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IPMA – sertifioidun henkilön eettiset ohjeet 
Sertifioidulla projektihenkilöstöllä on, toimiessaan projekteissa, keskeinen merkitys yhteisön, 
yhteiskunnan ja ympäristön kestävän kehityksen aikaansaamisessa. Tästä syystä on välttämätöntä, että 
sertifioitu projektihenkilöstö harjoittaa ammattiaan eettisesti niin, että he ansaitsevat ja säilyttävät 
työtovereidensa, kollegoidensa, alaistensa, esimiestensä, asiakkaiden sekä suuren yleisön 
luottamuksen. 
 
Pätevyys 
Ylläpitää ja jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan kaikilla projektin johtamisen pätevyysalueilla kiinnittäen 
erityistä huomiota projektin johtamisen menetelmien, työkalujen ja toteutusympäristön hallintaan sekä omien 
henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen. 
 
Lisää ammattinsa arvostusta ja hyvää mainetta harjoittamalla sitä arvokkaalla tavalla ja 
ammattitaitoisesti. 
 
Rehellisyys 

Toteuttaa toimeksiannot sovitulla tavalla ja arvioi omaa toimintaansa rehellisesti. 
 
Raportoi totuudenmukaisesti ja vilpittömästi edistymisestä sekä kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa 
projektin toteuttamiseen ja sen tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Ei ota vastaan mitään, joka haittaa tai jonka voidaan olettaa haittaavan ammatillista arviointikykyä. 
 
Puolueettomuus 

Kohtelee tasapuolisesti kaikkia projektin osapuolia, projektiryhmän jäseniä ja sidosryhmien edustajia 
rodusta, kansallisuudesta, säädystä, uskonnosta, sukupuolesta, vammasta, iästä, sukupuolisesta 
suuntautuneisuudesta, etujärjestön jäsenyydestä ja poliittisista mielipiteistä riippumatta. 
 
On puolueeton kaikissa antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätöksissä. 
 
Välttää intressiristiriitoja ja pyrkii aktiivisesti poistamaan ne yhdessä ristiriitojen osapuolten kanssa. 
 
Oikeudenmukaisuus 

Toimii kaikissa olosuhteissa tavalla, joka kunnioittaa toisten projektiin osallistujien ja osapuolten laillisia 
oikeuksia ja etuja. 
 
Arvioi toisten työsuorituksia oikeudenmukaisesti 
 
On vahingoittamatta muiden omaisuutta, toimintaa tai mainetta.  
Edistää oikeutta yksilön suojaan, tasa-arvoon, itsensä toteuttamiseen, lepoon, virkistykseen ja ihmisarvon 
toteutumiseen yhteiskunnassa. 
 
On avoin rakentavalle arvostelulle ja tarjoaa sitä myös muille, unohtamatta jakaa aiheellista kiitosta 
 
Vastuullisuus 

Ylläpitää ja edistää sertifioidun projektihenkilöstön mainetta ja arvostusta. 
 
Pyrkii lisäämään tietoutta projektin johtamisesta ammattina ja nostamaan sen arvostusta suuren yleisön 
keskuudessa. 
 
Ottaa vastuun teoistaan, päätöksistään ja sovituista tavoitteista. 
 
Ottaa vastaan projektin johtamisen tehtäviä, joihin hänellä on riittävä pätevyys. 
 
Käyttää osaamistaan projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Toimii projektia koskevien lakien ja säännösten mukaisesti. 
 
Edistää yleistä turvallisuutta, terveyttä, ja hyvinvointia ja vastustaa yleisen edun vastaista toimintaa.  
 
Etsii toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja. 
 
Auttaa ja tukee kollegoita ja työtovereita kehittymään projektin johtamisessa. 
 
Vastaa omasta itsestään. 
 
Rohkeus 

Suhtautuu tehtäväänsä ennakkoluulottomasti ja tuo esiin havaitsemansa rikkeet, virheet ja 
epäoikeudenmukaisuudet.  
 
Ilmaisee kaikki tiedossaan olevat oleelliset tosiasiat, joiden kertomatta jättäminen saattaa antaa väärän 
kuvan asianomaisesta kohteesta tai asiasta. 
 
Objektiivisuus 

Pidättäytyy sellaisista tehtävistä, joihin ei omaa riittävää pätevyyttä tai riittäviä resursseja. 
 
Arvioi tasapuolisesti kaikkia näkökohtia, eikä anna oman edun vaikuttaa tehtäviin arviointeihin 
 
Suosii pätevyyttä valittaessa projektiin osallistuvia osapuolia ja henkilöitä. 
 
Perustaa maineensa omaan osaamiseen sekä tunnustaa muiden osaamiseen. 
 
Luottamuksellisuus 

Kunnioittaa sen yhteisön arvoja, luontoa ja kulttuuriperintöä, joihin projekti kohdistuu. 
 
Kunnioittaa toisten osaamista. 
 
Kunnioittaa yksityisyyden suojaa. 
 
Ottaa huomioon saamansa tiedon merkittävyyden, luottamuksellisuuden ja omistajuuden eikä paljasta tietoja 
ilman asiaankuuluvia valtuuksia. 
 
Ei käytä tietoja henkilökohtaiseksi hyödyksi tai sellaisella tavalla, joka on vastoin lakia tai tarkasteltavan 
yhteisön laillisia ja eettisiä päämääriä. 
 
 
Tulkinnanvaraiset tapaukset  

Jos syntyy epäselvyyttä näiden eettisten ohjeiden tulkinnasta sertifikaattia hakevien tai sertifioitujen 
henkilöiden, sertifikaattia hakevien ja sertifioitujen henkilöiden sekä heidän toimeksiantajiensa kesken tai 
epätietoisuutta menettelytapojen eettisestä sopivuudesta projektien johtamiseen, sertifikaattia hakevan tai 
sertifioidun henkilön velvollisuus on pyytää ennakkopäätöstä asiasta Projektiyhdistyksen sertifioinnin 
johtoryhmältä. 
 
Kyseenalaisesta toiminnasta ja mahdollisista rikkomuksista raportoiminen 

Kaikki sertifioidut projektihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan näitä eettisiä ohjeita kaikessa toiminnassaan. 
Havaituista rikkomuksista eettisen ohjeen ehtoja vastaan tulee ottaa yhteyttä Projektiyhdistyksen sertifioinnin 
johtoryhmään, joka toimittaa tiedot rikkeestä edelleen eettisten ohjeiden vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö 
ottaa yhteyden osapuoliin selvittääkseen rikkeen todellisuuden, laadun ja vakavuuden. Vakavista rikkeistä 
voi seurauksen olla huomautus tai sertifikaatin peruuttaminen. Huomautuksista ja sertifikaatin 
peruuttamisesta päättää projektiyhdistyksen hallitus eettisten ohjeiden vastuuhenkilön antaman selvityksen 
pohjalta.  


