
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
Kauppatieteellinen tiedekunta
Tietojohtaminen

Mari Riivari

LUOTTAMUKSEN ROOLI JA RAKENTUMINEN ORGANISAATION
SISÄISTEN YKSIKÖIDEN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Kirsimarja Blomqvist
2. tarkastaja: Professori Aino Kianto



TIIVISTELMÄ

Tekijä: Riivari, Mari
Tutkielman nimi: Luottamuksen rooli ja rakentuminen organisaation

sisäisten yksiköiden välisessä yhteistyössä
Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta
Pääaine: Tietojohtaminen
Vuosi: 2009
Pro gradu –tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

94 sivua, 10 kuvaa, 8 taulukkoa
Tarkastajat: prof. Kirsimarja Blomqvist

prof. Aino Kianto
Hakusanat: luottamukseen vaikuttavat tekijät, luottamuksesta

seuraavat tekijät, luotettavuuden arvioiminen,
luottamuksen rakentuminen, luottamuksen
tietoinen rakentaminen, kuntaorganisaatio,
julkinen sektori, tarinat

Keywords: antecedents of trust, consequences of trust,
evaluation of trustworthiness, evolution of trust,
building of trust, public sector, local government
organization, storytelling

Tämä tutkielma tarkastelee luottamuksen roolia organisaation sisäisessä
yhteistyössä. Tavoitteena on tutkia niitä mekanismeja, joiden avulla
luottamuksen ilmenemistä sisäisessä yhteistyössä voidaan vahvistaa.
Toiseksi työ tarkastelee sitä, onko luottamus yhteystyössä henkilöityvää
vai ei-henkilöityvää. Koska luottamusta on pääsääntöisesti tutkittu
yrityskontekstissa, työn kolmantena tavoitteena on tarkastella sitä,
vaikuttavatko kuntaorganisaation erityispiirteet luottamuksen
ilmenemiseen yksiköiden välisessä yhteistyössä.

Tämän laadullisen tutkimuksen teoreettinen osuus toteutettiin
kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen empiirisenä aineistona käytettiin
narratiiveja, jotka olivat kuntaorganisaation keskijohdolta kerättyjä
tarinoita. Aineiston analysointiin käytettiin sisällönanalyysin menetelmiä.

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että luottamus on perusedellytys
toimivalle yhteistyösuhteelle ja se rakentuu hyvin pitkälle käyttäytymisen ja
kommunikoinnin kautta. Luottamus yhteistyössä ilmenee hyvin usein ei-
henkilöityvänä luottamuksena, jolloin se kohdistuu siihen yksikköön, minkä
kanssa yhteystyötä tehdään. Kuntaorganisaation erityispiirteillä ei ole
merkittävää roolia luottamuksen ilmenemisessä yhteistyössä, vaikka
virkamiehen virkavastuu onkin tarinoista nähtävissä.



ABSTRACT

Author: Riivari, Mari
Title: The role of trust, and building of trust in

collaboration between intraorganizational units
Faculty: Scholl of Business
Major: Knowledge Management
Year: 2009
Master’s thesis. Lappeenranta University of Technology.

94 pages, 10 figures, 8 tables
Examiners: prof. Kirsimarja Blomqvist

prof. Aino Kianto
Keywords: antecedents of trust, consequences of trust,

evaluation of trustworthiness, evolution of trust,
building of trust, public sector, local government
organization, storytelling

This study examines the role of trust in collaboration between intra-
organizational units. The aim of the study is to examine the mechanisms
that strengthen trust in collaboration. Secondly, the study examines the
question if trust in collaboration is expressed in a personal or in an
impersonal way. Because trust has mainly been researched in the private
sector, the third aim of this study is to examine whether the special
characteristics of public sector organizations have an effect on the
expression of trust in intra-organizational collaboration.

The theoretical part of this qualitative research was done by using the
existing literature related to the subject. The empirical material consisted
of narratives. Narratives were stories told by key persons in the middle
management of the local government organization. The analysis of the
material was based on categorical content methods.

The results of the study suggest that trust is the prerequisite of
collaboration. Trust is built mainly through communication and behavior.
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1. JOHDANTO

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on

luottamuksen rooli ja kuinka se rakentuu kuntaorganisaation yksiköiden

välisessä yhteistyössä. Tässä johdantoluvussa käyn ensi läpi tutkimuksen

taustaa, sen tavoitteita, tutkimusongelman, lyhyesti metodologian ja

lopuksi rajaukset ja tutkimuksen rakenteen.

1.1 Tutkimuksen tausta

Viime vuosien aikana sekä julkinen että yksityinen sektori ovat kokeneet

nopeita suuria muutoksia monilla eri osa-alueilla ja sen tuloksena

organisaatioissa ollaan haasteiden edessä jouduttaessa tekemään

jatkuvia uudelleenjärjestelyjä, mutta samaan aikaan pitää huolta korkeasta

työn laadusta ja tehokkuudesta. Nämä jatkuvat muutokset ovat

aiheuttaneet sen, että organisaatiossa on tullut yhä tärkeämmäksi

tehtäväksi henkilöstön luottamuksen saavuttaminen. (Gilbert & Tang

1998.)

Kuntaorganisaatioissa keskeisenä haasteena on ollut voimakas

toimintaympäristön muutos. Yleisenä trendinä on kuntien toimintakentän

laajentuminen eli uusien tehtävien siirtyminen kunnille sekä olemassa

olevien tehtävien lisääntyminen muun muassa väestön ikääntymisen

myötä. Toisaalta taloudelliset resurssit eivät ole kasvaneet samassa

suhteessa eli tulokehitys on jäänyt menokehityksen jalkoihin. Tämä on

asettanut kunnat erittäin haasteelliseen taloudelliseen tilanteeseen. Tätä

kirjoittaessani elämme vielä Suomessa syvän taantuman aikaa, jolloin

myös yritysten maksamat yhteisöverotulot kunnille ovat laskeneet, samoin

kunnallisverotulot lomautusten ja irtisanomisten myötä. Haasteita siis

riittää. Toimintaympäristön muutoshaasteisiin vastaaminen siten, että

peruspalveluiden tuottaminen on turvattu myös tulevaisuudessa, vaatii

kuntaorganisaatiolta palvelutoiminnan uudelleen arviointia, uusien
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toimintatapojen luomista tuottavuuden parantamiseksi sekä

yhteistoiminnan lisäämistä palvelurakenteiden vahvistamiseksi. Kunta-alan

tulevaisuusbarometrin mukaan kuntien kannalta on merkityksellistä

yhteistyön kehittäminen, verkottuminen sekä seudullisesti että

kansainvälisesti ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, jotta ne

menestyisivät tulevaisuudessa. Ulkoisten yhteistyösuhteiden kehittäminen

vaatii sisäisen yhteistyön taitoja (Hillebrand & Biemans 2003), joten

suunniteltaessa toimenpiteitä yhteistyötaitojen kehittämiseksi on otettava

erityisesti huomioon sisäisten yhteistyötaitojen kehittäminen.

Yhteistyö kuntaorganisaation eri yksiköiden välillä on oltava vahvaa, jotta

edellä mainittuihin haasteisiin kyetään vastaamaan. Saumattoman

yhteistyön yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista on luottamus ja sillä onkin

todettu olevan yhä tärkeämpi rooli organisaatiossa. Luottamus on

merkittävä julkisen organisaation suorituskykyä edistävä tekijä (Nyhan

2000, 89). Luottamus organisaation sisällä voi kohdistua työkavereihin tai

esimiehiin tai organisaatioon itseensä. Tämän työn keskeisenä

tarkoituksena on tutkia tekijöitä, jotka liittyvät luottamuksen esiintymiseen

organisaation sisäisten yksiköiden välisessä yhteistyössä. Ensin

tarkastelen kirjallisuudessa esitettyjä tutkijoiden näkemyksiä siitä, mitkä

tekijät vaikuttavat luottamuksen syntyyn ja mitä luottamuksesta seuraa.

Samassa kirjallisuuskatsauksessa etsin niitä keinoja, joilla luotettavuutta

arvioidaan. Tarkoituksenani on myös selvittää, mitä tutkijat ovat sanoneet

luottamuksen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä ja siitä, kuinka

luottamusta voidaan aktiivisesti rakentaa.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tavoitteena tässä tutkimuksessa on selvittää, mikä on luottamuksen rooli

ja kuinka se rakentuu organisaation sisäisten yksiköiden välisessä

yhteistyössä. Tavoitteen on myös tutkia sitä, mihin luottamus yhteistyössä

kohdistuu. Lisäksi pyrin selvittämään, poikkeaako luottamuksen

ilmeneminen kuntaorganisaation ja yksityisen yrityksen välillä.
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Tutkimukseni teoreettinen osuus on kirjallisuuskatsaus luottamukseen

liittyvästä aiemmasta kirjallisuudesta. Kirjallisuuskatsaus koostuu

tieteellisistä julkaisuista, joissa on käsitelty luottamusta organisaation

sisäisissä suhteissa. Julkaisuista etsin erityisesti viittä luottamukseen

liittyvää tekijää. Näitä tekijöitä olivat luottamukseen vaikuttavat tekijät,

luottamuksesta seuraavat tekijät, luotettavuuden arvioiminen,

luottamuksen rakentuminen ja luottamuksen tietoinen rakentaminen.

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kartoittaa niitä mekanismeja, joilla

aiempien tutkimusten mukaan edesautetaan edellä mainittujen viiden

tekijän ilmenemistä organisaatiossa.

Empiirinen aineisto koostuu 45 tarinasta, jotka on kerätty yhden

organisaation sisältä. Tarkoituksenani on etsiä näistä tarinoista edellä

mainittuihin viiteen teemaan liittyviä luottamusmekanismeja, jotka tämän

tutkielman kirjallisuuskatsauksessa mainitaan. Tarkoituksenani on myös

tutkia sitä, nouseeko tarinoista esiin joitain muita mekanismeja, joita

kirjallisuuskatsauksessa ei ole mainittu. Tavoitteenani tässä tutkielmassa

on tutkia sitä, mitkä ovat niitä mekanismeja, jotka liittyvät luottamukseen

organisaatio sisäisissä suhteissa ja sen avulla vastata

tutkimusongelmaan.

1.3 Tutkimusongelma

Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen:

Mikä on luottamuksen rooli ja kuinka se rakentuu kuntaorganisaation

sisäisten yksiköiden välisessä yhteistyössä?

Alakysymykset:

• Miten luottamus näyttäytyy; mikä on sen rooli, mihin se kohdistuu

ja mihin se vaikuttaa?

• Miten toisen yksikön luotettavuutta arvioidaan?

• Mitkä tekijät rakentavat luottamusta ja miten sitä voi aktiivisesti

rakentaa?
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1.4 Tutkimusmetodologia

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. Laadullisella

tutkimusotteella viitataan tutkimukseen, joka ei perustu mittaamiseen,

tilastollisiin menetelmiin tai laskemiseen (Alasuutari 1994).

Lähtökohtaisesti laadullinen tutkimus kuvaa todellista elämää ja se on

luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jonka aineisto kootaan

todellisissa tilanteissa. Tutkijan on luotettava enemmän omiin

havaintoihinsa, kuin mittausvälineillä hankittuun tietoon. Laadullisen

tutkimuksen aineistonhankinnassa käytetään menetelmiä, joissa

tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tutkimuksen kohdejoukon

tarkoituksenmukainen valinta on myös laadulliselle tutkimukselle

tyypillinen piirre. (Hirsjärvi et al. 2004.)

Tapaustutkimusta käytetään hyvin yleisesti menetelmänä

liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Sillä tarkoitetaan tutkimusta, jossa

yksi tai useampi perusteellisesti valittu tapaus tutkitaan. Tapaus on

yleensä yritys tai sen osa, prosessi, toiminto tai osasto, se voi olla

toimialatasoinen, organisaatiotasoinen, osasto- tai ryhmätasoinen tai

yksilötasoinen. Kyseessä ei ole puhtaasti tutkimusmenetelmä vaan

tutkimusote, joka ydin on sen tavassa kerätä tapauksia ja analysoida niitä.

(Koskinen et al. 2005, 154.) Tämän Pro gradu -tutkielman

tutkimuskohteena on yksittäisen organisaation sisäisten yksiköiden välinen

yhteistyö, joten se tekee tutkimuksesta tapaus- eli case-tutkimuksen.

Tarkemmin kohdennan tutkimukseni yksiköiden avainhenkilöihin ja tutkin

luottamusta, joka kohdistuu toiseen avainhenkilöön tai toiseen yksikköön

organisaation sisäisessä yhteistyössä. Kuvassa 1 kuvaan tutkimuksen

kohteen eli organisaation sisäiset yksiköt, sisäisissä yksiköissä

työskentelevät avainhenkilöt, joilta on kerätty aineisto tutkielman

empiiriseen osioon, sekä luottamuksen, joka voi kohdistua sekä toisen

yksikön avainhenkilöön että toiseen yksikköön kokonaisuudessaan.
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Yksikkö 1

Yksikkö 2

Yksikkö 3

OrganisaatioOrganisaatio

Kuva 1. Tutkimuksen kohde; luottamus yksiköiden välisessä yhteistyössä.

Tutkimusaineistona käytin narratiiveja. Narratiivisuudella tutkimuksessa

viitataan lähestymistapaan, jossa kertomukset toimivat tiedon välittäjänä ja

rakentajana. Narratiiveja voidaan käyttää tutkimuksessa joko

tutkimusmateriaalina tai tutkimus voidaan ymmärtää kertomuksen

tuottamiseksi maailmasta. (Aaltola & Valli 2001.) Narratiivisuuden käsitettä

tieteellisessä keskustelussa on käytetty eri tavoin, mutta tässä

tutkimuksessa käytän käsitettä kuvaamaan tutkimusaineiston luonnetta.

Tutkimusaineiston analyysissa käytin teemoittelua sekä sisällönanalyysin

menetelmiä.

1.5 Tutkimuksen rajaukset

Tässä Pro gradu -tutkielmassani keskityn tutkimaan luottamusta

organisaation sisäisessä yhteistyössä. Tarkoitus on tutkia sitä, mikä on

luottamuksen rooli organisaation sisäisten yksiköiden välisessä

yhteistyössä; mitkä ovat ne tekijät, jotka vaikuttavat luottamukseen, mitä

luottamuksesta seuraa, mitkä tekijät luottamusta rakentavat ja millä
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tekijöillä on merkitystä luotettavuutta arvioitaessa. Tutkielmassani on

tarkoitus myös tarkastella sitä, kuinka luottamus näkyy yksilötasolla ja

toisaalta, kuinka se näyttäytyy ei-henkilöityvinä tekijöinä ja mitä nämä

tekijät ovat.

Olen valinnut tutkimuskohteeksi kuntaorganisaation. Luottamusta eri

yksiköiden välillä on tutkittu pääsääntöisesti yrityssektorilla, joten tässä

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään, kuinka luottamus näyttäytyy ja

rakentuu julkissektorin kontekstissa. Kuntaorganisaation toimintatavat

poikkeavat osittain normaalin yrityksen toiminnasta ja sen vuoksi

käsittelen teoriaosuudessa julkissektorin ja erityisesti kuntaorganisaation

erityispiirteitä suhteessa perinteiseen yritykseen.

Empiirinen aineisto on kerätty kuntaorganisaation keskijohdolta.

Keskijohdossa työtään tekeviä henkilöitä voidaan kutsua avainhenkilöiksi

sillä perusteella, että avainhenkilöllä tarkoitetaan yleisesti henkilöä, jolla on

pitkä kokemus, tiettyä erityisosaamista ja tietoa, joka on vaikeasti

korvattavissa, mutta joka olisi hyvä organisaatiossa mahdollisimman

laajasti hyödyntää. Avainhenkilöt ovat usein myös tietotyöläisiä. Monissa

organisaatiossa on ymmärretty, että tietotyöläisten asiantuntijuuden ja

osaamisen yhdistämisellä kehitetään liiketoimintaa ja saavutetaan

kilpailuetua. Osaamisen yhdistämiselle luonteva tapa on organisoituminen

verkostomaisesti. Verkostomaisen organisoitumisen tarkoituksena on

luoda paremmat edellytykset osaamisen ja uuden tiedon välittymiseen

hierarkkiseen vertikaaliseen organisaatioon verrattuna (Miettinen & al.

1999). Verkostomaisessa organisaatiossa on kyse myös organisaation

madaltumisesta, kun vastuuta jaetaan perinteisestä johtamiskulttuurista

poiketen verkoston toimijoille. Näin ollen uudesta organisoitumismallista

voidaan käyttää nimitystä horisontaalinen verkosto-organisaatio.

Tämän tutkielman empiirinen aineisto on kerätty kuntaorganisaation

avainhenkilöiltä, mutta en avaa tässä tutkielmassani tarkemmin

avainhenkilön käsitettä. Kuntaorganisaation organisoitumistapa on
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muuttunut tai muuttumassa verkostomaiseksi, mutta en avaa tässä

tutkielmassani myöskään verkoston käsitteitä. En myöskään käsittele

erilaisia yrityksen organisoitumistapoja tai organisoitumisen muutosta

perinteisestä vertikaalisesta organisaatiosta horisontaaliseen verkosto-

organisaatioon. Tutkielmani kannalta oleellista on kuitenkin käydä läpi se,

mikä on tietointensiivinen organisaatio, joksi kuntaorganisaatiotakin voi

luonnehtia. Tutkimukseni pääpainon ollessa verkostomaisessa

yhteistyössä, on oleellista käydä läpi myös se, mitä tarkoittaa

tietointensiivinen organisaatio verkostotaloudessa. En kuvaa tutkimuksen

käsitteellisessä taustassa käsitettä yhteistyö, vaan valitsin lähempään

tarkasteluun yhteistyökyvykkyyden, joka on tärkeä taito yhteistyön

tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimukseni viitekehykseen kuuluu

kiinteästi myös sosiaalinen pääoma, koska se mahdollistaa vahvojen

suhteiden kehittämisen verkostoissa.

Tutkielmani pääkohteena on luottamus ja luottamus organisaation

sisäisessä yhteistyössä ja sisäisissä yhteistyöverkostoissa. Olen rajannut

tutkimuksen ulkopuolelle eri organisaatioiden väliset yhteistyöverkostot ja

yleensä yhteistyön yli organisaatiorajojen. Myös luottamuksen esimies-

alaissuhteessa olen jättänyt tämän tutkimuksen ulkopuolelle. En

myöskään käsittele tutkimuksessani sitä, minkälaisia seurauksia

organisaatiolle tulee tilanteessa, jossa luottamusta ei ole.

1.6 Tutkimuksen rakenne

Tämä tutkimus rakentuu kahdeksasta eri luvusta. Ensimmäisessä eli

johdantoluvussa selvitän tutkimuksen taustaa ja tavoitteita, tutkimuksen

ongelmaa ja lyhyesti sen metodologiaa, tutkimuksen rajauksia sekä

tutkimuksen rakenteen. Tutkimuksen toisessa luvussa käyn läpi

tutkimuksen käsitteellisen taustan ja avaan käsitteet tietointensiivinen

organisaatio verkostotaloudessa, sosiaalinen pääoma, yhteistyökyvykkyys

sekä luottamus. Luku kolme on kirjallisuuskatsaus luottamukseen

liittyvästä aiemmasta kirjallisuudesta. Luvussa neljä käyn läpi
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kuntaorganisaation perustehtävää sekä sen erityispiirteitä suhteessa

normaaliin yritykseen. Viidennessä luvussa kuvaan tutkimuksen

toteutuksen ja kuudes luku muodostuu empiirisen aineiston sisällön

kuvauksesta eli käyn läpi sen, mitä tarinat kertovat. Seitsemännessä

luvussa paneudun tutkimuksen tuloksiin ja vastaan

alatutkimuskysymyksiin. Viimeisessä, eli kahdeksannessa luvussa vastaan

päätutkimuskysymykseen teoreettisten johtopäätösten myötä, annan

tutkimuksen perusteella käytännön suositukset luottamuksen

rakentamiseen yhteistyössä, arvioin pohdinnassa työtäni sekä esitän

suositukset jatkotutkimuksille.

2. TUTKIMUKSEN KÄSITTEELLINEN TAUSTA

Toimintaympäristön muuttuessa organisaatioiden on täytynyt alkaa pohtia

keinoja, kuinka ne pystyisivät vastaamaan siitä syntyneisiin haasteisiin.

Uusien haasteiden edessä työn organisoinnin tavat ja työelämän suhteet

ovat ratkaisevassa asemassa, kun haetaan kilpailuetua. Erityisesti

tietoyhteiskunnassa työn organisoitumiselle tyypillinen tapa on

verkostoituminen. Organisaatiossa muodostuu yhteistyöverkostoja ja

sosiaalisia suhteita, joiden avulla tehostetaan tavoitteiden toteutumista.

Nämä suhteet ja yhteistyöverkostot ovat organisaation sosiaalista

pääomaa. Verkostotaloudessa toiminta perustuu verkoston toimijoiden

keskinäiseen luottamukseen ja yhteistyöhön, jolloin toimijat voivat

keskittyä omaan ydinosaamiseensa (Rainio & Kautto-Koivula 1998).

Putnamin (1993) mukaan tuottavaa yhteistyötä edustavan sosiaalisen

verkoston tärkein elementti on luottamus. Sosiaalisia verkostoja ei

kuitenkaan synny, mikäli toimijoilla ei ole yhteistyökyvykkyyttä.

Yhteistyökyvykkyydessä on kyse toimijan kyvystä rakentaa verkostoja,

jotka perustuvat kommunikaation ja sitoutumisen lisäksi keskinäiseen

luottamukseen.
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Tämän Pro gradu –tutkielman aiheena on luottamus organisaation

sisäisessä yhteistyössä. Tutkielman kohteena olevaa organisaatiota

voidaan luonnehtia tietointensiiviseksi organisaatioksi, jossa sisäiset

yksiköt tekevät yhteistyötä. Sisäisessä yhteistyössä on kyse verkostosta,

jonka yhteistyössä toimivat yksiköt muodostavat. Toimiakseen tehokkaasti

verkostotalous vaatii organisaatiossa olevaa sosiaalista pääomaa sekä

toimijoilla olevaa yhteistyökyvykkyyttä. Näitä kaikkia yhdistää luottamus.

Siksi katson, että tämän tutkielman kannalta avainkäsitteitä ovat

tietointensiivinen organisaatio, verkostotalous, sosiaalinen pääoma,

yhteistyökyvykkyys sekä niitä yhdistävä ja koko tutkielman kannalta tärkein

käsite, luottamus.

2.1 Tietointensiivinen organisaatio verkostotaloudessa

Monissa teollistuneissa maissa on siirrytty informaatio- ja

tietoyhteiskuntaan, jossa yhä useammat tekevät tietointensiivistä työtä.

Tietotyöntekijöiden määrän lisääntyessä organisaatioissa on tapahtunut

muutoksia, joissa hierarkiaa on vähennetty. Organisaatiot pyrkivät

jatkuvasti etsimään ja kehittämään uusia rakenteita. Tämän myötä ryhmä-

ja tiimityö on lisääntynyt. Organisaatiot ovat yhä useammin hajautuneita ja

verkostoituneita, joko sisäisesti tai ulkoisesti. Verkostomainen toiminta

onkin tietoyhteiskunnalle luontainen tapa toimia. Tietointensiiviseksi

organisaatioksi taas kutsutaan organisaatiota, jossa tietotyöntekijät

työskentelevät. Tällainen organisaatio koostuu yleensä eri alojen

asiantuntijoista. Näiden asiantuntijoiden monipuolista tietoa ja osaamista

yhdistämällä organisaatio voi saavuttaa kilpailuetua. Näin ollen

organisaatiossa pyritään muodostamaan verkostoja, joissa toimijat voivat

hyödyntää omaa tietämystään laajemmassa mittakaavassa ja saada näin

synergiaetuja.

Verkostotalous

Verkostotalouden termi syntyi 1970-luvulla, kun OECD-maita koetelleen

laman seurauksena alettiin kehittää uusia vaihtoehtoja perinteiselle
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massatuotantoon perustuvalle teollisuudelle (Ollus et al. 1998, 115).

Verkostoilla viitataan usein usean toimijan ei-hierarkkisiin sosiaalisiin

järjestelmiin (Johanson et al. 1995, 6), jonka keskeisiä elementtejä ovat

vastavuoroisuus, synergia, keskinäinen riippuvuus ja voimasuhteet (Ollus

et al. 1998, 32). Ståhle ja Laento (2000, 121) määrittelevät verkostot

näkymättömiksi kytköksiksi, eli suhteiksi, joiden määrä vaikuttaa siihen,

kuinka vahva verkosto on. Sosiaalisten suhteiden myötä verkostossa

oleva tieto kulkee, kumuloituu ja rikastuu. Verkoston ominaisuutena onkin

siinä olevan tiedon suurempi määrä, kuin mitä sitä voidaan kontrolloidusti

hyödyntää. (Ståhle & Laento 2000.)

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa on huomattu modernin organisaation

määrittelyn rajallisuus sekä se, ettei rationaalisuus organisaatiossa

olekaan niin itsestään selvää. Yhteiskunnan muutoksista johtuen

organisaatiotkin ovat muuttumassa joustaviksi, epämuodollisiksi sekä

informaatio- ja palveluorientoituneiksi. Verkostoa voidaan pitää

eräänlaisena prototyyppinä tästä jälkiteollisen yhteiskunnan

organisaatiosta. Verkosto-organisaatio-käsitteen myötä organisaation

olemusta on täytynyt alkaa miettiä uudella tavalla. Se haastaa

olettamukset organisaation sosiaalisesta rakenteesta ja korvaa ne

horisontaalisella kommunikaatiolla sekä lateraaleilla suhteilla ja

organisaatioiden tai sen yksiköiden väliset kumppanuudet ovat korvanneet

muodolliset ja jäykät siteet. Verkosto-organisaatiossa organisatoriset rajat

menettävät merkitystään, jonka vuoksi verkostojen toimivuuden

edellytyksiä ovat vapaa päätöksenteko, informaation jakaminen ja

luottamus. (Nyholm 2008, 52.) Vaikka tämän tutkielman kohteena ei ole

varsinaisesti verkosto-organisaatio, vaan verkostomainen yhteistyö,

katson, että siihen pätevät samat lainalaisuudet; myös verkostomaisen

yhteistyön edellytyksiä ovat vapaa päätöksenteko, informaation jakaminen

ja luottamus.

Verkostomaisuus syrjäyttää hierarkkisuuden ja byrokraattisen toiminnan.

Osaaminen ja oppiminen tulevat olennaisemmiksi ja niiden kautta
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organisaation reagoiminen nopeammin ja joustavammin

toimintaympäristön muutoksiin tulee mahdolliseksi. Verkosto-organisaatio

sopeutuu uusiin taloudellisiin olosuhteisiin, koska sen keskeisiksi tekijöiksi

nousee kyky joustaa, innovoida ja jalostaa signaaleja tuotteiksi tietoa

prosessoimalla. Verkostomainen yhteistyö perustuu vastavuoroiseen

vaihtoon ja luottamukseen. Luottamus on välttämätön edellytys

verkostojen kehittymiselle. (Nyholm 2008, 52.)

Tällainen organisaatioiden muutos on käytännössä ollut hyvinkin näkyvä

yksityisellä sektorilla, mutta verkosto-organisaatiotyyppisiä esimerkkejä on

julkiseltakin puolelta. Muun muassa Euroopan unioni ja kuntien lisääntyvä

yhteistyö ovat esimerkkejä verkostoista huolimatta siitä, että byrokratia ja

hierarkia ovat edelleen julkisen palvelutuotannon ja hallinnon keskeisimpiä

ohjauskeinoja. (Castells 1996.)

Tietointensiivinen organisaatio

Tietointensiivinen yritysnäkemys keskittyy sellaisen organisaation

olemassaoloon, rajoihin ja sisäiseen organisoitumiseen, jossa henkilöstö

ja sillä oleva tieto, on sen tärkein resurssi (Foss 1996, 460). Lähtökohtana

on se, että tieto on organisaation avaintekijä ja tiedon luonne

ratkaisevassa asemassa, kun lisätään ymmärrystä yrityksen

organisoitumisesta ja käyttäytymisestä (Foss 2005, 84).

