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1. MONIMUOTOISUUDEN JOHTAMINEN  -  MIKÄ? MIKSI? MITEN? 

 

Tämä raportti perustuu Finnish Business & Society - FiBSin työpajojen (2) esityksiin ja 

keskusteluihin sekä Suomen monimuotoisuusverkoston ja muiden yritysten henkilöstöjohdon 

haastatteluihin. Raportin sisällöstä, raportin ja työpajojen toteutuksesta on vastannut 

kehittämiskonsultti Anna Savileppä Diversa Consultingista yhteistyössä FiBSin kanssa. 

Työpajojen tavoitteena on antaa verkoston yrityksille tietoa monimuotoisuuden johtamisen 

perusteista sekä lisätä yritysten valmiuksia suunnitella monimuotoisuuden johtamisen toimintaa. 

Työpajojen tuloksena osallistujat ymmärtävät, miksi monimuotoisuutta kannattaa johtaa 

päämäärätietoisesti. He tunnistavat kehitystarpeitaan ja asettavat omalle toiminnalleen tavoitteita. 

Työpajat antavat ideoita ja tukevat monimuotoisuuden johtamisen käytäntöjen suunnittelua ja 

toteutusta omassa yrityksessä. Osallistujilla on valmennuksen päätyttyä muistilista käytännön 

toimintamalleista ja toimenpiteistä, jonka avulla he voivat lähteä toteuttamaan oman yrityksen 

monimuotoisuuden johtamista 

Työpajoissa löydetään vastauksia kysymyksiin:  

 Mitä monimuotoisuuden johtaminen tarkoittaa meidän yrityksessämme?  

 Miksi tarvitsemme monimuotoisuuden johtamista?  

 Miten johdamme monimuotoisuutta käytännössä?  

Osallistavat työpajat toteutetaan vuorovaikutteisesti. Yrityshaastattelujen avulla syvennetään 

ymmärrystä toimintaympäristön luomista mahdollisuuksista ja haasteista sekä yritysten tarpeista 

johtaa monimuotoista henkilöstöä. 
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2. MIKÄ ON BUSINESS CASE? 

 

Monimuotoisuuden johtamisen business case, joka perustuu yrityksen strategisiin päämääriin, on 

aina yksilöllinen ja sen rakentaminen vie oman aikansa yrityksessä. Yritysten strategisen business 

casen rakentaminen käynnistyy tarkastelemalla ympäröivän toimintaympäristön tilaa sekä 

tunnistamalla muutostarpeita. Tavoitteena on analysoida demografisia, teknologisia ja sosiaalisia 

arvomuutoksia sekä niiden vaikutuksia yritysten toimintaympäristössä. Miten yritykset ottavat 

huomioon muutosten luomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoimintasuunnitelman ja 

liiketaloudellisten tavoitteiden suunnittelussa?  

Toimintaympäristön muuttuessa on uudistettava yrityksen liiketoimintatapoja, strategioita, 

prosesseja ja johtamista. Yritysten yhteiskunnallisen vastuun ja aktiivisen vastuullisen toiminnan 

kehittäminen palvelutuotannossa ja tuotekehittelyssä on myös tärkeä tavoite. 

 

 

 

 

Demografiset muutokset käsittävät työurien pidentämisen, väestön ikääntymisen ja työssä 

jaksamisen. Ikääntyneen väestön osuus on kasvanut ja tulee jatkamaan kasvuaan seuraavien 

vuosikymmenien ajan. Vuoteen 2050 mennessä Euroopassa arvioidaan olevan kaksi kertaa 

enemmän yli 65-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita. Ihmiset elävät pitempään ja pysyvät terveempinä. 

Hyväkuntoinen ja kokenut vanhempi väestö tarjoaa mahdollisuuksia työvoiman laadun 

parantamiselle. Yritykset panostavat lisää resursseja myös nuorten työllistymiseen, osaamisen 

kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 
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Erilaisuuden ja monimuotoisen työvoiman luomia muita mahdollisuuksia ja haasteita 

organisaatiossa ovat eri-ikäisten työntekijöiden johtaminen samassa työyhteisössä, naisten 

osuuden lisääntyminen johtotehtävissä, maahanmuuttajien määrän nopea kasvu ja työyhteisöjen 

monikulttuurisuus. Monimuotoinen työympäristö vaatii johtamiselta uudenlaista herkkyyttä ja 

joustavuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologiset muutokset  

Yrityksen käytettävissä oleva tietomäärä on merkittävästi kasvanut. Tämä on seurausta siitä, että 

tiedon keräämisestä, jakamisesta ja analysointia nopeuttava ja tehostava teknologia on kehittynyt 

nopeasti. Aiemmin saavuttamaton tieto on nyt julkista, mutta laadullisen tiedon helppo saatavuus 

lisää tarvetta organisoida ja optimoida tietoa entistä strategisemmin. Raja henkilökohtaisen ja 

julkisen tiedon välillä on hämärtynyt. 

