kuitenkin epäeettiseen toimintaan törmää enemmän Venäjän 

liiketoiminnassa. Ryhmäpäällikön eettisyys on myös harvoin koetuksella. Hän tietää todella 

tarkkaan rajat ja kuinka niitä noudatetaan jokaisen työntekijän ja työyhteisön jäsenen koh-

dalla. 

Sidosryhmien eettisyys 

Liikevastaava ei tee suuria sidosryhmiä koskevia päätöksiä, koska kyseessä on ketjuliike. Hän 

kuitenkin haluaa huolehtia yrityksen maineesta, joten hän pitää tärkeänä sidosryhmien eetti-

syyttä. Hän ei lähde yhteistyöhön (esim. paikalliset tapahtumat) sellaisten toimijoiden kans-

sa, jonka epäeettisyyden hän tiedostaa. Toimitusjohtaja myös pitää tärkeänä yrityksen mai-

netta, eikä halua lähteä pilaamaan sitä. Hän ei lähde toimimaan epäilyttävien tahojen kans-

sa. Hänen mielestään, vaikka epäeettisellä toiminnalla saataisiin helpommin, nopeammin tai 

halvemmin jokin päämäärä, se ei kuitenkaan tuo tarvittavaa lisäarvoa. Samoilla linjoilla on 

myös ryhmäpäällikkö. Hänen mielestään samalla tavalla yhteistyökumppaneiden kuin muiden-

kin sidosryhmien tulee toimia eettisesti ja vastuullisesti jokaisella toiminnan osa-alueella. 

Eettisen johtajan tärkeimmät ominaisuudet 

Lopuksi pyysin haastateltavia valitsemaan listalta kolme heille tärkeintä eettistä ominaisuut-

ta. Nämä ominaisuudet on esitetty luvussa 2.1. Haastattelutilanteessa ominaisuudet olivat 

listattuna ranskalaisilla viivoilla aakkosjärjestyksessä, eikä niitä ollut kuvattu tarkemmin, 

jotta en vaikuttanut haastateltavien valintaan. Liikevastaava valitsi epäkohtiin puuttumisen, 

oikeudenmukaisuuden sekä positiivisen palautteen antamisen. Toimitusjohtaja valitsi avoi-

muuden, luotettavuuden sekä oikeudenmukaisuuden. Ryhmäpäällikkö valitsi epäkohtiin puut-

tumisen, luotettavuuden sekä oikeudenmukaisuuden. 
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Kuvio 3: Mitä ominaisuuksia esimiehet pitävät tärkeimpänä 

3.5.2 Asiantuntijahaastattelu 

Eettisyys asiantuntijan näkökulmasta 

Niina Ratsulan mielestä eettinen johtaminen perustuu johtajan tapaan toimia ja kykyyn hah-

mottaa, mikä on oikein ja mikä väärin. Yritysvastuu on yhteiskunnallisen vastuun kantamista, 

ja yrityksen tekemistä päätöksistä vastaa johtajat. Eettisyys muodostuu niistä tilanteista, kun 

jokin päätös tehdään tai toimitaan jollain tavalla. (Ratsula 2018.) 

Eettisyyden vaatimukset 

Eettisyys vaatii itsetutkiskelua. Kaikki skandaalit johtavat juurensa organisaation kulttuuriin 

ja tämä on vahvasti sidoksissa johtamiseen, eli juuri niihin johtajien tekemisiin ja tekemättä 

jättämiseen. Eettinen johtaminen vaatii johtajalta oman johtamistyylinsä kriittistä tarkaste-

lua ja miettimistä miten oma tapa johtaa näkyy johdettaville. Jos alaiset eivät tule puhumaan 

ongelmista tai epäkohdista, on johtaja yleensä luonut sellaisen oletuksen, että vain positiivi-

sista asioista saadaan puhua. (Ratsula 2018.) 
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Eettisyyttä edistäjät ja estäjät tekijät 

Eettistä johtamista edistää sellainen organisaatiokulttuuri, jossa epäkohtien esille tuominen 

on sallittua. Epäkohtien huomioiminen myös tekee eettisen johtamisen helpommaksi. Eetti-

syyttä edistää myös se, että eettiset toimintatavat on tehty mahdollisimman helpoksi toteu-

tettavaksi. Suurimmat eettiset ongelmat johtuvat siitä, että johtajat eivät tunnistaa tilantei-

ta, jotka ovat eettisyyden kannalta ongelmallisia. Suomalaisessa työyhteisössä on tapana vä-

hätellä ongelmia, tai niitä ei löydetä ollenkaan. Eettisyyttä estää sormien välistä katsominen, 

silmien sulkeminen ja epäkohtiin puuttumatta jättäminen. (Ratsula 2018.) 

Eettisyyden kehittäminen 

Eettisyyden kehittäminen vaatii kykyä ymmärtää oman vastuunsa ja tekojen seuraukset. Eet-

tistä kehittymistä tukee myös muilta saatu palaute. Johtajan onkin tärkeää tehdä muille sel-

väksi, että on valmis vastaanottamaan palautetta. Saadusta palautteesta on vaikea kehittyä, 

jos ei itse ole tietoisesti halukas kehittymään. (Ratsula 2018.) 