Tietointensiivisen organisaation tärkein resurssi ja tuotannontekijä on siis

tieto. Suorituskyvyn erot tietointensiivisten organisaatioiden välillä

selittyvät niiden tietovarastoilla sekä kyvykkyydellä käyttää ja kehittää

organisaatiossa olevaa tietoa. Organisaatio elää luomalla, siirtämällä ja

muuttamalla tietoa luodakseen kilpailuetua. Tietointensiivisessä

organisaatiossa tieto ja osaaminen ovat ihmisten hallussa ja kukin yksilö

on keskittynyt omaan erikoisosaamiseen. Näitä tietoja yhdistetään

verkostoitumalla erilaisten osaajien kanssa ja näin saavutetaan

kilpailuetua. Tiedolla on monia muotoja ja se on monitasoista; se sijaitsee

yksilöiden mielessä ja ruumiissa, on syvällä organisaation rutiineissa ja
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prosesseissa, kuten myös koodattuna datana tai kirjoitettuna tekstinä,

mutta jokin tieto on aina hiljaista tietoa. Kun on kyse arvon luomisesta, on

jaettu hiljainen tieto kaikkein tärkein tiedon muoto. Tällainen tieto

organisaatiossa ilmenee kyvykkyytenä ja osaamisena. Tietoisuus liittyy

yhteen toiminnan kanssa, sillä tieto hankitaan ja osoitetaan toiminnan

kautta. Tietoa ei voida johtaa samalla tavalla kuin muita resursseja ja se

on luonteeltaan dynaamista; se on jatkuvasti uudelleen esitettävissä ja

muotoiltavissa ja se liittyy sekä oppimiseen että muutokseen. (Blomqvist &

Kianto 2007, 7-8.)

Globaalissa tietoon perustuvassa kilpailutilanteessa ihmisen rooli on tullut

valtavan tärkeäksi. Ihmiset eivät ole enää pelkästään tuotantosysteemin

osasia vaan he pitävät hallussaan tuotannon kaikkein tärkeintä tekijää,

tietoa. Yksilöt päättävät siitä, kuinka he haluavat käyttää taitojaan ja

ymmärrystään sekä suuntaavat pyrkimyksensä henkilökohtaiseen

motivaatioon perustuen. Samanaikaisesti tiedosta on tullut yrityksen

suorituskyvyn avaintekijä. Tietointensiivisen yritysnäkemyksen mukaan

yritys pitäisi ymmärtää sosiaalisena yhteisönä, joka on erikoistunut

nopeaan ja tehokkaaseen tiedon luomiseen ja siirtämiseen (Kogut &

Zander 1996, 503).

Tutkielmani empiirisenä tutkimuskohteena on kuntaorganisaatio ja

tutkimusaineisto on kerätty kuntaorganisaation keskijohdolta eli yksiköiden

avainhenkilöiltä. Avainhenkilöitä voidaan kutsua oman alan

asiantuntijuuden myötä tietotyöläisiksi. Avainhenkilöillä on hallussaan

paljon osaamista ja kokemukseen perustuvaa tietoa, kyvykkyyttä, jota

hyödyntämällä organisaatio voi toimia tehokkaammin. Myös uuden tiedon

luomisessa avainhenkilöillä on keskeinen rooli.

2.2 Sosiaalinen pääoma

Nopean teollistumisen ja teknologian kehityksen myötä on havaittu

kansallisen varallisuuden kasvun riippuvan muistakin tekijöistä kuin
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luonnonvarojen suuruudesta tai pääomien sijoittamisesta eri toimialoille.

Yksilöllinen ammattitaito – osaaminen ja koulutus – on noussut yhä

merkittävämmäksi tekijäksi kansallisvarallisuuden kohentajana. Yksittäisen

työntekijän ammattitaidon merkityksen huomioiminen on hyödyllistä, mutta

tarkastelu on hyvin yksilökeskeinen. Työn organisoinnin tavat ja työelämän

suhteet ovat jääneet tuossa tarkastelussa sivuun, vaikka niiden on väitetty

olevan ratkaisevassa asemassa, kun haetaan kilpailuetua. Juuri nämä

suhteet ja yhteistyöverkostot organisaation sisällä ja niiden välillä ovat

sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma on yksi pääoman lajeista

taloudellisen pääoman ja inhimillisen pääoman lisäksi. (Ilmonen 2001, 9.)

Sosiaalisen pääoman käsite ilmaantui alun perin yhteisöllisyyden

tutkimuksessa, jossa korostettiin verkostojen tärkeyttä vahvojen,

henkilökohtaisten suhteitten jatkuvassa kehittämisessä. Näiden suhteiden

kehittyminen edellyttää luottamusta, yhteistyötä ja yhteistoimintaa

(Nahapiet & Ghoshal 1998). Luottamuksen voikin sosiaalisen pääoman

kontekstissa määritellä kahdella eri tavalla, joista toinen liittyy

yhteisöllisyyteen eli hyväntahtoisuuteen yhteisössä ja toinen luottamuksen

dynamiikkaan eli ennustettavuuteen (Hardy & al. 2002, 66-68).

Sosiaalisella pääomalla viitataan kuitenkin yleensä sosiaalisiin

verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, jotka yhdessä edistävät

sosiaalista vuorovaikutusta verkoston jäsenien kesken ja siten tehostavat

yksilöiden tavoitteiden toteutumista tai talouden toimintaa (Coleman 1998).

Sosiaalisen pääoman käsite on yhteydessä muihin viime vuosina esiin

tulleisiin pääomakäsitteisiin, kuten inhimillinen pääoma, kulttuurinen

pääoma ja osaamispääoma. Ne kaikki ovat toistensa lähikäsitteitä ja

viittaavat siihen, että aineellisten tekijöiden, kuten fyysisen pääoman,

lisäksi yksilöiden ja organisaation toimintakyvyn ja talouskehityksen erojen

selittäjiksi on otettu aineettomia ja yksilöllisiä tekijöitä. (Ruuskanen 2001.)

Sosiaalinen pääoma eroaa taloudellisesta pääomasta muun muassa siten,

ettei se ole samalla lailla liikuteltavissa eikä sitä voi varsinaisesti sijoittaa
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sen arvon kasvattamiseksi. Colemanin (1988) teorian mukaan

sosiaalisella pääomalla on kolme eri muotoa: vastavuoroisuuden velvoite,

informaation kulku ja normit. Vastavuoroisuuden velvoitteella tarkoitetaan

odotusta vastapalveluksen toteutumisesta sekä luottamusta siihen, että se

toteutuu. Sosiaalinen pääoma on tämän näkemyksensä mukaan

yhteydessä sosiaalisten suhteiden kiinteyteen, kykyyn luottaa, ylläpitää

normeja sekä välittää informaatiota noissa suhteissa. Kyky luottaa

perustuu sille odotukselle, että vastavuoroisuuden velvoite toteutuu.

Colemanin mukaan sosiaaliset verkostot sekä niiden rakenne ovat

merkittäviä tekijöitä, jotka ylläpitävät normeja ja luottamusta

verkostosuhteissa. Putnam (1993) esittää sosiaalisen pääoman

muodostuvan lähes samoista tekijöistä, mutta hän määrittelee

elementeiksi luottamuksen, verkostot ja normit. Hänen teoriassaan

tuottavaa yhteistyötä edustavan sosiaalisen verkoston tärkein elementti on

luottamus. Se saa aikaan yhteistoimintaa sekä edistää yhteistyön

koordinointia ja toimijoiden välistä kommunikaatiota. Nämä tekijät

vahvistavat kokemusta yhteisistä normeista ja se lisää edelleen

luottamusta. Luottamus näyttäytyykin näin itseään vahvistavana

systeeminä. (Ruuskanen 2001.)

Vaikka monet tutkijat pitävät suhteiden merkittävyyden sosiaalisen

pääoman voimavarana, puuttuu heiltä kuitenkin yhdenmukainen

sosiaalisen pääoman tarkka määritelmä. Baker (1990) rajoittaa termin

käsittämään ainoastaan suhteiden verkoston rakennetta. Bourdieu (1986,

1993) ja Putnam (1995) sisällyttävät heidän sosiaalisen pääoman

käsitteeseen sen, että se on todellinen tai mahdollinen voimavara, joka

syntyy noissa verkostoissa. Nahapietin ja Ghoshalin mukaan sosiaalinen

pääoma koostuu sekä verkostosta että niistä varoista, jotka voi olla

otettavissa käyttöön tuon verkoston kautta. He jakavatkin sosiaalisen

pääoman kolmeen ulottuvuuteen: rakenteelliseen, suhteelliseen ja

kognitiiviseen ulottuvuuteen, jotka ovat vahvasti suhteessa toisiinsa.

(Nahapiet & Ghoshal 1998, 243.)
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Nahapiet & Goshal (1998) käyttävät sosiaalisen pääoman rakenteellista

ulottuvuutta kuvaamaan kokonaisuudessaan yhteyksiä toimijoiden välillä.

Tämän ulottuvuuden kaikkein tärkeimmät tekijät ovat verkostoliitokset

toimijoiden välillä, verkoston kokoonpano tai sen muoto. Ne kuvaavat

verkostojen tiheyttä, sitovuutta, hierarkiaa ja organisoitumista. Tämä

tarkoittaa sitä, että verkosto, joka on luotu jotain tiettyä tarkoitusta varten,

on käytettävissä myös johonkin muuhun (Coleman, 1988). Vastaavasti

suhteellinen ulottuvuus tarkoittaa niitä henkilökohtaisia suhteita, jotka

ihmiset ovat keskenään luoneet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Käsitteellä tarkoitetaan erityisesti niitä suhteita, joita ihmisillä on ja jotka

vaikuttavat heidän käytökseensä, kuten toisen kunnioitus ja ystävyys.

Ihmiset täyttävät sosiaalisia motiivejaan, kuten seurallisuutta, hyväksyntää

ja arvovaltaa, näiden suhteiden kautta. Esimerkiksi kaksi toimijaa, joilla on

sama asema samanlaisessa verkostossa, mutta joiden henkilökohtainen

ja tunnepitoinen kiintymys toisia verkoston jäseniä kohtaan eroaa,

poikkeaa heidän toimintansakin merkittäviltä osin. Työkavereihinsa

kiintymystä tunteva toimija voi valita jäävänsä firmaan töihin, vaikka

toisaalla olisi tarjolla taloudellisia etuja. Sellainen toimija, jolla ei ole

samanlaisia tunnepitoisia siteitä työkavereihin, voi väheksyä suhteita

urasuunnitelmaa tehdessään. Sosiaalisen pääoman suhteellisella

ulottuvuudella viitataan suhteiden avulla luotaviin voimavaroihin.

Sosiaalisen pääoman kolmas ulottuvuus on kognitiivinen ulottuvuus, joka

viittaa niihin voimavaroihin, jotka syntyvät osapuolten jaetuista

mielipiteistä, tulkinnoista ja merkityksistä. (Nahapiet & Goshal 1998, 243-

244.)

Naphapiet ja Goshal (1998) ovat sitä mieltä, että inhimillisen pääoman

juuret ovat syvällä sosiaalisissa suhteissa ja niiden rakenteissa. Vaikka he

ovat määritelleet useita tapoja, joilla sosiaalinen pääoma pienentää

liiketoimikustannuksia säästämällä tiedottamis- ja

koordinointikustannuksissa, he uskovat, että kyse on pikemminkin niiden

tekijöiden tunnistamisesta, jotka edesauttavat dynaamista tehokkuutta ja

kasvua. Yritysten väliset erot – mukaan lukien erot suorituskyvyssä –
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edustavat heidän erojaan kyvyssä luoda ja hyödyntää sosiaalista

pääomaa. Lisäksi ne yritykset, jotka kehittävät nimenomaan sosiaalista

pääomaa, menestyvät paremmin. Tästä ovat todisteena tutkimukset, joita

on tehty tietointensiivisille yrityksille, jotka panostavat voimakkaasti

resursseihin kannustamalla kehittämään vahvoja henkilökohtaisia ja

ryhmäsuhteita, henkilökohtaista luottamusta, sääntöihin perustuvaa

valvontaa ja vahvoja yhteyksiä yli rajojen (Alvesson 1991, 1992; Starbuck

1992, 1994; Van Maanen & Kunda 1989. Ref. Nahapiet & Ghoshal 1998,

260).

Tutkimukseni kohteena on luottamus yhteistyöverkostoissa.

Yhteistyöverkostojen olemassa olo ja niissä toimiminen vaatii

organisaatiossa olevaa sosiaalista pääomaa.

2.3 Yhteistyökyvykkyys

Yhteistyökyvykkyydellä tarkoitetaan toimijan kykyä rakentaa ja johtaa

verkostoja, jotka perustuvat keskinäiseen luottamukseen,

kommunikaatioon ja sitoutumiseen. Lisäksi sitä voitaisiin pitää yhdistävänä

käsitteenä sille, joka mahdollistaa uuden tiedon luomisen ja innovaatioiden

syntymisen verkostoissa. Yhteistyö on aina ottamista ja antamista, jossa

toisen yhteistyökyvykkyydellä on voimakas vaikutus suhteen laatuun sekä

siitä seuraavaan yhteiseen suorituskykyyn. (Blomqvist & Levy 2006.)

Yrityksen sisäisten yksiköiden välinen yhteistyö vaatii yhteiset tavoitteet,

jaetut arvot, keskinäisen sitoutumisen ja yhteiset pelisäännöt (Kahn &

Mentzer 1996). Ellinger (2000, 93) määrittelee yhteistyön

vapaamuotoisena yhteistyönä, ideoiden, tiedon ja resurssien jakamisena

ja tiimityöskentelynä. Kahn (1996, 9-10) määrittelee osastojen välisen

yhteistyön niiden halukkuudella työskennellä yhdessä, jolloin toimijoiden

kesken vallitsee yhteisymmärrys, niillä on yhteinen visio, jaetut resurssit ja

sama tavoite. Yhteistyö on enemminkin asenne sisäisten yksiköiden

välisissä suhteissa, jota edustavat tunnepitoisuus, vapaa tahto sekä
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yhteiset ja jaetut prosessit. Sisäisten yksiköiden yhdentymistä on

luonnehdittu ja määritelty myös siten, että se on tiedon jakamista ja

osallistumista (Gupta et al. 1986. Ref. Kahn 1998) sekä kommunikointia ja

ryhmätyöskentelyä (Clark & Fujimoto 1991. Ref. Kahn 1998.) Tylerin

(2001, 2) mukaan yhteistyökyvykkyys koostuu tiedon kulusta,

kommunikaatiosta, osaamisen siirtämisestä ja kontrollista, sisäisen ja

ulkoisten yksiköiden yhteistyön johtamisesta, luotettavuudesta tai kyvystä

herättää luottamusta sekä neuvottelutaidoista.

Tutkimukset yrityksen sisäisten yksiköiden välisessä yhteistyössä

korostavat vapaamuotoisuutta, ja erityisesti epämuodollisen

kommunikaation roolia muodollisen sijaan. Järvenpää ja Leidner (1999)

katsovat luottamuksen ja kommunikaation olevan työryhmän

menestystekijöitä, kun taas Vartiainen et al. (2003) mukaan ryhmän

kompetenssi muodostuu luottamuksesta, sitoutuneisuudesta,

kommunikaatiosta ja yhteisestä ongelmanratkaisusta. (Blomqvist & Levy

2006, 4.)

Tyler (2001) näkee yhteistoimintakyvykkyyden (cooperative capabilities)

moniulotteisena terminä, joka täydentää ja jopa korvaa teknologista

kyvykkyyttä. Hän mukaansa yhteistyössä on kysymys prosessista, jossa

yksilöt, ryhmät ja organisaatiot yhdistyvät, ovat vuorovaikutuksessa

toistensa kanssa ja muodostavat psykologisia suhteita yhteisen tavoitteen

ja hyödyn vuoksi. Hän korostaa yhteistoiminnan monitasoista luonnetta,

mikä piilee yksilöissä eikä vain organisaation systeemeissä ja rutiineissa.

(Tyler, 2001.) Hillebrand et al. (2003) ovat myös sitä mieltä, että yhteys

erilaisten yhteistyötasojen välillä on ratkaiseva, jotta ymmärrettäisiin

verkostoyhteistyön luonne. Jos työntekijät eivät ole tottuneet yhteistyöhön

organisaation sisällä, heidän yhteistyönormien määrä on todennäköisesti

vähäinen ja näin ollen heillä on myös vähemmän yhteistyötä ulkoisten

kumppaneiden kanssa. Näin ollen yhteistyökyvykkyys ja onnistuminen

sisäisessä yhteistyössä on elintärkeää, jotta onnistunut yhteistyö
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pystyttäisiin muodostamaan yrityksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

(Hillebrand and Biemans 2003, 741.)

Tietoyhteiskunnassa yhteistyökyvykkyyden merkitys korostuu.

Organisaation kyky tehokkaaseen tiedon luomiseen ja jakamiseen on

kriittinen tekijä organisaation kilpailukyvylle ja menestymiselle (Nonaka &

Takeuchi 1995). Vaikka organisaatiossa on viimevuosina panostettu

voimakkaasti teknologiaan tiedon jakamista ja hyödyntämistä

helpottamaan, useat tutkimuksen osoittavat, että ihmiset hankkivat

tarpeellisen tiedon mieluummin työkavereiltaan kuin persoonattomista

tietoteknisistä lähteistä. Organisaatiossa onkin käännytty mieluummin

tukemaan yhteistyösuhteita ja kehittämään sosiaalisia verkostoja,

edesauttamaan tiedon luomista ja jakamista tärkeissä verkostoissa.

(Abrams et al. 2003, 73.)

Yhteistyökyvykkyys selittää hyvin pitkälti sen, että organisaatio menestyy

tiedon luomisessa ja yhteisöllisessä uudistumisessa.

Yhteistyökyvykkyydellä korostetaan henkilökohtaisten suhteiden

merkitystä ja se on selvästi moniulotteinen käsite. Nämä ulottuvuudet ovat

luottamus, kommunikaatio ja sitoutuminen ja ne ovat avaintekijöitä, jotka

erottavat suhteisiin perustuvan vaihdon liiketoimintaan perustuvasta

vaihdosta ja ovat keskeisiä elementtejä, jotka mahdollistavat tiedon

luomisen ja innovoinnin verkostoyhteistyössä. (Blomqvist & Levy 2006.)

Kuvassa 2 olen kuvannut yhteistyökyvykkyyden ulottuvuudet.
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Kuva 2. Yhteistyökyvykkyyden ulottuvuudet. Mukailtu. (Blomqvist & Levy 2006.)

Kuntaorganisaation toimintaympäristön muutoksiin ja uusiin haasteisiin

vastaaminen vaatii organisaatiolta ja sen yksiköiltä uusia näkemyksiä ja

toimintatapoja. Verkostomaisen yhteistyön tarkoituksena on parantaa

organisaation suorituskykyä uusia toimintatapoja kehittäen.

Yhteistyökyvykkyys on tämän kehityksen perusedellytys, sillä se

mahdollistaa uuden tiedon luomisen ja innovoinnin verkostoyhteistyössä.

2.4 Luottamus

Luottamus liitetään useaan eri tieteeseen ja liikealan tutkimuksessa se

juontaa juurensa psykologiasta, taloustieteestä ja filosofiasta. Eri

tieteenaloilla on myös omat perusolettamuksensa luottamuksesta.

Ekonomistien rationaalinen ja laskelmoiva näkemys eroaa vahvasti

filosofien asenteellisesta ja eettisestä näkemyksestä. Sosiaalipsykologit

painottavat sanan luotettavuutta tai lupausta ja velvollisuuden täyttämistä,

kun taas ekonomistit näkevät luottamuksen vastauksena tulevaisuudessa

odotetusta käyttäytymisestä. Sosiaalipsykologit ja filosofit korostavat

henkilökohtaista ja henkilöiden välistä näkökulmaa, kun taas ekonomistit,

juristit ja suurin osa markkinatutkijoista painottaa organisaatioiden välistä

luottamusta. (Blomqvist 1997.)

Luottamuksen käsitteen määrittäminen on moninainen, koska

luottamukseen liitetään monia eri käsitteitä. Uskottavuudella (credibility)

Yhteistyökyvykkyys

Kommunikaatio

Sitoutuminen

Luottamus
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tarkoitetaan sitä, että toimijalla on havaittu kyky tehdä se, minkä se väittää

pystyvänsä tekemään. Vilpittömyyttä (sincerity) voidaan pitää

luottamuksen piirteenä, sillä luotettavan henkilön täytyy olla myös vilpitön.

Pätevyys (competence) tarkoittaa sitä, että toimijalla on havaittu kyky

toteuttaa jotain. Luottamuksellisuus (confidence) on olettamus siitä, että

toivottu tilanne toteutuu ennemmin kuin se, mitä pelättäisiin tapahtuvaksi.

Usko (faith) on toimijan sokea usko johonkin, toivo (hope) sitä, että toimija

odottaa passiivisesti jotain. Uskollisuus (loyality) merkitsee sitä, että toimija

on saanut uskollisen aseman suhteessa toiseen toimijaan ja

turvautuminen (reliance) sitä, että toimija voi päätöksessään turvautua

tiettyihin toimijan tai järjestelmän ominaisuuksiin. (Blomqvist 1997.)

Luottamus liitetään useisiin positiivisiin ilmentymiin, kuten

työtyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen sekä sitoutumiseen (Watson &

Papamarcos 2002). Luottamuksen on sanottu olevan myös merkittävä

tekijä, joka vahvistaa yhteistyösuhteita organisaation jäsenten

keskuudessa (Bromiley & Cummings 1996). Luottamus vähentää

kompleksisuutta, opportunistista käytöstä, epävarmuutta ja

liiketoimikustannuksia sekä lisää joustavuutta, toimintavapautta ja

liiketoimintahyötyjä sekä edistää yhteistoimintaa ja yhteistyökäyttäytymistä

(Blomqvist 2002; Zucker 1986; Morgan & Hunt 1994). Mayer et al. (1995)

määritelmän mukaan luottamuksessa on kyse osapuolen halukkuudesta

olla haavoittuvaisena toisen osapuolen toiminnalle ja työelämän

kontekstissa se perustuu odotuksiin siitä, että toinen osapuoli toimii tietyllä

tavalla luottajaa kohtaan riippumatta siitä, onko tätä osapuolta mahdollista

valvoa tai kontrolloida. Mishran (1996) mukaan halu olla haavoittuvaisena

toisen toiminnalle perustuu siihen uskoon, että toinen osapuoli on pätevä,

avoin, huolehtivainen ja luotettava (reliable). Luottamus vaikuttaa myös

motivaatioon olla valmiina ottamaan riskejä toisten suhteen (Dirks & Ferrin

2001). Luottamus erityisesti liike-elämän kontekstissa voidaan ymmärtää

odotuksiin toisen toimijan pätevyydestä ja hyväntahtoisuudesta (Blomqvist

1997). Luottamusta on määritelty yleiseksi olettamukseksi toisesta,

järkiperäiseksi päätökseksi yhteistyökäyttäytymisessä, tunneperusteiseksi
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arvioinniksi toisesta ja sosiaalisen järjestelmän ominaisuudeksi (Becerra &

Cupta 2003, 33.)

Luottamuksen yhteydessä puhutaan myös luotettavuuden käsitteestä.

Luhmann (1979) on tehnyt eron luottamuksen ja luottavaisuuden välillä;

luottamus liittyy ihmisiin, mutta luottavaisuus esineisiin, organisaatioihin ja

instituutioihin. Luottamuksesta on kyse silloin, kun uskot toisen puhuvan

totta, luottavaisuudesta taas silloin, kun uskot junan tuloon ajoissa. Tarkan

rajan vetäminen luottamuksen ja luottavaisuuden välille on vaikeaa.

Luottavaisuus tarkoittaa sitä, että tiedämme, mitä odottaa

vuorovaikutustilanteessa, kun taas luottamusta tarvitaan silloin, kun ei

tiedetä, mitä odottaa. Luottavaisuus eroaa luottamuksesta siten, että

sosiaaliset siteet ovat siinä instituution välittämiä; luotetaan ja ollaan

vakuuttuneita siitä, että instituution edustaja pitää instituutioon liitetyt

lupaukset, pätevyyden ja sopimukset, vaikka edustajaa ei tunneta.

(Ilmonen & al. 2002). Luottavaisuudessa luotetaan ensin instituutioon

sitten henkilöön. Luottamuksessa päinvastoin. Luottamusta tarvitaan, kun

kommunikoidaan tuntemattomien kanssa ja kun toisesta ei voi saada

tietoa. (Ilmonen 2001.)

2.1.1 Luottamuksen osapuolet

Luottamukseen tarvitaan myös osapuolet, kuka luottaa ja keneen

luotetaan. Luottamuksessa on aina kyse suhteesta luottajan (trustor) ja

luotetun (trustee) välillä. Luottaja on henkilö, joka arvioi luottamuksen

kohteen luotettavuutta. Molempien osapuolten täytyy pystyä luottamaan

toiseen ja toisaalta olla toisen luottamuksen arvoinen. Eli molemmat

osapuolet ovat samanaikaisesti sekä luottajia että luottamuksen kohteita ja

heidän välillään on luottamus (kuva 3). Vaikka vain yksilöt voivat luottaa, ei

luottamuksen kohde ole aina toinen henkilö vaan luottamusta voi tuntea

myös ei-henkilöityvään kohteeseen, kuten toiseen yksikköön, yrityksen

johtoon tai toiseen organisaatioon (Blomqvist 2002, 175) ja siksi se

voidaan nähdä myös sosiaaliseen systeemin ominaisuutena (Lane 2002,
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14; Misztal 1996, 14). Tätä ei-henkilöityvää luottamusta käsittelen

tarkemmin jäljempänä.

Kuva 3. Luottaja, luottamus ja luotettu. Mukailtu. (Blomqvist 2002, 172.)

Yllä olevassa kuvassa on kuvattu luottamus, joka syntyy ja kehittyy

kahden toimijan välillä. Luottaja on aina henkilö, mutta luottamuksen

kohde voi olla toisen henkilön lisäksi esimerkiksi organisaatiossa toimiva

yksikkö, jonka kanssa tehdään yhteistyötä ja jota kohtaan tunnetaan

luottamusta.

2.1.2 Luottamuksen komponentit

Jones ja George (1995, 537) ehdottavat luottamuksen syntyprosessin

olevan kolmivaiheinen: epäluottamus, ehdollinen luottamus ja ehdoton

luottamus. Toisissa malleissa nämä tasot ymmärretään luottamuksen eri

muotoina. Ehdollinen luottamus on sitä, että osapuolet tekevät yhteistyötä

saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Siinä tietämys ja positiiviset

odotukset toisen toiminnassa ovat lähtökohtana luottamukselle.

Ehdottomassa luottamuksessa taas on kyse yhteisistä arvoista, siitä että

osapuolet voivat samaistua toisiinsa. Costigan et al. (1998, 306) mukaan

luottamuksella on kaksi dimensiota, joita ovat tietoon perustuva luottamus

ja tunneperustainen luottamus. Tietoperustaisessa luottamuksessa on

kyse siitä, että toinen osapuoli tekee järkiperäisen päätöksen, joko luottaa,

tai olla luottamatta toiseen. Luottamukselle täytyy tuolloin olla hyvä syy,

kuten toisen vastuullisuus, luotettavuus tai pätevyys. Nämä havaitut tekijät

todistavat toisen olevan luottamuksen arvoinen. Tunneperustainen

luottamus taas sisältää syviä tunnepitoisia tekijöitä suhteessa. Luottavan

LLUUOOTTTTAAJJAA
HHeennkkiillöö

LLUUOOTTEETTTTUU
HHeennkkiillöö ttaaii eeii--hheennkkiillöö

LLUUOOTTTTAAMMUUSS
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osapuolen huolenpito ja välittäminen luottamuksen kohteesta kuvastaa

tällaista suhdetta.

Kuten aiemmin tuli ilmi, Blomqvistin (1997) mukaan luottamuksessa on

kyse siitä, että toisen toimijan odotetaan olevan pätevä ja hyväntahtoinen.

Asiaankuuluva pätevyys, jolla tarkoitetaan substanssitietoa ja

ammattitaitoa, on tärkeä luottamukseen vaikuttava tekijä ja perusta

ammatillisille suhteille, missä toisiaan täydentävät tiedot ja resurssit ovat

tärkeitä yhteistyön motivaatiotekijöitä. Hyväntahtoisuus, jolla taas

tarkoitetaan positiivista odotusta toisesta, on myös tärkeä luottavalle

osapuolelle ja se mahdollistaa riskinoton ja haavoittuvan aseman.

