
Luottamustunti-tiimityökirja

1



2

Sisältö: Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä

Kuvat: Mikael Ahlfors

Ulkoasu ja toteutus: Innocorp Oy

Sisältö
Työkirjan sisällöstä ...............................................................................................................3
Ohjeet vetäjälle .....................................................................................................................4
Luottamus työyhteisössä .....................................................................................................5
Luottamuksen rakentaminen vuorovaikutukseen .................................................................6
Aiheet ja aikataulu ................................................................................................................7
Oma näkemyksesi: mitä luottamus on? .................................................................................8
Luottamus: mitä se on? ........................................................................................................9
Miksi luottamus on tärkeää, ja mihin se perustuu? ............................................................... 10
Luotamme: yksin ja yhdessä ................................................................................................ 11
Kaikkien mielipiteet esiin .................................................................................................... 12
Kaikkien mielipiteet esiin .................................................................................................... 13
Erimielisyydestä yhteisymmärrykseen ................................................................................ 14
Erimielisyydestä sopimukseen ........................................................................................... 15
Kun yhdessä sovitusta poiketaan ........................................................................................ 16
Sanoista teoiksi ...................................................................................................................17
Teen, toimin, käyttäydyn – meidän työyhteisömme lupaukset .............................................. 18
Lupaukset muistiin ja toteutukseen .................................................................................... 19
Kiitos! ................................................................................................................................20



Ohjeet vetäjälle

10 minuuttia 5 minuuttia 10 minuuttia 6 x 5 minuuttia 10 minuuttia

Käy tällä sivulla oleva 
ohjeistus läpi.

Varsinainen istunto 
alkaa. 

Lyhyt video aiheesta:
• Mitä luottamus on?

• Luottamuksen ja 
epäluottamuksen 

ketjut
• Mikä 

luottamuksellisen 
toiminnan tavoite 

on?
Johda keskustelua.

Tähän vaiheeseen on 
varattu 10 min.

Keskustelkaa 
yhdessä jokaisesta 

aiheesta. 
Työkirja ohjaa 

konkretisoimaan 
luottamusta lisäävää 

toimintaa.
Tähän vaiheeseen on 
varattu 30 min. Ohjaa 

keskustelua siten, 
että kaikki kohdat 
ehditään käsitellä.

Vetäkää yhteen 
keskustelun 
tulokset ja 

kirjatkaa työkirjaan 
konkreettiset 

lupaukset, joihin 
kaikki voivat 

sitoutua.

Vetäkää yhteen 
keskustelun 
tulokset ja 

kirjatkaa työkirjaan 
konkreettiset 

lupaukset, joihin 
kaikki voivat 

sitoutua.

Työkirjan sisällöstä
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Luottamustunti-työkirjan sisältö on jaettu kuuteen osaan. Jokainen osio on omalla värillä. Pääset alla 
olevista laatikoista suoraan tiettyyn osioon tai navigoimalla sivu kerrallaan.

Ohjeet vetäjälle

Ohjeet vetäjälle



Ohjeet vetäjälle
Huolehdi valmistautumisesta ennen varsinaista istuntoa.
Tämän työkirjan avulla työyhteisö pohtii luottamuksen merkitystä 
ohjatusti ja käytännönläheisesti. 

Työkirjan avulla vedät tunnin keskustelun hallitusti ja osallistavasti. 
Voit jakaa tarvittavan taustamateriaalin etukäteen, ja kirjaat 
työkirjaan suoraan pohdinnan tulokset.
 
Esimiehenä tai fasilitaattorina sinun tehtäväsi on huolehtia, että 
kaikki pääsevät ääneen ja että lopputuloksia syntyy. 

Yhteisestä keskustelusta syntyy luottamuslupaukset, jotka voi 
lähettää keskusteluun osallistuneille sähköpostiin.
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Luottamus työyhteisössä
Yhteisen pohdinnan lopputulokset voi lähettää tunnin päätteeksi 
sähköpostiin, tai ne voi printata pdf-tiedostona omalle koneelle. 

HUOM! Työkirjaan kirjattavat tekstit eivät tallennu, vaan ne 
pyyhkiytyvät pois, kun käyttäjä poistuu työkirjasta.