Eettisyyden näkyvyys 

Erilaisilla mittareilla voidaan antaa ulkopuolisille tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon henki-

lökuntaa on koulutettu. Kuitenkaan pelkästään tämä ei tuo esille sitä, miten eettisesti todel-

lisuudessa toimitaan. Vaikka tietäisimme miten tulisi eettisesti toimia, niin ei aina tapahdu. 

Esimerkiksi henkilöstökyselyillä voidaan mitata esimiesten eettistä toimintaa käytännössä. 

(Ratsula 2018.) 

Nuoret vs. vanhat eettisinä johtajina 

Vanhemmilla johtajilla saattaa olla erilainen johtamistyyli, ja heille eettisyys ei välttämättä 

ole kovin tuttu käsite. Myös eettisyyden rajat ovat muuttuneet ajan myötä ja jos et pysy kehi-

tyksessä mukana, oma suhtautuminen vääristyy. On kuitenkin olemassa vanhempia johtajia, 

joille eettisyys on hyvinkin tuttua ja toimintatavat eettisiä. Yleisesti nuoremmille sukupolville 

oikein toimiminen voi olla helpompaa, koska he ovat kaiken vastuullisuuden, arvojen ja tasa-

arvon keskellä juuri nyt. Myös arvostuksen kohteiden muuttuminen tekee nuorille eettisen 

johtamisen helpommaksi. Muutama vuosikymmen takaperin ihmisten arvostuksessa oli raha ja 

menestys, kun taas tänä päivänä enemmän arvostetaan yhteiskunnallista vaikuttamista. (Rat-

sula 2018.) 
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3.6 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin esimiesten toimintatapoja ja asiantuntijan näkemyksiä eetti-

sestä johtamisesta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua, ja haastattelut toteutet-

tiin kahden kesken rauhallisessa ympäristössä haastateltavien työpaikalla. Haastateltaville ei 

etukäteen annettu kysymyksiä luettavaksi, jotta saatiin mahdollisimmat aitoja vastauksia. 

Haastattelutilanteissa en tutkijana millään tapaa vaikuttanut haastateltavien vastauksiin, 

enkä johdatellut heitä. Aineisto analysoitiin systemaattisesti, eikä analysoinnissa jätetty pois 

mitään tutkimuksen kannalta olennaisia seikkoja. Luotan siihen, että sain haastateltavilta 

totuudenmukaisia vastauksia ja tätä koetin edesauttaa sillä, että esimieshaastattelut toteu-

tettiin anonyymina. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin tai validiteetin kautta. Reliaabius 

kuvaa tulosten toistettavuutta eli sitä, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Tämä tarkoit-

taa esimerkiksi sitä, että saadaan samanlainen vastaus, jos tutkitaan samaa henkilöä uudes-

taan. Validius kuvaa pätevyyttä eli mitataan sitä, mitä on tarkoituskin. Edellä mainitut termit 

liitetään jossain tapauksissa vain kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen, josta ne 

ovat saaneet alkunsakin. Kuitenkin luotettavuutta ja pätevyyttä on arvioitava jollain tavalla. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta edesauttaa tutkijan tarkasti selostettu tutkimuksen 

toteutuminen. (Hirsijärvi ym. 2016, 232.) 

3.7 Johtopäätökset 

Kun pyysin esimiehiä kuvailemaan itseään johtajana, jokainen mietti vastaustaan hetken. Toki 

tähän voi vaikuttaa se, että tämä oli haastattelun ensimmäisiä kysymyksiä. Toisaalta tämä sai 

minut pohtimaan, pysähtyvätkö esimiehet tarkastelemaan omaa johtajuuttaan säännöllisin 

ajoin. En lainkaan kyseenalaista esimiesten vastauksia, mutta on erittäin tärkeää ajoittain 

pysähtyä tutkimaan omaa johtamistaan ja kehittää sitä vieläkin paremmaksi. 

Esimiehille eettisyys oli tuttua, osa arkipäiväistä johtamista. He antoivat itsestään vastuulli-

sen kuvan ja heidän vastauksistaan on pääteltävissä, että he tunnistavat omat arvonsa ja te-

kevät päätöksiä niiden pohjalta. Arvioidessaan omaa eettistä johtamistaan kaikki esimiehet 

tiedostivat sen, että aina ei voida toimia täydellisen moitteettomasti. Jokaisella meillä on 

kehittämisen varaa ihan jokaisessa asiassa. Kukin esimies kuitenkin pyrkii parhaansa mukaan 

johtamaan hyvin eettisesti. Kukaan esimiehistä ei kokenut oman eettisyyden joutuvan usein 

koetukselle, mikä kertoo heidän onnistuneesta eettisestä toiminnasta ja myös siitä, että he 

toimivat eettisten sidosryhmien kanssa. 
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Kun olin listannut eettisiä ominaisuuksia, tiesin etukäteen, että näistä tärkeimpien ominai-

suuksien valitseminen on esimiehille hankalaa, koska kaikki ovat merkittäviä. Esimiehet olivat 

samaa mieltä siinä, että näistä ominaisuuksista jokaista tarvitaan. Tämän valinnan tarkoituk-

sena oli saada selville, mitkä ovat ne ominaisuudet joita esimiehet pitävät kaikista tärkeimpi-

nä. Näissä valinnoissa ilmeni yllättävän paljon samankaltaisuutta. Kaikki esimiehet valitsivat 

oikeudenmukaisuuden ja epäkohtiin puuttuminen sekä luotettavuus nousivat esille kahdessa 

haastattelussa. 

