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Luottamuksen rakentaminen






Miksi luottamusta työpaikoilla – taitolaji/harjoittelu
Mitä luottamus on ja luottamuksen arvoisuus
Luottamus työpaikalla – voimavara, taito & haaste
Esimiesrooli, e-johtaminen

Miten syntyy ja kehittyy; edellytykset; tärkeät kysymykset
Mikä rakentaa, keinoja
Hyviä vaikutuksia ja hyötyjä

Epäluottamus, luottamusrikko & palauttaminen





Mikä nakertaa/rikkoo? Syyt. Mikä palautettavissa? Seuraukset
Palautus – mitä vaatii
Aika
Roolit - esimies/alainen

Materiaalissa tosielämän tapauksia/kokemuksia.
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MIKSI LUOTTAMUSTA TYÖPAIKOILLA?
Työ osataan – toimeentuleminen takkuaa!
Luottamus puhuttaa, muutos, epäluottamus velloo
Miksi tutkitaan/puhutaan?
 Luottamus on perusta inhimilliselle yhteistoiminnalle
– Humaani luottamus, taipumus luottaa;
– Huom! Psykologia: Varhaiset turvallisuuden kokemukset)!

Hyviä vaikutuksia työyhteisöissä:
 Luo pohjaa sitoutumiselle ja yhteistyölle
 Tukee muutoksissa!
 Työteho- ja -tyytyväisyys kohentuu – Transaktiokust.
pienentyvät (ei eril. selvittelyjä)
 Vaikuttaa työilmapiiriin, henkilösuhteisiin ja tuloksiin
 Edesauttaa työhyvinvointia

Tosielämässä – luottamuksesta




”Vaikka luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa,
kannattaa se tehdä hyvin, sillä vankka luottamus
on kaiken esimiestyön perusta. Johtaminen ilman
alaisten luottamusta on kuin autolla ajaminen
ilman tieviittoja. Et tiedä minne olet menossa,
eikä alaisesikaan luota kykyysi johtaa heitä
oikeaan suuntaan.”
”Ihmisten johtaminen on haastavaa hommaa ja
yksilöiden väliset luottamussuhteet näyttelevät
suurta roolia päivittäisessä toiminnassa. Jos
osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen, voi sitä
myös hyvillä mielin vaatia alaisiltaan ja
kollegoiltaan.”
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Luottamus ja luottaminen
Luottamus on taitolaji
Confidence: luottamus/itseluottamus, luottamuksellisuus
Trust/trustworthy - luottamus toiseen,luottam.arvoisuus
MOTIIVI, TIEDOSTAMINEN JA HARJOITTELU:
 Jos/kun ymmärretään luottamuksen merkitys ja
epäluottamuksen seuraukset, taitojen harjoittelu saa
tarkoituksen.
 Tiedostaminen/ymmärrys ensi askel.
 Keinojen (miten) tunteminen tekee harjoittelusta
tietoista > rakentamisessa, säilyttämisessä ja
palauttamisessa

MIKSI LUOTTAMUSTA - YKSILÖ
Ammattitaito ja osaaminen käyttöön,
täyteen mittaan, itsensä peliin laittaminen;
tiedon jakaminen - vuorovaikutus
 Tyytyväisyys kohentuu – oma työ ja toiminta
 Avoimuus, rentous & keskusteleva työyhteisö
 Oma sitoutuminen (vastuu) vahvistuu
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MITÄ LUOTTAMUS ON
Näkymätön ’liima’ ihmisten välillä ja yhteistyösuht.

– aineeton resurssi ja taito, joka helpotta ja vaikuttaa eril.
suhteissa
– näkyy käyttäytymisessä (esim. avoimuus, rohkeus)
– voi kohdistua ihmiseen/ryhmään, organis./instituutioon
– humaani- /alkuluottamus - sosiaalinen ihminen - 2-välinen,
ei-kokemusperäistä, perussääntöjä, omanarvontunto;
sitoutuminen yhteisöön
– perusluottamus – elämän tulkintakehys (luottamisen raamit)



Luottamus tarkoittaa…luottamus toiseen

– ”halukkuutta olla riippuvainen toisen toiminnasta, kun toinen tekee
jonkun luottajalle tärkeän teon – eikä toisella ole mahdollisuutta
tarkkailla tai kontrolloida toista osapuolta”. (Mayer et al. 1995, 712.)