Ympärivuorokautiset verkostot ja tiedon haku pilvipalvelusta nopeuttavat analyysiä ja päätöksen 

tekoa liiketoiminnassa. Telekonferenssiteknologia ja siihen liittyvät tuotteet tarjoavat yrityksille 

mahdollisuuden palkata suuremman määrän osaavia virtuaalityöntekijöitä. E-lukulaitteet tekevät 

tiedosta helpommin saatavaa. Henkilökohtaiset mobiilialustat ja -sovellutukset voivat tehostaa 

työntekijöiden sitoutumista, yhteistyötä ja tuottavuutta. Informaatioteknologia on muuttanut 

yritysten liiketoimintatapoja ja prosesseja sekä avannut uusia mahdollisuuksia myös 

monimuotoisen työvoiman johtamiseen. 

 

 

 

 

Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön määrä 

Helsingin seudulla kasvaa 100 000:sta 250 000:teen, jolloin 

osuus väestöstä on 15%. 

 

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 

2010-2030, pääkaupunkiseudun tilasto -ja 

tutkimusyksiköt, 2010  
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Sosiaaliset arvomuutokset 

Viime vuosikymmenen aikana suhtautuminen seksuaalisiin vähemmistöihin on muuttunut 

hyväksyvämmäksi ja avoimemmaksi.  Seksuaalisesta erilaisuudesta keskustellaan ja roolimallit 

ovat monipuolistuneet mediassa. Vammaisten elämää ja stereotyyppisiä asenteita vammaisia 

kohtaan on käsitelty taiteen keinoin mm. Suomessa vasta ensi iltansa saaneissa elokuvissa ”Luihin 

ja ytimiin” ja ”Koskemattomat”. Yhteiskunnallinen keskustelu erilaisuudesta ja eri vähemmistöjen 

asemasta on käynnistymässä julkisuudessa, vaikka väestön asenteissa ja arjen käyttäytymisessä 

onkin vielä parantamisen varaa. 

Taloudellinen lama kiristää asenteita maahanmuuttajia kohtaan. Työelämässä maahanmuuttajat 

nähdään erityisryhmänä, joka tarvitsee perehdytystä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämän 

pelisääntöihin.  

Kun monikulttuurisen työyhteisön ristiriitatilanteita ratkotaan, syitä ovat usein stereotyyppisten 

asenteiden lisäksi myös henkilöstön epäselvät työroolit, työnjako ja pelisäännöt. Kulttuurisesti 

erilaisen työntekijän rekrytointi huonosti johdettuun työyhteisöön lisää usein arjen haasteita työssä. 

Monikulttuurisuus on koko työyhteisön yhteinen asia - voimavara tai haaste riippuen siitä miten 

työyhteisöä johdetaan. Onnistunut monikulttuurinen johtaminen edellyttää usein yrityksen johdon ja 

koko henkilöstön asennemuutosta. 

Eri vähemmistöryhmien tarpeita on otettu huomioon melko vähän tuotekehittelyssä ja 

markkinoinnissa. Tarvitaan eri vähemmistöryhmien syvempää asiakasymmärrystä, heikkojen 

signaalien lukutaitoa ja luovaa suunnittelua. Lainsäädännölliset muutokset (mm. yhdenvertaisuus-

laki, tasa-arvolaki) ovat luoneet normiperustan, joka velvoittaa parantamaan vähemmistöjen 

asemaa ja edistämään yhdenvertaisuutta työelämässä ja asiakaspalvelussa. 
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Yrityksen business case rakennetaan yrityksen liiketaloudellisista hyödyistä eli ”drivereista” käsin.  

 Mitä liiketaloudellisia hyötyjä yritys voi monimuotoisuuden johtamisella saavuttaa?  

 Miksi lähdemme suunnittelemaan ja kehittämään monimuotoista henkilöstöpolitiikkaa, 

palveluja erilaisille asiakasryhmille?  

Koveneva kilpailu osaavasta työvoimasta on yleensä yritysten tärkein driveri monimuotoisuuden 

johtamiseen. Pyrkimyksenä on rekrytoida ja sitouttaa monimuotoista henkilöstöä tehokkaasti. 