Blomqvist (2002) on myöhemmin lisännyt luottamuksen yhdeksi

komponentiksi identiteetin ja onkin sitä mieltä, että erityisesti

tietointensiivisessä kontekstissa luottamuksen komponentteja ovat

kyvykkyys, hyväntahtoisuus sekä identiteetti. Kompetenssin sijaan hän

käyttää sanaa kyvykkyys korostamaan asiaankuuluvan osaamisen oikea-

aikaisuutta. Identiteetti taas viittaa toimijan kykyyn ymmärtää toista ja

samaistua toiseen. Identiteetti mahdollistaa yhteyden ja yhteistoiminnan

moninaisten ja osaamista täydentävien toimijoiden kanssa. Yritystasolla

identiteetti kuvataan yrityksen identiteettinä: jaettu ymmärrys yrityksen

tarkoituksesta, sen arvoista ja strategiasta. Kyvykkyyttä, identiteettiä ja

hyväntahtoisuutta arvioidaan ja se koetaan kommunikaation ja

käyttäytymisen kautta. Kommunikoinnilla ja käyttäytymisellä on merkittävä

rooli luottamuksen kehittymisessä, sillä niiden avulla voidaan osoittaa

luotetun luotettavuus. (Blomqvist & Kianto 2007.) Kuvassa 4 olen

kuvannut luottamuksen komponentit.
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Kuva 4. Luottamuksen komponentit. Mukailtu. (Blomqvist 2002. Ref. Blomqvist &
Kianto, 2007, 21.)

2.1.3 Luottamus organisaatiossa: henkilöiden välinen luottamus
ja ei-henkilöityvä luottamus

Organisaatioissa nähdään olevan monenlaista luottamusta. Costigan et al.

(1998, 304) jakavat organisaatiossa olevan luottamuksen henkilöiden

väliseen ja ei-henkilöityvään luottamukseen. Luhmannin (1979) mukaan

luottamus jakautuu kahtia, mutta henkilöiden välistä luottamusta täydentää

luottamus järjestelmiin, joka sisältää sekä luottamuksen henkilöiden välillä,

mutta myös luottamuksen organisaatiossa kokonaisuudessaan.

Järjestelmään kohdistuva luottamus on vakaampaa ja kestävämpää, kuin

henkilöityvä luottamus eikä siihen vaikuta normaalit päivittäiset toimet

organisaatiossa (Gould-Williams 2003, 32.)

Henkilöiden välinen luottamus kohdistuu siis työtovereihin ja esimiehiin,

jolloin puhutaan luottamuksesta horisontaalisella tasolla, kun taas

esimiehen ja alaisen välisestä luottamuksesta puhuttaessa käytetään

käsitettä vertikaalinen luottamus. Kuten Costigan et al. (1998) ovat

määritelleet, perustuu henkilöiden välinen luottamus tietoisiin ja/tai

tunnepitoisiin tekijöihin. Tällöin henkilö arvioi tuossa suhteessa toisen

pätevyyttä, hyväntahtoisuutta ja luotettavuutta (Mayer et al. 1995;

Möllering et al. 2004). Pätevyydellä tarkoitetaan yksilön luottamusta siihen,
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että toisella osapuolella on riittävästi osaamista ja ammattitaitoa selviytyä

työtehtävistään. Hyväntahtoisuudella tarkoitetaan taas sitä, että luottava

osapuoli odottaa toisen toimivan häntä kohtaan positiivisella tavalla.

Luotettavuus merkitsee sitä, että luottaja voi luottaa siihen, että toinen

osapuoli puhuu totta ja pitää lupauksensa. Kuvassa 5 on kuvattu

henkilöiden välinen luottamus organisaatiossa.
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Kuva 5. Henkilöityvä luottamus organisaatiossa. Mukailtu. (Ellonen, Blomqvist &
Puumalainen 2008, 163.)

Toisen henkilön lisäksi luottamus voi kohdistua organisaatiossa myös

toiseen yksikköön tai vaikka yrityksen johtoon. Tällöin on kyse ei-

henkilöityvästä luottamuksesta. Ei-henkilöityvästä luottamuksesta

käytetään myös käsitettä organisatorinen luottamus tai institutionaalinen

luottamus. Luottamus organisaatioon voi perustua sen luotettavaan

tapaan toimia. Kyse voi olla organisaation omistajan tai johtajan

persoonasta, keskittyneestä päätöksenteosta tai organisaation kulttuurista,

jotka saavat organisaation käyttäytymään tietyllä luottamusta herättävällä

tavalla. Organisaation arvoja ja uskomuksia, joita tuetaan sisäisillä

palkitsemissysteemeillä ja päätöksentekomenetelmillä, jotka sopivat

organisaationkulttuuriin, voidaan pitää organisatorisena luottamuksena,

jota esiintyy erityisesti pitkäaikaisissa institutionaalisissa suhteissa.
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Yritystasolla luottamus perustuu yrityksen hyvään maineeseen ja

resursseihin, joissa siis on osittain kyse eri yritysten henkilöiden välisestä

luottamuksesta. (Blomqvist 1997.)

Kuva 6 havainnollistaa organisaatiossa olevan luottamuksen;

horisontaalisen, vertikaalisen ja institutionaalisen luottamuksen.
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Kuva 6. Luottamus organisaatiossa; horisontaalinen, vertikaalinen ja
institutionaalinen luottamus. Mukailtu. (Ellonen, Blomqvist & Puumalainen 2008,
163.)

Tutkijoilla on eri näkemyksiä siitä, mitä ei-henkilöityvä luottamus on. Se voi

olla usko siihen, että työnantaja on reilu ja pitää lupauksensa (Gilbert &

Tang 1998, 322), se voi olla luottamusta organisaation johtoa kohtaan

(Costigan et al. 1998, 309) tai se voi kohdistua itse organisaatioon ja

perustua organisaation kyvykkyyteen, avoimuuteen, huolenpitoon ja
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luotettavuuteen sekä siihen että yksilö samaistuu organisaation arvoihin ja

normeihin (Shockley-Zalabak et al. 2000).  Atkinsonin ja Butcherin (2003)

mukaan ei-henkilöityvän luottamuksen kohteita ovat roolit, järjestelmät

sekä organisaation maine.

Tutkijat ovat yhteneväisesti sitä mieltä, että luottamus on tärkeää

organisaation toiminnoissa ja prosesseissa, kuten tiimityössä,

johtajuudessa, tavoitteen asetannassa, suorituskyvyn arvioinnissa ja

yleensä yhteistyössä. Vähemmän yksimielisyyttä ilmenee yksilöllisen ja

organisatorisen luottamuksen määritelmissä ja kuinka luottamus

muodostuu, kehittyy ja muuttuu kokemusten ja kommunikoinnin avulla.

Viimevuosina määritelmät siitä, kuinka yksilöt kokevat luottamuksen ovat

muuttuneet aikomus- ja motivaatiopainottuneisuudesta

käyttäytymispainotteiseksi. Yksilöllinen luottamus viittaa odotuksiin yksilön

suhteissa ja käyttäytymisessä. Organisatorinen luottamus viittaa

odotuksiin, joita yksilöllä on organisaation suhdeverkostoissa. Näin ollen

yksilöt muodostavat havaintoja yhtäaikaisesti sekä yksilöllisestä että

organisatorisesta luottamuksesta. Organisatorisessa luottamuksessa on

kyse yksilön positiivisista odotuksista organisaation jäsenten aikomuksista

ja käyttäytymisestä ja se perustuu organisaatiossa oleviin rooleihin,

suhteisiin, kokemuksiin ja keskinäisiin riippuvuussuhteisiin.  (Shockley-

Zalabak et al. 2000.)

Henkilökohtainen ja organisatorinen luottamus sulautuvat yhteen. Yhden

henkilön opportunistinen toiminta voi aiheuttaa koko organisaation

luottamuksen menetyksen. Toisaalta luotettavien henkilöiden useat

yhteydenotot voivat luoda yrityksien välille luottamusta, vaikka

organisaatiot eivät ole luottaneet toisiinsa aikaisemmin. Yritysten välisessä

luottamuksessa luottamuksen mahdollisesta menetyksestä kärsivät

yritykset, eivät yksilöt. (Blomqvist 1997.)

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka organisaation

avainhenkilöt kokevat luottamuksen yhteistyössä toisten yksiköiden
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kanssa. Tarkoituksena on myös tarkastella sitä, mihin luottamus

kohdistuu; luottaako avainhenkilö toisessa yksiköissä toimiviin henkilöihin

vai kohdistaako hän luottamuksen kokonaisuudessa toiseen yksikköön,

jolloin on kyse ei-henkilöityvästä luottamuksesta.

Seuraavassa luvussa käyn läpi tieteellisiä julkaisuja, joista pyrin löytämään

aiemmissa tutkimuksissa mainittuja viiden eri teeman mukaisia

luottamukseen liittyviä tekijöitä.

3. LUOTTAMUS TIETOINTENSIIVISESSÄ
YHTEISTYÖSSÄ

Tämä luku on kirjallisuuskatsaus luottamukseen liittyvistä tutkimuksista.

Kirjallisuuskatsauksessa käyttämäni 14 tieteelliset julkaisut ovat vuosilta

1997 – 2005. Hain julkaisuja käyttäen ABI ja EBSCO tietokantoja, joista

löytyi runsaasti julkaisuja aiheeseen liittyen. Hakusanoina käytin

seuraavia: antecedents of trust, consequences of trust, outcomes of trust,

evaluation of trustworthiness sekä evolution of trust, trust-building ja

building of trust. Hakutuloksista valitsin 40 artikkelia lähempään

tarkasteluun, joista edelleen valitsin kirjallisuuskatsaukseeni 14 artikkelia,

joissa luottamusta oli käsitelty organisaation sisäisissä suhteissa. Valitsin

kirjallisuuskatsaukseen mukaan julkaisuja, jotka käsittelivät sekä

henkilöityvää että ei-henkilöityvää luottamusta. Näistä valitsemistani

julkaisuista tarkoituksenani on kartoittaa niitä luottamukseen liittyviä

mekanismeja, joita on aiemmista tutkimuksista löydetty. Tarkasteluni

kohteena ovat ne mekanismit, jotka vaikuttavat luottamukseen ja joilla

luotettavuutta arvioidaan. Etsin julkaisusta myös mekanismeja, joilla

luottamus rakentuu ja joiden avulla sitä voidaan tietoisesti rakentaa. Pyrin

myös kartoittamaan niitä tekijöitä, joita luottamuksesta seuraa.

Olen tehnyt jokaisen kappaleen loppuun yhteenvedon

kirjallisuuskatsauksessa käyttämistäni artikkeleista sekä niistä

mekanismeista, jotka tulivat kirjallisuudessa esiin kustakin aihealueesta.
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3.1 Luottamukseen vaikuttavat tekijät

Aiemmassa luvussa luottamuksen käsitteestä kävi ilmi, ettei siitä ole

yksiselitteistä määritelmää. Erityisen vaikeaa tuntuu tutkijoille olevan eron

tekeminen luottamukseen vaikuttavien tekijöiden ja itse luottamuksen

käsitteen välillä. Costa, Roe ja Taillieu (2001) käsitteellistävät

luottamuksen moniosaiseksi muuttujaksi, jossa on kolme erillistä, mutta

toisiinsa liittyvää ulottuvuutta: taipumus luottaa, havaittu luotettavuus sekä

yhteistyö- ja valvontakäyttäytyminen. Tämä määritelmä sisältää yksilön

luonteeseen liittyviä tekijöitä, kuten taipumus luottaa. Costan (2003)

mukaan alttius luottamiseen, tai vilpitön halu luottaa toisiin, muodostuu

henkilön persoonallisuudesta, elämänkokemuksesta, kulttuuritaustasta ja

koulutuksesta sekä useista muista sosio-ekonomisista tekijöistä. Myös

Blomqvist (1997) toteaa luottamuksen perustuvan kokemukseen ja

sosiaaliseen oppimiseen ja siksi myös kulttuuritaustan vaikuttavan siihen.

Yksilön luonteeseen liittyvien tekijöiden lisäksi Costa et al. (2001)

määritelmä sisältää tietoisia ja käyttäytymiseen liittyviä ulottuvuuksia.

Luottamus ei perustu vain odotuksiin ja havainnointeihin toisen motiiveista

ja tarkoitusperistä, vaan se ilmenee myös käyttäytymisenä toisia kohtaan.

On kuitenkin pidettävä selvä käsitteellinen ero luottamukseen

taipumuksen, joka määritellään yksilön yleiseksi halukkuudeksi luottaa

toisiin, ja varsinaisen luottamuksen ja luottavaisen käyttäytymisen välillä.

Taipumus luottaa voi olla oikeampi käsitteellistää luottamukseen

vaikuttavana tekijänä kuin luottamuksen ulottuvuutena (Gill et al. 2005.)

Mayer et al. (1995) mukaan organisaatiossa on kahdenlaisia yksilöitä,

luottajia (henkilö, joka luottaa) ja luotettuja (henkilö, johon luotetaan).

Heidän mallinsa mukaan, luottamuksessa on kyse osapuolen

halukkuudesta olla suojattomana toisen osapuolen toiminnalle ja se

perustuu odotuksiin siitä, että toinen osapuoli toimii tietyllä tavalla luottajaa

kohtaan riippumatta siitä, onko tätä osapuolta mahdollista valvoa tai

kontrolloida. Tämä luottamuksen määritelmä erottaa itse luottamuksen
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luottamukseen vaikuttavista tekijöistä. Mayerin mallissa sekä luottajan

alttius luottaa että luotetun ominaisuudet vaikuttavat luottamukseen. Mallin

mukaan luottamus ei sinänsä sisällä riskiä, vaan ennemminkin kyse on

halukkuudesta osallistua riskinottoon luotetun kanssa (jakaa

arkaluontoista tietoa). Näin ollen luottamus merkitsee pyrkimystä ottaa

riski suhteessa. Pyrkimys luottaa on määritelty luottajan henkilökohtaiseksi

taipumukseksi. Luottajan pyrkimykseen luottaa vaikuttaa luottajan

henkilökohtaiset taipumukset ja se viittaa yksilön yleiseen halukkuuteen

luottaa muihin. Ottamalla huomioon sekä luottajan että luotetun

ominaisuudet, voidaan selventää syitä siihen, miksi yksilö valitsee sen,

että luottaa toiseen. Mikäli henkilö havaitsee toisen päteväksi,

hyväntahtoiseksi ja rehelliseksi, vaikuttavat ne positiivisesti henkilön

pyrkimyksiin luottaa toiseen. Nämä luotetun ominaispiirteet vaikuttavat

luottajan pyrkimyksiin luottaa. (Gill et al. 2005.)

Pätevyys, hyväntahtoisuus ja rehellisyys ovat tärkeitä luottamukseen

vaikuttavia tekijöitä tietoisella tasolla. Mutta tutkijat, jotka käsitteellistävät

luottamuksen kehittymisen irrallisena prosessina, jossa luottamuksella on

eri asteita ja/tai luottamusta voi olla laadullisesti erityyppistä, ovat sitä

mieltä, että syvemmällä tasolla luottamukseen vaikuttavat tunteet 1. Tämä

luottamuksen syvempi taso on hyvin vakaa kaiken aikaa eri tilanteissa ja

vaikka luottamus kärsisikin pieniä vaurioita. (Williams 2001.) McAllisterin

(1995) mukaan luottamus, joka perustuu välittämiseen ja huolenpitoon on

syvempää kuin luottamus, joka perustuu ensisijaisesti tietoisiin

havaintoihin odotetusta, luotettavasta käyttäytymisestä.

Williamsin (2001) tutkimuksen mukaan tunteet ja kiintymys vaikuttavat

siihen, kuinka ihmiset arvioivat toistensa luotettavuutta, kuinka

motivoituneita he ovat osoittamaan luottamustaan muille ja kuinka alttiita

he ovat työskentelemään muiden kanssa tai auttamaan muita. Tunteiden

vaikutuksessa luottamuksen kehittymiseen nähdään olevan kolme

1 Tunteilla tässä tarkoitetaan sekä tunnepitoista kiintymystä (affective attachment) eli
yhteenkuuluvuuden tunnetta tai tunnepitoista tilaa (affective states), eli mielialaa,
tuntemuksia, yleistä mieltymystä.
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mekanismia, jotka ovat tietoon perustuva, motiiviin perustuva ja

käyttäytymiseen perustuva luottamus. Tietoon perustuvassa

mekanismissa on kyse siitä, että yksilö käyttää tunteitaan informaation

lähteenä silloin, kun hän arvioi toista osapuolta. Kun taas henkilöllä on

motivaatiota luottaa toiseen, luotetun käyttäytyminen ei vaikuta luottajan

tunteisiin, kun hän arvioi toisen luotettavuutta. Positiiviset tunteet taas

vaikuttavat yhteistyökäyttäytymiseen positiivisella tavalla ja luottamuksen

mukana ollessa edistävät esimerkiksi tiedon jakamista.

Tunteet vaikuttavat luottamukseen myös tuntemusten ja odotusten

jakamisen muodossa (Gilbert & Tang 1998). Bunt & al. (2005) taas

puhuvat tunteisiin liittyvistä motiiveista. He keskittyivät kuuteen erilaiseen

teoreettiseen mekanismiin luottamuksen muodostamisessa. Nuo

mekanismit ovat vapaasti ryhmitelty kahteen kategoriaan sen perusteella,

mikä on oletettu motivaatiovoima, joka laittaa alulle luottamuksellisen

suhteen. Suhteiden muodostumisessa on kyse kahdenlaisista motiiveista,

tunteisiin liittyvistä motiiveista ja välineellisistä motiiveista. Tunteisiin

liittyvät motiivit yhdistetään ajatukseen, että ihmiset liittävät tunnearvon

sosiaalisiin suhteisiin. Siteiden muodostumista ohjaa tällöin ensisijaisesti

yksilön hyvinvointi, kiintymys ja samaistuminen. Tästä näkökulmasta

katsottuna mahdollisella välineellisellä arvolla tai aineellisilla

kustannuksilla, joita suhteesta seuraa, ei ole vaikutusta siteiden

muodostumiseen tai purkautumiseen. (Bunt et al. 2005.) Välineelliset

motiivit liittyvät luottamuksen tietoiseen rakentamiseen, joten käsittelen

niitä aiheeseen liittyvässä luvussa.

Avoimuudella ja kommunikoinnilla nähdään olevan tärkeä merkitys

luottamukselliseen suhteeseen vaikuttavina tekijöinä (Gilbert & Tang 1998;

Shockley-Zalapak et al. 2000). Ei-henkilöityvään eli organisatoriseen

luottamukseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa huolenpito

(Shockley-Zalapak et al. 2000; Wong et al. 2000), tulosten saavuttaminen

ja vilpitön toiminta (Wong et al. 2000), luotettavuus ja samaistuminen
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(Shockley-Zalapak et al. 2000). Myös tavalla tehdä päätöksiä, on

vaikutusta ei-henkilöityvän luottamuksen syntyyn (Gilbert & Tang 1998).

Shaw (1997) määrittelee luottamuksen organisatoriseksi tekijäksi, joka voi

ja jonka pitää olla tietoisesti integroitu organisaatioihin ja tähdentää sitä,

että luottamukseen vaikuttaa kolme toisistaan riippuvaa tekijää: tulosten

saavuttaminen, vilpitön toiminta ja huolenpito. Tulosten saavuttamisessa

luottamukseen vaikuttavana tekijän on kyse siitä, että enää ei ole riittävää,

että vain muutama tärkeä henkilö yrityksessä saa sen kasvamaan ja

menestymään. Tulosten saavuttaminen on yksilöiden, tiimien ja koko

organisaation asia. Luottamus ei voi kehittyä, jollei positiivisia tuloksia

saada aikaan johdonmukaisesti. Vilpittömyys ja luottamus, johon se

johtaa, taas perustuu selkeän tavoitteen määrittämiseen; selkeän

strategisen vision, tavoitteiden ja organisaation toimintaperiaatteiden

jatkuvaan esille tuontiin ja vahvistamiseen; avoimeen tiedon jakamiseen ja

vastaanottamiseen; reiluun tapaan kohdella muita, jolloin se kertoo paljon

todellisista motiiveista ja toivotuista tuloksista; velvollisuuksien

kunnioittamiseen. Huolenpidossa on taas kyse kiinnostuksen

osoittamisesta. Välittäminen ja luottamus, johon se johtaa, perustuu

identiteetin ja ryhmähengen kehittämiseen; sen osoittamiseen, että

ihmisen kykyihin luotetaan. (Wong et al. 2000.)

Kun luottamuksen tila on saavutettu, vaatii sopivan luottamustason

ylläpitäminen edellä mainitun kolmen luottamukseen vaikuttavan tekijän

tasapanoa jopa silloin, kun ne ovat ristiriidassa keskenään. Tämä

tasapainottelu vaatii valistunutta johtajuutta, yhteensopivia

organisaatiorakenteita ja prosesseja sekä sopivaa organisaatiokulttuuria.

Tämä poikkeaa dramaattisesti niistä kasvavista vaatimuksista, joita kilpailu

globaalissa taloudessa vaatii eli missä organisaation strategiaa on

pystyttävä muuttamaan nopeasti. Hannahin (1991) mukaan luottamus saa

aikaan menestystä. Tämä väite yhdessä Shawn väitteen kanssa - tulosten

saavuttaminen edistää luottamuksen kehittymistä - osoittaa, että

parantunut organisaation suorituskyky voi olla sekä luottamustason
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kasvun edistäjä että sen seuraus. Mikäli muut kaksi luottamukseen

vaikuttavaa tekijää - vilpittömyys ja välittäminen - ovat myös läsnä,

voidaan nähdä, että kohentuneet tulokset parantavat luottamusta, ja

kohentunut luottamus parantaa tuloksia. (Wong et al. 2000.)

Organisatorinen luottamus on luonteeltaan monimutkainen,

kommunikaatioon perustuva ja dynaaminen. Mishra on rakentanut vuonna

1996 mallin, jossa hän on jakanut organisatorisen luottamuksen neljään

eri dimensioon, joita ovat organisaation kyvykkyys, avoimuus, huolenpito

ja luotettavuus. Shockley-Zalapak & al. (2000) tuovat tähän näkemykseen

lisäksi vielä samaistumisen dimension. Osaaminen ja kyvykkyys

tarkoittavat sitä, että yksilö voi luottaa organisaation kykyyn pärjätä ja olla

kilpailukykyinen. Se tarkoittaa myös sitä, että työntekijöillä on luottamus

organisaation johtoon ja sen pätevyyteen sekä muihin työntekijöihin.

Avoimuus tarkoittaa sitä, että organisaation jäsenet voivat luottaa siihen,

että organisaation johtamistavat ovat avoimia ja johtamistyylit vilpittömiä.

Huolehtimisen dimensio ilmenee silloin, kun organisaation jäsenet

havaitsevat heihin kohdistuvaa kiinnostusta ja huolenpitoa johtajien

taholta. Se selittää myös luottamusta siihen, että ketään ei käytetä

hyväksi. Vilpittömäksi koettu tiedottaminen koetaan organisaatiota kohtaan

tunnettua luottamusta nostavana tekijänä. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että

voidaan luottaa siihen, että toinen toimija tekee mitä sanoo.

Johdonmukaisuus ja vastaavuus sanoissa ja teoissa rakentavat

luottamusta. Jos johtajat itse toimivat siten, kun he odottavat

työntekijöidenkin toimivan, vaikuttaa se suuresti uskottavuuteen ja

organisatoriseen luottamukseen. Samaistumisen dimensio tuo esiin

organisaation arvot ja normit. Kun yksilö samaistuu niihin, hän luottaa

paremmin organisaation kykyyn toimia eri tilanteissa. Samaistuminen

organisaatioon lisää myös organisatorista luottamusta ja tehokkuutta.

(Shockley-Zalapak & al. 2000.)

Gilbert & Tangin (1998) mukaan luottamukseen vaikuttavat neljä

perustekijää: avoin viestintä, työntekijän ottaminen mukaan
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päätöksentekoon, kriittisen tiedon jakaminen sekä tuntemusten ja

odotusten jakaminen. Näistä tärkein ei-henkilöityvää luottamusta lisäävä

tekijä on viestintä.

Taulukko 1. Luottamukseen vaikuttavia tekijöitä.

Kirjoittaja Konteksti Metodi ja analyysitaso
Luottamukseen vaikuttavia
tekijöitä

Bomqvist, 1997 Kirjallisuuskatsaus
Monitieteellinen kirjallisuuskatsaus,
käsiteanalyysi kokemukset, kulttuuritausta

Costa, 2003

Kyselytutkimus työryhmän jäsenelle
luottamuksen luonteesta ja
toimivuudesta Kyselytutkimus, työryhmät alttius luottaa

Gill, Boies, Finegan &
McNally, 2005

Tutkimus luotetun ominaispiirteiden
sekä luottajan taipumuksen ja
pyrkimykseen luottaa välillä Kyselytutkimus, yksilötaso

luottajan taipumus luottaa, luotetun
ominaisuudet

Williams, 2001

Tutkimus ryhmän jäsenyyden
vaikutuksesta luottamuksen
kehittymiseen kahden erilaisen
ryhmän jäsenen välillä. Kirjallisuuskatsaus

Tunteet: tunnepitoinen kiintymys ja
tunnetila

Gilbert & Tang, 1998

Tutkimus ei-henkilöityvään
luottamukseen vaikuttavista
tekijöistä (kommunikaatiotason
vaihtelevuus ja demografiset tekijät) Kyselytutkimus, yksilötaso

avoin viestintä, työntekijöiden
ottaminen mukaan päätöksentekoon,
kriittisen tiedon sekä tuntemusten ja
odotusten jakaminen

Shockley-Zalabak, Ellis &
Winograd, 2000

Organisatorisen luottamuksen
mallin testaus ja kehittäminen Kyselytutkimus, yksilötaso

organisaation kyvykkyys
(competence), avoimuus, huolenpito,
luotettavuus ja samaistuminen

Bunt, Wittek & de Klepper,
2005

Organisaation sisäisten
luottamusverkostojen
rakentuminen, tutkimus tehtiin 17
johtoryhmän jäsenelle Strukturoitu kyselytutkimus, yksilötaso

tunteisiin liittyvät motiivit: yksilön
hyvinvointi, kiintymys ja
samaistuminen

Wong, Then & Skitmore,
2000

Luottamukseen vaikuttavat tekijät
organisaation sisäisissä suhteissa Kyselytutkimus, projektitiimi

tulokset, vilpitttömyys, välittäminen ja
huolenpito

3.2 Luottamuksesta seuraavia tekijöitä

Luottamuksen olemassaolo organisaatiossa ilmenee monella eri tavalla ja

useat tutkijat ovatkin päätyneet tutkimuksissaan samoihin tuloksiin niistä

tekijöistä, joita luottamuksesta seuraa. Luottamus parantaa muun muassa

organisaation suorituskykyä (Costa 2003; Jones & George 1998),

tehokkuutta ja tuloksellisuutta (Shockley-Zalabak et al. 2000; Dirks &

Ferrin 2001) sekä työtyytyväisyyttä (Costa 2003; Shockley-Zalabak et al.

2000). Luottamus vaikuttaa positiivisesti kommunikointiin (Blomqvist

1997), yhteistyökykyyn (Costa 2003; Jones & George 1998; Dirks & Ferrin

2001), sitoutumiseen (Costa 2003; Jones & George 1998; Albrecht &

Travaglione 2003) ja tiedon jakamiseen (Jones & George 1998; Dirks &

Ferrin 2001).
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että luottamuksen olemassaololla on

tiimeille ja organisaatioille hyvin suotuisat seuraukset. Morgan ja Hunt

(1994) osoittivat, että luottamus työpaikan suhteissa edistää yhteistyötä,

vähentää konflikteja, lisää sitoutumista organisaatioon ja vähentää aikeita

lähteä. Costa (2000) esitti, että luottamus tiimeissä ei liity pelkästään tiimin

tuloksiin, joita ovat hyvä suorituskyky, alhaiset paineet, työryhmän

tyytyväisyys ja sitoutuneisuus, vaan yhä enemmän se liittyy koko

organisaatioon tuloksiin, kuten suureen tyytyväisyyteen ja tunnepitoiseen

sitoutumiseen organisaatioon. Costa tutki luottamuksen vaikutusta

suorituskykyyn, työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen sekä sitä, kuinka ne

vaikuttavat asenteisiin ryhmää ja koko organisaatiota kohtaan. Tutkimus

osoitti selkeästi, että luottamuksella on suuri merkitys ryhmien ja

organisaatioiden tehokkaalle toiminnalle. Luottamuksen hyödyt eivät

realisoidu pelkästään ryhmän tehokkuudessa vaan myös ryhmän

asenteissa ryhmän jäseniä ja organisaatiota kohtaan. Luottamus

ryhmässä, joka on työskennellyt yhdessä muutamia vuosia, perustuu

enemmän luotettavuuteen toista jäsentä kohtaan kuin yleisiin odotuksiin.

Henkilö, joka tuntee luottamusta, pyrkii yhteistyöhön toisen kanssa, kokee

helposti muut luotettavina, eikä pidä tärkeänä kontrolloida toisten työtä.

Toimiminen yhteistyössä sekä valvonnan tarpeettomuus sisältää aina

luottamuksen, ja luottamuksen tunteen syntymiseen vaikuttaa se, kuinka

yleisesti ollaan alttiita luottamaan toisiin tai koetaan muut luotettavina.

