


3

ESIPUHE

Suomea odottaa voimakas väestörakenteen muutos. Sen myötä myös työmarkkinoiden rakenteet 
muuttuvat nopeasti. Tulevaisuudessa tarvitaan jokaisen työpanosta. Keskustelua käydään jo nyt 
uhkaavasta työvoimapulasta, johon vastaamiseen tarvitaan laajaa keinovalikoimaa: nykyisin 
työttöminä tai alityöllistettyinä olevien ihmisten saamisesta työelämään, aktiivista 
maahanmuuttopolitiikkaa, työurien jatkamista ja nuorten aikaisempaa siirtymistä työelämään. 

Työyhteisöt kehittyvät entistä monimuotoisemmiksi. Tämä on sekä haaste että voimavara. 
Työnantaja, joka jo nyt ottaa huomioon johtamisessaan moninaisen työvoiman tarjoamat 
mahdollisuudet, on etulyöntiasemassa. Hyödyntämällä erilaisten työntekijöidensä erilaista 
osaamista organisaatio voi tarjota hyvin kohdennettuja palveluita ja tuotteita asiakkailleen.

Moninaisuudella voidaan viitata mm. siihen, että työpaikalla on eri-ikäisiä ihmisiä ja eri sukupuolia, 
kansallisuuksia, etnistä alkuperää tai seksuaalista suuntautumista edustavia työntekijöitä. 
Moninaisuus voi olla myös uskontojen, vakaumusten ja mielipiteiden kirjoa ja vamman tai 
sairauden aiheuttamaa tarvetta järjestellä työolosuhteita uudelleen. Tässä tutkimuksessa on 
selvitetty sitä, miten etnisesti monimuotoisten työyhteisöjen kulttuuria ja toimintatapoja on kehitetty 
työkulttuurin välittäjäryhmien avulla. Välittäjäryhmätoimintaa kehitettiin työorganisaatioissa, jotka 
osallistuivat vuosina 2002–2005 Euroopan sosiaalirahaston EQUAL – ohjemassa toteutettuun 
hankkeeseen ”Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä (ETMO)”.  Tutkimus on tehty Vaasan 
yliopiston johtamisen laitoksella, tutkijoina ovat olleet KTM Aulikki Sippola, KTM Jussi 
Leponiemi ja professori Vesa Suutari.  Tutkimusta on rahoittanut työministeriö osana Työpoliittista 
tutkimusohjelmaa.

Tulevaisuuden työpaikoilla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden merkitys korostuvat nykyistä 
enemmän monimuotoisuuden lisääntymisen seurauksena. Yhdenvertaisuus on kaikkien yhteinen 
etu, sillä jos työpaikalla esiintyy syrjintää, eivät siitä kärsi ainoastaan sen kohteeksi joutuvat, vaan 
koko työyhteisö ja organisaatio. Syrjintä ei vaikuta ainoastaan työntekijöiden hyvinvointiin vaan 
myös työyhteisön yhdessä saavuttamaan tulokseen.

Kiitämme tutkijoita sekä myös tutkimukseen osallistuneita yrityksiä, ammattiliittoja ja ETMO –
hankkeen työntekijöitä, jotka omalta osaltaan ovat auttaneet hankkimaan tietoa ja kehittämään 
etnisesti monimuotoisia ja yhdenvertaisia työorganisaatioita.

Helsingissä 20. helmikuuta 2006

Sinikka Keskinen
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ALKUSANAT

Kulttuurisesti monimuotoiset työyhteisöt lisääntyvät talouden globalisaation, kansainvälisen 
muuttoliikkeen sekä väestön ja työmarkkinoiden rakenteellisten muutosten myötä. Tällöin 
työelämän tarjoamat yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu sekä etninen tasa-arvo 
nousevat keskiöön työttömyyden ja syrjäytymisen torjunnassa. Työntekijöiden ja asiakaskunnan 
lisääntyvä monimuotoisuus tuo mukanaan sekä uusia mahdollisuuksia ja voimavaroja 
työyhteisöihin että haasteita työyhteisöjen toimivuuteen, päivittäiseen työntekoon ja
asiakaspalvelun onnistumiseen. 

Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen tulevat ajankohtaisiksi yhä 
useammassa organisaatiossa. Osa organisaatioista onkin jo tiedostanut tilanteen muuttumisen ja 
haluavat nostaa kulttuurien välisen työn valmiuksia. Tässä tutkimuksessa seurattiin 16 
edelläkävijäyritystä, jotka halusivat oman henkilöstönsä avulla kehittää työkulttuuriaan ja 
toimintatapojaan. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, miten ns. ”työkulttuurin 
välittäjäryhmämenetelmä” toimii kulttuurisesti monimuotoisten työyhteisöjen kehittämisen 
välineenä.

Tutkimuksemme linkittyy laajempaan Life as Learning (LEARN) -tutkimusohjelmaan (Suomen 
Akatemia ja Työsuojelurahasto) ja sen sisällä yhteistutkimushankkeeseen ”Learning Intercultural 
Competency in the Workplace” Joensuun, Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen kesken vuosina 2003–
2006. Tässä tutkimusraportissa painopiste on kuitenkin soveltavassa tutkimuksessa, jonka 
tavoitteena on kehittää työkaluja monimuotoisuuden edistämiseen työyhteisöissä. Teema-alueeseen 
liittyvä tutkimus jatkuu tutkimusryhmässä myös tulevina vuosina mm. TEKES:n tukemana. 

Työmme eteneminen ja valmistuminen ovat monen tahon arvokkaan tuen ansiota. Haluamme 
ensinnäkin kiittää Työministeriötä siitä, että tutkimuksemme valittiin yhdeksi Työpoliittisen 
tutkimusohjelman hankkeeksi. Kiitämme samoin ETMO-projektin yhteistyötahoja, henkilökuntaa ja 
erityisesti projektipäällikkö Anneli Sintosta ja aluekoordinaattoreita heidän suuresta avustaan 
pitkittäistutkimuksemme onnistumiseksi. Kiitos myös työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemelle, 
projektikoordinaattori Saara Patoluodolle ja muulle ohjausryhmälle tärkeistä kommenteista sekä 
parannusehdotuksista työllemme. Kiitämme myös tutkimukseen osallistuneita organisaatioita, jotka 
joustavuudellaan mahdollistivat aineiston keruun ja tutkimuksen etenemisen.

Vaasassa, 25. helmikuuta 2006

Aulikki Sippola, tutkija, KTM
Vaasan yliopisto

Jussi Leponiemi, tutkija, KTM
Vaasan yliopisto

Vesa Suutari, professori
Vaasan yliopisto
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TIIVISTELMÄ

Kulttuurisesti monimuotoistuvat työyhteisöt lisääntyvät väistämättä tulevaisuudessa. 

Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen sekä kehittäminen tulevat ajankohtaisiksi, kun 

ulkomaalaistaustaiset henkilöt lisääntyvät organisaatioissa työtovereina, esimiehinä, alaisina ja 

asiakkaina. Organisaatiot voivat lisäksi motivoitua ottamaan huomioon kulttuurista 

monimuotoisuutta, kun niiden maine ja varmuus työantajana, hyvä henkilöstöjohtaminen sekä

yhdenvertainen kohtelu tulevat olemaan myös ulkomaisen työvoiman työpaikan valinnan kriteerejä. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään kulttuurisesti monimuotoisten työyhteisöjen työkulttuurin ja 

toimintatapojen kehittämistä nk. ”työkulttuurin välittäjäryhmämenetelmällä”.  Kohderyhmänä olivat 

Euroopan Unionin EQUAL -hankkeen ”Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä” (ETMO) -

projektissa vuosina 2002–2005 mukana olleet suomalaiset organisaatiot (15 kpl), ja erityisesti niissä 

toimineet työkulttuurin kehittäjäryhmät. Ryhmissä oli yhteensä n. 100 henkilöä, jotka edustivat eri 

henkilöstöryhmiä sekä kantaväestöstä että maahanmuuttajista. Ryhmien tavoitteena oli kehittää

toimintatapoja edistämään työyhteisöjen monikulttuurisuutta. Hankeorganisaatio ETMO asetti 

ryhmille neljä aluekoordinaattoria, joiden tehtävä oli tuoda kehittämisideoita, tietoa ja materiaalia 

välittäjäryhmien käyttöön.