Työvoiman saatavuuden turvaaminen eri toimialoilla (mm. vähittäiskauppa, huolto -ja hoiva-alat) on 

myös tärkeä monimuotoisuuden johtamisen driveri. 

Yritysten kansainvälistyminen, yritysostot, fuusiot ja offshoring -toiminnat asettavat uudenlaisia 

haasteita johdon ja henkilöstön osaamiselle. Yhdenvertaisuuden edistäminen esim. palvelujen 

tarjonnassa perustuu lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamiselle.  

Yritys rakentaa omista drivereista käsin monimuotoisuuden johtamisen toimintapolitiikkansa, joka 

integroidaan yrityksen strategiaan, liiketaloudellisiin tavoitteisiin, yrityksen visioon ja missioon. 

 

 

3. MITÄ MONIMUOTOISUUDEN JOHTAMINEN ON?  

 

Monimuotoisuuden johtaminen on koko organisaation yhteinen asia. Monimuotoisuuden johtamista 

ei tulisi nähdä irrallaan tavanomaisesta henkilöstöjohtamisesta, jolloin haasteet nähdään tietyille 

erityisryhmille kuuluvina puutteina tai hankaluuksina. Monimuotoisuus on uusien mahdollisuuksien 

etsimistä ja kilpailukyvyn parantamista. Erilaisuus on johtamisen ja esimiestyön työkalupakin 

laajentamista. Erilaisuuden hyödyntäminen edellyttää kannustavaa ja osallistavaa 

organisaatiokulttuuria ja taitavaa, monimuotoisuutta suosivaa johtoa.  

Monimuotoisuuden johtaminen (diversity management) on erilaisuuden (diversity) lisäksi 

osallisuuden ja osallistavuuden (inclusion) johtamista.  Yritykset hankkivat laadullista ja määrällistä 

tietoa henkilöstöstä organisaation eri tasoilla. Joskus ne asettavat myös määrällisiä tavoitteita ja 

kiintiöitä.  

Johtamisen kehittämisohjelmat, jotka edistävät henkilöstön osallisuutta ja osallistavia 

työkäytäntöjä, jäävät huomattavasti vähemmälle huomiolle yritysten monimuotoisuuspolitiikassa. 

Panostetaan sellaiseen kehittämiseen, mitä voidaan määrällisesti mitata. Monimuotoisuuden 

johtaminen on sitoutumista pitkän aikavälin kehittämistyöhön, jolloin vaikutukset ovat usein 

näkyvissä vasta vuosien päästä.  
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      Mitä monimuotoisuuden johtamiseen kuuluu? 

• Osallisuus, osallistuminen, inkluusio  

 

 Yhteisöön kuulumisen tunne, sitoutuminen yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin  

•  Monimuotoisuus, erilaisuus 

 

 Erilaisen osaamisen ja kokemusten arvostaminen sekä hyödyntäminen 

•  Yhdenvertaisuus 

 

Syrjinnän poistaminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen 

 

Business Case, Bender Pigeyre 2010 

    Mitä monimuotoisuus on? 

• Sosiaalisen ryhmän ominaisuudet, ikä, etnisyys, sukupuoli, uskonto, vammaisuus jne. 

•  Informaation ja osaamisen monimuotoisuus, koulutustaso, kokemukset, kompetenssit, 

verkostot  

• Tavoitteiden ja arvojen monimuotoisuus, yrityksen ja tiimin arvot, työnteon arvot ja 

käytännöt, yrityksen vision ja mission tulkinta 

            Karen Jehn, Wharton Business School 



 8 

4. MIKSI TARVITSEMME MONIMUOTOISUUDEN JOHTAMISTA? 

 

Minkä takia verkoston yritykset kehittävät monimuotoisuuden johtamista? Työvoiman saatavuuden 

takaaminen nyt ja tulevaisuudessa on yritysten keskeinen driveri lähteä mukaan monimuotoi-

suuden johtamiseen. Muita sisäisiä drivereita ovat tarve yhtenäistää ja vahvistaa fuusion tai 

yritysostojen jälkeen toimintakulttuuria, uudistaa henkilöstön johtamisjärjestelmiä sekä panostaa 

osaamisen ja suorituksen johtamiseen. Tavoitteena on viedä yrityksessä haluttua tahtotilaa 

eteenpäin ja vahvistaa henkilöstön osaamisen nykyvahvuuksia.   

