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1  Johdanto 

Yritys- ja yhteiskuntatasolla vastuullisuus, johon myös eettinen toiminta vahvasti linkittyy, on 

noussut erittäin merkittäväksi toimintaa ohjaavaksi näkökulmaksi ja monella toimialalla myös pe-

ruslähtökohdaksi viime vuosina. Yhtenä esiinnousua vauhdittaneena tekijänä voidaan mainita sii-

hen liittyvä maineriski sekä osin henkilöityneet että useampiin yrityksiin liittyneet skandaalit. Ta-

pauksissa yksilön moraalinen käsitys on alentunut ja valvonta ja reagointi laiminlyöty, jolloin 

toiminta on ollut tarkoituksenmukaisesti ja pitkäkestoisesti vastoin asetettuja lainsäädännöllisiä tai 

muutoin sovittuja sääntöjä. Toisekseen voidaan todeta, että vastuullisuudesta on vastaavasti löy-

detty erottavuustekijöitä yritysten kilpailukyvyn ja maineen osalta. Kilpavarustelu erilaisilla vas-

tuullisuuden ja eettisen toiminnan osa-alueilla on myös saanut palstatilaa niin yritysten omassa 

viestinnässä, kuin yhteiskunnallisessakin mediassa.  

Edellä mainitut periaatteet ovat lisäksi merkittäviä niin nykypäivän kuluttajien, työnhakijoiden kuin 

työntekijöidenkin arvopohjassa. Yritysten kilpailukykyä arvioidaan ja viestitään erityisesti tarjotta-

vien palvelujen, asiakkaiden tai taloudellistehokkuuden ja ympäristövastuullisuuden teemojen 

kautta. Tässä tutkimuksessa puolestaan nähdään tarpeelliseksi kiinnittää huomiota ulkoisista teki-

jöistä yrityksen toiminnan elinehtoon, hyvinvoivaan ja motivoituneeseen henkilöstöön, sekä inno-

vointia ja kilpailukykyistä toimintaa mahdollistavan ja tukevan organisaatiokulttuurin tutkimiseen 

erityisesti organisaation sisäisen toiminnan eettisyyden kannalta. Tutkimuksen tavoitteena on 

paitsi kuvata henkilöstön kokemuksia organisaatiokulttuurin eettisyydestä, myös selvittää, miksi 

ne nähdään merkityksellisinä, sekä mitä organisaation sisäisen toiminnan kehityskohteita henkilös-

tön näkökulmasta tulisi kehittää organisaatiokulttuurin eettisyyden kehittymiseksi.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu etiikan, eettisen päätöksenteon, eettisen henki-

löstöjohtamisen sekä eettisen organisaatiokulttuurin käsitteiden ympärille. Eettistä päätöksente-

koa on tutkinut laajalti viitattu Treviño (1986), ja vastaavasti Suomessa aiheesta tehdyn väitöskirja-

kokonaisuuden takana on Hiekkataipale (2018) suomalaisen korkeakoulumaailman keskijohtoon 

liittyvillä tutkimuksillaan. 2018–2020 toteutettu HeRMo-hanke selvittää puolestaan suomalaisten 

kasvuyritysten luovuutta ja henkilöstöjohtamisen tilaa sekä kehityskohteita luovuutta tukeville 

eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteille (Collin, Lemmetty, Keronen, Forsman, Auvinen & Riivari 

2019). Riivari ja Lämsä (2019) toteavat tutkimustuloksillaan luovuuden ja yrityksen innovaatioky-

vykkyyden yhteyden vahvan eettisen johtajuuden ja organisaatiokulttuurin eettisyyden yrityksiin.  
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Eettisen organisaatiokulttuurin tutkimuksissa Kapteinin (2008) merkittävyys on huomionarvoista ja 

hänen kehittämään organisaation eettiset hyveet -malliin pohjautuvia suomalaistutkimuksia on 

tehty useita. Tätä tutkimusta erityisesti tukevat Huhtalan (2013b) ja Pihlajasaaren (2015) väitöskir-

jatyöt osatutkimuksineen eettisestä organisaatiokulttuurista (Huhtala), sen yhteydestä johtajien 

kuormittumiseen (Huhtala), kuormittumiseen erityisesti kaupunkiorganisaatioissa (Pihlajasaari), 

johtajan omiin työtavoitteisiin (Huhtala) ja eettisen organisaation vaikutuksista työpaikan vaihtoon 

(Pihlajasaari). Tälle tutkimukselle merkityksellisiä muita, teoreettista viitekehystä ja tutkimuksen 

näkökulmaa vahvistavia lähteitä ovat pro gradu -tutkielmat, jotka käsittelevät organisaatiokulttuu-

rin eettisyyden yhteyttä esimies-alaissuhteeseen ja organisaatioluottamukseen (Kahola 2014), eet-

tiseen johtamistyyliin ja työhyvinvointiin (Kangas 2010), eettisen vastuullisuuden diskursseihin 

(Kuula 2015) ja ei-henkilöityvään organisatoriseen luottamukseen terveydenhoidossa (Varemäki 

2018).  

Tutkimukset osoittavat yhteneväisesti eettisesti vahvan organisaatiokulttuurin positiiviset vaiku-

tukset niin henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen kuin organisaatioluottamukseen. Kapteinin 

(2008) kehittämä organisaation eettiset hyveet -malli tukee myös itsessään tätä tutkimusta, jos-

kaan ei sen alkuperäisessä, organisaatiokulttuurin eettisyyttä arvioivassa tarkoituksessa, vaan hen-

kilöstön kokemuksia herättelevinä näkökulmina. Siksi opinnäytetyön teoreettinen viitekehys sisäl-

tää myös mallin esittelyn.  

Etätyön vaikutuksista, keväällä 2021 LUT:n toteuttaman, pitkittäistutkimuksen tulosten mukaan 

työntekijöiden luottamus niin organisaatioon kuin omaan esimieheen on laskenut kohtaamisten 

vähentymisen myötä, ja sosiaalisten kontaktien vaje on samalla lisännyt työntekijöiden psyykkistä 

kuormittavuutta (Virtanen 2021). Tämä haastaa johtamista huomioimaan ja omaksumaan uusia 

etäjohtamisen malleja, virtuaalisia tapoja kuulla, kohdata ja välittää työntekijästä ja hänen hyvin-

voinnistaan, mitkä ovat myös eettisen johtamisen periaatteita. Lehtiartikkeleiden (Kts. Manner 

2018 ja Riiali 2021) mukaan sekä liiketoimintaetiikan valmentaja Ratsula, että eettistä stressiä väi-

töskirjassaan tarkastellut Huhtala näkevät johtamisessa ja organisaatiokulttuurin eettisyydessä pa-

rannettavaa. Suomalainen tapa välttää konflikteja johtaa pahimmillaan epäasialliseen käytöksen 

puuttumattomuuteen ja vastaavasti organisaatioissa ilmeneviin suosimisiin, eturistiriitoihin, asioi-

den peittelyyn sekä silmien sulkemiseen, mitkä ylittävät lopulta jopa rakenteellisen korruption 
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määritykset (Manner 2018). Riialin (2021) haastattelema Huhtala puolestaan peräänkuuluttaa ar-

vioimaan toiminnan seurauksia, sillä hänen mukaansa yksikin eettistä kuormitusta ja stressiä ai-

heuttava tilanne voi johtaa hyvinvoinnin laskuun sekä irtisanoutumisiin ollen siten riski yritykselle. 

Hiekkataipale ja Lämsä (2017, 464-472) luokittelevat suomalaisille keskijohdon esimiehille suunna-

tussa tutkimuksessa viisi erilaista esimiesten käyttämää metodia arjen eettisten ongelmien ratkai-

suun, joista eettisiä ongelmia tietoisesti sivuuttava metodi toteutuu jopa 9/23 tutkimuksessa to-

dennetuista tapauksista, aiheuttaen ongelmien pahenemista, yhteisöllisyyden rappeutumista ja 

työpahoinvointia.  

Media on nostanut esille viime aikoina useita eettisyyden viitekehykseen liittyviä uutisia, jotka 

ovat johtaneet laajoihin virallisiin keskusteluihin ja toimenpiteisiin, mutta myös kansalaisten arvi-

oitaviksi sosiaalisen median kanaviin. Vastaamon tietomurto ja sen pimittäminen asiakkailta (Kärk-

käinen 2020), Esperi-Caren hoitajamitoitusten vaikutukset vanhustenhoidon laiminlyönteihin (Ko-

sonen 2020), kuin myös VTV:n pääjohtajan rahankäytön epäselvyydet (Mäki 2021) tai 

Puolustusvoimien esimiesaseman väärinkäyttö alaisten hiljentämiseksi ja muu toiminnan peittely 

(Vaiennetut sotilaat 2021) median viimeaikaisista uutisoinneista esimerkkeinä, ovat aina kohteel-

leen vahinkoa tuottavia. Yrityksen maineriski tai taloudelliset menetykset ovat usein näkyvimpiä 

haittavaikutuksia, mutta on huomionarvoista, että epäeettisen toiminnan osalta julki tulleet tilan-

teet vaikuttavat myös laajemmalla tasolla. Työntekijöiden sitoutuminen ja tyytyväisyys, kuin myös 

sidosryhmien ja asiakkaiden yhteistyöhalukkuus kärsivät. (Ratsula, Romberg & Kvamme 2019, 3.) 

Eettisyyden periaatteita ei tulisi siten jättää huomiotta yritystoimintaa kehitettäessä. Tässä tutki-

muksessa hyödynnetään Nordic Business Ethics survey -tutkimuksen (Mts.) tuloksia kohdeorgani-

saatioiden samankaltaisuuden vuoksi. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan yrityksen eettisyys ja 

eettiset arvot ovat tärkeitä, sillä 89 % tutkimukseen osallistuneista suomalaisista ja 87 % norjalai-

sista ja ruotsalaisista vastaajista pitää työantajan eettisiä arvoja tärkeänä. Lisäksi yrityksen sisäisiä 

eettisiä käytänteitä ja kulttuuria pitää, palkkaa tai etenemismahdollisuuksia tärkeämpänä, vielä 

suurempi osa, eli 94 % suomalaisista vastaajista. (Ratsula ym. 2019, 8.)  

Edellä kuvattujen tutkimusten sekä viimeaikaisten julkisuuteen nousseiden uutisten myötä tämä 

tutkimus koetaan entistä tärkeämmäksi toteuttaa sekä eettisyyden viitekehykseen syventymisen 

ja ymmärtämisen, että organisaation kehittämisen näkökulmista. Myös Kaptein (2009, 263) näkee 

organisaatiokulttuurin eettisyyden, jatkuvaa parantamista ja arviointia vaativana organisaation 



9 
 

 

elinehtona menestyäkseen kilpailluilla markkinoilla niin yrityksenä, kuin työnantajana. Koska erityi-

sesti asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstön merkitys yrityksen olemassaololle ja menestymiselle 

on kriittinen, lähestytään organisaation sisäisen toiminnan eettisyyttä ja kehityskohteita tässä tut-

kimuksessa erityisesti henkilöstöjohtamisen viitekehyksen kautta. Henkilöstöjohtamisessa fokuk-

sessa on strateginen henkilöstöpääoman kehittäminen (Lämsä 2019, 50). Usein henkilöön liitty-

vässä päätöksenteossa aktiivisina osapuolina ovat työntekijä ja hänen suora esihenkilönsä, jolloin 

puhutaan johtamistilanteista.  

Johtamisen tai päätöksenteon eettisyyttä ei erityisesti tuoda esille, vaan asioista puhutaan vastuul-

lisen johtamisen tai eettisyyden periaatteiden, kuten esimerkiksi oikeudenmukaisuuden tai integri-

teetin kautta. Toisaalta nykypäivän johtamisen teemat ylipäätään ovat muuttuneet inhimillisyyttä 

korostaviksi, mikä taas jo itsessään sisältää paljon eettisyyden perusajatuksia, vaikkakin eri johta-

mis- ja toimintamalleihin ja -teorioihin verhoiltuna. Tämä huomio lisää kiinnostusta paitsi tutkia 

organisaation eettistä toimintaa ja eettistä johtamista, myös nostaa esille organisaatiokulttuurin 

eettisyyden eri piirteitä ja korostaa niiden liittymistä nimenomaan eettisyyden viitekehykseen. 

Tutkimuksesta uskotaan olevan lisäarvoa organisaation toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä, 

kun ymmärrys sisäisen päätöksenteon vaikutuksista henkilöstön ajatuksiin organisaatiosta sekä 

omaan että yhteisön toimintaan lisääntyy. Lemmetty, Keronen, Auvinen ja Collin (2019) korostavat 

eettisyyden yksilöllistä kokemusta ja vaikutuspiirin laajuutta huomioitavaksi organisaatioissa teh-

tyjen päätösten osalta. Vaikka päätöksiä punnittaisiin eri näkökulmista käsin, ja vaikka ne koskisi-

vat yhtä yksittäistä henkilöä tai hänen työsuhdettaan, saattaa lopputulos silti näyttäytyä monelle 

muulle organisaatiossa hyvin erilaisena ja ehkä myös eettisesti arveluttavana, aiheuttaen eettisen 

konfliktin. Tämä vaikuttaa monin eri tavoin niin käytökseen kuin ajatuksiin organisaatiosta, ja levi-

tessään toimintana, tekoina ja asenteina arkeen on vaikutusten armoilla myös organisaatiokult-

tuuri. (Lemmetty, Keronen, Auvinen & Collin 2019, 246.)  

Tutkimusprosessin aikana niin Suomi kuin koko maailma ovat kohdanneet Covid-19-pandemian, 

mikä vaikuttaa vahvasti ihmisten hyvinvointiin sekä taloustilanteeseen ajaen yrityksiä taistelemaan 

elinvoimaisuudestaan hyvin radikaaleinkin keinoin. Se, millaiset vaikutukset pandemia-ajalla lo-

pulta on yritysten eettisyyden ja vastuullisuuden ylläpidolle ja kehitykselle, nähdään myöhemmistä 

tutkimuksista.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Etiikka 

Yksinkertaisimmillaan etiikalla tarkoitetaan käsityksiä ja pohdintaa oikeasta ja väärästä, hyvästä ja 

pahasta. Etiikan pyrkimyksenä on universaali hyvyys, ja sen periaatteet nähdään ylivertaisina, jopa 

velvoittavina käskyinä. (Kujala & Kuvaja 2002, 27, 31–32.) Moraali, jota usein käytetään myös etii-

kan synonyymina, kuvaa oikean ja väärän, hyvä ja pahan käsityksen kautta tapahtuvaa yksilön toi-

mintaa, jota etiikka puolestaan tutkii eettisiin periaatteisiin suhteuttaen (Harmaala & Jallinoja 

2012, 13). Rydenfeldtin ja Juholinin (2016, 13) mukaan etiikka konkretisoituu usein vasta toimin-

nan epävarmuustilanteissa, kun emme ole varmoja, miten tulisi toimia, kun jotain on jo mennyt 

pieleen, kun on toimittu tietoisesti vastoin oikeaa toimintatapaa tai kun tehdyt päätökset eivät ai-

heuta yleistä hyväksyntää. Etiikan problematiikka harvoin liittyy oikean ja väärän tunnistamiseen, 

vaan pikemminkin valinnanvaikeuteen useiden, eri tavalla oikeiden ja hyvien tai väärien ja pahojen 

vaihtoehtojen väliltä (Heiskanen & Salo 2008, 73; Aaltonen & Junkkari 2003, 27). Lemmetty ja 

muut (2019) korostavat kuitenkin, että epäeettisenä toimintana voidaan lähtökohtaisesti pitää 

kaikkea, mikä ei tavalla tai toisella kunnioita ihmisarvoa. Edellisen mukaisissa, alun perin Nashin 

(1993) määrittämissä, eettisissä dilemmoissa omat arvot ovat usein ristiriidassa päätöksentekoon 

muutoin vaikuttaviin arvoihin, mikä puolestaan korostaa yksilön subjektiivista kokemusta organi-

saation eettisyyden arvioinnissa. (Lemmetty ym. 2019, 248–249.)  

Normatiivisen etiikan teorioiden avulla eri moraalifilosofit ovat pystyneet määrittämään periaat-

teita parhaaseen mahdolliseen elämään oikeiden ja hyvien tekojen kautta (Kujala & Kuvaja 2002, 

32). Taulukko 1 on tiivistys normatiivisen etiikan teorioista mukaillen Kujala & Kuvajan (mts. 53–

54), Rydenfeldtin (2014) sekä Aaltonen & Junkkari (2003, 139–154) esittelemiä tunnetuimpia teori-

oita, olematta kuitenkaan tyhjentävä. Seurauseettinen ajattelu nousi yleiseksi lähestymistavaksi 

suomalaisjohtajien moraalisiin ongelmiin (Kujala & Kuvaja 2002, 55–58). Rydenfeldt ja Juholin 

(2016, 16) toivat puolestaan esille velvollisuusetiikan ja seurausetiikan yhdistelmän merkitykselli-

senä eettisen arvioinnin menetelmänä, kun velvollisuuseettinen näkökulma asettaa toiminnalle 

odotukset, ja seurauseettinen näkökulma puolestaan asettaa hyvän lopputuloksen kriteerit eri 

vaihtoehtojen harkinnalle.  
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Taulukko 1. Eettisten näkökulmien yhteenveto (mukaeltu Kujala & Kuvaja 2002; Aaltonen & Junkkari 2003; 
Rydenfeldt 2014) 

Näkökulma Moraaliperiaate Liiketoiminnan moraalin tulkinta Kritiikki / haaste 

Relativismi Moraalikäsitykset riippuvaisia 
yksilöistä, kulttuurista, us-
konnoista sekä yhteiskunnal-
lisesta tilanteesta 

Kansainvälisessä liiketoiminnassa 
eri maiden kulttuurit ja arvot ai-
heuttavat ristiriitoja.  

”Kenen säännöillä 
toimitaan?” 

Seurausetiikka 
eli teleologia 

Arvioi tekojen ja toiminnan 
moraalista hyvyyttä seuraus-
ten perusteella (Mill 1879). 

Utilitarismi: mahdollisimman 
suurta hyötyä mahdollisim-
man monelle (Mill 1888) 

Käytetään monin tavoin varsinkin 
taloudellisten analyysien kautta, 
mutta tarpeita sen laajentami-
selle myös inhimillisiin, ei-talou-
dellisiin tekijöihin, kuten työtyyty-
väisyyteen, hyvinvointiin ja 
motivaatioon on tunnistettu ja 
nykyään myös tunnustettu 

Seurauksia mah-
doton tietää en-
nalta.  

Aiheuttaa itses-
sään ristiriitoja 
käytännössä, ”ke-
nen hyöty ratkai-
see?” 

Velvollisuus-
etiikka eli 
deontologia 

Teon lähtökohtana moraali-
sesti oikein toimiminen näh-
dään ihmisen velvollisuutena 
ja vastaavasti väärää toimin-
taa tulee välttää kaikin kei-
noin 

Immanuel Kantin (1788) ka-
tegorinen imperatiivi, moraa-
lilaki ohjaa tahtoa toimimaan 
siten, että toiminta voitaisiin 
säätää yleiseksi laiksi ~ järki 
sanelee oikean toiminnan pe-
riaatteen ennen tietoa 

Rawlsin oikeudenmukaisuus-
etiikka: pyrkimyksenä vapau-
den, mahdollisuuksien, vel-
voitteiden ja hyvinvoinnin 
tasapuoliseen jakautumiseen 
yhteiskunnassa 

Ihmisten kohtelu arvokkaina itse-
nään, ei välineinä 

 

Yritysten eettiset periaatteet ja 
ohjeistukset nojaavat velvollisuu-
den periaatteeseen, joiden mu-
kaan ihmisten velvollisuus käyt-
täytyä 

 

Tasapuolisen kohtelun tulee to-
teutua liiketoiminnassa 

Eettisyyttä ei pi-
täisi käyttää hy-
väksi liiketoimin-
nan tulosten 
saavuttamiseksi, 
vaan yrityksen 
eettisyys lähtee 
sen tahdosta olla 
eettinen 

Ristiriidassa käy-
tännön tilantei-
den kanssa ”pitää 
toimia oikein, 
vaikka siitä olisi 
haittaa” 
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Näkökulma Moraaliperiaate Liiketoiminnan moraalin 
tulkinta 

Kritiikki / haaste 

Hyve-etiikka Moraalisella toiminnalla tulisi 
pyrkiä hyvään ja inhimilliseen 
elämään hyveiden avulla. Täl-
löin ihminen toimii oikein, eli 
eettisesti, ominaisuuksiensa, 
luonteenpiirteittensä tai tai-
pumustensa mukaisesti, toi-
sin sanoen hyveellisyys pe-
rustuu hyveiden 
toteutumiseen tai saavutta-
miseen (Aristoteles 1989). 

Liike-elämän etiikassa hy-
veellisyys näkyy eri rooleille 
ja asemalle kytkeytyvien 
hyveiden kautta, joiden 
mukaan toimimalla ihmi-
nen nähdään hyvänä, esi-
merkillisenä ja arvostetta-
vana 

Tavoitteena jatkuva kehit-
tyminen niin ihmisenä kuin 
organisaationa 

”Kuka määrittää hy-
veet?” 

Huolenpidon 
etiikka 

ihmisten väliset suhteet 
muodostavat moraalin perus-
tan ja erityisesti tunteet näh-
dään merkityksellisinä (Gilli-
gan 1982) 

 

Liiketoiminnassa organisaa-
tion arvot ja toimintatavat 
nähdään huolenpidon etii-
kan mukaisina, kunhan pää-
fokus on ihmisissä itsessään 

 

Sukupuolierot korostuvat 
eettisessä ajattelussa. 
Naiset nähdään toisista 
välittävinä ja huolehti-
vina kun taas miesten kil-
pailuasetelma korostuu 

Postmoderni 
etiikka 

Pyrkii hyvään elämään moni-
muotoisuuden ja maailman 
moniarvoisuutta hyväksy-
mällä. Tällä lähestymistavalla 
hyvä elämä muodostuu vuo-
rovaikutuksessa sekä moraa-
lisia ristiriitoja ratkaisemalla 

Toimintaamme ohjaa käy-
tännön moraalinen vuoro-
puhelu, jolla määritetään 
ihmisten keskuudessa hy-
väksyttävä ja tuomittava 
käytös 

Kompromissiratkaisut so-
tivat etiikan universaa-
liuspyrkimystä vastaan 

 

Aiemmin kuvatusta rajallisesta etiikan konkretisoitumisesta huolimatta, Nash (1990) totesi eettis-

ten näkökulmien ja merkitysten olevan todellisuudessa läsnä lähes kaikessa organisaation toimin-

nassa ja päätöksenteossa (Hiekkataipale 2018, 289). Kuula (2015) jaottelee tutkimuksessaan eetti-

sen toiminnan näkökulmat yksilön asiaksi, yhteisön vastuuksi, johdon ja esimiesten 

toimintakentäksi tai työnteosta irralliseksi kysymykseksi. Perinteisesti varsinkin epäeettinen käytös 

on vyörytetty yksilön henkilökohtaiseksi vastuuksi ja ominaisuudeksi, mutta enenevässä määrin 

tutkimukset ovat osoittaneet, että organisaatiotasolla epäeettinen käyttäytyminen johtuukin orga-

nisaatiokulttuurin piirteistä ja ominaisuuksista, jotka ohjaavat yksilöä toimimaan epäeettisesti. 

(Kuula 2015, 6–7.)  
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Lemmetty ja muut (2019) kytkevät tilanteiden eskaloitumisen eettisiksi konflikteiksi erityisesti sil-

loin, kun esimiehen tai johdon toiminta on ristiriidassa työntekijän odotuksiin ja arvoihin. Johtajilla 

nähdään olevan paitsi merkittävä rooli johtamisen toteuttamisessa, myös edustavan organisaa-

tiota, jonka toimintaan yksilön ristiriidasta johtuva kritiikki lopulta kohdistuu. (Lemmetty, ym. 

2019, 246.) Kylliäinen (2012, 128) kiteyttää organisaation sieluttomuuden korostaessaan, että 

vaikka usein puhutaan organisaation, instanssin tai toimielimen tekemästä päätöksestä, niin todel-

lisuudessa päätökset tekee aina ihminen tai ryhmä ihmisiä. Hyve-etiikan näkökulmasta voidaan si-

ten todeta, että vaikka alun perin Treviño ja muut (1999) korostavat vastuuta eettisyyden juurrut-

tamisesta organisaatiokulttuuriin, riippuu organisaation eettisyys lopulta siinä työskentelevien ja 

organisaatiota edustavien ihmisten eettisestä ja hyveellisestä toiminnasta (Kuula 2015, 7). Kuulan 

(2015) tutkimuksen neljäs, näkymättömyysdiskurssi eristää eettisyyden itsestäänselvyytenä ja yksi-

lön sisäänrakennettuna ominaisuutena, jonka varjolla eettisyyden vastuullisuudesta keskustelu 

voidaan jättää organisaatiossa käymättä. Näkymättömyysdiskurssi ilmenee myös niissä yrityksissä, 

joissa arvot eivät ole toimintaa ohjaavia ja muutoinkin johtamisen ja organisaation arjen toiminto-

jen välimatka on pitkä. (Mts. 11.) 

Tosielämän liiketoiminnassa kulloinkin käytettävä eettinen näkökulma vaihtelee tilanteesta ja hen-

kilöstä riippuen, vaikka etiikka lähtökohtaisesti pyrkiikin etsimään universaaleja moraalilakeja. 

Tästä syystä normatiivisen etiikan oikein toimimisen teorioiden rinnalle on syntynyt myös todel-

lista toimintaa tutkiva kuvaileva etiikka (Juujärvi, Myyry & Pesso 2011, 19). Normatiivinen ja kuvai-

leva etiikan tutkimus siis parhaimmillaan täydentävät toisiaan avaten uusia mielenkiintoisia lähes-

tymiskulmia tutkimuksille, kun paitsi ymmärrämme, että teoria ja käytäntö myös poikkeavat 

toisistaan, mutta myös kiinnostumme tietämään, miksi. Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuu-

rin eettisyyttä lähestytään yksilöllisten kokemusten kautta kuvaillen. Näkökulmaksi hyve-etiikan 

kautta lähestyminen muodostui, koska hyve-etiikassa toimija voi olla yksilön lisäksi myös yhteisö, 

kuten organisaatio, jonka eettistä toimintaa tutkitaan. Yksilölliset kokemukset organisaation sisäi-

sen toiminnan tilanteista voivat olla osin hyvin henkilöityneitä, mutta kytkeytyvät aina myös yhtei-

söön, jossa tilanteet ja kokemukset konkretisoituvat. Alun perin Solomon (1999) näki arvojen liitty-

vän hyveisiin kiinteästi ja toimintaa ohjaavasti. (Kahola 2014, 12.) Kylliäisen (2012) mukaan 

jokaisen hyveen takana on arvo, mutta niitä erottaa toisistaan niiden päämäärä. Hänen mukaansa 

arvot ovat niitä päämääriä, joihin pyrimme ja hyveet niitä päämääriä, jotka olemme saavuttaneet, 
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ja joita toteutamme arjessa. (Kylliäinen 2012, 39–46.) Tällöin hyve nähdään ominaisuutena ja hy-

veiden mukainen toiminta tapahtuu automaattisesti (Eskelinen 2012, 7–8). Tämän määritelmän 

mukaan hyveet ovat organisaatioille elinehto, sillä pelkkä pyrkimys ei riitä menestykseen.  

2.2 Eettinen päätöksenteko 

Päätöksentekijän kyvystä hahmottaa näkökulmien moninaisuutta sekä päätösten moniulotteisia 

vaikutuksia kuvataan termillä eettinen päättely. Heiskanen ja Salo (2008, 43) puhuvat edellisen li-

säksi asioiden ja tilanteiden systeemisestä perspektiivistä, joka liittää päätöksen muuhun maail-

maan, muihin päätöksiin, ihmisiin ja tilanteisiin. Juujärvi, Myyry ja Pesso (2011, 79) nimittävät eet-

tistä päätöksentekoa edellyttävää tilanteiden tunnistamiskykyä sekä päätösten ennakoivaa 

reflektointia eettiseksi herkkyydeksi. Puolestaan alun perin May ja muut (2003) puhuvat päätök-

sentekijän sitä vahvemmasta moraalisesta kyvykkyydestä, mitä tietoisempi oman päätöksenteon 

vaikutuksista on, ja miten monipuolisesti tilanteiden eri ratkaisuvaihtoehtoja ja vaikutuksia pystyy 

arvioimaan (Niemi, Vänskä & Huhtala 2020, 102). Sinkkosen ja Laulaisen (2010) tutkimuksessa kävi 

ilmi eettisen herkkyyden puutteet, sillä eettisten tilanteiden kanssa erityisesti toimivalle sosiaa-

lialalle tehdyn kyselyn mukaan useat johtajat eivät mielestään ole viimeisen vuoden aikana koh-

danneet lainkaan eettisiä ristiriitatilanteita. Vastaavia tuloksia ilmeni myös mm. Huhtalan (2013b) 

tutkimuksissa. Tulokset voidaan eettisen herkkyyden puutteesta poiketen yrittää selittää toisaalta 

tutkimukseen osallistuneiden poikkeuksellisen vahvalla moraalisella kyvykkyydellä tai kyvyttömyy-

dellä, mutta laajat suomalaistutkimuksetkin osoittavat, että organisaatiokulttuurin eettisyydellä on 

suora yhteys eettisten dilemmojen havaitsemiseen ja raportointimääriin. Mitä eettisempi kulttuuri 

on, sitä vähemmän dilemmoja esiintyy (kts. Huhtala, Kaptein, Muotka & Feldt 2021, 17).  

