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Sodéxo-konsernin toimitusjohtaja 
Michel Landel on Diversity & In-
clusion -ohjelman käynnistäjä se-

kä monimuotoisuuden johtamisen rooli-
malli. Ylimmän johdon sitoutuminen on 
taannut sen, että ohjelmaa toteuttaa yk-
sikkö päätoimisine työntekijöineen.

Sodéxon toiminta käsittää viisi mo-
nimuotoisuuden aluetta. Näitä ovat su-
kupuoli, vajaakuntoisuus, seksuaalinen 
suuntautuminen, etninen ja kulttuuri-
nen alkuperä sekä eri-ikäisyys. Ateria-, 
toimitila- ja kiinteistöpalveluja tarjoava 
Sodéxo on panostanut ennen kaikkea 
sukupuolten tasapainoon ja vajaakun-
toisuuteen liittyvään kehittämistyöhön. 
Etninen ja kulttuurinen alkuperä on uusi 
tärkeä kehittämisalue.

”Aloittaessamme ohjelman vuonna 
2008, pohdimme tarkasti mitä viestiä 
haluamme välittää esimiehillemme. Mi-
tä monimuotoisuus tarkoittaa meillä käy-
tännössä? Minkä takia sillä on keskeinen 
asema strategiassamme? Liiketoiminta-
mallin selkeyttäminen on tärkeää, kun si-
toutamme yrityksen johtoa”, kertoo suo-
malais-ranskalainen Sodéxon Diversity 
Initiatives -johtaja Satu Chauvin.

Maiden johtajat sitoutuvat monimuo-
toisuuden johtamiseen eri tavalla. Pai-
kallisen johdon sitoutuminen ohjelmaan 

voi olla hidasta. Sitouttamisessa auttaa, 
jos johto ymmärtää viestin ydinsisällön 
ja sen tuottamat liiketaloudelliset hyö-
dyt.

”Sodéxon globaali strategia ja viiteke-
hys ovat kaikille maille yhteisiä, mutta 
osa sisällöstä, pääpainoalueet sekä to-
teutus ovat paikallisia. Maat ovat hyvin 
erilaisia jo Euroopan sisälläkin. On tär-

keää varmistaa, että paikalliset tarpeet 
tulevat riittävästi esille”, Chauvin kertoo.

30 000 koulutettua esimiestä
Sodéxolla ei ole vain yhtä pääkonttoris-
ta annettua koulutusmallia. Esimerkik-
si Euroopassa on oma koulutusohjel-
mansa, joka on räätälöity paikallisesti eri 
maihin. Koulutukseen on osallistunut yli 
30 000 esimiestä ympäri maailmaa.

”Kunkin maan johtoryhmän sitoutu-

minen monimuotoisuuteen ja esikuvana 
toimiminen osallistamisessa on ensisijai-
sen tärkeää. Silloin monimuotoisuuden 
vieminen käytäntöön omille esimiehille 
ei ole niin vaikeaa”, Chauvin sanoo.

Kun koulutusohjelma kussakin maas-
sa alkaa, ensimmäiseksi valmennetaan 
maan johtoryhmä. Ensin valmistellaan 
henkilöstöosaston kanssa paikallinen 
liiketoimintamalli: pohditaan minkälai-
sia ovat monimuotoisuuden johtami-
sen kannalta paikalliset markkinat, yh-
teiskunnan vaatimukset, asiakkaiden ja 
sidosryhmien tarpeet sekä oman hen-
kilökunnan haasteet ja selvitetään min-
kälainen on Sodéxon paikallinen yritys-
kulttuuri, tarve monimuotoisuuden ja 
osallistamisen lisäämiseen.

Tämän jälkeen maan johto rakentaa 
omassa koulutusohjelmassaan maan 
pääpainopistealueet paikallisen liiketoi-
mintamallin perustalle. Johtoryhmän 
koulutuksessa valitaan kohdealueet ja 
tarpeelliset monimuotoisuuden muo-
dot, joihin kukin maa panostaa.

Kaikki kotiin kello seitsemän
Kun paikallinen strategia ja toteutus-
suunnitelma ovat valmiita, henkilökun-
ta kysyy usein miten monimuotoisuus 
näkyy arjen työssä. Koska muutos on hi-

SODÉXO NÄYTTÄÄ SUUNNAN
Monimuotoisuus vaatii aikaa, osallistavan yrityskulttuurin ja johdon sitoutumisen.
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”ON TÄRKEÄÄ 
VARMISTAA, ETTÄ 
PAIKALLISET 
TARPEET TULEVAT 
RIITTÄVÄSTI 
ESILLE.”

