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TULEVAISUUDEN SAIRAALA OYS 2030 -UUDISTAMISOHJELMA
EETTISET PELISÄÄNNÖT

1.

EETTISTEN PELISÄÄNTÖJEN TAVOITTEET
Tavoitteenamme on luoda hankkeeseemme oikeudenmukainen, kannustava ja rakentava
ilmapiiri, mikä edistää hyvää yhteistyötä, keskinäistä kunnioitusta ja arvostusta. Korkeat eettiset periaatteet ilmenevät toiminnassamme rehellisyytenä, avoimuutena ja luotettavuutena.
Haluamme periaatteiden luovan miellyttävän, avoimen ja luottamuksellisen työskentelykulttuurin. Uskomme myös näiden parantavan hankeprosessin laadukkuutta ja tuottavuutta sekä
vaikuttavan positiivisesti lopputuloksen tasoon ja tavoitteiden mukaisuuteen.

2.

LUOTTAMUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS
Kunnioitamme tekemiämme sopimuksia, emmekä pyri välttämään vastuutamme. Emme tavoittele omaa etuamme muiden hankkeen osapuolten kustannuksella.
Emme lupaa, mitä emme voi pitää. Sen mitä lupaamme, pidämme.
Kunnioitamme hankkeen osapuolien yksityisyyttä ja heiltä saamiemme tietojen luottamuksellisuutta, emmekä paljasta tietoja ulkopuoliselle.

3.

OSAPUOLTEN ARVOSTAMINEN, YHTEISTYÖ JA TYÖSKENTELYILMAPIIRI
Kohtelemme kaikkia osapuolia oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Emme
syrji ketään iän, sukupuolen, uskonnon tai etnisen taustan perusteella.
Teemme jokainen parhaamme hyvän työilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä. Jokaisella
hankkeen osapuolella on oikeus pyytää apua ja velvollisuus auttaa.
Kiusaaminen, epäasiallinen käytös ja seksuaalinen häirintä ovat ehdottomasti kiellettyjä.
Mikäli havaitsemme edellä mainittuja asioita hankkeessamme, puutumme niihin viipymättä.
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4.

LOJAALIUS HANKETTA JA MUITA OSAPUOLIA KOHTAAN
Käyttäydymme lojaalisti hanketta ja hankeosapuolia kohtaan sekä työaikana että työajan ulkopuolella. Emme arvostele perusteettomasti, emmekä levitä virheellistä tietoa tai huhuja.
Käyttäydymme hanketta edustettaessa asiallisesti ja hankkeen arvon mukaisesti.
Emme tavoittele omaa etua hankkeen tai muiden hankeosapuolten kustannuksella.
Emme aina ole samaa mieltä, mutta hankkeessa edustamme yhtenäisenä tiiminä hankkeen
parhaaksi toimien.
Emme paljasta hankkeesta tai hankeosapuolista saamiamme luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille.
Kohtelemme kaikkia hankkeen osapuolia reilusti ja oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme
muiden työtä ja osaamista. Emme sälytä virheitämme muiden vastuulle.

5.

LAHJOJEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN
Emme pyydä tai vastaanota lahjoja, jotka saattavat asettaa kyseenalaiseksi riippumattomuutemme. Emme myöskään anna lahjoja, jotka ylittävät tavanomaisuuden ja kohtuullisen rajat.
Hyväksyttävän lahjana voimme vastaanottaa tavanomaista vieraanvaraisuutta tai lahjoja, kuten kohtuulliset joululahjat, joissa saajalle ei liity velvoitteita taikka ei aiheuta velvollisuuden
tunnetta.

6.

LIIKETOIMINNAN ETIIKKA
Kunnioitamme ja noudamme kaikissa olosuhteissa Suomen lainsäädäntöä. Emme käytä kiellettyjä tai hyvän tavan vastaisia keinoja. Emme myöskään levitä kilpailijoista harhaanjohtavaa
tietoa. Emme suosi tarjoajia henkilökohtaisten suhteiden perusteella.
Emme harjoita harmaata taloutta tai tee yhteistyötä sitä harjoittavien yritysten kanssa. Huolehdimme, että kaikki osapuolet huolehtivat yhteiskunnallisista velvoitteistaan.
Liiketoimintamme hankkeessa on vastuullista ja läpinäkyvää.
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