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Savon Yrittäjien
yhteiskuntavaikuttamisen
eettiset ohjeet
Näillä eettisillä ohjeilla turvataan Savon
Yrittäjien ja sen paikallisyhdistysten
(jatkossa Yrittäjien) luottamushenkilöiden
ja toimihenkilöiden korkeatasoinen ja
oikeudenmukainen toiminta.
Yrittäjät on yhteiskunnassamme arvostettu
järjestö, jota kuunnellaan ja jonka mielipiteillä
on painoarvoa. Yrittäjien paikallisyhdistysten
toiminnalla on erittäin suuri merkitys
yrittämiselle ja pk-yritystoiminnalle oman
kuntansa alueella.
Savon Yrittäjien strategiassa oleva visiomme
”Menestyvä Pohjois-Savo” on mahdollista
saavuttaa vain laadukkaan ja ammattitaitoisen yhteiskuntavaikuttamisen avulla.
Toimintaympäristön nopeat, jatkuvat muutokset ja koko yrittäjäjärjestön vaikutusvallan
vahva kasvu edellyttävät järjestön nimissä
toimivalta yhä enemmän asiantuntemusta
ja kaikin puolin laadukasta ja hyväksyttävää
toimintatapaa.
Järjestötyö on työtä, jonka menestysmahdollisuuksia ei saa heikentää tuomalla omia
sen hetkisiä haasteita ja valituksenaiheita
mukaan, jollei ne ole yhdessä sovittuja.
Myönteisellä
asenteella
aikaansaadaan
toimivia ja kaikkia hyödyttäviä keskusteluyhteyksiä ja verkostoja.
Nämä eettiset ohjeet ovat Yrittäjien kaiken
toiminnan perusta, jossa järjestön ja jäsenistön etu on ensisijalla kaikissa olosuhteissa.
Lisäksi ohjeet auttavat myös ymmärtämään
jääviyden merkityksen.

Kun toimit Savon Yrittäjien tai sen paikallisyhdistyksen luottamushenkilönä tai toimihenkilönä missä tahansa tehtävässä,
huomioi seuraavat asiat:
1. YRITTÄJIEN ETU EI OMA ETU
Yrittäjien luottamushenkilönä valvot kaikissa
luottamustehtävissäsi ensisijassa koko maakunnan yrittäjien ja toissijaisesti oman alueesi
yrittäjien etua.
Älä toimi luottamushenkilönä tässä tehtävässä ainoastaan tietyn toimialan äläkä
etenkään oman yrityksesi edunajajana.
Muista, että luottamushenkilöä ei lähtökohtaisesti voida palkita yrittäjäpalkinnolla sinä
aikana, jolloin hän toimii luottamustehtävässä.
2. JÄÄVÄÄ ITSESI TARVITTAESSA
Tiedosta, milloin toimit tai esiinnyt järjestön
edustajana ja milloin yksityishenkilönä tai
omassa asiassasi. Toimi aina objektiivisesti, rehellisesti, tasapuolisesti ja puoluepoliittisesti
riippumattomana
ilman
asiaankuulumattomia vaikutteita.
Ilmoita ennen päätöksentekoa sellaisista
seikoista, jotka voivat herättää perusteltuja
epäilyjä puolueettomuudestasi ja tarvittaessa
jäävää oma-aloitteisesti itsesi.
Vältä tilanteita tai toimenpiteitä, joihin liittyy
todellinen tai potentiaalinen eturistiriita järjestön vaikuttamistyön ja oman yritystoimintasi
välillä.