Luottamus on tärkeä hyvinvoinnin ja toiminnan edellytys organisaation

työryhmissä. Luottamuksella on positiivinen vaikutus työryhmien

tuloksellisuuteen ja niiden asennoitumiseen organisaatiota kohtaan.

(Costa, 2003.) Luottamuksen nähdään olevan tärkeää missä tahansa

kanssakäymisessä; tehokas kommunikointi, oppiminen ja

ongelmanratkaisu edellyttävät kaikki luottamusta (Blomqvist 1997).

Jonesin ja Georgen (1998) mukaan luottamus vaikuttaa sekä

yhteistyökykyyn että kilpailukyvyn luomiseen. Keskusteluilla ja

avoimuudella organisaatioiden välillä ja sisällä saadaan aikaan kehitystä.

Eri osapuolten välillä vallitsevat yhteiset arvot mahdollistavat ehdottoman
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luottamuksen synnyn, joka taas tukee yhteisöllisyyden tunnetta;

yhteistyökumppanit eivät olekaan pelkästään liiketoimintatuttuja vaan

ystäviä ja kollegoja. Kaikilla on päämääränä saavuttaa yhteinen tavoite ja

hyöty kaikille osapuolille. Luottamuksen lisääntyminen tuo mukanaan

myös muita merkittäviä hyötyjä, kuten roolien avartumisen, yhteisten

suhteiden luomisen, korkean luottamuksen muihin, kyvyn pyytää apua,

avoimen tiedonkulun, yhteisen hyvinvoinnin asettamisen omien tarpeiden

edelle ja korkean sitoutumisasteen. (Jones & George 1998.)

Dirks ja Ferrin (2001) tutkivat luottamuksen vaikutusta yksilön työhön

liittyviin asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä positiivisiin työsuorituksiin. He

käsittelevät luottamusta psykologisena tilana, asenteena tai uskomuksena

toista henkilöä kohtaan. Tutkijat esittivät kaksi mallia, joista toisen mukaan

luottamuksesta seuraavia tekijöitä ovat positiivinen asenne, parempi

yhteistyökyvykkyys sekä tuloksellisuus. Toisen mallin mukaan luottamus

luo olosuhteet, jotka edistävät yhteistyötä ja parempaa suorituskykyä.

Luottamuksen välitön, suora vaikutus näkyy siinä, että ihminen uskoo

toisen hyvään tahtoon. Mitä korkeampi luottamuksen taso on, sen

paremmin ihminen on valmis ottamaan riskin ja luottamaan kumppaneihin

muun muassa työympäristössä. Riskinotto johtaa positiiviseen tulokseen

ja työyhteisössä informaation jakamiseen.

Kuten tämän tutkimuksen käsitteellisessä taustassa luvussa kaksi kävi

ilmi, tarkoitetaan organisatorisella luottamuksella työntekijällä olevaa

luottamuksen tunnetta työnantajastaan sekä sitä, että hän saa

työnantajaltaan tukea; työntekijän uskoa siihen, että työnantaja on reilu ja

huolehtii sitoumuksistaan ja että organisaation toiminta on viime kädessä

eduksi myös työntekijöille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jos

organisaatiossa ei tunneta tämänkaltaista luottamusta, se aiheuttaa

turvattomuuden tunteen lisäksi sitoutumattomuutta, lisää poissaoloja ja

vaikuttaa alentavasti yrityksen tulokseen. (Gilbert & Tang 1998.)

Luottamuksella on siis suuri merkitys työtyytyväisyydelle ja organisaation

tehokkuudelle. Ne organisaatiot, joissa luottamuksen määrä on suuri, ovat
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menestyneimpiä ja innovatiivisempia kuin ne, joissa luottamusta ei esiinny

tai ilmenee epäluottamusta. (Schockley-Zalabak et al. 2000.)

Taulukko 2. Luottamuksesta seuraavia tekijöitä.

Kirjoittaja Konteksti Metodi ja analyysitaso Luottamuksesta seuraavia tekijöitä

Bomqvist, 1997

Monitieteellinen
kirjallisuuskatsaus,
käsiteanalyysi

tehokas kommunikointi, oppiminen,
parempi ongelmanratkaisutaito,
yhteistyön edistyminen, konfliktien
väheneminen, sitoutuminen,
lähtöaikeiden aleneminen

Costa, 2003

Kyselytutkimus työryhmän
jäsenelle luottamuksen
luonteesta ja toimivuudesta Kyselytutkimus, työryhmät

suorituskyky, työtyytyväisyys,
sitoutuminen; yhteistyökäyttyäytyminen,
valvonnan tarpeettomuus,
tuloksellisuus, asenteet

Shockley-Zalabak, Ellis &
Winograd, 2000

Organisatorisen luottamuksen
mallin testaus ja kehittäminen Kyselytutkimus, yksilötaso työtyytyväisyys ja tehokkuus

Jones & George, 1998

Tutkimus luottamuksen
kokemisesta ja kehittymisestä
organisaatiossa ja sen
vaikutuksesta
ryhmätyöskentelyyn Kirjallisuuskatsaus

suorituskyvyn ja yhteistyökyvyn
parantuminen, kilpailuetu ja -kyky;
roolien avartuminen, suhteiden
luominen, kyky pyytää apua, avoin
tiedonkulku, yhteisöllisyys ja korkea
sitoutumisaste

Dirks & Ferrin, 2001
Luottamuksen rooli
organisaatiossa Kirjallisuuskatsaus

positiivinen asenne ja käyttäytyminen,
yhteistyökyky, tuloksellisuus,
informaation jakaminen

3.3 Luotettavuuden arvioiminen

Kirjallisuuskatsauksessa käyttämissäni artikkeleissa puhutaan vähän niistä

tekijöistä, joilla toisen luotettavuutta arvioidaan. Sekä Gill et al. (2005) ja

Williams (2001) ovat lainanneet artikkeleissaan Mayerin (1995)

tutkimusryhmää, jonka mukaan yksilö määrittelee toisen luotettavuuden

sen perusteella, mikä on hänen uskomuksensa luotetun pätevyydestä

(ability), hyväntahtoisuudesta ja rehellisyydestä (Mayer et al. 1995. Ref.

Gill et al. 2005; Mayer et al. 1995. Ref. Williams 2001). Sen mukaan

pätevyydellä tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja tai osaamista, mitä luotetulla

on. Hyväntahtoisuudella taas tarkoitetaan sitä, missä määrin luottaja

uskoo, että luotettu toimii luottajalle parhaalla tavalla ja rehellisyydellä,

missä määrin luottaja havaitsee luotetun toimivan omien periaatteidensa ja

moraalinsa mukaisesti. Havainnot kollegan kyvykkyydestä,

hyväntahtoisuudesta ja rehellisyydestä vaikuttavat siis henkilön

pyrkimykseen luottaa häneen. Blomqvist (2002) määrittelee

luotettavuuden arvioimisen mekanismiksi myös hyväntahtoisuuden, mutta
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hän käyttää kyvykkyyttä (competence) pätevyyden sijaan. Kyvykkyys

kuvastaa paremmin sitä, että asiaankuuluva tarvittava osaaminen on

ajankohtaista ja oikea-aikaista. Kyvykkyyden ja hyväntahtoisuuden lisäksi

hän määrittelee identiteetin mekanismiksi, jolla yksilö arvioi toisen

luotettavuutta. Identiteetti sisältää selkeät arvot ja kulttuurin, jonka

perusteella toimija voi tehdä oman arvionsa siitä, onko toinen luotettava

vai ei.

Jones & George (1998) esittävät myös, että arvot on mekanismi, jolla

voidaan arvioida toisen toimijan luotettavuutta. Heidän mielestään sekä

myönteisillä asenteilla että kokemusten kehittymisellä

vuorovaikutustilanteissa on erityisen tärkeä rooli mekanismeina, joilla

osapuolet jatkuvasti arvioivat luottamuksen laatua. Merkittävää on se, että

molemmat osapuolet kokevat positiivisia tunteita. Nämä positiiviset tunteet

osoittavat, että he ovat onnistuneet rakentamaan luottamusta ja että he

jakavat samat asenteet ja arvot. Asiat, jotka osapuolet jakavat ovat vahva

usko toistensa arvoihin ja luotettavuuteen, myönteinen asenne toisiinsa ja

positiivinen tunnepitoinen kokemus suhteesta. Nämä tekijät ovat

merkittäviä luottamuksen arvioimisessa. (Jones & George 1998.)

Taulukko 3. Luotettavuuden arvioimiseen liittyviä tekijöitä.

Kirjoittaja Konteksti Metodi ja analyysitaso Luotettavuuden arvioiminen

Blomqvist, 2002 Väitöskirja
kyvykkyys (capability),
hyväntahtoisuus, identiteetti

Gill, Boies, Finegan &
McNally, 2005

Tutkimus luotetun ominaispiirteiden
sekä luottajan taipumuksen ja
pyrkimykseen luottaa välillä Kyselytutkimus, yksilötaso

pätevyys (ability),
hyväntahtoisuus, rehellisyys

Williams, 2001

Tutkimus ryhmän jäsenyyden
vaikutuksesta luottamuksen
kehittymiseen kahden erilaisen ryhmän
jäsenen välillä. Kirjallisuuskatsaus

pätevyys (ability),
hyväntahtoisuus, rehelliyys

Jones & George, 1998

Tutkimus luottamuksen kokemisesta ja
kehittymisestä organisaatiossa ja sen
vaikutuksesta ryhmätyöskentelyyn Kirjallisuuskatsaus

arvot, myönteinen asenne,
tunnepitoinen kokemus



39

3.4 Luottamuksen rakentuminen

Luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat tunteet (Jones & George 1998;

Williams, 2001) tai kuten Bunt & al. (2005) esittävät, tunteisiin liittyvät

motiivit. Luottamuksen rakentumisessa on tärkeää myös arvot ja asenteet

(Jones & George 1998), hyväntahtoisuus, kyvykkyys ja identiteetti

(Bolmqvist 2002). Kommunikointi ja käyttäytyminen, vuorovaikutus,

viestintä ja avoimuus (Shockley-Zalabak et al. 2000; Jones & George

1998; Becerra & Cupta 2003; Williams 2001; Blomqvist 2002) ovat myös

tekijöitä, joilla luottamus rakentuu.

Luottamuksen kehittymiseen vaikuttavat hyvin määräävästi henkilön arvot,

asenteet, mieliala ja tunteet. Arvot määrittävät sen, minkälainen

käyttäytyminen, minkälaiset tapahtumat, tilanteet tai ihmiset ovat toivottuja

tai epätoivottuja. Henkilö, joka arvostaa uskollisuutta ja rehellisyyttä toivoo

saavansa uskollisuutta ja rehellisyyttä osakseen muilta. Arvot vaikuttavat

yleiseen luottamuksen tunteeseen ja voi jopa saada aikaan taipumuksen

luottaa jossain tilanteessa tai suhteessa. Asenteet kertovat ihmisen

luotettavuudesta. Yhteistyön alkuvaiheessa eroavaisuudet näissä

piirteissä vaikuttavat luottamuksen syntyyn ja voivat jopa estää sen

kehittymisen. Tilanteessa, jossa henkilö antaa myönteisen signaalin

toiselle ja tämä ei vastaakaan odotetulla tavalla, voi positiivinen asenne

muuttua hetkessä negatiiviseksi ja horjuttaa luottamusta tai romuttaa sen

kokonaan. Tällöin loukattu osapuoli kokee, etteivät he jaakaan yhteisiä

arvoja, koska asenteet eivät ole odotetunlaiset ja luottamus katoaa.

Mieliala ja tunteet määrittävät sen, kuinka henkilö tuntee päivittäisissä

toimissaan, myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tunteet ovat

voimakas tunnepitoinen tila, joka menee älyllisen prosessin ja

käyttäytymisen edelle ja on sidottu tiettyihin tapahtumiin ja olosuhteisiin,

kun taas mieliala on vähemmän voimakas yleinen tunnetila, joka ei ole

selkeästi yhteydessä tiettyihin tapahtumiin tai olosuhteisiin. Mieliala ja

tunteet ovat oleellisia luottamuksen kokemisessa ainakin kolmesta syystä:

ensimmäiseksi luottamuksen kokemus pohjautuu voimakkaisiin tai
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herkempiin tuntemuksiin. Alun perin henkilö tekee päätöksen siitä,

luottaako toiseen vai ei, siitä tunteesta, mitä hän kokee toista kohtaan.

Toiseksi henkilön vallitseva tunnetila vaikuttaa luottamuksen kokemiseen

ja näin ollen myös mielipiteen muodostamiseen ja arviointiin toisten

luotettavuudesta. Kolmanneksi luottamus rakentuu odotuksista, jotka ovat

osittain tunnepitoisia. (Jones & George 1998.)

Tutkijat eri aloilta ovat yhtä mieltä siitä, että luottamus kehittyy toistuvassa

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja joka tekee mahdolliseksi sen, että

ihmiset voivat päivittää tietonsa muiden luotettavuudesta. Kahden ryhmän

kilpailuun tai yhteistyöhön liittyvä riippuvuussuhde vaikuttaa ihmisten

uskoon ryhmän jäsenten luotettavuudesta sekä tunteista, joka heihin

liittyy. Tunteet vuorostaan vaikuttavat ihmisten välisen luottamuksen

kehittymiseen monin tavoin; tietoisesti, motiiviperusteisesti ja

käyttäytymisen kautta. Myös yksilön tunnetila vaikuttaa havaintoihin

ryhmän jäsenten luotettavuudesta, heidän motiiveihin luottaa ryhmän

jäseniin ja käyttäytymiseen heitä kohtaan. (Williams 2001.)

Tunteisiin liittyviä motiiveista voidaan erottaa kolme merkittävää

mekanismia, joita ovat samaistuminen (homophily), tasapaino (balancing)

ja juoruilu (gossip). Samaistumisella tarkoitetaan sitä, että mitä enemmän

henkilöillä on yhteisiä piirteitä, sitä todennäköisemmin he rakentavat

läheisen suhteen. Samankaltaisuus on epämuodollisten suhteiden

alullepaneva, ylläpitävä sekä niitä vahvistava voima.  Tasapanossa on

kyse kahdesta asiasta: 1) tasasuhtainen suhde on vastavuoroinen,

vakiintunut sekä pitkäikäinen ja 2) ystäväni ystävistä tulee minun ystäviäni.

Eli toimija haluaa, että hänen ystävänsä ovat myös toisen toimijan ystäviä.

Tämä väite perustuu siihen, että yksilöt tuntevat olonsa epämukaviksi

tilanteissa, joissa niillä, joiden kanssa heillä on positiivinen suhde, on

erilainen mielipide kolmannen osapuolen miellyttävyydestä tai

luotettavuudesta. Juoruileminen kolmannesta osapuolesta taas lujittaa

olemassa olevia suhteita ja saa näiden kahden osapuolen olemaan yhä

varmempi toistensa luotettavuudesta. Toisin sanoen luottamus kehittyy
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juoruilijoiden välillä. Juoruilun vaikutus perustuu siihen olettamukseen, että

yksilöt juoruilevat luodakseen yhteenkuuluvuutta ja kiintymystä kielteisesti

arvioidun kolmannen osapuolen kustannuksella. Juoruilu lujittaa juoruilijan

ja sen vastaanottajan yhteenkuuluvuudentunnetta. (Bunt et al. 2005.)

Yhteistyössä, jossa esiintyy ehdollista luottamusta, on asenteilla

merkittävä vaikutus kehitykseen. Keskusteluilla ja avoimuudella

toimijoiden välillä ja työryhmän sisällä saadaan aikaan kehitystä. Eri

osapuolten välillä vallitsevat yhteiset arvot mahdollistavat ehdottoman

luottamuksen synnyn, joka taas tukee yhteisöllisyyden tunnetta;

yhteistyökumppanit eivät olekaan pelkästään liiketoimintatuttuja vaan

ystäviä ja kollegoja. (Jones & George 1998.)

Kommunikoinnin ja viestinnän sanotaan olevan keskeisiä tekijöitä

luottamusprosessissa. Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että täsmällinen

tiedottaminen, päätösten perusteleminen ja avoimuus vaikuttavat

luotettavuuteen ja työtyytyväisyyteen. (Shockley-Zalabak & al. 2000.)

Becerran ja Guptan (2003) tutkimus organisaation sisällä olevaan

luottamukseen vaikuttavista tekijöistä, ja erityisesti siitä, kuinka

kommunikoinnin tiheys luottajan ja luotetun välillä vaikuttaa luotettavuuden

havaitsemiseen vahvistaa sen, että luotettavuus luottajan ja luotetun välillä

paranee, mitä tiheämpää kommunikointi heidän välillään on. Kun

kommunikaation määrä kasvaa, ei luottajan henkilökohtaisella

perusasenteella kollegoja kohtaan ole niin suurta merkitystä, kun hän

arvioi heidän luotettavuuttaan. Luotettavuuden havaitsemiseen vaikuttavat

henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi niiden sidonnaisuuksien laatu

organisaatioon, jossa he molemmat työskentelevät. Nämä yksilölliset ja

asiayhteyteen liittyvät ominaispiirteet menettävät kuitenkin merkitystään

silloin, kun kahden henkilön välinen kommunikaatio on usein toistuvaa.

Becerra & Gupta (2003) tutkivat luottamuksen luonnetta psykologisena

tilana, joka on johtajien mielissä ja sitä, kuinka luotettavuuden aistiminen
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ilmenee organisaatiossa. Tutkimuksessa löydettiin selvä todiste

kommunikaation tärkeästä roolista luottamukseen vaikuttavana tekijänä.

Tutkimuksessa havaittiin, että kun kommunikaatio lisääntyy, yksilön

sisäiset taipumukset menettävät merkitystään ja merkitys osapuolten

asemasta organisaation verkostoissa kasvaa. Vaikka luottavaisuus on

alun perin henkilöllä oleva ominaisuus, sekä luottajan että luotetun

erityiset intressit ja sidokset organisaatioon tulevat tärkeämmiksi, kun

kommunikointi on runsasta. Näin ollen tutkimuksessa löydettiin todiste

Rousseaun (1998) väitteelle ”luottamuksen ymmärtämisessä asiayhteys

on tärkeää”. Erityisesti löydettiin todiste siitä, kuinka johtajan intressit

organisaation sisällä ja aiemmat yhteydet organisaation sisäisissä

verkostoissa auttavat luotettavuuden havaitsemiseen. Kommunikaation

merkitys nousee yksilön ominaisuuksien yläpuolelle ja se selittynee sillä,

että ihmisille sosiaaliset kontaktit ovat kuitenkin tärkeämpiä. Johtajien

keskinäiset suhteet organisaation sisällä ovat ilmeisen syvään juurtuneet,

koska johtajat ovat enemmän tai vähemmän sidoksissa toisiinsa. Eli

tiheällä yhteydenpidolla ja kommunikoinnilla on yhä tuntuvampi vaikutus,

kun puhutaan johtajien käyttäytymisestä ja asenteissa kollegojaan

kohtaan.  (Becerra & Gupta 2003, 42)

Tuloksista voidaan myös päätellä, kuinka luottamusta voidaan rakentaa

organisaatiossa. Mikäli organisaatiossa kommunikointi johtajien

keskuudessa on vähäistä, voidaan luottamusta organisaatiossa lisätä

tehokkaasti koettamalla muuttaa johtajien asenteita toisiaan kohtaan. Jos

taas johtajat kommunikoivat keskenään paljon, voi olla

tarkoituksenmukaisempaa muuttaa organisaation sisäisiä yhteyksiä, jolloin

kollegat voivat tehdä havaintoja toisen käyttäytymisestä ja siten lisätä

luottamusta keskuudessaan. (Becerra & Gupta 2003, 42.)

Blomqvist (2002) esitteli väitöskirjassaan luottamuksen komponentit, jotka

esittelin tutkielman luvussa 2.4. Näitä komponentteja olivat kyvykkyys,

hyväntahtoisuus, identiteetti sekä kommunikointi ja käyttäytyminen, joiden

kautta luottamuksen osatekijät koetaan. Tutkija on määritellyt myös
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jokaiselle komponentille omat indikaattorinsa, joiden avulla luottamus

kehittyy. Kyvykkyys on tärkeä luottamuksen osatekijä ja se osoittaa

luotetun teknisen ja liiketoimintaosaamisen sekä kyvyn yhteistyöhön.

Tilanteessa, jossa luottaja myöntää haavoittuvaisuutensa, hänen täytyy

kokea hyväntahtoisuutta luotetun taholta moraalisen vastuun ja

positiivisten odotusten muodossa. Hyväntahtoisuus voidaan kokea

luotetun kiinnostuneisuutena, huolenpitona sekä luottajan ymmärtämisenä

sekä kunnioituksena. Luottaja voi arvioida luotetun kyvykkyyttä ja

hyväntahtoisuutta myös käyttäytymisen perusteella. Toimijat tarkkailevat

merkkejä ja eleitä vuorovaikutustilanteissa joko tiedostaen tai

tiedostamattaan. Sosiaalisuus ja avoin viestintä edistävät vuorovaikutusta

ja tarjoavat näin tietoa luotetun arvioimiseksi. Lupausten pitäminen on

havaittu olevan luotettavuuden tärkeä indikaattori. Halukkuus oppimiseen,

mukautumiskyky sekä sitoutuminen osoittavat luotetun kiinnostuksen ja

tahdon panostaa suhteeseen. Kaiken kaikkiaan käyttäytymisen on havaittu

olevan merkittävä tekijä henkilön yleisen moraalisen vastuullisuuden

ilmaisemisessa. Identiteetti mahdollistaa toimijoiden yhdistymisen toisten

toimijoiden kanssa. Se mahdollistaa myös molempia osapuolia

hyödyttävien yhteistyösuhteiden luomisen. Identiteetti sisältää selkeät

arvot ja kulttuurin, sekä realistisen kuvan omasta osaamisesta. Tietoisuus

osaamisesta ja arvoista mahdollistaa yhteyden sellaisten toimijoiden

kanssa, joilla on täydentävää osaamista ja yhteensopivat arvot. Tämä on

tärkeä erityisesti silloin, kun haetaan kumppaneita yhteistyösuhteeseen.

Toimijoiden yhtenäisyys tarkoittaa tiettyä vakautta niiden keskinäisessä

toiminnassa ja selkeyttä strategisissa suuntauksissa. Jos toimija kokee

kumppaninsa rehelliseksi, sen ei tarvitse pelätä kilpailutilannetta hänen

kanssaan. Avoimella kommunikoinnilla ja strategisilla aikeilla on ratkaiseva

merkitys luottamuksen rakentumiselle.
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Taulukko 4. Luottamuksen rakentumisen tekijöitä.

Kirjoittaja Konteksti Metodi ja analyysitaso Luottamuksen rakentuminen

Blomqvist, 2002 Väitöskirja

Kyvykkyys: osaaminen,
yhteistyökyvykkyys.
Hyväntahtoisuus: moraalinen
vastuu, positiiviset odotukset,
huolenpito, ymmärtäminen,
kunnioitus. Käyttäytyminen:
sosiaalisuus, avoin viestintä,
lupausten pitäminen, halukkuus
oppimiseen, mukautumiskyky,
sitoutuminen, moraalinen
vastuullisuus. Identiteetti: arvot,
kulttuuri, realistinen osaamiskäsitys.
Avoin kommunikointi ja strategiset
aikeet

Shockley-Zalabak, Ellis &
Winograd, 2000

Organisatorisen luottamuksen
mallin testaus ja kehittäminen Kyselytutkimus, yksilötaso kommunikointi ja viestintä

Bunt, Wittek & de Klepper,
2005

Organisatorisen luottamuksen
mallin testaus ja kehittäminen Kyselytutkimus, yksilötaso

tunteisiin liittyvät motiivit:
samaistuminen, tasapaino ja juoruilu

Jones & George, 1998

Tutkimus luottamuksen
kokemisesta ja kehittymisestä
organisaatiossa ja sen
vaikutuksesta
ryhmätyöskentelyyn Kirjallisuuskatsaus

arvot, asenteet, mieliala ja tunteet,
keskustelun avoimuus

Becerra & Cupta, 2003

50 monikansallisen yrityksen
johtajalle tehty tutkimus
luotettavuuden havaitsemisesta
luottajan ja luotetun välillä

Haastattelu- ja
kyselytutkimus, yksilötaso kommunikoinnin tiheys

Williams, 2001

Tutkimus ryhmän jäsenyyden
vaikutuksesta luottamuksen
kehittymiseen kahden erilaisen
ryhmän jäsenen välillä. Kirjallisuuskatsaus tunteet, vuorovaikutus

3.5 Luottamuksen tietoinen rakentaminen

Kuten aiemmin mainittiin Shawnin (1997) mukaan luottamukseen

vaikuttavat erityisesti kolme tekijää: tulosten saavuttaminen, vilpitön

toiminta sekä kiinnostuksen osoittaminen. Tulosten saavuttaminen on

yksilöiden, tiimien ja koko organisaation asia. Luottamus ei voi kehittyä,

jollei positiivisia tuloksia saada aikaan johdonmukaisesti. Vilpittömyys ja

luottamus, johon se johtaa, perustuu selkeään tavoitteiden

määrittämiseen; selkeän strategisen vision, tavoitteiden ja organisaation

toimintaperiaatteiden jatkuvaan esille tuontiin ja vahvistamiseen; avoimeen

tiedon jakamiseen ja vastaanottamiseen; reiluun tapaan kohdella muita,

jolloin se kertoo paljon todellisista motiiveista ja toivotuista tuloksista;

velvollisuuksien kunnioittamiseen. Välittäminen ja luottamus, johon se

johtaa, perustuu identiteetin ja ryhmähengen kehittämiseen; sen

osoittamiseen, että ihmisen kykyihin luotetaan. (Wong et al. 2000.)
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Jos luottamusta rakennetaan jatkuvasti, molempien osapuolten täytyy

pystyä asettumaan toisen asemaan ja vaihtaa ja jakaa tuntemuksiaan

sekä ajatuksiaan vahvistaakseen suhdetta. Asenteilla voidaan siis

vaikuttaa luottamuksen rakentamiseen. (Jones & George 1998.)

Asianmukaiset perustelut sekä oikea-aikainen palaute päätöksenteosta

saavat aikaan luottamusta samoin kuin täsmällinen ja avoin

kommunikaatio. Butlerin (1991) mukaan sellaiset johtajat, jotka vaihtavat

ajatuksiaan ja ideoita työntekijöidensä kanssa avoimesti, lisäävät yleistä

luottamusta organisaatiossa. Whitener, Brodt, Korsgaard ja Werner (1998)

tulivat siihen tulokseen, että johdon luotettavuuteen vaikuttavat

johdonmukainen ja rehellinen käyttäytyminen, valvonnan jakaminen ja

delegointi, viestintä ja huolenpito. Myös koko organisaation prosesseja ja

käytäntöjä täytyy jatkuvasti tarkkailla, koska niillä on merkitys luottavaisten

suhteiden syntymiselle. (Shockley-Zalabak & al. 2000.)

Henkilöiden välisen luottamuksen muodostamisessa on aiemmin

läpikäytyjen tunteisiin liittyvien motiivien tavoin myös välineellisistä

motiiveista erotettavissa kolme mekanismia. Näitä mekanismeja ovat

viestittämisen (signalling), ryhmissä vuorottelun (sharing group) ja

rakenteellisen aukon (structural hole) vaikutus. Viestittämisessä on kyse

siitä, että organisaation johto viestii jatkuvasti ja johdonmukaisesti

työntekijöille pitävänsä heitä suuressa arvossa, muun muassa

investoimalla heihin. Tulospalkkaus, koulutusohjelmien kustantaminen ja

muut palkan lisäksi maksettavat edut ovat esimerkkejä tästä viestinnästä.

Tähtäimenä johdolla on ehkäistä opportunistista käyttäytymistä sekä luoda

työntekijöille sellainen tunne, että koska heitä pidetään arvossa, myös he

pyrkivät suorittamaan työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Johdon

tarkoituksena on viestiä voimakkaasti, että se luottaa työntekijöihinsä.

Viestittämisellä vaikutetaan luottamussuhteen muodostamisessa

nimenomaan vertikaalisesti, ryhmissä vuorottelun mekanismia käytetään

taas luottamuksen muodostamisesta horisontaalisissa suhteissa.