Osaava henkilöstö yrityksen eri tasoilla tukee yrityksen joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä 

ulkoisiin muutoksiin. Osaamisen täysimittainen hyödyntäminen edellyttää hiljaisen tiedon ja 

osaamisen näkyväksi tekemistä ja hyödyntämistä. On tarpeellista motivoida ja sitouttaa 

henkilöstöä ylittämään oma mukavuusalueensa. Monimuotoisuuden johtaminen edistää 

henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista. Työnantajakuvan kirkastaminen on myös yksi selkeä 

driveri. 

Yritysten ulkoisiksi liiketaloudellisiksi hyödyiksi nähdään erilaisten asiakkaiden tarpeisiin 

vastaaminen sekä globalisaation tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Yritykset tarvitsevat yhä 

enemmän kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa. Vahvan yhteistyön kehittäminen ulkomaisten 

kumppanien kanssa edellyttää toiminnallisten ja kulttuuristen erojen ymmärtämistä ja aktiivista 

vuoropuhelua. Tavoitteena on laaja-alainen, hallittu muutos kansainvälisessä liiketoiminnassa 

offshoring –toimintojen avulla. Offshoring -toimintoihin siirrytään tiimeittäin hallitulla ”roadmapilla”.  

Yhteiskunnallinen vastuu nuorten hyvinvoinnista ja työllistymisestä nähdään myös yhtenä tärkeänä 

eettisenä driverina. Nuorten työntekijöiden työllistämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia. 

 

.  
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5. MITEN JOHDAMME MONIMUOTOISUUTTA? 

 

Miten yritykset johtavat monimuotoisuutta käytännössä? Kokonaisvaltaisen monimuotoisuuden 

johtamisen tavoitteena on tunnistaa, arvostaa ja hyödyntää henkilöstön erilaisuutta ja 

monimuotoista osaamista sekä edistää osallistavia ja joustavia työkäytäntöjä. Tarkoituksena on 

integroida nämä tavoitteet yrityksen olemassa oleviin eri toimintajärjestelmiin, asiakaspalveluun, 

tuotevalikoimiin, standardeihin, rekrytointiin, valintakriteereihin, kompetensseihin, työkäytäntöihin, 

johtamiskulttuuriin, alihankintasuhteisiin jne.  

Esimiesten suoritusarviointiin sisällytetään määrälliset tulostavoitteet sekä laadullisia toimintaan ja 

kehittämiseen liittyviä tulostavoitteita. Monimuotoisuuden johtaminen valtavirtaistetaan yrityksen 

kaikkiin toimintoihin ja henkilöstöjohtamiseen. 

 

 
 

 

Työpajojen osallistujat pohtivat monimuotoisuuden johtamisen toteuttamista käytännössä kolme 

teeman pohjalta: 

 monimuotoisuuden huomioon ottava asiakaspalvelu ja eri asiakasryhmien tarpeet  

 monimuotoisuuden johtamisen strateginen suunnittelu ja  

 osaamisen johtaminen 
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MITEN KEHITÄMME ASIAKASPALVELUA? 

 Minkälaisia hyviä monimuotoisuuden huomioon ottavia asiakaspalvelun käytäntöjä ja 
tuotekehittelyä yrityksessä on olemassa? 

 Minkälaisia uusia asiakasryhmiä on tullut? Minkälaisia tarpeita heillä on? 

 Tavoitammeko kaikki asiakasryhmät, jotka haluaisimme tavoittaa? 

 Minkälaisia hyviä asiakastyön käytäntöjä voisimme kehittää?   
 

Henkilöstön monimuotoisuuden on todettu olevan etu tuotekehittelyssä, markkinoinnissa ja 

asiakaspalvelussa. Monimuotoistuvat asiakasryhmät luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia 

tuotekehittelyyn ja markkinointiin. Yritykset ottavat yhä enemmän palvelutuotannossaan huomioon 

eri asiakassegmenttien esim. iäkkäiden, nuorten, maahanmuuttajien tarpeita.  

Johtamisen tavoiterooliin kuuluu ymmärtää asiakastarpeita yhä paremmin. Asiakkuuksien hallinnan 

tärkeitä tavoitteita ovat palvelujen kokonaislaatu, saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja turvallisuus. 

Yritykset rakentavat asiakaslähtöisesti yhä joustavampia ratkaisuja nykyisille ja potentiaalisille 

asiakkaille.  Tuotetaan oikeita ja elämää helpottavia palveluita eri asiakasryhmille: iäkkäille 

senioripuhelin ja mobiiliturva –palvelutuotteet, koulunsa aloittaville lapsille ilmaiset prepaid -liittymät 

jne.  

