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Yhteenveto Vuokko Piekkalan ja Anneli Valpola pohdinnoista 2019–2021 

 

1. Pähkinänkuoressa 

 

Luottamus on edellytys organisaation menestymiselle, jos menestys on kiinni 

työntekijöiden välisestä yhteistyöstä (TTL:n verkkolehti 22.10.2019 Janne Kaltiainen). 

Luottamusta tarvitaan, koska se mahdollistaa monet työntekemisen ratkaisut. 

Luottamus näkyy arvojen toteutumisessa, yhteistyön ilmapiirissä ja halukkuudessa 

ratkaista vaikeita, ristiriitaisia tilanteita monen osapuolen kannalta myönteisesti ja 

ripeästi toteutettavaksi. 

 

  

2. Malli luottamuksen tasoista 

Mallin tavoitteena on havainnollistaa, miten monella tavalla luottamusta voidaan lisätä 

ja varmistaa sen läsnäolo yhteistyössä ja neuvonpidossa. 

Keinot voidaan ryhmitellä neljän otsikon alle: 

1. Luottamuksen eri tasot: perus, hyvä, edistyksellinen, utopia 

2. Organisaatiossa - kattaa johtamisen, esimiestyön, arkipäivän toiminnan, 

kokonaiskuvan toiminnan tarkoituksesta ja tuloksista 

3. Neuvottelutoiminnassa - kattaa neuvottelukäytännöt, henkilöstöedustuksen, 

paikallisen sopimisen, erimielisyyksien ratkaisemisen 

4. Kehittämisessä – kattaa keinoja, mitä tekemällä kyseiseltä tasolta pystyy 

lisäämään luottamusta 

Malli tuo esiin laajan joukon erilaisia keinoja, joita organisaatiot käyttävät. Se 

muistuttaa työsuhteen perusasioiden tärkeydestä, joissa väärinkäytökset saavat paljon 

julkisuutta ja vähentävät luottamusta työnantajaan, alaan ja johtamiseen.   

Malli kertaa, miten luottamus on avainasemassa sekä johtamisessa että 

neuvottelukäytännöissä. Se kertoo myös, miten voidaan rakentaa luottamuksen 

ilmapiiriä, jossa keskustelu on aidosti avointa ja rohkeasti ratkaisuja hakevaa. 

Mitä malli ei tee - se ei anna yksityiskohtaisia ohjeita toteutukseen, vaan mahdollistaa 

konkretisoinnin jokaisen työpaikalla. Työpaikkojen lähtökohdat, tilanteet ja tarpeet 

olisivat aivan liian moninaisia yhteen muottiin sovitettavaksi.    

 

3.  

Kuka voi käyttää mallia 

 

Malli on kiinnostuneiden avoimessa käytössä. 

 

Mallin avulla voi arvioida oman organisaation sijoittumista asteikolle ”perusasiat 

kunnossa – edistyksellinen taso toimii”. Mallia toivottavasti käytetään keskusteluissa, 

kun halutaan lisätä luottamusta yhteistyöhön. Malli voi olla myös hyvä pohja, kun 

selvitetään onnistumisen edellytyksiä paikalliselle sopimiselle tai joustavien työmallien 

soveltamiselle. 
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4. Miten malli syntyi?  

 

Vuokko Piekkala ja Anneli Valpola tapasivat Johtajatulilla 2019 ja innostuivat 

keskustelemaan työelämän haasteista. He halusivat osaltaan tukea työpaikkoja 

kokoamalla yksinkertaisen mallin muotoon keinoja, jotka vaikuttavat luottamuksen 

läsnäoloon yksilöillä, organisaatioissa ja neuvotteluprosesseissa.  

 

He pyrkivät hakemaan keskusteluihin ryhtiä ja käytännön keinoja keräämällä 

ajatuksiaan malliksi. Siihen koottiin myös joitain käytännön keinoja siitä, miten monella 

tavoin jo nyt organisaatioissa pidetään huolta luottamuksesta. Tueksi kirjoitettiin lyhyt 

kuvaus luottamuksesta käsitteenä (2020-11-25). 

 

Malli muistuttaa perusasioiden ja vastavuoroisuuden tärkeydestä. Perusasioiden 

hoituminen lisää luottamusta, jota voidaan edelleen parantaa hakemalla kuulluksi 

tulemisen kokemusta lisääviä ja yhteistyötä edistäviä ratkaisuja.  

 

Vuokko Piekkala toimii valtakunnansovittelijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu sovitella 

työriitoja johdattamalla osapuolia sovintoon. Ennen sovittelijaksi tuloaan Piekkala on 

neuvotellut ammattiliittojen edustajien kanssa työehtosopimuksista Kirkon 

työmarkkinalaitoksessa ja Kuntatyönantajilla. Koulutukseltaan Vuokko Piekkala on 

juristi ja hallintonotaari.  

Anneli Valpola on pitkän linjan työelämän kehittäjä. Hän toiminut urallaan sekä HR 

johtotehtävissä, konsulttina että tutkimusassistenttina. Hän on kirjoittanut useita 

johtamisen kirjoja ja tukenut lukuisten johtajien kehitystä sekä auttanut yritysten 

isoissa muutoksissa yritysostoista kansainvälistymiseen, osallistuvasta johtamisesta 

laajoihin henkilöstövähennyksiin. Hän osallistui aktiivisesti 1980-luvulla 

metalliteollisuuden eri hankkeiden, joiden tavoitteena oli kehittää luottamusta eri 

osapuolten kesken, suunnitteluun ja toteutukseen (näistä hän kirjoittanut muistion, 

jaettavissa kiinnostuneille). 

  

 