Päätöksentekoa värittää myös muiden odotukset ja jopa vaatimukset, omat tunteet ja arvot. Li-

säksi omaksutut rutiinit ja uskomukset rajoittavat toimintaa. Myös Treviñon (1986) luoman mallin 

mukaan eettiseen päätöksentekoon vaikuttavat sekä yksilöllisten että tilannekohtaisten tekijöiden 

vuorovaikutus, mikä tukee aiemmin esitettyjä eettisen päätöksenteon näkökulmia. Mallin mukaan 

yksilön reagointi, päätöksentekotilanteen eettisten tekijöiden havainnointi ja oikea ja väärän toi-

mintatavan arviointi perustuvat kognitiivisen moraalikehityksen tasoon, mihin liittyvät myös edellä 

kuvatut eettinen herkkyys ja moraalinen kyvykkyys. Lisäksi egon vahvuus, yksilön riippuvuus sosi-

aalisista vihjeistä sekä hallinnankäsitys vaikuttavat siihen, toimiiko yksilö kognitiivisen arvionsa 
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mukaisesti. Lopulliseen käyttäytymiseen vuorovaikutuksen kautta vaikuttavat mallin mukaan tilan-

teeseen liittyvät osatekijät, kuten työn konteksti ja luonne sekä organisaatiokulttuuri. (Treviño 

1986, 602.)  

Jones (1991, 374) puolestaan korosti moraalisen intensiteetin tason vaikuttavan yksilön kykyyn 

tunnistaa päätöksenteon kohteena oleva asia eettistä päättelyä ja pohdintaa vaativaksi. Grönroo-

sin, Hirvosen ja Feldtin (2012,2) mukaan moraalinen intensiteetti muodostuu kuudesta tekijästä:  

- Seurausten laajuudesta, eli teosta aiheutuvasta haitasta/hyödystä toisille  
- Sosiaalisesta konsensuksesta, eli yleisestä toiminnan eettisestä arviosta/hyväksyvyydestä 
- Vaikutusten todennäköisyydestä, eli seurauksen ja siitä aiheutuvan hyödyn/haitan todennäköisyy-

destä  
- Ajallisesta välittömyydestä, eli kuinka kauan aikaa on teon ja seurausten ilmenemisten välissä  
- Läheisyydestä, eli tekijän kokemus sosiaalisesta, kulttuurisesta, psykologisesta ja fyysisestä läheisyy-

destä itsensä ja hänen tekonsa vaikuttaneiden henkilöiden välillä  
- Vaikutusten keskittymisestä, eli miten suuri määrä ihmisiä on tietyn laajuisten seurausten vaikutus-

piirissä 
 

Todellisuudessa päätöksenteon voi mieltää erilaisten kompromissiratkaisujen sekä oman arvopoh-

jan ja päätöksenteon väliseksi tasapainoiluksi, mutta systeemisen ajattelun kautta päätöksenteko 

ei laiskistu vain yhteen näkökulmaan, vaan päätösten vaikutukset kyetään näkemään sen moni-

ulotteisten seuraussuhteita myöten (Heiskanen & Salo 2008, 52, 66). On kuitenkin huomionar-

voista, että lopulta teot ja toiminta on se, mikä näkyy ja tuntuu muille. Hyvillä ja oikeudenmukai-

silla aikomuksilla ja uskomuksilla ei ole merkitystä, mikäli lopputulos ei seuraa niitä 

johdonmukaisesti ja päättäväisesti. Tällöin puhutaan sekä yksilö-, että organisaatiokohtaisesta in-

tegriteetistä ja eettisestä rohkeudesta ja motivaatiosta, joilla tarkoitetaan niitä rakenteita, periaat-

teita ja arvoja, jotka ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa ja päätöksentekijää toimimaan johdon-

mukaisesti ja seisomaan päätöstensä takana lahjomattomasti, mutta myös toteuttaa ratkaisu 

käytännössä (mts. 152; Niemi, ym. 2020, 103).  

Sinkkonen ja Laulainen (2010, 240) korostivat eettisen rohkeuden tason todellista arvioimista käy-

tännön toimien ja päätösten täytäntöönpanon kautta. Alun perin White ja Lean (2008) tutkimuk-

sellaan osoittivat esimiehen integriteetin positiiviset vaikutukset niin tiimin jäseniin, tiimiin kuin 

koko organisaatioon (Tomperi 2015, 15). Myös Nordic Business Ethics survey -tutkimuksen mu-

kaan edellä esitetty aikomusten ja lopputuloksen välinen ero on olemassa. Vastaajista 90 % piti so-
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vittujen sääntöjen mukaan toimimista, ja 93 % päätösten tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä tär-

keänä organisaation toiminnassa, mutta toiminnan todellisuutta arvioidessa heistä, organisaa-

tiotasosta riippuen, koki tapahtuneeksi kyseiset eettiset toimet enää alle 40 % suorittavan tason 

työntekijöistä ja johdostakin alle 80 %. (Ratsula, ym. 2019, 10–11.) Huomionarvoista niin Ratsulan 

ja muiden (Mts.) kuin Huhtalan (2013b) tai Tomperin (2015) viittaamien Treviñon sekä Weaver & 

Brownin (2008) tutkimusten mukaan oli se, että ylin johto kokee toiminnan eettisempänä kuin 

muu organisaatio. Tämä näkökulma nostaa pohdittavaksi, kuinka totuudenmukaisesti toiminnan 

eettisyys näyttäytyy ylimmälle johdolle tai millä tasolla heidän kyvykkyytensä havaita eettisiä on-

gelmia on.  

Eettisen päätöksenteon ideologiaan kuuluu huomio, että päätöksillämme luomme samalla tulevai-

suuden periaatepäätöksiä, linjauksia, jotka toimivat lähtökohtina tuleville päätöksille. Ei ole siis yh-

dentekevää, mitä ja millaisia päätöksiä teemme, eikä päätöksiä tule sivuuttaa pieninä tai vähäpä-

töisinä, koska arjessa toistuvina niistä syntyy toimintatapoja, jotka laajenevat koko organisaation 

käyttöön. Tarvitaan siis toiminnan seurauksia arvioivaa eettistä näkökulmaa ja rohkeutta, motivaa-

tiota ja kykyä arjen nopeudessa tunnistaa eettistä pohdintaa vaativia ristiriitatilanteita ja ottaa 

aika niiden ratkaisemiseen. Yrityksen ja toiminnan suuri kuva ja suunta saattavat olla hyvinkin sel-

keitä, mutta toiminnan eettisyys kulminoituukin arjen pieniin asioihin ja tekoihin, ei vain asioiden 

tekniseen oikein-ratkaisukykyyn, vaan koko päätöksentekoprosessin ja lopputuloksen oikeuden-

mukaiseen, läpinäkyvään ja hyväksyttävään käsittelyyn. (Heiskanen 2018, 71, 75.)  

Päätösten ja valintojen perustelu on kriittinen osa eettistä toimintaa ja johtamista. Mitä avoimem-

min päätökseen johtavia tekijöitä ja eri vaihtoehtoja viestitään muille, sitä paremmin päätös saa 

yleisen hyväksynnän ja se mielletään oikeudenmukaiseksi. Jättämällä päätöksiin liittyvän viestin-

nän hoitamatta ja keskustelun käymättä, todennäköisyys päätösten epäoikeudenmukaisuuden ko-

kemuksesta korostuu, vaikuttaen yksilöiden turvallisuuden ja luottamuksen tunteeseen, hyvinvoin-

tiin, sitoutumiseen sekä laajemmin koko organisaation tuottavuuteen yleisenä tehottomuutena 

sekä vastuunkannon rappeutumisena. Lisäksi puutteet päätösten viestimisessä ja argumentoin-

nissa johtavat epäilyksiin sekä päätöksentekijän oman edun tavoittelusta että piiloagendoista. 

(Lappalainen 2016, 34.) Tästä osoituksena viimeaikaiset, niin Vastaamo-case kuin Valtion talouden 
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tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yliviikarin rahankäyttö, menneiden vuosien arveluttavat puoluei-

den saamat vaalituet yritysjohtajilta kuin myös Posti Oyj:n johdon palkka- ja bonusmallien/-koro-

tusten ilmenemiset samanaikaisten henkilöstön palkanalenemiset (kts. Lehto 2019; Mäki 2021).  

Integriteettiä vahvistamalla yhteisten pelisääntöjen mukainen toiminta, ristiriitatilanteiden vähe-

neminen sekä vastuunkanto lisääntyvät vahvistaen samalla luottamusta ja henkilöstön sitoutu-

mista organisaatioon. Lappalainen (2016, 33) osoitti juuri luottamuksen tärkeimmäksi johtajan 

ominaisuudeksi omassa vuonna 2015 työelämätaitoja ja osaamisvaatimuksia selvittäneessä tutki-

muksessa. VTV:n tapauksessa kyseessä olleesta pitkälle aikavälille jakautuneesta arveluttavasta 

rahojenkäytöstä kehkeytyi iso mediatapaus, sillä verorahoilla rahoitettavan viraston pääjohtajan 

toiminta nähtiin kansalaisten rahojen väärinkäyttönä, jopa rakenteellisena korruptiona ja siten 

epäeettisenä toimintana (Epäselvyyksiä valtiontalouden tarkastusvirastossa 2021). Toimijan pää-

töksentekoa ja eettistä integriteettiä lähestyttiin puolestaan VTV:n tapausta ruotineessa MTV:n 

uutisaamussa siten, että erityisesti julkisessa virassa oman toiminnan julkinen arviointi nähtiin hy-

vänä ohjesääntönä oman toiminnan eettisenä mittana, ja ylipäänsä avoimuus ja läpinäkyvyys eetti-

sen toiminnan ja sen valvonnan varmistavana toimenpiteenä (Millaisissa muodoissa korruptiota 

esiintyy Suomessa? Vieraana toimittaja Salla Nazarenko 2021). 

Eettisyyden kokemuksessa ja arvioinnissa on tärkeää muistaa yhteisvastuullisuus, sillä jokaisen or-

ganisaation jäsenen tulee myös itse vahvistaa omaa eettistä toimintaansa ja integriteettiään kehit-

täen näin organisaatiokulttuuria omalla panoksellaan vahvemmaksi. Organisaation tasolla integri-

teetin vahvistumisen edellytykset liittyvät arvojen mukaiseen toimintaan, strategisten tavoitteiden 

ja toiminnan ohjaukseen eli johtamisen johdonmukaisuuteen ja linjakkuuteen sekä lopulta toimin-

nan systemaattisesta seurannasta ja arvioinnista saatavan tiedon hyödyntämiseen toimintaa kor-

jaavin ja vahvistavin keinoin (Heiskanen & Salo 2008, 153–155). Alun perin Brownin (2005) määrit-

tämä eettinen johtaminen toi yhteen sekä yksilön normatiivisesti sopivan käytöksen kuin sen 

eteenpäin välittämisen ja samaan toimintaan ohjaamisen johtamisen keinoin, kaksisuuntaisesti 

viestimällä vahvistamisen ja päätöksenteon avulla.  Eettinen johtaminen on siis sekä vahvaa esi-

merkillisyyttä, mutta myös vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toisten toiminnan eettisyyden edistä-

mistä. (Tomperi 2015, 16, 20.)  
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2.3 Eettinen henkilöstöjohtaminen 

Henkilöstöjohtaminen on yrityksen ihmisten ja asioiden johtamista erilaisilla ajatteluun ja toimin-

taan vaikuttavilla tavoilla, jotka tähtäävät sekä suorituskyvyn parantamiseen että hyvinvoinnin yl-

läpitämiseen ja kehittymiseen niin, että organisaation perustehtävä toteutuu ja asetetut tavoitteet 

saavutetaan. Henkilöstöjohtamista terminä on perinteisesti pidetty tukiorganisaation toimintana, 

mutta se on todellisuudessa hyvin laajalle organisaatiossa levittäytynyt johtamisen osa-alue, vai-

kuttaen vahvasti yrityksen strategian toteuttamiseen käytänteidensä vakiinnuttua arvokkaiksi or-

ganisaation tavoitteiden ja tulosten saavuttamisessa. (Lemmetty, ym. 2019, 247.) Henkilöstöam-

mattilaisten lisäksi erityisesti lähijohtajat, mutta myös ylin johto hoitavat henkilöstöjohtamiseen 

liittyviä asioita, kuten rekrytointia, osaamisen kehittämistä, toiminnan ohjaamista, kannustamista, 

arviointia sekä palkitsemista (Lämsä 2019, 50).  

Eettinen näkökulma henkilöstöjohtamisessa korostuu pyrkimyksenä ja jopa velvollisuutena koh-

della työntekijöitä kunnioittavasti, sekä kantaa vastuuta heidän hyvinvoinnistaan ja kehittymises-

tään paitsi yrityksen hyödyksi, ennen kaikkea heidän omaa tulevaisuuttaan ajatellen. Tämä, sekä 

Lämsän (2019, 57) että Collinin ja muiden (2019, 187) artikkeleissaan esille nostamat näkökulmat 

korostavat kaikkinensa sitä, ettei henkilöstöä tule nähdä välineenä saavuttaa yrityksen tavoitteita, 

vaan arvokkaina itsenään, joiden odotuksia ja tarpeita tulee kuunnella, ymmärtää ja tarkoituksen-

mukaisesti myös täyttää, kehittääkseen paitsi työntekijöiden osaamista, myös organisaation toi-

mintakykyä säilyä samalla houkuttelevana työnantajana.  

Alun perin Ulrich ja Dulebohn (2015) käyttivät jakoa, jossa henkilöstöjohtamiseen liitettiin 1) ihmi-

siin, 2) toimintaan, 3) viestintään ja 4) työn tekemiseen liittyvät asiat ja käytänteet organisaatiossa. 

Ihmis-kategoria sisältää henkilöstön saantiin, hallintaan sekä kehittämiseen liittyviä näkökulmia. 

Toiminta-kategoria käsittää puolestaan johtamiseen liittyviä teemoja, kuten lähiesimiestyötä, arvi-

ointia, palautetta ja palkitsemista. Viestintä-kategoria koostuu kaikesta organisaation sisäisestä 

viestinnästä, jonka toteuttamisessa esimerkiksi lähiesimiehellä on iso vastuu keskusteluttamisen, 

ymmärryttämisen ja asioiden jalkauttamisen kautta. Lisäksi heidän kauttaan kulkee palaute myös 

johdolle linjausten käytännön toimivuuden osalta. Työn tekemisen -kategoriaan liittyvinä käytän-

teinä pidetään työympäristöön, prosesseihin, resursointiin ja esimerkiksi yhteistyön sujuvuuteen 

liittyviä asioita. (Lemmetty, ym. 2019, 248.) Tomperin (2015, 22) tutkimustuloksissa nousi esille, 
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että organisaatioiden eettisyyteen tulisi kiinnittää huomiota myös prosessikohtaisesti, jolloin voi-

daan varmistaa organisaation läpileikkaava eettisyys yksilön eettisyyden lisäksi. Prosessikohtaisella 

lähestymisellä voidaan myös varmistaa oikeanlainen ja oikeantasoinen viestintä eettisen toimin-

nan odotuksista henkilöstölle.  

Organisaation toimintatavoista ja kulttuurista riippuen henkilöstöjohtamisen voi nähdä laajentu-

neen kollegatasolle asti. Jaetun johtamisen määritelmä tukee tätä samaa näkemystä, sillä sen mu-

kaan mm. Mäki (2019, 127) näkee johtajuuden jakamisen laajemmalle organisaatioon perustel-

tuna työn kompleksisuuden ja nopean muutostahdin vuoksi. Vuonna 2010 teetetyn Eurofoundin 

tutkimuksen mukaan lähes 65 % haastatelluista kertoi tekevänsä töitä jaetun vastuun tiimiorgani-

saatioissa (Tomperi 2015, 15). Mäki (2019, 127) näkee jaetun johtajuuden tarpeen korostuvan eri-

tyisesti asiantuntijaorganisaatioissa, joissa työntekijällä nähdään olevan paras substanssiosaami-

nen tiettyyn asiaan ja sitä kunnioitetaan ja arvostetaan mm. osallistamalla, antamalla vastuuta ja 

vaikutusmahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen. Rekrytointeja hoitaa useissa organisaatioissa ny-

kyään tulevat kollegat, palautekulttuuri sekä erilaiset palkitsemiskäytännöt on viety myös kollega-

tasolle, kun läheisimpien työkavereiden on nähty paitsi ymmärtävän työn tekemistä ja tavoittei-

den saavuttamista parhaiten, myös mahdollistavan suorimman ja tehokkaimman palautteen ja sitä 

kautta kehittymisen kollegalle reaaliaikaisesti. Johtamisajattelu tulisi siis kääntää muotoon, jossa 

etsitään tapoja vastata yksilön tarpeeseen tulla johdetuksi ei enää yksittäisen johtajan näkemyk-

seen johtaa joukkoja.  

Lämsä (2019) korostaa erityisesti oikeudenmukaisuuden ja välittämisen periaatteiden tärkeyttä 

eettisen henkilöstöjohtamisen päätöksenteossa. Oikeudenmukaisuuden hän jakaa distributiivi-

seen, proseduraaliseen sekä kompensatoriseen näkökulmaan. Distributiivisella oikeudenmukai-

suudella viitataan päätöksen lopputuloksen oikeudenmukaisuuteen, proseduraalinen oikeuden-

mukaisuus puolestaan viittaa itse prosessiin, eli kuinka oikeudenmukaisesti jossain on menetelty, 

kuinka läpinäkyvästi toimista on viestitty ja millaiset vaikutusmahdollisuudet toimintaan on ollut. 

Kompensatorinen oikeudenmukaisuus ilmenee ongelmien läpikäynnin yhteydessä, kun tilanteet 

johtavat sopimiseen. Välittämisessä pyrkimys on hyvinvoinnin edistämisessä erityisesti yksilöllisten 

tarpeiden tunnistamisen ja vastaamisen kautta. (Lämsä 2019, 57–58.) Välittämisen periaatteen voi 

siis sanoa korostavan henkilöstöjohtamisen määritelmässä esiin noussutta yksilön itsensä arvos-
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tuksen määritelmää. Kaikella välittämisellä pyritään siis mahdollistamaan hyvät työnteon edelly-

tykset, niin terveydellisesti, olosuhteiden, työkalujen, osaamisen kuin elämän kokonaisvaltaisen 

tasapainon löytämisen osalta. Nykyään työnantajien panostus välittämisessä on siirtynyt enene-

vässä määrin työn ulkopuolisten asioiden tunnistamiseen ja niiden ja työnteon välisten vaikutus-

ten ymmärtämiseen, aiheuttaen toisaalta myös pohdintaa ja ristiriitoja työnantajan vastuun ja yk-

silön oman vastuun rajan hämärtymisestä.  

Heiskanen ja Salo (2008, 21–25) jakavat organisaatiot häviäjiin, selviytyjiin sekä edelläkävijöihin, riip-

puen yrityksessä vallitsevista eettisen johtamisen käytännöistä ja eettisen motivaation tasosta.  

 Häviäjiin lukeutuvat ne organisaatiot, joissa eettisen johtamisen puute tai heikkous näyttäytyvät epä-
eettisenä toimintana, mikä johtaa rangaistuksiin ja taloudellisiin menetyksiin uhaten pahimmillaan 
koko organisaation olemassaoloa. Johtamisessa kysymys on pitkälti esimerkillisyydestä. Mikäli joh-
taja laiminlyö tämän huomioimisen omissa toimintatavoissaan, antaa hän vastuuttomuudestaan 
vahvan signaalin myös muille hyväksyttävänä toimintatapana.  
 

 Selviytyjien nähdään toimivan vähimmäisedellytysten mukaisesti, mutta osoittavan samalla, ettei 
heillä ole todellista halua ja aktiivisuutta hyödyntää vastuullisen toiminnan tuomaa erottumiskykyä 
markkinassa. Eettistä toimintaa arvioidessa lähdetään siitä, että lainsäädännön määrittelemä taso on 
vähimmäistaso ja todellista eettistä toimintaa on vasta kaikki sen ylittävä toiminta.  
 

 Edelläkävijäorganisaatio on sisäistänyt eettisen toiminnan tarjoaman kilpailuedun ja erottumisteki-
jät, ja kehittää siksi aktiivisesti ja johdonmukaisesti organisaation eettisyyttään kokonaisvaltaisesti ja 
mahdollisuuksien mukaan myös proaktiivisesti.  

 
Organisaation ja johtamisen eettisyyden kehitystarpeesta kertoo Kapteinin tutkimus vuodelta 

2005, jonka mukaan kohdeorganisaation 2500 työntekijästä 76 % kertoi tietävänsä kollegoja tai 

esimiehiä, jotka ovat rikkoneet lakia tai organisaation pelisääntöjä viimeisen vuoden aikana. 

KPMG:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan vuonna 2008 vastaava luku oli 74 % ja yli 60 % vää-

rinkäytösten tekijöistä kuului ylimpään johtoon heijastellen siten eettisen johtamisen puutetta 

(Kahola 2014, 7; Heiskanen & Salo 2008, 22–23). Vastaava tutkimus vuodelta 2013 ei osoittanut 

eettisten havaintojen laskeneen, mutta 56 % vastaajista koki, että heidän todistamansa epäeetti-

nen toiminta voisi paljastuessaan vahingoittaa paitsi organisaation sisäistä toimintaa myös sen 

luottamusta muiden sidosryhmien näkökulmasta (Kuula 2015, 7). Nordic Business Ethics surveyn 

mukaan 20 % suomalaisista vastaajista on joutunut asettamaan omat eettiset periaatteet syrjään 

muun muassa noudattaakseen esimiehensä tekemiä päätöksiä, auttaessaan organisaatiota suoriu-

tumaan paremmin tai kohdatessaan painetta tiimin tai epäeettisen organisaatiokulttuurin osalta. 
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Muissa pohjoismaissa syyt olivat samoja, mutta tilanteiden eteen oli joutunut vain noin joka kym-

menes. (Ratsula, ym. 2019 22.) 

2.4 Eettinen organisaatiokulttuuri 

Organisaatiokulttuurin voi sanoa olevan yhteisönsä summa. Aaltonen ja Junkkari (2003, 99–103) 

kiteyttävät organisaatiokulttuurin tiedostamattomaksi, mutta ennustettavaksi järjestelmäksi, joka 

koostuu yhteisölleen selvistä säännöistä, oletuksista sekä odotuksista, antaen organisaatiolle iden-

titeetin, mutta myös toimii sidosaineena yhteistyön sujumisessa ja päämäärien tavoittelussa. Alun 

perin Scheinin (1985) mukaan organisaatiokulttuuri on kaikkia sääntöjä voimakkaampi, ohjaten or-

ganisaation toimintaa vaikuttamalla yhteisönsä jäseniin yhteisesti jaettujen arvojen ja käyttäyty-

mismallien kautta (Lämsä & Riivari 2018, 143). Ratsula ja muut (2019, 23) näkevät organisaa-

tiokulttuurin muodostuvan arjen toiminnoissa tekemisen ja sanomisten, mutta myös tekemättä ja 

sanomatta jättämisten kautta. Samaa vuorovaikutustilanteiden merkittävyyttä organisaatiokult-

tuurin muodostumiselle ja muotoutumiselle ovat korostaneet alun perin niin Schein (1991, 2004) 

kuin Treviño ja Nelson (2011), kun yhteisön uudet jäsenet omaksuvat kulttuurin sosialisaation 

kautta muokaten yksilön käsityksiä yhteisön tavoista, säännöistä ja odotuksista esimerkiksi pereh-

dytyksessä sekä arjen yhteisissä kokemuksissa ja havainnoissa (Lämsä 2019, 66; Kahola 2014, 11).  

Eettisestä organisaatiokulttuurista puhuttaessa tarkoitetaan organisaation jäsenten yhteistä käsi-

tystä hyvästä ja oikeasta toimintatavasta, sen suuntaista toimintaa, sekä kuinka arvot ja säännöt 

tukevat eettistä toimintaa ja toisaalta estävät epäeettistä käyttäytymistä (Kaptein 2009, 262; Huh-

tala 2013a, 223; Kuula 2015, 8). Organisaatiokulttuurin eettisyyttä voi siis pitää tavoitteena, johon 

organisaation tulee pyrkiä (Lämsä & Riivari 2018, 143). Alun perin Treviño & Weaver (2003) kiteyt-

tävät, että mitä eettisempiä organisaatiokulttuurin elementit ja toimintatavat ovat, sitä eettisem-

pään suuntaan se ohjaa myös organisaation jäsenen toimintaa (Kangas 2010, 5). Varemäki (2018, 

12) puolestaan korostaa yksilön käyttäytymisen ohjaavana tekijänä organisaation eettisyyden to-

teutumisen kokemusta, jolloin nimenomaan käytäntö ja mahdollisuus havaita eettinen toiminta ja 

reflektoida kokemustaan omaan ajatteluun ja toimintaan ovat tärkeitä toiminnan muokkaamiselle. 

Määriteltyjen arvojen ja normien sekä arjen todellisen toiminnan välille muodostuu mielenkiintoi-

nen tutkimuskohde, jota tässä tutkimuksessa yritetään selvittää henkilöstön kokemusten kautta.  
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Organisaatiokulttuurin tiedostamattomuus voi aiheuttaa myös haasteita, mikäli henkilöstö ja johto 

eivät kykene arvioimaan ja kyseenalaistamaan omaa toimintaansa sen eettisyyden kannalta 

(Lämsä 2019, 68). Edellä mainittua kulttuurin vinoutumista estää mm. henkilöstömuutokset niin 

organisaation sisällä kuin uusien rekrytointien ja työsuhteen päättymistilanteiden kautta. Kulttuu-

rin tulisi näissäkin tapauksissa tukea asioiden esille nostoa, mikäli arjessa havaitaan tilanteita, 

mitkä vaikuttavat työntekijästä arveluttavilta, epäoikeudenmukaisilta tai ovat vastoin hänen arvo-

maailmaansa. Lämsän huomio tukee Mäen (2019, 128) näkemystä johtajuuden ja kulttuurin vah-

vasta siteestä ja vastavuoroisesta vaikuttavuudesta. Nordic Business Ethics surveyn mukaan orga-

nisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus asioiden esille nostamiseen ja puuttumiseen. Kuitenkin 

tutkimuksen mukaan jopa reilu puolet suomalaisista myönsi jättäneensä puuttumasta näke-

määnsä epäeettiseen tai laittomaan tilanteeseen kokemalla tilanteeseen puuttumisen muiden vas-

tuuksi, uskomalla, ettei puuttuminen muuta tilannetta tai pelkäämällä oman työpaikkansa puo-

lesta. (Ratsula, ym. 2019, 18–20.) Eettisten epäkohtien esilletuominen todettiin vaikeaksi 

nimenomaan organisaation koston pelon vuoksi Puolustusvoimien johtamiskulttuurin eettisyyttä 

käsitelleessä uutisessa ja ajankohtaisohjelmassa (Suopanki 2021; Vaiennetut sotilaat 2021).  

