Miten johtaa eettisesti ja rohkeasti?
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Lukijalle
Nykypäivän johtajilta vaaditaan kykyä yhä monitahoisempien
asioiden käsittelyyn. Ongelmat monimutkaistuvat, vauhti kiihtyy ja
ratkaisuja pitäisi kyetä tekemään yhä nopeammin. Päätösten laatu
kärsii, jos ajattelun kehittämiseen ei panosteta, ja laadun
heikkeneminen voi olla organisaation kannalta kohtalokasta.

Tämä opas on kirjoitettu eettisestä johtamisesta ja sen
kehittämisestä kiinnostuneille johtajille. Oppaassa kerrotaan, miksi ja
miten jokaisen johtajan on kehitettävä omaa eettistä johtajuuttaan
menestyäkseen ja saadakseen organisaationsa menestymään
monimutkaistuvassa maailmassa.

Myös oma ura voi kärsiä, jos oma ongelmanratkaisukyky ei kehity
syvällisesti haasteiden kasvaessa. Eettinen johtajuus vaatii
onnistuakseen myös rohkeutta ja kykyä tarttua mahdollisiin
epäkohtiin.

Oppaan ensimmäisessä osassa keskitymme eettisen kivijalan
rakentamiseen.

Miksi sitten eettinen johtajuus ei aina hyvistäkään aikeista huolimatta
toteudu käytännössä? Arkiset tilanteet jäävät kiireessä
huomaamatta. Ja vaikka tilanteen huomaisikin, rajanveto
puuttumisen ja puuttumatta jättämisen välillä tuntuu hankalalta.
Kiirekin kampittaa hyviä aikomuksia ottaa asioita puheeksi. Lisäksi
kasvavan sidosryhmäjoukon mielipiteet ja erilaiset toimintatavat
hankaloittavat haluamme toimia hyvien aikomustemme mukaan.

Juuriharja Consulting Group Oy

Lukuiloa ja inspiroivia ajatuksia toivottaa,

Eettisen
ja
vastuullisen
toimintatavan
puuttuminen näkyy yleisenä tehottomuutena
organisaatiossa, koska ihmiset eivät ota vastuuta
kokonaisuudesta. Organisaation korkea
positiivisesti taloudellisen tuoton kanssa.

moraali

korreloi
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Mitä on eettinen johtaminen?
Eettinen johtaminen on lyhyesti sanottuna hyvää johtamista: reilua,
oikeudenmukaista ja tuloksellista. Eettinen johtaja ottaa ja kantaa
vastuuta sekä tuloksista että hyvinvoinnista, koska yhdessä ne
rakentavat kestävää menestystä.
Eettinen johtaminen on myös vastuunoton ja laaja-alaisen harkinnan
istuttamista kaikkialle yritykseen.

Joskus kuulee ajatuksen, että eettisyyteen ei ole aikaa tai resursseja
panostaa. Mutta kenellä on varaa toimia epäeettisesti? Kuka haluaa
sellaisen työkaverin, johon ei voi luottaa; pomon, joka toimii
epäreilusti tai alaisen, joka ei piittaa tuloksista? Eettisen johtamisen
tulisi olla kaiken johtamisen ydin ja pohja. Kyseessä ei siis ole
mikään arkijohtamisen päälle tuleva lisäosa tai muu ylimääräinen
osio vaan johtamisen ydin.

Pähkinänkuoressa kyse on siitä, että samanaikaisesti pidetään huolta
sekä tuottavuudesta että työhyvinvoinnista, ja kannetaan
henkilökohtaisesti vastuuta onnistumisesta sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä.
Monet
tekijät
hankaloittavat
haluamme
toimia
hyvien
aikomustemme mukaan, ja siksi eettinen johtajuus ei arjessa aina
toteudu. Rajanveto toistuviin arkisiin tilanteisiin puuttumisen ja
puuttumattomuuden välillä on hankalaa. Päätöksentekoprosessissa
on otettava huomioon kasvavan sidosryhmäjoukon näkökulmat
samalla, kun kiihtyvä tahti työelämässä tuo uusia haasteita
johtamiseen.
Viime kädessä päätät itse, mitä kaikkea eettinen johtaminen
käytännössä sinun kohdallasi tarkoittaa.

Eettinen johtaminen on hyvää johtamista –
reilua, oikeudenmukaista ja tuloksellista.

Eettisen johtajan ominaisuuksia:


Oikeudenmukaisuus



Laajojen kokonaisuuksien hahmotuskyky



Vastuunkantokyky



Rohkeus



Päämäärätietoisuus



Johdonmukaisuus
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Mitä hyötyä eettisestä johtamisesta on
organisaatiolle?
Joskus eettistä johtajuutta ajatellaan moraalisina pohdintoina, jotka
eivät johda arjen tekoihin, eikä niillä nähdä olevan vaikutusta
esimerkiksi yrityksen tulokseen.