Ryhmissä vuorottelun mekanismissa on kyse siitä, että mitä vahvempi



46

keskinäinen riippuvuussuhde toimijoilla on, sitä suurempi on tarve luottaa

toistensa hyväntahtoisuuteen erityisesti silloin, kun toisen osapuolen

käyttäytymistä ei ole mahdollista jatkuvasti tarkkailla. Tällöin ryhmissä

vuorottelevien toimijoiden täytyy luottaa toisiinsa, mutta he voivat saada

myös haitallisia tai hyödyllisiä sivuvaikutuksia toistensa toimista. Näin ollen

vahvoissa vuorovaikutussuhteissa epämuodolliset säännöt ja

yhteenkuuluvuuden normit säädellään toimijoiden vaihdannan välillä ja se

johtaa luottamussuhteen muodostumiseen kahden osapuolen välillä. On

huomioitava kuitenkin, ettei tämä välttämättä tarkoita sitä, että

vuorovaikutussuhde olisi tasasuhtainen. Rakenteellisen aukon teorian

(Burt, 1992) on katsottu olevan merkittävä organisaation sisäisen

luottamusverkoston rakentumisessa. Rakenteellinen aukko syntyy, kun

toimijalla on side ainakin kahteen muuhun toimijaan, joilla ei ole suhdetta

keskenään.  Burtin mukaan henkilö, jolla on monia rakenteellisia aukkoja

suhteissaan, on välittäjän asemassa tuottamassa tietoa ja ohjaamassa

hyötyjä. Hänellä on pääsy monipuoliseen tietoon ja hänellä on

mahdollisuus suodattaa, säädellä ja siirtää tietoa omaan tarkoitukseensa.

(Bunt et al. 2005, 344-347.)

Aiempien tutkimusten mukaan luottamuksella on liike-elämässä kolme

tasoa, jotka kuvaavat niitä mekanismeja, joita on käytetty luottamuksen

rakentamiseen. Alin taso – pelotteeseen perustuva luottamus – vallitsee,

kun molemmat osapuolet voivat luottaa siihen, että he pitävät

lupauksensa. Tällä tasolla ensisijainen motivaatio pitää sanansa on pelote

(suhteen katkonaisuus tai todennäköinen rangaistus) ja se voittaa sen,

että toimittaisiin luottamusta hyväksikäyttäen. Toinen taso – tietämykseen

perustuva luottamus – perustuu siihen, että tunnetaan toinen riittävän

hyvin, että hänen käyttäytymisensä on ennustettavaa. Tietämykseen

perustuva luottamus riippuu ennemminkin tiedosta ja informaatiosta kuin

rangaistuksen pelosta tai tunnustuksesta, että on luotettava. Viimeinen ja

kaikkein korkein luottamuksen taso on samaistumiseen perustuva

luottamus. Tämä luottamuksen taso kehittyy, kun osapuoli on täydellisesti

sisäistänyt toisen mieltymykset. Luottamus on olemassa, koska osapuolet



47

käytännöllisesti katsoen ymmärtävät ja sisäistävät toisen tarpeet ja tätä

keskinäistä ymmärrystä kehitetään, jotta jokainen voi tehokkaasti toimia

toisen puolesta. (Lander & al. 2003.)

Lander et al. (2003) kokosivat kirjallisuudessa aiemmin esitetyt mekanismit

luottamuksen rakentamiseen. Näitä mekanismeja ovat maine, viestintä,

samaistuminen, valvonnan jakaminen, toisista huolehtiminen, rehellisyys,

ennustettavuus, sitoutuminen, menestymisen mahdollisuudet ja johdon

päätöksenteko. Monet luottamuksen rakentamisen mekanismit liittyvät

toisiinsa ja se tekee vaikeaksi erottaa menetelmät toisistaan. Lisäksi

monia noista menetelmistä ei ole sijoitettu mihinkään edellä mainittuun

luottamuksen rakentamisen vaiheeseen. Vaikeus onkin päättää, mihin

vaiheeseen tietty menetelmä parhaiten sopii. Shapiro et al. (1992)

väittävät, että toistuva, rinnakkainen vuorovaikutus, monipuoliset suhteet

ja maine ovat hyödyllisiä strategioita kun rakennetaan pelkoon perustuvaa

luottamusta. Heidän mukaansa säännöllinen vuorovaikutus ja

seurusteleminen (hyvä selvitys ennen sitoutumista) ovat tärkeitä keinoja

tietämykseen perustuvan luottamuksen kehittymisessä. He ovat myös sitä

mieltä, että yhteiset tavoitteet, identiteetti, läheisyys ja jaetut arvot ovat

sopivampia kehittämään samaistumiseen perustuvaa luottamusta. Ei

kuitenkaan ole tehty eroa siitä, missä vaiheessa luottamuksen kehittymistä

kukin menetelmä sopii parhaiten. (Lander & al. 2003.)

Luottamuksen merkitys organisaatiossa on tärkeä. Nykyaikana, kun

yhteydet ryhmien ja ihmisten välillä muuttuvat nopeasti, luottamus, joka

perustuu päätelmiin muiden motiiveista, luonteesta ja aikeista, on tullut

keskeiseksi organisaation kyvykkyydeksi johtaa tehokkaasti ja varmistaa

organisaation kasvu ja selviytyminen. Tylerin mukaan luottamuksella on

kaksi sosiaalista motivaatiota; motiiviperusteinen luottamus ja

menettelytapojen oikeudenmukaisuus. Kumpikin omalla tavallaan

vaikuttavat yhteistyököyttäytymiseen. Ihmisten toimintaa on motivoitava

organisaatiosta sisältäpäin, mikäli halutaan hedelmällistä yhteistyötä ja

oikeita toimintatapoja. Strategioiden on oltava sellaisia, joissa tarvitaan
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mahdollisimman vähän sanktioita ja kannustimia. Motiiviperusteinen

luottamus on erityisen tärkeää silloin, kun perinteiset motivointimekanismit

ovat riittämättömiä, kuten virtuaalisissa yhteistyömuodoissa tai vaikka

yhteistyön alkuvaiheessa. Motiiveihin perustuva luottamus liittyy

sosiaalisiin suhteisiin ja menettelytapojen oikeudenmukaisuus siihen,

kuinka organisaatiossa tehdään päätöksiä. Jos ihmisillä on samanlaiset

arvot ja samankaltainen sosiaalinen tausta, on motiiveihin perustuvaa

luottamusta helpompaa kasvattaa. Myös jos ihmiset ymmärtävät toistensa

tavat toimia ja syyt siihen, luottamuksella on paremmat edellytykset

kasvaa. (Tyler 2003.)

Taulukko 5. Luottamuksen tietoisen rakentamisen tekijöitä.

Kirjoittaja Konteksti Metodi ja analyysitaso Luottamuksen tietoinen rakentaminen

Lander, Purvis, McCray &
Leigh, 2003

Luottamuksen rakentamisen
mekanismit ulkoistetussa
tietojärjestelmäprojektissa tapaustutkimus, projektitiimi

Viestintä, maine, samaistuminen, valvonnan
jakaminen, huolenpito, rehellisyys,
ennustettavuus, sitoutuminen,
menestymisen mahdollisuudet, johdon
päätöksenteko

Tyler, 2003 Luottamus organisaation sisällä kyselytutkimus, yksilötaso
Motiiviperusteinen luottamus,
päätöksenteon avoimuus

Shockley-Zalabak, Ellis &
Winograd, 2000

Organisatorisen luottamuksen
mallin testaus ja kehittäminen Kyselytutkimus, yksilötaso

Asianmukainen perustelu,  oikea-aikanen
palaute päätöksenteosta, täsmällinen ja
avoin viestintä, johdonmukaisuus,
rehellisyys, valvonnan jakaminen, viestintä
ja huolenpito

Bunt, Wittek & de Klepper,
2005

Organisatorisen luottamuksen
mallin testaus ja kehittäminen Kyselytutkimus, yksilötaso

Välineelliset motiivit: viestiminen, ryhmissä
vuorottelu ja rakenteellinen aukko

Jones & George, 1998

Tutkimus luottamuksen
kokemisesta ja kehittymisestä
organisaatiossa ja sen
vaikutuksesta ryhmätyöskentelyyn Kirjallisuuskatsaus Asenteet ja avoimuus

Wong, Then & Skitmore,
2000

Luottamukseen vaikuttavat tekijät
organisaation sisäisissä suhteissa Kyselytutkimus, projektitiimi

Yhteiset ja selkeät tavoitteet (eh), avoin
tiedon jakaminen (eh), reilu kohtelu,
velvollisuuksien kunnioittaminen (eh),
kykyihin luottaminen

3.6 Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta

Tässä Pro gradu –tutkielmassa käytin 14 luottamukseen liittyvää

tieteellistä julkaisua teoriapohjana. Näistä julkaisuista etsin erityisesti

tekijöitä, jotka liittyvät luottamukseen aiemmin määritellyn luokittelun

mukaisesti. Luottamuksen monimutkainen luonne näyttäytyi selvästi

kirjallisuuskatsausta tehdessäni, sillä luottamuksen mekanismien

jakaminen noihin viiteen tekijään oli haasteellista. Samat mekanismit

voidaan luokitella kahden tai jopa useamman teeman alle. Esimerkiksi
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luottamukseen vaikuttavista tekijöistä samaistuminen voi olla myös

mekanismi, jolla luottamus rakentuu. Samaistuminen organisaation

arvoihin ja normeihin vaikuttaa luottamukseen (Shockley-Zalapak & al.

2000) ja mitä enemmän henkilöillä on keskenään yhteisiä piirteitä, sitä

todennäköisemmin he rakentavat läheisen luottamuksellisen suhteen

(Bunt et al. 2005).

Luottamuksen mekanismien sijoittaminen kuhunkin teemaan riippuu siitä

asiayhteydestä, missä tuo mekanismi on mainittu. Avoimuus oli yksi

esimerkki siitä, kuinka asiayhteys vaikuttaa siihen, minkä teeman alle se

sijoitetaan. Avoimuudella vaikutetaan luottamuksen syntyyn, joten se on

luottamukseen vaikuttava tekijä. Osoittamalla avoimuutta kollegaa

kohtaan, hän mitä todennäköisimmin kokee kollegan luotettavaksi. Tällöin

avoimuus on tekijä, jolla luottamus rakentuu. Toimimalla avoimesti

esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä, organisaation johto voi tietoisesti

lisätä luottamusta työntekijöiden keskuudessa itseään kohtaan. Tällöin

johto tietoisesti rakentaa luottamuksen kokemista organisaatiossa. Kun

työntekijällä on luottamuksellinen suhde työtovereidensa kanssa, hän

jakaa tietoaan avoimesti ja tällöin avoimuus on luottamuksesta seuraava

tekijä.

Kun kokosin yhteen luottamukseen vaikuttavia tekijöitä, näin niiden

ryhmittyvän kolmenlaisesti; tunteisiin liittyviin tekijöihin, toimintaan tai

käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin sekä luottajan ja luotetun

ominaisuuksiin. Luottamuksen rakentumiseen liittyvät tekijät sekä

luottamuksesta seuraavat tekijät näin jakautuvan sekä tunteisiin liittyviin

tekijöihin että toimintaan tai käyttäytymiseen liittyviin tekijöihin. Kuvassa 7

on nähtävillä ne mekanismit, jotka tämän tutkielman

kirjallisuuskatsauksessa tuli esiin luottamukseen liittyvinä tekijöinä.
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Tunteisiin liittyvät tekijät:
• yksilön hyvinvointi,

huolenpito (eh) ja
kiintymys

• vilpitön toiminta ja
välittäminen (eh)

• samaistuminen (eh)
• muut tunneperäiset

tekijät

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät
tekijät:
• avoimuus (eh),

tiedon jakaminen ja
tehokas viestintä

• päätöksenteon tavat
(eh)

• tulosten
saavuttaminen (eh)

• kriittisen tiedon,
tuntemusten ja
odotusten jakaminen
(eh)

Tunteisiin liittyvät
tekijät:
• työtyytyväisyys
• sitoutuminen
• yhteisöllisyys
• positiivinen asenne
• alentaa lähtöaikeita

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät
tekijät:
• avoimuus, tiedon

jakaminen ja
tehokas
kommunikointi

• suorituskyvyn
paraneminen ja
tuloksellisuus

• valvonnan
tarpeettomuus

• yhteistyö-
käyttäytyminen

• oppiminen
• parempi

ongelmanratkaisu-
taito

• parantunut
kilpailuetu- ja kyky

• roolien avartuminen
• suhteiden luomiskyky

Tunteisiin liittyvät tekijät:
• hyväntahtoisuus,

vilpitön toiminta,
rehellisyys (eh),
huolenpito (eh), reilu
kohtelu

• samaistuminen,
suhteen tasapaino

• arvot, asenteet,
mieliala ja tunteet

• motivointi,
sitoutuminen,
ennustettavuus

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät tekijät:
• kommunikointi (eh) ja

sen tiheys, viestintä
(eh), vuorovaikutus,
avoin tiedon
jakaminen,
keskustelun avoimuus
ja juoruilu

• päätöksenteon
avoimuus, palaute
(eh), asianmukaiset
perustelut (eh),
johdonmukaisuus (eh)

• velvollisuuksien
kunnioittaminen,
kykyihin luottaminen,
valvonnan jakaminen
(eh), yhteiset tavoitteet

• menestymisen
mahdollisuudet

• yhteiset näkemykset ja
tavoitteet

• välineelliset motiivit
(eh): viestiminen,
ryhmissä vuorottelu,
rakenteellinen aukko

• maine
• kyvykkyys
• käyttäytyminen

Luottamukseen
vaikuttaa

Luottamuksesta
seuraa

Luottajan
ominaisuudet:
• kokemukset
• kulttuuritausta
• taipumus luottaa

Luottamuksen
kohteen
ominaisuudet (eh):
• pätevyys
• hyväntahtoisuus
• rehellisyys
• luotettavuus
• arvot

Luottamuksen
rakentuminen
ja tietoinen
rakentaminen

Kuva 7. Synteesikuva kirjallisuuskatsauksesta.
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Tutkielmani yhtenä tavoitteena on selvittää, mihin luottamus kohdistuu.

Luvussa 2.1.1 käsittelin luottamuksen osapuolet, joita ovat luottaja sekä

luotettu. Luottaja on aina henkilö, mutta luottamuksen kohde voi olla toisen

henkilön lisäksi ei-henkilöityvä kohde, kuten toinen yksikkö, yrityksen johto

tai toinen organisaatio (Blomqvist 2002, 175). Tämän vuoksi olen

merkinnyt synteesikuvaan luottamusmekanismin perään kirjanyhdistelmän

eh merkitsemään sitä, että kyseinen mekanismi on tai voi olla myös ei-

henkilöityvä mekanismi.

4. KUNTAORGANISAATION KILPAILUKYKY
TIETOINTENSIIVISESSÄ VERKOSTOTALOUDESSA

Tutkimukseni kohteena on kuntaorganisaatio. Koska kuntaorganisaatio

poikkeaa normaalista yrityksestä, katson, että suurimmat erot näiden

kahden organisaation toimintatavoissa on syytä käydä läpi. Tässä

kappaleessa keskityn esittelemään niitä eroja, joita kuntaorganisaatiossa

on suhteessa normaaliin yritykseen.

4.1 Kuntaorganisaation perustehtävä

Perustehtävänä kuntaorganisaatiolla on asukkaidensa hyvinvoinnin

edistäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntaorganisaatiolla on vastuu

palvelujen järjestämisestä joko itse niitä tuottamalla, palveluja tilaamalla tai

luomalla edellytykset sille, että markkinaehtoiset palvelut kehittyvät.

Kunnissa toimitaan demokratian periaatteiden mukaisesti tekemällä

päätöksiä elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämisestä, ympäristön

viihtyvyydestä, turvallisuudesta sekä asukkaiden hyvinvointiin liittyvistä

muista asioista. Kunnallisen demokratian keskeisimpänä toimijana on

vaaleilla valittu valtuusto ja kansanvaltainen ohjaus onkin

kunnallisdemokratian ydin. Sitä voidaan vahvistaa hallinnon avoimuudella

ja viestinnällä sekä vuoropuhelulla kuntalaisten ja palvelun käyttäjien

kanssa. (Korhonen et al. 2008.)
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Kunnalle myönnetään valtionosuuksien kautta rahoitusta perustehtävänsä

toteuttamiseen, mutta sen verotulopohjan on myös kehityttävä suotuisasti.

Talouden näkökulmasta kunta on toisaalta talousyksikkö, kuntalaisille

verorahoituksella palveluja tarjoava yksikkö, toisaalta paikallistalouden

yksikkö, jossa yritykset toimivat ja kuntalaiset elävät. Kestävä kehitys

tarkoittaa kunnissa muun muassa taloudellisen kasvun tuomaa jatkuvuutta

alueella. Elinkeinopolitiikalla luodaan kunnille työpaikkojen ja tulojen myötä

hyvinvointia. Yritystoiminta takaa sen, että kunta säilyy elinvoimaisena ja

vireänä. Kunnan on näin ollen verkostoiduttava ja kehitettävä

kumppanuuksia myös muiden toimijoiden kanssa. Kunnan johtamisen ja

kehittämisen täytyykin kohdistua kunnan oman organisaation lisäksi

verkostoihin. (Korhonen et al. 2008.)

Kuntien toimintamalli on mennyt kohti matalaa verkostomaista

kuntaorganisaatiota. Verkostomainen organisaatiomalli edistää

paikallisella tasolla sen kehitys- ja ylläpitoprosesseja globalisaation,

verkostomaisen toimintalogiikan, tietoyhteiskuntakehityksen ja Euroopan

Unionin asettamissa raameissa. Tietoverkkojen käyttöönoton myötä

kuntien toiminnalliset prosessit muuttuvat. Kuntaorganisaatiot

muodostavat erilaisia politiikan, hallinnon, palvelujen ja kehittämisen

verkostoja, sekä sisäisesti että alueellisesti. Osa kuntien palveluista on

verkostovälitteisiä ja strateginen johtaminen sekä kehittäminen perustuvat

yhä enemmän verkostosuhteisiin ja suhdeverkostoihin. Verkostomaista on

myös kuntien sisäinen organisoituminen ja projektiluonteiset tehtävät ja

toimintatavat ovat yhä yleisempiä. Verkostomaisella toimintatavalla

haetaan erikoistumisetuja ja madalletaan kustannuksia. Myös

yrityselämästä tutuksi tulleet virtuaali- ja projektiorganisaatiot yleistyvät.

(Anttiroiko & Hoikka 1999, 47.)

Kuntaorganisaatio ja yksityinen yritys eroavat toisistaan erityisesti

tavoitteiden, johtamis- sekä päätöksentekojärjestelmän puolesta.

Kuntaorganisaation tavoitteiden asettaminen on monimutkaista, koska eri

intressiryhmien tavoitteet voivat olla keskenään ristiriidassa. Johtamis- ja
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päätöksentekojärjestelmä taas on dualistinen, kun kuntaorganisaation

osapuolet muodostuvat luottamushenkilöorganisaatiosta ja

virkamiesorganisaatiosta. Seuraavassa avaan hieman kuntaorganisaation

tavoitteiden sekä johtamis- ja päätöksentekojärjestelmän eroja suhteessa

yritykseen.

4.2 Kuntaorganisaation erityispiirteet

Liiketoiminnassa yrityksen tavoitteena on yleensä riittävä taloudellinen

tulos, lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja yrityksen osaamisen

kehittäminen. Tavoitehakuisessa toiminnassa onnistumista arvioidaan sen

perusteella, kuinka hyvin asetetut tavoitteet saavutetaan.

Yritystoiminnassa tavoitteenasettelu on keskeinen tapa koordinoida ja

ohjata yksilöiden ja yksiköiden toimintaa. Liiketoiminnassa ei ole yleensä

tapana kyseenalaistaa johdon legitiimiä oikeutta asettaa tavoitteita, palkita

niiden saavuttamisesta tai sanktioida epäonnistumisia. Asetettuja

tavoitteita pidetään käytännössä itsestään selvinä ja tällöin

problematisointi tavoitteiden ja toiminnan välillä nähdään teoreettisena.

Vaikka edellä mainitut asiat pätevät pääsääntöisesti myös

kuntaorganisaatiossa, on hyvä huomioida yksityisen yrityksen ja julkisen

organisaation toiminnalliset ja rakenteelliset erot. Toiminnan kannalta

merkittävimmät erot liittyvät markkinoihin. Kun hintaperusteisilla

markkinoilla toimiva yritys pyrkii kasvattamaan tuotantoaan tavoitteenaan

lisätä tuloja, on kunnan toimittava budjettivaroin, jolloin tuotannon ja

palveluiden yhteys resursseihin ei ole niin selvä. Kuntaorganisaatiolla ei

myöskään ole asiakkaita, vaan kuntalaisia, joiden suhde kuntaan on

erilainen, kuin yrityksen asiakkailla. Kunta ei voi myöskään valita

asiakkaitaan, kuten yksityinen yritys useimmiten voi. (Möttönen 1997. Ref.

Jalonen 2007, 6.)

Tavoitteiden asettaminen eroaa kuntaorganisaatiosta yksityisestä

yrityksestä, sillä kuntaorganisaation tavoitteet ovat niin moninaisia.

Kuntaorganisaation toimintaan liittyy paljon konflikteja juuri siitä syystä,
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että tavoitteet ovat keskenään ristiriitaisia ja erilaiset tavoitteet synnyttävät

kuntayhteisön sisällä ristiriitaisia vaatimuksia. Kuntaorganisaation

konfliktialttius ja monitavoitteisuus ilmenee usein jonkin asian kärjistettynä

mielenilmaisuna puolesta tai vastaan, kun kuntalaiset, virkamiehet ja

luottamusmiehet katsovat asioita eri näkökulmista. Viranhaltijoiden,

luottamushenkilöiden ja kuntalaisten näkökulmasta voidaan esittää

perusteltuja vaatimuksia ja asettaa tavoitteita, jotka hyvin usein ovat toisen

toimijan kannalta epäedullisia ja vastustettavia. Tavoitteiden

moninaisuudesta seuraa se, ettei liiketoimintaan soveltuva tavoitteellisuus

istu samanlaisena julkiseen hallintoon. Kuntaorganisaation ja yksityisen

yrityksen ero on siis siinä, että kuntayhteisö on areena, jolla erilaiset

intressiryhmät toimivat ja ajavat omia etujaan. Yksityinen yritys taas voi

muotoilla omat tavoitteensa ja se voi sulkea ulkopuolelleen toiminnan, joka

ei vastaa sen päämääriä. (Möttönen 1997. Ref. Jalonen 2007, 8.)

Kuntaorganisaatiossa johtaminen jaetaan poliittiseen ja ammatilliseen

johtamiseen. Luottamushenkilöt ovat vastuussa poliittisista ja ideologisista

perusvalinnoista ja virasto-organisaatio taas huolehtii valintojen

valmistelusta ja toimeenpanosta. Kuntaorganisaation johtamisen tärkeä

työväline on kunnan strategia, jonka poliittinen ja ammattijohto ovat

yhdessä valmistelleet. Kuntastrategiassa tuodaan esiin kunnan

kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja keskeiset linjaukset. (Anttiroiko &

Haveri 2007.)

Kuntien päätöksentekoa ohjaavat lainsäädännön lisäksi yleiset

hallintomenettelyä koskevat periaatteet sekä hyvä hallinnollinen käytäntö.

Päätöksentekoprosessin vaiheita ovat suunnittelu, valmistelu, varsinainen

päätöksenteko- ja valintatilanne, täytäntöönpano sekä valvonta ja

seuranta. Virkamiesten tehtävänä on suunnittelu- ja valmistelutyö, jonka

aikana he pyrkivät tuottamaan tietoa päätöksentekijöiden käyttöön.

(Salminen 2004, 61.) Päätöksentekijät, eli luottamushenkilöt, tekevät

päätöksensä tämän valmistelun pohjalta, joten valmistelu on tehtävä hyvin

perusteellisesti kaikki näkökulmat huomioon ottaen. Luottamushenkilöillä
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ei ole mahdollisuutta selvittää päätettäväksi tulevien asioiden

taustatekijöitä, joten tämä huolellisen valmistelun rooli on ehdottoman

tärkeä. (Korhonen et al. 2008.) Luottamushenkilöillä on edustukselliseen

demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa keskeinen

asema, he käyttävät ylintä päätösvaltaa. Viranhaltijat toimivat

luottamushenkilötoimielinten alaisina (Harjula & Prättälä 2001, 229).

Kunnallista päätöksentekoa on usein kuvattukin ristiriitojen sävyttämäksi ja

erilaisten ryhmittymien väliseksi kisailuksi. Olisi kuitenkin huomioitava se,

että toimintaympäristön muutokset ja päätöksenteon monimutkaistuminen

sekä tehokkuusajattelu korostavat yhä enemmän kykyä tehdä yhteistyötä,

neuvotella ja saada aikaa kompromisseja. Yhteistyön tuloksena tehdyt

päätökset mahdollistavat sekä yksilöiden että ryhmien hyödyn

saavuttamisen. (Kurikka 2005, 123.)

5. TUTKIMUSMETODOLOGIA

Tämän luvun tarkoituksena on antaa lukijalle kuva siitä, kuinka tutkielmani

empiirinen osuus on toteutettu. Kertaan ensimmäiseksi tämän tutkimuksen

kohderyhmän. Tämän jälkeen kerron, kuinka tutkimusaineisto on kerätty ja

kuvaan tutkimusaineiston tarkemmin. Tämän luvun lopuksi pohdin

tutkimukseni luotettavuutta.

5.1 Tutkimuksen kohderyhmä

Tämän Pro gradu –tutkielman toteutin kvalitatiivisella tutkimusotteella ja

käytin empiirisenä tutkimusaineistona tarinoita. Tarinat on kerätty

kuntaorganisaation keskijohdolta syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana.

Aineiston tarinat kertoivat luottamuksen roolista työyhteisössä.

Tarkoituksena oli etsiä näistä tarinoista kirjallisuuskatsauksen perusteella

nimettyjä tekijöitä, jotka oli jaettu aiemmin mainittuihin viiteen eri teemaan.

Nämä teemat olivat luottamukseen vaikuttavat tekijät, luottamuksesta

seuraavat tekijät, luotettavuuden arvioiminen, luottamuksen rakentuminen

sekä tietoinen rakentaminen. Tavoitteena tässä tutkimuksessa oli tutkia

sitä, ilmenevätkö kirjallisuudessa mainitut viiteen teemaan liittyvät
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luottamustekijät kerätyissä tarinoissa. Toisena tavoitteena oli tutkia sitä,

nouseeko tarinoista esiin mekanismeja, joita kirjallisuuskatsauksessa ei

mainittu.

5.2 Aineistonkeruumenetelmä

Tämän tutkielman empiirisenä tutkimusaineistona käytin tarinoita.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruutavoista ovat yleistyneet sellaiset

menetelmät, joissa pyritään ymmärtämään tutkittavia heidän itsensä

tuottamien kertomusten tai tarinoiden myötä. Tarinat voivat olla

kokonaisvaltaisia esimerkiksi ihmisen koko elämänkaarta käsitteleviä

elämänkertatarinoita tai ne voivat kohdistua vain yhteen tiettyyn teemaan.

(Hirsjärvi & al. 1997, 206-207). Tieteellisiksi kutsuttujen tarinoiden

kertomisen lisäksi narratiivisuus on myös tieteellisen tutkimuksen kohde.

Tällöin tarinoita pohditaan teoreettisesti ja siihen sekä aineiston

tutkimukselliseen hyödyntämiseen kuuluu myös se, että tarinoiden

lukemista, keräämistä, kirjoittamista ja kirjoituttamista käytetään

tutkimuksellisena resurssina. (Aaltola & Valli 2001,121 ).

Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, jossa narratio

tarkoittaa kertomusta. Käsitteelle ei ole suomen kielessä vakiintunutta

nimitystä ja yleensä narratiivia, kertomusta ja tarinaa käytetään toistensa

synonyymeina. Tutkimuksessa narratiivisuus viittaa lähestymistapaan,

jossa kertomusta pidetään tiedon välittäjänä ja rakentajana; tutkimuksessa

voidaan käyttää kertomuksia materiaalina, mutta toisaalta tutkimus

voidaan ymmärtää kertomuksen tuottamiseksi maailmasta. (Aaltola & Valli

2001, 116.)

Tutkimusaineistona narratiivit ovat kerrontaa joko kirjallisesti tai suullisesti

esitettynä. Narratiiveja voidaan tuottaa kolmella eri tavalla, numeraalisesti,

lyhyiden sanallisten vastausten muodossa sekä kerrontana. Kerrontaan

perustuvassa aineistossa on kyse haastatteluista tai vapaista kirjallisista

vastauksista, joka mahdollistaa tutkittavalle oman käsityksensä kertomisen
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omin sanoin. Narratiivista aineistoa ei voida tiivistää kokonaisuudessaan

kategorioiksi tai numeroiksi ja sen käsittely edellyttää aina tulkintaa.

(Aaltola & Valli 2001, 121). Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että analysoinnin

jälkeen tutkija pohtii tuloksia ja tekee niistä johtopäätöksiä (Hirsjärvi & al.

1997, 213).