Odotuksia

– …”yksilön odotuksia, että toisen henkilön tai ryhmän sanaan,
lupaukseen ja sanalliseen tai kirjoitettuun sopimukseen voi luottaa”.
(Rotter, 1967, 651)



Halua ja kykyä ottaa riskiä, asettua alttiiksi pettymykselle ja
haavoittumiselle, kun lupaukset tai odotukset eivät toteudu tai teot
vastaa sovittua.

Työpaikoilla sanottua







”Luottamus - jo sananakin kovin voimakas. Se kuvaa
jotain suurta olotilaa. Kuitenkin se on niin kovin
hauras. Luottamus voi särkyä hyvinkin pienestä. Tai
sitten kestää koviakin kolhuja.”

”Luottamus joko syntyy, tai sitten ei. Väkisin ei
luottamusta saada aikaan. Luottamus syntyy
vähitellen.”
” Se ei tule käskien tai synny pakon sanelemana. ”
”Suuri merkitys on esimiehillä, jos johto toimii
avoimesti, kannustavasti ja tasapuolisesti.
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Odotamme luottamuksenarvoisuutta –
Osoitammeko?
Kolmikanta, ABI
 Pätevyys, osaaminen
(Ability)
 Hyväntahtoisuus
(Benevolence)
 Rehellisyys, aitous (Integrity, authenticity)






Uskotko toisen pätevyyteen; uskotko omaan
osaamiseesi?
Entä toisen hyväntahtoisuuteen & rehellisyyteen?
Oletko sellainen itse?
Olet luottamuksenarvoinen kunnes toisin todistetaan…
”Trustworthy until you have proven wrong”

LUOTTAMINEN TYÖPAIKALLA
Tärkeät kysymykset
Kolmiteräinen miekka, pohdi itseksesi näitä kysymyksiä:

- LUOTANKO MINÄ ESIMIEHENÄ ALAISEEN?
- LUOTTAAKO ALAINEN MINUUN? (VASTAVUOROISUUS)
- LUOTANKO ALAISENA ESIMIEHEEN – LUOTTAAKO
ESIMIES MINUUN?
>> MITEN TYÖYHTEISÖNÄ? (kulttuuri, esim. avoimuus; vrt.
myös epäilytaipumus)

Lähtee meistä yksilöistä:
OLENKO LUOTETTAVA = OSOITANKO LUOTTAMUKSEN
ARVOISUUTENI? VRT. ABI - miten?
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LUOTTAMUS – Aineetonta pääomaa




Resurssia, joka parhaimmillaan rakentuu
pitkäaikaisissa henkilösuhteissa.
Usein pysyvää, kestävää - jatkuva yhteydenpito
Henkilöiden välisiin sidoksiin ja suhteisiin varastoituu
– erityisiä yhteistyöhön, arkitoimintaan ja tuloksiin
vaikuttavia asioita ja ominaisuuksia.
– Työrooli: Motivaatio säilyy, maine, sosiaalinen arvostus,
taitojen käyttö ja kokemus karttuu.
– Henkilötaso: Kunnioitus, hyväksyntä, ystävyys, tuki,
identiteetin vahvistuminen, välittäminen

Työpaikan suhteissa luottamus ’ansaittava’
Esimiehen täytyy laittaa itsensä likoon, vaikkei hän voi
aina toimia niin kuin itse parhaaksi näkee, vaan ylempi
johto voi määrätä asioita, jotka eivät ehkä olekaan
luottamuksen rakentamisessa esimies-alaissuhteissa
parhaita:
”…luottamuksen syntyminen tällaisessa muutoksessa
on hyvin monisäikeinen ja monipolvinen juttu.
Luottamus pitää ns. ansaita … Sen voi saada vain
tekemällä hyvin työnsä ja asettamatta itseään toisten
yläpuolelle. Pitää osata olla avoin ja kohdata ihmiset
heidän arkensa ja elämänsä keskellä. Persoonalliset
avut auttavat…”
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Miten luottamus syntyy
Edellytykset - Riski, riippuvuus ja haavoittuvuus
1. Halukkuus ottaa riskiä – alttius haavoittumiselle

Luottamus perustuu odotuksiin (arvioihin/kokemuksiin) toisen
käyttäytymisestä ja motiiveista,
Uskomukseen toisen pätevyydestä, kyvykkyydestä ja
hyväntahtoisuudesta. Epäily vai luottaminen lähtökohtana?
2. Riippuvuus toisten toimista – ei voi kontrolloida, pettymys,
haavoittuvuus (ihmisen rajallisuus > lisää osaamista >riskit
3. Motiivi ja intressi toimia vastavuoroisesti
Osapuolten tulee vastata jotenkin toinen toisensa odotuksiin,
jotta luottamusta voi syntyä.

