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Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Työhyvinvoinnin ja tehokkuuden ei tarvitse olla ristiriitaisia tavoitteita. Tuloshakuisen esimiehen
kannattaa panostaa alaistensa hyvinvointiin ja työyhteisön myönteiseen sosiaaliseen
vuorovaikutukseen. Panostamalla vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön saadaan käyttöön suurempi
osa organisaation sisäisistä sekä työntekijöiden verkostoissa olevista resursseista. Luottamus on
työyhteisön vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin keskeinen elementti.
Luottamusta tarvitaan yrityksen kaikissa toiminnoissa ja kaikilla tasoilla, missä toimijoiden
yhteistyö on tärkeää. Vastavuoroinen luottamus lisää taloudellisten toimijoiden halukkuutta tukea
toisiaan. Luottamuksen on sitä tärkeämpää, mitä suurempi merkitys on työyhteisön tehokkaalla
tiedon vaihdannalla, sitoutumisella, oppimisella ja yhteistyöllä; sekä mitä suurempi on toimijan
riski ja riippuvuus. Luottamus korostuu erityisesti tilanteissa, mihin sisältyy epävarmuutta ja
haavoittuvaisuutta. Voidaan oikeastaan sanoa, että kaikki sosiaalinen toiminta ja organisoituminen
edellyttävät jossain määrin luottamusta.
Taloustieteilijät näkevät luottamuksen rationaalisen puolen: luottamus mahdollistaa riskinoton ja
lisää ennustettavuutta. Tämän rationaalisen näkemyksen mukaisesti luottamus myös rakentuu
vaiheittain vähittäisen vaihdannan ja niistä saatujen hyötyjen kautta. Taloustieteen Nobel-palkinnon
saaneen Kenneth Arrown mukaan luottamuksen puute organisaatiossa on kuin ylimääräinen vero,
jonka jokainen talouden toimija joutuu maksamaan. Taloustieteen näkemyksen mukaan luottamus
alentaa informaation ja resurssien vaihdantakustannuksia, liiketoimintaan kuuluvia etsintä-,
neuvottelu-, sopimus- ja valvontakuluja, mitkä syntyvät toimijoiden yhteistyöstä organisaation
sisäisissä ja välisissä verkostoissa. Vaihdantakustannusten laskemisen lisäksi luottamus
mahdollistaa strategisemman yhteistyön, riskin ottamisen ja investoinnit uusiin verkostosuhteisiin.
Luottamukseen liittyy aina toimijan halukkuus ottaa suhteessa tietoisesti riskiä ja hyväksyä tilanne,
missä voi menettää jotain arvokasta. Sosiaalipsykologian ja psykologian näkökulmasta luottamus
voidaankin nähdä ”psykologisena tilana, missä toimija on valmis hyväksymään haavoittuvuutensa,
sillä hänellä on myönteinen käsitys ja odotuksia toisen aikomuksista ja toiminnasta”. Sosiologian
näkökulmasta luottamus vähentää tehokkaasti työyhteisön erilaisten ihmisten yhteistyöstä
aiheutuvaa kitkaa; se toimii kuin öljy nostaen yhteistyön potentiaalisia hyötyjä. Sosiologit
painottavat ryhmän yhtenäisyyden sekä jaettujen arvojen merkitystä luottamuksen rakentumisessa.
Liike- ja työelämässä yhdistyvät luontevasti niin taloustieteen, sosiaalipsykologian kuin sosiologian
näkemys luottamuksen roolista ja merkityksestä. Yritykset ja ihmiset toimivat tavoitteellisesti ja
pyrkivät yhteistyön myötä vähentämään kustannuksia ja lisäämään hyötyä. Toisaalta myös liike- ja
työelämässä on aina läsnä ihmisten välinen kanssakäyminen ja sosiaaliset suhteet.
Mihin luottamus vaikuttaa liike- ja työelämässä?
