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Haluamme valjastaa
digitalisaation tekemään hyvää.

Vauhditamme kasvun ja kestävän
kehityksen matkaanne yhdistämällä
teknologia-, muotoilu- ja muutos-
osaamistamme – ihmiset edellä.



Panostamme siihen, että
meillä ja asiakkaillamme
on hyvä olla, sillä sieltä ne 
onnistumiset kumpuaa. 
Ihmisethän tätä tekevät, hyvät
tyypit yhdessä.

“Työn tulokset ja työstämisen

tapa loivat ennennäkemättömän

imun ja innostuksen. Vajaassa

vuodessa syntyi toistakymmentä

mallinnusta eri puolille organisaatiota.”

TERHI SIIMES - FINNAIR
VP, Lean and Process Development



Miten ja miksi olla eettinen
yritys?



• Yritysetiikka tarkoittaa sitä arvopohjaa, jota yritys sitoutuu noudattamaan toiminnassaan ja kulttuurissaan, 
eli yrityksen näkemystä oikeasta ja väärästä

• Arjessa yritysetiikka usein ilmenee erilaisten kirjattujen dokumenttien ja ohjeistusten muodossa, esim. 
yrityksen tarkoitus ja arvot, liiketapaperiaatteet (code of conduct)

• Se, miten hyvin nämä kirjatut arvot ja ohjeistukset tunnetaan, saati näkyvät käytännön toiminnassa, on 
vaihtelevaa. 

• Oman haasteensa muodostaa ristiriita työntekijöiden omien arvojen ja yrityksen toimintatapojen välillä. 
Tästä saattaa aiheutua huomattavaakin jatkuvaa stressiä henkilöstölle

• Kaiken taustalla on laajempikin filosofinen kysymys – mikä on yrityksen olemassaolon tarkoitus? Millaiset
keinot tämä tarkoitus pyhittää? -> tämä keskustelu on viime aikoina käynyt kiivaana ja voi ajatella, että
eletään jopa jonkinlaista murrosta yritysetiikassa

Mitä on yritysetiikka?



• Panostukset eettiseen toimintaan lisäävät työntekijöiden sitoutumista
ja lisäävät ylpeyttä omasta työnantajasta (tämä näkyy myös Goforen
henkilöstökyselyissä)

• Rekrytoinnin onnistumisen kannalta vastuullinen työnantajamielikuva
on tärkeä

• Koko henkilöstön eettiseen toimintakykyyn panostaminen on parasta
riskienhallintaa

• Eettisten näkökohtien huomioiminen projekteissa tarjoaa lisäarvoa
myös asiakkaalle

Miksi olla eettinen?



Teknologia, digitalisaatio
& etiikka



“Eettisen elämän tarkoitus on elää hyvää elämää yhdessä toisten
kanssa ja toisia varten oikeudenmukaisissa instituutioissa.”

Paul Ricœur

Mitä on eettinen digitalisaatio?

Eettinen digitalisaatio
• on inklusiivista
• huomioi ihmisten ja muiden elollisten hyvinvoinnin
• näkee teknologian apuvälineenä, eikä ihmisten korvaajana
• tunnistaa sosiaaliset innovaatiot yhtä tärkeiksi kuin teknologiset
• pyrkii hyvään elämään oikeudenmukaisissa instituutioissa ja sopusoinnussa luonnon

kanssa



Teknologia työkaluna

“Guns don’t kill people. People kill people”

Onko teknologia arvoneutraalia?
Teknologinen determinismi

Teknologia on ainoa asia joka muuttaa yhteiskuntaa 
tai ainakin teknologia on pakollinen ehto kehitykselle

Pragmaattinen lähestymistapa

• “Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä”

• Teknologia muuttaa yhteiskuntaa, mutta ihmisillä on vapaa tahto valita mihin suuntaan

• Teknologian käsittäminen täysin arvovapaaksi on vaarallista – tarvitaan avointa, poikkitieteellistä keskustelua siitä
mihin tarkoitukseen, kenen ehdoilla, ketä varten ja keiden toimesta teknologiaa kehitetään

• Teknologia mahdollistaa vaikka mitä, mutta erilaisten negatiivisten kehityskulkujen suitsiminen on demokraattisen
päätöksenteon tehtävä



Teknologian kehittäjän
vastuu?

