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Take away

1. Olet aina ”eettinen”.
● Kaikki toiminta on eettisesti arvioitavaa.
● Sinulla ei ole kahta minää.

2. Organisaatiossa viestinnällä on 
eettinen vetovastuu.
● Organisaation sisällä eettisten tekijöiden ja ongelmien tunnistus 

jää usein viestijän tehtäväksi.
● Vastavuoroinen viestijä tuntee ulkopuolisten odotukset parhaiten.



Koska olen filosofi...

Etiikka = hyvän/oikean tutkimusta

● Etiikan teoriat vastaavat kysymykseen, miten 
toimimme oikein tai mikä on hyvää
● Minkä säännön mukaan tulee toimia (oikea)?
● Minkä tulisi olla toimintamme päämääränä 

(hyvä)?



Epäeetikkoa ei olekaan

Toimija pyrkii aina johonkin päämäärään tai 
noudattaa jotakin toiminnan periaatetta
● Esimerkiksi pelkkä kaatuminen ei ole toimintaa

Päämäärien ja sääntöjen vuoksi toiminta on aina 
eettistä
● Kaikki pyrkivät ”hyvään” tai toimimaan ”oikein” 

- on vain eri käsityksiä hyvästä ja oikeasta



Sinulla ei ole kahta minää

● Etiikka käsitetään liian suppeasti, jos oikein 
toimimisen ajatellaan olevan valinnaista tai kivaa 
ekstraa (esim. vastuullisuus)

● Sanaa ”eettinen” käytetään väärin, kun 
tarkoitetaan (eettisesti) hyvää

● Meillä ei ole koneen lailla toimivaa työminää ja 
kotona reilua kauppaa suosivaa eetikkominää

● Kaikki toiminta on eettisesti arvioitavaa - joten ei 
ole ihme, jos viestintäkin on
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Vuorovaikutus ja etiikka

Organisaation toimintaa voi eettisesti arvioida 
kahden kysymyksen avulla:
● Millaisia perusteltuja odotuksia vaikutusryhmillä on?
● Millaisia relevantteja seurauksia vaikutusryhmille aiheutuu?

Viestintä on erityisasemassa:
● Odotusten ja seurausten tunnistaminen ja hallinta
● Eettisesti merkityksellisen tiedon välittäminen



Onko viestintä organisaatiossa 
eettisessä erityisasemassa?

● Kuka organisaation sisällä tunnistaa eettisiä 
ongelmia?

● Jääkö viestinnän tehtäväksi välittää viesti 
ongelmista myös organisaation sisällä?

● Onko viestintä eettisten ongelmien aktiivinen 
ennakoija?
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