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t yöpaikoilla tapahtuvan 
paikallisen sopimisen 
lisääminen edellyttää 
osapuolten keskinäisen 

luottamuksen vahvistumista. ku-
ten Aamulehti kirjoitti (16.10.).

Olisi löydettävä uusia tapoja 
synnyttää luottamusta ja tulevai-
suudenuskoa niin valtakunnalli-
sesti kuin paikallisestikin.

Rakentamalla luottamusta 
voimme vaikuttaa myönteisesti 
yhteisöllisyyteen ja kannustavuu-
den kulttuuriin, työhyvinvointiin 
ja tuottavuuteen.

LuoTTaMuS on tärkeä osa sosi-
aalisen pääoman syntymistä, ja 
tutkimusten mukaan se vaikuttaa 
myös sairauspoissaolojen riskiin 
ja mielenterveyteen.

Negatiivisten uutisten korosta-
minen lannistaa ja kaventaa kyky-
ämme ratkaista ongelmia.

Hyvässä ilmapiirissä pystymme 
paremmin huomioimaan eri osa-
puolten tarpeet ja löytämään kes-
täviä neuvottelutuloksia, niin työ-
paikoilla kuin asiakkaiden kanssa.

MITEn SE juurI nyt olisi mahdol-
lista? Meillä on hyvä perusta.

Suomi oli ykkösenä viime ke-
väänä World Economy Forumin 
inhimillistä pääomaa mittaavas-
sa vertailussa runsaan sadan ke-
hittyneen maan joukossa.

Tuoreessa strategisen kilpai-
lukyvyn mittarissa sijoituimme 
puolestaan kahdeksanneksi 140 
kehittyneen maan joukossa.

On totta, että sijamme puto-
si muutaman pykälän edellisvuo-
desta, mutta esimerkiksi julkis-
ten instituutioiden läpinäkyvyy-

dessä ja tehokkuudessa olimme 
ykkösiä ja kakkosia yritysten in-
novaatiokyvyssä ja korkea-asteen 

koulutuksessa.
Innovaatioiden hyödyntämi-

sessä meillä olisi parantamisen 
varaa. Siihenkin tarvitaan luot-
tamusta ja kannustamisen kult-
tuuria.

Työpaikalla luottamusta voi-
daan kehittää monin tavoin: tar-
kastelemalla sitä asenteiden ja ai-
komusten, sopimusten ja lupa-
usten pitämisen, tiedonkulun ja 
avoimuuden, osaamisen ja työpai-
kan luottamuksen mahdollistavi-
en rakenteiden kannalta.

Työpaikalla voidaan yhdessä 
pohtia sitä, millaiset ovat asen-
teemme ja aikomuksemme työs-
sä ja tukevatko ne työpaikan yh-
teisiä tavoitteita.

rIITTäMäTön HuoMIon kiinnittä-
minen organisaation ”tunnepää-
omaan” voi vaikuttaa jopa mark-
kina-asemaan.

Sisäisen aseman menettämi-
sestä aiheutuvan pelon ja sisäi-
sen kilpailun vallassa on vaikea 
onnistua.

Voimme vaikuttaa asenteisiin 
antamalla myönteistä palautet-

ta ja luottamalla työntekijöiden 
kykyyn ratkaista ongelmia.

Erään yrityksen toimitusjoh-
taja kertoi heidän saaneen usean 
miljoonan euron tilauksen juuri 
kesälomien kynnyksellä. Kaikki 
olisi pitänyt saada valmiiksi lo-
mien aikana.

Yritys otti työntekijänsä mu-
kaan ratkaisemaan ongelmaa. 
Keskinäisen luottamuksen valli-
tessa tilauksen toimittaminen ei 
myöhästynyt päivääkään.

Luottamukseen vaikuttaa myös 
se, miten pidämme lupaukset ja 
sopimukset. Lupauksestakin syn-
tyy sopimus, kun toinen osapuo-
li on ottanut lupauksen vastaan.

Myönteinen asenne toisten aut-
tamiseen ja yhdessä onnistumi-
seen lisää myös tiedonkulkua ja 
avoimuutta, mikä puolestaan li-
sää luottamusta.

On tärkeää, että henkilöstö tie-

tää työpaikan tavoitteet ja että 
henkilöstön näkemyksiä keinoista 
ja työn tekemisen tavasta arvoste-
taan. Se lisää myös sitoutumista.

Vaikka asenne, halu toimia so-
vitulla ja luvatulla tavalla sekä tie-
donkulku olisivat kunnossa, tarvi-
taan luottamuksen syntymiseen 
myös osaamista, jotta pystymme 
tekemään sovitut ja luvatut asiat.

Myös huonoina aikoina henki-
löstöä on koulutettava. On kiin-
nitettävä huomiota siihen, että 
työpaikan rakenteet tukevat näitä 
asioita, eikä esimerkiksi liika by-
rokratia estä tiedonkulkua ja yh-
teistä tekemistä.

nykypäIvän ja tulevaisuuden 
työelämässä tarvitaan luottamuk-
sen ja muun sosiaalisen pääoman 
lisäksi myös inhimillisiä voimava-
roja, niin sanottua psykologista 
pääomaa, johon sisältyvät terve 
itsetunto, optimistisuus, sitkeys 
ja tulevaisuudenusko.

Hyvä uutinen on se, että noi-
ta asioita voidaan kehittää koko 
elämän ajan.

On tehtävä entistä enemmän 
poikkihallinnollista yhteistyötä, 
jotta saamme lisättyä yhteisölli-
syyttä, luottamuksen ja kannus-
tamisen kulttuuria sekä inhimil-
lisiä voimavaroja.

Luottamusta ja toiveikkuutta 
tarvitsemme juuri nyt, koska il-
man niitä inhimilliset resurssit 
ohjautuvat väärille raiteille, kes-
kinäiseen riitelyyn ja syyttelyyn.

Tulevaisuuteen on mahdollis-
ta vaikuttaa, siihen tarvitsemme 
jokaista – niin työnantajia kuin 
työntekijöitäkin.
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terveysministeriössä.

 a KesKustele aiheesta 
Vo ko o m  op ? 
Komm n o  v rko : m .f  
K rjo  J ko -p : 
nakokulma@aamulehti.fi
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Luottamus on pääomaa
Toiveikkuus, kannustaminen, luottamus, hyvä ilmapiiri: ne vaikuttavat tuottavuuteen, hyvinvointiin 
ja jopa sairauspoissaoloihin. Kielteinen ilmapiiri heikentää kykyä ratkaista ongelmia.

Luottamukseen 
vaikuttaa myös se, 
miten pidämme 
lupaukset ja sopimukset.

Liika byrokratia 
ei saisi estää 
tiedonkulkua ja 
yhteistä tekemistä.
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