Kuva: Fiskars Kuva: Netflix



Uuden teknologian kehittämisen arvoperustaiset tavoitteet ovat usein pahasti
ristiriitaisia

• Esimerkiksi vaaditaan tiukkaa tietosuojaa, mutta toisaalta avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä

Miten varmistetaan, että liiallinen varovaisuus ei estä uusia innovaatioita?

Oma näkemykseni: 

• Teknologian kehittäjän vastuulla on pohtia ja nostaa yleiseen tietoisuuteen
teknologiaan liittyviä riskejä ja eettisiä ongelmia. Lainsäätäjien vastuulla on 
kehittää lainsäädäntöä niin, että riskit pysyvät hallinnassa.

Etiikka innovaation
jarruna?



Datan käyttöön liittyvät ongelmat

• Datan hyödyntäminen tavalla, joka aiheuttaa
haittaa ihmisille (informaatiovaikuttaminen, 
markkinointikäyttö, koukuttavat palvelut)

• Seurannan ja valvonnan lisääntyminen

• Tahattomat tietovuodot

• Syrjivät algoritmit

Käytännön haasteita
Epätasa-arvoisuuden lisääntyminen ja syrjintä
teknologian kehittämisessä

• Suurin panostuksin kehitetään teknologiaa
tiettyjen ihmisryhmien käyttöön, toisten jäädessä
marginaaliin (esim. naiset ja tytöt, globaali etelä)

• Suurten teknologiayritysten taloudellisen ja 
poliittisen vallan kasautuminen, sekä
väärinkäytökset

Ei myöskään pidä unohtaa digitalisaation kasvavaa ympäristöjalanjälkeä!



Eettisen kyvykkyyden
kehittäminen



• Eettinen toimintakyky tarkoittaa kykyä

- tunnistaa eettistä päätöksentekoa vaativat tilanteet

- tehdä perusteltuja arvopohjaisia valintoja

- kommunikoida läpinäkyvällä tavalla päätökset ja niiden perusteet

- kuulla laajasti erilaisia näkökulmia ja olla niille vastaanottavainen, sekä tuntea
myötätuntoa muita kohtaan

• Koko yrityksen eettinen toimintakyky on kaikkien yrityksen
toiminnassa mukana olevien ihmisten eettisen toimintakyvyn summa

• Eettinen toimintakyky vaatii osaamista ja rakenteita

Mitä on yrityksen eettinen toimintakyky?



• Gofore Code of Ethics (2020): 
https://gofore.com/code-of-ethics/

• Myynnin eettisen arvioinnin työkalu (2021)

• Eettisen toimintakyvyn kehittämisen projekti (2021-
2022, työsuojelurahaston tuella)

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen

• Eettistä toimintakykyä tukevien rakenteiden
kehittäminen

- Ethics Experts

- Ethics Desk

Eettisen toimintakyvyn
kehittäminen Goforella

https://gofore.com/code-of-ethics/


• Olisinko tyytyväinen, jos tämä organisaatiomme
tekemä päätös olisi huomenna Helsingin Sanomien
etusivulla?

• Tekeekö tämä projekti/ järjestelmän ominaisuus/ 
päätös maailmasta paremman paikan?

• Mitä tapahtuisi, jos kaikki tekisivät samaa?

• Voinko elää itseni kanssa, jos teen tai hyväksyn tämän
päätöksen/ toiminnan?

Lopuksi:
Kysymyksiä, joita kysyä
itseltään



Pioneering an ethical 
digital world.