3. VALMISTAUDU

7. SALASSAPITO

Valmistaudu edunvalvontatehtävään hyvin Luottamushenkilönä sinun tulee pitää aina
keräämällä käsiteltävästä asiasta tietoa ja salassa kaikki luottamukselliset tiedot, jotka
varmistamalla yrittäjäjärjestön kanta.
olet saanut tehtävään hoitaessasi tietoosi.
Jos et ole varma siitä, onko jokin asia salassa
Tutustu jo etukäteen riittävästi päätöksenteon pidettävä, noudata salassapitoa niin kauan,
pohjana olevaan aineistoon ja perusta kantasi kunnes varmistat asian.
huolelliseen harkintaan. Perusta vaikuttamistyösi mahdollisimman paljon oikeaan ja 8. USKOTTAVUUS JÄRJESTÖN
tutkittuun tietoon sekä tuo esille tiedon lähde. EDUSTAJANA
4. LAIN, SÄÄNTÖJEN JA PÄÄTÖSTEN
NOUDATTAMINEN

Muista, että luottamushenkilönä sinun tulee
noudattaa omassa yritystoiminnassasi sitä
koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Henkilö on
Noudata kaikessa toiminnassasi aina lakia ja sopimaton toimimaan luottamustehtävässä,
yhdistystemme sääntöjä. Noudata aina lain ja jos hän tietää syyllistyneensä sellaiseen
sääntöjen mukaan tehtyä päätöstä, vaikka olisit tekoon tai laiminlyöntiin, jonka hänen pitää
äänestänyt sitä vastaan ja pidättäydy tällaisen ymmärtää heikentävän hänen uskottavuuttaan
päätöksen epäasiallisesta arvostelusta. Jos yrittäjäjärjestön edustajana.
et halua kommentoida tehtyä päätöstä, kerro
tarvittaessa, että puheenjohtaja kommentoi.
9. VALVO
5. TASAPUOLISUUS

Mikäli koet, että järjestötoiminnassa mukana
oleva henkilö toimii näiden ohjeiden vastaisesti,
Hoida järjestötyötä siten, että kohtelet niin eri ota heti yhteys ensisijaisesti oman yhdistyksen
toimialojen yrittäjiä, erikokoisia yrityksiä tai eri tai Savon Yrittäjien puheenjohtajaan.
kuntiin sijoittuneita yrityksiä tasapuolisesti.
Valitse epävarmoissa tilanteissa vaihtoehto,
joka edistää parhaiten ja laajimmin yrittäjien
hyvinvointia tai pk-yritysten kilpailukykyä.

Järjestön edustajan
huoneentaulu

Kohtele eri sidosryhmiämme ja näiden
edustajia kaikissa toimissa, neuvotteluissa,
kannanotoissa reilusti ja tasapuolisesti.

1. Valmistaudu tehtävääsi hyvin.
Jos et tiedä, mikä Yrittäjien kanta asiaan on,
ota siitä selvää. Muista, että olet Yrittäjien
edustajana, ja edustat yrittäjäjärjestön
näkökulmaa asioihin - et omaasi tai yrityksesi näkökulmaa. Ryhdy vain tehtävään,
joka kannaltasi on ristiriidaton. On
hyväksyttävää, että oma etusi on joskus
ristiriidassa edunvalvontatavoitteen kanssa.
Sellaisessa tilanteessa arvioi tarkoin, oletko
ehkä esteellinen kyseiseen tehtävään.

6. YHTEISTYÖHAKUISUUS JA
POSITIIVISUUS
Hoida järjestötyötä ja yhteiskuntavaikuttamisen tehtävää siten, että se edistää niin
yrittäjien,
järjestön
kuin
sidosryhmien
keskinäisiä suhteita.
Vaikuta positiivisella ja yhteistyöhakuisella
asenteella yrittämisen ja pk-yritysten
toimintaympäristön
kehittämiseen
sekä
toimi tavalla joka ylläpitää ja vahvistaa
yrittäjäjärjestön mainetta.

2. Esittäydy tilaisuuksissa omalla nimelläsi
kertoen, että edustat Savon Yrittäjiä ja/tai
omaa paikallisyhdistystäsi. Kerro kuka sinut
on nimittänyt asemaasi.
3. Lähesty asiaa myönteisyyden kautta asioita ei viedä eteenpäin syyllistämällä
tai syyttämällä.