Tutkimusten mukaan organisaation korkea
moraali korreloi positiivisesti sen taloudellisen
tuoton kanssa.
Miksi eettinen toiminta tuottaa paremmin? Eettinen yritystoiminta
on viesti korkealuokkaisesta johtamisesta, joka on taas tärkein
indikaattori
ylivertaisesta
taloudellisesta
tuotosta.
Oikeudenmukainen johtaminen vahvistaa henkilöstön motivaatiota
ja sitoutumista.

Häviäjillä eettisen johtamisosaamisen puute johtaa sosiaalisen
pääoman hapertumiseen, innovaatiokyvykkyyden romahtamiseen
sekä taloudellisiin menetyksiin. Selviytyjät pysyvät mukana
toimialansa kilpailussa eettisesti vastuullisen toimintansa ansiosta.

Edelläkävijät
erottuvat
muista
alan
toimijoista
luotettavuutensa, laatunsa ja työhyvinvointinsa kautta, jolloin
eettisyydestä tulee yritykselle kilpailuetu.
Onko sinun yrityksesi häviäjä, selviytyjä vai edelläkävijä?

Eettisen johtamisen hyödyt yritykselle:

Toisaalta myös parhaat osaajat ovat tutkimusten mukaan
kiinnostuneita organisaatioista, jotka vastaavat henkilökohtaiseen
merkityksen kokemisen tarpeeseen.



Tuloksellisuus



Henkilöstön työhyvinvointi, lojaalisuus ja motivaatio



Alhaiset sairauspoissaolot ja niihin liittyvät kustannukset

International Business Ethics Institute on listannut yritysetiikan
vaikutuksia organisaation menestystekijöihin, joiden pohjalta
yritykset voidaan jakaa joko häviäjiin, selviytyjiin tai edelläkävijöihin.



Houkuttelevuus rekrytoinneissa



Houkuttelevuus asiakkaiden, sijoittajien ja
yhteistyökumppaneiden silmissä
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Eettisyys on valintoja
kahden hyvän tai kahden
huonon vaihtoehdon
välillä.
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Eettisen johtamisen kivijalka
Miten tulla entistä eettisemmäksi johtajaksi? Ja miten saada eettisen
johtamisen hyödyt konkreettisiksi? Vain tärkeänä koettu asia voi
muuttua käytännön toiminnaksi, ja siksi käytännön johtamistyön
kehittämisen kannalta onkin tärkeää pohtia, onko hyvä ja eettinen
johtaminen oikeasti itselle tärkeää. Eettinen johtaminen vaatii myös
harjoittelua, omakohtaista kokemista ja rohkeutta.
Eettisen johtamisen harjoittelun perustana voidaan käyttää eettisen
johtamisen kivijalkaa:

Kolmas pilari, eettinen käytäntö, muodostaa kokonaisvaltaisen,
vastuullisen toimintatavan, eli eettistä johtamista toteutetaan joka
päivä, kaikessa johtamistyössä. Eettinen johtaminen ei silloin jää vain
hiljaisiksi ajatuksiksi tai pelkiksi juhlapuheiksi, joilla ei ole vaikutusta
organisaation käytännön elämään.
Liiketoiminnan
kestävä
menestys
rakentuu
jatkuvan
korkealuokkaisen toiminnan pohjalle. Eettinen toiminta ei ole vain
epäeettisten tilanteiden ehkäisemistä tai jo tapahtuneisiin tilanteisiin
reagoimista.

Kivijalan ensimmäinen pilari, eettinen päättely, viittaa kykyyn
hahmottaa eri asioiden ja tilanteiden yhteydet muuhun maailmaan ja
muihin ratkaisuihin, ihmisiin ja tilanteisiin. Näin johtaja kykenee
paremmin ennakoimaan omien ratkaisujensa ulottuvuuksia ja
seurauksia eri tahoilla.
Kivijalan toisella pilarilla, moraaliset mieltymykset, viitataan omien
eettisten periaatteiden tunnistamiseen ja niiden mukaiseen,
jämäkkään toimintaan. Pilari tarkoittaa lahjomattomuutta ja
sitoutumista ammatillisuuteen.
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Kvartaalitalous ja voiton maksimointi voivat johtaa lyhytnäköiseen ja
kapeutuneeseen päätöksentekoon. Moni yritys on ajautunut
kiihtyneeseen kilpailun kierteeseen, jossa tuloksen tekeminen ja
markkinaosuuksien
lisääminen
lyhyellä
tähtäimellä
ovat
suoriutumisen ainoat mittarit. Silloin esimerkiksi toiminnan
oikeudenmukaisuus, sidosryhmien kumppanuutta rakentava kohtelu
tai yleinen ihmisarvon kunnioitus jäävät yleensä vähäiselle huomiolle.
Eettinen johtajuus korostuu erityisesti huonoina aikoina, kuten ytneuvotteluja käynnistettäessä, jolloin työntekijöiden lojaalisuus ja
motivaatio joutuvat tiukoille. Yt-neuvottelut usein myös heikentävät
työilmapiiriä ja saavat tutkimusten mukaan parhaat osaajat
lähtemään oma-aloitteisesti.