Mitä sähköpostiviesti sisältää? 
Sähköpostiin tulevassa pdf-tiedostossa on kaikki tekstit, jotka kirjaat 
avoimiin kenttiin. Mikäli sinulla on yhteys tulostimeen, voit tulostaa 
kaikille omat kopiot saman tien. 

Tähän Luottamustuntiin osallistuivat seuraavat henkilöt: 
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Luottamuksen rakentaminen 
vuorovaikutukseen
Olemmeko valmiina keskittymään? Kaikki 
häiriötekijät on poistettu, matkapuhelimet ja 
tietokoneet suljettu koko istunnon ajaksi?

6
Luottamus



Aiheet ja aikataulu
Tämän työkirjan tavoitteena on auttaa työyhteisöjä rakentamaan 
luottamusta työn vuorovaikutustilanteissa. Istunto etenee näin:

Ensin pohdimme ja määrittelemme luottamuksen käsitettä, sitten 
paneudumme luottamuksen vaikutuksiin työyhteisössä ja lopuksi 
kirjaamme oman tiimimme lupaukset luottamuksen rakentamiseen 
ja vahvistamiseen.

Session lopuksi meillä on siis yhdessä sovittuja, konkreettisia 
lupauksia luottamuksen lisäämiseksi tiimissämme.
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Oma näkemyksesi: 
mitä luottamus on?
Aloitetaan näin: 
1. Jokainen pohtii hetken itsekseen: mitä luottamus on?
2. Keskustellaan hetki aiheesta pareittain.

Tässä vaiheessa tuloksia ei vielä kirjata. 

Seuraavan sivun videolla asiantuntija vastaa samaan kysymykseen.

Aikaa 5 minuuttia
ALOITA!
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https://youtu.be/p2AhuNQCwpE


Miksi luottamus on tärkeää,  
ja mihin se perustuu?
Miten hyödymme luottamuksesta työyhteisössä? Miksi tunne 
luottamuksesta on tärkeä?

Keskustelkaa ja kirjatkaa keskeiset asiat.

Aikaa 10 minuuttia
ALOITA!

Vastaa:
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Luotamme: yksin ja yhdessä
Luottamus siis toteutuu, jos luottamuksen ketjun vaiheet toteutuvat. 
Seuraavaksi käsittelemme luottamuksen rakentamista näiden 
vaiheiden kautta:

 ● Miten varmistamme, että kaikkien mielipiteet tulevat esille ja että 
ne ymmärretään?

 ● Miten toimimme, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen yhteisistä 
menettelytavoista silloin, kun olemme eri mieltä?

 ● Miten toimimme, kun joku poikkeaa siitä, mitä on sovittu?

Aiheita tarkastellaan näkökulmista: Miten toimin ja käyttäydyn? Miten 
en toimi tai käyttäydy? Kyseessä on koko ajan meidän tiimimme ja 
sen toiminta. On kuitenkin tärkeä muistaa, että olemme yksilöinä 
vastuussa omasta käytöksestämme.

Jokaista aihetta kohden on käytettävissä n. 
10 minuuttia. Hyödyntäkää kelloa ja muistakaa 
keskittyä keskustelun tavoitteeseen. 

Ja muistakaa: tässä katsotaan nyt reilusti 
peiliin. Pohtikaa sitä, mitä itse teette – ei sitä 
mitä muut tekevät tai jättävät tekemättä.
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Kaikkien mielipiteet esiin Aikaa 5 minuuttia
ALOITA!

Kiitos! Olette nyt miettineet miten teidän tulee 
yksilöinä välttää, jotta jokaisen mielipiteet eri 
vuorovaikutustilanteissa tulevat esille.

Avoimuus on sitä, että kaikkien osapuolten mielipiteet pääsevät esille 
ja että niitä kuunnellaan. Millainen toiminta ja käyttäytyminen estävät 
tämän? 

Pohtikaa ja kirjatkaa yhdessä kolme asiaa. Käyttäkää konkreettisia 
esimerkkejä.

Vastaa:
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Kaikkien mielipiteet esiin

Seuraavaksi käännämme asian myönteiseksi: 
miten saamme mahdollisimman hyvin eri 
mielipiteet esille?

Miten toimin ja käyttäydyn, jotta kaikki saavat mielipiteensä esiin? 

Kirjatkaa yhdessä kolme asiaa.