Tähänastisen luottamusta käsittelevän monitieteisen tutkimuksen mukaan luottamus on eräs
tärkeimmistä tehokasta ja tuloksellista kommunikaatiota, sitoutumista ja yhteistyötä selittävistä
tekijöistä. Luottamuksen on todettu olevan keskeinen menestystekijä niin perinteisesti toimiville
tuotekehitystiimeille kuin teknologian välityksellä kommunikoiville virtuaalitiimeille ja organisaatioille. Palveluliiketoiminta, T&K yhteistyö, kumppanuudet, strategiset asiakkuudet ja
ulkoistaminen edellyttävät kaikki toimijoiden välistä luottamusta. Luottamus mahdollistaa uuden
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tiedon luomisen, oppimisen sekä teknologian ja palveluiden kehittämisen verkostoyhteistyössä.
Luottamuksella on keskeinen merkitys innovaatiotoiminnassa. Luottamus vaikuttaa sitoutumiseen,
ja sekä luottamus että sitoutuminen voivat lisätä työntekijän motivaatiota ja tavoitteita yli sen, mihin
päästään ulkoisten kannustimien avulla.
Voidaankin sanoa, että kaikki sosiaalinen toiminta ja organisoituminen edellyttävät luottamusta.
Useat luottamustutkijat näkevät luottamuksella olevan myös yleisen merkityksen organisaatioiden
menestymiseen, sillä luottamus lisää tiedon vaihdantaa ja sitoutumista ja toisaalta vähentää
vaihdantakustannuksia, hierarkkisen kontrollin ja muodollisten sopimusten suhteellista merkitystä.
Luottamus ja johtaminen
Luottamuksella on keskeinen rooli monissa johtamisopeissa, missä luottamuksen nähdään lisäävän
johtamisen tuloksellisuutta. Alaiset, jotka arvioivat esimiehen luotettavaksi eivät kuluta liiaksi
energiaa suojautuakseen, pystyvät laajentamaan työrooliaan ja ottamaan henkilökohtaisia riskejä
esimerkiksi kertomalla esimiehelle herkkää informaatiota. Luottamus vaikuttaa myös siihen, miten
alaiset näkevät esimiehen välittämän informaation, päätökset ja tavoitteet. Mikäli alainen ei luota
esimieheen, ei hän myöskään sitoudu esimiehen tekemiin tavoitteisiin ja päätöksiin. Alaisten
esimiestä kohtaan kokema luottamus lisää tyytyväisyyttä esimiestä kohtaan, työntekijöiden
panostusta työhön ja esimiesten tuloksellisuutta. Luottamuksella on voimakkain vaikutus
työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, mutta työssä menestymiseen ja työn tuloksellisuuteen
vaikuttaa luottamuksen lisäksi myös muut tekijät.
Sosiaalisen vaihdannan teorian näkökulmasta alainen voi nähdä suhteensa esimieheen pohjautuvan
työsopimuksen lisäksi luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Tällöin alainen, joka kokee että
esimies ei toimi vain oman intressinsä mukaan vaan pyrkii aidosti pitämään alaisesta huolta, on
valmis vastavuoroiseen toimintaan. Luottamuksen merkitys esimies-alaissuhteessa kasvaa silloin
kun esimiehen kontrollivalta vähenee tai on tehotonta, esimerkiksi pitkälle erikoistuneiden
tietotyöläisten johtamisessa, etätyöskentelyssä ja virtuaalitiimeissä. Luottamuksen merkitys kasvaa
myös, jos työn suorittamiseen tarvitaan monen erilaisen asiantuntijan osaamista ja ulkopuolisia
asiantuntijoita, työtehtävät ovat kompleksisia ja jäsentymättömiä, työtehtävien suorittaminen vaatii
läheistä yhteistyötä ja työtoverit ovat riippuvaisia toistensa suorituksista.
Esimies-alaissuhteissa luottamuksen syntymiseen voidaan ajatella vaikuttavan sellaisten tekijöiden
kuin esimies tai johtaja ja hänen toimintansa, alainen ja hänen toimintansa, sekä esimiesalaissuhteen luonne. Esimiehellä on merkittävä rooli luottamuksen rakentamisessa. On luonnollista,
että myös alainen luottaa esimieheen, jonka kokee kyvykkääksi hoitamaan oman tehtävänsä.
