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TUTTU VIERAS

M onimuotoisuuden joh-
taminen (diversity ma-

nagement) on voimavara. Se on 
johtamista, jossa osataan ottaa 
huomioon henkilöstön monimuo-
toisuus: persoonalliset tekijät, et-
ninen tausta, sukupuoli, ikä ja eri-
lainen osaaminen.

Tiedetään, että henkilöstön mo-
nimuotoisuus on sekä mahdolli-
suus että haaste johtamiselle. Kun 
työntekijät lähestyvät haasteita eri 
näkökulmista ja keksivät niihin eri-
laisia ratkaisuja, työyhteisön inno-
vatiivisuus voi lisääntyä ja työn tu-
lokset parantua.

Monimuotoisuuden johtaminen 
on saanut hyvin erilaisia merki-
tyksiä ja tavoitteita yrityksissä ja 
yhteisöissä. Käytännön toteutus 
on vaihdellut yksittäisistä moni-
kulttuurisuustapahtumista suur-
yritysten monimuotoisuusstrate-
gioiden toteutukseen. Hyviä käy-
täntöjä on kerätty melko vähän eikä 
yritysten välistä bechmarkkaamis-
ta juuri ole tehty.

Euroopan unionin seitsemässä jäsen-
maassa, muun muassa Ranskassa, Sak-
sassa ja Ruotsissa, yritykset ja yhteisöt 
voivat allekirjoittaa Diversity Charterin 
– monimuotoisuussitoumuksen, jossa 
ne sitoutuvat edistämään monimuotoi-
suutta ja monimuotoisuuden johtamis-
ta tukevia toimintamalleja ja käytäntö-
jä omissa organisaatioissaan. Suomessa 
työ- ja elinkeinoministeriö on nyt tuke-
massa Diversity Charter –toimintamal-
lin suunnittelua ja testaamista.

Monimuotoisuussitoumuksia on käyn-
nistetty ja organisoitu hyvin eri tavoin. Pe-
rustetut säätiöt ja yhdistykset sekä jul-

kisyhteisöt ovat vastanneet sitoumuk-
seen liittyvien toimintojen käynnistämi-
sestä, hallinnoinnista ja markkinoinnista 
eri maissa. Toiminnan rahoitus perustuu 
yleensä yritysten jäsenmaksuihin, avus-
tuksiin ja julkiseen tukeen. EU:n komis-
sio tukee kansallisia monimuotoisuus-
sitoumuksia tiedotuksella ja levittämäl-
lä hyviä käytäntöjä eurooppalaisten Di-
versity Chartereiden välillä.

Diversity Charterin sisältö on yleensä 
muokattu paikalliseen toimintaympä-
ristöön ja yritysten kehittämistar-
peisiin soveltuvaksi. Monimuotoi-
suuden johtamisen on ymmärretty 
edistävän liiketoimintahyötyä. Kun 
yritykset allekirjoittavat sitoumuk-
sen, ne saavat imagohyödyn lisäk-
si tukiverkoston kokemusten vaih-
toon ja johtamisen työkalujen kehit-
tämiseen. Tavoitteena on, että monimuo-
toisuus integroidaan yritysten strategiaan, 
johtamisjärjestelmiin, osaamisen kehittä-
miseen ja käytäntöihin.

Paikallinen kulttuuri ja tavat ovat mää-
rittäneet toimintamalleja, jotka voivat 
vaihdella yhteisöllisistä kaaos-malleista 
tehokkaasti johdettuihin malleihin. Ver-
kostokokoukset, seminaarit, työkirjat työ-
kaluineen sekä verkkosivut on otettu käyt-
töön useissa maissa.

Yrityksiä on rekrytoitu onnistuneesti 
mukaan monissa maissa kuten Ranskas-
sa, jossa yli 3000 yritystä on allekirjoitta-
nut sitoumuksen. Toisaalta resurssipula, 
eriävät näkemykset monimuotoisuudesta 
ja monimuotoisuuden johtamisesta ovat 
vaikuttaneet siihen, että käynnistetyt toi-
minnat joissakin maissa ovat vielä vähäi-
siä ja hajanaisia.

Monimuotoisuussitoumuksiin liittyvän 
toiminnan kehittämiseksi ja rahoituspoh-

jan  vahvistamiseksi Diversity Charterit 
tarvitsevat lisäresursseja, asiantuntijatu-
kea sekä eri tahojen syventävää vuoropu-
helua. Samoin yritykset tarvitsevat lisää 
analysoitua tietoa sekä kokemusten vaih-
toa toimivista käytännöistä, työkaluista ja 
niiden soveltamismahdollisuuksista.

Koska monimuotoisuuden johtami-
nen on ainoastaan näkökulma johtajuu-
teen, on oltava myös näkemys johtajuu-
den suunnasta ja sisällöistä. Monimuo-
toisuuden johtaminen on osa johtamisen 

paradigman murrosta: Ihmisten yksisuun-
taisesta johtamisesta halutaan siirtyä dia-
logiseen johtajuuteen – johtajan ja hen-
kilöstön vuoropuheluun ja sen raken-
tamiseen.

Mitä enemmän ihmiset pystyvät sovit-
tamaan omia arvojaan, näkemyksiään ja 
ideoitaan strategisiin tavoitteisiin, sitä 
enemmän työn tekemisen motivaatio läh-
tee heidän sisältään. Henkilöstön osallis-
tumisen lisääminen on monimuotoisuu-
den johtamisen keskeinen tavoite.

Sitoutuminen Diversity Charteriin tar-
joaa yrityksille ja yhteisöille oikean kehit-
tämistyön suunnan. Toiminnan tuloksel-
lisuuteen tarvitaan myös erilaisten taho-
jen, yritysten, julkisyhteisöjen, yliopisto-
jen ja muiden sidosryhmien sitoutumista 
ja dialogista vuorovaikutusta – samalle 
kartalle sijoittumista. 

Kannattaa sitoutua
MONIMUOTOISUUTEEN
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DIVERSITY CHARTER 
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Kirjoittaja toimii johdon ja 
lähijohtamisen konsult-
tina ja coachina omas-
sa yrityksessään Diver-
sa Consultingissa. Hän on 
erikoistunut monimuo-
toisuuden johtamiseen 
ja haastatellut eurooppa-
laisten Diversity Charte-
reiden edustajia.
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