Kuula (2015) identifioi tutkimuksestaan neljä erilaista diskurssia kuvaamaan tutkimukseen osallis-

tuneiden tulkintaa organisaatiokulttuurin eettisyydestä, toimijoista ja toimijoiden välisistä suh-

teista. Omalla vastuulla -diskurssi korosti eettisyyden perinteistä näkökulmaa, jonka mukaan eetti-

syys on yksilön ominaisuus ja siten myös hänen vastuullaan, mutta kuitenkin päämääränään 

yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen omaa osaamistaan hyödyntäen. Kuula ottaa 

esille, että yksilön vastuulla eettisyyden toteuttaminen aiheuttaa toimintatapoihin eroavaisuuksia 

ja myös ääripäiden korostumista. (Kuula 2015, 9.) Tämä malli ei sovi kaikille ihmisille, eikä tue 

myöskään kaikenlaista liiketoimintaa, vaikkakin sijansa sille on myös nykypäivän autonomisessa ja 

itseohjautuvassa liike-elämässä. Toisen diskurssin mukaan eettisyys kumpuaa yhteisöstä, ilmapii-

ristä ja yhteishengestä jopa siinä määrin, että ne sivuuttavat viralliset ylhäältä annetut linjaukset, 

kun taas yhteisö itsessään sekä tukee, valvoo, että puuttuu vertaistensa toimintaan (Mts. 10). Täl-

lainen malli lisää epävarmuutta, kun erinäiset piilo-organisaatiot ja valtarakenteet pyrkivät ylläpi-

tämään organisaation toimintaa käsissään. Kuulan (2015) esittelemä kolmas diskurssi, johdon joh-

dolla, kuvaa taas virallisempaa eettisen toiminnan rakentumista nimenomaan esimiesten ja 

johdon periaatteelliseksi työkaluksi edellyttäen johdolta itseltään täyttä sitoutumista ja roolimal-

liutta eettiseen toimintaan. Johdon johdolla -diskurssi myös uskoo perinteiseen toimintatapojen 

ylhäältä alas jalkautumiseen annettujen linjausten, ohjeiden ja sääntöjen kautta, jossa kuitenkin 
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haasteena on usein johdon välimatka suorittavan tason arjesta ja siten linjausten kohtaanto-on-

gelma. (Mts. 10–11.) Tutkimuksen viimeinen eli neljäs diskurssi on vaiettu vastuullisuus. Tämä, nä-

kymättömyysdiskurssiksi nimetty, pitää eettisyyttä itsestäänselvyytenä, ja siten tarpeettomana 

esille nostettavana aiheena organisaation toiminnassa. Lisäksi eettisyyden käsitteiden käyttöä väl-

tellään, jolloin myös niiden merkitys jää ymmärtämättä, samoin kuin arvot koetaan sanahelinäksi 

vailla todellista konkretiaa toiminnan arjessa. Näkymättömyyden diskurssi aiheuttaa epäilyksiä 

johdon vastuuttomuudelle ja johtamisen laiminlyönnille, mutta myös jakaa henkilöstöä välinpitä-

mättömiin sekä niihin, jotka kärsivät itselle tärkeän asian käsittelyn välttelystä. (Mts. 11.) 

Alun perin Mele (2014) määritteli organisaation toiminnan eettisyyden viisi kehityksen tasoa, jotka 

on havainnollistettu kuviossa 1.  

 

Kuvio 1. Toiminnan eettisyyden kehityksen viisi tasoa (alun perin Mele 2014; mukailtu Lämsä 2019, 59-60) 

Ensimmäisen tason väärinkohtelu pitää sisällään erilaisia epäeettisiä toimintatapoja epäoikeuden-

mukaisesta kohtelusta, vallan väärinkäytöstä manipulointiin sekä hyväksikäyttöön. Toisen tason 

välinpitämättömyys puolestaan ilmenee ylimielisenä ja epäkunnioittavana suhtautumisena toisiin 

tai johtamisen totaalisena laiminlyöntinä sekä vastuunottohaluttomuutena. (Lämsä 2019, 59.) 

Huhtala toi esille Helsingin Sanomien haastattelussaan, että yhteiskunnastamme löytyy edelleen 

yrityksiä, joissa eettisyyden merkitystä vähätellään ja yksilöiden esiin nostamia toiminnan epäkoh-

tia sivuutetaan lyttäämällä yksilö herkäksi tai tilanteet yksittäistapauksiksi eikä siten yrityksen 

puuttumista vaativaksi ongelmaksi (Mäki 2021). Toiminnan eettisyyden kehityksen kolmatta tasoa 

kutsutaan oikeudenmukaisuuden tasoksi, mikä näkyy reiluina pelisääntöinä sekä toisia arvosta-

vana ja yhdenvertaisena kohteluna. Oikeudenmukaisuuden tasolla luottamuksen rakentaminen ja 
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luottamuksellisuus ovat tärkeää, jolloin pyritään siihen, että pelkkä laki ei turvaa selustaa, vaan 

myös ihmisten sanaan ja tekoihin voidaan luottaa. Neljännen tason välittäminen näkyy odotuksiin 

ja tarpeisiin vastaamisena sekä haluna ymmärtää ja tukea toinen toistaan omina itsenään vah-

vuuksineen ja heikkouksineen elämän eri tilanteissa. Tunneälykkyys korostuu tällä tasolla ja tulok-

sia ymmärretään saavutettavan kaikilla tasoilla pitkäjänteisellä oppimisella. Korkeimmalla tasolla 

toiminta on kehittävää, jolloin luovuuteen, toimintamahdollisuuksiin ja työn merkityksellisyyteen 

pyritään kaikessa tekemisessä erityisesti vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla. (Lämsä 2019, 59–

60.) 

Organisaatiokulttuurin eettisyyttä arvioivia tutkimuksia on tehty useita, ja muun muassa Huhtalan 

(2013b) tutkimuksen mukaan organisaatiokulttuurin eettisyys arvioitiin sitä paremmaksi, mitä kor-

keammalta organisaation johdosta asiaa kysyttiin. Lemmetyn ja muiden (2019, 249–250) HeRMo-

hankkeen osatutkimus osoitti, että eettisyyden kokemukset liittyivät työntekijälähtöisyyden toteu-

tumattomuuteen arvostuksen ja kunnioituksen puutteena, käytäntöjen epäoikeudenmukaisuu-

teen ja tasapuolisuuden toteutumattomuuteen, viestinnän avoimuuden puutteeseen, johdon pu-

heiden ja tekojen väliseen ristiriitaan sekä epäselviin organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja 

toimintatapoihin. Lemmetty ja muut (mts.) korostavat myös mahdollisuutta lisätä ymmärrystä 

mahdollisten esiin nousevien eettisten konfliktien tuottamista seurauksista, jotka heidän tekemän 

tutkimuksen osalta liittyivät työn tekemiseen ja hyvinvointiin vaikuttaen siten organisaation tuot-

tavuuteen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen. Seurausten osalta huomionarvoista on myös se, että 

yksilön tyytyväisyyden ja motivaation heiketessä, leviää vaikutukset laajalle työyhteisöön (mts. 

254). Tässä tutkimuksessa eettisyyden kokemusta ja seurausten kautta lisääntyvää ymmärrystä on 

tarkoitus hyödyntää organisaation eettisyyden kehittämiskohteiden määrittämisessä organisaa-

tion kehitystyön tueksi.  

2.5 Organisaation eettiset hyveet -malli osana organisaatiokulttuurin eettisyyttä  

Organisaatiokulttuurin eettisyyden taso vaihtelee, elää, kuten Aaltonen ja Junkkari (2003, 99) sitä 

kuvailevat. Tätä muutosta kuvaamaan on Kaptein (2008) kehittänyt organisaation eettiset hyveet -

mallin (engl. Corporate Ethical Virtues, CEV), jonka mukaan organisaation eettisyyttä arvioidaan 

kahdeksan hyveen avulla (kuvio 2), perustuen alun perin Aristoteleen (1989) määritykseen eetti-

syydestä hyveellisyyden kautta sekä edelleen Solomonin (2003) hyveteoriaan. Suomalaiseen tutki-

muskontekstiin CEV-mallin validoi Huhtala (2013b, 224) väitöskirjatutkimuksensa ensimmäisessä 
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osatutkimuksessa. Varemäen (2018, 16) pro gradussa Kapteinin (2008) malli käsitteellistettiin or-

ganisaatiokulttuurin eettisyyden normatiiviseksi kriteeristöksi, jonka mukaisesti toimintaa tulisi 

ohjata, jotta organisaatiokulttuurin eettisyys kehittyisi.  

 

Kuvio 2. Organisaation eettiset hyveet, CEV-malli (alun perin Kaptein 2008; mukailtu Huhtala 2013b; Kahola 2014; 

Varemäki 2018) 

Malli jakaa hyveet kolmeen kategoriaan. Selkeyden ja esimerkillisyyden hyveiden nähdään liittyvän 

organisaation itsesäätelyyn, toteutettavuuden ja organisaation tuen hyveiden organisaation eetti-

seen omavaraisuuteen ja läpinäkyvyyden, keskusteltavuuden sekä toiminnan seurausten hyveiden 

organisaation itsekorjautuvuuden kategoriaan. Organisaation itsesäätelyn nähdään korostavan ta-

poja, prosesseja ja malleja eettiseen toimintaan. Organisaation omavaraisuudella taas on merki-

tyksensä tuoda esille eettisen toiminnan tärkeyttä eri tavoilla tukea ja mahdollistaa eettinen toi-

minta organisaatiossa. Organisaation itsekorjautuvuuden hyveet puolestaan tuovat eettiseen 

toimintaan pitkäjänteisyyden ja ylläpito- ja kehittämisnäkökulman. (Riivari & Lämsä 2019, 225.)  

Selkeys 

Mallin ensimmäinen hyve on selkeys. Selkeyden hyveessä edellytetään selviä sääntöjä hyväksyttä-

vänä pidettävästä toiminnasta sekä organisaation odotuksista henkilöstöä kohtaan (Huhtala 

2013b, 19). Organisaatioilla on toimintaa ohjaavia sääntöjä, joiden mukaan se odottaa henkilöstön 

toimivan. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen tavoitteisiin, työn tekemiseen, toiminnan vastuulli-
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suuteen tai varhaiseen puuttumiseen liittyvät ohjeet. Perehdytyksessä uusi työntekijä kohtaa en-

simmäisiä hänelle osoitettuja toimintaodotuksia. Myös yrityksen arvot ovat yksi merkittävä toimin-

taa ohjaamaan luotu ideologinen säännöstö (Kts. mm. Kahola 2014, 13; Kujala & Kuvaja 2002, 

161–162) ja ohjaavat siten toimintaa uusissa työyhteisön tilanteissa. Arvojen mukainen toiminta 

edellyttää arvojen jatkuvaa esilläoloa, viestinnän, toiminnan ja kehitystyön osalta. Parhaimmillaan 

arvot siis kuvaavat sekä yrityksen tapaa toimia, mutta myös antavat kuvan yrityksessä vallitsevasta 

ilmapiiristä. Toisaalta taas heikoimmillaan ne jäävät sanoiksi vailla merkitystä. (Kalliomaa & Kettu-

nen 2010, 116.) Esimerkiksi Lemmetyn ja muiden (2019) mukaan eettisiä konflikteja aiheuttaa 

henkilöstölle hyväksyttyjen arvojen toteutumattomuus arjessa. Organisaatiokulttuuri osoittaa 

myös ns. kirjoittamattomat säännöt, joita kuitenkin noudatetaan jokapäiväisessä toiminnassa ja 

jotka levittyvät jokapäiväisissä kohtaamisissa. (Lemmetty, ym. 2019, 257–258.) 

Mäki (2019, 133) yhdisti väitöskirjatutkimuksissaan yhteisten pelisääntöjen puutteeseen ja toimin-

nan ja tavoitteiden epämääräisyyteen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen, mikä on yksi eetti-

syyden periaatteista. Tähän kokemukseen vaikuttaa kovasti myös johtamisen ja itseohjautuvuuden 

tasapaino, yksilölliset tarpeet sekä odotukset organisaation ja esimiehen tuen osalta. Selkeyden 

hyve pitää sisällään myös työntekijälle asetettujen odotusten ja tavoitteiden näkyvyyden. Tältä 

osin selkeys siis liittyy vahvasti johtamiseen ja johdettavan ja johtajan väliseen vuorovaikutukseen, 

luottamukseen ja keskustelevuuden ilmapiiriin. (Mts. 137.) Kuulan (2015, 11) artikkelin mukaan 

selkeyden hyveen toteutuminen kuvaa merkittävimmin organisaatiokulttuurin eettisyyden tasoa, 

kun arvot, normit ja säännöt saavuttavat yleisesti ymmärretyn, hyväksytyn ja kunnioitetun aseman 

yhteisössä, mikä tarkoittaa myös Varemäen (2018, 18) korostamaa yhteisön pelisääntöjen toteu-

tettavuutta ja läpileikkaavuutta organisaation kaikilla tasoilla. Kapteinin (2008, 6) omat tutkimuk-

set puolestaan nostivat esiin selkeyden hyveen toteutumattomuuden vaikutukset, kun epäeettisen 

käyttäytymisen nähtiin olevan suorassa yhteydessä selvien toimintaohjeiden puutteeseen toimin-

nan ja päätösten perustuessa yksilölliseen moraalitajuun ja tilannearvioon. 
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Esimerkillisyys 

Esimerkillisyys nähdään CEV-mallissa erityisen merkittävänä organisaatiokulttuurin eettisyyden 

varmistamisessa, ja siksi mallissa jopa 2 hyvettä käsittelee esimerkillä johtamista (Huhtala 2013b, 

20). Lähijohtamisesta organisaation ylimpään johtoon asti tulisi johtajan omalla toiminnallaan 

näyttää esimerkkiä sääntöjen noudattamisesta ja muusta eettisestä toiminnasta, mikäli sitä odot-

taa työntekijöiltään (Riivari & Lämsä 2019, 225). Tämä edellyttää johtajuuden roolin ja vastuun si-

säistämistä ja motivaatiota ihmisten johtamiseen. Kyseessä ei siis ole vain mustavalkoisesta sään-

töjen noudattamisesta ja saman vaatimisesta muilta, vaan hyvän eettisen johtajan tulee kaikessa 

käytöksessään osoittaa eettisyyttä, ihmisarvoa kunnioittavaa ja yhteisön ja yksilön hyvinvointia 

vaalivaa ja kehittävää käytöstä. (Varemäki 2018, 20.) Esimerkillisyydellään esimies ja johtaja käyt-

tävät valta-asemaansa luottamuksen rakentamiseksi osoittaessaan toiminnallaan henkilöstölle 

mikä on oikein ja hyväksyttävää (Kalliomaa & Kettunen 2010, 109). Varemäen (2018, 19) mukaan 

esimerkillisyyden tulisi vielä olla korostetun näkyvää, ei vain tiedostettua, vaan myös arjessa kenen 

tahansa helposti havaittavaa. Lämsä (2019, 68) kiteyttää esimerkillä johtamisen tapahtuvaksi vies-

tinnän, vahvistamisen ja päätöksenteon kautta, kun henkilöstö samaistuu ja jäljittelee johtajaansa 

ja näin omaksuu johtajan käyttäytymistä sallituksi ja toivotuksi toimintaa ohjaavaksi malliksi. Tämä 

samaistumiseen ja jäljittelyyn liittyvä, alun perin Banduran (1986) määrittelemä, sosiaalisen oppi-

misen malli on esimiehen ja johdon esimerkillisyyden hyveen lähtökohta (Kangas 2010, 10).  

Koska esimerkin voima nähdään niin voimakkaana kulttuuria muokkaavana tekijänä, tulisi johtami-

seen panostaa kokonaisvaltaisesti ja luoda pelisääntöjä myös yhdenmukaisille johtamisen toimin-

tatavoille korostaen erityisesti ihmisten kohtaamisen, luottamuksen rakentamisen sekä toisia ar-

vostavan ilmapiirin luomisen tärkeyttä. Myös Kaptein (2019) näkee eettisen johtamisen 

kehittämisen välttämättömänä organisaatiota vahvistavana toimenpiteenä, jossa johtamisen vas-

tuullisuus tunnistetaan ja tunnustetaan. Aihetta erityiselle huomiolle on myös siinä, että johtaja 

itsekin tarvitsee suuntaa, tukea, ohjausta sekä selkeitä pelisääntöjä vastata odotuksiin ja onnistu-

akseen omassa johtamistyössään (Collin, Lemmetty & Riivari 2019, 242). Esimerkillisyys oli Nordic 

Business Ethics surveyn mukaan Suomessa pohjoismaista parhaiten koettua, kun sekä puheet että 

teot koettiin toteutuvan vähintään 70 % osalta vastaajista. Lisäksi luottamus erityisesti lähiesimie-

hen kuunteluhalukkuuteen kertoo johtajuuden roolin sisäistämisestä. (Ratsula, ym. 2019, 27–28.)  
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Toteutettavuus 

Mallin neljännen hyveen kautta arvioidaan eettisen toiminnan toteutettavuutta riittävien resurs-

sien, kuten tiedon ja osaamisen, ajan, paikan, työkalujen, rahan sekä annetun toimintavallan suo-

min mahdollisuuksin. Toteutettavuuden hyve siis tarkastelee, mahdollistaako organisaation asetta-

mat olosuhteet eettisen toiminnan. (Pihlajasaari 2018, 18; Varemäki 2018, 20.) Jos selkeyden 

hyveessä arvioidaan työntekijän tehtävänkuvan ja vastuun ymmärrystä, arvioidaan toteutettavuu-

den hyveessä odotusten ja tavoitteiden oikeasuhtaista mitoitusta tehtäviin ja vastuisiin sekä olo-

suhteisiin ja resursseihin nähden. Toteutettavuuden hyveen kriteerinä on myös arvoristiriidatto-

muus, eli työntekijän ei pitäisi joutua työskentelemään omien arvojensa vastaisesti tai rikkomaan 

sääntöjä ympäristön, kuten esimiehen tai yhteisön painostuksesta (Huhtala 2013a, 224; Huhtala 

2013b, 20–21). Toteutettavuuden hyveen tärkeydestä ja kehitystarpeista kertoi myös luvussa 3.4 

kuvattu organisaatiokulttuurin tuestakin riippuvainen asioiden esille nostaminen sekä ongelmien 

välttelyn vaikutukset (Kts. myös Evento 7.11.2018) organisaatiokulttuurin rappeutumiseen. Nordic 

Business Ethics surveyn mukaan Huhtalankin (2013) kuvaama painostuksen kokemus joko esimie-

hen määräysten tai tiimin kautta määritteli reilusti yli puolta kaikista vastaajien kokemista arvoris-

tiriitatapauksista (Ratsula, ym. 2019, 22).  

Varemäki (2018, 20) korostaa, että riski epäeettiseen toimintaan kasvaa, mikäli yrityksen taloudel-

liset tavoitteet ovat epärealistiset annettuihin resursseihin nähden, ja lisäksi organisaatiokulttuurin 

eettisyyttä vääristää, mikäli organisaatio palkitsee jatkuvaa venymistä ja näin ohjaa ja jopa painos-

taa henkilöstöään pidentämään päivää osoittamalla palkitsemisellaan arvostavansa ko. toimintaa 

ja riskeeraamaan hyvinvointinsa yrityksen alimitoittamien resurssien tilanteessa. Eettisyyden pe-

rusperiaatteissa otetaan vastuu yksilön hyvinvoinnista (Kts. luku 3.1). Tämän periaatteen valossa 

eettinen organisaatiokulttuuri pyrkii ennaltaehkäisevään henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitoon ja 

vahvistamiseen. Kaptein (2011) nostaa esille myös yksilön heikentyvän arviointikyvyn liian pienten 

resurssien tilanteessa. Aikapaine saattaa johtaa mutkien suoristamiseen tavoitteiden saavutta-

miseksi, kun eettiselle pohdinnalle ei ehditä antaa sen tarvitsemaa aikaa, mikä pahimmillaan antaa 

pohjan myös harjaluulolle, että organisaatiokulttuuri vaalii muita kuin eettisyyden periaatteita tär-

keänä osana toimintaansa (Kaptein 2011, 849). Lisäksi yksilön tyytyväisyyttä, sitoutumista ja työssä 

jaksamista heikentävä eettinen stressi lisääntyy, kun työntekijä joutuu jatkuvien ja riittämättömien 

toimintaedellytysten alla tinkimään omista laatukriteereistään työskentelemään näin omien peri-

aatteiden vastaisesti (Riiali 2021). 
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Organisaation tuki 

Eettiselle toiminnan toteuttamiselle tarjottu tuki organisaatiolta sisältää yhteisöllisyyden, yhteen-

kuuluvuuden tunteen sekä arvostuksen ja luottamuksen vaalimista ja rakentamista osaksi yrityk-

sen toimintakulttuuria (Huhtala 2013b, 21; Huhtala 2013a, 224). Jotta odotusten täyttäminen on-

nistuu eettisesti, tulee organisaation tarjota riittävää tukea ja kannustusta, mikä tukee molemmin-

puolisen luottamuksen rakentumista (Riivari & Lämsä 2019, 226) ja sitä kautta lisää sitoutumista 

paitsi eettisen toimintaan myös organisaatioon (Pihlajasaari 2018, 18). Eettisen organisaatiokult-

tuurin yrityksissä henkilöstö ymmärtää, miksi eettisesti oikein toimiminen on tärkeää organisaa-

tion menestymiselle ja elinvoimaisuudelle myös tulevaisuudessa (Varemäki 2018, 22).  

Kankaan (2010) tutkimuksen tuloksina johtajat arvioivat organisaatiolta saatavan tuen heikoimmin 

toteutuvaksi hyveeksi edustamissaan organisaatioissa. Tutkimuksen mukaan tulisi siis kiinnittää 

entisestään huomiota tarjolla olevan tuen ja tarpeen kohtaamiseen sekä miettiä uusia keinoja koh-

taannon parantamiseksi. (Kangas 2010, 55.) Varemäki (2018) nosti esille henkilöstön kuuntelun 

sekä osallistamisen yrityksen päätöksentekoon esimerkkeinä tuen ja arvostuksen ilmaisemista-

voista. Samalla henkilöstön ymmärrys heidän omasta ja organisaation tulevaisuudesta kasvaa, kun 

taas osallistamattomuuden ja huonon johtamisen yrityksissä epäluottamus syö sitoutumista ja li-

sää organisaatiota vahingoittavaa käytöstä. (Varemäki 2018, 22.) 

Läpinäkyvyys 

Läpinäkyvyyden hyveessä lähdetään siitä, että eettisen ja epäeettisen toiminnan ja seurausten nä-

kyväksi tekeminen ohjaa toimintaa (Kaptein 2008, 9). Mikäli organisaatiossa kerrotaan, raportoi-

daan ja muuten arjessa osoitetaan eettisen ja epäeettisen toiminnan eri muotoja sekä seurauksia, 

on se henkilöstölle suora osoitus hyväksytystä tai hyväksymättömästä käytöksestä organisaation 

palveluksessa (Huhtala 2013a, 224). 

Perinteisen vertikaalisen, esimies-alais-näkökulman lisäksi Kaptein (2008) ja Varemäki (2018) ko-

rostavat läpinäkyvyyden hyveen horisontaalista tärkeyttä, mikä näkyy yksilön oman toiminnan ref-

lektoimisessa sekä kollegojen toiminnan eettisyyden havainnoimisessa. Mikäli yksilö ei ymmärrä 

omien tekojensa seurauksia, ei hän myöskään kykene muokkaamaan käytöstään paremmaksi ja 

eettisemmäksi. (Kaptein 2008, 9; Varemäki 2018, 23; kts. myös Kahola 2014, 14–15.) Alun perin 

Bovensin (1998) näkökulman mukaan ainoastaan toiminnan seurausten tietoisuus ja mahdollisuus 
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riittävään tietoon toiminnan seurauksista mahdollistavat henkilöstön asettamisen vastuuseen 

teoistaan (Pihlajasaari 2015, 18). Kankaan (2010, 8) samoin kuin Pihlajasaaren (2015, 18) mukaan 

toiminnan läpinäkyvyys rohkaisee työntekijöitä antamaan palautetta ja yhteisönä puuttumaan kor-

jaamalla niin omaa, työtovereiden tai esimiesten käyttäytymistä eettisemmäksi ja ottamaan siten 

vastuuta toiminnasta ja sen kehittämisestä niin yksilöinä kuin yhteisönä.  

Keskusteltavuus 

Keskustelevuuden hyve arvioi organisaatiokulttuurin mahdollistamaa eettisyyden keskustelua, 

mielipiteiden ilmaisua sekä epäkohtien esille nostoa kuin myös niihin liittyvää reagointia (Pihlaja-

saari 2015, 18). Riivari ja Lämsä (2019, 226) peräänkuuluttavat organisaation arjesta tilanteita, niin 

virallisia tiimi- ym. palavereita kuin myös epävirallisia käytäväkeskusteluja, joissa ideoiden, ajatus-

ten ja näkemysten ilmaisu mahdollistuu, ja reflektio vastaavasti toisten näkemyksiin ja ajatuksiin 

mahdollistaa oppimisen niin itsestä kuin muista, ja siten auttaa vähentämään virheitä tai väärin-

ymmärryksiä ehkäisten myös eettisten dilemmojen ja konfliktien syntyä. Vaikka keskustelevuus 

parantaa päätösten laatua, ja siten edistää niiden eettisyyttä, ei se ole tae eettiselle käyttäytymi-

selle (Varemäki 2018, 24). Juuri keskustelevuudella nähdään olevan merkitystä siihen, että huomio 

kiinnittyy myös toimintaan ja sen eettisyyteen.  

Luottamus on avainasemassa keskustelun avoimuudelle (Varemäki 2018, 25). Avoimessa keskuste-

lukulttuurissa virheet nähdään mahdollisuuksina oppia, eikä siten pelottavina asioina, kun taas sul-

jetussa keskustelukulttuurissa kriittisyys on kiellettyä ja puhumattomuuden ilmapiiri johtaa epä-

varmuuteen ja eettiseen stressiin (Kahola 2014, 15; Kaptein 2011, 851; Pihlajasaari 2015, 18; 

Riivari & Lämsä 2019, 226). Keskustelevuus ja sen taso vaihtelee organisaation eri osissa. Toisaalla 

jaetaan hyvinkin yhtenevä käsitys ja keskustelu on jatkuvaa ja luontainen osa arkea, kun taas toi-

saalla ei. Alun perin Granitz ja Ward (2001) korostavat organisaation liiallisen siiloutumisen välttä-

mistä, jotta yhteistyö ja tiedonkulku toteutuvat läpi organisaation ja siten myös organisaation yh-

teinen käsitys eettisyydestä mahdollistuu. (Varemäki 2018, 25.) 

Lappalainen (2016) nostaa esille avoimen keskustelukulttuurin rakentamisen tärkeyden organisaa-

tion eettisyyden kehittämisessä. Hänen mukaansa nykyään organisaatioissa konfliktinratkaisussa 

enenevässä määrin käytettävä työyhteisösovittelu pyrkii suoraan ja avoimeen ristiriitatilanteiden 
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läpikäymiseen, toisten kuuntelun ja kuulemisen kautta lisääntyvään ymmärtämiseen ja vuorovaiku-

tustaitojen kehittymiseen vaikuttaen siten uusien konfliktien syntymiseen vähentävästi. (Lappalai-

nen 2016, 35.)  

Toiminnan seuraukset 

CEV-mallin viimeinen osa-alue kattaa toiminnan seuraukset eli epäeettisen toiminnan rangaista-

vuuden sekä eettisen toiminnan palkittavuuden toteutumisen organisaatiossa. Pihlajasaari (2015, 

19) kuvaa tätä eettisen käyttäytymisen vahvistamisena organisaatiossa. Organisaatiokulttuurin 

eettisyys edellyttää, että toiminnalla on seurauksensa. Riippuen, onko toiminta eettistä tai epäeet-

tistä, seuraukset liittyvät organisaation reagointiin, mikä puolestaan edellyttää paitsi mahdolli-

suutta havaita ja arvioida toimintaa, mutta myös saavutettavia ja turvallisia, anonymiteetin suojaa-

via eettisyyden ja epäeettisyyden raportointitapoja. Lisäksi seurauksiin liittyvät toimintatavat 

täytyy olla selkeästi kaikkien saatavilla ja tiedossa. (Varemäki 2018, 25–26.) Tämän hyveen tarkas-

teluun liittyy esimerkiksi organisaation palkitsemiskäytännöt ja se, onko eettisesti ja vastuullisesti 

toimivilla paremmat mahdollisuudet edetä urallaan tai saada palkankorotus kuin epäeettisesti toi-

mivilla.  

