
Aikapaine on eettisen stressin suurin syy. 
Omien arvojen ja asiakkailta, omaisilta 
tai työnantajalta tulevien vaatimusten 
välillä voi olla ristiriitaa. Työtä ei pysty 
tekemään riittävän hyvin vaan joutuu 
tekemään kompromisseja. 
 Eettistä stressiä kokevat erityises-
ti tunnolliset ihmiset, joilla on korkea 
työmoraali ja jotka pyrkivät työssään 
oikeudenmukaisuuteen ja inhimillisyy-

teen. Sille altistaa myös liian suuri vas-
tuu suhteessa vaikutusmahdollisuuksiin.
 Eettinen stressi heikentää työtyytyväi-
syyttä ja työhön sitoutumista. Se luo riit-
tämättömyyden, voimattomuuden ja tur-
hautumisen tunteita, jopa työuupumusta. 

Koko työyhteisön asia

Työntekijälle on annettava mahdollisuus 
tehdä työ eettisesti. Sääntöjen tulee olla 
konkreettisia, kattavia, ymmärrettäviä ja 
toteutettavia. Tarvitaan tietoa, työkalut 
sekä riittävästi aikaa tehdä työ hyvin ja il-
man oikopolkuja. Tarvitaan läpinäkyvää 
päätöksentekoa sekä työntekijöiden tasa-
puolista ja reilua kohtelua.
 Organisaation tulisi havainnoida työil-
mapiiriä, työviihtyvyyttä, käytäväkeskus-
teluja sekä sairauslomia. Eettinen stressi 
esiintyy harvoin yksin, usein ongelmia 
on koko yhteisössä.

Avoimeen keskusteluun tulee 
kannustaa

Vaikeneminen ja sulkeutuneisuus 
stressaavat. Epäkohtia esiin nostanut-
ta työntekijää ei saa lytätä sanomalla: 

”Olet turhan herkkä”. On väärin ajatel-
la, että kuormittunut yksilö olisi se, jon-
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Eettinen stressi hoiva-, 
hoito- ja sosiaalialalla
Eettinen stressi määritellään kuormitukseksi siitä, kun 

joutuu tinkimään työn laadusta tai työskentelemään omia 
periaatteitaan vastaan.
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Muualla julkaistua

ka tulee muuttaa suhtautumistaan tai työtapaansa.
Työntekijät ovat yleensä päteviä ja ajattelevia, on-
gelma onkin rakenteissa. Moni työntekijä vaikenee, 
koska pelkää heikkouden leimaa – tai sitä, ettei ti-
lanne kuitenkaan muutu.

Hyvinvoinnin kannalta ei riitä, että yksilöitä hoi-
detaan stressin tai jopa työuupumuksen takia. On 
lisättävä hyvinvointia, mikä ei tarkoita vain pahoin-
voinnin poistamista. Ihmisiä ei johdeta numeroihin 
vetoamalla vaan heidän tarpeensa huomioimalla. 
Hyvinvoivat ihmiset tekevät myös työnsä hyvin. Eet-
tinen työyhteisö sitouttaa, motivoi ja lisää positiivis-
ta työn imun kokemista.

Työpaikan eettisten standardien selkeyttä ja 
tärkeyttä pitää korostaa, jotta niitä noudatettaisiin. 
Hyvästä työstä voi palkita, mutta huonokin pitää 
huomioida. Ellei koskaan tule seuraamuksia, se an-
taa työntekijöille viestin siitä, että säännöt eivät ole 
tärkeitä ja niiden noudattamatta jättäminen on hy-
väksyttävää.

Eettiseen kulttuuriin panostaminen 
kannattaa

Kulttuuri ja arvot kertovat oikeasta ja hyväksyttä-
västä toiminnasta. Kulttuurin kautta pääsemme 
tarkastelemaan työpaikan päivittäisiä toimintatapo-
ja, jotka voivat joskus erota paljonkin organisaation 
vastuullisesta ja eettisestä imagosta.

Ensimmäinen askel kohti parempaa kulttuu-
ria on asian tiedostaminen. Eettiset kysymykset ja 
pohdinta kuuluvat työhön. On tärkeää keskustella 
yhdessä perustehtävästä: Miksi teemme tätä työtä, 
miksi olemme olemassa? Kun päämäärä sisältää 
vastuullisen ja eettisen näkökulman, sen mukaista 
kulttuuriakin on helpompi rakentaa. 

Julkilausutut korulauseet eivät riitä. Tärkeää on, 
miten arvot toteutuvat päivittäisessä toiminnassa. 
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