Asiakkailla on yhä enemmän laaja-alaista osaamista mm. liiketoiminnasta ja he edellyttivät 

vastaavaa osaamista myös palveluntarjoajilta. Menetelmien ja työvälineiden kehittäminen mm. 

asiakasraadin palautteen avulla, on tärkeää. 

Yritysten olisikin mielekästä arvioida omaa asiakaspalvelujärjestelmäänsä ja tiedonhankintaansa: 

Hyödynnetäänkö olemassa olevaa, asiakkaiden tuottamaa tietoa riittävästi monimuotoisuuden 

johtamisen näkökulmasta? Jääkö tärkeitä heikkoja signaaleja piiloon? Miten hyödyntää kaikki 

tärkeät signaalit? Miten arjen innovatiivisuutta saadaan asiakaspinnassa enemmän esille? Toimiiko 

yrityksen oma palautejärjestelmä riittävän hyvin? Tarvitaanko järjestelmällisempää tapaa seurata ja 

tutkia asiakkaiden tarpeita asiakasymmärryksen syventämiseksi? Mikä on asiakkaiden rooli 

palvelujen ja tuotteiden kehittämistyössä?  

 

MITEN SUUNNITTELEMME JA JOHDAMME MONIMUOTOISUTTA OMASSA 

YRITYKSESSÄ? 

Tiedon kerääminen 

 Mitä tietoa (selvityksiä, tilastoja, asiakkaiden näkemyksiä jne.) tarvitsemme suunnittelua 
varten? Minkälaista tietoa on olemassa? Mitä tietoa tarvitsee hankkia? Miten hankimme 
tarvittavan tiedon? 

 
Monimuotoisuuden johtamisen suunnittelun tueksi yritykset tarvitsevat nykytilanteen analyysiä, 

määrällistä ja laadullista tietoa henkilöstöresursseista, niiden jakautumisesta ja kehittämistarpeista, 

tietoa organisaation suorituskyvystä, johtamiskäytännöistä, henkilöstön motivaatiosta ja 

sitoutumisesta, ilmapiiristä, vuorovaikutuksesta ja palautteesta jne. Tämän lisäksi tarvitaan tietoa 

eri asiakasryhmien tarpeista tuotekehittelyä ja markkinointia varten. 
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Yrityksissä kerätään ja tilastoidaan tietoa naisten ja miesten, eri-ikäisten, eri etnisten 

vähemmistöjen määristä organisaation eri tasoille, ydin -ja tukifunktioissa jne. Tilastollisia laskelmia 

tehdään ja benchmarkataan toimialan muihin yrityksiin. Yritykset ovat usein melko varovaisia 

määrittelemään ja sitoutumaan jonkin vähemmistöryhmän määrällisiin tavoitearvioihin. 

Monimuotoisuuden johtamiseen liittyvää tietoa kerätään eri tavoin mm. henkilöstökyselyn avulla. 

Miten monimuotoisuuteen liittyvät teemat on integroitu henkilöstökyselyyn? Minkälaisia asioita 

kysytään? Mitä muita selvitystapoja voidaan käyttää? 

Monimuotoisuuden johtaminen on mielekästä integroida olemassa oleviin tiedonhankinta-

järjestelmiin ja - käytäntöihin. Henkilöstökyselyyn liitetään kysymyksiä sukupuolten tasa-arvosta, 

syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta sekä kysymyksiä henkilöstön kokemasta oikeudenmukaisesta 

kohtelusta, koetusta osallisuudesta ja yhteistyöstä sekä osallistumismahdollisuuksista. 

Erityisryhmille mm. maahanmuuttajille suunnataan myös omia kyselyjä.  

Kysely ainoana tiedonkeruumenetelmänä koetaan usein riittämättömäksi Teema- ja 

fokusryhmähaastattelujen avulla on mahdollista hankkia tarvittavaa lisätietoa henkilöstön 

kokemuksista ja näkemyksistä sekä aloittaa vuoropuhelu henkilöstön kanssa monimuotoisuuden 

johtamisen suunnittelua varten. 

 

Monimuotoisuuden integrointi strategiaan ja arjen työkäytäntöihin 

 Mihin organisaation ja yhteistyön olemassa oleviin rakenteisiin (työryhmiin, käytäntöihin 
jne.) monimuotoisuus voidaan integroida? Mitä tarvitsemme lisää?  

 Keitä tarvitsemme yrityksessä mukaan suunnitteluun? Keitä sitoutamme? Johdon, 
henkilöstöhallinnon, sidosryhmät jne? Miten resurssoimme? 

 Mitä toimintaprosesseja (johtamista, kehittämistä, yhteissuunnittelua, viestintää jne.) 
tarvitsemme monimuotoisuuden johtamista varten?  