Luottamusta esimiehen kyvykkyyteen voi rakentaa esim. esimiehen ammatillinen osaaminen
keskeisillä alueilla, esimiesosaaminen sekä kyvykkyys vaikuttaa ja hankkia resursseja.
Hyväntahtoisuus taas liittyy koettuun esimiehen motivaatioon ja aikomuksiin toimia alaistensa
hyväksi. Hyväntahtoisuus voi ilmetä esimerkiksi esimiehen halukkuutena huomioida alaisten
yksityiselämä, organisoida työt joustavasti, pyrkimyksenä pitää alaistensa puolia organisaatiossa tai
kiinnostuksena kuulla alaisten näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Luottamusta esimiehen
johdonmukaiseen toimintaan rakentaa rehellisyys, reiluus ja johdonmukaisuus.
Myös kommunikaatiolla on vahva yhteys luottamukseen. Esimiehen avoin kommunikaatio voi
vaikuttaa myönteisesti alaisen luottamukseen, vaikka tulos- ja kehityskeskusteluiden tavoitteet
olisivat tiukatkin. Luottamusta esimies-alaissuhteessa rakentaa erityisesti kommunikaatio, mikä on
avointa, oikea-aikaista, konsultoivaa ja tuo selityksiä päätöksenteolle. Kommunikaatio tekee myös
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toisen toimijan luotettavuuden arvioinnin mahdolliseksi. Kommunikaation myötä luottamus voi
lisääntyä ja lisääntynyt luottamus puolestaan vahvistaa kommunikaatiota. Alaistensa kanssa
avoimesti keskusteleva ja neuvotteleva esimies voi näin rakentaa luottamusta alaisiinsa, jotka
puolestaan palkitsevat luottamuksen kommunikoimalla avoimemmin esim. kehitysideoita. Alaisen
voi olla helpompi hyväksyä myös vaikeat päätökset, jos hän luottaa esimiehen motivaatioon toimia
alaisten parhaaksi ja pitää päätökseen johtanutta prosessia reiluna.
Tutkimustulokset vaihtelevat jossain määrin kontekstin mukaisesti. Yleisesti kaikkein vahvimman
luottamuksen lähteenä työ- ja liike-elämässä toimii yhteiset arvot. Alainen, joka kokee esimiehen
arvomaailman olevan lähellä omaansa, pystyy ennakoimaan paremmin esimiehen tulevaisuuden
toimintaa arvioiden toiminnan olevan yhteisen arvojen mukaista. Henkilökohtaisiin suhteisiin
vaikuttaa lisäksi konteksti ja tilannekohtaiset tekijät. Myös suhteen kesto voi vaikuttaa
luottamuksen määrään esimies-alaissuhteessa. Joidenkin tutkimusten mukaan suhteen keston myötä
luottamus syvenee, mutta vuorovaikutuskokemusten ja tutustumisen myötä alainen voi myös nähdä
tilanteita, mitkä laskevat hänen luottamustaan esimiestä kohtaan. Lähiesimiestä kohtaan koetun
luottamuksen lisäksi myös luottamus ylintä johtoa kohtaan on nähty merkittäväksi.
Organisaation toimintatapojen, käytäntöjen ja päätösten reiluus ja oikeudenmukaisuus voi vaikuttaa
myös esimiestä kohtaan koettuun luottamukseen, sillä ne voidaan nähdä viestivän myös esimiehestä
tai esimiessuhteen laadusta. Päätöksiin johtavien toimintaprosessien oikeudenmukaisuus ja alaisten
mukaan ottaminen päätösprosesseihin vaikuttaa myös työntekijän luottamukseen, sillä niiden
voidaan nähdä viestivän kunnioituksesta ja arvostamisesta alaista kohtaan.
Organisaatioiden sisäinen luottamus nähdään organisaatiota käsittelevässä luottamustutkimuksessa
usein ainoastaan henkilöityvänä luottamuksena, eli luottamuksena esimieheen ja työkavereihin.