MIKÄ LUOTTAMUSTA RAKENTAA


Tieto/tunteminen; avoimuus, jakaminen, ei pantata
tietoa!

– Toiminta, asiat ja resurssit tutuksi:
 Tehtävien, resurssien ja tavoitteiden määrittely
 Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, esim. perehdytys!



Vuorovaikutus ja aika

– vastavuoroisuus ; yhteistyöhalu/kyky, rehellisyys, joustaminen
– Epäviralliset keskustelut edesauttavat



Työtehtävien suorittaminen & valvontakäytännöt
Sovittu aikataulu ja laatutaso
Resursseista huolehtiminen
 Päätösten pitävyys ja oikeudenmukaisuus





Tulosten/suoriutumisen seuranta – Kehityskesk.
– Tilannetarkastelu ja kehittämistarpeet;
– Molemminpuolinen palaute - TÄRKEÄ
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Digiaika > e-johtaminen
 Perinteisesti

luottamus rakentuu

face-to-face
 Miten TMI, teknologia-välitteinen
vuorovaikutus –
 Taidot, haasteet ja kysymykset?

Luottamus ja e-johtaminen
TMM toimii eri (johtamis)tilanteissa
paremmin silloin, kun luottamusperusta on
luotu (kokemusluottamus). Tieto/tunteminen
 Luottamuksen merkitys on suuri
sähköisessä viestinnässä.
 ”Silloin kun on luottamusta, on helpompi
käyttää s-postiviestiä. Jos luottamus on
hyvä…on turvallista käyttää sitä
pitkällekin…silloin väärille tulkinnoille, tai
että haetaan rivien välistä jotain, ei ole
sijaa samalla tavalla”.
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E-JOHTAJUUS –
Tutkimustuloksia suomalaisista e-leadereista* =
Esimiehet kokevat taitohaasteina:
– Ei riittävää tietoa ja kuvaa alaisen arkipäivän
tilanteesta (’surut ja ilot’)!
– Tunteet: haaste e-viestinnässä (erityiset & vaikeat tilanteet)
– Kasvokkain tapaamiset tarpeen – luottamuksen
rakent. ja ylläpitämiseksi - sharing moments!
– Toimiva esimies-alaissuhde ja yhteistyö – lisää
hyvinvointia, auttaa jaksamaan – luottamusliima!
– ’Kemiat’ - yhteen sovittuminen
– Johtamistyyli merkitsee: Path-goal theory: 4 types: directive,
supportive, participative, achievements

* Lähde: Savolainen, Taina 2013: Trust Building in e-Leadership.

Miten luottamus rakentuu - työpaikoilla sanottua
”No luottamus rakentuu helpoiten aina kasvotusten. Ja sitten kun
toimitaan paljon näissä eri välineissä, niin silloin siihen joutuu
enemmän kiinnittämään huomiota kontaktiin ja luottamuksen
syntymiseen”.
”Silloin tällöin ihminen pitää ainakin alkuun nähdä ja saada siihen
se aito kontakti. Mutta sitten jatkossa, kun ollaan vähä tutumpia,
niin kyllä se luottamus pysyy”.
Riskinotto:

”Luottamuksen rakentamisvaiheessa on riskiä kertoa omia
mielipiteitään, ei vielä haluta ottaa riskiä - ja luottamus kun
rakentuu nimenomaisesti halukkuudelle asettaa itsensä
haavoittuvaiseksi ja ottaa riski” (vrt. Mayer 1995).
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Miten luottamus rakentuu Kokemuksia työpaikoilta
”Muistan ensimmäiset kokoukset, niin kukaan ei puhua
pukahtanut mitään, ihan sai olla yksin äänessä. Tässä on
nyt puoli vuotta mennyt, niin nyt siellä alkaa olla
semmoista keskustella, että pitää välillä sanoa : hei,
mennäänkö eteenpäin, kun kello rientää. Se ottaa oman
aikansa”.
Sähköinen viestintä:
Uusien esimies-alaissuhteiden välillä vuorovaikutus voi
jäädä yksipuoliseksi ainakin silloin, kun se tapahtuu
ryhmätasolla, esim. videoneuvottelun kautta.