 Miten seuraamme toteutusta ja tuloksia?   
  

Monimuotoisuuden johtamisen toimintapolitiikka on tarkoitus synkronoida yrityksen strategiaan ja 

liiketaloudellisiin tavoitteisiin, suhteuttaa olemassa oleviin suunnitelmiin ja kehittämistoimintaan. 

Korkeimman johdon sitoutuminen monimuotoisuuden johtamisen tavoitteisiin on ensiarvoisen 

tärkeää samoin kuin saada ulkoisten sidosryhmien kannatus monimuotoisuuden johtamisen 

politiikalle. Riittävä resurssointi monimuotoisuuden johtamiseen on toiminnan perusedellytys. 

Käytännössä yritykset kokevat, että ”on parempi olla puhumatta monimuotoisuuden johtamisesta 

strategisena tavoitteena, jotta ei kuormitettaisi organisaatiota ylimääräisillä suunnitelmilla”. Sen 

sijaan pyritään tunnistamaan yrityksessä jo olemassa olevia monimuotoisuuden johtamisen hyviä 

käytäntöjä ja toimintamalleja. Ei koeta tarvetta erillisiin monimuotoisuuden johtamisen hankkeisiin 

eikä haluta nostattaa monimuotoisuuden johtamisen ”hypeä” yrityksessä.  

Tärkeintä onkin monimuotoisuuden juurruttaminen osaksi arjen johtamista ja yrityksen 

toimintakulttuuria. Monimuotoisuus integroidaan ”matalalla profiililla” johtamisjärjestelmiin, 

rakenteisiin ja toimintaprosesseihin ja vahvistetaan olemassa olevaa monimuotoisuusajattelua. 

Monimuotoisuus on tärkeää integroida myös yrityksen mittaus -ja laatujärjestelmiin sekä seurata ja 

arvioida toteutumista. Arvioinnin keskeinen haaste on myös monimuotoisuuden johtamisessa 

mittareiden ja kriteereiden tarkoituksenmukaisuus, tarkkuus ja luotettavuus. 
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Viestintä 

 Miten viestimme monimuotoisuuden johtamisesta organisaatiossa ja ulkoisessa 

viestinnässä? Miten sitoutamme henkilöstöä? 

Monimuotoisuuden johtamisen toimintasuunnitelmien tulisi heijastaa arvojen mukaista toimintaa 

sovitulla tavalla. Tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä minkälainen monimuotoisuuden 

ja osallistamisen huomioon ottava tapa toteuttaa sovittuja suunnitelmia on. Kaikilla on yhteinen 

vastuu monimuotoisuuden johtamisesta arjessa.  

Organisaation monisuuntainen, vertikaalinen ja horisontaalinen, viestintä ja tiedottaminen ovat 

tärkein tapa saada monimuotoisuuden johtaminen osaksi yrityksen arjen toimintaa. Eri 

kohderyhmille, johdolle, esimiehille ja työntekijöille viestitään eriytetysti, jotta viesti menisi 

tuloksellisesti perille.  

Yritykset tiedottavat monimuotoisuuden johtamisesta asiakaslehdissä, sähköisessä tiedotuksessa, 

sosiaalisessa mediassa jne. Päätetään monimuotoisuuden johtamisen viestinnän sisällöistä, 

tavoista ja ajankohdasta sekä panostetaan ytimekkääseen ja tiivistettyyn viestintään (A4).  

Viestinnässä yritykset käsittelevät mitä monimuotoisuus tarkoittaa yrityksen missiossa, visiossa ja 

strategisissa tavoitteissa. Samalla tavalla kuin strategian jalkauttamisessa pohditaan mitä nämä 

tavoitteet merkitsevät arjen työkäytännöissä. Esimiehet ja tiiminvetäjät avaavat tavoitteita ja 

edistävät vuoropuhelua vision ja tavoitteiden käytännön merkityksestä tiimeissä ja työyhteisössä. 

Henkilöstö sitoutetaan monimuotoisuuden johtamiseen arjen työssä.  

Yritykset tarvitsevat myös henkilöstön viestinnän pelisääntöjä. Miten tulisi käyttäytyä sosiaalisessa 

mediassa? Eettisistä periaatteista ja toimintaohjeista tiedotetaan käsikirjoissa ja standardeissa. 

Eettisten periaatteiden noudattamista seurataan nettipohjaisen testin avulla kahden vuoden 

väliajoin. Tulokset käydään lävitse henkilöstön kehitys -ja tavoitekeskusteluissa.  