Näkemys organisaation luotettavuudesta vain yksilöiden välisenä luottamuksena ei mielestäni ole
riittävä. Luottamus rakentuu kuitenkin monella tasolla ja eri tasot toimivat vuorovaikutuksessa.
Yhteiskunnan institutionaalinen luottamus voi tukea yritysten ja ihmisten välisen luottamuksen
rakentumista. Institutionaalisen luottamuksen kehittäminen organisaatiossa voi vastaavasti tukea
luottamuksen kehittymistä henkilöityvissä suhteissa esim. esimiehen ja alaisten välillä. Myös
yksittäistä henkilöä, esimerkiksi esimiestä kohtaan koettu luottamus voi rakentaa luottamusta koko
organisaatiota kohtaan.
Institutionaalinen, eli ei-henkilöityvä luottamus organisaation sisällä
Vaikka esimiehen rooli luottamuksen luomiseksi ja ylläpitämiseksi alaisten keskuudessa on
ensisijaisen tärkeä, pitäisi organisaatioiden mielestäni kiinnittää huomiota myös ei-henkilöityvään,
ns. institutionaaliseen luottamukseen. Tähänastisen tutkimuksen mukaan erityisesti esimiehiin ja
työtovereihin henkilöityvä luottamus vaikuttaa myönteisesti työntekijän sitoutumiseen.
Tulevaisuudessa luottamus omaan organisaatioon voi olla entistä keskeisempi tekijä työntekijän
sitoutumiselle.
Organisaatiotasolla institutionaalisen luottamuksen voidaan nähdä koostuvan niistä organisaation
mekanismeista, prosesseista ja rakenteista, mitkä eivät henkilöidy esimieheen tai työkavereihin.
Tällöin työntekijä voi luottaa organisaation johdonmukaiseen toimintaan, vaikka esimiehet ja
työkaverit vaihtuisivat.
Jos työntekijän organisaatiota kohtaan kokema luottamus lepää esimiehen harteilla, on heillä
kohtuuttoman suuri vastuu. Yhä ohuemmissa organisaatioissa esimies on usein ensisijaisesti
asiantuntija ja toissijaisesti esimies. Jatkuvien organisaatiomuutosten myötä esimies-alaissuhteet

4
eivät välttämättä ole pitkäaikaisia ja työn muuttuessa yhä enemmän virtuaaliseksi ja verkostoissa
tapahtuvaksi jää esimiesten ja alaisten arjessa kohtaaminen vähäiseksi.
Erityisesti löyhempien ja verkostomaisesti toimivien organisaatioiden osalta luottamusta ja
yhteisöllisyyttä rakentaa ryhmän yhteinen tavoite. Yhteenkuuluvuuden tunne voi syntyä myös siten,
että ihmiset kuuluvat samaan ryhmään ja identifioituvat toisiinsa. Luottamus voi pohjautua
inhimillistä kanssakäymistä sääteleviin syviin uskonnollisiin, eettisiin tai muihin arvopohjaisiin
normeihin, kuten käsitys oikeudenmukaisuudesta. Työyhteisön normeista eräs tärkeimmistä
kanssakäymistä säätelevä normi on vastavuoroisuuden normi, mitä voidaan pitää yleisinhimillisenä
ja jopa kulttuurista riippumattomana. Yhteinen arvopohja ja sitä tukevat normit ovat kenties
kaikkein merkittävin luottamusta rakentava tekijä työ- ja liike-elämässäkin. Myös globaaleissa ja
monikulttuurisissa virtuaalitiimeissä kirjatut säännöt ja sanasto voivat auttaa luottamuksen
rakentamisessa tilanteessa, missä asiantuntijoilla ei ole yhteistä kulttuuria, kieltä eikä
mahdollisuutta kasvokkain tapaamiseen.
Yrityksen arvot ja kulttuuri voivat käytännössä näkyä yrityksen prosesseissa ja rakenteissa ja
johdonmukainen ja läpinäkyvä toiminta tiettyjen arvojen ja normien eli yhteisesti hyväksyttyjen
toimintatapojen mukaisesti voi rakentaa luottamusta.