Aikaa 5 minuuttia
ALOITA!

Vastaa:
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Erimielisyydestä 
yhteisymmärrykseen

Tämän jälkeen pohdimme vielä, miten 
pääsemme yhteisymmärrykseen yhteisistä 
menettelytavoista.

Miten meidän EI tule toimia silloin, kun olemme eri mieltä 
keskenämme? 

Pohtikaa ja kirjatkaa konkreettisia esimerkkejä huonoista tavoista 
toimia erimielisyystilanteessa.

Aikaa 5 minuuttia
ALOITA!

Vastaa:
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Erimielisyydestä sopimukseen

Seuraavaksi konkretisoimme, miten toimimme 
tilanteessa, jossa joku poikkeaa yhteisesti 
sovitusta.

Miten toimimme, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen yhteisistä 
menettelytavoista?

Aikaa 5 minuuttia
ALOITA!

Vastaa:
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Kun yhdessä sovitusta 
poiketaan

Seuraavaksi mietimme, miten me tiiminä 
muutamme toimintaamme, jotta keskinäinen 
luottamuksemme vahvistuu.

Luottamus perustuu sopimukseen. Miten toimin, kun joku poikkeaa 
siitä, mitä on yhdessä sovittu? 

Kirjatkaa konkreettisia asioita.

Aikaa 5 minuuttia
ALOITA!

Vastaa:
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Sanoista teoiksi

10 minuutissa pitäisi päästä jonkinlaiseen 
lopputulokseen.

Asioiden ei tarvitse olla suuria, eikä niiden tarvitse 
edes olla mullistavan uusia, kunhan ne osaltaan 
rakentavat luottamusta vahvemmaksi.

Toimenpiteet voivat koskea esimerkiksi työn 
tekemisen tapoja, yhteistyön muotoja, tapaa 
jolla puhumme asioista, tapaa jolla kuuntelemme 
toisiamme. Kunhan ne ovat linjassa luottamuksen 
rakentamisen kanssa ja kaikki tiimissä voivat 
toteuttaa niitä.

Nyt on aika sopia, mitä konkreettisia toimenpiteitä me lupaamme 
tehdä luottamuksen toteutumiseksi tiimissämme. Miten toimimme, 
jotta saamme kaikkien mielipiteet esiin, pääsemme erimielisyyksien 
yli ja sitoudumme yhteisiin sääntöihin?

Aikaa keskusteluun ja lupausten kirjaamiseen on 10 minuuttia. 
Tulokset kirjataan seuraavalla sivulla.
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Teen, toimin, käyttäydyn  
– meidän työyhtei- 
sömme lupaukset
Kirjatkaa yhteisen keskustelun pohjalta lupaukset, joiden avulla 
käytännössä toteutatte luottamustavoitteita:

Aikaa 10 minuuttia
ALOITA!

Lupausten sanamuodon hiomiseen ei kannata 
käyttää aikaa turhaan. 

Tärkeintä on, että kaikki ymmärtävät mihin 
sitoudutaan yhdessä, ja että se on aidosti 
sellainen asia, johon voitte vaikuttaa ja joita 
voitte alkaa toteuttaa heti.

Kaikkien mielipiteet esiin:

Erimielisyystilanteissa:

Kun joku rikkoo sovittua:
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Lupaukset muistiin ja 
toteutukseen

Kiitos. Olemme nyt askeleen pidemmällä. 
Aloitetaan lupausten lunastaminen heti.

Luottamus toteutuu vasta sitten, kun nämä 
lupaukset toteutetaan yhdessä.

19
Tiimin lupaukset

Keskustelu ja toiminta ovat vasta alkaneet. Sopikaa, miten ja milloin 
arvioitte yhdessä keskustellen, miten lupaukset toteutuivat. Muutaman 
kuukauden päästä voi olla hyvä hetki miettiä, mikä muuttui.



Kiitos!
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Luottamus tuntuu ja näkyy arjessa:
Kunnioita, Kuuntele, Kiinnostu, Kannusta, Kiitä!

Lisätietoa luottamuksen rakentamisesta ja 
Työturvallisuuskeskuksesta:
ttk.fi
ttk.fi/luottamus

Päätä sessio

Päätä sessio

https://ttk.fi
https://ttk.fi/luottamus
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