 

Kehitys -ja intressiryhmät 

Yrityksissä toimii erilaisia kehitys -ja intressiryhmiä mm. sukupuolen, etnisen alkuperän, 

seksuaalisen suuntautumisen mukaan.  Ryhmien tavoite on tuoda henkilöstön omia kokemuksia ja 

näkemyksiä henkilöstöjohdon tietoisuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Verkostot ja ryhmät 

toimivat henkilöstön äänitorvena suhteessa henkilöstöjohtoon. Ryhmät raportoivat usein suoraan 

yrityksen johdolle. 

Työntekijäverkostot ja ryhmät lisäävät avoimuutta ja vuoropuhelua yrityksessä sekä kehittävät 

jäsenten vuorovaikutustaitoja. Ryhmät edistävät erilaisten henkilöstöryhmien välistä 

yhdenvertaisuutta. Verkostot järjestävät valmennusta ja koulutusta sekä esim. monikulttuurisia 

urheilu- ja tanssitapahtumia. Yhteistyötä tehdään ay-liikkeen kanssa eri hankkeissa. 

Vähemmistöjen verkostoja hyödynnetään myös rekrytoinnissa.   
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MITEN KEHITÄMME OSAAMISTA? 

 Minkälaista monimuotoisuuden johtamisen osaamista (esimiestyö, tiimityö, asiakkuuksien 
johtaminen, viestintä, rekrytointi jne.) yrityksessä on jo olemassa?   

 Minkälaisia monimuotoisuuden johtamisen osaamistarpeita on? Mitä osaamista tarvitsemme 
lisää monimuotoisuuden johtamista varten tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? 

 Minkälaisin toimenpitein (työkierto, parityö, mentorointi, action learning jne.) voisimme kehittää 
monimuotoisuuden johtamisen osaamista? Mitä hyviä käytäntöjä on olemassa? 

 Minkälaisia valmennusohjelmia (esimiestyö jne.) on? Miten monimuotoisuuden johtaminen on 
niissä otettu huomioon? 

 Minkälaisia valmennusohjelmia tarvitsemme? Kenelle? 
 

Monimuotoisuuden johtamisen ydinkompetenssien määrittely perustuu yrityksen strategisiin 

tavoitteisiin. Esimiesten sitouttaminen ja valmentaminen ovat ensimmäisiä askelia 

monimuotoisuuden johtamisen integroinnissa organisaatioon. Tavoitteena on henkilöstön 

osaamisen täysi hyödyntäminen ja piilo-osaamisen esille tuominen.  

Yritykset panostavat valmennusohjelmiin, jotka käsittelevät itsensä johtamista, stereotypioita, 

esimiehen rooleja, erilaisuuden johtamista tiimissä jne. Kehitetään prosesseja, joilla tunnistetaan 

ihmisten kompetensseja yli oman tehtäväalueen. Perehdyttämiseen panostaminen on myös 

tärkeää.  

Valmennuksen lisäksi yritykset käyttävät tällä hetkellä paljon yksilö-ja ryhmäcoachingia, jossa 

käsitellään erilaisuutta työyhteisössä. Tärkeintä on kehittää valmennusta, joka lähtee arjen työn 

tarpeista. Esimerkkiin, case -työskentelyyn perustuva valmennus on todettu yhdeksi 

tehokkaimmiksi valmennusmuodoista myös erilaisuuden kohtaamisessa. 

 

”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” 

Yrityksen toimintakulttuurilla on ensiarvoisen tärkeä merkitys monimuotoisuuden johtamisessa. 

Avointa vuorovaikutuskulttuuria rakennetaan osallistavalla esimiestyöllä, keskinäiselle 

vuorovaikutuksella ja palautteenannolle. Yhteisöllisyyden edistäminen, tiedottaminen ja pientenkin 

muutosten juhlistaminen ovat hyödyllisiä, jotta henkilöstö motivoituu oman työnsä myönteisistä 

tuloksista ja sitoutuu työhönsä. 