KUN/JOS LUOTTAMUSTA ON…
mitä hyvää seuraa
• Vähentyy kontrollin tarve ja
• Tulee tilaa toimia, vapautta
• Toiminnan tehostuminen, ei vahtimista
– Transaktiokust. pienentyminen (selvittelyt)

• Tulee lisää henkistä energiaa ja hyvinvointia
• Suvaitsevaisuutta, tahtoa hyväksyä erilaisuutta
• Uskoa ja vakautta, toistuvien asioiden ja toim. pitävyyteen
• Luo ja ylläpitää turvallisuuden tunnetta. Vrt. muutos.
Ristiriitatilanteissa
- vaikuttaa positiivisesti kiistanalaisten asioiden käsittelyyn ja
päätösten hyväksymiseen;
- yksilö hyväksyy paremmin päätökset/ratkaisut - jopa
epämiellyttävät – kun voi luottaa toimijan motiiveihin ja
aikomuksiin!
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Kommunikaatio keskeistä




Kuuntelu/läsnäolo, kuuntelu ja kuuleminen haastavinta;
(kuunteleva saa aina puhua)

Vakavia virheoletuksia viestinnässä: vrt
e-johtaminen

– Oletus1: viesti on luettu, tai kuultu lähettäjän tarkoittamalla
tavalla,
– Oletus2: se on ymmärretty (sähköinenkin!) lähettäjän
tarkoittamalla tavalla
– Oletus3: että vast.ottaja tulkitsee viestin niin, että toimii niin
kuin lähettäjä on tarkoittanut.

Kuulee - Kuuntelee(ko?) - Tulkitsee- (Väärin)ymmärtää Hyväksyy/Tuomitsee –Toimii - Vrt. maailmankuva

Mitä näet? Miten tulkitset?
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Viestinnästä käytännössä sanottua
…”hyvin semmonen avoin ja rehellinen ilmapiiri
asioiden käsittelyssä (…) ei niinkun puhuta ohi
suun, et tuodaan ne asiat luottamuksella esille.
Ja ne asiat, mitkä tuodaan luottamuksellisena
esille, ne myös säilyy luottamuksellisina
…Jos näissä tapahtuu lipsahduksia, niin sillon
on aika iso työ palata siihen luottamukseen
takaisin.”

MIKÄ LUOTTAMUSTA NAKERTAA (VAARANTAA)
TYÖHÖN/TOIMINTAAN LIITTYVÄT:





Sovitun tekemättä jättäminen/ laiminlyönti
Aikataulujen lipsuminen
Tiedon panttaaminen
Väärinkäytökset (kiusaaminen ym.)

HENKILÖSUHTEISIIN LIITTYVÄT




Selvittämättömät ristiriidat
Henkilökohtaiset loukkaukset, kiusaaminen
Selän takana puhuminen ja ’juoruilu’

Kiusaaminen voi liittyä molempiin!
HUOM. Voivat siis olla työhön liittymättömiä asioita/tilanteita!
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EPÄLUOTTAMUS


Epäluottamus: luottamuspula, huoli, pelko,
että toinen osapuoli voi käyttäytyä
vahingollisesti, huomioimatta toisen
osapuolen hyvinvointia, tai on vihamielinen
(Grovier 1994)

Liittyy tilanteisiin, joissa on epäilys/
kokemus siitä, että odotukset eivät täyty,
lupausta ei pidetä jne.
 Epäluuloisuus yksi keskeinen epäluottam.
aiheuttaja – vrt. väärinkäsitykset/tulkinnat