Kertomuksen tutkijat, eli narratologit, erottavat kertomuksessa tarinan

(mitä kerrotaan) ja diskurssin (miten kerrotaan) (Metsämuuronen 2006).

Tässä tutkielmassa käytän kertomuksia tutkimuksen materiaalina ja

empiirisestä tutkimusaineistosta käytetään nimitystä tarinat. Tarinoista

tutkin sitä, mitä niissä kerrotaan.

5.3 Aineiston kuvaus

Tutkielmassani empiirisenä aineistona käytetyt tarinat on kerätty

kuntaorganisaation keskijohdolta syksyn 2007 ja kevään 2008 aikana.

Tehtäväksi antona esimiehille oli kirjoittaa kaksi kokemusperäistä

vapaamuotoista ja lyhyttä tarinaa luottamuksen roolista ja merkityksestä

organisaation sisäisessä yhteistyössä. Tarinoiden ohjeistus sanasta

sanaan oli seuraava: ”Kirjoita positiivinen tarina, jossa kerrot tosipohjaisen

tapauksen, missä luottamus auttoi selkeästi tärkeiden työtehtävien

hoitamisessa” sekä ”kirjoita negatiivinen tarina, missä kerrot tosipohjaisen

tapauksen, missä luottamuksen puute tai suoranainen epäluottamus

vaikeutti mielestäsi selkeästi tärkeiden työtehtävien hoitamiseen.”

Tarinoita oli yhteensä 112 ja niiden pituus vaihteli muutamasta lauseesta

muutamaan pieneen kappaleeseen ollen maksimissaan 367 sanaa.

Positiivisia luottamustarinoita oli aineistossa yhteensä 59 ja negatiivisia

53. Positiivisten tarinoiden kirjoittajista 33 oli naisia ja 24 miehiä, kahden

kirjoittajan sukupuolesta ei ole tietoa. Negatiivisten tarinoiden kirjoittajista

31 oli naisia ja 20 miehiä, kahdesta ei ole tietoa. Tarinoiden kirjoittajien

ikää ei ole kysytty eikä sitä näin ollen tiedetä. Myöskään palvelusvuosien

määrää kyseisessä organisaatiossa ei tiedetä. Katson, etteivät nämä

tiedot ole oleellisia tämän tutkimuksen kannalta.
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Tarinoiden kirjoittajille oli annettu tehtäväksi kirjoittaa sekä positiivinen että

negatiivinen tarina luottamuksen ilmenemisestä yksiköiden välisessä

yhteistyössä. Tässä vaiheessa rajasin tutkimuksesta pois negatiiviset

luottamustarinat, koska oli rajannut pois myös teoriaosuudesta aineiston,

jossa käsiteltiin luottamuksen puutetta tai epäluottamusta. Osa vastaajista

oli käsitellyt aihetta esimies-alaiskontekstissa tai organisaation rajat

ylittävässä yhteistyössä. Rajasin myös nämä tarinat tutkimusaineistosta

pois, koska tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella luottamuksen

roolia ja sen rakentumista nimenomaan organisaation sisäisten yksiköiden

välisessä yhteistyössä. Näiden rajausten jälkeen tutkimuksessa oli

mukana 45 luottamustarinaa, joista 24 naisten kirjoittamia, 19 miesten ja

kahden sukupuolta ei tiedetä.

5.4 Aineiston analyysi

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on selkeyttää aineistoa ja tuottaa

siten uutta tietoa asiasta, jota tutkitaan. Analyysin tavoitteena on tiivistää

tutkimusaineisto kadottamatta informaatiota, mitä se sisältää. (Eskola &

Suoranta 2005.)

Polkinghornen (1995) mukaan narratiivista aineistoa voidaan analysoida

luokittelemalla kertomukset erillisiin luokkiin. Analyysi voidaan tehdä siten,

että aikaisempi tutkimus tai teoria ohjaa analyysia tai aineistolähtöisesti,

jolloin kertomus synnyttää sitä kuvaavat käsitteet.  Lieblich et al. (1998)

ehdottavat narratiivisen aineiston analysointiin ja tulkintaan kahta toisilleen

vastakkaista lähestymistapaa: laaja-alaisuuteen (holistic) tai luokitteluun

(categorical) perustuvaa lähestymistapaa ja kerronnan sisältöön (content)

tai kerronnan muotoon (form) perustuvaa lähestymistapaa. Categorical

Content –lukutavalla on yhteisiä piirteitä sisällönanalyysin kanssa.

Aineistosta löydetään teemoja, juonia tai viestejä, joiden avulla

muodostetaan sisältöä kuvaava kertomus. (Aaltola & Valli 2001.)
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Teemoittelun keinoin tutkimusaineistosta voidaan nostaa esiin

tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tällä tavoin voidaan vertailla

tiettyjen teemojen esiintymistä aineistosta. Tekstistä on ensin pyrittävä

löytämään tutkimusongelman kannalta keskeiset aiheet. Teemoittelu vaatii

teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka näkyy tutkimustekstissä niiden

lomittumisena toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2005.)

Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida

dokumentteja systemaattisesti sekä järjestellä, kuvailla ja kvantifioida

tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa joko

aineistolähtöisesti (induktiivisesti) tai teorialähtöisesti (deduktiivisesti),

jolloin analyysin perusteena on aiempaan teoriaan tai tutkimukseen

perustuva luokitusrunko. Deduktiivinen sisällönanalyysi voidaan tehdä

siten, että aineistosta poimitaan vain ne käsitteet, jotka kuuluvat tuohon

luokitusrunkoon tai siitä voidaan poimia myös tutkittavaan ilmiöön kuuluvat

käsitteet, mutta jotka eivät luokitusrunkoon kuulu. Näistä käsitteistä

voidaan muodostaa uusia kategorioita. (Eskola & Suoranta 2005.)

Tutkimuskohteen analysointiin voidaan mahdollisuuksien mukaan

hyödyntää useampaa näkökulmaa. Tätä kutsutaan yleisesti

triangulaatioksi. Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten menetelmien,

tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa.

Triangulaatio erotetaan neljään eri päätyyppiin, joita ovat aineisto-, tutkija-,

teoria- ja menetelmätriangulaatio. Tutkijatriangulaatiolla tarkoitetaan sitä,

että useampi tutkija tutkii samaa ilmiötä ja on mukana joko osassa

tutkimusta, esimerkiksi aineiston hankinta- tai analyysivaiheessa, tai koko

tutkimusprosessissa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 141-142.)

Tässä Pro gradu –tutkielmassa käsittelin empiirisen aineiston siten, että

luokittelin sisäiseen yhteistyöhön liittyvät luottamustarinat ensin sen

perusteella, mikä oli tarinan sisältö. Tein tämän sen vuoksi, koska

tarinoista oli helposti havaittavissa niiden jakautuvan neljään eri luokkaan

eri yksiköiden yhteistyön tarkoituksen mukaan. Halusin tällä keinon nähdä
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sen, onko luottamuksella erilainen rooli erilaisissa yhteistyötilanteissa.

Tarinat jakautuivat sisältönsä perusteella seuraavasti: asiakaslähtöinen

palveluprosessi, investointihanke, sisäisen toiminnan tehostaminen ja

luottamuksen rooliin tai ilmenemiseen liittyvät kootut tarinat. Käytin

analyysissani Categorical Content –lukutapaa, eli luokittelin aineiston ja

keskityin tarinoiden sisältöön. Tällä tavoin etsin tarinoista tämän tutkielman

kirjallisuuskatsauksessa löytämiäni mekanismeja luottamukseen liittyen.

Aiempi teoria luottamuksesta ohjasi analyysiani, joten käytin analyysissani

deduktiivista lähestymistapaa. Kirjallisuuskatsauksessa ilmenneiden

mekanismien lisäksi pyrin etsimään tarinoista mekanismeja, joita ei tässä

tutkielmassa mukana olleessa kirjallisuuskatsauksessa mainittu, mutta

jotka tarinoiden sisällön perusteella oli tulkittavissa luottamukseen liittyviksi

tekijöiksi. Kuvassa 8 on aineiston analysoinnin vaiheet.

Tarinat

Asiakaslähtöinen
palveluprosessi

Investointihanke

Sisäisen toiminnan
tehostaminen

Luottamukseen
liittyvät

kootut tarina

Aineisto Luokittelu Teemoittelu

Luottamukseen vaikuttavat
tekijät

Luottamuksesta seuraavat
tekijät

Luotettavuuden arvioiminen

Luottamuksen
rakentuminen

Luottamuksen tietoinen
rakentaminen

´

Kuva 8. Aineiston analysoinnin vaiheet.
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Analysoin tarinat neljässä eri luokassa tarinoiden sisällön perusteella.

Jokaisesta tarinaluokasta etsin luottamuksen liittyviä mekanismeja viiden

kirjallisuuskatsauksessa mainitun teeman mukaisesti. Näitä teemoja olivat

luottamukseen vaikuttavat tekijät, luottamuksesta seuraavat tekijät,

luotettavuuden arvioiminen, luottamuksen rakentuminen sekä

luottamuksen tietoinen rakentaminen. Kun olin lukenut tarinat useaan

kertaan läpi ja nimennyt niissä esiintyneet teemojen mukaiset mekanismit,

annoin ne analysoitavaksi toiselle tutkijalle, joka analysoi aineiston

samalla periaatteella. Mekanismien määrittelyssä eri teemojen alle

päädyimme toisen tutkijan kanssa samoihin päätelmiin lähes koko

aineiston osalta. Eriävät tulkinnat kävin vielä huolellisesti läpi, luin tarinan

siltä osin vielä kertaalleen ja pyrin tekemään päätelmän, jonka pystyin

perustelemaan. Kuten olen aiemmin todennut, kirjallisuuskatsausta

tehdessäni luottamusmekanismien sijoittelu viiden teeman alle oli hyvin

haasteellista, koska samat mekanismit voivat eri yhteydessä sijoittaa

vaikka kaikkien viiden teeman alle. Tämä sama ilmiö toistui empiirisen

aineiston kohdalla ja tällöin huomasin, että mekanismit voivat olla myös

samassa asiayhteydessä useamman kuin yhden teeman alla. Toisen

tutkijan tulkinta aineiston analyysissa oli mielestäni perusteltua

luottamuksen monimuotoisuuden vuoksi ja tällä tavoin pyrin lisäämään

tutkimuksen luotettavuutta. Kun analyysin tämä vaihe oli tehty, tein

vastaavanlaisen synteesikuvan luottamukseen liittyvistä mekanismeista,

kuin mitä kirjallisuuskatsauksestakin olin tehnyt. Lopuksi vertasin

kirjallisuuskatsauksen synteesikuvaa ja tarinoiden perusteella luotua

synteesikuvaa toisiinsa, ja sen perusteella vastasin tutkimuskysymykseen.

5.5 Tutkimuksen luotettavuus

Tämä Pro gradu –tutkielma on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus.

Erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan

tekemiään ratkaisuja ja ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että

työn luotettavuuteen. Lähtökohtana onkin tutkijan avoin subjektiviteetti

sekä sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen

tutkimusväline. Näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko
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tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 2000, 208-210). Olen työn

edetessä pyrkinyt kertomaan tekemäni ratkaisut ja perustelemaan

valintani mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Olen myös jokaisen luvun

alussa kertonut, mitä tuleva luku pitää sisällään. Tarkoituksenani on tällä

tavoin lisätä tutkielman lukemisen mielekkyyttä, lisätä lukijan ymmärrystä

tutkimusprosessin kulusta sekä rakentaa pohjaa sille, että lukija voi

arvioida tutkimuksen luotettavuutta.

Aineiston erittelyn tuloksena en pyri esittämään väitteitä tutkimusaineiston

ulkopuolisesta todellisuudesta. Havainnot ja tulkinnat, joita olen tehnyt,

koskevat vain ja ainoastaan tutkimusaineistoa. Tämä mahdollistaa sen,

että tehdyt tulkinnat ovat kenen tahansa muun tutkijan koeteltavissa. Olen

myös pyrkinyt esittämään tulkintani ”läpinäkyvästi”, jolloin olen antanut

tutkimusaineistossa eri käyttökontekstissa esiintyneistä termeistä

mahdollisimman erilaisia esimerkkejä, jotta lukija voi arvioida, onko

tyypittely mielekäs ja kaikenkattava. Tutkimukseni näkökulmaa kieleen

voidaankin nimittää näytenäkökulmaksi ennemmin kuin

faktanäkökulmaksi. Näytenäkökulmasta aineisto ei siis välitä informaatiota

todellisuudesta vaan erittelyn kohteena on aineiston todellisuus. (Koskinen

& al. 2005, 65-66.)

Tutkimuksen arviointiin liittyy myös käsite validius. Validius tarkoittaa

tutkimusmenetelmän kyky mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata.

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan tutkimuksen validiutta tarkentaa

käyttämällä tutkimuksessa useita menetelmiä. Tutkimusmenetelmien

yhteiskäytöstä käytetään termiä triangulaatio, joka voidaan jakaa neljään

eri tyyppiin. Yksi näistä tyypeistä on tutkijatriangulaatio.

Tutkijatriangulaatio tarkoitaa sitä, että tutkimukseen osallistuu useampia

tutkijoita aineistonkerääjinä ja erityisesti tulosten analysoijina ja

tulkitsijoina. (Hirsjärvi & al. 1997, 216-218.) Tämän tutkielman empiirinen

aineisto on kerätty toisen tutkijan toimesta. Kyseinen tutkija on myös

osallistunut tutkimusaineiston analysointiin ja tulkintaan. Olen siis
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käyttänyt tutkimuksessani tutkijatriangulaatiota osoittamaan sen, että

tulkintani tutkimusaineistosta on hyväksyttävä eli validi.

6. LUOTTAMUKSEN ROOLI JA RAKENTUMINEN
KUNTAORGANISAATION SISÄISESSÄ
YHTEISTYÖSSÄ

Tässä luvussa tarkoituksenani on käydä läpi tarinoiden sisältö.

Organisaation sisäisestä yhteistyöstä kirjoitetut tarinat olivat sisältönsä

perusteella jakautuneet karkeasti neljään eri tarinaluokkaan. Nämä luokat

olivat asiakaslähtöinen palveluprosessi, investointihanke, sisäisen

toiminnan tehostaminen sekä luottamuksen rooliin liittyvät kootut tarinat.

Kun etsin tarinoista viiteen eri teemaan liittyviä luottamustekijöitä,

analysoin tarinat erikseen tämän luokittelun mukaisesti. Tarinoista otetut

lainaukset ovat tekstin sisällä lainausmerkkien sisällä kursiivilla

kirjoitettuna. Kunkin kappaleen lopussa on vielä taulukko, johon olen

koonnut tarinaluokittain ne kuhunkin teemaan liittyvät mekanismit, jotka

tarinoista nousi esiin.

6.1 Luottamukseen vaikuttavat tekijät

Asiakaslähtöinen palveluprosessi

Avoimella keskustelulla on vaikutus luottamukseen ja sillä, että

keskustelua käydään paljon. Tarinoissa kävi ilmi, että yhteisillä

pelisäännöillä oli vaikutusta luottamukseen, mutta myös sillä, että

yhteistyön osapuolista jokainen pääsi vaikuttamaan kertomalla omat

mielipiteensä ja näkemyksensä. Myös konkreettisten edistysaskelien

havaitseminen yhteistyön tuloksena vaikutti yhteistyön osapuolten välillä

olevaan luottamukseen. Luottajan ominaisuuksista tarinoissa tulivat esiin

kokemukset toisesta joko henkilöityvänä tai ei-henkilöityvänä tekijänä.

Tällöin puhuttiin joko toisen osapuolen tai toisen viraston toimintatapojen

tuntemisesta. Luottamuksen kohteen ominaisuuksista erityisesti pätevyys

nousi tarinoista esiin merkittävänä luottamukseen vaikuttavana tekijänä,
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”yhteistyö edellyttää luottamusta toisten ammattitaitoon” ja

hyväntahtoisuus ”---korostaa varsinkin asioita, jotka vanhemmat kokivat

epäkohdiksi.”Luottamuksen syntymiseen vaikutti myös se, että henkilö on

kokenut häntä tuettavan hänelle tärkeässä asiassa. Kun tarinassa

kerrottiin virkamiehen ottaneen kantaa asiaan ”myös isän roolissa”,

voidaan se nähdä samaistumisena vastapuolen asemaan. Tarinoissa

luottamukseen vaikuttavaksi tekijäksi nousivat myös asenteet, erityisesti

se asenne, jolla yhteistyöhön käytiin, muun muassa ”ilman

ennakkoluuloja” ja ”puhui positiivisesti”. Tärkeinä ja usein toistuvina

tekijöinä tarinoissa olivat sitoutuminen ja vastuunkanto, joiden katsottiin

vaikuttavan luottamuksen syntymiseen. Luottamuksen syntymiseen

vaikutti myös se, että tehtiin yhteistyötä ja järjestettiin yhteispalavereja ja

että toinen osapuoli havaittiin luotettavaksi.

Investointihanke

Samaistumisella on merkitystä luottamukseen vaikuttavana tekijänä, joka

ilmaistiin ajatuksella ”ymmärtää muiden näkökantoja” sekä asenteilla, joita

luonnehdittiin tarinoissa ”suhtautuminen vastuullista” ja  ”sitoutuneisuus”.

Tarinoissa mainittiin myös, että luottamuksen vaikuttavat henkilökemiat.

Keskustelu ja kiinnostus toisen mielipiteisiin vaikuttivat luottamukseen

sekä yhteistyössä yhteiset tavoitteet, rutiinit ja osapuolten kesken sovitut

asiat. Johdon sitoutumista ja tukea pidettiin tärkeänä luottamukseen

vaikuttavana tekijänä. Se tuli esiin tarinoissa ilmaisuna: ”johto luottaa

alaisiinsa ja nämä toisiinsa” sekä ”eikä pienistä vastoinkäymisistä

rangaista”.  Luottamukseen vaikuttaa myös tulosten saavuttaminen,

tarinoiden mukaan erityisesti silloin, kun ”molemmat ovat onnistuneet”.

Luottajan ominaisuuksista aiemmat kokemukset vaikuttivat luottamukseen.

Myös se, että luottamuksen kohde koki ammattitaitoaan arvostettavan,

vaikutti luottamuksen kokemiseen positiivisesti: ”Hankkeen vetäjänä

toiminut yksikkö järjesti osastollemme pääsyn kilpailuaineiston pariin ja

kysyi mielipidettämme tässä perustavaa laatua olevassa

valintakriteerissä.” Hyvä ja toimiva yhdessä tekeminen siten, että

”tekemisen meininki” näkyy, vaikutti luottamuksen syntyyn.
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Sisäisen toiminnan tehostaminen

Luottamukseen vaikutti kertomusten mukaan se, että osapuolet havaitsivat

toisen luotettavaksi. Siihen vaikutti myös luottajan aiemmat kokemukset

toisesta osapuolesta ja yhteistyöstä sekä henkilökohtainen tutustuminen.

Sillä, että perustetaan työryhmiä ja luodaan yhteistyösuhteita, on suuri

merkitys luottamuksen muodostumiseen ja että työryhmissä sovitaan

yhdessä selkeät käytännöt. Luottamukseen vaikuttaa se, että osapuoli

kokee toisen sitoutuneeksi eli vilpittömäksi tehtävien hoitamisen suhteen.

Tämä näkyi myös tarinoissa siten, että ”toisessa päässä halutaan hoitaa

hommat” tai ”asioista on pidetty kiinni”. Myös avoimuus, tiedon jakaminen,

tehtävien jako yhteistyössä ja se, että jokainen ottaa vastuun

yhteistyöpalaverien järjestämisestä vaikuttivat luottamukseen. Johdon tuki

koettiin luottamukseen vaikuttavaksi tekijäksi ja se ilmaistiin ”Johdon tuki

on perusedellytys raivattaessa tilaa uusille toiminnoille.” Luottajan

aiemmilla kokemuksilla oli vaikutusta luottamukseen, kuten myös luotetun

ammattitaidolla ja asenteella, ”toisessa päässä osataan ja halutaan hoitaa

hommat.”

Luottamuksen rooliin liittyvät kootut tarinat

Näissä tarinoissa kirjoittajat eivät olleet kirjoittaneet varsinaista tarinaa,

vaan olivat koonneet ajatuksiaan niistä tekijöistä, jotka heidän mielestään

liittyvät luottamukseen yksiköiden välisessä yhteistyössä. Heidän

mielestään luottamukseen vaikuttivat yhteiset tavoitteet, se, että

molemmat osapuolet hyötyivät yhteistyöstä: ”yhteistyöllä on aidosti

yhteinen intressi” ja että se ”on aidosti tärkeää ja merkityksellistä” ja että

”yhteistyöhön on voinut sitoutua oman organisaation näkökulmasta.” Myös

toisen arvostuksella kerrottiin olevan merkitystä. Jatkuva yhteistyö,

verkostoituminen ja henkilöiden tunteminen sekä yhdessä tekemisen

kokemukset vaikuttivat luottamukseen. Organisaation ja esimiehen tuki

koettiin tärkeäksi, sekä se, että ehdotukset perustellaan hyvin. Toimijaa

itseään kohtaan osoitettu luottamus vaikuttaa siihen, että myös toimija

luottaa. Asiantuntijuus ja ammattitaito vaikuttavat luottamukseen sekä

luottajan että luottamuksen kohteen ominaisuuksina.
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Taulukko 6. Yhteenveto luottamukseen vaikuttavista tekijöistä tarinaluokittain.

Asiakaslähtöinen palveluprosessi Investointihanke
• Samaistuminen • Samaistuminen
• Asenteet • Asenteet
• Avoimuus • Arvostus
• Tiedon jakaminen • Tunteet
• Tulosten saavuttaminen • Avoimuus
• Yhteistyö • Tiedon jakaminen
• Kokemukset • Tulosten saavuttaminen
• Kyvykkyys • Yhteistyö
• Hyväntahtoisuus • Kokemukset
• Havaittu luotettavuus • Johdon tuki
• Muiden tuki • Yhteiset tavoitteet
• Yhteiset pelisäännöt • Yhteiset pelisäännöt

Sisäisen toiminnan tehostaminen Kootut tarinat
• Avoimuus • Avoimuus
• Tiedon jakaminen • Arvostus
• Yhteistyö • Yhteistyö
• Kokemukset • Kokemukset
• Havaittu luotettavuus • Kyvykkyys
• Vastuullisuus • Osoitettu luottamus
• Kyvykkyys • Muiden tuki
• Johdon tuki • Yhteiset tavoitteet
• Yhteiset pelisäännöt

Oheisesta yhteenvedosta on nähtävillä, että kaikissa tarinoissa esiintyi

luottamukseen vaikuttavina tekijöinä avoimuus, ei-henkilöityvänä tai

henkilöityvänä tekijänä johdon tai muiden tuki, luottajan ominaisuuksista

aiemmat kokemukset sekä yhteistyö. Luottamukseen vaikuttavista

tekijöistä tiedon jakaminen ja yhteiset pelisäännöt esiintyivät kaikissa

muissa tarinaluokissa, paitsi kootuissa tarinoissa, kun taas luottamuksen

kohteen ominaisuuksista pätevyys oli usein tarinoissa mukana, mutta

investointihankkeista kertovista tarinoista se puuttui. Samaistuminen,

asenteet sekä tulosten saavuttaminen olivat mukana luottamukseen

vaikuttavina tekijöinä sekä asiakaslähtöinen palveluprosessi -tarinoissa

sekä investointihankkeisiin liittyvissä tarinoissa. Havaittu luotettavuus

vaikutti luottamukseen asiakaslähtöisissä palveluprosesseissa sekä

sisäisen toiminnan tehostamiseen liittyvissä tarinoissa. Arvostus ja yhteiset

tavoitteet esiintyivät investointihanke-tarinoissa sekä kootuissa tarinoissa.

Tämän lisäksi kussakin tarinaluokassa esiintyi yksittäinen luottamukseen
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vaikuttava tekijä ja niitä olivat: hyväntahoisuus asiakaslähtöisissä

palveluprosesseissa, tunteet investointihankkeissa, vastuullisuus/vastuun

jakaminen sisäisen toiminnan tehostamiseen liittyvissä tarinoissa, sekä

osoitettu luottamus kootuissa tarinoissa.

6.2 Luottamuksesta seuraavat tekijät

Asiakaslähtöinen palveluprosessi

Luottamus lisää työtyytyväisyyttä ja sitoutumista, se alentaa haluja lähteä

ryhmästä. Tämä tuli ilmi aineistosta: ”työryhmästä ei haluta pois, ihmiset

ovat olleet siinä jo vuosia.”Myös yhteisöllisyys lisääntyy luottamuksen

myötä, joka ilmeni siten, että työryhmän jäsenet olivat auttaneet toisiaan.

Luottamuksesta seuraa avoimuutta, tiedon jakamista ja se lisää

kommunikoinnin tehokkuutta. Tätä kuvattiin tarinoissa tiedon kulkuna,

avoimena ja rehellisenä keskusteluna. Myös yhteydenotto toiseen

yksikköön oli helpompaa ja omien ajatusten esiin tuominen, ”voi tuoda

esiin idealistisia ajatuksiaan, epäilyjä ja turhautumisen tunteitaan.”

Luottamus yhteistyöryhmän jäsenien keskuudessa antoi myös rohkeutta ja

varmuutta esittää vaikeitakin asioita eteenpäin, kun oli voinut luottaa

ryhmän tukeen. Suorituskyvyn paraneminen ja tuloksellisuus lisääntyy

luottamuksen seurauksena; keskinäisissä neuvotteluissa päästiin hyvin

yhteisymmärrykseen, edistysaskelia tapahtui ja kokeiluja saatiin

tehokkaasti käyttöön. Luottamuksen olemassaolon seuraukseksi

yhteistyössä nähtiin myös se, että asiakas hyötyi ja sai hyvää palvelua tai

optimaalista hoitoa. Ei-henkilöityvän luottamuksen kokeminen koettiin

positiivisena, ”Kokousrakenne kantaa, vaikka henkilöt vaihtuvat.”

Luottamuksen merkitystä pidettiin tärkeänä yleisesti tehtävien hoidossa,

”luottamus auttoi mielestäni selkeästi tärkeiden työtehtävien hoitoa”ja ”---

edellyttää molemminpuolista luottamusta.” Luottamus lisäsi

yhteistyökäyttäytymistä ja arvostusta siihen, joka näkyi muun muassa

ilmaisulla: ”Upealla yhteistyöllä saatiin kaikki osumaan kohdalleen.”

Luottamuksesta seuraa myös oppimista ja se ilmenee muun muassa

parempana ongelmanratkaisutaitona, myös näissä tarinoissa:
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”ongelmatilanteissa voimme pyytää kumppanien mielipiteen asian

ratkaisemisessa.”

Investointihanke

Luottamuksesta seuraa sitoutumista ja yhteisöllisyyttä, jota kuvattiin

tarinoissakin sitoutumisena tavoitteisiin ja vastuullisena suhtautumisena

hankkeiden toteuttamiseen. Luottamus parantaa suorituskykyä ja

tuloksellisuutta. Tarinoissa sitä luonnehdittiin huomattavilla

kustannussäästöillä, enimmäishinnan alittumisella sekä siten, että se

”mahdollisti muutosten tekemisen ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia”.

Tehokkuutta luottamuksen seurauksena kuvattiin myös näin: ”Ilman

keskinäistä luottamusta nykyisenkaltainen tilaaja-tuottaja-toiminta ei olisi

käytettävissä olevilla resursseilla mahdollista.” Luottamuksen seurauksena

oli pystytty tiivistämään suoritustahtia, onnistuttu toteuttamaan kireällä

aikataululla isoja ja tärkeitä hankkeita, saatu syntymään hyviä tuloksia ja

hankkeita päätökseen. Työnjako oli saatu toimimaan luottamuksen

seurauksena ja sen vuoksi voimavarat oli voitu laittaa varsinaiseen työhön.

Yksi luottamuksen seuraavista tekijöistä on valvonnan tarpeettomuus.

Tämä kävi ilmi myös tarinoissa; työn sujumisen ja suunniteltujen

aikataulujen pitämisen vuoksi oltiin valmiita tekemään ratkaisuja, jossa oli

huomioitu kaikkien osapuolten etu ja joissa luottamuksella oli keskeinen

rooli:

”Tilaajan ja tuottajan toiminta perustuu pitkälti keskinäiseen

luottamukseen. Tämä luottamus näkyy myös työn valvonnassa. Tuottaja

valvoo itse työnsä laatua. Tämä on kirjattu myös sopimuksiin ja tilaaja

tekee vain pistokokeita. Toki joskus sattuu virheitä, mutta tekevälle sattuu

ja virheiden määrä on kuitenkin vähäinen suhteutettuna toiminnan

volyymiin.”