Mikäli epäeettisestä toiminnasta ei rangaista, ja pahimmillaan jopa palkitaan, on se selvä merkki 

henkilöstölle, että organisaation näkökulmasta epäeettinen toiminta on hyväksyttävää (Kaptein 

2011, 851). Esimerkiksi Puolustusvoimien johtamiskulttuurin eettisyyttä käsitelleen MOT:n ajan-

kohtaisohjelman mukaan pitkään seksuaalista häirintää työyhteisössä toteuttanut esimies palkit-

tiin korkealle arvostetulla mitalilla (Vaiennetut sotilaat 2021). Toisaalta, jos organisaatiossa eetti-

sesti toimiminen jätetään huomioimatta, saattaa sekin aiheuttaa henkilöstössä tunteen, ettei 

kyseinen käytös tai toiminta ole organisaation näkökulmasta tavoiteltavaa, johtaen pahimmillaan 

epäeettisen käytöksen lisääntymiseen (Pihlajasaari 2015, 19). Treviño ja Brownin (2004) mukaan 

toivotun mukaiseen toimintaan ja käytökseen ohjaaminen tämän hyveen osalta on sitä tehok-

kaampaa, mitä korkeamman organisaatiotason toiminnan epäeettisyyttä rangaistaan (Kahola 

2014, 15).  
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Organisaatiokulttuurin eettisyyden kehittämisen vaikutuksia 

Eettisen organisaatiokulttuurin kehittämisellä on tutkimusten valossa nähty positiivista vaikutta-

vuutta sekä työhyvinvointiin että kuormittumiseen (Huhtala, Lähteenkorva & Feldt 2011), sitoutu-

miseen (Pihlajasaari 2015), kuin organisaation innovointikyvykkyyteen (Riivari & Lämsä 2019). Rii-

varin ja Lämsän (2019) tutkimustulosten mukaan hyveistä erityisesti toteutettavuus, 

keskusteltavuus, organisaation tuki sekä esimiehen ja johdon esimerkillisyys tukivat innovointiky-

vykkyyttä. Tutkimus edelleen osoitti ne organisaation operatiiviset alueet, joita kehittämällä erityi-

sesti voitiin panostaa innovaatiokyvykkyyden samanaikaiselle kehittymiselle. (Riivari & Lämsä 

2019, 145.) Eettisyyden yhteyttä organisaation luovuuteen tukee myös HeRMo-hankkeen tulokset 

luovan toiminnan edellytyksistä työntekijöiden näkökulmista, joiksi nousivat aika ja vapaus, raamit 

ja tuki, osaaminen, kollektiivisuus, työrauha sekä työn sisältö (Collin & Lemmetty 2019, 220). 

Näistä suuri osa vastaa edellä esiteltyjä organisaatiokulttuurin eettisyyden tasoa kuvaavia hyveitä 

ja niiden sisältöjä.  

Tässä tutkimuksessa CEV-mallia ei käytetä organisaatiokulttuurin eettisyyden tason arvioinnissa, 

vaan mallia hyödynnetään organisaation eettisyyden kokemusten esille nostamisessa mallin hyvei-

den mukaisten keskusteluteemojen kautta. Kaptein (2009, 263) korostaa, että sekä johdolla, että 

organisaatiolla itsellään yhteisönä on vastuu arvioida oman kulttuurinsa kehityskohteita mallin hy-

veiden tarjoamien näkökulmien avulla, vaikkakin organisaatiokulttuurin muuttumista mm. Schein 

(2004) pitää hitaana ja vaikeana prosessina. Kaptein (mts.) näki organisaation eettisyyden alati ke-

hitettävissä olevana, joten malli painottaa arjen toimintojen eettisyyden ymmärtämistä sekä har-

joittamisen tärkeyttä.  
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3 Tutkimuksen toteutus 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimusprosessia tulisi katsoa kehämäiseksi, spiraalimaisesti eteneväksi tapahtumien ketjuksi, 

jossa vuoropuhelu tehtyjen valintojen ja niistä seuraavien toimenpiteiden osalta käy aktiivisesti, 

mutta myös retrospektiivisesti. Tutkimusprosessin aikana tulisi olla sekä mahdollisuus että halu 

tehdä jatkuvaa tilannearviointia, palata tarvittaessa edelliseen vaiheeseen ja tehdä selkeitä ja pe-

rusteltuja ratkaisuja sekä tarvittavia muutoksia tavoitteen saavuttamiseksi. (Eriksson & Kovalainen 

2008, 31; 37.) Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 123) tuovat esille tutkimuksen tekoon liittyvää 

armollisuutta ja luottamusta tutkijaa itseään ja toteutusta kohtaan, sillä prosessin aikana tehdyillä 

valinnoilla tutkimus ohjautuu suuntaan, joka eroaisi eri valintojen mukaan tehdyistä.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata, millaisia kokemuksia organisaation sisäi-

sestä toiminnasta nostetaan esille organisaatiokulttuurin eettisyyttä kuvastavina ja miksi, sekä 

miltä osin ja millä tavoin organisaation sisäisen toiminnan eettisyyttä tulisi kehittää henkilöstön 

näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä keskustelua organisaation toiminnan eet-

tisyyden osalta sekä lisätä tietoisuutta eettisyyden moninaisista piirteistä ja yksilöllisistä näkökul-

mista sekä merkittävyydestä. Lisäksi tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä organisaatiokulttuurin 

eettisyyden kehityskohteista organisaation sisäiseen kehitystyöhön työntekijäkokemuksen paran-

tamiseksi. Tavoitteella oli tarkoitus vastata myös tutkijan omaan tarpeeseen oppia ilmiöstä ja eri-

tyisesti sen näyttäytymisestä muille.  

Tutkimuksen tarkoituksen pohjalta johdettu tutkimusongelma eli pääkysymys:  

- Millaiset kokemukset nousevat esille organisaatiokulttuurin eettisyyden osalta yrityksen 
sisäiseen toimintaan vaikuttavasta päätöksenteosta? 

Tutkimusongelman tueksi määritellyt alakysymykset:  

- Miksi kyseiset kokemukset nousevat henkilöstölle merkityksellisiksi organisaatiokulttuu-
rin eettisyyden havainnoiksi? 

- Miten henkilöstön kokemusten perusteella organisaatiokulttuurin eettisyyttä tulisi kehit-
tää? 

Hirsjärvi ja muut (2010, 138–139) jakavat tutkimuksen tarkoituksen neljään eri piirteeseen, joita 

ovat kuvaileva, kartoittava, selittävä ja ennustava tutkimustarkoitus. Piirteet ohjaavat tutkimus-
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strategisia valintoja pitkin tutkimusprosessia. Tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoitus etsiä syy-seu-

raussuhteita eikä ennustaa tutkittavan ilmiön seurauksia. Sen sijaan tämän tutkimuksen pääkysy-

mys oli luonteeltaan kartoittava sen kerätessä tutkittavaa ilmiötä kuvaavia tilanteita ja kokemuksia 

ja toisaalta kehityskohteita. Tutkimuskysymykset ovat myös tarkoitukseltaan kuvailevia, sillä tutki-

muskysymykset mahdollistavat ilmiön tarkastelua monesta eri näkökulmasta. Toinen alakysymyk-

sistä on miksi-muotoinen. Sen avulla voisi halutessaan selvittää ilmiötä selittäviä tekijöitä, mutta 

tässä tutkimuksessa kysymyksen avulla pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään kokemusten taus-

talla olevia eettisyyden periaatteita ja näkökulmia.  

3.2 Tutkimusote 

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymysten asettelu ohjaavat tutkijaa ongelman ratkaisuun johta-

vien valintojen äärelle. Hirsjärvi ja muut (2010, 132–135) puhuvat tutkimusstrategiasta, jolla kuva-

taan menetelmällisiä valintoja, joilla tutkimus asetettuun tutkimusongelmaan vastatakseen tullaan 

tekemään. Kanasen (2017) määritelmässä puolestaan tutkimusote nähdään metodologian muo-

dostavana ongelmanratkaisun kokonaisuuden kattokäsitteenä. Tutkimusotteen nähdään määrää-

vän tutkimusmenetelmien valintaa, johon kuuluvat niin aineistonkeruumenetelmät, niille tyypilli-

set aineistonanalyysimenetelmät kuin myös tulosten oikeellisuutta varmistavat luotettavuus-

menetelmät. (Kananen 2017, 37–38.) Tämän tutkimuksen osalta valinnat tullaan avaamaan ja pe-

rustelemaan tässä luvussa 4, omina alalukuinaan.  

Tämä tutkimus on tarkoitus toteuttaa hyödyntäen laadullista l. kvalitatiivista tutkimusotetta, sillä 

se ei yleistä, vaan pyrkii ymmärtämään ja kuvailemaan ilmiötä syvällisesti keskittyen merkityksiin 

(Kananen 2017, 36), henkilöstön kokemuksiin ja näkemyksiin edustamansa organisaation organi-

saatiokulttuurin eettisyydestä sekä kehityskohteista. Tutkijan nähdään toimivan tutkimusproses-

sissa sekä tiedonkeruun että analysoinnin instrumenttina, kun hän suodattaa henkilöstön koke-

mukset tutkimustuloksiksi (mts.). Koska laadullisen tutkimuksen vahvuus nimenomaan on 

tutkittavan ilmiön syvällisessä käsittelyssä ja sen uudenlaisessa ymmärtämisessä, on sen valinta 

tutkimusotteeksi tämän tutkimuksen osalta perusteltua.  

Metsämuuronen (2006, 92) näkee kaikki kvalitatiiviset tutkimukset tapaustutkimuksina, erotellen 

tiedonhankinnan strategioilla todellisen lähestymistavan. Tämän tutkimuksen osalta tutkittavasta 

ilmiöstä ei ole selkeää eikä laaja-alaista käsitystä, vaan tarkoituksena on lisätä paitsi tutkijan myös 
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koko kohdeorganisaation ymmärrystä ja tietoisuutta ilmiöstä eli organisaatiokulttuurin eettisyy-

destä sekä eettisyyden vahvistamisen tarpeista ja kehityskohteista henkilöstön kokemina. Ilmiöistä 

oppimista vastaa fenomenologinen tutkimusmetodi, jossa keskitytään ihmisen kokemuksen tutki-

miseen (mts. 92, 152). Koska tutkimuskohteesta ei ole riittävää ymmärrystä, ohjaa tutkimuspro-

sessi ja sen aikana lisääntyvä tieto tulevia valintoja (Kananen 2017, 53). Tämän vuoksi on tärkeää 

dokumentoida valintoja ohjanneet tekijät ylös raporttiin, jotta lukija pystyy sekä ymmärtämään 

toteutetun tutkimusprosessin että arvioimaan sitä.  

3.3 Kohdeorganisaatio ja aineistonkeruu  

Tutkimus kohdistuu asiantuntijaorganisaatioon, joka toimii laaja-alaisesti yksityisen ja julkisen sek-

torin asiakkuuksien digitalisaation edistäjänä ja suunnannäyttäjänä vaikuttaen palveluillaan myös 

yhteiskuntamme jokaisen yksilön elämään. Kohdeorganisaatio on teknologia-, data-, ja designyri-

tys, joka työllistää laaja-alaisella osaamistarjoamallaan yli 1200 asiantuntijaa 6 eri maassa. Yritys 

kategorisoituu kasvuyritykseksi niin kansainvälisen laajentumisensa kuin sekä liikevaihdon että 

henkilöstömäärän vuosittaisen kasvun myötä. Tutkimus kohdistuu kohdeorganisaation Suomen 

yksikköön, joka on toiminut yksiköistä pisimpään, jo yli 20 vuotta. Suomessa työntekijöitä on yli 

900 usealle eri paikkakunnalle jakautuen. 

Tähän tutkimukseen aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoidulla metodilla yksilöhaastatte-

luna. Haastattelut pohjautuivat organisaation eettiset hyveet -mallin mukaisiin kahdeksaan tee-

maan (kts. luku 2.5.). Haastattelurunko (Liite 1) valmisteltiin etukäteen, jotta voitiin varmistaa il-

miön käsittely mahdollisimman monipuolisesti ja toisaalta ainakin kysymysten valossa kaikkien 

organisaation eettisten hyveiden läpikäynti. Haastateltaville kerrottiin tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen pohjautuvan organisaation eettiset hyveet -malliin, mutta sisällöllisesti mallia ei 

käyty läpi, eikä haastattelussa muutoin tuotu esille kysymysten ja teemojen yhteyttä. Tältä osin 

aineistonkeruu poikkeaa perinteisestä teemahaastattelusta, jossa keskustelunaiheiden yleensä jo 

etukäteen kerrotaan haastateltavalle pohjautuvan ennalta määriteltyihin teemoihin ja haastatelta-

van odotetaan ymmärtävän ilmiön käsitteistöä ja sen taustaa. (Kts. Puusa & Juuti 2020, 112-113)  

Tutkimuksen tarkoituksen perustuessa yksilöllisten kokemusten kuvailuun ja kartoittamiseen tut-

kittavan ilmiön eli organisaatiokulttuurin eettisyyden osalta, nähtiin tärkeänä antaa haastatelta-

valle riittävä vapaus tuoda esille omia näkemyksiään organisaation eettisyyden kokemuksista, niin 
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kuin ne hänelle arjessa ilmenevät. Tästä syystä haastattelu nähtiin ainoana oikeana vaihtoehtona 

aineistonkeruulle. Haastattelu mahdollistaa haastateltavan laajemman ajattelumallin tai mielipi-

teeseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisen, ei vain suoraa vastausta (Hirsjärvi, ym. 2010, 205–

206. Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Lisäksi haastattelun vahvuuksina on väärinymmärrysten mini-

moiminen rytmityksellä tai kysymysten toistettavuudella. Haastattelun käyttöä tuki myös tutki-

muksen tavoite lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Organisaatiokulttuurin eettisyyttä ei ole 

kohdeorganisaatiossa aiemmin tutkittu, ja koska kulttuurin nähdään rakentuvan ja muotoutuvan 

vuorovaikutuksessa, nähtiin heidän kuulemisensa haastattelun avulla tavoitetta parhaiten tuke-

vaksi. 

Vaikka haastatteluja rytmittivät ennalta laaditut kysymykset, vaati niiden käyttö haastattelijalta 

erityistä joustavuutta ja muokkauskykyä haastattelutilanteiden ainutlaatuisuuden vuoksi säilyt-

tääkseen haastattelutilanteen rauhallisuus, selkeys sekä johdonmukaisuus ja mahdollistaa samalla 

haastateltavalle kuulluksi ja ymmärretyksi tullut kokemus. Näin haastattelutilanne muotoutuu 

joustavaksi ja antaa hyvät edellytykset välittömän ja luottamuksellisen tilanteen luomiselle, jotta 

haastateltava pystyy tuomaan ajatuksensa, tunteensa, kokemuksensa mahdollisimman aidosti 

esille (Davies 2007, 103–104). Osalle ennalta määritetyt kysymykset sopivat toisia paremmin. Toi-

set taas pääsivät aiheen sisälle paremmin työarkeaan kuvailemalla, josta sitten tarkentavia kysy-

myksiä esittämällä päästiin samojen asioiden äärelle kuin alkuperäisissä kysymyksissä. Haastatte-

luna toteutettu aineistonkeruu osoitti eettisyyden kokemuksen yksilöllisyyden ja eri näkökulmista 

tapahtuvan asioiden ja organisaation toiminnan tarkastelun. Kyselynä toteutettuna tämä huomio 

ei olisi välttämättä välittynyt tutkijalle niin selvästi.  

Tutkimuksen tavoite oli tuottaa tietoa organisaatiokulttuurin eettisyyden kehityskohteista henki-

löstön kokemusten pohjalta. Tästä syystä tutkimuksen osalta ylin johto rajattiin tietoisesti haasta-

teltavien ulkopuolelle, joskin tutkimuksen edetessä jouduttiin pohtimaan johdon edustajien näke-

mysten tuomaa lisäarvoa tutkimustuloksille. Päätöksessä pysymiseen myös vaikutti näkemys, että 

tutkimuksella ei pyritä kuvaamaan johdon ja henkilöstön näkemysten mahdollista vastakkaisuutta, 

vaan henkilöstön kokemusten hyödyntämistä organisaation kehitystyössä, missä yrityksen johdolla 

on suuri merkitys.  
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Tutkijan käytössä olleet ajalliset resurssit rajoittivat haastateltavien määrää ja estivät siten organi-

saation täysimääräisen läpileikkauksen. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 11 organisaation 

työntekijää, jotka valittiin haastateltaviksi tietoisesti sekä tietyin ennalta-asetetuin valintakritee-

rein pyrkien havaintoyksiköiden edustavuuteen, ja siten tutkimuksen luotettavuuteen, joita mm. 

Kananen (2017, 126) korostaa. Koska tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvata henkilös-

tön kokemuksia, ei tämän suuremmalla haastattelumäärällä nähty olevan merkitystä tutkimuksen 

alkuperäiselle tarkoitukselle. Valitulla haastattelumäärällä ja monipuolisella kysymystenasettelulla 

saatavan aineiston nähtiin olevan sisällöltään niin runsas, että onnistuneen tulosten esittelyn 

avulla lukija voidaan vakuuttaa ilmiön tärkeydestä ja tulosten hyödyntäminen osana organisaation 

kehitystyötä voidaan osoittaa aiheelliseksi. 

Haastateltavien moninaisuus ja siten edustettavuus pyrittiin varmistamaan niin sukupuolen, iän, 

työntekemispaikan, henkilöstöryhmän, roolin kuin kohdeorganisaatiossa työskentelyajan osalta. 

Kanasen (2017, 94) mukaan taustatiedoilla on sitova merkitys tutkimuskohteen ja reaalimaailman 

välillä auttaen tutkijaa ymmärtämään esimerkiksi eroavaisuuksia tai haastateltavien suhtautumista 

ilmiöön paremmin. Tässä tutkimuksessa taustatietojen tarkalla selvittämisellä ei kuitenkaan nähty 

missään vaiheessa olevan tutkimustuloksille merkitystä, sillä tämän tutkimuksen tarkoituksena ei 

ollut tutkia taustamuuttujien vaikutuksia tutkittavaan ilmiöön, kokemuksiin tai kehityskohteisiin, 

vaan kuvata kokemuksia niin kuin ne ovat henkilöstölle ilmenneet työarjessaan. Lisäksi taustatieto-

jen raportoinnilla olisi haastateltavien anonymiteettia uhkaava vaikutus, eikä sitä haluttu tutki-

muksen missään vaiheessa vaarantaa.  

Haastatelluista viidellä oli rooli organisaation tukitoiminnoissa. Tämä koettiin tärkeäksi, sillä tuki-

toiminnoissa työskentelevillä nähtiin olevan näkemystä ja kokemusta koko organisaatiota ajatel-

len. Lisäksi tukitoimintojen työ tähtää koko organisaation toiminnan kehittämiseen, henkilöstön 

yhdenvertaiseen kohteluun ja heidän työnteonedellytysten varmistamiseen. Tukitoimintojen työtä 

ohjaavat siten eettiset periaatteet sekä organisaatiota tukeva rooli on osa aiemmin teoriaosuu-

dessa käsiteltyä eettistä henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. (Kts. luku 3.3) Haastatelluista muu-

tama toimi roolinsa puolesta esimiesasemassa. Lisäksi haastateltavista osa toimi asiantuntijaroo-

lissa asiakasrajapinnassa. Heidän osuutta haastateltavista päädyttiin lisäämään haastattelujen 

edetessä. Päätökseen vaikuttivat haastateltavien moninaisuus, sekä organisaation mahdollisim-

man laaja edustettavuus.  
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Asiantuntijoiden valinta haastateltaviksi koettiin aluksi haastavaksi, sillä kuten Kananen (2017, 

126) toteaa, tulisi tutkimukseen valita ne henkilöt, jotka parhaiten tuntevat tutkimusilmiön. Niin-

kään organisaation sisäisen toiminnan tuntemus ei ollut haastetta valintaan tuova tekijä, vaan eet-

tisyyden näkökulman tärkeänä kokeminen. Valintaa helpotti yrityksen sisäinen keskustelualusta, 

missä haastateltavien valintahetkellä käydyistä keskusteluista osa käsitteli vahvasti organisaa-

tiokulttuuria sekä eettisyyden näkökulmiin liittyviä teemoja. Näissä keskusteluissa aktiivisesti osal-

listuneita lähestyttiin haastattelukutsulla. Lisäksi haastattelujen edetessä osalle haastateltavista 

esitettiin kysymys, ketä heidän mielestään tulisi tämän aihepiirin tutkimukseen organisaatiosta ot-

taa mukaan. Tällä varmistettiin alustavia valintoja, vaikkakaan vastauksilla ei ollut vaikutusta lopul-

lisiin valintoihin, vaan ne olivat yksin tutkijan.  

Haastateltavat kontaktoitiin puhelimitse tai organisaation sisäistä pikaviestipalvelua käyttäen. 

Kaikki kontaktoidut suostuivat haastateltaviksi ja haastattelujen kalenterointi sujui vaivattomasti 

haastateltavien aikataulujen mukaan kuukauden aikajänteelle keväällä 2021. Haastattelujen kesto 

vaihteli reilusta tunnista vajaaseen kahteen tuntiin. Haastattelut pidettiin täysin etänä teams-yh-

teyden avulla, ja ne nauhoitettiin hyödyntämällä matkapuhelimen tallennin -toimintoa. Valinnalla 

olla hyödyntämättä teamsin omaa videointityökalua haluttiin varmistaa haastattelujen luottamuk-

sellisuus, sillä teams-tallenteisiin olisi ollut pääsy myös muilla organisaation henkilöillä käyttöoi-

keuksiensa puitteissa. Ns. etähaastattelu oli välttämätön toteutusmuoto, sillä haastatteluhetkellä 

kohdeorganisaatiossa kuten Suomessa ylipäätään vallitsi vahva etätyösuositus ja fyysisiä tapaami-

sia oli syytä välttää Covid-19 pandemian vuoksi. Etäyhteys ja tallennus toimi moitteitta. Yhden 

haastattelun aikana kuvayhteys oli heikompi, mutta äänenlaatuun sillä ei kuitenkaan ollut vaiku-

tusta, eikä haastateltavan kanssa nähty aiheelliseksi keskeyttää haastattelua. 

3.4 Aineiston analyysi 

Jotta aineistoa pääsee analysoimaan, täytyy se saattaa muotoon, jossa analysointi mahdollistuu. 

Kananen (2017) puhuu aineiston yhteismitallistamisesta, jolloin tutkimuksesta riippuen erimuotoi-

nen aineisto muutetaan yhteen muotoon analysoitavaksi. Tätä vaihetta nimitetään aineiston litte-

roinniksi. Litteroinnissa on monia tasoja ja tutkimusmenetelmällä on vaikutusta myös tason valin-

taan. Etukäteen on myös mahdotonta arvioida, mitä aineistosta tarvitaan, ja siten litteroinnin 

tarkkuustaso saattaa tutkimusprosessin edetessä muuttua. Sanatarkassa litteroinnissa puheen li-

säksi myös eleet, äänenpainot, äännähdykset, tauot ja katseet nähdään merkityksellisinä ja siten 
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ylös kirjattavina. Yleiskielisessä litteroinnissa teksti yhteismitallistaa puhekielen kirjakielelle ja pro-

positiotason litterointi koostuu ainoastaan sanoman tai havainnon ydinsisällöstä. (Kananen 2017, 

133–135.) Tässä tutkimuksessa litterointi tehtiin sanatarkasti, mutta vain haastateltavan puheen 

osalta. Matkapuhelimen tallentimella nauhoitetut haastattelut kuunneltiin uudelleen ja kirjoitet-

tiin samalla ylös omille välilehdilleen omiin soluihin Excel-työkalua hyödyntäen.  

Laadullinen analyysi koostuu analyyttisella tasolla Alasuutarin (2011) mukaan havaintojen pelkistä-

misestä sekä arvoituksen ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämisessä aineistoa rajataan valitusta 

analyysinäkökulmasta riippuen teoreettisen viitekehyksen ja havaintojen yhdistämisen avulla. (Ala-

suutari 2011, 39–48.) Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin voi suorittaa aineistolähtöisesti, 

teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä analyysissä kerätyn aineiston annetaan 

johdattaa tutkija kohti teoreettista kokonaisuutta ilman, että aiheesta etukäteen tiedetyn anne-

taan vaikuttaa. Viimeksi mainittu on aineistolähtöisen analyysin suurin haaste, jonka vuoksi on 

määritelty anteeksiantavampi teoriaohjaava analyysimenetelmä, jossa teoria toimii tukena analyy-

sin edetessä, ja aikaisempi kokemus tai tietoperusta saa vaikuttaa uusien näkökulmien avaajana 

aineistoa analysoitaessa.  Teorialähtöinen analyysissä nimensä mukaisesti tutkija lähtee analysoi-

maan aineistoa sisäistämänsä teorian kautta, jolloin aineisto luokitellaan tai kysymykset määritel-

lään teoriassa esitetyn mukaisesti, eikä muille vaihtoehdoille anneta mahdollisuutta. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 108–110.) Tämän tutkimuksen analyysi tehdään teoriaohjaavasti, koska organisaation 

eettisiä hyveitä on käytetty pohjana haastattelukysymyksissä, mutta ei kuitenkaan niihin rajoit-

tuen.  

Laadullisessa analyysissa on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että yhdistäminen ei saa tapahtua alku-

peräisaineiston kustannuksella. Yksittäisten havaintojen pohjalta määriteltyjen sääntöjen tulee pä-

teä koko aineistoon. (Alasuutari 2011, 191.) Uudelleen kootusta aineistosta tehdään synteesien 

kautta johtopäätöksiä, jotka tutkija esittää raportissaan tutkimuksen lopputulemina. Millaiseksi 

kokonaisuus muodostuu, on täysin tutkimuskohtaista. (Puusa & Juuti 2011, 115; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 108.) Koska tämän tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin teoriasta tukea hakevana puo-

listrukturoituna haastatteluna, valittiin ko. teemat myös osaksi tutkimusaineiston analyysia. Tä-

män tutkimuksen tarkoitus ei ollut, mallin alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen, arvioida 

kohdeorganisaation eettisyyttä eikä mallin toteutumista tai sopivuutta kohdeorganisaatioon.  Sen 

sijaan tarkoitus oli nostaa esille organisaatiokulttuurin eettisyyttä kuvaavia kokemuksia. Koska ko-

kemusten esittelytavaksi valikoitui organisaatiokulttuurin eettiset hyveet -mallin hyvekategoriat, 
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tuki teoriaohjaava analyysitapa tätä tarkoitusta parhaiten. Analyysin osalta on kuitenkin tärkeää 

antaa aineiston osoittaa jaottelu, sillä esille saattaa myös nousta täysin uusia näkökulmia organi-

saation eettisyyden ilmentymisestä kohdeorganisaatiossa. Myös tämä on mahdollista, kun analyysi 

tehdään teoriaohjaavasti, ei teorialähtöisesti.  

Aineiston analyysivaiheessa selviää, miten asetettuihin tutkimuskysymyksiin saadaan vastattua 

(Hirsjärvi, ym. 2010, 221). Kuten aiemmin tässä raportissa on todettu, tutkimusprosessi tulisi 

nähdä oppimisprosessina. Voi siis olla, että analyysi osoittaakin tutkijalle, ettei aineisto tuota vas-

tauksia asetettuihin kysymyksiin ja ongelma jääkin ratkaisematta, tai tutkija ymmärtää, miten ky-

symykset olisi pitänyt asettaa ratkaistakseen alkuperäisen ongelman (mts.). Koskisen, Alasuutarin 

ja Peltosen (2005, 231-232) mukaan kerättyyn aineistoon tutustuminen lukemalla ja silmäilemällä, 

auttaa tutkijaa sekä hahmottamaan kokonaisuutta että helpottaa myöhempiä analyysivaiheita. 

Tällöin tutkijalle mahdollistuu parempi tilanteen reflektointi ja siten laadukkaamman haastattelun 

ja lopputuloksen varmistaminen.  

Tässä tutkimuksessa litteroitu haastatteluaineisto tiivistettiin ja pilkottiin yksinkertaisempaan ja 

ymmärrettävämpään muotoon koodaamalla. Kanasen (2017, 132) mukaan koodauksessa aineis-

tosta etsitään tutkimuskysymyksiin vastaavia tekstikokonaisuuksia. Ensin raakamateriaali pilkottiin 

tekstikokonaisuuksiksi, jotka nimettiin organisaation eettiset hyveet -mallin mukaisten teemojen 

eli hyveiden mukaan. Voidaan sanoa, että analyysivaihe oli tutkimuksen teorialähtöisin osuus, kun 

aineisto ensiksi jaoteltiin teorian mukaan eri hyveiksi, jota sitten lähdettiin analysoimaan tarkem-

min. Tämän jälkeen eri hyveiden mukaan järjestetyt tekstikokonaisuudet koottiin toisaalla omiksi 

hyvekohtaisiksi alasivuikseen, jolloin pystyttiin tutkimaan tarkemmin kokemuksia, syitä kokemus-

ten merkittävyydelle sekä kehityskohteita ja tapoja, eli toisin sanoen etsimään hyvekohtaisia vas-

tauksia tutkimuskysymyksiin. Edellisen mukaisessa abstrahoinnissa aineisto järjestetään muotoon, 

jossa tehdyt johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista, 

erottaa tutkimuksen kannalta olennaisin tieto, ja siirtää se yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle 

tasolle (Metsämuuronen 2006, 122). Hyvekohtaisista kokemuksista etsittiin parhaiten kuvaavia ka-

tegorioita, eettisiä periaatteita ja organisaatiokulttuurin eettisyyttä kuvaavia tekijöitä, joiden pe-

rusteella tulkintaa oli mahdollista tehdä.  
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Tutkimuksen alakysymyksellä etsittiin vastauksia kokemusten erilaisiin merkityksiin kuvata organi-

saatiokulttuurin eettisyyttä. Tähän kysymykseen vastaaminen osoittautui analyysin alkuvaiheessa 

haasteelliseksi, sillä suoria tähän kysymykseen vastaavia kysymyksiä ei haastattelussa esitetty ke-

nellekään. Ainoastaan kysymys päätösten helpompaan hyväksyttävyyteen sekä tiedonsaantiin or-

ganisaation eettisen tai epäeettisen toiminnan osalta antoivat viitteitä tälle kysymykselle. Kuiten-

kin aineiston tarkempi analyysi tuotti lisää tietoa kokemusten taustoista ja siten syistä niiden 

merkittävyydelle haastateltavalle.  