Luottamuksen heikentyminen –
epäluottamuksen kehittyminen
 Epäluottamus alkaa itää, yleensä kehittymisprosessi,
 Syntyy vuorovaikutukseen liittyvien toistuvien negatiivisten
tilanteiden, jännitteiden ja ristiriitojen seurauksena, ja
 Johtaa tiettyyn käännekohtaan tai kriittiseen pisteeseen =
jossa ihminen päättää vuorovaikutuksen jatkamisesta.
 Kriittinen piste tulee, kun tilanne ei muutu; aktiivisesti hakee
pois pääsyä, tai muita mahdollisuuksia selvitä.
 Vähitellen syntyy lopullinen luottamuksen rikkoutumisen
kokemus, kun henkilö kokee saaneensa tarpeekseen
tilanteesta.
(Kellokumpu 2015, Savolainen ym, 2016, Turpeinen, 2017).
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Tosielämässä - epäluottamus
“Mittani tuli täyteen erään sopimusasian kanssa. Koin
tulleeni niin täysin väärin kohdelluksi, suorastaa huijatuksi.
Yritin selvittää asian esimiehen kanssa siinä onnistumatta.
Se oli se kuuluisa viimeinen pisara, jonka jälkeen oli pakko
nostaa kissa pöydälle.”
“Esimiesroolissa olen kokenut avoimuuden puutetta toiselta
puolelta, joka on johtanut selän takana puuhailuun ja
yhteishengen heikentämiseen.“
Salailu/vaikeneminen - kulttuurinen piirrekö?

Esimiehet ja alaiset kertovat
Mikä rikkoo, horjuttaa ja palauttaa luottamusta*
Yhteenveto:

Esimies

Luottamuksen rakentaminen

-AvoimuusVuorovaikutus - Vuorovaikutus
- Lupausten pitäminen

Luottamuksen horjuminen

Alainen

• Työtehtävien laiminlyönti - Pätevyyden puute

Luottamuksen palauttaminen • Palauttavia tekoja
Avoin keskustelu

- Liika kontrolli

- Paljon tekoja
- Tapahtuneen
myöntäminen
- Anteeksipyyntö

Suurin ero käsityksissä:



Esimies: luottamus rikkoontuu työtehtävien laiminlyönnin seurauksena.
Alaiset: luottamus horjuu esimiehen pätevyyden puutteesta ja liiallisesta
kontrollista, myös lupausten pettäminen

*Lähde: Sami Honkanen. Luottamus esimiesten ja alaisten kertomuksissa- TUTKIMUS LUOTTAMUKSEN
RAKENTUMISESTA, HORJUMISESTA JA PALAUTTAMISESTA .
Johtamisen Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. 2011
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ENTÄ JOS/KUN LUOTTAMUS RIKKOUTUU PALAUTTAMINEN


Vaatii sekä rikkojalta että ’uhrilta’
– halukkuutta sitoutua korjaamaan luottamuksen
horjumisen ja rikkoutumisen järki- ja
tunneperäisiä seurauksia.



Edellyttää:
 aikaa
 osapuolten

läsnäoloa (vuorovaikutusta)
 henkistä energiaa – rohkeutta, sitkeyttäkin

Luottamusrikko
”…työtoverini käytös minua kohtaan muuttui

välittömästi. Hän ei oikeastaan enää puhunut
minulle oma-aloitteisesti mitään, kun yritin
aloittaa keskustelun.
Meillä oli yhteinen työhuone ja olimme tulleet
hyvin toimeen keskenämme hän vastaili vain lyhyillä lauseenpätkillä …”
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Mikä rikkoo luottamuksen - yleisimmät syyt

(Fraser 2010)

Ko mmuni koi nni n puut e: ei kuunnell a, passii vi suus, t oi sen
ymm
ä rtä minen, puutteellinen viestintä , esim. muutoksista
(asioita ei oteta puheeksi)

osapuol en

Ep
ä kunnioittava k
ä ytö s: huomioimatta jä ttä minen, piittaamattomuus,
syyttä minen
Johtajuus: rankaisu, kehno p
ä ä tö ksenteko, suosiminen tai haluttomuus
ä sitellä vakavia asioita ( ei oteta puheeksi)
k
Hal utt o muus ant aa
rikkomuksista.

t unnust ust a/ my
ö

ntä ä /kiittä ä : vast uunott o

vi rhei stä ,

Ty
ö suorituksen laatu: haluttomuus tai kyvyttö myys suoriutua
perusty
ö tehtä vistä , virheet, p
ä tevyys yleens
ä (vrt. luottam. arvoisuus)
Ep
ä johdonmukaisuus/ristiriita: ep
ä kunnioitus pelis
ä ä ntö ihin, perusarvoihin
ja toimintaan; sanat vs. teot eiv
ä t vastaa
Rakent eelli set asi at: muut okset t oi m
i nt at avoi ssa, lii ka tai lii an v
ä
byrokratia, ep
ä kunnioitus auktoriteetteja kohtaan.

