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LUOTTAMUSTA TYÖELÄMÄÄN 

 

 

Kuvat: Pixabay  



2 
 

2021-11-30 VUOKKO PIEKKALA JA ANNELI VALPOLA  ANNELI VALPOLA 

 

Neuvotteluihin työelämän muutoksista ja työehtosopimusten muutostarpeista tarvitaan keskinäistä luottamusta!   

LUOTTAMUSTA KEHITETÄÄN PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ JA SITKEÄSTI MONIN TOIMIN 

 
Idea malliksi   HUOM: Työlainsäädäntö (ja mahdollisesti sovellettavat työehtosopimukset) koskee kaikkia! 
  

Luottamustaso Organisaatiossa Neuvottelutoiminnassa Kehittämisen keinoja 

 
PERUSTASO 
 
 
 
Oikeudenmukaisuus 
Perusasiat 
kunnossa, arki sujuu 
 

 
Toiminta täyttää 
lainsäädännön ja 
määräysten vaateet 
 
Työsopimus kunnossa. 
 
Työsuhteen ehdot ja edut 
neuvottu.   
 
Selkeä palkka, helppo 
ymmärtää perustelut.  
 
Työtehtävät perehdytetty. 
 
Työturvallisuus kunnossa. 

 
Selkeät 
neuvottelukäytännöt sovittu 
(ks. myös TES) ja 
toimintaprosessit tiedossa.  
 
Henkilöstön edustajilla on 
tarvittavat tiedot ja taidot 
tehtävän hoitamiseen.  
 
Henkilöstön edustaja on 
suunnitelmista ja 
päätöksistä sekä niiden 
perusteista ajan tasalla. 
    
Pyritään pitämään kiinni 
sovitusta. 
 

 
Selkeä rekrytointiprosessi. 
 
Selkeät, sovitut työroolit. 
 
Yhteinen valmennus 
työoikeus- ja TES-
kysymyksistä esihenkilöille ja 
henkilöstön edustajille; 
ryhmissä ratkotaan 
esimerkkitilanteita. 
 
Kehittämistyö painottuu 
ainakin ongelmien 
poistamiseen. 
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HYVÄ TASO 
 
 
 
 
 
 
Työ mielekästä ja 
palkitsevaa 
Osallinen 
työyhteisössä 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päätösketju toimii, 
esimiehiin ja johtoon 
luotetaan. 
 
Tietää mihin porukkaan 
kuuluu ja tuntee sen 
tavoitteet (tiimin jäsenyys)  
 
Tietää oman tehtävänsä 
organisaation ja 
prosessin osana sekä 
saa ja antaa palautetta. 
 
Opastetaan, saa 
tarvitessaan apua työssä 
ja ehdotetaan kehittymis-
mahdollisuuksia. 
 
Työssä onnistuminen 
huomioidaan. 
 

Toimiva neuvottelu- ja 
keskustelukulttuuri, joka 
tukee vaikeista asioista 
puhumista ja ongelmien 
ratkomista 
ratkaisuhakuisesti ennen 
tilanteiden kriisiytymistä. 
 
Palvelusuhteen kysymyksiä 
ratkotaan yhteistyössä ja 
saadaan aikaan päätöksiä, 
joista pidetään kiinni. 
 
Viestintä on avointa ja 
neuvotteluratkaisuista 
viestitään yhdessä. 
 
Yhteiset faktat, tunnetaan 
yrityksen tila (tilastot). 
 
Paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksia käytetään.  
  
Työhyvinvointiin satsataan 
kokonaisuudessaan. 
  

Työnantajakuva hyvä ja sitä 
edistetään eri tavoin.   
 
Mahdollisuus oppia ja kehittyä 
työssä (jatkuva oppiminen ja 
osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen). 
 
Työyhteisön toimintaan 
satsataan, jatkuva ja avoin 
keskusteluyhteys sekä johtoon 
(esihenkilöiden ja henkilöstön 
välillä) että eri tasoille 
organisaatiossa.  
 
Yritystalouden perusteet 
ymmärretään, käsitteet tuttuja.  
 
Tavoitteen huomioiva, riittävän 
pitkä neuvotteluaikataulu  
 
Kehittämistyöhön panostetaan 
monipuolisesti ja tuloksia 
vaatien. 
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EDISTYKSELLI-
NEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työn imu ja innostus 
näkyvät arjessa 
 
Vastuuta otetaan ja 
toimitaan 
yhteistyössä   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jokainen tuntee 
asiakkaan, oman 
liiketoiminnan 
kokonaisuuden ja 
tarkoituksen.  
 