Sodéxo on globaali yritys, joka 
toimii myös paikoissa joihin on 
vaikea päästä. Yhtiön palveluihin 
kuuluu kiinteistöhuoltoa ja 
huolenpitoa autoista.
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dasta, tarvitaan myös pikavoittoja, jotka 
muuttavat arjen käytäntöjä.

Tällaisia muutoksia voidaan saada 
aikaan esimerkiksi sukupuolten tasa-
painoon liittyvissä kysymyksissä. Satu 
Chauvin kertoo paikallisen esimerkin:

”Espanjan Sodéxossa naisjohtaja ha-
lusi lisätä henkilökunnan sitoutumista 
työhön ja edistää kulttuurin muutosta. 
Hän päätti yrittää vaikuttaa työntekoon 
nopealla muutoksella, ja määräsi et-
tä vastedes työpaikan 
sähköt sammutettai-
siin seitsemältä illalla. 
Naiset yrityksessä oli-
vat hyvin onnellisia, 
koska he tiesivät min-
ne mennä sen jälkeen. 
Sen sijaan miehet tu-
livat kysymään, mitä 
minä nyt teen. Pitää 
olla aikaa tehdä jotain, 
mikä tuo mielihyvää elämään ja lisää 
omaa henkilökohtaista elämisen laatua.”

Chauvinin mukaan uuden valojen sam-
mutuskäytännön jälkeen henkilökunnan 
sitoutuminen kasvoi hurjasti. Muutok-
sen jälkeen miehet ja naiset olivat samas-
sa asemassa. Aiemmin naiset olivat lähte-
neet hoitamaan omia tai perheen asioita 
miesten jäädessä työpaikalle jatkamaan 
kokousta ja tekemään päätöksiä.

Kohta neljännes johtajista on naisia
Sukupuolten välinen tasapaino on Sodé-
xon keskeisin tavoite. Sodéxo Women´s 
International Forum for Talent – nimi-
nen maailmanlaajuinen neuvontakomi-
tea perustettiin vuonna 2009 tunnista-
maan ja antamaan tietoa syistä, jotka es-
tävät naisia etenemästä urallaan, etenkin 
ylemmillä tasoilla. Komiteaan kuuluu 28 
naisjohtajaa, jotka edustavat 14 eri kan-
salaisuutta ja organisaation eri alueita.

Ryhmä raportoi ja tekee aloitteita suo-
raan konsernin toimitusjohtajalle ja joh-
toryhmälle. Komitea kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa tavoitteenaan kasvattaa 
naisten osuutta organisaation johtopor-
taassa ja operatiivisessa johdossa.

”Yrityskulttuurin muutos on hidasta, 
mutta ryhmän toiminta on mahdollis-
tanut nopeamman kehityksen. Vuonna 
2009 TOP 300 -ryhmässä 17 prosenttia 
oli naisia, nyt heitä on 23 prosenttia. Ta-
voitteeseemme, että vuoteen 2015 men-
nessä naisjohtajia olisi neljännes, on 

vielä matkaa, mutta toivottavasti se on 
mahdollista”, Satu Chauvin sanoo.

Mittaaminen on haaste
Globaalit yritykset seuraavat ja mittaa-
vat säännöllisesti monimuotoisuuden 
johtamisen kehitystä. Juuri nyt ne pa-
nostavat erityisesti mittaamisen työvä-
lineisiin.

Sodéxo-konsernin Diversity and In-
clusion -yksikkö valvoo organisaati-

on edistymistä maa-
ilmanlaajuisen score-
cardin avulle. Käytössä 
on mittaristo, joka seu-
raa vuosittain määräl-
lisiä ja laadullisia tun-
nuslukuja. Yksikkö 
käy tulokset lävitse ja 
vertaa niitä edelliseen 
vuoteen. Mittaristoa 
toteutetaan yhdek-

sässä liiketalousyksikössä ja isommissa 
maissa.

Sodéxolla on myös kyselyyn perustu-
va Diversity and Inclusion -mittari, joka 
kertoo miten miehet ja naiset vastaavat 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin ky-
symyksiin. Sodéxo ei mittaa ainoastaan 
naisten osuutta yrityksessä, vaan keskit-
tyy sukupuolten väliseen tasapainoon, 
joka Chauvinin mukaan luo edellytykset 
luovuuden lisäämiselle ja parantaa yri-
tyksen tulosta.

