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eettisellä toimintaohjeella on pian vuosikymmenen perinne Laureassa. 

Laurean uusi strategia 2030 sekä muuttunut toimintaympäristö edellyttävät 

eettisen ohjeistuksen päivittämistä. Edellisen eettisen ohjeistuksen tapaan 

tämä ohje on tehty yhteisöllisesti.

ohjeisto on tarkoitettu käytännön arjen tueksi ja työkaluksi henkilöstölle ja 

opiskelijoille. Sen on tarkoitus toimia arjen kohtaamisissa erilaisissa tilanteissa ja 

eri sidosryhmien kesken. Laurean eettinen ohjeisto täydentää ja täsmentää eri-

laisia laista tulevia velvoitteita ja muita ohjeita, joihin olemme sitoutuneet. Eet-

tinen ohjeisto on osa Laurean ohjeistoja, joihin kuuluvat muun muassa tasa-ar-

vo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, turvallisuusohjeet ja menettelytapaohjeet.

laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ja työskentelyä ohjaavia arvoja 

ovat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus. Laurean tahtotila on olla vuonna 

2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla. 

Olemme ylpeästi laurealaisia.

henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi on meille hyvin tärkeä asia. Tä-

män ohjeen linjaukset tukevat hyvinvoinnin toteutumista Laurean arjessa. Lau-

reassa teemme asioita yhdessä. Selkeät vastuut ja roolit tukevat hyvinvointia. 

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme – Laureassa ollaan ihmisiksi!

laurealaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun myös silloin, 

kun käsiteltävät aiheet ovat vaikeita. Avoin keskustelukulttuuri on keino tuoda 

osaamistamme ja yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme näkyväksi vastuullisesti 

ja eettisen ohjeiston mukaisesti. Laurealaisena sinulla on lupa viestiä.

kiitokset työryhmälle sekä erityisesti kaikille työpajoihin osallistuneille.

Esipuhe



Oppiminen on Laurean kulttuurin 
 perusta. Luomme olo suhteet 
 oppimiselle sekä työelämässä 
 tarvittavien valmiuksien ja 
 osaamisen kehittymiselle.

Oppiminen

Laurealaisena haluan oppia 
uutta. Arvostan tutkittua 
tietoa ja osaan arvioida 
 tiedon luotettavuuden.

Kannan vastuuni oman 
ja yhteisen osaamisen 

kehittymisestä
tiimini ja esi mieheni 

tai opiskelijayhteisöni 
ja opettajani tuella.

Kokeilen ennakko-
luulottomasti sekä 

 vastuullisesti, ja sallin 
sen muillekin. Jaan on-

nistuneiden ja epäonnis-
tuneiden kokeilujen 

tulokset yhteisön 
 hyödyn nettäväksi.

Mahdollistan 
 toisten  oppimisen 
ja onnistumisen. 



Työmme laurealaisina palvelee 
opiskelijoita, kumppaneita, 
yhteisöjä ja yhteiskuntaa.

Työ Työssäni sitou-
dun avoimuuteen, 
 vastuullisuuteen ja 
vaikuttavuuteen.

Arvostan asian-
tuntijuutta. Vaalin 

työrauhaa.

Kunnioitan omaa 
ja toisten työ- ja 

vapaa -aikaa.

Tiedän oman 
 roolini ja sen 

 mistä vastaan. 

Olen läsnä, 
 kohtaamistavasta 

riippumatta.

Noudatan 
 työssäni  hyvää 

tieteellistä 
 käytäntöä. 

Tuen työlläni 
opiskelijoiden 
 valmistumista 

 vaativiin  tehtäviin.

Tunnistan etu-
ristiriitatilanteet, 

enkä tee päätöksiä 
esteellisenä. 

Minulla on vastuu 
tehtävieni tuloksel-
lisesta hoitamisesta 

ja yhteisten ohjeiden 
noudattamisesta. 
Pidän lupaukseni. 

Käytän Laurean 
yhteisiä resursseja 

vastuullisesti.



Johdamme Laurean arvojen 
ja strategian mukaisesti.
Johtaminen on oikeuden-
mukaista ja arvostavaa. 

Johtaminen
Kohtaan jokai-
sen yksilönä ja 

 kohtelen kaikkia 
yhdenvertaisesti.

Päätän minulle 
 kuuluvista asioista. 

Hyödynnän 
 organisaatiossa 

olevaa osaamista 
päätöksenteossa.

Vastaan itseni 
johtamisesta ja 
pyydän tarvit-
taessa tukea.

Viestin ja  perustelen 
 päätökseni  selkeästi 

ja avoimesti.

Olen johtajana 
ja esimiehenä 

läsnä, kuuntelen 
ja kuulen, sekä 

keskustelen 
kunnioittavasti.

En väistä vaikeita 
 tilanteita, vaan toimin 

rakentavasti niiden 
 ratkaisemiseksi.



Rakennamme hyvinvoivaa työ-
yhteisöä. Vaalimme Laurean 
mainetta eettisenä toimijana. 
Toimimme aktiivisesti Laurean 
sidosryhmien kanssa voidaksemme 
vaikuttaa positiivisesti ympäröivään 
yhteiskuntaan. 

Yhteisö ja 
sidosryhmät

Tiedostan, että  omalla 
toiminnallani on 

 merkitystä yhteisöön 
ja sen hyvinvointiin.

Kannan vastuuni 
 yhteisen tuloksen 

tekemisestä. 

Edistän yhteis-
työtä, joka tukee 
yhteis kunnallista 
 vaikuttavuutta. 

Huomioin yhteis-
työkumppaneiden 

eettiset periaatteet ja 
niiden kestävyyden.

Arvostan erilaisuut-
ta voimavarana. 

Toimin aktiivisesti 
yhden vertaisuuden 

 edistämiseksi. 

En hyväksy epä-
asiallista kohtelua tai 

syrjintää. Puutun epä-
asialliseen käytökseen 

sitä havaitessani. 



Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella.
Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksi annot,
kuten projektit, joiden ansiosta opiskelijat verkos toituvat jo  opiskeluaikanaan
ja oppivat tärkeitä  työ elämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 6 500 AMK-opiskelijaa, noin 900 YAMK-opiskelijaa, 
550 henkilökunnan jäsentä ja yli 28 000 Laurean alumnia. Laurea on
uskonnollisesti ja  poliittisesti  sitoutumaton yhteisö.

Laureassa tehdään käytännönläheistä  tutkimus- ja kehitystyötä  strategisilla
tutkimus alueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden  tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen 
sosiaali- ja terveysalalla, palvelu liiketoiminnassa sekä  turvallisuudessa.
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