Tavoitteeseen pyrittiin tutkimalla, millaista työkulttuurin välittäjäryhmien toiminta oli, millaisia 

haasteita ja vahvuuksia niiden toimintaan liittyi, sekä millainen koordinaattoreiden rooli oli. Lisäksi 

tutkittiin, miten ryhmien asettamat tavoitteet toteutuivat ja millaisia muutoksia organisaatioissa 

saatiin aikaan. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisella tutkimusotteella vuosien 2003–2005 aikana. 

Tutkimusaineisto kerättiin teemakohtaisten ryhmähaastattelujen avulla haastattelemalla 

yrityskohtaisia työkulttuurin välittäjäryhmiä ja niiden koordinaattoreita sekä hyödyntämällä 

ryhmien raportteja, muistioita ja muita dokumentteja.

Tutkimustulokset osoittavat, että lähes kaikki välittäjäryhmät asettivat tavoitteekseen lisätä tietoa ja 

tiedottamista monikulttuurisuusasioista sekä vaikuttaa työilmapiiriin ja asenteisiin. Lisäksi pyrittiin 

kehittämään perehdytysmenetelmiä ja -materiaaleja. Pääsääntöisesti ryhmien itsensä asettamat 

tavoitteet saavutettiin ja monikulttuurisuustietoisuus ja -keskustelu ja tiedottaminen lisääntyivät 

sekä työyhteisöjen ilmapiiri avartui erilaisuutta hyväksyvämmäksi. Ryhmät kokivat menetelmän 

vahvuutena erityisesti sen, että toimintamalli oli joustava ryhmiä muodostettaessa ja asioita 

käsiteltäessä. Se myös sitoutti työntekijöitä ja joissakin tapauksissa johtoa. Menetelmän haasteiksi 

koettiin käynnistysvaihe, työkalujen puute, johdon sitouttaminen ja organisaation toimintaan 

vaikuttaneet ulkopuoliset tekijät. Ryhmien ulkopuolisten koordinaattoreiden toimintaan oltiin 

suurelta osin tyytyväisiä. Kehittämistarvetta tunnistettiin lähinnä monikulttuurisuusteeman
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tuntemuksessa. Koordinaattorit kokivat menetelmän hyväksi, koska se sitoutti ryhmien jäseniä.

Toisaalta työkalujen puute nähtiin haastavaksi ja menetelmän organisaatiokohtainen räätälöinti 

tarpeelliseksi.

Aikaansaatuja muutoksia olivat ilmapiiri- ja asennemuutokset, uudet perehdytysmenetelmät ja -

materiaalit, erilaisten artefaktien (esim. julisteet ja esitteet) esillepano, työntekijöiden 

verkostoituminen ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden aktivoituminen. Sallivampien asenteiden 

koettiin tukevan monikulttuurisuusasioiden kehittämistä jatkossa. Välittäjäryhmät järjestivät myös 

kulttuuri- ja vuorovaikutuskoulutusta. Useimmat ryhmät eivät kokeneet, että henkilöstöjohtamisen 

toiminnot olisivat muuttuneet. Sen syinä nähtiin olleen omien valtuuksien puute ja toimintojen 

koettu ongelmattomuus. Menetelmän kehittämisehdotukset kohdistuivat erityisesti johdon 

sitouttamisen ja selkeiden toimintamallien sekä työkalujen tarpeeseen ja menetelmän 

organisaatiokohtaiseen räätälöintiin. Tulokset osoittavat lisäksi, että muutosten pysyvyys ja 

laajempi vaikuttavuus voidaan saavuttaa, kun organisaatio sitoutuu pitkäaikaiseen ja aktiiviseen

monikulttuurisuuden kehittämistoimintaan. Kokonaisuudessaan kehittämishanke koettiin 

lähtölaukauksena monikulttuurisuuden edistämiseen työyhteisöissä.

