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Miten Suomi pärjää työelämän eettisyydessä  
verrattuna Ruotsiin ja Norjaan?

Eettisten arvojen toteutuminen työelämässä on teemana 
ajankohtaisempi kuin koskaan. Julkisuuteen nousseet 
väärinkäytökset ja rikolliseen toimintaan liittyvät tapauk-
set ovat vain jäävuoren huippu. Moni kohtaa työelämässä 
tilanteita, joissa työnantajan taloudellisista intresseistä, 
vallitsevasta käytännöstä tai esimiehen suhtautumisesta 
johtuen on helpompaa olla reagoimatta eettisesti epäilytt-
ävään toimintaan kuin toimia oman omatunnon mukaan. 

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin tilaisuudessa 
julkaisemme ensimmäisen Nordic Business Ethics Sur-
vey -kyselyn tulokset. Kerromme, miten eettiset arvot 
toteutuvat työelämässä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 
Maiden välillä on merkittäviä eroja kuten myös ihmisten 
suhtautumisessa arveluttavaan toimintaan.
Kyselyn ovat toteuttaneet Nordic Business Ethics Networ-
kin perustajat Anna Romberg ja Niina Ratsula. Forensic 
Risk Alliancen tuki on mahdollistanut kyselyn toteuttamista.

“Miltei jokainen on työssään törmännyt epäeettiseen 
toimintaan. Yllättävän moni antaa kuitenkin asian olla.”
 - Niina Ratsula, Code Of Conduct Company



Tapahtuman tiedot 
Aika: Keskiviikko 3.4.2019 klo 09:30–12:30.  
Aamukahvit 09:00. Seminaarin jälkeen tarjotaan lounas.
Paikka: Ruotsin suurlähetystö, Pohjois-Esplanadi 7A, Helsinki.
Ilmoittautuminen: Viimeistään 28.3.2019  
osoitteessa www.finsve.com/eettisyys
Lisätiedot: Ei osallistumismaksua. Seminaari on suomeksi.

Miten Suomi pärjää työelämän eettisyydessä  
verrattuna Ruotsiin ja Norjaan?

SPONSORIT:

Ohjelma
9.00  Kahvitarjoilu ja rekisteröityminen
9.30  Avaus 
 Kjell Skoglund, toimitusjohtaja, FINSVE 
 Patrik Lindfors, viestintäjohtaja, FINSVE
 Jenny Kanerva, lähetystöneuvos, Ruotsin suurlähetystö
9.40  Tutkimustulosten esittely 
 Anna Romberg, Anchor Integrity Oy  
 Niina Ratsula, Code of Conduct Company Oy 
10.30  Tauko
10.40  Paneelikeskustelu
 Viivi Lajunen (FRA)
 Juuso Oilinki (OM)
 Kati Mattila (Konecranes)
11.30  Lounas

Anna Romberg
Anna on korruption tor-
junnan, compliancen, ja 
hyvän hallinnon ekspertti, 
ja erikoistunut sisäis-
ten väärinkäytösten ja 
compliance-rikkomusten 
ehkäisyyn, tunnistamiseen 
ja selvittämiseen. Hän on 

toiminut johtajana Telialla ja Cargotecillä ja auttaa 
tällä hetkellä kansainvälisiä yrityksiä hallitsemaan 
eettisiä riskejä. 

Niina Ratsula
Niina Ratsulan missiona 
on edistää työelämän 
eettisyyttä ja vastuullista 
johtamiskulttuuria sekä 
auttaa organisaatioita 
rakentamaan tulokselli-
sia compliancen ja sisäi-
sen valvonnan käytäntöjä. 

Ennen Code of Conduct Companyn perustamista 
Niina toimi yhteensä 12 vuotta Nokian ja Kemiran 
palveluksessa, vastaten muun muassa Kemiran 
Ethics & Compliance -ohjelmasta. Niinan blogia 
voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi.