Monimuotoisuuden johtamisella pyritään tavoitekulttuuriin, joka perustuu yrityksen olemassa 

oleville vahvuuksille.  Tavoitteena on käytännön keinojen suunnittelu ja työkalujen luominen 

tavoitekulttuurin rakentamiseksi. Yhteinen tapa toimia vahvistuu ja selkeytyy. Tarkoituksena on, 

että monimuotoisuus tulisi keskeiseksi osaksi yrityskulttuuria, yrityksen DNA:ksi. 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Diversity Best Practices  

• Carrier Road Show –naisten uramahdollisuuksien 

 edistäminen hyvien esimerkkien avulla (Microsoft) 

• Talent Age – 55+ osaajien selvitys (HP) 

• Nuoret työntekijät - ohjelmat (HP, Logica) 

• Awareness Raising –valmennusohjelma  (Microsoft, l´Oréal, Sodéxo) 
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LIITE 1 

Diversity Coaching –työpaja 25.10 

Aika  25.10 klo 08-11 

Paikka  FiBS, Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki  

Ohjelma 

8.30 Aamiainen ja alustukset  

Henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtaminen muuttuvassa 

ympäristössä 

 Anna Savileppä, Diversa 

 Ulla Roiha, FiBS 

 Aulikki Sippola, FiBS   

9.30    Diversity coaching -ryhmätyöskentelyä  

10.45      Keskustelua ja yhteenveto 

11.00      Tilaisuus päättyy 

  

OSALLISTUJAT 

Pirjo Harjunen, Työ-ja elinkeinoministeriö 

Maiju Kekkonen, Logica  

Eija Kiviranta, Logica  

Noomi Lehtosaari, DNA 

Liisa Männistö, Työ-ja elinkeinoministeriö 
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LIITE 2 

Diversity Best Practices –työpaja 15.11 

Aika  15.11 klo 08-12 

Paikka  FiBS, Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki 

Ohjelma 

08.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

08.30  Miten toteutetaan monimuotoisuuden johtamista? 

 Ulla Roiha FiBS ry 

 Anna Savileppä Diversa Consulting 

09.00 Monimuotoisuuden johtamisen hyvistä käytännöistä 

 ”Monimuotoisuuden jalkauttaminen osaksi arjen johtamista” henkilöstöjohtaja Marko  

 Rissanen, DNA Oy 

” SOLin Monikulttuurisen kehitysryhmän toiminta”, johtaja Timo Sairanen SOLEMO 

Oy 

Keskustelua 

10.00 Tauko 

10.10 Miten suunnittelen ja toteutan monimuotoisuuden johtamista omassa 

yrityksessäni? Toimintojen ja hyvien käytäntöjen suunnittelua 

 Mitä tietoa tarvitsen suunnittelua varten?   

 Minkälaista organisoitumista tarvitsen monimuotoisuuden johtamista varten? 

 Minkälaista yhteistyötä ja keitä kumppaneita tarvitsen? Miten sitoutan johdon, 
esimiehet ja työyhteisöt? Entä sidosryhmät? 

 Minkälaista osaamista tarvitsen?  

 Miten viestin monimuotoisuuden johtamisesta organisaatiossa ja ulkoisessa 
viestinnässä?   

 Miten seuraan toteutusta ja tuloksia? jne. 
 

11.40  Yhteenveto, palaute ja keskustelua  

12.00  Tilaisuus päättyy 

Työpajan toteutuksesta vastaa kehittämiskonsultti VTM Anna Savileppä Diversa Consultingista 
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OSALLISTUJAT 

Tea Berndtson, Amiedu 

Casper Herler, Borenius  

Kati Jaakkola, Accenture 

Noomi Lehtosaari, DNA  

Marko Rissanen, DNA  

Timo Sairanen, SOLEMO  

Ilpo Toivonen, VMP Group  
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LIITE 3 
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Erilaisuus energiaksi, Diversa Consulting ja Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin 

yliopisto 2010 http://www.diversa.fi/ajankohtaista.html  

Iästä johtamiseen, ikäjohtaminen ja eri-ikäisyys johtajuuden tutkimuskohteena, Pinja Halme, 

Jyväskylän yliopisto, 2011 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/36737/9789513944230.pdf?sequence=1 

Johda monimuotoisuutta, investoi tulevaisuuteen, Diversa Consulting ja Henkilöstöjohdon ryhmä 

Henry ry, 2006  http://www.diversa.fi/tyokirja.pdf  

Monimuotoisuus menestystekijäksi – elinvoimaa erilaisuudesta, Työ -ja elinkeinoministeriö, 2011 

Näin navigoit osaamisen aikakaudella, Manpower Group 2012 

 

 

Haastattelut 

Tytti Bergman, henkilöstöjohtaja, Microsoft Oy 

Saara Lamberg, henkilöstöjohtaja, Logica Oy 

Maiju Kekkonen, HR Coordinator, Logica Oy 

Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA Oy 

Timo Sairanen, johtaja, henkilöstö-ja lakiasiat, SOLEMO Oy 

Marjo Tähtinen, HR konsultti, Hewlett-Packard Finland 

Mika Wilén, johtaja, Manpower Inclusive Oy 
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