Monissa maissa on mahdotonta mita-
ta etnisen alkuperään tai seksuaaliseen 
suuntautuneisuuteen liittyviä asioita. 
Samoin osatyökykyisyyden määrittely 
eroaa paljon maittain. Jotta tuloksia voi-
si vertailla keskenään, scorecard -mitta-
risto mittaa ainoastaan sukupuolten vä-
listä tasapainoa.

”Ennen kuin käsittelemme monimuo-
toisuuden ulottuvuuksia, on tärkeää si-
touttaa johto toiminnan osallistavuu-
den tavoitteeseen. Pyrkimyksenä on 
saada aikaan osallistava yrityskulttuu-
ri, mikä edistää kaikkien mahdollisuuk-
sien kehittymistä, kasvamista sekä ku-
koistamista, mikä puolestaan parantaa 
yrityksemme suorituskykyä”, Chauvin 
kertoo. ■

Kirjoittaja on johdon konsultti ja coach Diversa 
Consultingista. Hän haastatteli Satu Chauvinia 
Pariisissa Association Française des Managers de 
la Diversité  –järjestön seminaarin yhteydessä.
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Monimuotoisuuden johtamisen suunnan näyttävät 
pitkälti globaalit suuryritykset. Ranskalaisista suur-
yrityksistä, kuten Sodéxosta on tullut monimuotoi-
suuden johtamisen edelläkävijöitä Euroopassa.

3 061 yritystä ja yhteisöä on allekirjoittanut 
Ranskassa Diversity Charter –sitoumuksen, jossa si-
toudutaan edistämään monimuotoisuuden johta-
mista tukevaa toimintaa omassa organisaatiossa.

Globaaleillakin yrityksillä on kuitenkin vielä pit-
kä matka monimuotoisuusaloitteiden toteutumi-
seen. Monimuotoisuuden vieminen käytäntöön pai-
kallisella tasolla ei aina kuulu johdon prioriteettei-
hin. Usein monimuotoisuuden johtamiselle ei an-
neta tarpeeksi aikaa. Monimuotoisuus vaatii aina 
laajempaa ja pitempiaikaisempaa kehitystyötä, jot-
ta se saadaan juurrutettua yrityskulttuuriin ja yrityk-
sen toimintatapoihin.

Kun yritykset ovat arvioineet monimuotoisuus-
ohjelmien tuloksia, keskijohdon heikko sitoutu-
minen on ollut keskeinen syy aloitteiden hitaa-
seen etenemiseen. Korkeimman johdon sitoutu-
minen ei yksin riitä, vaan tarvitaan nimenomaan 
keskijohdon ja henkilöstön sitoutumista toiminta-
tapojen muutokseen. Yritykset tarvitsevat laajaa or-
ganisaatiokulttuurin, organisoitumisen ja asentei-
den muutosta.

Monimuotoisuuden johtaminen on erilaisuu-
den lisäksi osallisuuden ja osallistamisen johtamis-
ta. Osallisuuden tavoite voi olla esimerkiksi naisten 
osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin organisaa-
tion johtotehtävissä. Tämä ei kuitenkaan yksin rii-
tä saamaan aikaan toivottua muutosta, sillä määräl-
liset tavoitteet voidaan saavuttaa ilman laajempaa 
kulttuurimuutosta.

Kulttuurin muutos, joka tukee henkilöstön osal-
lisuutta ja uusiutumiskykyä, edellyttää päämäärä-
tietoista kehittämistyötä. Vaikutukset näkyvät usein 
vasta vuosien päästä.

Monimuotoisuuden johtaminen on siirtymäs-
sä uuteen vaiheeseen myös meillä Suomessa. Yri-
tysvastuuverkosto FIBSin hallinnoiman monimuo-
toisuussitoumuksen oli viime kuussa allekirjoittanut 
yhteensä 28 yritystä ja yhteisöä.

Monimuotoisuuden johtaminen tulee vahvistu-
maan meilläkin yritysten ja yhteisöjen toimintastra-
tegioissa ja johtamispuheessa. Toivottavaa on, että 
monimuotoisuus integroituu osaksi yritysten ja jul-
kisyhteisöjen arjen ajattelua ja toimintatapoja. Täl-
löin ei enää tarvittaisi erityistä monimuotoisuuden 
johtamisen ohjelmaa.

MONIMUOTOISUUDEN 
PITKÄ MATKA ARKEEN

SODÉXO-KONSERNI

 Liikevaihto 18 miljardia euroa
 Henkilöstö 421 391
 Toimipaikkoja 34 343
 Asiakkaita päivittäin 75 miljoonaa
 Toimintaa 80 maassa