Organisaation johto ja HRD yksikkö voivat yhdessä kehittää luottamusta rakentavia käytäntöjä.
Vahvan organisaatiokulttuurin lisäksi kirjatut säännöt voivat luoda organisaation työntekijöille
yhteisen ymmärryksen ja pelisäännöt. Institutionaalisista mekanismeista myös kontrolli ja tiukat
prosessit voivat lisätä yksilön luottamusta organisaation johdonmukaiseen ja ennakoitavaan
laadukkaaseen toimintaan, mutta lyövät helposti korville strategista innovatiivisuuden tavoitetta.
Luottamuksesta kilpailuetua rakentavan johdon on siis kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri
mekanismit tukevat yksilön strategian mukaista toimintaa.
Nopeasti syntyvä henkilöityvä luottamus
Tutkimuksessani luottamuksen roolista ja dynamiikasta ICT toimialalla korostui erityisesti nopea ja
henkilökohtainen luottamus. Asiantuntijat eivät enää luottaneet yrityksiin, vaan
kumppaniyrityksessä työskentelevät luotettavat yksilöt olivat tärkeä peruste yritysten välisestä
yhteistyöstä päätettäessä. Tilanteissa, joissa nopea luottamus syntyy, kommunikaatiolla on suuri
merkitys, sillä yhteistyöstä neuvottelevat osapuolet kykenevät nopeasti luomaan intensiivisen
neuvotteluyhteyden. Tärkeäksi näyttää muodostuvan myös kyky ymmärtää ja arvostaa toisen
erilaisuutta. Toimijoiden erilaisten maailmojen yhdistäminen voi olla mahdollista hyötyyn ja/tai
toisen henkilön pitämiseen pohjautuvan luottamuksen varassa. Tämän jälkeen, jos neuvottelijat
kykenevät tunnistamaan paitsi omat, myös toisen osapuolen tarpeet ja tavoitteet sekä tunnistamaan
yhteiset liiketoimintamahdollisuudet, voi syntyä yhteinen tavoite tai visio, mikä sinetöi nopean
luottamuksen syntymisen. Jos nopeaa luottamusta ei synny, osapuolet eivät ole valmiit
sopeuttamaan toimintaansa eivätkä sitoutumaan ja yhteistyö jää käynnistymättä.
Aiempi luottamustutkimus on nähnyt luottamuksen hitaasti, vähittäisten investointien myötä
syntyvänä. Nopean ja henkilökohtaisen luottamuksen keskeinen roolia voidaan pyrkiä selittämään
post-modernin yhteiskunnan epävarmuuden ja jatkuvan muutoksen valossa. Ihmisillä on tarve
luottaa johonkin, mieluiten toiseen ihmiseen. Sähköposti, puhelin ja lisääntyvät työtehtävät
aiheuttavat sen, että asiantuntijat ja yritysjohto joutuvat tekemään nopeita päätöksiä epätäydellisen
informaation vallitessa. Riskiyhteiskunnassa henkilökohtaisen luottamuksen merkitys korostuu, jos
yritysten johdonmukaista toimintaa kohtaan ei ole riittävästi luottamusta.
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Luottamus ja sen tutkimus muuttuvassa maailmassa
Post-modernissa, globaalissa ja dynaamisessa ympäristössä luottamuksen rakentaminen on
haastavaa. Perinteiset ja luonnolliset luottamuksen rakentumista tukevat mekanismit kuten tuttuus ja
samankaltaisuus, vähittäinen ajan myötä tapahtuva tutustuminen ja riskinotto, sekä pitkäaikaiseen
yhteistyöhön sitoutuminen eivät toimi tai ne tulevat liian kalliiksi. Luottamuksen systemaattista
vaihtelua eri kulttuureissa on empiirisesti tutkittu hyvin vähän. Luottamus lienee osin universaali ja
kulttuurirajat ylittävä ja osin kulttuurisidonnainen käsite.