Haastatteluiden vastauksissa esiintyi samankaltaisuuksia, vaikka haastateltavat esimiehet 

olivat eri aloilta, eri-ikäisiä ja kaikilla oli erilaiset kokemukset esimiestyöstä. Asiantuntijan 

näkemykset tukivat esimieshaastatteluissa saatuja vastauksia. 

Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: miten eettistä johtamista toteutetaan osana 

jokapäiväistä johtamista? Eettinen johtaja huomio eettisyyden kaikessa johtajuudessaan. Hän 

tekee eettiset toimintatavat helpoksi, jotta kaikkien on mahdollisuus niitä noudattaa. Hänellä 

on halu toimia oikein, hän osaa nähdä asiat kokonaisuutena ja hän kohtelee ihmisiä oikeu-

denmukaisesti. Eettinen johtaja puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja kohtelee kaikkia tasa-

vertaisesti. Eettinen johtaja tietää palautteen merkityksen kehittymisen kannalta, ja osaa 

antaa sitä oikein sekä ottaa myös itse vastaan. 

Alatutkimuskysymys oli: mitkä eettisen johtamisen ominaisuudet ovat tärkeimpiä? Tärkeimpi-

nä eettisinä ominaisuuksina pidettiin oikeudenmukaisuutta, epäkohtiin puuttumista sekä luo-

tettavuutta. Tietysti eettinen johtaminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu monta muutakin 

ominaisuutta, mutta nämä kolme nousivat tutkimuksessa esille. 

Toinen alatutkimuskysymys oli: mitkä ovat eettisyyden haasteet? Eettisyyden haasteita on 

epäselvät rajat ja toimintatavat, houkutukset mennä sieltä mistä aita on matalin ja se, että 

ei osata tunnistaa ongelmallisia tilanteita. On vaikeaa toimia oikein, jos ei tiedä miten pitää 

toimia. Haastavaa on toimia epäeettisten sidosryhmien kanssa, koska silloin oma eettisyys on 

koetuksella. 
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4 Kehittämisehdotukset 

Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu. Työntekijöitä täytyy kohdella tasavertaisesti ja 

kaikkien kanssa on noudatettava yhteisiä sääntöjä. Oikeudenmukaisuus on valintojen tekemis-

tä puolueettomasti ketään suosimatta. Oikeudenmukaisuutta on antaa kaikkien tulla kuulluksi 

ja kaikkien mielipiteiden huomioon ottaminen. Oikeudenmukainen kohtelu nostaa työnteki-

jöiden arvostusta ja luottamusta esimiestä kohtaan. Oikeudenmukaisuutta syö liialliset henki-

lökohtaiset edut ja toisten huomiotta jättäminen. 

Ilmi tulleisiin epäkohtiin puuttuminen. Havaittuihin epäkohtiin täytyy rohkeasti puuttua. 

Epäkohdat eivät kotoa sillä, että niiltä ummistetaan silmät. Epämiellyttävät tilanteet voivat 

olla hankalia kohdata, mutta mitä nopeammin asioihin puututaan, sitä pienempiä seurauksia 

ne yleensä aiheuttavat. Sen lisäksi että näytät muille esimerkkiä vastuullisella toiminnalla, 

myös oma olo kevenee, kun toimit oikein. On tärkeä puuttua epäkohtiin myös siksi että ne 

saattavat pidemmällä aikavälillä kasvaa melkoisen suuriksi. 

Luotettavuuden lisääminen. Luotettavuutta on lupausten pitäminen, eli sanojensa takana 

seisominen. Luotettava esimies ei lupaa asioita, joita hän ei pysty toteuttamaan. Vastuun 

antaminen työntekijöille edistää heidän kehittymistään ja lisää luottamusta. Luotettavalle 

esimiehelle on helppo puhua ikävistäkin asioista. Luotettavuus tarkoittaa myös rehellisyyttä 

ja vaikka aina ei ole helppoa olla rehellinen, epärehellisyys yleensä kostautuu myöhemmin. 

Luottamus syntyy hitaasti, mutta särkyy hyvin nopeasti. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle ohjeistus eettiseen johtami-

seen. Näitä kehittämisehdotuksia toimeksiantaja voi hyödyntää osana joka päiväistä johtamis-

ta. Pidemmällä aikavälillä luodaan parempaa johtamista, josta hyötyvät niin henkilöstö kuin 

muut sidosryhmät. 
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