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Kun luottamus synnyttääkin epäluottamusta, tulee esiin kysymyksiä 

siitä, miten toimimme työssämme ja elämässämme erilaisissa tilanteissa. 

Miten vaikutamme ja vaikutumme? Yhteisödynaamiset ilmiöt ovat 

läsnä toimiessamme niin julkisissa kuin yksityisissä verkostoissa. 

Niiden ymmärrys antaa mahdollisuuden toimia tietoisemmin ja punnita 

valintojamme. Valintojen eettinen pohdinta on tärkeää voidaksemme elää 

hyvää elämää.

PieNet Piirit,  
suuri luottaMus  
– korruption monet kasvot
2.12.2017 tieteiden talolla klo 10.00 -15.00
(ilmoittautuminen alkaa klo 9.30)

Kirkkokatu 6, Helsinki, www.tieteidentalo.fi/fi/yhteystiedot



onko korruptio inhimillisen elämän väistämätön osa?  
- kamppailu ‘hyvän’ elämän puolesta 
Mannie Sher, Ph.D., Tavistock Institute  
Mannie Sher tarkastelee korruptiota tavistocklaisesta systeemis-psykodynaamis-
esta näkökulmasta. Se tuo uudenlaisen tavan lähestyä ihmisyksilön mieltä sekä 
sitä, miten tuo ‘mieli’ ilmenee ryhmäkäyttäytymisessä.  Sher esittelee yksilöllistä 
ja sosiaalista toimintaa selittävän ´sisäisen objektin´ käsitteen, sillä se aut-
taa ymmärtämään yksilöllistä ja sosiaalista toimintaamme siltä pohjalta, että 
sisäistyneet mielikuvamme merkityksellisistä ihmisistä, tapahtumista ja ajatuksista kantavat sisällään 
vahvoja tunteita ja käsityksiä. Ne vaikuttavat identiteettimme muodostumiseen, uskomuksiimme, 
arvojärjestelmiimme, asenteisiimme ja käyttäytymiseemme, ja näin ollen ne voivat joskus johtaa myös 
korruptioon.  

taloudelliset suhteet, luottamus ja valvonta suomessa
Jukka Pekkarinen, VTT, Professor of Practice, Jyväskylän yliopisto
Jukka Pekkkarinen käsittelee pohjoismaista perinnettä edustavan suoma-
laisen, luottamukseen ja konsensukseen perustuvan yhteiskunnan menesty-
stekijöitä. Näkökulma on ekonomistin, ja hän keskittyy lähinnä hallituksen ja 
etujärjestöjen väliseen vuorovaikutukseen talouspoliittisessa päätöksenteossa 
sekä työmarkkinoilla. Hän pyrkii tuomaan esille toisaalta luottamukseen ja 
yhteistyökykyyn perustuvat järjestelmämme vahvuudet, toisaalta, edellisen 
kääntöpuolena, monien pelisääntöjen ja menettelytapojen konventionaalisuudesta ja kodifi oimat-
tomuudesta seuraavat ulkopuolisen valvonnan aukot ja korruption riskit.

luottamuksen rakentaminen kunnassa 
- johtajuuden kypsyyskoe. 
Kaija Majoinen HT, dosentti, tutkimus- ja kehitysjohtaja, 
Suomen kuntaliitto ry

PHD MANNIE SHER

Director, Group Relations Programme and Principal Re-
searcher & Consultant Tavistock Institute of Human Relations.  
Kirjoitanut muun muassa teoksen The Dynamics of Change: 
Tavistock Approaches to Improving Social Systems, Karnac 
Books

VTT JUKKA PEKKARINEN

Professor of Practice Jyväskylän yliopiston kauppakorkeak-
oulussa. Hän on aiemmin toiminut tutkijana, opettajana ja 
professorina Helsingin yliopistossa ja Kauppakorkeakou-
lussa, tutkijana ja asiantuntijana Suomen Pankissa, Työväen 
taloudellisessa tutkimuslaitoksessa ja OECD:ssa, johtajana 
Palkansaajien tukimuslaitoksen sekä osastopäällikkönä ja al-
ivaltiosihteerinä valtiovarainministeriössä ja valtioneuvoston 
kansliassa. 

HT KAIJA MAJOINEN

Dosentti, Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry

KIMMO ABSETZ TULKKI 

KeNelle seMiNaari oN tarKoitettu?
Kaikille, joita kiinnostavat korruptioon 
liittyvät ilmiöt ajassamme, työntekijöille, 
johtajille, esimiehille ja työelämän kehittäjille, 
organisaatiokonsulteille, työnohjaajille.
Tilaisuuden englanninkielinen osuus tulkitaan 
suomeksi, tulkkina toimii Kimmo Absetz.

HiNta:
Early bird -hinta 31.8. asti yhdistyksen jäsenille 
150, 00 euroa, ei-jäsenille 170,00 euroa
Hinta 31.8. jälkeen yhdistyksen jäsenille 
170,00 euroa, ei-jäsenille 190,00 euroa

ilMoittautuMiNeN Ja lisÄtietoJa:
ilmoittautumiset@fi nod.fi 

Kommenttipuheenvuoro: 
Mitä erityistä välitilan johtaminen merkitsee luottamuksen kannalta?

Liitä ilmoittautumisen yhteyteen yhteystietosi, laskutusosoitteesi 
ja tieto siitä, oletko jäsen vai ei- jäsen. Mikäli osallistuminen 
perutaan 25.10. jälkeen, osallistumishinnasta veloitetaan 50%
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