Empiirinen tutkimus luottamuksen roolista, dynamiikasta ja sovellusalueista on lisääntynyt, mutta
tutkimustulokset eivät vielä yksiselitteisesti kumuloidu. Eräänä haasteena on kausaalisuuden
osoittaminen: johtuuko yritysjohtajan menestyminen häntä kohtaan koetusta luottamuksesta, vai
johtuuko luottamus siitä, että yritysjohtaja on osoittanut kykenevänsä tulokselliseen toimintaan?
Lisäksi luottamuksen dynamiikkaan läheisesti liittyvät käsitteet, kuten kommunikaatio, yhteistyö ja
sitoutuminen ovat vahvasti vastavuoroisia, esim. kommunikaatio mahdollistaa luottamuksen,
luottamus lisää kommunikaatiota, joka puolestaan lisää luottamusta.
Traditionaalinen näkemys luottamuksen syntymisestä ei kerro meille paljoakaan, miten arvioida
toisen osapuolen luotettavuutta ja miten itse rakentaa luottamusta virtuaalisessa maailmassa.
Uudempi, virtuaalista kanssakäymistä koskeva tutkimus nojautuu paljolti ns. median välittävyyden
ja sosiaalisen läsnäolon teorian varaan. Myös organisaatioita koskevan luottamustutkimuksen
parissa institutionaalinen luottamus on käsitteenä epäselvä. Sitä on käytetty lähinnä sosiologian ja
taloustieteiden parissa, mutta ensimmäisiä viitteitä sen merkityksestä organisaation
tuloksellisuudelle saatiin Riikka Ellosen pro gradutyössä, missä juuri ei-henkilöityvällä ja
institutionaalisella luottamuksella näyttäisi olevan merkitystä suuryritysten yksiköiden
innovatiivisuudelle.
Aiemmin luottamus nähtiin passiivisten toimijoiden tilannekohtaisena arviointina toisen osapuolen
luotettavuudesta. Viimeaikoina luottamustutkijat ovat kuitenkin tutkineet keinoja, millä toimijat
pyrkivät aktiivisesti rakentamaan luottamusta. Voidaan tietysti myös kysyä, missä määrin
luottamusta voi tietoisesti rakentaa? Lisäävätkö säännöt, normit ja liiketoimintajärjestelmät
luottamusta, vai onko myös päinvastainen riskinä? Väheneekö sisäsyntyiseen kulttuuriin ja yhteisiin
normeihin pohjaava luottamus lisääntyvän ulkoisen kontrollin myötä?
Instituutioita kohtaan koettu luottamus on pitkään ollut laskussa, mutta ehkä Suomen kaltaiseen
yhteiskuntaan luottamuksesta voisi rakentaa suhteellista kilpailuetua myös organisaatioiden tasolle.
Mikäli luottamusta lähdetään tietoisesti rakentamaan, on sen lähdettävä organisaation sisältä, sillä
organisaation sisäinen luottamus heijastuu myös ulkopuolisiin sidosryhmiin.
Luotettavan maineen omaavan ja luottamusta rakentamaan kykenevän organisaation voi ajatella
kykenevän hyödyntämään muuttuvissa tilanteissa parhaita mahdollisia resursseja ja sitoa niin
asiakkaat kuin toimittajat piiriinsä. Yritystä; sen strategiaa, johtoa, henkilöstä, kyvykkyyttä,
tuotteita ja palveluita kohtaan koetulla luottamuksella voi olla osansa myös yrityksen markkinaarvon muodostumisessa. Luottamuksen ja sen dynamiikan ymmärtäminen on mielestäni tärkeää
niin yksittäisille esimiehille ja asiantuntijoille kuin myös yritysjohdolle ja strategisesta HRD
toiminnasta vastaaville. Tietointensiivisessä verkostotaloudessa luottamuksella voi olla keskeinen
rooli organisaation kilpailukyvyn rakentamisessa, mikäli yrityksessä niin päätetään ja rakennetaan
tietoisesti luottamusta tukevat prosessit ja periaatteet.
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