Haastattelujen hyvekohtainen jaottelu eli pitkin tutkimusprosessia. Eri hyveisiin jaotellut kokemuk-

set haastatteluaineistosta vaihtoivat paikkaa teoriaan syventymisen myötä ja asetti myös haasteita 

aineiston analysoinnille, kun esimerkkinä normaalin, monin eri tavoin ilmenevän organisaation lä-

pinäkyvyyden sijaan pitikin aineistosta löytää eettisyyden läpinäkyvyyttä kuvaavia kokemuksia. 

Tämä ymmärrys myös rajasi aineistosta osan vastauksista pois ilmiötä kuvaamattomina henkilös-

tön havaintoina.   
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4 Tulokset 

Tutkimuksen tulokset esitellään tässä luvussa hyvekohtaisesti omina alalukuinaan, kappaleessa 2.5 

kuvatun organisaation eettiset hyveet -mallin mukaiseen teoriaan tukeutuen. Kanasen (2017, 33) 

mukaan laadullisen tutkimuksen tulokset ovat päteviä vain sen kohdetapauksissa, mitä tukee myös 

tämän tutkimuksen teoria organisaatiokulttuurin ainutlaatuisuudesta (kts. luku 2.4). Tulosten tar-

koituksena ei ole tässä tutkimuksessa osoittaa tai arvioida organisaatiokulttuurin eettisyyden ta-

soa, vaan tuoda esille sitä kuvaavia kokemuksia ja kehitystarpeita henkilöstön näkökulmasta.  

Puolistrukturoidulla yksilöhaastatteluilla kerättyä laadullista tutkimusaineistoa tulkitessa tulee jo-

kaisen haastateltavan kokemuksia ja näkemyksiä arvostaa sellaisenaan, sillä kuten Kananen (Mts., 

105) tuo esille, jokainen haastateltava nostaa esille itselleen merkityksellisiä ja tärkeitä asioita 

osoituksena hänen kokemastaan todellisuudesta. Vaikka tutkija tai raportin lukija näkisikin asiat 

toisin, ei se anna lupaa kyseenalaistaa kokemusta. Kokemusten osalta voidaan siis sanoa, että to-

dellisuuksia on yhtä monta kuin tutkittavia, ja tärkeämpää onkin pohtia, mitä sillä tiedolla 

teemme. 

4.1 Selkeyden kokemuksia 

Aineistossa selkeyden hyveeseen liittyvät kokemukset organisaatiokulttuurin eettisyydestä jakau-

tuivat kolmeen osa-alueeseen 1) säännöt ja sovitut toimintatavat, 2) roolit ja vastuut sekä 3) odo-

tukset. Yhdistävänä piirteenä kaikkien selkeyden hyveen kokemusten osalta oli vastuuntunto niin 

oman tekemisen kuin kollegojen ja organisaation kehittymisen osalta. Nimensä mukaisesti selkey-

den hyveen kokemuksissa merkityksellistä haastateltaville oli hyveen mukaisen toiminnan tuoma 

turvallisuuden tunne. Selkeyden hyveen toteutuessa turvallisuuden tunne vahvistuu, minkä näh-

tiin vaikuttavan myös siihen, että asioita nostetaan herkemmin esille.   

Säännöt ja sovitut toimintatavat 

Säännöt ja sovitut toimintatavat sisälsivät niin eettisyyden minimivaatimuksen, organisaation ar-

vojen mukaisen toiminnan, kuin muut olemassa olevat organisaation sisäiset toimintatavat ja nii-

hin liittyvät kokemukset. Eettisyyden minimivaatimus, eli lakien ja sääntöjen mukaan toimiminen 

näyttäytyi tässä kategoriassa perälautana, johon tukeutua esimerkiksi haastavissa tilanteissa.  
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Sitten kun on niitä ikäviä asioita, niin täytyy miettiä firmaa, että mitä lait sanoo tai 
miten työpaikalla pitää asiat hoitaa. Kyllä mä näkisin sitä eettisyyttä siinä, että nou-
datetaan sääntöjä ja lakeja, mutta loppuviimein pitää kysyä, onko tää niinku oikein? 
(H6) 

Kyllähän meillä firmassa on sellaisia geneerisempiä, että toimitaan eettisesti, että on 
semmoista perälautaa. Mutta mitä se on tarkemmin, niin siitä olen itse enemmän 
vastuussa. Jos ajatellaan arvoja ja code of conductia tai miten meillä toimimisesta 
puhutaan yleisesti. (…) Tietoturvajuttuja kun tulee mietittyä, niin siellä on yksityisyy-
densuojajuttuja, mikä on eettinen asia. Säännöt ja pykälät on siellä vaan sen verran 
tiukkoja, joten sieltä löytää aina sen perustelun, kun joku tuntuu väärältä. (H10) 

Se on sellaista tarkentamista, että mitä se tarkoittaa tässä kontekstissa. Ja sit mä 
vaan vien sen tiedon sille työntekijälle, tai esimiehelle. Yritän välttää mahdollisimman 
pitkälle, että mä en tee päätöksiä kenenkään puolesta, vaan mä vaan yritän tarjota 
sen, mitä mä voin tuoda siihen pöytään, sen tulkinnan, tai mitä mä oon saanu muu-
alta kommenttina. Ja ne päätökset jää asiaan liittyville, että ne tekee sen päätök-
sensä, miten tekee. (H1) 

Arvojen mukainen toiminta nähtiin monen haastateltavan osalta lähtökohtana eettiselle pohdin-

nalle ja organisaation toiminnan arvioinnille. Arvojen mukaan toimiminen koettiin vahvasti organi-

saatiokulttuuria kehittäväksi, kun toiminta oli näkyvää juuri työntekijätason toiminnassa. Koke-

mukset sisälsivät organisaatioluottamusta ja sitoutumista henkiviä asioita päätösten perustuessa 

yrityksen arvoihin. Yrityksen historiaa ajatellen merkittävänä kokemuksena aineistosta nousi esille 

arvojen työntekijälähtöisen syntyperän vuoksi koettu arvostus ja kunnioitus. Se, että työntekijät 

ovat olleet arvotyössä aktiivisesti mukana, asettaa koko henkilöstön tilanteeseen, jossa arvot jo 

lähtökohtaisesti tuntuvat omilta ja samaistuttavilta, ja niiden mukaan toimimista kohtaan koetaan 

vastuuta niin yksilöinä kuin yhteisönä.  

Me kun ollaan arvopohjainen yritys, niin se jo itsessään luo siihen perustan, että teh-
dään arvojen mukaisesti. Jos kävisi niin, että toimisi niitä vastaan, niin se olisi aika iso 
kriisi yritykselle, voisin uskoa. (H7) 

Yritän aina lähteä meidän firman arvoista liikkeelle. Kun ne on sellaiset aika selkeet ja 
sanotaan, että niissä on aina vähän vaihtelua, että tilanteesta riippuen, mutta ne on 
kuitenkin sellaiset yleispätevät ne arvot siinä mielessä, että niihin voi aina nojata, 
että onko tää mennyt niin kuin näiden mukaan. Toisesta suunnasta myöskin, jos toi-
mii arvojen vastaisesti, niin sekin on helppo tunnistaa sieltä kuitenkin. (H1) 
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Tavallaan ne ihmiset, joista aidosti näkee sen välittämisen, niin se (organisaatiokult-
tuuri) tulee kyllä sieltä. Ei varmaan se välittäminen siellä asiakkaalla näkyis, että en 
haluais siellä olla, mutta on niitä yksittäisiä ihmisiä, joista se näkyy. Ne on sitä henki-
löstöä, josta se näkyy. (H8) 

Meidän yrityksen tapauksessa se (menestyminen) perustuu pitkälti ihmisistä lähtenei-
siin arvoihin, joka tekee siitä todellisemman, kuin jos ne olis jossain kabinetissa mää-
ritelty. (H7) 

Se, mikä mulle on tärkeää ja musta oikein, ei välttämättä ole sitä muille. Sen takia 
siinä pitäisi olla yhteinen pohja, mille perustaa niitä ajatuksia ja varmaan meidän ar-
vot niitä on. (H9) 

Olemassa olevat organisaation sisäiset toimintaohjeet koettiin toimintaa tukevina, turvallisuuden 

tunnetta lisäävinä sekä arkea helpottavina.  

Palkkakeskustelut on nykyään älyttömän kivoja, kun siinä on se prosessi. Se on se 
hetki, jossa mä todella teen yhteistyötä. Mulla on oman esimiehen kanssa selkeä ti-
lanne, että miten me tehään, sillä on selkeä rooli, mitä se tekee. Ne on esimiehen 
kannalta tosi tärkeitä tilanteita, kun sillon me todellakin hoidetaan yhdessä tätä si-
säistä puutarhaamme, jonka seurauksena me sitten onnistutaan myös asiakkaissa. 
(H6) 

Kokemuksista oli löydettävissä myös kritiikkiä organisaation päätöksentekoa ja toimintaa kohtaan. 

Näkökulmat, joita nostettiin esiin, sisälsivät katteettomia lupauksia, eriarvoisuutta sekä epäoikeu-

denmukaisuuden kokemuksia.  

Toiset kokee, että minä olen ansainnut tämän, koska olen työssäni niin hyvä tai koska 
olen tehnyt niin paljon töitä, tai projektin rahatilanne on niin hyvä. Siinä vaiheessa se 
menee epäreiluksi, kun joissain projekteissa tilanne on niin tiukka, ettei projektin kat-
teet kestä tai yksikössä katsotaan tiukemmin, tai pp katsoo tarkasti projektin rahati-
lannetta, ja kokee ettei ole varaa virkistyä. Kun taas toiset projektit on myyty niin 
suurilla katteilla, ja sitten sitä käytetään perusteena virkistäytymiselle. Se on epärei-
lua, jos joku on assignoitu siihen hyväkatteiseen projektiin ja joku ei. (H4) 

Useammassa keskustelussa on tullut esille, että kehityskeskustelussa on määritelty 
mitä asioita pitää parantaa, jotta voidaan tarkistaa palkkaa. Henkilö on tietoisesti 
lähtenyt parantamaan toimintaa näiden osalta. Seuraavassa palkkakeskustelussa on 
sanottu, että korotus ei ole mahdollinen, kun kätemme on sidottu, kun meillä ei ole 
kuin x e ja se menee nyt toiselle. Se aiheuttaa eniten närää, kun onkin sanottu, että 
nyt sun tartteis tehdä vielä tää ja tää asia ja sitten voidaan katsoa sun palkkaa. Siinä 
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on vaan sen ihmisen näkökulma, mutta kun niitä mielipiteitä on ollut useampia, niin 
kyllä se pistää miettimään, että miksi edes luvataan. (H2) 

Kyllähän se on niin, että saa, jos kysyy ja pääsee paikkoihin, jos niihin pyrkii. En tiedä 
miten sitä pitäisi käsitellä sitä asiaa, että kaikille ei tarjota samoja (resursoinnillisia) 
mahdollisuuksia, jos ovat vaikka passiivisempia tai eivät ole niin verkottuneita. Esim. 
se verkottuminen on ollut vähän vaikeampaa eri paikkakunnilla tai niiden välillä, ja 
sitä kauttahan sitä saa sitten mielenkiintoisempia keikkoja, kun tuntee ihmisiä. (H10) 

Roolit ja vastuut 

Toisten hyvinvoinnista huolehtiminen korostui myös tässä kategoriassa yhtenä eettisyyden peri-

aatteista. Vaikka rooli määrittelikin vastuulle piirteitä, kuten valvova, huolehtiva, mahdollistava, 

jne. näkyi vastauksista myös, että yksilö itse on vastuun tasonsa määritellyt tiedostaen kuitenkin 

sen rajat.  

Ei sitä(vastuuta) ainakaan kukaan ole sanallistanut ääneen, että ei kukaan ole sano-
nut, vaikka mun esimies tai kukaan heistä ole sanonut, että ymmärräthän nyt, että 
kun toimit tällaisessa roolissa, niin sinulla on tällainen vastuu, ei ikinä. Ei olla edes pu-
huttu siitä, eli se tulee sisäsyntyisesti. Nyt kun alkoi miettiä, niin onhan nää aika tär-
keitä käydä läpi, että sä aina edustat jotain ryhmää, sä et ole vaan sinä, vaan sä olet 
myös jonkun edustaja. (H9) 

Mulle on hyvin selvää arjessa, mitä mun työtehtäviin kuuluu. Mulle ei oo lainkaan sel-
vää, mitä siellä himmelissä (johdossa) kaikilla on työtehtävinä. Ja musta heidän teh-
täviinsä kuuluu kulttuurin kehittäminen. Ja ihan varmasti siellä on sellainen tyyppi, 
jolle se kuuluu, niin miks hän ei ota tätä työnalle? (H8) 

Ei meidän tarvitse kaikesta olla se eettisyyden vartija, eikä meidän tarvitse linjata 
kaikkea. Kyllä me vaikeat jutut laitetaan eteenpäin, koska siinä vaaditaan mietintöjä, 
että miten tän pitäis suuressa kuvassa mennä. (H3) 
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Odotukset 

Organisaation työntekijälle asettamat odotukset sisältävät selkeyden hyveen kontekstissa koke-

muksia strategian ja tavoitteiden selkeydestä työntekijän toimintaa ohjaten. Tämä kategoria itses-

sään antoi parhaiten vastauksia selkeyden hyveen peruskysymykseen, eli kuinka selvää minulle on, 

miten minun odotetaan toimivan. Epävarmuus oli yleisesti koettu tunne, mikäli odotuksiin liittyvät 

kokemukset eivät olleet positiivisia.  

Yhteisötasolla niitä (tavoitteita) on nyt avattu uuden toimitusjohtajan myötä enem-
män. Kun niistä puhutaan, niin ne on ymmärrettävämpiä. Sun on helpompi ymmär-
tää, miksi niitä erilaisia ratkaisuja on tehty, kun sä oot kuullu siitä pitkin matkaa. Se 
lisää epävarmuutta se, että mitä enemmän siellä on sellaisia aukkoja, mistä ei pu-
huta. Ne täytetään jollain, joka voi olla ihan eri kuin mitä se oikeasti on, niin se lisää 
epävarmuutta ja sit epäluottamusta ja se on aika ei-toivottu matka. (H9) 

Missä ne tavoitteisiin pääsyt määritellään? Tavoitteet julkaistiin kick offissa, mutta 
sen jälkeen ne meni aivan ohi, että niistä ei tullut minkäänlaista keskustelua. Se, ettei 
ne herättänyt keskustelua, niin se oli aika yllättävää. (…)  Näitä tavoitteita ei jalkau-
tettu samalla tavalla kuin aiemmin, vaan ne vaan ilmaantui sinne. Se oli vaan se yksi 
intrapostaus. Nehän otetaan omiksi siinä vaiheessa, kun siihen tulee se kiinnitys-
kohta, että miten minä vaikutan näihin tavoitteisiin. (H7) 

En tiedä onko se työtyytyväisyyttä lisäävä tekijä, että sä vaan hampaana rattaassa 
väännät tietämättömänä tekemään jotain, tietämättä mitä isompaa tarkoitusta se 
palvelee. (…) On jätetty olennaisia asioita korostamatta mitä olis pitänyt korostaa. Se 
aiheuttaa epävarmuutta tai hyväksymättömyyden tunnun. (…) Nyt kun se on häh-
mäistä, niin ei ole tietoa, mihin pistää paukkuja. Se terävöittäis painopistealueita, joi-
hin omaa ammatillista suuntaa voisin kehittää. Minkä tyyppisiin teknologioihin pitäisi 
perehtyä? Mikä olisi sellaista, mitä me nyt halutaan panostaa sekä isossa kuvassa 
että pienemmällä tarkkuustasolla? Vahva viesti strategisella tasolla, että laitetaan 
paukkuja asiaan x. Niin se olis tärkeä viesti, mihin toimintaa pitäis ohjata. Nyt se ta-
vallaan se asiantuntijoiden uraa ohjaava signalointi puuttuu kokonaan. Se on organi-
saatioviestinnällinen haaste mielestäni. (H11) 

Selkeyden hyveen kehityskohteet organisaatiokulttuurin eettisyyden parantamiseksi oli jaettavissa 

muutamaan näkökulmaan. Organisaatiolta toivottiin kurinalaisuutta yhteisten pelisääntöjen nou-

dattamisen osalta ja toisaalta odotuksista ja arvoista viestimiseen toivottiin konkretiaa, joihin kiin-

nittyä. Organisaation toimintatapojen ja prosessien selkeytys nousi myös esille kehitystarpeissa.  
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Meidän pitää ymmärtää meidän toimintamalleja, myös niitä, mitä ei haluta itsel-
lemme myöntää. Ettei se ole yksittäinen tilanne, että se tehdään. Ne asiat pitäisi tun-
nistaa ne eettiset rajatilanteet, miten me niissä jatkossa toimitaan, ja antaa sitten se 
esimerkki, että miten niissä jatkossa toimitaan. Ja rohkeutta pitää kiinni siitä, mitä on 
sovittu, eikä tehdä poikkeamaa. (H9) 

Kurinalaisuuttaa, että jos on tehty linjaus, jossa lukee, että se koskee kaikkia, niin se 
sitten koskee kaikkia, ilman eri poikkeuksia. Se on ihan typerä ohje, jos meillä ei kui-
tenkaan toimita niin. (H2) 

Jos joku falskaa, että pitäisiköhän meidän muuttaa sitä linjausta, että onkohan se 
siinä linjauksessa se vika, jos jokainen esimies tekee sen saman virheen. (H3) 

Rentouden toivois näkyvän enemmän ja toivois, että siitä vois kommunikoida enem-
män. Siinä se kommunikointi ois jopa riittävä. Ite ottaa niin tosissaan tuon työn, enkä 
oo varmaan ainoa, niin jos sais viestiä tuosta rentouden tärkeydestä, niin se tuntuis 
hyvältä. (H8) 

Mun mielestä me voitais kertoa enemmän liiketoiminnasta. Siitä on tullut sellainen 
hassu, että pitää tosi tarkkaan miettiä, että voidaanko me puhua käyttöasteesta. Sik-
sihän me voidaan hyvin, kun yritys voi hyvin ja on toimintaedellytyksiä, ja sitä varten 
me rakennetaan koko ajan niitä toimintaedellytyksiä. Jos tehdään liiketoiminnallinen 
päätös, niin kerrotaan, miksi se on tehty. Mähän en tiedä, että mitä strategiassa on 
suunniteltu tulevaisuudelle. Sehän voi olla hyvinkin tärkeä päätös. (H5) 

Aika monet, jotka on ollu pari vuotta firmassa, aika vähän tietää, mitä firmassa on, 
minkä tyyppisiä hommia tehdään, miten niihin voi hankkiutua. Ehkä semmoista orga-
nisaation sisäistä käyttöohjetta vois olla enemmän. En tiedä toteutuuko se resursointi 
tälläkään hetkellä niin hyvin? Nehän tuntee varmaan semmoiset ihmiset, jotka vaih-
taa keikkoja vähän useammin, mutta monella on semmoinen, että vaihtaa aika har-
voin, jolloin profiloituu semmoiseksi tietyn homman tekijäksi. Se on aika läpinäkymä-
tön prosessi meille tekijöille, että kun sieltä resursoinnista tulee yhteydenotto, että 
mitä olen tehnyt oikein tai väärin, että tulee tai ei tule yhteydenottoja. Informaatio 
kulkeutuu resursointiin, että olen käytettävissä, mutta olen huomannu, että siinä on 
sellainen aikaikkuna, jolloin pitää käydä koputtelemassa ja juttelemassa, että aktiivi-
suus palkitaan siinä hommassa. (H10) 
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4.2 Esimerkillisyyden kokemuksia 

Esimiehen ja johdon esimerkillisyyteen liittyviä kokemuksia aineistosta ilmeni muihin nähden vä-

hemmän, mutta toisaalta haastattelukysymyksetkään eivät sisältäneet suoraan lähiesimiehen tai 

yrityksen johdon esimerkillisyyttä kartoittavia kysymyksiä. Kokemukset jakautuivat johtamisroolin 

sisäistämiseen ja motivaatioon johtaa sekä eettisyyden ja rehellisyyden merkityksellisyyden vies-

tintään ja korostamiseen toiminnassa. Toisin sanoen johtajan omaan toimintaan sekä hänen rea-

gointihalukkuuteensa liittyviin kokemuksiin. Roolin sisäistämisessä huomio kiinnittyi monessa ko-

kemuksessa johtamisen vaikutuksiin, kuten toiminnan levittymiseen ja johdettavien hyvinvointiin 

sekä johtajan ja johdettavan luottamussuhteeseen. Kysyttäessä, eettistä toimintaa odotettiin eni-

ten johtamisvastuussa olevilta henkilöiltä, joilta aineiston mukaan myös odotettiin entistä vah-

vempaa otetta reagointiin.    

Aika isoa vastuuta koen eettisesti toimimisesta, koska mulla on vastuulla ihmisten hy-
vinvointi ja strategian tuominen tekemiseen ja niiden arvojen tuominen niille tiimiläi-
sille esiin, ja miten sitä voidaan siinä arjessa toteuttaa ja miettiä, jotta se toteutuu. 
Esimiehen tehtäviin kuuluukin sellainen, mutta voi olla, että olen myös aika paljon it-
sekin sitä asettanut. (H5)  

Pari esimiestä ehdottavat itse tosi aikaisessa vaiheessa, kun ollaan vasta paranta-
massa asioita, niin he tuo niitä esille, kyselee apuja ja ovat silleen, että tämmöstä ol-
laan nyt mietitty, et voisko tässä jotenkin jeesata, mutta he on enemmän sellaisia, 
että ajattelevat tosi paljon sitä työntekijän näkökulmaa. (H1) 

Mä luulen, ettei kaikki ihan ymmärrä, että meillä kasvu on strateginen valinta. Esi-
henkilöt ja tiiminvetäjät on avainroolissa tämmöisessä, että se viesti menee heidän 
kauttaan. Se miten niistä asioista puhutaan tiimeissä, miten niistä ei puhuta. Jotkut 
hoitaa sen varmaan tosi hienosti ja jotkut varmaan ei. (H7) 

Erityisesti esimiesasemassa, johtoasemassa tai työnantajan edustajilla se (eettinen 
toiminta) on erityisen tärkeää, koska jos sä et toimi eettisesti, niin ne sun huomassa 
olevat saavat sen itselleen ja jakavat edelleen. Jos yksi esimies taivuttelee sääntöjä 
omalle tiimilleen, niin se on sitten jo isompi joukko ihmisiä. (H3) 

Kasvu ja tiedon siiloutuminen ja säilöminen ylemmille tasoille on väistämätön seikka, 
joka vaikuttaa siihen, ettei mulla ole enää sellaista tietoa, jonka avulla voisin arvi-
oida, toimiiko esim. mun johtaja eettisesti, koska mulla ei ole sitä tietoa, niin sitten se 
on semmoinen luottamus, että mä luotan, että yksikön jory toimii ihan ok. (…) Olen 
käynyt keskusteluja yksikön johdon kanssa, ja he on sitten jakanut sitä tietoa, esim. 
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että minkälaista heillä on pöydällä ja se on ollut mielekästä. Toki se on huolestutta-
vaa, että tällaiseen on menty ja täytyy erikseen varata aika, että kertokaa nyt ih-
meessä mitä te teette siellä. (H6) 

Tuntuu, että meillä usein ylin johto on viitannut kintaalla tällaisiin asioihin, säädöksiin 
ja sovittuihin sääntöihin. Se on yksi iso ongelma, jos johto ei elä niin kuin opettaa. 
(H4) 

Esimerkillisyys ilmeni aineistosta myös muina kokemuksina. Näissä kokemuksissa esimerkkiä ei 

niinkään haettu tai imetty johtavassa asemassa olevalta, vaan kollegatasolta. Lisäksi esimerkillisyys 

näkyi myös muiden kuin johtavassa asemassa olevien vastuun ottamisena ja muiden hyvinvoin-

nista huolehtimisena. Näiden huomioiden pohjalta erityisesti tutkimuksen kohteena olleen organi-

saatiokulttuurin eettisyyttä kuvatessa esimerkillisyyden hyvettä ei nähty aiheelliseksi esittää vain 

johdon ja esimiesten osalta, vaan, kuten luvun 2.4 eettisen henkilöstöjohtamisen teoriassakin 

esille tuotiin, johtaminen voi organisaatiokulttuurista riippuen olla myös jaettua ja levittäytynyt 

kaikille organisaatiotasoille. Em. huomio voi kertoa organisaation toiminnan perustumisesta vah-

vaan autonomiaan, toisaalta se saattaa kertoa myös johdon ja työntekijöiden välimatkasta.  

Mä koen omaan rooliini arvojen välittämisen ja arkipäiväistämisen. On ihan hyvä sa-
noa toisista hyviä asioita. Voi vaan kehuakin välillä. Kiittäminen aina välillä unohtuu. 
Se on mun tehtävä arjessa. Kuuntelee, mitä muilla on sanottavaa, käy kahvikeskuste-
luja ja kyselee et sais keskusteluja auki ja sanoo oman mielipiteensä, vaikka se olisi 
erilainen kuin muilla, et näyttää et se on ok ja niin voi tehdä. Ihan sama ootko koke-
nut tai kestätkö kuinka jatkuvaa kehittämistä, niin se, että joku sanoo sulle, että hy-
vin sä vedät, niin se kantaa tosi pitkälle. (H1) 

Jos pitää jotakin tyyppiä fiksuna ja oman ajattelun kanssa menee yksiin, niin kyllä 
semmosesta ihmisestä ottaa mallia herkemmin. Ei meillä johtoasemassa olevia ole. 
Ne on enemmän asiakastyötätekeviä, joista löytyy niitä, joita arvostaa enemmän. (…) 
Kyllähän ne johtajatkin ostaa sillä arvostusta ja legitimiteettiä, kun toimivat hyvin ja 
ovat lähellä ja näkyviä. (H10) 

Jos mennään konkreettisemmin asioiden kanssa tekemisissä oleviin, niin he ottavat 
koppia ja koitetaan saada muutosta aikaiseksi case by case. Kun huomataan, niin koi-
tetaan löytää ratkaisuja tai levittää tietoisuutta. (H4) 
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4.3 Toteutettavuuden kokemuksia 

Kohdeorganisaation haastatteluaineistosta nousseet kokemukset eettisyyden toteutettavuudesta 

osoittivat arvoristiriidattomuuden tärkeyttä. Arvoristiriidattomuus nähtiin erityisen tärkeänä 

omassa tekemisessä ns. arvoperustaisena valinnanvapautena sekä yleisesti organisaatiotason ar-

vopäätöksenä profiloitua tietyn tyyppiseksi työnantajaksi ja asiakkaan kumppaniksi.  

Datan käytön pohdinta ja eettinen datan käyttö tulee nousemaan vahvasti esiin. Vä-
lillä tuntuu, että joutuu aika yksin sen tilanteen kanssa, kun mulle on tärkeää, että 
tietojen käyttöä rekistereissä rajoittaneiden tahtoa kunnioitetaan. Oon hyvin tarkka 
omissa tekemisissäni sen kanssa, se vaan ei näytä olevan kovin tärkeä asia kaikille. 
(H6) 

Minulla on vastuu sanoa, mikäli asiakas haluaa jotain, mikä on vastoin sitä, mitä me 
yrityksenä haluamme tehdä ja tarjota, tai se on täysin vastoin sitä näkemystä, mikä 
meillä kollektiivisesti tiiminä on. Se ei ole silloin kenenkään etu, että sanotaan asiak-
kaalle joo joo, ja sitten mietitään mistä haalitaan tekijät keikkaan, mitä kukaan ei ha-
lua tehdä. Täytyy jonkunmoista filtteriä yrittää pitää, että mikäli eteen tulee keikka, 
joka on täysin vastakarvaan, silloin mulla on vastuu nostaa lippu pystyyn ja sanoa, 
ettei tää oo meidän juttu, ei ruveta tämmöiseen. Tietysti siinä täytyy pohtia liiketoi-
minnalliset perusteet yms. rahakas keikka tai pr-mielessä hyvä keikka. Omasta mie-
lestä pidän ensisijaisena meidän asiantuntijoiden työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia, 
koska silloin tulee myös parempaa jälkeä, kun ihmiset on täysillä mukana siinä hom-
massa. (H11) 

Jos on joku sellainen asiakkuus, että sä et vaan niin kuin pysty tekemään sitä asiaa 
sellaisella, että sä oikeesti haluaisit tehdä siitä hyvän ja että se johtuu jostain asiasta 
x, sä et pidä siitä firmasta tai siellä on jotain muuta, vaikka henkilöitä, että sä tiedät 
et ei tästä tuu niinku mitään, niin se pitää pystyy sanomaan. Ja on se mikä tahansa se 
syy, sun oma periaate tai jotain muuta, niin sen pitää olla ok. (H1) 

Vastuuntunto sekä työnantajaa että työntekijöiden hyvinvointia kohtaan näkyi myös toteutetta-

vuuden hyveen kategoriaan kuuluvista kokemuksista. Toisaalta sillä nähtiin olevan myös toisenlai-

sia vaikutuksia.  

