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”Oli ajatuksia herättävää, et-
tä lähtöni syy oli juuri luotta-
muspula. Olen pohtinut luot-
tamusta eri näkökulmista koko 
työurani”, kirjoittaa Helsingin 
Sanomien ensimmäinen potkut 
saanut päätoimittaja Mikael Pen-
tikäinen.

”Kun luottamusta ei ole, voi-
mavaroja menee neuvottelui-
hin, sopimusten tekoon, val-
vontaan, oikeustaisteluihin, 
heikkoon viestintään, väärinkä-
sityksiin, pienten asioiden pai-
sutteluun, oman edun hake-
miseen, hitauteen ja kitkaan, 
heikkoon sitoutumiseen ja yh-
teistyöhön. (…) Luottamuksen 
puuttuessa yhteisössä on käyn-
nissä jatkuva sisäinen sodan-
käynti, politikointi ja mikrojoh-
taminen. Väärinkäsityksiä riit-
tää, isot johtajat puuttuvat pie-
niin asioihin, hierarkia on jäyk-
kää ja totuudenpuhujia vaino-
taan”, Pentikäinen kuvailee. 

Silti epäluottamus, voiman-
käyttö, oma etu ja tietoinen 
piittaamattomuus muista ovat 
usein suurempia voimia yhteis-
kuntien rakentamisessa kuin 
luottamus. Varmaankin siksi, 
että pidämme epäluottamusta 
itsestäänselvyytenä. 

”Merkkejä luottamuksen ra-
pautumisesta on nähtävillä eri 
puolilla – perheissä, kouluissa, 
politiikassa, työmarkkinoilla ja 
yrityksissä”, Pentikäinen toteaa. 

Sekä epäluottamus että luot-
tamus ovat voimia, jotka pane-
vat liikkeelle omanlaisiaan, al-
kuperäistä voimaa vahvistavia 

prosesseja. Pentikäinen tekee 
kirjassaan näkyväksi luottamus-
ta, josta hänellä on myös työ-
kokemusta: ”Ihmisillä on luot-
tamuksen nälkä. Luottamusta 
saava yrittää enemmän. Näin 
tämän monta kertaa johtajana 
ja esimiehenä. Harva asia moti-
voi ja inspiroi niin paljon kuin 
jaettu luottamus”, Pentiäinen 
toteaa.

Kuinka siis vahvistaa suoma-
laisessa yhteiskunnassa luot-
tamusta? Pentikäinen paneu-
tuu kysymykseen laaja-alaisesti: 
”Meillä ei ole varaa eikä uuden 
tekniikan vuoksi tarvetta ny-
kyiseen johtamismalliin. Julkis-
ta johtamista on syytä uudistaa 
kaikilla tasoilla, kunnista valti-
oon, lähtökohtana kansanvalta.  
Turhaa byrokratiaa ja säätelyä 
pitää purkaa kaikkialta. Pahim-
millaan byrokratia on aikaa vie-
vää raportointia, josta ei ole iloa 
kenellekään. Se luo epäluotta-
muksen ilmapiiriä. (…) Moni-
mutkaisessa maailmassa on py-
rittävä yksinkertaisiin toiminta-
malleihin. Yksinkertainen aut-
taa ymmärtämään, ja kun ym-
märtää, on helpompi luottaa, ja 
kun luottaa, elämä paranee.”

Selvä enemmistö Euroopas-
sa ja myös Suomessa ei luo-
ta EU:hun. Epäluottamus on 
kasvanut viime vuosina. Luot-
tamusta on syönyt puheiden ja 
tekojen ristiriita. On johdettu 
harhaan, jopa valehdeltu. To-
tuuden kiertämisestä on tullut 
politiikan tapa.

”Euroopan luottamuskrii-
si ei korjaannu, jos vastuulliset 
päättäjät eivät totuuden puhu-
misen lisäksi pysty näyttämään 
suuntaa. Jotta EU selviäisi pit-
källä aikavälillä, sen pitää tehdä 
vähemmän, mutta paremmin”, 
Pentikäinen ajattelee. ”Unio-
ni on kahminut ja saanut liikaa 
tehtäviä. EU:n pahin riski on 
sen mammuttitauti, byrokratia, 
monimutkaisuus ja läpinäky-
vyyden puute. Unioni voi pelas-
tua sillä, että se keskittyy olen-
naiseen eikä yritä ratkoa kaikkia 
ongelmia.”

Tunnekokemuksena Penti-
käisen kirjan lukeminen on te-
rapeuttinen. Epäluottamus ai-
heuttaa todellakin paljon turhaa 
kärsimystä. Itse esimerkiksi vi-
haan salasanoja, jotka olemassa 
olollaan viestittävät ”normaali-
na pidetystä” epäluottamukses-
ta.  Haluaisin yksinkertaisesti 
luottaa muihin ihmisiin. 

Maailmamme kaikki suu-
ret haasteet edellyttävät ky-
kyä luottamukselliseen yhteis-
työhön. Pentikäinen käsittelee 
luottamusta monentasoisesti ja 
eri ulottuvuuksissa. Toivon sik-
si, että teos on päänavaus lukui-
sille muille kirjoille, joissa ra-
kennetaan ja vahvistetaan luot-
tamuksen heräämistä, kasvua ja 
hyvinvointia.
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