Luottamus lisää yhteistyökäyttäytymistä, se näkyy tarinoissa siten, että

kaikkein näkökannat otettiin huomioon päätöksiä tehtäessä, toimijoilla oli

hyvät ja toimivat suhteet, kiistoja ei syntynyt ja että ”toteutus vaatii

koneistolta samalla tavoin priorisointien samanaikaista tarkistamista ja

työaikataulujen sovittamista asetetun päämäärän saavuttamiseksi.”
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Sisäisen toiminnan tehostaminen

Työtyytyväisyys on yksi luottamuksesta seuraava tekijä ja tarinoissa sitä

kuvattiin siten, että hyvässä ilmapiirissä työskentely oli tehokasta, se oli

tuonut työskentelyyn rentoutta ja huumoria. Se näkyi siten, että työt olivat

sujuneet hyvin ja että kaikki olivat innostuneet vastuusta ja näin ollen

luottamus oli vaikuttanut myös sitoutumiseen. Luottamus vähentää

muutosvastarintaa ja tarinoissa se kuvattiin siten, että ”ryhmän

perustaminen liittyi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten

analysointiin ja niihin reagointiin. Tämä loi motivaatioperustan toiminnan

eteenpäinviemiselle, vaikka henkilöstö vastusti ryhmän perustamista ja

toimintaa.” Yhteisöllisyys näkyy tarinoissa siten, että toimijat olivat saaneet

tukea toisiltaan. Avoimuutta, tiedon jakamista ja tehokasta kommunikointia

luonnehdittiin siten, että mielipiteet ja omat ideat tuotiin - ja uskallettiin

tuoda - avoimesti esille ja kokemukset muista yhteistyökumppaneista,

kuten tavarantoimittajista ja palvelun tarjoajista, jaettiin. Suorituskyvyn

paraneminen ja tuloksellisuus näkyi toiminnan tehostumisena, tilausten ja

toimeksiantojen lisääntymisenä. Luottamus vaikutti siten, että työn teko

helpottui, nopeutui ja onnistui vaikeissakin olosuhteissa. Työ hoidettiin

parhaalla mahdollisella tavalla eikä yhden jäsenen poissaolo estänyt tai

hidastanut työskentelyä. ”Luottamus auttoi selkeästi ---toiminnan

kehittämisessä ja siihen liittyvän koulutuksen suunnittelussa ja

toteuttamisessa.”  ”Luottamus eri toimipisteissä vei tätä asiaa eteenpäin.”

Luottamus lisää yhteistyökäyttäytymistä muun muassa niin, että yhteistyö

koettiin hedelmälliseksi, toimivaksi, luottamus lisäsi riskinottokykyä, kun

vastuu voitiin jakaa, ja mahdollisti avun pyytämisen toiselta.

Luottamuksellisessa yhteistyössä opittiin tuntemaan toisten vahvuudet ja

käyttämään niitä hyödyksi.

Luottamuksen rooliin liittyvät kootut tarinat

Luottamuksesta seuraa avoimuutta, joka ilmeni tarinoissa niin, että

erilaisia näkökulmia oli uskallettu tuoda yhteiseen tarkasteluun, asioista oli

voitu olla eri mieltä, uskallettiin käsitellä vaikeitakin asioita ja antaa

negatiivistakin palautetta sekä toimijalla oli rohkeutta olla oma itsensä.
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Luottamus lisäsi vuorovaikutusta ja paransi tiedonkulkua. Luottamuksen

nähtiin parantavan suorituskykyä ja siihen tarinoissa viitattiin toteamalla,

että se ”kannustaa vielä parempiin työsuorituksiin”, ”antaa selkänojan

asioiden eteenpäin viemiselle” ja että sovitut asiat hoidetaan ja aikataulut

pitävät. Luottamus lisää tuloksellisuutta ja se nähtiin jatkosopimuksina,

yhteistyön hyvinä tuloksina ja hyvänä palautteena toiminnasta. Luottamus

alentaa tarvetta valvontaan ”ei tarvitse koko ajan katsoa perään ja vahtia

dead-lineja”, lisäsi yhteistyökäyttäytymistä siten, että osapuolet pyrkivät

pitämään sopimuksensa, kukaan ei ominut yhteisesti tehtyä asiaa omiin

nimiinsä, eikä nostanut aiheettomasti omaa arvoaan muiden

kustannuksella. Yhteistyökäyttäytyminen näkyi tarinoissa myös siten, että

toimijat kokivat, että toisten tekemisiin voi luottaa. Luottamuksen myötä

syntyy myös parempi ongelmanratkaisutaito, jota kuvataan tarinoissa niin,

että ongelmiin ylipäätään haetaan ratkaisua ja vieläpä sellaista, jonka

kaikki ovat voineet hyväksyä. Luottamuksen merkitystä ja olemusta

mietittiin seuraavilla tavoilla:

”Luottamus on hyvä kierre, pyritään kehittämään asioita ja parantamaan

työtuloksia.”

”Luottamus on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää.”

”Luottamus on positiivinen kierre, luottamus synnyttää myös halun olla

luottamuksen arvoinen.”
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Taulukko 7. Yhteenveto luottamuksesta seuraavista tekijöistä tarinaluokittain.

Asiakaslähtöinen palveluprosessi Investointihanke
• Työtyytyväisyys • Sitoutuminen
• Sitoutuminen • Yhteisöllisyys
•     Lähtöaikeiden aleneminen • Suorituskyvyn paraneminen
• Yhteisöllisyys • Tuloksellisuus
• Avoimuus • Valvonnan tarpeettomuus
• Tiedon jakaminen • Yhteistyökäyttäytyminen
• Tehokas kommunikointi
• Suorituskyvyn paraneminen
• Tuloksellisuus
• Yhteistyökäyttäytyminen
• Oppiminen
• Parempi ongelmanratkaisutaito

Sisäisen toiminnan tehostaminen Kootut tarinat
• Työtyytyväisyys • Avoimuus
• Sitoutuminen • Suorituskyvyn paraneminen
• Muutosvastarinnan aleneminen • Tuloksellisuus
• Yhteisöllisyys • Valvonnan tarpeettomuus
• Avoimuus • Yhteistyökäyttäytyminen
• Tiedon jakaminen • Parempi ongelmanratkaisutaito
• Tehokas kommunikointi
• Suorituskyvyn paraneminen
• Tuloksellisuus
• Yhteistyökäyttäytyminen
• Oppiminen

Kuten yhteenvedosta on nähtävillä, luottamuksesta seuraavista tekijöistä

kaikissa tarinoissa esiintyi suorituskyvyn paraneminen, tuloksellisuus ja

yhteistyökäyttäytyminen. Sitoutuminen luottamuksen seuraavista tekijöistä

oli mukana asiakaslähtöinen palveluprosessi -tarinoissa,

investointihankkeisiin sekä sisäisen toiminnan tehostamiseen liittyvissä

tarinoissa. Yhteisöllisyys taas näkyi kaikissa muissa tarinaluokissa, paitsi

kootuissa tarinoissa ja avoimuus mainittiin luottamuksesta seuraavana

tekijänä muissa tarinaluokissa, paitsi investointihankkeissa.

Työtyytyväisyys, tiedon jakaminen, tehokas kommunikointi ja oppiminen

olivat mukana asiakaslähtöinen palveluprosessi -tarinoissa sekä sisäisen

toiminnan tehostaminen -tarinoissa. Parempi ongelmanratkaisutaito sekä

asiakaslähtöinen palveluprosessi –tarinoissa ja kootuissa tarinoissa, kun

taas valvonnan tarpeettomuus esiintyi koottujen tarinoiden lisäksi
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investointihanke-tarinoissa. Yksittäisinä luottamuksesta seuraavina

tekijöinä asiakaslähtöisessä palveluprosesseissa oli lähtöaikeiden

aleneminen ja sisäisen toiminnan tehostamistarinoissa muutosvastarinnan

aleneminen.

6.3 Luottamuksen rakentuminen ja tietoinen rakentaminen

Asiakaslähtöinen palveluprosessi

Luottamus rakentuu, kun osapuoli toimii hyväntahtoisesti ja vilpittömästi

toista osapuolta kohtaan. Tarinoissa sitä kuvattiin siten, että yhteistyö

toimii erinomaisesti, kun molemmat osapuolet tukevat toistaan. Luottamus

rakentuu myös vuorovaikutuksella ja kommunikoinnilla, tarinoissa tämä

ilmaistiin muun muassa sanoin ”keskustellaan ja sovitaan”. Luottamus oli

rakentunut myös onnistuneiden yhteistyökäytäntöjen myötä ja se ilmaistiin

tarinoissa näin: ”Luottamus on kehittynyt toimivan rakenteen voimalla.”

Luottamusta voidaan rakentaa tietoisesti osoittamalla huolenpitoa, joka

kuvattiin tarinoissa tilanteen seuraamisella tai siten, että asioihin

puututaan tarvittaessa. Myös oikealla asenteella voidaan rakentaa

luottamusta sekä kommunikoinnin, viestinnän ja avoimen keskustelun

kautta. Yhteiset näkemykset ja yhteiset tavoitteet rakentavat luottamusta

ja ”yhteiset pelisäännöt” mainittiinkin usein luottamusta rakentavaksi

tekijäksi. Avoimella tiedon jakamisella rakennetaan luottamusta ja se näkyi

tarinoissa muun muassa seuraavasti: ”vierailin jokaisessa yksikössä

kertomassa ko. asiasta” ja ”informoimme”. Tarinoissa nousi usein esiin se,

että luottamusta voidaan rakentaa yksinkertaisesti tekemällä yhteistyötä.

Investointihanke

Luottamus rakentuu silloin, kun osapuolet pystyvät samaistumaan

toisiinsa. Samaistuminen ilmeni tarinoissa muiden näkökantojen

ymmärtämisenä. Luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja osapuolten

avoimuudella. Tarinoissa luottamuksen rakentumista kuvattiin hyvällä ja

toimivalla yhteistyöllä, sillä että yhdessä mietittiin ja keskusteltiin asioista ja

että yhteistyö on jatkuvaa. ”Rutiini luo luottamusta yhteistyöhön ja tätä
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kertynyttä luottamuspääomaa voi käyttää silloinkin, kun on ryhdyttävä

yhteiseen uuteen projektiin.”

Sisäisen toiminnan tehostaminen

Asenteet vaikuttavat luottamukseen ja ne kertovat ihmisen

luotettavuudesta. Tarinoissa tämä tuli esiin siten, että osapuolet

asennoituivat yhteiseen tehtävään ottamalla jokainen oman osansa

kannettavakseen ja olivat sitoutuneet projektiin alusta alkaen. Luottamus

rakentuu tiheällä kommunikoinnilla, vuorovaikutuksella ja avoimella

keskustelulla. Tarinoissa niitä luonnehdittiin tiiviillä yhteistyöllä, hyvällä

tiedon kululla ja tiedottamisella ja siten, että kaikkien asianosaisten

mielipiteitä kuunneltiin. Luottamusta rakennettiin myös tietoisesti

asennoitumalla toisiin myönteisesti. Luottamusta rakennetaan tietoisesti

viestinnällä sekä yhteisten näkemysten ja tavoitteiden kautta. Tarinoiden

mukaan luottamusta rakennettiin siten, että luotiin yhteiset pelisäännöt ja

toimintaperiaatteet, järjestettiin yhteinen kehittämispäivä, perustettiin

työryhmä, pidettiin säännöllisesti kokouksia, kohdattiin ”face-to-face” sekä

kehitettiin toiminta- ja työtapoja yhteistyössä. Luottamusta rakennettiin

myös tuomalla tietoisesti osaaminen esiin: ”luottamusta alettiin

kehittämään näyttämällä ammattitaitomme ja osaamisemme.”

Luottamuksen rooliin liittyvät kootut tarinat

Luottamus rakentuu hyväntahtoisuudella sekä siten, että yhteistyösuhde

on tasapainoinen. Hyväntahtoisuus ilmeni tarinoissa ilmaisulla: ”Ei

syyllistetä virheiden tekijöitä.” Suhteen tasapaino taas siten, että kaikki

osapuolet olivat halunneet yhteistyön tapahtuvan tasapuolisilla panoksilla

ja että he hyötyivät siitä tasapuolisesti. Luottamus rakentuu oikealla

asenteella, joka voitiin nähdä tarinoissa siten, että oltiin valmiita

joustamaan puolin ja toisin sekä että tiettyjä sovittuja toimintatapoja

noudatettiin tinkimättömästi. Kommunikointi, vuorovaikutus ja avoimuus

luottamuksen rakentumisen mekanismeina näyttäytyivät tarinoissa siten,

että pyrittiin synnyttämään yhteistyöverkostoja, kokemuksia yhdessä

tekemisestä arvostettiin, yhteistyö oli ollut sujuvaa, eli yhdessä oli sovittu,
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mitä tehdään ja milloin. Myös yhdessä tehtyjen päätösten muuttaminen

vasta sen jälkeen, kun asiasta oli keskusteltu avoimesti kaikkien

osapuolten kanssa, nähtiin luottamuksen rakentumiseen vaikuttavana

tekijänä. Luottamusta rakennetaan viestinnän ja yhteisten näkemysten ja

kokemusten kautta ja tarinoiden mukaan luottamusta rakennettiin samoin

keinoin: ”ongelmista on tiedotettu heti ja sovittu uusi tapa toimia.”

Taulukko 8. Yhteenveto luottamuksen rakentumisen ja tietoisen rakentamisen
tekijöistä tarinaluokittain.

Asiakaslähtöinen palveluprosessi Investointihanke
• Hyväntahtoisuus • Samaistuminen
• Huolenpito • Vuorovaikutus
• Asenteet • Keskustelun avoimuus
• Kommunikointi • Yhteistyö
• Vuorovaikutus
• Keskustelun avoimuus
• Yhteiset näkemykset ja tavoitteet
• Avoin tiedon jakaminen
• Yhteistyö

Sisäisen toiminnan tehostaminen Kootut tarinat
• Asenteet • Hyväntahtoisuus
• Kommunikoinnin tiheys • Suhteen tasapaino
• Viestintä • Asenteet
• Vuorovaikutus • Kommunikointi
• Keskustelun avoimuus • Viestintä
• Yhteiset näkemykset ja tavoitteet • Vuorovaikutus
• Osaamisen osoittaminen • Keskustelun avoimuus

• Yhteiset näkemykset

Vuorovaikutus ja keskustelun avoimuus nähtiin kaikissa tarinaluokissa

tekijöiksi, joilla luottamusta rakennetaan. Asenteiden, kommunikoinnin ja

yhteisten näkemysten ja/tai tavoitteiden merkitys luottamuksen

rakentumisessa ilmeni muissa tarinaluokissa, paitsi investointihankkeissa.

Hyväntahtoisuus luottamuksen rakentajana nähtiin asiakaslähtöinen

palveluprosessi- sekä kootuissa tarinoissa. Viestintä ja yhteistyö olivat

mukana kumpikin kahdessa tarinaluokassa; viestintä sisäisen toiminnan

tehostaminen sekä kootuissa tarinoissa ja yhteistyö asiakaslähtöinen

palveluprosessi- sekä investointihanketarinoissa. Asiakaslähtöinen

palveluprosessi –tarinoissa oli lisäksi yksittäisinä luottamuksen
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rakentumiseen liittyvinä tekijöinä huolenpito ja avoin tiedon jakaminen.

Investointihanketarinoissa esiintyi samaistuminen sekä kootuissa

tarinoissa suhteen tasapaino. Sisäisen toiminnan tehostamiseen liittyvissä

tarinoissa luottamuksen nähtiin rakentuvan oman osaamisen

osoittamisella.

6.4 Luotettavuuden arvioiminen

Tarkoituksenani oli etsiä tarinoista viiteen eri teemaan liittyviä

luottamusmekanismeja. Luin tarinat läpi useaan kertaan ja toinen tutkija

teki sen kertaalleen myös, mutta emme juuri löytäneen tarinoista

mekanismeja, joilla osapuoli arvioi toisen luotettavuutta. Toisaalta

aiemman kirjallisuuden perusteella luotettavuuden arvioimisen mekanismit

ovat niitä ominaisuuksia – pätevyys, kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja

rehellisyys – joita luottaja havaitsee luottamuksen kohteella olevan.

Samalla, kun ne ovat tekijöitä, joilla luotettavuutta voidaan arvioida, ovat

ne myös luottamuksen kohteen ominaisuuksia, jotka ovat samalla

luottamukseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkielmassa olen sijoittanut nuo

mekanismit luottamukseen vaikuttavien tekijöiden joukkoon. Empiirisessä

aineistossakin nuo edellä mainitut mekanismit ilmenivät luottamukseen

vaikuttavina tekijöinä.

Luotettavuuden arvioimiseen liittyviä tekijöitä löysin kolmesta tarinasta.

Tällöin luotettavuutta arvioitiin toisen osapuolen osaamisen ja pätevyyden

perusteella. Kuten edellä mainitsin, olen tässä työssä sijoittanut ne

luottamukseen vaikuttavien tekijöiden joukkoon luottamuksen kohteen

ominaisuuksina. Kolmen tarinan otteet, joissa luotettavuutta arvioitiin,

kuuluivat seuraavasti:

”Yhteistyö edellyttää luottamusta toisen ammattitaitoon.”

”Asiantuntijuuteen luottaminen on ensisijaisen tärkeää ---”

”Heidän ammattitaitonsa ja laitteistonsa olisivat tähän --- sovellettavissa.”
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6.5 Analyysin yhteenveto

Koska tarinoista löydetyt luottamusmekanismit ilmenivät lyhyinä lauseina

tai ainoastaan sanoina tarinoista, oli tarinoiden seuraaminen aiheellista

myös tässä vaiheessa, kun jaoin mekanismit teemojen alle.

Luottamusmekanismien teemoittelussa oli nähtävissä sama ilmiö, kuin

teoriaosuudessa tekemäni havainto, että luottamusmekanismien

sijoittaminen oikean teeman alle riippuu siitä asiayhteydestä, missä se on

mainittu. Sama mekanismi voi myös yhtäaikaisesti olla samassa

kontekstissa, esimerkiksi tiedon jakaminen sekä luottamukseen vaikuttava

tekijä tai tekijä, jolla luottamus rakentuu.

Yhdistin luottamuksen rakentumisen sekä tietoisen rakentamisen

mekanismit tässä tulososuudessa. Luottamuksen rakentumisen

prosesseja ilmeni tarinoista niin vähän, että päätin lukemisen

mielekkyyden vuoksi yhdistää ne yhdeksi kokonaisuudeksi samalla tavoin,

kun olin tehnyt jo kirjallisuuskatsauksen synteesikuvassa. Mekanismit ovat

myös hyvin lähellä toisiaan ja tulkinta siitä, onko kyse tietoisesta

toimenpiteestä vai prosessista luottamuksen kehittymisen edistämiseen,

on hyvin haastavaa.

Tein empiirisestä aineistosta vastaavan synteesikuvan kuin

kirjallisuuskatsauksestakin. Kuvassa 9 on synteesikuva niistä

mekanismeista, joita empiirisessä aineistosta nousi esiin luottamukseen

liittyvinä tekijöinä teemoittelun mukaisesti.



77

Tunteisiin liittyvät tekijät:
• hyväntahtoisuus (eh)
• sitoutuminen
• samaistuminen (eh)
• muut tunneperäiset

tekijät
• asenteet
• arvostus (eh)
• vastuullisuus

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät
tekijät:
• avoimuus, tiedon

jakaminen
• tulosten

saavuttaminen (eh)
• muiden/johdon tuki

(eh)
• yhteistyö (eh)
• yhteiset tavoitteet

(eh)
• vastuun jakaminen
• osoitettu luottamus
• yhteiset pelisäännöt

(eh)

Tunteisiin liittyvät
tekijät:
• työtyytyväisyys
• sitoutuminen ja

lähtöaikeiden
aleneminen

• yhteisöllisyys
• muutosvastarinnan

aleneminen

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät
tekijät:
• avoimuus, tiedon

jakaminen ja
tehokas
kommunikointi

• suorituskyvyn
paraneminen ja
tuloksellisuus

• valvonnan
tarpeettomuus

• yhteistyö-
käyttäytyminen

• oppiminen
• parempi

ongelmanratkaisu-
taito

Tunteisiin liittyvät tekijät:
• hyväntahtoisuus, vilpitön

toiminta, huolenpito (eh),
samaistuminen, suhteen
tasapaino

• asenteet

Käyttäytymiseen tai toimintaan
liittyvät tekijät:
• kommunikointi (eh), viestintä

(eh), vuorovaikutus, avoin
tiedon jakaminen,
keskustelun avoimuus

• yhteiset näkemykset ja
tavoitteet (eh)

• yhteistyö (eh)
• oman osaamisen

osoittaminen

Luottamukseen
vaikuttaa

Luottamuksesta
seuraa

Luottajan
ominaisuudet:
• kokemukset (eh)

Luottamuksen
kohteen
ominaisuudet (eh):
• pätevyys
• luotettavuus

Luottamuksen rakentuminen
ja tietoinen rakentaminen

Kuva 9. Synteesikuva tarinoissa ilmenneistä luottamukseen liittyvistä tekijöistä.

Yllä olevassa kuvassa on tarinoista löytämäni luottamukseen liittyvät

mekanismit. Olen sijoittanut nuo mekanismit kuvaan samalla tavoin, kuin

kirjallisuuskatsauksen synteesikuvassa. Seuraavassa luvussa vertaan

kirjallisuuskatsauksen perusteella tekemääni synteesikuvaa ja tarinoiden

perusteella tekemääni synteesikuvaa toisiinsa. Tarkoituksenani on

tarkastella sitä, esiintyivätkö tässä tutkielmassa mukana olleissa

aiemmissa tutkimuksissa mainitut luottamukseen liittyvät mekanismit

niissä tarinoissa, joita käytin tässä tutkielmassa empiirisenä aineistona.
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Toisaalta haluan tarkastella sitä, mitä luottamukseen liittyviä mekanismeja

noista tarinoista löytyy, joita ei kirjallisuuskatsauksessa mainittu.

7. TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä tulosluvussa vertaan tässä tutkielmassa käytettyä aiempaa teoriaa

ja empiirisiä tuloksia keskenään. Tulosten läpikäynnissä käytän

ohjenuorana tutkielman alussa asettamiani alatutkimuskysymyksiä, eli

vastaan tässä luvussa tutkimukseni alatutkimuskysymyksiin. Tuloksina

saamani luottamukseen liittyvät mekanismit käyn läpi siinä järjestyksessä,

miten usein ne esiintyivät tarinoissa. Kaikkein useimmin esiintyneet tekijät

käyn läpi ensin. Tutkielmani päätutkimuskysymykseen – Mikä on

luottamuksen rooli ja kuinka se rakentuu kuntaorganisaation sisäisten

yksiköiden välisessä yhteistyössä? – vastaan luvussa 8.

7.1 Luottamuksen ilmeneminen organisaatiossa

Tutkimuksen ensimmäisenä alakysymyksenä oli: Miten luottamus

näyttäytyy organisaatiossa; mitkä tekijät vaikuttavat luottamukseen, mihin

se kohdistuu ja mihin se vaikuttaa ja kuinka toisen yksikön luotettavuutta

arvioidaan?

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että luottamukseen

vaikuttavat merkittävästi avoimuus (Gilbert & Tang 1998; Shockley-

Zalabak et al. 2000), toisten tuki, yhteistyö sekä kokemukset (Blomqvist

1997). Nämä tekijät tulivat esiin kaikkein useimmin tutkimusaineistona

olleista tarinoista. Avoimuus lisää sekä henkilöityvää että ei-henkilöityvää

luottamusta organisaatiossa. Myös aiemman kirjallisuuden mukaan

avoimuudella on luottamukseen vaikuttavana tekijänä merkittävä rooli.

Toinen luottamusta lisäävä tekijä, joka tuli esiin myös aiemmista

tutkimuksista, ovat kokemukset. Kokemuksilla voidaan tarkoittaa yleisesti

aiempia kokemuksia ja kulttuuritaustaa. Mutta tarinoissa korostui se, että

aiemmilla kokemuksilla toisesta henkilöstä tai toisen yksikön
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toimintatapojen tuntemisella on suuri merkitys luottamuksen

ilmenemisessä. Tarinoista esiin noussut hyvin merkittävä luottamukseen

vaikuttava mekanismi on yhteistyö. Se mainittiin tarinoissa moneen

kertaan. Neljäs merkittävimmistä luottamukseen vaikuttavista tekijöistä on

tuki muilta. Kun henkilö kokee, että häntä tuetaan, vaikuttaa se

luottamuksen tunteeseen. Tukeaan voi osoittaa joko kollega tai

organisaation johto ja sillä voidaan vaikuttaa organisaatiossa olevaan

luottamukseen.

Lähes yhtä tärkeitä luottamukseen vaikuttavia tekijöitä ovat tiedon
jakaminen, yhteiset pelisäännöt ja pätevyys tai kyvykkyys. Näistä

pätevyys (Gill et al. 2005; Shockley-Zalabak et al. 2000) ja tiedon

jakaminen (Gilbert & Tang 1998) on luottamukseen vaikuttavia tekijöitä

myös aiempien tutkimusten mukaan. Yhteisten pelisääntöjen rooli

luottamukseen vaikuttavana tekijänä on merkittävä, mutta sitä ei mainittu

kirjallisuuskatsauksessa. Samaistuminen (Bunt et al. 2005), tulosten
saavuttaminen (Wong et al. 2000) ja havaittu luotettavuus (Shockley-

Zalabak et al. 2000) vaikuttavat luottamukseen sekä tarinoiden mukaan

että aiemmissa tutkimuksissa. Ne kaikki ovat myös mekanismeja, jotka

vaikuttavat ei-henkilöityvään luottamukseen. Usein tarinoissa esiintyneet

luottamukseen vaikuttavat mekanismit asenteet, arvostus sekä yhteiset

tavoitteet eivät tulleet esiin kirjallisuuskatsauksessa. Näistä arvostus ja

yhteiset tavoitteet voivat lisätä myös ei-henkilöityvää luottamusta

organisaatiossa. Tarinoista esiin nousseita luottamukseen vaikuttavia

tekijöitä olivat lisäksi vastuullisuus ja vastuun jakaminen sekä osoitettu

luottamus. Näitä mekanismeja ei mainittu tämän tutkielman

kirjallisuuskatsauksessa. Sitä vastoin sekä aiempien tutkimusten että

tarinoiden mukaan hyväntahtoisuus (Gill et al. 2005) ja tunteet (Williams,

2001) vaikuttavat luottamukseen. Näistä hyväntahtoisuus vaikuttaa myös

ei-henkilöityvään luottamukseen.

Luottamuksella organisaatiossa on monia positiivisia seuraamuksia. Käyn

läpi seuraavaksi tarinoista ilmenneet luottamuksesta seuraavat tekijät siinä
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järjestyksessä, mikä oli niiden esiintymistiheys; kaikkein yleisimmin

esiintyneet ja näin ollen merkittävimmät tekijät käyn läpi ensin.

Luottamuksella on merkittävä positiivinen vaikutus suorituskyvyn

paranemiseen (Costa 2003; Jones & George 1998), tuloksellisuuteen
(Costa 2003; Dirks & Ferrin 2001) ja yhteistyökäyttäytymiseen

(Blomqvist 1997; Costa 2003; Dirks & Ferrin 2001; Jones & George 1998).

Nämä tekijät mainittiin kaikkein useimmin luottamuksen seuraavina

tekijöinä myös empiirisessä aineistossa. Luottamuksesta seuraa myös se,

että henkilö sitoutuu (Blomqvist 1997; Costa 2003; Jones & George

1998) yhteistyöhön, luottamus lisää yhteisöllisyyttä (Jones & George

1998) ja avoimuutta (Dirks & Ferrin 2001; Jones & George 1998)

toimijoiden kesken. Luottamus vaikuttaa työtyytyväisyyteen (Costa 2003;

Shockley-Zalabak et al. 2000) ja oppimiseen (Blomqvist 1997), se lisää

tiedon jakamista (Dirks & Ferrin 2001; Jones & George 1998) ja

tehostaa kommunikointia (Blomqvist 1997).  Luottamuksen myötä tulee

tarpeettomaksi valvoa ja kontrolloida (Costa 2003) yhteistyön toista

osapuolta, luottamuksen myötä myös ongelmanratkaisutaito paranee ja

sitoutumisen myötä myös aikeet lähteä (Blomqvist 1997) ryhmästä

alenee. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tarinoista nousi esiin

se, että kun osapuolten välillä vallitsee luottamus, on muutoksiin

suhtautuminen positiivisempaa, eli luottamus alentaa muutosvastarintaa.