Tässä roolissa on ihan sama, kuinka kiire on muuten, niin sille (toisen auttamiselle) 
löytyy aina aikaa, jostain. Se on ihan ehdoton, että maksimissaan seuraavalle päivälle 
voin siirtää, jos en just siinä voi hoitaa, se menee asiakastyönkin ohi. (H1)  
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Esimiesrooliin lupautuessani olen uhrannut oman laskutusasteeni ja aina kun tiimiläi-
sellä on ollut tilanne, ei ole ollut vaikeata heittää hanskoja tiskiin ja lähteä sammutta-
maan paloja toisaalle. (H6) 

Melkein tekee vaikeaksi tehdä päätöksiä, kun huomiointia on niin paljon, eikä haluta, 
että kukaan pahoittaa mielensä. (H3)  

Se on meillä iso ongelma, ettei haluta kieltää tai puuttua, ettei työntekijä pahoita 
mieltään. Ja pelätään liikaa, että hän lähtee kilpailijalle, kun siellä ei näin tehdä. Ima-
gohaitta estää meitä toimimasta siten kuin pitäisi. Pelätään, että kun naapurifir-
massa ei muka toimita näin. (H4) 

Toteutettavuuden hyveen kriittisyys kokemuksissa kohdistui erityisesti työntekijän omaan työhön 

kohdistuviin eettisiin kysymyksiin ja arvoristiriitoihin. Toisaalta kokemukset myös käsittelivät orga-

nisaatiokulttuurin mahdollistamaa keskustelua arvoristiriitatilanteissa, mikä taas onnistuessaan 

lisää luottamusta ja edesauttaa niin oppimista kuin toiminnan kehittymistäkin. On kuitenkin huo-

mionarvoista, että toteutettavuuden hyveen huonot kokemukset liittyvät pitkälti tilanteisiin, joissa 

yksilö joutuu toteuttamaan työssään epäeettisiä päätöksiä vastoin omaa haluaan. Positiivisten ko-

kemusten taustalta oli havaittavissa niiden perustuminen epäeettisiin kokemuksiin jossain aiem-

massa työpaikassa tai elämäntilanteessa.  

Koen oman roolini helpoksi, että tehtävä on vaan luetella faktoja, ja vaan toteuttaa 
niitä päätöksiä. Toisaalta se vituttaa, että kun sanot faktoja, niin silti se päätös teh-
dään välillä niitä vastaan ja sitten tulee tunne, että älä siellä piipitä, että nää päätök-
set tehdään jossain muualla. Jos esitän jollekin asian, että tämä ei mene nyt oikein, 
jos tää menee näin, niin sanotaan, että antaa mennä nyt. Seuraavalla kerralla on 
taas selitys, että taas voidaan antaa mennä. Tuleeko kertaa, ettei se sitten käviskään, 
vai riippuuko se aina henkilöstä? (H2)  

Meitä ohjaa monet säädökset, joita ei kuitenkaan noudateta. Se ärsyttää suunnatto-
masti ja olen aidosti vihainen, että me päivittäin työssämme tehdään asioita, jotka 
on vähän väärin ja me tiedetään se koko ajan. En halua olla se, joka joutuu syytetty-
jen penkillä, kun tää joskus kosahtaa. (H4) 

Tilanne, että kun sanoin, etten pysty ottamaan tätä projektia, mutta voitte käyttää 
nimee. Sit sainkin kuukauden päästä kutsun aloituspalaveriin ilman kysymättä. Sa-
noin, et hei, et mä en voi tätä ottaa, niin sit sanotaan, että mut kun sun nimi siinä on, 
eikä tähän tullut ketään muutakaan. Niin, eihän se oo ok. (H9) 
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Kun tarjouksiin täytetään pätevyyksiä, että kuinka paljon sulla on kokemuksia. Se on 
semmoinen, missä oon joutunut jopa inttämään, että tämä on ihan fiktiota, mitä nyt 
meinaat tähän tarjoukseen laittaa, eikä ole ihan varmaa, että päättyikö se siihen lo-
pulliseen versioon. Siinä olis kyse sitten semmoisesta epärehellisyydestä. Ei pitäisi olla 
mahdollista, että minut tahtomattani vedetään mukaan tilanteeseen, mikä on minun 
ammattietiikkaani vastaan. Kyllä mä haluaisin tietää, että mitä siihen tarjoukseen on 
laitettu, etenkin jos mä päätyisin sinne hommiin. Varsinkin jos tehdään jotain julkku-
projektia, niin onhan se veronmaksajan höynäyttämistä ja jos se on yleinen tapa, 
mitä tehdään, niin en sitten tiedä, mikä on oikea ratkaisu tähän. Jos sitä on eettisesti 
ongelmallisessa toimintakulttuurissa tekemässä juttuja, niin on siinä itselläkin silloin 
eettisesti ongelmallinen rooli. (H10) 

Sitä miettii, että mikä painaa sit eniten? Se kokemus, että tää (CV:n käyttö tarjouk-
sissa) ei ole ok vai, et me saadaan tää asiakas meille? Varmaan se, et me saadaan se 
asiakas meille. (H9) 

Toteutettavuuden hyveen kehitysehdotuksista näkyi tarve keskusteluille, jonka pohjalta toteutet-

tavuuden hyve voi edes toteutua organisaation toiminnassa. Näissäkin tarpeissa vastuuntuntoi-

suus ja itsensä kehittäminen olivat kantavia periaatteita.  

Tiimi aloittaa uuden projektin, vaikka keskustelut on käymättä. Ei olla puhuttu odo-
tuksista, tavoitteista, meidän tavasta toimia, mihin uskotaan. Me käydään näitä tosi 
vähän. Ihan kuin meillä on prosesseja toiminnoille, niin meillä tulis olla käytäntöjä, 
miten me käydään tällaisia keskusteluja. (H9) 

Olis hyvä, jos vois jotenkin liputtaa sen, että haluais vaihtaa projektia ja jos olis perus-
kriteerit täyttyny, niin sitten kysyttäis että onko sinua harkittu tähän ja sitten kerrot-
tais kuka ja miksi joku siihen valittiin. (H10) 

4.4 Organisaation tuen kokemuksia 

Aineistosta nousi esille sovittujen sääntöjen kunnioittamiseen, luottamukseen sekä osallistami-

seen liittyviä kokemuksia pyrkimyksenä organisaation kehittäminen.  

Meillä on ihmisiä, jotka usein kysyy, että onko tää ok. Se on aivan mahtavaa, ja niistä 
tulee sanottuakin niille, että hyvä että kysyvät. Niillä on itsellekin suuri merkitys, että 
joku välittää näistä asioista, että joku haluaa tehdä asioita oikein. Se on tosi positii-
vista. Jos tätä nostais keskusteluun ja linkittää yleisesti meidän eduista ja niiden tasa-
puolisuuteen, niin että täällä toimitaan hyvin ja tasapuolisesti, se kohottais sitä 
omaakin suhtautumista positiivisemmaksi. (H4) 
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Meillä on suhtauduttu rekrytointiin tosi hienosti. Meillä on otettu tiukka linja siihen, 
että hakemuksiin vastataan ja hakijat pidetään tietoisena siitä, missä mennään. Se 
on hieno juttu, että siihen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rekrytointi on rajapinta, 
joka näkyy firmasta laajalle ulospäin. Monet on antanut palautetta, että rekrypro-
sessi on hyvin meillä hoidettu. Se on todella tärkeä juttu. (H11) 

Tiimiläisten kanssa keskusteluissahan on kyse siitä, että ne saa vaikuttaa, saavat ää-
nensä kuuluville, haluavat osallistua. Kun ne selvittää, ja ymmärtää heidän lähtökoh-
dat ja tuo avoimesti esille kaiken sen, minkä voi kertoa ja sanoo sen, mitä ei voi ker-
toa. Toisessa tiimissä keskustelu aukes, kun kysyi, että miten sä ratkaisisit tämän 
ongelman. Henkilö oli kokenut, että tehdään päätöksiä executive boardissa ja ne tu-
lee annettuna, eikä ollut aikaa antaa niitä perusteluita, niin se nostaa karvat pystyyn. 
Keskustelun myötä työntekijä ymmärsi päätöksiä paremmin. Mä esihenkilönä ym-
märsin sen, että haastamista syntyy, jos ihmisten kanssa ei keskustele niitä asioita 
läpi. Helposti voi käydä, että jos et esihenkilönä omista asiaa, niin tuot sen tiimiläisille 
perusteluita tarkemmin pohtimatta tai kertomatta. (H5)  

Kokemuksista oli nähtävissä kritiikkiä liittyen osallistamisen toteutumattomuuteen sekä yhteisesti 

jaettuun pyrkimykseen edistää toiminnallaan yrityksen parasta.  

Harmittaa, etten kuulu siihen piiriin, missä kysytään, että mitä mieltä olet tästä asi-
asta. Henkilöstöasioiden osalta olen ollut aiemmin sellaisissa piireissä, joissa kysy-
tään mielipidettä.  (…) Mulle kaikista tärkeintä olis olla mukana päätöksissä, jotka 
koskettaa mua eniten. Henkilöstöasioissa esim. Suomen HR-johtaja on tehnyt hirve-
ästi työtä siinä, että se on tuonut esille asioita. Esimiesfoorumit, siellä pääsee osal-
liseksi. Se puoli on mennyt eteenpäin. Siellä syntyy fiilis, että mä oon mukana. (…) Se 
(päätöksenteossa mukana oleminen) tottakai sitouttais minua paremmin tähän yh-
teiseen matkaan ja pystyisin toimimaan muutosagenttina, jos mä olisin sitoutunut 
paremmin, mä pystyisin tiimiläisiä ja asiakastiimejä paremmin auttamaan. (H6) 

Johtaminen on tekemistä. Se ei mee sillä, että laitetaan intraan juttu tai laitetaan 
sanko-kampanja viikoksi. Se, että joku tapahtuu joka päivä tai viikko, sä teet jonkun, 
pidät sen teamsin ja teet, teet, teet viisi vuotta, niin silloin sulla on mahdollisuus 
saada se muuttumaan. Meillä on ongelma, että me ratkotaan asiakkaan ongelmat, 
mutta me tehdään sellaisia nopeita pyrähdyksiä. Meiltä puuttuu pitkäjänteisyys. Mei-
dän kulttuurin rakentaminen on osoitus siitä pitkäjänteisyydestä, jota on rakennettu 
vuosia ja siinä on ollut henkilöstö mukana. Se vaatii pitkäjänteisyyttä ja tapojen 
muuttamista pitkällä aikajänteellä. (H6) 

Jos meidän peruste on se, että näin on aina toimittu, niin tota ehkä meillä on näin toi-
mittu, mutta mitä jos se ei ookkaan nyt enää ok. Korona ja kaikki on saanut ihmiset 
ajattelemaan asioita eri tavalla ja tilanteet muuttuu ja ajat muuttuu ja ihmiset alkaa 
kokee, etteivät ne pidä tästä toimintatavasta, niin sillon musta tuntuu, että sitä pi-
täisi osata arvioida, eikä vaan todeta, että näin on aina toimittu. (H9) 
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On epäreilua, että toiset ajattelee voivansa ostaa ihan kaikkea firman piikkiin, eikä 
ajatella, että jos meillä 1000 ihmistä ostais kaiken maailman härpäkkeet, niin se tulis 
aika kalliiksi firmalle. (…) Mun mielestä meillä on paljon asioita, missä toimintatapa 
on, ettei säännöt ole yhdenvertaisia kaikille. Riippuu siitä, kuka olet, missä yksikössä 
olet, missä asemassa olet, saat tehdä eri asioita. Se näkyy alhaalta ylöspäin isoimmin. 
(H4) 

Aineistosta nousi esille eniten organisaation tukeen liittyviä kehitystarpeita ja -ehdotuksia. Erityi-

sesti moni kehitysidea korosti tarvetta kehittää organisaation yhteistä ymmärrystä eettisyyden tär-

keydestä. Tarve nähdä konkreettisia tekoja sanojen sijaan nousi vahvasti esille.  

Olis tärkeä asia tunnustaa ilmastokriisin olemassaolo ja tehdä sille jotain. Ja kun 
tässä pikkuhiljaa sukupolvet vaihtuu ja nuorempi sukupolvi ottaa nämä asiat paljon 
vakavammin. Olishan se hienoa olla töissä firmassa, jossa ne asiat on otettu vaka-
vasti. Asiakasprojektit, mitä me lähdetään työstämään. Me tehdään valintoja, minkä 
alan tekijöiksi me profiloidutaan. En mä oo kuullu mitään, että oltais näitä arkijuttu-
jakaan tuunattu, että oltais seurattu energiankulutusta. Se ei ole älyttömän isoa, 
mutta jos niihin ruvettais enemmän kiinnittämään huomiota, niin siitä tulis tärkeäm-
pää muillekin. (H10) 

Vaikka ton inklusiivisuuden suhteen, niin että määriteltäis se vähän tarkemmin, että 
mitä se oikeesti tarkoittaa ja sit just vaikka kerrottais niistä vaikutuksista, mitä on 
tehty, mitä niillä on saavutettu. Se tuntuu vähän, että keksitään kaikkea kivaa, mutta 
niistä jää se konkreettinen vaikutus pois. Palkkakeskusteluissa näytetään hirveästi 
tilastoja, ja sit siellä näkyy, että nuoret naiset tai naisilla ylipäänsä on huonommat 
palkat. Okei, mutta mitä tälle on... tai sit selitetään, että se johtuu siitä, ettei oo sel-
laisia naisia, joilla on yhtä paljon työkokemusta. Hyvä, että tää on tunnistettu, mutta 
mitkä on ne konkreettiset keinot siihen esim. että se alkais tasoittumaan se ero. 
Mutta sitä ei saa loputtomasti vaan perustella. Jos ne syyt tunnistetaan, niin kyllä nii-
den pitäis alkaa myös näkymään. (H8) 

Kulttuuri kuolee, jos me ei toimita eettisesti. Eli jos me sanotaan, että välittäminen on 
meille tosi tärkeetä ja sit me kuitenkin toimitaan sitä vastaan. On tärkeetä, että sitä 
käsitellään muussakin porukassa kuin johdossa ja myynnissä. Nyt, kun keskustelu on 
siirtynyt kabinetteihin enemmän ja se tulee siirtymään vielä enemmän, olisi minusta 
eettisesti oikein, jos kysyttäis ensin niiltä, joihin se koskee. Yhä enemmän pääsis po-
rukkaa mukaan, ennen kuin niitä päätöksiä tehdään. Kyllähän sellaistenkin ihmisten 
kanssa täytyy keskustella jotka on myös eri mieltä. (H6) 
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4.5 Läpinäkyvyyden kokemuksia 

Läpinäkyvyyden hyveen osalta toimintaa ohjaava näkökulma nousi esille monin tavoin haastatelta-

vien kokemuksista. Näkökulmissa korostui erityisesti läpinäkyvyyden vaikutus luottamukseen sekä 

omaan sitoutumiseen organisaatiota kohtaan, kun organisaatio avoimesti osoittaa arjessa hyväk-

syttyä toimintaa ja avaa päätösten eettisiä taustoja henkilöstölleen. Vaikka kokemusten perus-

teella läpinäkyvyyttä organisaatiossa on, nousi aineistosta esille myös läpinäkyvyyden jatkuva 

tarve osoituksena organisaation toiminnan eettisyydestä ja eettisten arvojen tärkeydestä.  

Mun kokemuksen mukaan asioita mietitään aika laajasti, että miten ihmiset niihin 
suhtautuu. Ettei viestiessä tule kuvaa, että piilotellaan jotain tai yritetään kaunistella 
jotain, tai ettei tehdäkään sitä oikeasti. Mä luulen, että itsestäänselvyydet kuten pu-
hutaan totta ja perustellaan, silloin ollaan tehty 90% kaikesta työstä eli ollaan lä-
pinäkyviä. Ainahan ei voida tai haluta kertoa syitä päätöksen taustalla, se on ihan 
fine, mutta silloin voidaan kertoa miksi ei. (H7) 

Meillä asioista keskustellaan todella paljon kabinetissa, mutta ei se ole sama asian-
tuntijatasolla. Meidän tehtävä on viestiä asiantuntijoille. Yksiköissä on edistetty ja 
tehty paljon asioita, mutta kun siitä ei ole viestitty tarpeeksi, niin siellä on oirehdintaa 
siihen liittyen. Kuukausittain tulisi tiimille kertoa, että mitä on tehty ja mitä ollaan 
vielä tekemässä. (H5) 

Kohdeorganisaation viimeaikainen yritystilaisuus nähtiin haastateltavien kokemuksissa yhteneväi-

senä osoituksena yhteisön itsekorjautuvuuskyvystä (kts. luku 2.5). Lisäksi usea haastateltava nosti 

esille kokemuksen yrityksen lähihistoriassa eettisin perustein tehdystä liiketoimintapäätöksestä, 

jonka puolestaan nähtiin kuvastavan yrityksen arvopohjaisuutta ja eettistä selkärankaa. Tässä ko-

kemuksessa huomionarvoisena voidaan pitää sitä, että kokemus nousi esille haastateltavilta riip-

pumatta siitä, missä osassa organisaatiota he työskentelevät, tai kuinka pitkään he yrityksessä ovat 

työskennelleet. Merkittävän päätöksestä teki se, että päätöksellä yrityksen (johdon) nähtiin osoit-

tavan henkilöstölleen kykynsä muuttaa liiketoimintaansa eettisin perustein ja osoittavansa myös 

itse arvojen mukaista toimintaa. 

Nykyään on enemmän näkyvyyttä arkeen, arjenmakuisia tarinoita. Enemmän on yli-
päätään viestiä ja puututaan johtajien tasolta myös esim. slackissa, tai vaikka tää 
kick off keskustelu ja johdosta tehty nosto ja puuttuminen, niin ei meillä tällaisia ole 
ollut aiemmin hirveemmin ja nää tulee kuitenkin vastaan. Ne on kyllä ollut hienoja 
esimerkkejä, tai jos joku sanoo jotain asiatonta, niin siihen kommentoidaan. Se vah-
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vistaa sitä tunnetta, että tää on semmoinen yhteisö, jossa haluaa itsekin olla. Luotta-
mus siitä, että tällaisista asioista voi puhua ja luottamus siihen, että tällaisista asi-
oista puhutaan. Ylpeyttäkin yhteisötasolla. (H9) 

Se kick offin keskustelu, sehän läikkyi pahasti yli. Mä huomasin, et ihmiset itse lähti 
korjaamaan sitä. Sen tapahtuman jälkeen slackissa aloitettiin siitä keskustelua, että 
ei voi vaan tällaista olla, ja sit tuli keskustelua puolesta ja vastaan, että kyseessä kui-
tenkin on virallinen tapahtuma, jossa puhutaan yrityksen tavoitteista yms. Siinä huo-
masi sen, miten se yhteisö lähtee korjaamaan itse itseään. Se hölinä loukkasi yritystä, 
johtoa, juontajia yms. Oli myös noloa, kun tavallaan ties ketkä ne on, jotka kirjoitteli. 
(H7) 

Se (liiketoimintapäätös) oli hyvin konkreettinen (eettinen päätös), että se on ollut yksi 
tosi iso kohta, että miten meidän arvot näkyy siinä, miten me hoidetaan, miten jatke-
taan. (H9) 

Eettisen ja epäeettisen toiminnan läpinäkyvyys herätti myös pohdintaa näkyväksi tekemisen tapo-

jen sivuvaikutuksista. Kokemusten valossa nähtiin tarpeelliseksi viestinnän aitous ja luonnollisuus. 

Läpinäkyvyyden kehittämisellä nähtiin olevan vaikutusta paitsi luottamukseen, myös avoimuudella 

koettiin olevan vaikutusta yksilötason ja organisaation oppimiskykyyn ja siten kehittymiseen.  

Eettisyys on tietyllä tavalla hygienia-asia, joka tietyllä tasolla pitää olla. Mutta jos me 
kerrotaan, että ollaan toimittu tosi eettisesti, niin herääkö siinä epäilys, että missä 
sitten ei ole toimittu. Ettei tule sitä mielikuvaa, että mitä sitten on ennen ollut, ettei 
tuu sitä epäilyksen siementä. (H7) 

Tässähän on sekin, että mitä sitten, jos kukaan ei saa tietää, mutta ei sekään tästä 
tee sen hyväksyttävämpää. (H2) 

Pelko siinä, että nostettais esille hyviä asioita, meillä ei ole näkyvyyttä miten ne on 
menny, tai onko menny hassusti. Meillä ei ole näkyvyyttä, onko ne menny hyvin. Mitä 
jos tulee se kokemus, että jos joku hyvin mennyt asia nostetaan esille, niin jollain on-
kin kokemus, ettei se ole toiminut hänen kohdalla noin. Jossain keskustelussa tuli vas-
taan, että meillä tarjotaan esimiehen tukea, liet-sessioita, auntie yms. Ja sitten joku 
sanoo olleensa talossa 3v, eikä ole ikinä kuullu. Jääkö ne hyvät asiat nostamatta sen 
takia, että pelätään, ettei ne toteudu kaikkialla organisaatiossa. Pitää hyväksyä, ettei 
mikään ole täydellistä. Aina on väliinputoajia. Hyvähän se olis jos ne nousis esille, että 
kaikille tarjotaan nämä, mutta yksi yksikkö ei ole kuullutkaan, jolloin saadaan selville 
mistä johtuu. (H3) 
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Tossa on isoja asioita, mitä ollaan mietitty esim. monimuotoisuuteen suhtautumi-
sesta. On älyttömän magee juttu, että aletaan kouluttamaan ihmisiä tohon. Se on 
sellaista edelläkävijyyttä, mistä voisimme olla ylpeitä ja kertoa isomminkin. (H7) 

Se osoittais avoimuutta ja halua tehdä asiat paremmin, jos nyt vaikka viestittäis, että 
nyt on tehty asiat huonosti. Eikä keksittäis vaan tekosyitä. Siitä tulis parempi mieli, 
kuin siitä, että yritettäis peitellä sitä tai yritettäis keksiä tekosyitä. Ja kun ollaan oltu 
avoimia niin tulee tunne, että ollaan jatkossakin avoimia. Ja kun myönnetään virhe, 
niin sekin on hyvä juttu. (H8) 

Läpinäkyvyys asioista tuo luottamusta, pystyy ymmärtämään ja luottamaan että asi-
oita tehdään oikeista perusteista. Jos työntekijän ja työnantajan välillä on epäluotta-
musta se tekee vaikka mitä kyynisyyttä ja hallaa. Ei sitä vastaan ole taisteltu meillä 
riittävästi. Vois olla enemmän avoimuutta ja päätösten perustelua, tai minkä takia 
jostain puhutaan ja jostain ei, voihan se olla meta-avoimuuttakin. (H10) 

Se on hyvä merkki, että niistä kuulee joskus, ettei ne ole kuoliaaksi vaiettuja asioita, 
vaikka ne onkin semmoisia epäonnistumisia oikeudenmukaisuuden kannalta, että 
työnantajan olisi pitänyt puuttua niihin jo aikaisemmin. Ne on monesti semmoisia eri-
laisista mahdottomista vaatimuksista tulleita burnout juttuja. Aika useissa tapauk-
sissa auttais, että olis enemmän resursseja, mutta voishan se olla vaan projektiaika-
taulut tai vaatimukset vaan niin mahdottomia, ettei siihen käsien lisääminenkään 
auta. On näitä intrapostauksiakin ollut semi burn out hommista, kyllä niistä näkee, 
että ihmiset ei ole ollut tumput suorina. Mutta jos ajattelee etiikan kautta, niin fir-
malla pitäisi olla enemmän vastuuntuntoa ja näihin pitäisi löytää keinoja puuttua 
aiemmin. (H10) 

Meillä on paljon sellaisia ihmisiä täällä töissä, joille on tärkeää, että toimimme sillä 
tavalla tässä busineksessä, että ei aiheuteta haittaa ympäristölle tai ihmisille tai että 
ei oltais mukana arveluttavissa hankkeissa. Kaiken toiminnan tulee kestää tarkastelu 
siten, ettei kukaan voi tulla sanomaan, että sun työnantaja on tehny tämmöstä ja 
tämmöstä. Siitä linjasta pitää pitää kiinni. Sillä on yhteiskunnallista merkitystä, että 
pystyy tekemään yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Moraalisesti ja eettisesti kes-
tävä toimija, sitä kannattaa vaalia. (H11) 

Ei sitä varmaan sillai voi tehdä, että kaikki käsitellään semi julkisesti, ei ne ihmiset-
kään sitä varmaan halua. Mutta olis hyvä, että olis caseja enemmän esillä ja sitten 
olis joku vertailukohta, jos on itse joutumassa samaan tilanteeseen. Se on varmaan 
psykologisesti haastava paikka, jos on valmiiks stressaantuntu, niin sekin vaatii paljon 
energiaa, että voi sen päätöksen tehdä siinä epävarmuudessa. (H10) 
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4.6 Keskusteltavuuden kokemuksia 

Keskusteltavuuden hyveeseen liittyvät kokemukset käsittelivät aihetta hyvin laaja-alaisesti mm. 

keskusteltavuuden tärkeydestä, organisaation sisäisistä eroista sekä keskusteltavuuden kehityk-

sestä organisaatiossa. Luottamuksellinen ilmapiiri ja matala organisaatio nähtiin keskustelevaa or-

ganisaatiokulttuuria mahdollistavina tekijöinä, kun taas kokemuksia oli myös viestinnän ja arjen 

välimatkan osalta.  

Meillä on nyt aika vähän sellaista koko organisaation asiaa ja keskustelua. Tiimi on 
aika etäällä koko organisaatiosta, kun on menty paljon pienempiin yhteisöihin yksik-
kötasolla. Jos siitä tulee oma kupla, siitä tulee haitallista, jos ei ole vuorovaikutusta 
yrityksen muihin osiin. (H5) 

Omassa tiimissä kyllä siellä aika paljon keskustellaan avoimesti kaiken maailman, 
että meniköhän tää nyt… tai mitenköhän tämän pitäisi mennä tai jotain sellaista, 
mutta voi olla, että siellä ollaan muutenkin aika välittömissä väleissä, että uskaltaa 
sanoo tuollaisista asioita ja uskaltaa olla erimieltä jostain tai uskaltaa kritisoida, eli 
aika avoimesti sellaisia käydään. (H1) 

Se tuntuu niin vähäiseltä se kommunikaatio (organisaation suunnalta), etten ihan hir-
veesti näe siinä niitä eroja (tekiskö töitä asiakkaalla vai meillä). Projektitiimi on tosi 
hyvä ja semmonen läheinen, mutta sitten siitä ulospäin, niin se on tosi kaukana. Me 
puhutaan sisäisesti tiimin kesken työnantajasta nimellä, ja että voiko Se auttaa 
meitä. Niin se kyllä kertoo siitä, miten etäinen se on. (H8) 

Alkuaikoina mulla oli se kokemus, että jos sä otit esille, niin kyllä se yritettiin pois se-
littää se ongelma. Mutta nyt mä koen taas ihan eri lailla, että jos sä nostat asian 
esille, niin se otetaan vastaan. (H9) 

Esille nostetaan koko ajan jossain slackin kanavalla, että mitenkäs tämä on näin. Vä-
lillä on 300:n kommentin ketju ja kun riittävän moni pohtii ääneen, niin sitten tulee 
johto, joka sitten tuo intrapostauksella perustelun asiasta. Kun tulee riittävästi koli-
naa, niin joku ryhtyy ottamaan kantaa ja sitä viedään joryyn. (H2) 

Vaikka joskus mentäis vastoin mun arvomaailmaa, niin sen voi sanoa ja sitä kuunnel-
laan. Sitten on käyty keskustelu siitä, miten joku toinen on kokenut ja vaikka pahoit-
telua. Tässä oli just joku asia, mistä oli tosi vaikee sanoa ja miettiä, pitääkö puuttua. 
Ne on pahoja, jos ei tiedä miten pitäisi toimia. Käytiin myös keskustelua, että voi-
daanko ottaa joku asiakkuus hoitoon, kun se saattaa jonkun arvojen mukaan olla ky-
seenalainen. Niin minusta on hienoa, että täällä käydään tuollaisia keskusteluja. (H5) 
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MDM:stä kun viestittiin ekan kerran, niin silloin keskusteltiin tosi paljon ja ihmiset 
koki sen loukkaavan heidän yksityisyyttään. Se tuli esille, vasta kun joku työntekijä 
sen huomasi. Se keskustelu oli ihan ok, ja näki, miten tarkkoja meidän työntekijät on 
näistä asioista. (H7) 

Harvemmin ne (huomiot) tulee sieltä ylhäältä, vaan kyllä joku sen nostaa ja joku toi-
nen jatkaa ja sitten siitä tulee hyvää ja huonoa keskustelua. Sen keskustelun kautta 
tavallaan ainakin itsestä tuntuu, että se kehittää sitä kulttuuria. Siitä keskustelusta 
keskustellaan sitten muuallakin, että jos käydään firman virallisella kanavalla, niin 
sitten mennään toiselle kanavalle ja sitten iltapäiväkahveilla. Ja sitten se iltapäivä-
kahvikeskustelu nousee sitten vielä jossain pienemmissä porukoissa. On tavallaan pa-
rempi, että se tuollai orgaanisesti kehittyy. Mutta kyllä niille päätöksille on paikkansa 
ja jonkun täytyy laittaa jalka maahan, että tätä ei pidä tehdä näin, vaan tää täytyy 
tehdä näin. On hyvä mieli, että kulttuuri kehittyy tuolla tavalla, mutta tietyissä tilan-
teissa olis hyvä, että joku tekis sen päätöksen. (H8) 

Keskusteltavuuden hyveen kokemuksista merkittävä osa käsitteli organisaation keskustelukulttuu-

rin tilaa ja kehitystä. Kaikki asian esille nostaneet haastateltavat ilmaisivat huolensa keskustelu-

kulttuurin osalta. Toisaalta sen avoimuudessa nähtiin positiivisia puolia, mutta erityisesti keskuste-

lun sävy nousi esille huolissa. Huoli konkretisoitui useammissa kommenteissa keskustelun 

fasilitointitarpeeseen, mikä kertoo siitä, että puuttumista tilanteeseen toivotaan tavalla tai toi-

sella.   