Jokaisella valta ja vastuu 
huolehtia asiakkaasta ja 
organisaatiossa tehtävän 
työn tulevaisuudesta sekä 
sen toiminnan ja oman 
osaamisen kehittämisestä 
 
Avoin keskustelu 
organisaation ja siellä 
tehtävän työn 
tulevaisuudesta.  
 
Johtamistyyliä ja -
käytäntöjä arvostetaan 
sekä luotetaan johtoon ja 
toisiinsa.     
 
Omaan työhön voi 
vaikuttaa. 
 
Työssä onnistumisen 
huomioidaan 
monipuolisesti.  

Pitkäjänteinen ja 
johdonmukainen 
henkilöstöpolitiikka ja 
toimivat HR-käytännöt. 
 
Henkilöstön ja henkilöstön 
edustajien osallistumisen 
mahdollisuuksia edistetään 
ja käytetään aktiivisesti. 
   
Henkilöstön edustajat 
sitoutuneet organisaation 
menestykseen.  
 
Yhteistyötä ja 
neuvottelukulttuuria 
arvioidaan ja kehitetään 
säännöllisesti. 
 
Paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksia käytetään 
täysimääräisesti hyvässä 
yhteistyössä. 
 
Hyödynnetään 
monipuolisesti 
työhyvinvoinnin eri 
ratkaisuja ja edistetään 
ihmisten hyvinvointia.  

Ay-liikkeen edustajilla 
mahdollisuuksia tutustua 
organisaatioiden toimintaan. 
Työmarkkinajärjestöt toimivat 
hyvän neuvottelukulttuurin 
edistäjinä.   
 
Yhteinen perehtyminen 
organisaation kehittämiseen ja 
asiakkaiden/yhteistyökumppa-
neiden tarpeisiin. 
 
Monimuotoisuutta arvostetaan 
ja osataan hyödyntää. 
 
Vastuualueilla selvitetään 
työelämän tulevaisuutta, uusia 
ammatillisia vaatimuksia ja  
oppimismahdollisuuksia. 
Pidetään huolta alan 
elinvoimaisuudesta ja 
houkuttelevuudesta. 
 
Seurataan kehitystä, 
sovelletaan hyviä käytäntöjä 
sekä yrityksiltä että 
työelämätutkimuksesta.  
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UTOPIA 
 
Parhaiden 
käytäntöjen tasoa 
 
Rohkeita 
soveltamaan uusia 
toimintatapoja 

”Why are we lead by 
you?” eli johto ja 
esihenkilöt valitaan 
huolella, heidän 
johtamistaitojaan 
arvioidaan monipuolisesti.  
 
Luotetaan johtoon ja 
toisiinsa. 
 
Omatoimisuutta ja itsensä 
johtamista on työssä 
paljon. 
 
Jokainen tuntee 
toiminnan 
menestystekijät. 
 
Tehtävien priorisointi ja 
ajankäyttö on hallinnassa, 
turhaa touhua vain 
vähän. 
 
Monia korvaus- ja 
palkitsemiskeinoja 
aktiivisessa käytössä, 
erilaisia tarpeita 
huomioidaan. 

Joustavia, työtä sekä 
tekemisen kulttuuria tukevia 
ratkaisuja haetaan 
aktiivisesti. 
 
Yhdessä sovitaan asioista.  
Kaikilla selkeä tieto, mistä 
ei neuvotella. 
 
”Each employee as an 
adult, as a consumer and 
as a human.” 
 
Toiminta- ja 
projektisuunnitelmien ja 
päätösten vaikutuksia  
arvioidaan monipuolisesti ja 
pitkäjänteisesti. Osa 
organisaation oppimista. 
 
Kansainvälinen yhteistyö 
henkilöstön kanssa 
luottamusta herättävää ja 
kehittämishenkistä. (Osa 
brändin kehittämistä) 

Elämän kokonaistasapainoa 
ratkotaan ihmisten eri 
elämäntilanteissa. 
 
Erilaiset sekä pääsevät että 
pysyvät työelämässä. 
Inklusiivisuus ja 
monimuotoisuus toimii. 
 
Henkilöstön kustannus- ja 
tulosvaikutuksia osataan 
arvioida. Ohjataan eri 
panostuksia investointeina ja 
menoina. 
 
Työlainsäädäntö ja 
sopimuskäytännöt joutuvat 
testiin, kun uusia 
toimintamalleja sovelletaan  
 
Haasteena erilaiset freelancer- 
ja keikkasopimukset, uudet 
työntekemisen muodot. 

 