ä inen
h

LUOTTAMUKSEN PALAUTUMINEN



Aloite - Toimenpiteet (esimies) vrt. esim. Marimekko
Avainaskel: vastuun otto, tapahtuneen hyväksyntä
seurausten ymmärtäminen, anteeksipyyntö (esimies).



Osapuolten kesken puheeksi ottaminen.
Tunnistettava & myönnett., että rikko tapahtui
Selvitettävä syy – miksi, mikä aiheutti luottamusrikon
Rikkojan tulee myöntää osallisuus & seuraukset



Mikäli ei tapahdu, prosessi ei voi alkaa/edetä





– Jos ei ymmärrä tai ota huomioon toisen tunnetta voi alkaa.
– Anteeksipyyntö saattaa prosessin liikkeelle (Savolainen ym,2018)



Katumus ja anteeksipyyntö – vilpittömyys

– vaikuttaa, miten rikkoja selittää tapahtuneen (ei puolustava)
– miten vilpittömästi anteeksipyyntö (pahoittelu/ katumus).
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Ajan tärkeys luottamuksen palauttamisessa








Pitkässä juoksussa rikko ehtii aiheuttaa
isoja vahinkoja, jos tilannetta lykätään.
Luottamusrikko on korjattavissa!
Eskaloituminen/seuraukset
vältettävissä, jos toimitaan viipymättä.

Kun se pitkistyy - niin se mutkistuu!
Komplisoituu


Asiat toistuvat/kasautuvat - tunteet
vellovat

Tosielämästä
“Tilanne sai todella hurjia mittasuhteita
pelkästään siksi, että asiaa ei alussa otettu
tarpeeksi vakavasti, eikä alettu jo ongelmien
ilmaannuttua selvittää.
Niin päällikkö A kuin alussa mukana ollut
päällikkö B tiesi ongelmista, mutta kumpikin
halusi asian mieluummin lakaista maton alle,
kuin nostaa sen pöydälle.”
Muista:
Mitä pikemmin otetaan puheeksi, sen parempi!
Epäluottamus ei korjaannu vaikenemalla!
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TOSIELÄMÄSTÄ
”…Kyse oli niin vakavasta tempusta, että on
vaikea lähteä rakentamaan luottamusta
esimieheen.
Jos hän vaikkapa pyytäisi anteeksi tai
selittäisi asiaa, rakentaminen voisi olla
mahdollista.”

Palautettavissa olevat luottamusrikot (Grover ym. 2014)
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Luottamus voi palautua
– Saattaa ottaa aikaa!
Tarina palautumisesta ajan kanssa:
” Luottamuspula aiheutui siitä, että jätettiin yksin kiusaajan ’armoille’.
Luottamusta jouduttiin testaamaan ensin pienemmillä asioilla. Kun niistä saatiin
positiivisia kokemuksia, pystyttiin luottamaan paremmin ja paremmin.
Se oli useamman vuoden ponnistelun seurausta.”
Pikkuhiljaa opettelimme yhdessäoloa ja toisiimme luottamista ensin pienten
asioiden kautta, esim. antamalla toiselle palautetta. Rakensimme siltaa
positiivisten kokemusten kautta: muistaa esim. työkaverin syntymäpvä, ja
antaa palautetta hyvin tehdystä työstä.
Kun tällaista oli harjoiteltu riittävän kauan, uskalsimme puhua kovista
kokemuksistamme ääneen, ja esim. kertoa avoimesti, ettei uskaltanut luottaa
kehenkään, etteivät karut kokemukset uusiutuisi”.

Varteen otettavaa palauttamisesta


Aika – käsitellä mahdollis. nopeasti - voi eskaloitua



saattaa aina esimiehen tietoon, ottaa puheeksi, pyrkiä
selvittämään tilanne ja löytää toimenpiteet.

työpaikalla ja ulospäin

Luottamuspulaa on työpaikoilla




siitä voidaan selvitä ilman, että tarvitsee lähteä työpaikasta kun/jos halutaan ja selvitetään tilanne.
OTA PUHEEKSI ROHKEASTI, OLE AVOIN, ÄLÄ VAIKENE!
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’Eivät ne suuret lupaukset, vaan pienet teot’ !
(Savolainen, T., Saima-lehti, 2/09)

KIITOS LUOTTAMUKSESTA!
Each interaction with a person
is a ‘moment of trust’
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