Meillähän on avoin keskustelukulttuuri hyvässä ja pahassa. Se, että on avoin, niin ih-
miset pystyy sanomaan mielipiteen, pystyy vaikuttamaan. Negatiivisessa mielessä ei 
tehdä sitä, että tämä ei kuulu meidän kulttuuriin, ei mennä henkilökohtaisuuksiin tai 
hypätä päälle, tai määritellä millaiselle sävyllä keskustellaan. Myötätuntoa toivoisin, 
että osattais ajatella muita. Että osaisit muotoilla viestiä, että ajattelisit sen muiden 
kautta. (…) Sen pitäis tulla muista työntekijöistä se, että hei asia ok, mutta olisko kan-
nattanut muotoilla eri lailla, että tää ei ehkä sopinut tai särähtää korvaan. (H3) 

Kerran on käyny sillälailla, että oli tyyppi, joka käytti aika karkeaa kieltä, joka ei ollu 
ok. Mut kaikki siinä ympärillä ilmeisesti tunsi hänet, että hän vaan nyt puhuu tällei. 
Niin tuli tunne, että minä olin väärässä siinä asiassa, kun puutuin siihen. (H8) 

Olisi aika vastuullista kulttuurissa, jos ihmiset mielipiteen ilmaisussa myös perustelee 
sen mielipiteen. Se on ihan normaalia keskustelukulttuurissa se perustelu. Herätin 
tästä keskustelua, niin oli aika monta, jotka olivat myös kokeneet sellaista tylytystä 
tai että ignoorataan kokonaan tai hyökätään vastaan. Keskustelukulttuurin laatu on 
heikentynyt selvästi. Osaltaan se heijastaa tätä aikaa, osaltaan se heijastaa sitä vies-
tintää, missä sitä käydään ja kumpaakaan ei helposti pysty korjaamaan, mutta yrit-
tää tartteis jokaisen omalta osaltaan skarpata tossa. (H11) 



60 
 

 

Silloin kun meillä oli se code of conduct homma, josta tuli mega iso slack keskustelu, 
en tiedä säikähdettiinkö sitä, osa oli samaa mieltä ja osa ei. Sen jälkeen siitä ei kuulu-
nut juuri mitään, ennen kuin nyt just ihan. Sitäkin vois miettiä oireena, että näistäkin 
asioista keskustelu ei meillä ole kovin kypsällä tasolla. Se tuli ryöpsähdyksenä jostain, 
sitten se loppu siihen se sisäinen työ, eikä sitä päivitetty sen keskustelun pohjalta tms. 
Se, minkä olis ollut luontevaa jatkua, mutta sitten ehkä tekijöiden näkökulmasta säi-
kähdettiinkö sitä keskustelua ja se jätettiin makaamaan. Voihan se olla, että se oli 
projekti eikä ollut kysymys säikähtämisestä. Olishan se, jos organisaatiossa olis kypsä 
keskustelukulttuuri, niin se olis jatkunut se keskustelu. Jos huomataan tämä intensiivi-
nen keskustelu, niin voiko sen edes ottaa, että se on asia, joka kiinnostaa ja yrittää 
fasilitoida tai rakenteellistaa sitä keskustelua. Pitäisi olla fasilitointia tai sitten vä-
hemmän säikkyä niitä kiihkeitäkin keskusteluja, jotta pystyis niistä vaikeistakin asi-
oista keskustelemaan. (H10) 

Keskustelukulttuurin vääristymisen vaikutuksia organisaatiokulttuuriin ja ihmisten toimintaan ku-

vasi eräs kommentti monipuolisesti niin omakohtaisesta kokemuksestaan kuin työntekijämieliku-

van näkökulmasta käsin.  

Mun henkilökohtainen reaktio on nykyään se, että en jaksa lähtee vääntämään mis-
tään, vaan mä mieluummin lopetan sen keskustelun, jos se on säikeessä niin otan 
pois ilmoitukset ja useissa tapauksissa poistun koko kanavalta. Ja ehkä palaan joskus 
puolen vuoden päästä, jos on asiaa. Se aiheuttaa ainakin mulle, varmasti monelle 
muullekin semmoisen, että en ole tervetullut keskustelemaan tästä asiasta. Se voi 
olla osaltaan henkilökohtaista, me tulkitaan se subjektiivisesti, mutta se on meidän 
oikeus tulkita se, miten me tulkitaan. When your ideas are pissed on enough you get 
pissed off. Eli kun tarpeeks monta kertaa lirautetaan muroihin niin alkaa loppua se 
ideoiden esittäminen. Ja sellainen kulttuuri kun pääsee syntymään, niin sitä on hir-
veen vaikee korjata niiden henkilöiden osalta, joihin se on kohdistunut ja tietysti jos 
se kulttuuri jatkuu sellaisena ja tulee uusia ihmisiä taloon, niin se ikään kuin myrkyt-
tää sen kaivon niiltäkin. Eli se on ikävää, jos uusi työntekijä tulee taloon ja menee jol-
lekin organisaation keskustelukanavalle ja kattelee sitä menoa ja heittää arasti jotain 
sinne kehiin ja sit siihen tulee lyttäys, niin se kattoo, että aha, täällä on tämmönen 
meininki, että jaa jaa, että mihinkähän mä oon tullu. (H11) 

Aineiston perusteella oli nähtävissä, että haastateltavat kokivat parhaaksi lääkkeeksi keskustele-

vuuden hyveen kehittymiselle keskustelun jatkamisen. Tässäkin osa-alueessa vastuuntuntoisuus 

nousi esille, vaikka kriittisissä kommenteissa vastuuta puuttua sysättiinkin muualle. Kehitys nähtiin 

kuitenkin mahdolliseksi myös jokaisen omissa valinnoissa. 

Se, että osallistuis niihin keskusteluihin eri foorumeissa tai iltapäiväkahvilla. Tässä on 
havahtunut, ettei tartte olla niin ratkaisukeskeinen, vaan itse keskustelu on eteen-
päin. Eli rohkeemmin osallistua keskusteluun”. (H8) 
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Olisi hyvä, että nostettais keskustelua, jotta ymmärrettäis, mikä olis se yhteinen hyvä 
taso. Miten jokainen ihminen itselleen sen perustelee, että on oikeutettu enempään 
kuin muut. Jos tällaisesta lähdetään keskustelemaan, niin eihän siellä koskaan ole ne 
ihmiset joita haluais. Siellä on ne ihmiset, joita se asia kiinnostaa, mutta niiden joiden 
pitäis, niin ne ei siellä koskaan ole mukana. Mutta sillä sitä tietoisuutta saatais lisät-
tyä ja että oltais enemmän tasa-arvoisia myös erilaisten etujen suhteen. Että kaikilla 
olis samanlaiset mahdollisuudet saada samanlaisia etuja. Meillä olis helpompi hyväk-
syä, että niitä poikkeamia tulee, jos se on tiedostettu ja hyväksytty asia, että meille ei 
tulis sitä fiilistä, että ne on aina ne samat yksiköt tai tiimit, jotka sooloilee. Että onko 
tää toinen nyt sit oikeesti parempi kuin tuo toinen. (H4) 

Kuka tahansa voisi sen tehdä ja moni tekeekin ja puuttuu asioihin ihan aktiivisesti. 
Mutta liittyen meidän keskustelukulttuuriin, niin siinä on se tietty riski, että sä tuut 
leimatuksi tai vaimennetuksi. Siihen tulee vastareaktio. Jos sulla on se tietty positio, 
oot liiketoimintayksikön vetäjä ja muutenkin tiedetään, että sulla on talossa pitkä his-
toria ja sä oot pidetty tyyppi, niin sellaisen henkilön on huomattavasti helpompi 
nousta ylilyöntiä vastaan kuin jonkun random ihmisen. Musta ihmisiä pitäis pikem-
minkin rohkaista oman mielipiteen kertomiseen kuin siihen, kuin että jätettäs nää 
tämmöset jutut niille, joilla on siihen ns. natsat. (H11) 

4.7 Toiminnan seurauksien kokemuksia 

Toiminnan seurausten hyveessä eettisen toiminnan palkitseminen ja epäeettisen toiminnan ran-

gaistavuus nähdään tärkeänä toimintaa ohjaavana keinona organisaatiokulttuurin eettisyyttä kehi-

tettäessä (Kts. luku 2.8.). Lisäksi hyveessä kiinnitetään huomiota turvallisten, selkeiden ja anonymi-

teetin mahdollistavien raportointitapojen tarjoamiseen. Palkitseminen oli aineiston mukaan 

ilmeisempää kuin rangaistavuus, toisaalta kokemuksista pystyi tekemään tulkintaa, että jo pelkkä 

asiaan puuttuminen puhumalla, ohjeistamalla tms. voidaan käsittää riittävänä herätteenä ja siten 

rangaistavuuteen rinnastettavana toimintana.  

Kollegakiitos on meidän tapa tehdä näkyväksi sitä, että toteutamme arvoja työssä, 
tai on ollut vaikea tilanne, josta on sitten selvitty. Joulukuussa oli virtuaalinen joulu-
kalenteri, jossa sai äänestää value embassadors. Mut ne tuli yhteisöltä, ne arviot, 
mut se oli tosi ihana, et tuodaan esille niitä sanomatta ja alleviivaamatta sitä. (H7) 

Jos johonkin ollaan puuttumatta, niin se on enemmän siksi, ettei kukaan oo tienny 
siitä. (H1)  

Ne asiat, missä on ollut jotain, niin ne on annettu eteenpäin, eikä ne sitten enää kuu-
lukaan mulle, ellei ne eskaloidu. Ja kun olen sanonut jostain, niin minulle on tullut var-
muus, että asia etenee. (H3) 
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Onhan suoriutumiskysymykset sellaisia, missä pitää miettiä, että mihin pisteeseen 
asti pitää ymmärtää sen ihmisen niitä tekijöitä, jotka vaikuttaa sen suoriutumiseen. 
Milloin se suoriutuminen rupee haittaan muiden tekemistä. Itse voisin olla parempi 
tuossa, että palaisin tiimiläisille paremmin, jos tiimiläiset on mulle noston tehnyt esi-
merkiksi jonkun toisen suoriutumisesta. (H5) 

Niin kauheesti puhutaan inclusiivisuudesta, mutta kuitenkin sisäisissä keskusteluka-
navissa on kaikkee, esim. tietyillä kanavilla sen koko asian voi sitten unohtaa, jos ha-
luaa. Tavallaan hiljaa hyväksytään, että saadaan tällaista arvojen ja sääntöjen vas-
taista keskustelua käydä. (H8) 

Me ruvetaan olemaan niin suuri, että kynnys lähteä puuttumaan, alkaa olla kauhean 
korkea. Tuleehan mullekin niitä viestejä, että joku sanoo, että joku teki tossa väärin. 
Jos mä sanon sille, että sano sille, niin se sanoo, ettei halua olla se nipottaja, että sa-
noisitko sinä. Ei haluta olla se, joka sanoo. Ennemmin turvaudutaan siihen, että sinä 
olet tuttu hahmo ja sulta tulee ohjeita muutenkin, niin voisitko sä vielä vaan lisätä 
sinne sun ohjeistuksiin, ettei mun tartte sitä tehdä. (H3) 

Jos ei reagoitais, niin olisin tosi vihainen. Jos ajattelee viimeistä paria vuotta, niin 
ehkä siinä jollain tavalla jokaisen täytyy itse selvittää, ei siitä lehteen juttua laiteta. 
Mä sanoisin, että huonoa johtamista esiintyy henkilöllä, jonka pitäisi olla kuitenkin 
johtaja, niin se näkyy siten, että se tehtävä vaihdetaan. Se tapahtuu kaikkien kan-
nalta arvokkaasti, että kaikki voi säilyttää kasvonsa ja se nähdään kehitysasiana. Mä 
en odota, että täällä julkisesti esim. kerrottais potkuista. Mä en kaipaa sellaista. Mä 
luen sen sitten rivien välistä. Se on vaan viesti, että tilanteeseen on reagoitu, jos mä 
luen, että joku vaihtaa positiota tms. (H6) 

Meillä aika hyvin hukataan ne onnistumiset. Meillä usein käydään keskustelut, että 
mikäs tässä nyt meni pieleen ja miksi meni pieleen. Kun pitäisi miettiä, että miten me 
saadaan asia korjattua. Totta kai meidän täytyy historiaakin ymmärtää, mutta silti 
johonkin on laitettava se stoppi ja miettiä, että miten sitten jatkossa. (H5) 

Mistä asioista meillä yhteisönä kiitetään, saadaan arvostusta ja kunnioitusta ja mitä 
me juhlitaan yhdessä ja puhutaan hyvää? Ne on voitettuja kauppoja, sertifiointeja, 
mut entä sitten kaikki nää tiimin toimintaan liittyvät, tai mitä lähti tapahtumaan, kun 
joku nosti rohkeesti esille? En mä niitä ainakaan hirveästi näe, että kyllä ne on voitet-
tuja kauppoja. Silloinhan se ohjaa meitä ajattelemaan, että se on se, mikä on meille 
tärkein. Ja sit kuitenkin me puhutaan, että ihmiset on meille kaikki. Mutta missä se 
ihminen näkyy, niin siinä kun se on voittanut sen kaupan. Kun se vois myös näkyä 
siinä, että hän on kehittänyt tätä yhteisöä tuomalla siihen jotain tai olemalla se hen-
kilö, joka aina uskaltaa kysyä. Saatais siitä mallia, esimerkkiä, mihin se johtaa. Ihan 
samalla lailla, kun paska valuu, niin hyväkin valuu eteenpäin. (H9) 
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Puuttumattomuuden kokemukset nostivat esille kaikista haastatelluista henkilöryhmistä näkökul-

man, että organisaatio suojelee ja sallii epäeettistä toimintaa, mikäli henkilö on organisaatiolle ns. 

arvokas työntekijä ammatillisesti. Organisaatiokulttuurin eettisyyden näkökulmasta tämä huomio 

on erittäin merkityksellinen, sillä organisaatiokulttuurilla nähtiin aiemmin esitetyn teorian valossa 

olevan merkittävä, jopa kaikkia sääntöjä ja lakeja vahvempi rooli jäsentensä toimintaa ohjaavana 

järjestelmänä. Mikäli organisaatiossa on havaittavissa tämän tutkimusaineiston osoittamaa vääris-

tymää kulttuurin eettisyydessä, niin jää pohdittavaksi, millaiset vaikutukset sillä on organisaa-

tiokulttuurille.  

Jotkut henkilöt arvostetaan firmassa niin korkealle, että ei puututa hänen tapaan toi-
mia ja käyttäytyä. (H3) 

Sallivasta käytöksestä tuli mieleen, että mun sallimisraja on mennyt katki ja oon sa-
nonut, että tilanne täytyy käydä läpi ja hoitaa, mutta mulle on selvinny, että se ti-
lanne on mun tietämättä jatkunu jo pidempään ilman puuttumista. Puuttumatto-
muudella annettiin ymmärtää, että koska se on ollut tosi kova tekijä ja arvostettu, 
niin se, että haittapuolena on se, että se käyttäytyy huonosti, niin se ei haittaa. (H5) 

Sisäisen pulssikyselyn kautta oon jonkin verran laittanu noista huomioista, mutta sitä 
ei oo mitenkään vakavasti otettu ja aina on, että pitäis olla joku konkreettinen esi-
merkki joka ikisestä asiasta, mitä haluaisi. (…) Nyt kun en oo anonyymisti vaan julki-
sesti omalla nimellä, niin yllättäen on privaviestit ja sähköpostit täynnä ja oon pääs-
syt jopa sinne himmeliin asti puhumaan. Se tuli selväksi, että he eivät halua puuttua, 
koska se saattais karkottaa tiettyjä tyyppejä, jotka varmaan niinkuin tekee ihan kii-
tettävästi rahaa firmalle, jos joku ylempää sanois, ettei tämmöinen oo ok. (H8) 

Mikäli ei puututa tai sanota mitään, niin se on hyväksytty toiminta ja sitten voi jat-
kossakin tehdä niin. Se joka on tehnyt väärin, niin se huomaa, että voi tehdä sen sa-
man myös jatkossa. Jos se sama tyyppi on joskus tulevaisuudessa esimies, niin sitten 
se siinä roolissa jatkaa sitä samaa toimintatapaa. (H4)  



64 
 

 

5 Pohdinta ja johtopäätökset 

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuurin eettisyyttä tutkittiin henkilöstön näkökulmasta käsin. 

Tutkimus kartoitti ja kuvaili, millaisia organisaatiokulttuurin eettisyyden kokemuksia henkilöstö 

nostaa sisäisen päätöksenteon osalta esille toimintaa ohjaavina ja miksi. Lisäksi tutkittiin henkilös-

tön esille nostamia organisaatiokulttuurin eettisyyden kehitystarpeita. Tutkimuksen tarkoituksena 

ei ollut arvioida organisaatiokulttuurin eettisyyden nykytilaa. Haastattelut toteutettiin puolistruk-

turoidusti ja aineiston analyysia ja tulosten esittelyä ohjasi vahvasti organisaation eettiset hyveet -

mallin kahdeksan hyvettä; selkeys, esimiehen esimerkillisyys, johdon esimerkillisyys, toteutetta-

vuus, organisaation tuki, läpinäkyvyys, keskusteltavuus sekä toiminnan seuraukset.  

Koska tutkimuksessa haluttiin ymmärtää henkilöstön näkökulmaa organisaation eettisyyden eri 

ilmenemistavoista heidän arjessaan, nähtiin tarkoituksenmukaiseksi edetä haastattelussa mahdol-

lisimman avoimilla kysymyksillä, joustaa ja mukauttaa kysymyksiä haastateltavan esille tuomien 

asioiden mukaan. Liitteessä 1 esiteltyjen haastattelukysymysten etukäteen valmistelulla pyrittiin 

kuitenkin varmistamaan, että kysymykset läpikäymällä haastateltavalle annetaan mahdollisuus kä-

sitellä ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti. Tässä tavoitteessa onnistuttiin varsin hyvin, sillä 

haastatteluaineistosta muodostui laaja osoittaen ilmiön moninaisuutta sekä toisaalta yksilölli-

syyttä. Analyysivaiheessa oli ilmeistä, että aineisto tarjosi materiaalia ilmiön käsittelyyn monin eri 

tavoin, mutta vastatakseen tämän tutkimuksen alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin, jouduttiin osa 

aineistosta rajaamaan analyysin ulkopuolelle keskittyen vain kokemuksiin ja kehitystarpeisiin.  

Hirsjärven ja muiden (2010) mukaan tutkimustuloksia tulee selittää ja tulkita. Tulkinnalla tarkoite-

taan tutkijan analyysin pohjalta tekemiä johtopäätöksiä. (Hirsjärvi, ym. 2010, 229–230.) Aineis-

tosta siis etsitään vastauksia asetettuihin tutkimusongelmiin, ja vastausten löytyessä ne esitellään 

tuloksina. Tutkijan tehtäväksi jää lopussa pohtia tulosten merkitystä niin tutkimusalueella, mutta 

myös laajemmassa kontekstissa. Tätä pohdintaa tukemaan tuloksia peilataan ilmiöstä aiemmin 

saatuihin tutkimustuloksiin. Tähän tutkimukseen käytetty organisaation eettiset hyveet -malli on 

kehitetty erityisesti määrälliseen tutkimukseen. Yhtään laadullista tutkimusta mallin osalta ei ha-

kuyrityksistä huolimatta löytynyt. Toisin sanoen ilmiöstä oleva tutkimustieto pohjautuu eri organi-
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saatiokulttuurien eettisyyden arviointiin, mitä tietoa puolestaan tämä tutkimus ei tuottanut. Aiem-

mat tutkimukset kuitenkin antavat tietoa eri hyveiden vaikuttavuudesta organisaatiokulttuurin 

eettisyyteen, organisaatioluottamukseen, sitoutumiseen, hyvinvointiin ja organisaation innovaa-

tiokyvykkyyteen. Näitä tietoja voidaan peilata tämän tutkimuksen tuloksiin organisaation kehitys-

kohteita ja jatkotutkimustarpeita pohtiessa. 

Tulosten mukaan haastateltavat toivat esille organisaation eettiset hyveet -mallin mukaisia koke-

muksia monipuolisesti, mutta kuitenkin 6/11 vastauksista ei löytynyt kokemuksia kaikkiin kahdek-

saan hyvekategoriaan liittyen. Vähimmillään kokemuksia tuli kuuteen kategoriaan ja viideltä haas-

tateltavalta puuttuva kategoria oli joko esimiehen tai johdon esimerkillisyys. Sen sijaan, kuten 

tulosten esittelyssä jo todettiin, nousi vastauksista esille haastateltavan omaa tai kollegatason esi-

merkillisyyttä kuvaavia kokemuksia, jonka vuoksi tulokset päätettiin yhdistää yleiseksi esimerkilli-

syyden kategoriaksi ja siten seitsemäksi hyveeksi. Tämän jälkeen ainoastaan yksi haastattelu ei tar-

jonnut kokemuksia kaikkiin kategorioihin, joten voidaan ajatella ilmiön käsittelyn onnistuneen 

ennalta määriteltyjen kysymysten kautta hyvin. Mikäli tulokset olisivat osoittaneet, ettei kokemuk-

sia olisi löytynyt kaikkiin kategorioihin ollenkaan tai hyvin vähän, olisi pitänyt tutkimusprosessin 

edetessä harkita tarkkaan syitä sekä mahdollista lisähaastattelukierrosta. Toisaalta sekin tieto olisi 

kertonut organisaatiokulttuurista paljon juuri kategoriasta riippuen.  

Organisaation itsesäätelyn osalta henkilöstön kokemusten kautta oli nähtävissä, että organisaa-

tiokulttuurin eettisyys, selkeyden ja esimerkillisyyden toteutuessa, toi henkilöstölle turvallisuuden 

tunnetta. Turvallisuuden tunne puolestaan antoi yksilölle rauhan työnteolle ja varmuuden, että 

yritystä johdetaan ja toimintaa ohjataan eettisesti kestävällä tavalla. Organisaation yhteisesti mää-

rittämien arvojen mukaan toimiminen ja niiden kautta toiminnan arvioiminen olivat läsnä vastauk-

sissa myös muiden hyvekategorioiden osalta. Tuloksista oli nähtävissä, että nimenomaan yrityksen 

arvot ja niiden mukaan toimiminen on kohdeorganisaatiossa kehittynyt niin pitkäjänteisesti ja sys-

temaattisesti, että mahdollisuus hyveen mukaisen päämäärän saavuttamisesta on lähellä (kts. luku 

2.1, Kylliäinen 2012, Eskelinen 2012). Tällöin arvot ovat yritykselle pyrkimyksen sijaan ominaisuus 

ja menestymistä mahdollistava tekijä. Voidaan siis todeta, että kohdeorganisaatiossa arvojen laaja-

alaisella sitomisella organisaation ja sen työntekijöiden arkeen on pyritty luomaan perusta eetti-

selle organisaatiokulttuurille. Selkeyden hyveen kriittisyys ja kehitystarpeet liittyivät eettisyyden 
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periaatteista oikeudenmukaisuuteen, sovittujen sääntöjen noudattamiseen sekä yksilön hyvinvoin-

tia ja arvostuksen tunnetta lisäävään odotusten selkeään ja konkreettiseen viestimiseen. Esimerkil-

lisyyden hyveeseen liittyvät kokemukset heijastivat kohdeorganisaation toimintakulttuurissa to-

teutettavaa itseohjautuvuutta ja autonomiaa, kun vastauksista näkyi perinteisen alainen-esimies 

asetelman lisäksi kollegatasolta haettavaa esimerkillisyyttä ja samaistumista. Esimerkillisyyden hy-

veen toteutumisen suuri vaikutus pysyvyyteen organisaatiossa on todettu aiemmissa tutkimuk-

sissa. Esimerkiksi Pihlajasaari (2015, 49) tuli samaan tulokseen omassa tutkimuksessaan johtajien 

sitoutumisen osalta.  

Toteutettavuuden hyve ja organisaation tuen hyve kertovat organisaation eettisestä omavaraisuu-

desta, jonka toteutuessa henkilöstölle mahdollistetaan eettinen toiminta, sekä sen tärkeys tunnis-

tetaan ja tunnustetaan yhteisesti. (kts. kappale 2.5) Tuloksissa eettinen omavaraisuus näkyi yksilö-

tason haluna täyttää eettisesti toimimalla heille asetettuja odotuksia. Esteitä toteutumiselle loivat 

erilaiset arvoristiriitoja aiheuttaneet tilanteet. Vastaavasti tulokset osoittivat aitoa halua osallistua 

organisaation kehittämistyöhön, mitä taas kuvastivat osallistamisen toteutumiseen ja toteumatto-

muuteen liittyvät kokemukset ja kehitysehdotukset. Menneisyyden onnistuneita tai epäonnistu-

neita kokemuksia usea haastateltava peilasi tässä kategoriassa esille nousseisiin kokemuksiin. Se 

osoitti tarvetta olla osa yhteisöä sekä kokea arvostusta ja merkityksellisyyttä omasta toiminnas-

taan osana yrityksen menestystä. Sekä Kankaan (2010, 51), Huhtalan (2013a, 225) että Pihlajasaa-

ren (2015, 49–52) tutkimuksissa toteutettavuuden hyveen ja organisaation tuen toteutuminen vai-

kuttivat suoraan yhteisön ja yksilön eettiseen kuormittuneisuuteen ja vastaavasti hyveiden 

toteutumattomuus todettiin isoksi hyvinvoinnin riskitekijäksi.  

Pihlajasaari (2015, 66) toi oman tutkimuksen johtopäätöksissä esille, että organisaatiokulttuurin 

eettisyyttä tutkittaessa, tulisi ottaa huomioon myös työntekijöiden toinen toisistaan huolehtimi-

sen vaikutus. Tämä tutkimus tukee Pihlajasaaren (mts.) johtopäätöstä, sillä erityisesti omavarai-

suuden ja itsesäätelyn kategorioissa korostui vastuullisuus toisten hyvinvoinnista ja toiset huomi-

oon ottava toimintatapa sekä sen suuntaiset odotukset. Lisäksi hyvinvoinnista huolehtiminen ja 

ihmisarvon kunnioitus nähtiin eettisyyden perusedellytyksenä eettisyyden teoriassa (kts. luku 2.1) 

kuin myös eettisen henkilöstöjohtamisen lähtökohtana (kts. luku 2.3) 



67 
 

 

Läpinäkyvyys, keskusteltavuus ja toiminnan seuraukset keskittyvät organisaation eettisen toimin-

nan ylläpitoon ja kehitysnäkökulmien kartoittamiseen, joista käytetään yhteistä nimitystä organi-

saation itsekorjautuvuus. Nämä kategoriat sisälsivät kaikkinensa organisaation toimintaa ohjaavia 

kokemuksia näkyen toteutuessaan sitoutumishalukkuutena ja vahvana luottamuksena organisaa-

tiota kohtaan. Organisaation toiminnasta henkilöstön havaitsemat läpinäkyvyyden osoitukset 

näyttäytyivät vastauksissa arvostuksena ja jopa ylpeytenä olla osa tällaista eettistä organisaatiota. 