Eettinen johtaminen edellyttää ajattelua ja laajojen kokonaisuuksien
hahmotuskykyä. Käytännössä aina ei kuitenkaan ole aikaa miettiä
jokaista näkökulmaa, yksilöä tai sidosryhmää läpi ennen
päätöksentekoa, ja siksi tarvitaankin vankkaa eettisen johtajuuden
kivijalkaa. Se on perusta, johon johtaja voi turvautua
tiedostamattakin. Jos kivijalka kestää, ovat nopeatkin päätökset
todennäköisemmin eettisesti kestäviä.

Epäeettisen johtamisen piirteitä:


Suosikkijärjestelmä



Vastustajien siirtäminen vähäisempiin tehtäviin tai
irtisanominen



Tietojen viestiminen “parhain päin”



Lojaalius kompetensseja merkittävämpi tekijä nimityksissä



Läpinäkyvyyden puuttuminen



Painostaminen



Oman edun tavoittelu



Vallan henkilöityminen



Työntekijöiden epätasa-arvoinen kohtelu



Välinpitämätön suhtautuminen ihmisoikeuksiin



Sekava, sattumanvarainen hallinto



Ennustamaton toiminta
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Puututko epäkohtiin ja haetko parempia ratkaisuja?

Minkälaisia eettisiä periaatteita sinulla on?
Eettisiä periaatteita ei voi laatia jokaiseen mahdolliseen eettiseen pulmaan jokapäiväisessä työssä. On oltava tietoinen ja
hereillä, jotta voi nähdä eettiset kysymykset ja ratkaista ne.Aina voi keskustella ja hakea ohjausta.
Jos et ole varma päätöksestä, kysy itseltäsi:
1.

Onko päätökseni laillinen, ammattietiikkaa kunnioittava ja työnantajani periaatteita noudattava?

2.

Päättäisinkö toimia samoin, jos perheeni seisoisi vieressäni? Tai naapurini?

3.

Mitä ajattelen päätöksestäni 20 vuoden kuluttua?

4.

Onko päätökseni urani ja työpaikkani riskeeraamisen arvoinen?

5.

Toimisinko samoin, jos tekoni nauhoitettaisiin videolle tai kerrottaisiin sanomalehdessä?

6.

Ovatko rakkaani ylpeitä minusta tämän jälkeen vai häpeävätkö he minua?

7.

Toiminko reilusti ja rehellisesti?
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Haluatko lisätietoja?
Tämä opas perustuu Erika Heiskasen ja
Jari Salon kirjaan Eettinen johtaminen
- Tie kestävään menestykseen, jossa
käsitellään
tarkemmin
eettisen
johtamisen kehittämisen mallia sekä
yleisesti eettistä johtajuutta käytännön
esimerkein.
Tilaa kirja tästä.

Sirkku Heinonen, partneri
sirkku.heinonen@juuriharja.fi

Jari Salo, partneri
jari.salo@juuriharja.fi

Erika Heiskanen, CEO, partneri
erika.heiskanen@juuriharja.fi

Sari Puurtinen, konsultti
sari.puurtinen@juuriharja.fi

Rea Klingberg, partneri
rea.klingberg@juuriharja.fi

Juuriharja Consulting Group Oy
Juuriharja on eettisen johtamisen ja yhteistyökyvykkyyden kehittämiseen keskittynyt valmennusyritys.

johtamisen kehittäminen, johtoryhmä- ja esimiesvalmennus sekä coaching
arvot, eettiset pelisäännöt ja luottamuksen rakentaminen työyhteisössä
kulttuurin strateginen toimivuus ja eettisyyden vahvistaminen
Työmme tuloksena

 jokainen kantaa laajemmin vastuuta kokonaisuudesta.
 yhteistyö paranee ja työhyvinvointi lisääntyy.
 tuottavuus nousee.
www.juuriharja.fi

Juuriharja blogi

www.juuriharja.fi/blogi

Juuriharjan julkaisut ja oppaat
www.juuriharja.fi/julkaisut

Eettisen johtamisen pikaopas osa 1

10