Luottamus kohdistuu hyvin usein siihen yksikköön, minkä kanssa tehdään

yhteistyötä. Yhteistyön osapuoleksi koetaan yksikkö kokonaisuudessaan

eikä siinä työskenteleviä yksittäisiä henkilöitä. Yhteistyön osapuolina

toimivat yksiköt luottavat siihen, että toinen yksikkö toimii sillä tavalla, kuin

on sovittu riippumatta siitä, tuntevatko he henkilöt, jotka yksikössä

työskentelevät.

Toisen yksikön luotettavuutta arvioidaan sen pätevyyden perusteella. Kun

havaitaan, että toisessa yksikössä on tarvittavaa asiantuntemusta ja
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ammattitaitoa, tunnetaan luottamusta yhteistyön osapuolena toimivaa

yksikköä kohtaan.

7.2 Mitkä tekijät rakentavat luottamusta ja miten sitä voi
aktiivisesti rakentaa?

Luottamusta voi rakentaa vuorovaikutuksella (Williams 2001) ja

keskustelun avoimuudella (Jones & George 1998). Nämä olivat kaikkein

merkittävimmät mekanismit luottamuksen rakentamiseksi, jotka tarinoissa

mainittiin. Asenteiden (Jones & George 1998) kommunikoinnin (Becerra

& Cupta 2003; Blomqvist 2002; Shockley-Zalabak et al. 2000) sekä

yhteisten näkemysten ja tavoitteiden (Wong et  al.  2000) rooli  oli  myös

merkittävä. Nämä kaikki ovat luottamuksen rakentamisen mekanismeja

myös tutkijoiden mukaan. Kommunikoinnilla ja yhteisten näkemysten ja

tavoitteiden asetannalla voidaan rakentaa myös ei-henkilöityvää

luottamusta. Yhteistyön osapuolten hyväntahtoisuus (Blomqvist 2002)

rakentaa luottamusta, samoin kuin oikea-aikainen viestintä (Bunt et al.

2005; Lander et al. 2003; Shockley-Zalabak et al. 2000). Viestinnällä

voidaan rakentaa myös luottamusta, joka kohdistuu siihen yksikköön,

jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyö mainittiin myös usein

luottamuksen rakentajana, vaikka sitä ei mainittukaan tässä tutkielmassa

mukana olleessa kirjallisuudessa. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa

huolenpito (Blomqvist 2002; Lander et al. 2003; Shockley-Zalabak et al.

2000), samaistuminen (Bunt et al. 2005; Lander et al. 2003) sekä

suhteen tasapaino (Bunt et al. 2005). Avoimella tiedon jakamisella

(Wong et al. 2000) voidaan tietoisesti rakentaa luottamusta. Edellä

mainitut neljä viimeisintä luottamuksen rakentamisen mekanismia on

mainittu myös aiemmassa kirjallisuudessa. Näistä huolenpidon

osoittaminen on mekanismi, jolla voidaan rakentaa luottamusta, jonka

kohde on ei-henkilöityvä. Aiemman kirjallisuuden ulkopuolelta tarinoissa

mainittiin, että osoittamalla omaa ammattitaitoa ja osaamista, voidaan

luottamusta aktiivisesti rakentaa.
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Kuvassa 10 on vielä kertaalleen kuva luottamukseen liittyvistä

mekanismeista, jotka tulivat tarinoista esiin.

Tunteisiin liittyvät tekijät:
• hyväntahtoisuus (eh)
• sitoutuminen
• samaistuminen (eh)
• muut tunneperäiset

tekijät
• Asenteet
• Arvostus (eh)
• Vastuullisuus

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät
tekijät:
• avoimuus, tiedon

jakaminen
• tulosten

saavuttaminen (eh)
• Muiden/johdon tuki

(eh)
• Yhteistyö (eh)
• Yhteiset tavoitteet

(eh)
• Vastuun jakaminen
• Osoitettu luottamus
• Yhteiset

pelisäännöt (eh)

Tunteisiin liittyvät
tekijät:
• työtyytyväisyys
• sitoutuminen ja

lähtöaikeiden
aleneminen

• yhteisöllisyys
• muutosvastarinnan

aleneminen

Käyttäytymiseen tai
toimintaan liittyvät
tekijät:
• avoimuus, tiedon

jakaminen ja
tehokas
kommunikointi

• suorituskyvyn
paraneminen ja
tuloksellisuus

• valvonnan
tarpeettomuus

• yhteistyö-
käyttäytyminen

• oppiminen
• parempi

ongelmanratkaisu-
taito

Tunteisiin liittyvät tekijät:
• hyväntahtoisuus, vilpitön

toiminta, huolenpito (eh),
samaistuminen, suhteen
tasapaino

• asenteet

Käyttäytymiseen tai toimintaan
liittyvät tekijät:
• kommunikointi (eh), viestintä

(eh), vuorovaikutus, avoin
tiedon jakaminen,
keskustelun avoimuus

• yhteiset näkemykset ja
tavoitteet (eh)

• Yhteistyö (eh)
• Oman osaamisen

osoittaminen

Luottamukseen
vaikuttaa

Luottamuksesta
seuraa

Luottajan
ominaisuudet:
• Kokemukset (eh)

Luottamuksen
kohteen
ominaisuudet (eh):
• pätevyys
• luotettavuus

Luottamuksen rakentuminen
ja tietoinen rakentaminen

Kuva 10. Synteesikuva II tarinoissa esiintyneistä luottamukseen liittyvistä
tekijöistä.

Yllä olevassa kuvassa ovat tarinoista esiin tulleet luottamukseen liittyvät

mekanismit. Kuvassa lihavoituna ovat ne tekijät, jotka tulivat esiin

tarinoista, mutta eivät ole mukana tämän tutkielman

kirjallisuuskatsauksessa olleissa julkaisuissa. Kuten kuvassa on

nähtävissä, olivat asenteet, arvostus ja vastuullisuus mekanismeja,

jotka vaikuttivat luottamukseen tunteisiin liittyvinä tekijöinä. Organisaation
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tai johdon tuki, ylipäätään yhteistyö, yhteiset tavoitteet, vastuun
jakaminen, toimijaa kohtaan osoitettu luottamus sekä yhteiset
pelisäännöt olivat mekanismeja, jotka vaikuttivat luottamukseen

yhteistyössä toimijoiden kesken. Luottamuksen seurauksena olivat myös

muutokset helpompia hyväksyä. Luottamusta nähtiin voitavan rakentaa

yksinkertaisesti tekemällä yhteistyötä. Luottamusta rakennettiin tuomalla

näkyvästi omaa osaamista ja ammattitaitoa esiin. Nämä edellä

luettelemani mekanismit ovat niitä luottamukseen liittyviä mekanismeja,

joita kirjallisuuskatsauksessa ei mainittu ja siksi halusin niitä vielä

korostaa.

Luottamus voi kohdistua joko toiseen henkilöön tai toiseen yksikköön,

jolloin kyse on ei-henkilöityvästä luottamuksesta (Blomqvist, 2002, 175).

Yllä olevassa kuvassa olen merkinnyt luottamusmekanismien perään

kirjainyhdistelmän ”eh” kuvaamaan mekanismia, jolla voidaan vaikuttaa ei-

henkilöityvään luottamukseen. Mekanismeja, joilla voidaan lisätä ei-

henkilöityvää luottamusta, ovat: hyväntahtoisuus, samaistuminen,

arvostus, tulosten saavuttaminen, toisten tai johdon tuki, yhteistyö,

yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet, kokemukset ja pätevyys sekä

luotettavuus, huolenpito, kommunikointi ja viestintä.

8. JOHTOPÄÄTÖKSET

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tutkia sitä, mikä on luottamuksen

rooli ja kuinka se rakentuu organisaation sisäisten yksiköiden välisessä

yhteistyössä. Tarkoituksenani oli tutkia niitä tekijöitä, tai mekanismeja,

jotka liittyvät luottamukseen organisaation sisäisessä yhteistyössä.

Tutkimukseni tein kvalitatiivisin menetelmin ja empiirisenä aineistona

käytin narratiiveja.

Tutkielmani teoriaosuutena on kirjallisuuskatsaus luottamukseen liittyvästä

aiemmasta tutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksessa etsin aineistosta
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luottamusmekanismeja, jotka liittyvät viiteen eri teemaan. Nämä teemat

olivat luottamukseen vaikuttavat tekijät, luottamuksesta seuraavat tekijät,

luotettavuuden arvioiminen, luottamuksen rakentuminen ja luottamuksen

tietoinen rakentaminen.

Empiirisenä aineistona käytin narratiiveja, jotka olivat kuntaorganisaation

avainhenkilöiltä kerättyjä luottamustarinoita. Tutkimuksessa oli mukana

yhteensä 45 tarinaa. Analysoin tarinat käyttäen laadullisen tutkimuksen

analysointimenetelmiä. Jaon ensin tarinat neljään eri luokkaan sisältönsä

perusteella ja tämän jälkeen analysoin kunkin tarinaluokan erikseen.

Aineistosta etsin niitä viiteen teemaan liittyviä luottamustekijöitä, jotka

kirjallisuudessa mainittiin. Olin myös kiinnostunut siitä, nouseeko

aineistosta esiin sellaisia tekijöitä, joita kirjallisuuskatsauksessa ei mainittu.

Tämän lisäksi tarkoituksenani oli analysoida sitä, mihin luottamus

tarinoiden mukaan organisaatiossa kohdistuu; ovatko luottamuksen

kohteena yksikössä toimivat yksilöt vai kohdistuuko luottamus toiseen

yksikköön. Tämän vuoksi etsin sekä kirjallisuuskatsauksesta että

empiirisestä aineistoista mekanismeja, jotka vaikuttavat ei-henkilöityvään

luottamukseen, jolloin luottamuksen kohteena on toinen yksikkö tai

esimerkiksi sen toimintatavat.

Luottamusta eri yksiköiden välillä on tutkittu aiemmin pääsääntöisesti

yrityssektorilla. Tämän vuoksi tutkielmassani oli tarkoitus myös tutkia sitä,

kuinka luottamus näyttäytyy julkissektorin kontekstissa. Kuntaorganisaatio

poikkeaa normaalista yrityksestä toimintatavoiltaan, lähinnä tavoitteiden

sekä johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien suhteen. Tutkielmassani oli

tarkoituksena tutkia myös sitä, vaikuttavatko nuo erot luottamuksen

ilmenemiseen organisaation sisäisessä yhteistyössä.

Tutkielmassani oli siis tarkoitus tarkastella tarinoita kolmesta eri

näkökulmasta, jotka vielä kertaan tässä. Ensiksi etsin aineistosta

aiemmissa tutkimuksissa mainittuja luottamusmekanismeja sekä muita

mekanismeja, jotka nousivat tarinoista esiin. Toisena tavoitteena oli
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tarkastella sitä, mihin luottamus sisäisessä yhteistyössä kohdistuu, toisen

yksikön avainhenkilöön vai siihen yksikköön, jonka kanssa tehdään

yhteistyötä. Kolmanneksi tarkastelun alla oli se, poikkeaako luottamuksen

ilmeneminen kuntaorganisaation ja yksityisen yrityksen välillä.

8.1 Teoreettiset johtopäätökset

Tutkielmani tarkoituksena oli vastata kysymykseen: Mikä on luottamuksen

rooli ja kuinka se rakentuu organisaation sisäisten yksiköiden välisessä

yhteistyössä. Empiirisen aineiston perusteella voin todeta, että

luottamuksen rooli yksiköiden välisessä yhteistyössä on merkittävä.

Luottamus on perusedellytys toimivalle yhteistyösuhteelle. Luottamuksella

on kerrannaisvaikutuksia, joilla saavutetaan yhteistyössä parempia

tuloksia. Esimerkiksi henkilön luottaessa yhteistyön osapuoliin, lisää se

hänen sitoutumistaan yhteistyöhön sekä sen tavoitteisiin ja sitä kautta

vaikuttaa työn tulokseen ja koko organisaation suorituskykyyn. Kun

yhteistyön tavoitteena on lisätä työn tehokkuutta, toimii luottamus sitä

edistävänä tekijänä. Luottamukseen vaikuttavat kaikkein merkittävimmin

osapuolten avoimuus, toisten tuki, yhteistyö sekä aiemmat kokemukset.

Lähes yhtä vahvoja tekijöitä ovat tiedon jakaminen, yhteiset pelisäännöt

sekä osapuolten kyvykkyys. Tiedon jakamisella henkilö toisaalta osoittaa

avoimuutta ja yhteiset pelisäännöt mahdollistavat hedelmällisen

yhteistyön, joten nuo tekijät itse asiassa sisältyvät merkittävimmiksi

nousseisiin luottamukseen vaikuttaviin tekijöihin. Tiedon jakaminen ja

yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ovat käytännön toimia, joilla avoimuus

ja yhteistyö osoitetaan ja se vaikuttaa luottamuksen syntyyn. Luottamus

taas vaikuttaa tämä tutkimuksen mukaan kaikkein selkeimmin

suorituskyvyn paranemiseen, tuloksellisuuteen ja

yhteistyökäyttäytymiseen. Merkittäviä asioita, joita luottamuksesta seuraa

ovat myös sitoutuminen, yhteisöllisyys sekä avoimuus. Toisen henkilön tai

toisen yksikön luotettavuutta arvioidaan sen ammattitaidon perusteella.



86

Luottamus rakentuu hyvin pitkälle käyttäytymisen kautta. Toisen

osapuolen hyväntahtoisuus ja vilpitön toiminta, joka sisältää sitoutumisen

yhteistyöhön, ovat mekanismeja, joilla luottamus rakentuu. Mikäli henkilö

kokee huolenpitoa, voi se vaikuttaa myös luottamukseen, joka kohdistuu

toiseen yksikköön. Luottamus toiseen yksikköön ja sen toimijoihin

rakentuu myös siten, että henkilö samaistuu yhteistyön toiseen

osapuoleen. Tällöin hän muun muassa jakaa samanlaiset arvot yhteistyön

toisen osapuolen kanssa. Osapuolten välisen suhteen täytyy myös olla

tasapainossa, jolloin kumpikaan osapuolista joko ei alista toista tai

suhteen hyödyt ovat tasa-arvoiset. Luottamus rakentuu myös siten, että

yhteistyöhön asennoidutaan lähtökohtaisesti positiivisella tavalla.

Aktiivinen tapa rakentaa luottamusta on lisätä vuorovaikutusta ja

kommunikointia yhteistyösuhteessa. Kun keskustelu on avointa ja

jokaisella on mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä, saa se henkilön

luottamaan yhteistyön osapuoliin, sekä oman yksikön sisällä, että toisessa

yksikössä. Avoimuudella lisätään luottamusta myös yhteistyön toiseen

osapuoleen kokonaisuudessaan, eli toiseen yksikköön. Merkittäviä

luottamuksen tietoisen rakentamisen keinoja ovat myös viestintä ja avoin

tiedon jakaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi oleellisten asioiden oikea-

aikaista ja tarkoituksenmukaista tiedottamista yhteistyön osapuolten

välillä.

Avainhenkilöiden luottamus kohdistuu monessa tapauksessa siihen

yksikköön, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Luottamuksen edellytyksenä

ovat tällöin muun muassa yhteiset näkemykset ja tavoitteet sekä yhdessä

sovitut pelisäännöt.

Empiirisestä aineistosta esiin nousseissa luottamukseen vaikuttavissa

tekijöissä on nähtävissä virkamiehen virkavastuu. Luottamukseen

vaikuttaa aineiston perusteella hyväntahtoisuus, sitoutuminen,

samaistuminen, arvostus ja vastuullisuus, joista voidaan nähdä

virkamiehen asenne tehtävien hoitamiseen yhteistyössä.
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Kuntaorganisaation erityispiirteiden vaikutus luottamukseen organisaation

sisäisessä yhteistyössä ei mielestäni erityisesti ollut tutkimuksessa

käytetyn aineiston perusteella nähtävissä. Joten tämän tutkimuksen

perusteella voin todeta, että kuntaorganisaation ja julkissektorin

erityispiirteet eivät vaikuta luottamukseen organisaation sisäisessä

yhteistyössä.

8.2 Käytännön suositukset

Luottamuksen rooli organisaation sisäisessä yhteistyössä on tärkeää.

Tämän tutkimuksen perusteella voin suositella käytännön työtilanteisiin

seuraavia tekijöitä, joilla sekä henkilöityvään että ei-henkilöityvään

luottamukseen yhteistyössä voidaan vaikuttaa:

Avoimuus

Jaa tietoa avoimesti ja myös vastaanota tietoa muilta. Avoin keskustelu

toimijoiden kesken kehittää luottamusta jatkuvasti.

Käyttäytyminen

Osoita luottamusta toisen kykyihin käyttäytymisellä, koska toinen osapuoli

tekee arvion luotettavuudesta myös käyttäytymisen perusteella. Tämä

kehittää ryhmän identiteettiä ja ryhmähenkeä. Osoita myös itse, että

luotat.

Johdonmukaisuus

Toimi johdonmukaisesti sekä sanoissa että teoissa. Kun itse toimit siten,

kuin odotat toistenkin toimivan, voit vaikuttaa uskottavuuteesi ja

luottamukseen.

Vuorovaikutus, kommunikointi ja viestintä

Ole säännöllisessä vuorovaikutuksessa ja kanssakäymisessä

yhteistyötahojen kanssa, jolloin molemmat voivat arvioida luotettavuutta.

Tiedota täsmällisesti ja riittävän usein sekä perustele tehdyt päätökset.
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Kyvykkyys

Osoita, että sinulla on tarvittavat taidot yhteistyöhön; tekninen ja

liiketoimintaosaaminen sekä kyky yhteistyöhön.

Rehellisyys

Rehellisyydellä osoitat toiselle osapuolelle sen, ettei välillänne ole

kilpailutilannetta. Toimi sovittujen periaatteitten mukaisesti ja pidä

lupauksesi.

Hyväntahtoisuus

Osoita kiinnostuneisuutta ja huolenpitoa toista kohtaan. Kunnioita toista ja

pyri ymmärtämään myös muiden näkökantoja. Osoita, että toimit luottajalle

parhaalla mahdollisella tavalla ja että haluat panostaa suhteeseen. Sen

voit osoittaa halukkuudella oppimiseen, mukautumiskyvyllä ja

sitoutumisella.

Yhteiset arvot

Määritelkää yhteiset arvot yhteistyöhön. Yhteiset arvot tukevat

yhteisöllisyyden tunnetta, joka syventää suhdetta.

Vilpittömyys

Määritelkää selkeä visio, tavoitteet ja toimintaperiaatteet ja tuokaa niitä

jatkuvasti esiin ja vahvistakaa niitä. Näiden avulla vaikutetaan tulosten

saavuttamiseen ja se taas lisää luottamusta.

Reiluus

Kohtele muita reilulla tavalla, koska se kertoo todellisista motiiveistasi ja

toivotuista tuloksista. Kunnioita velvollisuuksia. Älä pelkää

epäonnistumista ja salli virheet myös muille.

Asetu toisen asemaan

Vahvistaaksesi luottamuksellista suhdetta vaihda ja jaa omia

tuntemuksiasi, ajatuksiasi ja odotuksiasi. Osoita, että tuet toista osapuolta.
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”Luottamus on positiivinen kierre”, kuten yhdessä tarinassa sanottiin.

Luottamuksen havaitseminen lisää luottamusta osapuolten kesken. Kun

kokee toisen luotettavaksi, haluaa myös itse käyttäytyä siten, että toinen

voi tehdä havaintoja omasta luotettavuudesta. Positiivinen kierre

kannattaa pitää jatkuvasti liikkeessä.

8.3 Pohdinta

Luottamus on mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta samalla myös erittäin

haastava. Haastavaksi luottamuksen tutkimisen tekee ilmiön

monimuotoisuus. Lisää haasteita antoi empiirinen tutkimusaineistoni, jotka

tässä tutkielmassa ne olivat tarinoita. Tarinoiden kirjoittamisen ohjeistus oli

tarkoituksella väljä, mutta sen vuoksi niiden tutkiminen oli jatkuvaa

merkitysten puntarointia ja tarinoiden tai lauseiden ajatusten

metsästämistä. Muutama aineistossa oleva tarina ei ollut varsinainen

tarina ollenkaan, vaan henkilö oli hyvin analyyttisesti ja jäsennellysti

kertonut luottamuksen merkityksestä ja sen vaikutuksesta yksiköiden

välisessä yhteistyössä. Sellaisen tarinan analysointi oli siten huomattavasti

selkeämpää.

Kirjallisuuskatsauksessa oli mukana 14 tieteellistä julkaisua.

Kirjallisuuskatsauksesta ilmenneet mekanismit jaottelin suurempiin

kokonaisuuksiin ja käytin sitä jaottelua apuna myös empiirisen aineiston

analyysissa. Luottamus organisaation sisäisissä suhteissa on tutkittu

paljon ja itsekin kävin läpi noin 40 julkaisua aiheeseen liittyen. Täysin eri

julkaisujen valitseminen kirjallisuuskatsaukseen olisi nostanut esiin vielä

erilaisia luottamusmekanismeja, esimerkiksi sellaisia, jotka tarinoissa

nousi esiin. Tällöin olisi jaottelukin näyttänyt erilaiselta. Artikkeleita läpi

käydessäni tein havainnon, että tietyt mekanismit alkoivat kirjallisuudessa

toistua. Vaikka käytinkin kyseistä kirjallisuuskatsausta apuna aineiston

analyysissa, ei eri julkaisuja kirjallisuuskatsauksessa käytettäessä olisi

ollut merkitystä tutkimuksen lopputulokseen. Tämä siksi, että samalla kun
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etsin empiirisestä aineistosta aiemmassa kirjallisuudessa mainittuja

luottamusmekanismeja, etsin myös mekanismeja, jotka selkeästi liittyivät

luottamukseen, mutta joita ei ollut aiemmassa kirjallisuudessa mainittu.

Lopputuloksena siitä olisi voinut olla se, että aiemmin mainitut ja tässä

tutkimuksessa esiin tulleet mekanismit olisivat olleet erilaisia, mutta

aineistosta löydetyt mekanismit samoja siitä huolimatta. Tutkimukseni

tavoitteena ei ollut etsiä empiirisestä aineistosta luottamukseen liittyviä

tekijöitä, joita ei aiemmassa kirjallisuudessa mainittu, vaan tavoitteena oli

tutkia sitä, mikä on luottamuksen rooli ja kuinka se rakentuu organisaation

sisäisten yksiköiden välisessä yhteistyössä.

Tarinoita analysoidessani heräsi mieleeni paljon kysymyksiä. Osa

kysymyksistä oli sellaisia, joihin olisin halunnut tarkennusta. Tämä olisi

ollut mahdollista syventämällä tutkimusta esimerkiksi

haastattelututkimuksella, mutta tämän tutkielman puitteissa en sitä tehnyt.

Olisin halunnut tarkentaa muun muassa sitä, mitä tarkoitetaan tarinoissa

usein esiintyneellä luottamukseen vaikuttavalla tekijällä, joka oli yhteistyö.

Yhteistyö luottamukseen vaikuttavana mekanismina on hyvin

mielenkiintoinen. Koen sen mielenkiintoiseksi sen vuoksi, että tarinoissa

esiintyi hyvin usein vain yksinkertainen toteamus siitä, että kun tehdään

yhteistyötä, se vaikuttaa luottamukseen. Voidaanko tämä tulkita siten, että

luottamus on lähtökohtaisesti yhteistyössä mukana? Voitaisiinko se tulkita

myös siten, että yhteistyöhön lähdetään avoimin mielin silloin, kun

yhteistyön tavoitteet ja merkitys ovat selkeät? Se voi tarkoittaa myös sitä,

että yhteistyö mahdollistaa luotettavuuden havaitsemisen ja sen arvioinnin

ja hyvien kokemusten karttuessa luottamuskin lisääntyy. Samainen

toteamus voi tietysti kertoa myös yleisesti siitä asenteesta, että yhteistyö

koetaan mielekkäänä, erityisesti, jos se koetaan aidosti tärkeänä.

Toinen asia, jota olisin halunnut tarkentaa, on luotettavuuden arvioiminen.

Kuten olen aiemmin todennut, oli luotettavuuden arvioimisen mekanismeja

vaikea löytää sekä kirjallisuuskatsauksessa käyttämistäni tieteellisistä

julkaisuista että tarinoista. Osaltaan tämän selittää se, että jaottelin
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luottajan ja luottamuksen kohteen ominaisuudet luottamukseen

vaikuttaviksi tekijöiksi, vaikka ne ilmiselvästi ovat myös mekanismeja, joilla

luotettavuutta arvioidaan. Määritelmässä luottamuksen osapuolista

sanotaan, että luottaja on henkilö, joka arvioi luottamuksen kohteen

luotettavuutta. Luottamusta ei siis voi olla olemassa ilman, että

luottamuksen kohteen luotettavuutta arvioidaan. Tämän perusteella

arvioiminen on siis aina läsnä luottamuksellisissa suhteissa. Luottajan

aiemmilla kokemuksilla on vaikutusta luottamukseen ja sillä voidaan

tarkoittaa yleisesti aiempia kokemuksia ja kulttuuritaustaa (Blomqvist

1997). Sillä, että on aiempia kokemuksia toisesta henkilöstä tai tuntee

toisen yksikön toimintatavat, on tutkimuksen mukaan suuri merkitys

luottamuksen ilmenemisessä. Mielestäni tämä perustuu siihen, että ikään

kuin kokemuksia keräämällä luottajalla on mahdollisuus arvioida toisen

toimijan tai toisen yksikön toimintaa.

Tarinoissa ilmeni muutamaan kertaan toteamus ”on vaan luotettava”.

Kertooko se luottajan henkilökohtaisesta taipumuksesta luottaa, jos

henkilö ei tarkemmin kerro syytä siihen, miksi luottaa? Vaikka toteamus

kuulostaakin päätökseltä luottaa, kyse ei nähdäkseni ole kuitenkaan

tietoperustaisesta luottamuksesta (Costigan et al. 1998), koska siinä

luottaja tekee järkiperäisen päätöksen ja luottamukselle on tuolloin joku

hyvä syy, kuten toisen vastuullisuus, luotettavuus tai pätevyys.

Tarinoiden tulkinta oli vaikeaa, koska kyse oli kerronnasta, johon ei oltu -

kuten aiemmin mainitsin - tarkempaa ohjeistusta annettu. Tulkinta on

todella tutkijan subjektiivinen näkemys ja tutkijana oli jatkuvasti tehtävä

päätöksiä, mistä luottamukseen liittyvästä mekanismista kulloinkin oli kyse,

jotta tutkimuksesta tulisi johdonmukainen. Narratiivinen tutkimusaineisto

oli kuitenkin tietoinen valintani, koska tunsin siihen mielenkiintoa jo

aiemmin. Oli myös mielenkiintoista seurata omaa kypsymistäni asiaan;

kuinka tarinat ensikertaa luettuani eivät tuntuneet puhuvan minulle

lainkaan, mutta mitä pidemmälle tutkielman teossa etenin ja mitä
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enemmän minulla oli teoriapohjaa aineiston käsittelyyn, sitä enemmän

tarinoista alkoi löytyä tekijöitä, jotka liittyivät luottamukseen.

8.4 Jatkotutkimusideat

Tämän työn tavoitteena oli tutkia sitä, mikä on luottamuksen rooli

sisäisessä yhteistyössä. Empiirisestä aineistosta tein sen johtopäätöksen,

että luottamuksen rooli yhteistyössä on merkittävä. Tutkimusaineistona

käytin tarinoita, joissa kerrottiin positiivisesta luottamuskokemuksesta,

vaikka minulla olisi ollut mahdollisuus käyttää tutkimuksessani myös

tarinoita, joissa kerrottiin siitä, kuinka luottamuksen puuttuminen vaikeutti

tehtävien hoitoa. Rajasin negatiiviset luottamustarinat aineistosta pois sen

vuoksi, koska myös teoriaosuudessa jätin käsittelemättä seuraukset

luottamuksen puutteesta. Mikäli luottamuksen roolia ja sen merkitystä

sisäisessä yhteistyössä haluttaisiin vielä syventää, ehdottaisin

jatkotutkimukseksi negatiivisten tarinoiden ottamista tutkimukseen

mukaan.

Tässä tutkimuksessa luokittelin tarinat neljään eri luokkaan niiden sisällön

perusteella. Luokitteluni perustui siihen, minkälaisessa tilanteessa

yhteistyötä tehtiin. Vaikka analysoinkin aineiston noissa tarinaluokissa, en

yhteenvetoa syvällisemmin tutkinut tarinaluokkien välisiä eroja. Mielestäni

olisi mielenkiintoista tutkia sitä, eroavatko luottamuksen mekanismit eri

yhteistyötilanteissa. Mielenkiintoista olisi tutkia myös sitä, minkälaisessa

roolissa luottamus koetaan kuntaorganisaation kussakin yksiköissä silloin,

kun yhteistyötä tehdään yli yksikkörajojen.
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