Vastaavasti hyveiden toteutumattomuus teki toiminnasta sekavaa lisäten epävarmuutta organi-

saation toimintaa kohtaan.  

Kriittisyys ja kehitysehdotusten määrä oli vahvinta organisaation itsekorjautuvuuden kategoriassa. 

Läpinäkyvyyden osalta se näkyi viestinnällisenä epävarmuutena, erityisesti eettisistä onnistumi-

sista viestiessä, jos yhteisön kokemus ei olisikaan tilanteista yhteneväinen. Keskustelevuuden näh-

tiin vaikuttavan vahvasti kulttuurin kehittymiseen, mikä korosti huolta vallitsevaa keskustelukult-

tuuria kohtaan. Toiminnan seurausten kategoriassa henkilöstö puolestaan toi esille kokemuksia, 

että organisaatiossa suojellaan epäeettisesti toimivia, liiketoiminnallisesti arvokkaita työntekijöitä 

asettaen liiketoiminnan henkilöstön ja kulttuurin edelle. Tämä on ristiriidassa yritykselle ja henki-

löstölle tärkeitä arvoja kohtaan, ja lisäksi organisaatiokulttuurin näkökulmasta siinä on nähtävissä 

suuri riski niin epäeettisen toiminnan leviämisen kuin henkilöstön kokeman luottamuksen osalta. 

Varemäki (2018, 110) osoitti tutkimuksellaan, että vahvimmin organisaatioluottamusta selittivät 

juuri toiminnan seurausten, keskusteltavuuden kuin myös ylimmän johdon esimerkillisyyden hy-

veiden toteutuminen.  

Pihlajasaari (2015, 67–68) toi esille omassa tutkimuksessaan, että tietoisuuden lisääminen eettis-

ten ja epäeettisten tilanteiden osalta paitsi kasvattaa koko työyhteisön eettistä herkkyyttä, antaa 

myös uusia näkökulmia asiasta, sekä keinoja ottaa etäisyyttä ja palautua työn eettisistä haasteista. 

Vastaavia kokemuksia nousi esille myös tämän tutkimuksen tuloksista, kun eettisistä ja epäeetti-

sistä asioista viestimisen nähtiin vahvistavan luottamusta ja niillä uskottiin olevan apua oman elä-

män tilanteisiin vertailupohjana eettisempien päätösten tekemiseen.  

Tuloksia kootessa raportointia varten, oli Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2019) ohjeen mu-

kaisesti huolehdittava siitä, ettei tutkimus vaaranna sen kohteena olevaa yhteisöä tai haastatelta-
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via millään tavoin. Tämän osalta tehtiin tarkkaa reflektointia, etteivät esiteltävät tulokset musta-

maalaa yritystä tai haastateltavaa. Kehitystarpeita kartoittaessa oli ilmeistä, että tarpeiden taus-

talla oli usein negatiiviset kokemukset, tai kehitettävä asia nähtiin muuten puutteellisesti hoidet-

tuna tai keskeneräisenä kohdeorganisaatiossa. Jotta lukijalle ei muodostu väärää kuvaa 

organisaation eettisyydestä, nähtiin tässä kohdassa vielä tärkeänä korostaa kohdeorganisaation 

toimintaympäristöä sekä tekemisen tapaa.  

Koko yrityksen olemassaolon ajan sen toimintaan on vaikuttanut vahva kasvu. Koska jokaisella uu-

della työntekijällä nähdään olevan yhtäläinen vaikutus organisaatiokulttuurin kehittymiseen kuin 

sen vanhoilla jäsenillä, on rekrytointi- ja perehdytysprosessien hiomisella pyritty tukemaan uutta 

työntekijää sisäistämään yrityksen toiminta-ajatuksia, odotuksia ja periaatteita. Toimialaa leimaa 

jatkuva uuden työvoiman tarve ja kilpailu osaavasta henkilöstöstä on kovaa. Yritys brändää itseään 

huippuasiantuntijuuden sekä asiakkaan laaja-alaisen liiketoimintaymmärryksen kumppaniksi, jol-

loin yritys toimii jatkuvan parantamisen kulttuurissa, kun sen tehtävä on osoittaa kyvykkyyttä ja 

edelläkävijyyttä asiakkaille. Tällä on vaikutusta kunnianhimoisiin tavoitteisiin, riskinottoon kuin 

myös yhteisö- ja yksilötason ajatteluun, jossa aina voi ja pitää kehittyä ja oppia lisää. Lisäksi yrityk-

sessä uskotaan henkilöstön autonomialla saavutettavan laadukkaampia päätöksiä niin liiketoimin-

nassa kuin yhteisöllisyyden tasolla, kun asioista päätetään siellä, missä niiden osalta jaetaan paras 

asiantuntijuus. Tätä tukemaan on kuitenkin nähty erittäin tärkeänä jokaiselle työntekijälle tarjot-

tava lähiesimies, joka varmistaa työntekijöiden toimintaedellytyksiä läpi organisaation viedyn yh-

tenevän johtamiskulttuurin periaatteilla.  

Koska henkilöstölle annetun vastuun ja vapauden lisäksi organisaatio jakautuu eri tasoille ja perin-

teistä johtamisvastuuta on nimetyillä henkilöillä, joutuu henkilöstö tasapainottelemaan oman vas-

tuun ja muiden (johdon) vastuun välillä. Tämä ilmeni tuloksissa yksilön vastuuntuntoisuutena ja 

toisaalta niissä vastauksissa, jotka olivat haastateltavalle omakohtaisesti tärkeimpiä ja läheisimpiä, 

kaipuuna johdon osoittamalle reagointikyvylle ja puuttumiselle. Jää pohdittavaksi, haettiinko tällä 

vahvistusta yhteisesti jaetusta eettisyyden tärkeydestä ja työntekijän arvostamisesta.  

Kohdeorganisaation toimiminen vahvasti kilpailluilla työntekijä- ja asiakasmarkkinoilla, vaikuttaa 

myös organisaation sisäiseen kehitystyöhön. Työntekijöiden hyvinvointiin, sitouttamiseen, moti-

vointiin ja työn mielekkyyden varmistamiseen panostetaan jatkuvasti ja muutoksia tehdään usein 
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pienin askelin kuin harvoin tapahtuvin, suurin muutoksin. Tällöin voidaan paremmin todeta muu-

toksen vaikuttavuus ja muuttaa suunnitelmia joustavammin. Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi 

kesti haastatteluista lopulliseen raportointiin alle puoli vuotta, ja sinä aikana useat haastatteluissa 

esille nousseet epäkohdat tai kehitystarpeet ovat jo edistyneet tai niiden kehitystyön aloituksesta 

on vähintään viestitty henkilöstölle. Mikäli haastattelut toteutettaisiin samoille haastateltaville 

tässä kohdassa uudestaan, voidaan olettaa, että varsinkin kehitystarpeiden osalta vastaukset olisi-

vat jo osin muuttuneet. Yksi vastausten tulkintaa haastava muutos on yrityksessä tapahtuneet or-

ganisaatiomuutokset sekä toimitusjohtajan vaihtuminen. On tärkeä ymmärtää millainen organisoi-

tumismalli ja vastuut yrityksessä vallitsivat haastatteluhetkellä verrattuna tulosten analysointi- ja 

raportointihetkeen, saati vielä myöhemmin tapahtuviin raportin lukuhetkiin.  

Kohdeorganisaatiossa on käytössä jatkuvaa työntekijäkokemusta mittaava pulssikysely, josta on 

kerääntynyt monipuolista tietoa reilun kahden vuoden ajalta. Kysely kerää sekä määrällistä, että 

laadullista aineistoa, mahdollistaa anonyymin vuorovaikutuksen vastaajan kanssa, sekä tarjoaa ke-

rätyn tiedon osalta trendinäkymiä ja painopistealueita. Tämä tutkimus kartoitti työntekijäkoke-

musta organisaatiokulttuurin eettisyyden näkökulmasta, ja sen tulokset voivat antaa uutta näkö-

kulmaa myös yrityksen olemassa olevan pulssikyselyn vastausten tulkintaan. Koska tutkimukseen 

osallistuneet henkilöstön edustajat jakoivat yhteisen mielipiteen eettisyyden näkökulman tärkey-

destä ja sen vahvemmasta huomioimisesta organisaatiokulttuurin kehittämisessä, nähdään kehi-

tysehdotuksena lisätä ko. pulssikyselyyn kulttuurin eettisyyttä kartoittavia kysymyksiä ja aloittaa 

tietoinen toiminnan eettisyyden kehittäminen henkilöstölle tärkeiden organisaatiokulttuurin eetti-

syyttä kuvaavien kokemusten kautta. 

5.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusprosessin aikana luotettavuuden ja eettisyyden näkökulmien tulisi olla jatkuvasti läsnä. 

Luotettavuustarkastelu varmistaa tutkimusprosessin oikeellisuuden (Kananen 2017, 174) ja toi-

saalta arvioi, kuinka hyvin tutkimus on onnistunut kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä (Puusa ja Juuti 

2020, 192). Tutkimuksen luotettavuutta parantaa jo lähtökohtaisesti se, kuinka objektiivisesti, sel-

keästi ja tarkasti tutkimuksen eri vaiheet, valinnat ja lopputulokset on avattu ja varsinkin perus-

teltu. Toisaalta myös avoin riskien huomioiminen ja esille nostaminen lisäävät tutkimuksen eetti-

syyttä ja luotettavuutta (Koskinen, ym. 2005, 278–285). Lopulta lukijalle jää päätösvalta, uskoako 

tutkimusta vai ei (Tuomi & Sarajärvi 2012, 140–141). Tämä uskottavuuden määritelmä tarkoittaa 
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Puusan ja Juutin (2020, 175) mukaan sitä, että lukija sekä tutkimukseen sidonnaiset tahot ja ihmi-

set antavat tutkimukselle hyväksynnän tutkimusprosessin ja tulosten oikeellisuuden osalta ja luot-

tavat tutkijan ammattimaisuuteen tutkimuksen menetelmien ja analysoinnin osalta tehdyistä va-

linnoista.  

Lähtökohdat tutkimukselle antaa aiheeseen liittyvä, olemassa oleva lähdeaineisto. Tämän tutki-

muksen teoreettinen viitekehys muodostui aiemmin luvussa 2 esitettyjen etiikan, eettisen päätök-

senteon, eettisen henkilöstöjohtamisen sekä eettisen organisaatiokulttuurin käsitteiden ympärille. 

Lähdeaineistohakuja tehtiin Finna.fi palveluun, niin painetun kirjallisuuden kuin kansainvälisten 

artikkelijulkaisujen osalta. Lisäksi hakukonepalvelun kautta pystyttiin kirjallisuus- ja artikkeliaineis-

toa rikastuttamaan erityisesti etiikan aihepiireistä löytyvillä julkaisuilla, tutkimusraporteilla ja lehti- 

ym. artikkeleilla. Tiedonhaun tuloksena oli ilmeistä, että kansainvälisten tutkimusten ja niiden laa-

jalti viitattujen tutkijoiden lisäksi myös Suomessa organisaatioiden eettisyyttä on tutkittu paljon 

viime vuosina. Tätä tutkimusta ajatellen luotettavuutta lisäsi myös se, että aiempaa tutkimus- ja 

kirjallisuusmateriaalia oli erityisesti suomalaiseen yritys- ja organisaatiokontekstiin liittyen paljon 

tutkitun terveydenhoitoalan eettisyyden lisäksi. Lähteiden sekä tutkijoiden toistuvuus lisäsi var-

muutta laadukkaiden ja luotettavien alkuperäislähteiden löytymisestä, joskin niihin käsiksi pääse-

minen osoittautui tätä tutkimusta tehdessä haasteelliseksi. Laajasti organisaation eettisyyttä käsi-

tellyt lähdeaineisto mahdollisti kokonaiskuvan hahmottamisen kautta selkeän rajauksen ja 

näkökulman valinnan, ja siten varmuuden myös valintoihin, miten, keneltä ja millaista tutkimusai-

neistoa kohdeorganisaatiosta pyritään saamaan tutkimuksen tavoitteiden ja tarkoituksen täytty-

miseksi.   

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuusarvio perustuu tutkijan raportoimaan näyttöön, eli ni-

mensä mukaisesti sekä tutkijan itsearvioon että lukijan arvioon. Koska laadullisessa tutkimuksessa 

on pyrkimyksenä ilmiön tarkastelu sen luonnollisessa ilmenemismuodossaan, tulisi luotettavuuden 

näkökulmasta kiinnittää erityistä kriittisyyttä mm. tämän pyrkimyksen kohtaamista riskeistä aineis-

toa kerätessä. Tähän liittyy myös luvussa 4.3 esille nostettu alkuperäisaineiston kunnioitus analyy-

sin ja lopullisten tulosten osalta. Hirsjärvi ja muut (2010, 230) korostavat tutkijan vaikutusta saatui-

hin tuloksiin sekä tutkijan ymmärrystä niin haastateltavia kuin analysoitua aineistoa kohtaan. 

Puusa ja Juuti (2020) lähestyvät tätä näkökulmaa objektiivisuuden sijaan tutkijan subjektiivisuuden 
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kautta. Vaikka pyrkimys objektiivisuuteen onkin teoreettisesti koko ajan läsnä, nähdään se mah-

dottomana käytännössä, johtuen tutkijan omista oletuksista ja valinnoista pitkin tutkimusproses-

sia. Tutkimuksen objektiivisuuden arvioinnille onkin siten olennaista, kuinka hyvin tutkija tunnistaa 

ja tuo esille subjektiivisuutensa vaikutuksia tutkimusprosessin ja lopputulosten osalta. (Puusa & 

Juuti 2020, 178–179.) Esimerkiksi haastattelutilanteiden kuvailun lisäksi laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta lisää rehellinen tutkijan itsearviointi tutkimusprosessin edetessä, mahdollisten vir-

hetulkintojen esiin nostaminen tai aineiston luokitteluun johtaneet valinnat ja perustelut.  

Tämän tutkimuksen osalta keskusteluyhteys kohdeorganisaatioon avattiin hyvissä ajoin, ja rajauk-

sesta sekä tutkimuksen merkityksestä paitsi tutkijalle, mutta myös organisaatiolle keskusteltiin yri-

tyksen Suomen johtoryhmään kuuluvan lähiesihenkilön kanssa. Tämän tutkimuksen objektiivisuu-

den varmistamiseksi tutkijan työroolin kautta tuleva näkyvyys organisaation luottamuksellisiin 

asioihin tuli ottaa erityisesti huomioon aiheen rajausta ja näkökulmaa valitessa. Tässä auttoi myös 

tutkimuskysymysten määrittäminen erityisesti henkilöstön näkökulmaa kuvailevaksi, jolla tutkijan 

rooli ja vaikutusmahdollisuudet tuloksiin voitiin minimoida. Aihevalinta oli yksin tutkijan omiin 

mielenkiinnonkohteisiin ja siitä johdettuihin esioletuksiin perustuva, mutta valitulla näkökulmalla 

pyrittiin tutkimaan ilmiötä siten, että tuloksista olisi hyötyä tutkijan ymmärryksen laajentamisen 

lisäksi myös organisaatiolle.  

Tulosten luotettavuutta voidaan lisätä tarjoamalla lukijalle suoria lainauksia haastateltavien esille 

nostamista näkemyksistä, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. Teoriaohjaavan lähestymistavan va-

linnalla aineiston analysointiin nähtiin puolestaan olevan objektiivisuutta lisäävä vaikutus, kun ko-

kemukset kategorioitiin kiinteästi organisaation eettiset hyveet -mallin teorian mukaisesti, ei niin-

kään tutkijan omien näkemysten mukaisesti. Lisäksi kokemusten esittely sellaisenaan ilman 

sisällöllisiä muutoksia lisäsi tutkimuksen luotettavuutta tässä näkökulmassa. Lopullinen vastuu tul-

kinnasta on lukijalla, mutta riittävän monipuolisella, selkeällä ja avoimella tutkimusprosessin ja -

menetelmien esittelyllä on siihen mahdollisuus vaikuttaa, antaen näin lukijalle riittävä ymmärrys 

tutkimuskontekstista.   

Puusa ja Juuti (2020, 175) korostavat tutkimuksen eettisyyden arvioinnissa sitä, että tutkimuksen 

tulisi aina pyrkiä hyvään sen kohteena oleville ihmisille. Pyrkimyksen taustalla on Tutkimuseettisen 
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neuvottelukunnan ohje (2019, 7), jonka mukaan tutkimus tulisi toteuttaa siten, ettei siihen liitty-

ville tahoille tai ihmisille koidu tutkimuksesta haittaa. Tutkimuksen alusta asti tunnistettiin riski, 

että tuloksilla voi olla vaikutusta lukijalle organisaatiosta muodostuvaan mielikuvaan. Tämän 

osalta nähtiin tärkeäksi, että sekä tulosten esittelyssä, mutta erityisesti johtopäätöksissä tulee kiin-

nittää huomiota kohdeorganisaation ja sen toimintaympäristön kytkemiseen saatuihin tuloksiin. 

Tällä tutkimuksella pyrkimys hyvään perustui yksilöllisten kokemusten ja kehityskohteiden esitte-

lyyn, jolloin tuloksia hyödyntämällä ja organisaation eettisyyttä edelleen kehittämällä työntekijöille 

voidaan tarjota entistä parempi paikka tehdä työtä ja kehittää itseään, ja vastaavasti tarjoamalla 

organisaatiolle avointa tietoa tätä kehitystyötä varten.  

Aihepiiriltään ja lähestymistavaltaan haastattelu oli hyvin henkilökohtainen ja kokemusten esille-

tuominen vaati luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä. Luotettavuuden voi siis katsoa olevan elin-

ehto tämän tutkimuksen onnistumiselle. Hirsjärven ja muiden (2010, 206) mukaan osa haastatelta-

vista saattaa kokea haastattelutilanteen myös pelottavana tai uhkaavana. Tämän tutkimuksen 

osalta asiaan pyrittiin kiinnittää huomiota haastattelun edetessä. Alussa haastateltaville kerrottiin 

tutkimuksen tarkoituksesta sekä aineiston ehdottomasta luottamuksellisuudesta. Osallistuminen 

haastatteluun oli vapaaehtoista. Lisäksi haastateltavien kanssa sovittiin, että lopulliseen raporttiin 

päätyvät kommentit hyväksytetään heillä ennen niiden julkaisua, jotta voidaan varmistaa ano-

nymiteetti. Edellä kuvatulla toimenpiteellä haastateltava vahvistaa tutkijan kuvauksen ja tulkinnan 

oikeaksi (Kananen 2017, 151). Tämä toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa haasta-

teltaville lähetettiin lista raporttiin valikoituneista suorista lainauksista, ja haastateltua pyydettiin 

hyväksymään lainaukset anonymiteetin turvaamisen näkökulmasta. Kun saatiin kuittaus kaikilta 

haastatelluilta, lähetettiin heille kaikille esiluettavaksi raportin tulososa, jotta he voivat varmistua 

vielä vastaustensa käyttötarkoituksesta.  

Tutkimusetiikan kannalta on olennaista, ettei tutkimusprosessin aikana missään vaiheessa yksit-

täistä henkilöä tulisi voida tunnistaa. Anonymiteetti pyrittiin säilyttämään tutkimusprosessin kai-

kissa vaiheissa. Yksilöhaastattelu, haastatteluaineistojen ja yksilöintitietojen erottelu erillisiin tie-

dostoihin sekä raportoitavien lainausten stilisointi yksilön tunnistamista helpottavista murre- ym. 

ilmauksista nähtiin tärkeiksi toimenpiteiksi tutkimuksen aikana. Anonymiteetin varmistamisella ja 

siitä varmistumisella saattaa olla vaikutusta siihen, kuinka avoimesti haastateltavat suhtautuvat 
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haastatteluun osallistumiseen. Aineiston keräyksen osalta tutkijan työrooliin kuuluva luottamuk-

sellisten tietojen käsittely ja tilanteesta riippuen hyvinkin sensitiivisten keskustelujen käyminen tuli 

ottaa huomioon haastatteluaineistoja analysoidessa ja kokemuksia esitellessä. Tämä luottamuksel-

linen suhde näkyi osassa haastattelumateriaaleja hyvinkin avoimina vastauksina, joiden osalta tuli 

käyttää erityistä harkintaa tulosten esittelyssä haastateltavan yksityisyyden varmistamiseksi. Osa 

aineistosta jouduttiin tästä syystä rajaamaan kokonaan pois suorina lainauksina julkaistavien jou-

kosta. 

Osan haastateltavien kanssa haastattelun ja sen sisällön herättämistä tunteista käytiin keskustelua 

myös haastattelun aikana, kun joko haastateltava itse tai haastattelija aisti sen tarpeelliseksi. Kaik-

kien osalta haastattelun lopuksi pyydettiin palautetta haastattelutilanteen herättämistä tuntemuk-

sista, ajatuksista ja oivalluksista. Lisäksi tutkimuksen luotettavuustarkastelun kannalta oli tärkeää 

varmistua, etteivät haastattelukysymykset johdattele ja pakota haastateltavaa vastaamaan tie-

tyllä, tutkijan haluamalla tavalla, vaan antavat vastaajalle vapauden kuljettaa keskustelua hänen 

omien kokemustensa ja näkemysten mukaan. Myös tähän näkökulmaan pyydettiin haastateltavilta 

palautetta.  

Tutkimuksen luottamuksellisuutta voidaan lähestyä myös tutkimustulosten arvioinnin näkökul-

mista. Reliabiliteetti kuvaa tulosten toistettavuutta ja validiteetti kertoo tutkimuksen pätevyy-

destä, eli mittaako tutkimus sitä, mitä sen odotetaan mittaavan (Hirsjärvi, ym. 2010, 231–232). 

Tässä tutkimuksessa yksi merkittävä pätevyyden arviointiin liittyvä tekijä oli eettisyyden määrittä-

minen, joka jätettiin pääosin haastateltavien vastuulle. Koska tutkimuksen tarkoituksena oli saada 

ymmärrystä, millaisten tilanteiden ja kokemusten kautta henkilöstö kuvaa organisaatiokulttuurin 

eettisyyttä, ei nähty mielekkääksi ohjata haastateltavia näkemään eettisyyttä vain tiettyjen, tutki-

jan määrittämien periaatteiden kautta. Lisäksi etiikan ja eettisyyden yksilöllisyys huomioon ottaen, 

oli haastateltavien itse annettava kuvata oma eettisyyden määritelmä kokemustensa kautta. Tästä 

näkökulmasta käsin kokemukset saattaisivat olla erilaiset haastateltavista riippuen. Toisaalta tu-

loksista oli nähtävissä toistuvuutta, millä voidaan osoittaa, että henkilöstöä yhdistää tietty näke-

mys tilanteiden liittymisestä organisaatiokulttuurin eettisyyteen. 
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5.3 Lopuksi 

Puusan ja Juutin (2020, 195) mukaan laadullisen tutkimuksen tärkein tavoite on lisätä ymmärrystä 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti. Tässä 

tutkimuksessa ymmärrystä laajennettiin ja syvennettiin organisaatiokulttuurin eettisyydestä henki-

löstön kokemusten kautta. Kokemusten avulla tutkimus antoi vastauksia, millä eri tavoilla organi-

saatiossa päätöksenteon kautta sanoitetut normistot (säännöt, toimintatavat) toteutuvat käytän-

nössä vai toteutuvatko. Tutkimuksen avulla kuvailtiin organisaatiokulttuuria organisaation eettiset 

hyveet -mallin hyveiden näkökulmista. Kokemusten taustalta löydettiin syitä kokemusten merkit-

tävyyksistä yksilöille. Lisäksi aineistosta nostettiin esille henkilöstön näkökulmia kehityskohteista, 

joilla organisaatiokulttuuria voisi kehittää eettisemmäksi.  

Ilmiön taustalla vaikuttavan teorian, organisaatiokulttuurin eettisyyden arviointiin kehitetyn mallin 

sisäistämisen, tämän tutkimuksen ja aiemman henkilöstön kehittämiskokemuksen kautta organi-

saation eettiset hyveet -malli hahmottui prosessimaisempana (Kuvio 3), kuin sen alkuperäinen esi-

tystapa oli (Kuvio 2).  

 

Kuvio 3. Organisaatiokulttuurin eettisyyden kehittyminen  
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Sen mukaan eri hyveinä nähtävät organisaatiokulttuurin ilmentymät toteutuessaan kasvavat ja 

vahvistavat organisaatiokulttuuria, ja vastaavasti heikentyessään heikentävät kulttuurin kantoky-

kyä. Hyveet myös toimivat toistensa työkaluina, kun esimerkiksi läpinäkyvyys ja keskusteltavuus 

vahvistavat muita hyveitä. Vastaavasti haasteet itsesäätelyn ja omavaraisuuden hyveiden toteutu-

misessa kertautuisivat itsekorjautuvuuden hyveissä.   
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

1. Millaista vastuuta koet itselläsi olevan roolisi puolesta toimia eettisesti oikein ja hyvin yhteisössä? 
Miksi? Miten tämä ilmenee käytännössä?  
 

2. Ihmiset joutuvat työssään toisinaan pohtimaan toimintansa, valintojensa ja päätöstensä oikeelli-
suutta ja hyvyyttä. Tällaiset tilanteet ovat usein eettisesti haastavia, sillä niissä ei ole aina selvää, 
mikä on oikea tapa toimia. Kohtaatko Sinä työssäsi tällaisia eettisesti haastavia tilanteita? Millaisia? 
Mikä niistä mielestäsi tekee haastavan?  

 
3. Koetko tarvitsevasi/saaneesi tai oletko tarvinnut/saanut tukea eettisesti haastaviin tilanteisiin? Mil-

laista? Mistä?  
 

4. Toisinaan työntekijät saattavat kohdata tilanteita, joissa saattavat joutua toimimaan sääntöjen, 
normien tai omien arvojen vastaisesti. Kohtaatko Sinä työssäsi tällaisia tilanteita? Millaisia? Oletko 
nähnyt/kuullut tällaista tapahtuvan organisaatiossa yleisesti? Jos, niin millaisia?  

 
5. Oman toiminnan lisäksi olemme tietoisia monesta organisaation muissa osissa tehdyistä päätök-

sistä, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat sinuun. Kun mietitään yrityksen eettistä toimintaa, mitkä 
asiat, prosessit, tms. ohjaavat sinua omassa työroolissasi määrittämään, onko joku päätös eetti-
nen?  
 

6. Millaisia kokemuksia sinulla on organisaatiossa tehdyistä päätöksistä, jotka ovat olleet mielestäsi 
erityisen hyviä (eettinen) tai huonoja (epäeettinen)? Miksi? Millaisia ajatuksia ne sinussa herät-
tävät? 

 
7. Jos koet jonkun päätöksen arveluttavana, jopa epäeettisenä, millä tavoin toivoisit asiaa käsiteltä-

vän, jotta sinun olisi helpompi päätös hyväksyä?  
 

8. Mitkä asiat, teot, prosessit yms. Sinusta vaikuttavat siihen, että koet sen hyväksyttäväksi, eettiseksi 
toiminnaksi?  

 
9. Miten organisaatio huomioi eettisen/epäeettisen toiminnan?  

 
10. Koetko merkityksellisempänä, että organisaatio huomioi eettistä toimintaa vai että se puuttuu epä-

eettiseen toimintaan? Miksi? 
 

11. Miten koet, että sinun esille nostama huomio organisaation eettisestä toiminnasta on huomioitu? 
 

12. Onko sinulla kokemuksia, että sinun tai muiden esille nostamat eettiset tilanteet olisivat jääneet 
huomiotta? Millaisia tämä tilanteet ovat olleet?  

 
13. Miten tai millaista tietoa sinä kaipaisit organisaation eettisestä/epäeettisestä toiminnasta, päätök-

sistä ja organisaation odotuksista? Miksi? Miten tätä tietoa hyödyntäisit?  
14. Kun mietit organisaatiokulttuurin eettisyyttä, koetko sen kehittämisen tärkeäksi? Miksi? Mitä mie-

lestäsi pitäisi kehittää? Miksi? Miten? Mikä olisi tärkein asia? Miksi?  
 

15. Mitä itse voit tehdä itse levittääksesi eettistä toimintatapaa laajemmalle organisaatioon? 


