LUOTTAMUSKULTTUURI – TYÖYHTEISÖN VOIMAVARA
Luottamus ei ole abstrakti asia, se tuntuu luissa ja ytimissä. Se on mukana jokaisessa
kohtaamisessa ja kaikessa mitä tapahtuu.
Miten luottamus syntyy, hiipuu ja rikkoutuu? Miten sen voi rakentaa uudelleen niin
ihmisten välillä kuin yhteisön sisällä? Luottamuksen kuulee sanoista ja äänensävystä, sen
näkee elekielestä ja aistii tunnelmasta, ja se konkretisoituu teoissa.
Kirjassa kuvataan todellisten luottamustarinoiden kautta luottamuksen tunnetta,
kokemusta ja vaikutuksia. Luottamus syntyy hitaasti, mutta se voi kadota nopeasti.
Luottamukseen tarvitaan vastavuoroisuutta, reilua yhteistyötä, yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja hyviä toimintatapoja.
Mitä paremman luottamuskulttuurin rakennatte, sitä vahvemmiksi tulette yhdessä. Se
antaa tilaa myös tekemisen ilolle ja yhdessä onnistumiselle.
Value Books, ilmestyy joulukuussa 2021.
Sari Kuusela on yhteiskuntatieteiden tohtori ja tietokirjailija, joka on työssään ja
kirjoissaan syventynyt vuorovaikutukseen, työyhteisöjen toimintaan, valtaan ja
johtamiseen sekä sosiaalisten tilanteiden dramaturgiaan.
Minna-Kaarina Forssén on johtamisesta ja työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori,
joka on työurallaan keskittynyt työyhteisöjen onnistumisia tukeviin toimintatapoihin ja
muutosten johtamiseen.
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