Tutkimuksen tulosten mukaan työkulttuurin välittäjäryhmämenetelmällä kyettiin lisäämään tietoa 

monikulttuurisuudesta ja kehittämään ilmapiirin avoimuutta sekä muuttamaan asenteita 

monikulttuurisuudelle myönteisiksi. On myös huomattavaa, että kaikki välittäjäryhmät kertoivat 

muuttuneesta ja avartuneesta ilmapiiristä. Näyttäisi siltä, että tiedon vähäisyyden ja negatiivisten 

asenteiden koettiin olleen suurimmat esteet, joihin vaikuttamalla työkulttuuria haluttiin muuttaa.

Mukautetut perehdytyskäytännöt voivat viitata siihen, että ne mahdollisesti estivät yhdenvertaista 

kohtelua. Strategia- ja politiikkatason tai laajempia organisatorisia muutoksia ei ehdotettu, mikä

viittaa ryhmien kehittämistoiminnan painopisteiden olleen muilla tasoilla. Toisaalta se voi viitata 

myös siihen, että välittäjäryhmien toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet olivat rajalliset. Useissa 

tapauksissa muutokset nähtiin kuitenkin oikean suuntaisina, kun työkulttuuria ja työyhteisöä

kehitettiin. Ryhmät myös tiedostivat, että muutokset vaativat pitkän tähtäimen panostusta.

Organisaatioiden kanta kulttuurisen monimuotoisuuden merkitykseen tai sen edistämiseen

esimerkiksi lainsäädännön ja liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmista heijastui vain muutaman 

organisaation työhön, joten lähestymistapa nk. monimuotoisuuden johtamiseen näyttäytyi 

passiivisena. Useissa organisaatioissa johdolta ei tullut selviä tavoitteita tai toiveita ryhmien 

toiminnalle, mikä voi viitata monimuotoisuus- ja monikulttuurisuusasioiden koettuun vähäiseen 

merkitykseen. Monikulttuurisuudesta ei näin ollen haettu aktiivisesti hyötyjä tai etsitty esimerkiksi 

oppimisnäkökulmasta uusia työskentelytapoja. Monimuotoisuuden johtaminen ei näin ollen tullut 
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käsitteenä esille välittäjäryhmien toiminnassa eikä siihen kohdistunut merkittäviä 

kehittämisehdotuksia. Suurin osa välittäjäryhmistä mainitsi tarpeesta helpottaa maahanmuuttajien 

sopeutumista työyhteisöön valtaväestön asenteita muuttamalla. Toisaalta henkilöstöjohtamisen 

toimintojen koettiin olevan suurimmalta osaltaan jo kunnossa. Toisin sanoen suuria paineita

vallitsevan työyhteisön kulttuurin ja sitä tukevien toimintojen muuttamiseen ei näyttänyt olleen. 

Laajempi näkemys monimuotoisuuden johtamisen kokonaisuudesta voisi mahdollisesti selkeyttää 

kehittämislinjauksia.

Tulokset osoittavat, että osallistavan kehittämismenetelmän vahvuuksia ei kaikissa organisaatioissa 

tunnistettu tai osattu ottaa käyttöön. Näin ollen mukana olleiden henkilöiden panosta ei täysin 

hyödynnetty. Monimuotoisuuden johtaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen voivat antaa hyvän 

lähtökohdan, kun monikulttuurista työyhteisöä ja sen työkulttuuria kehitetään. Tällöin 

kehitystoiminnan luonne ja tavoitteet voidaan syvällisemmin selventää sekä organisaation johdolle 

että itse kehittämistyöhön osallistuville henkilöille. Samalla voidaan saavuttaa yhteinen ymmärrys 

ja käsitys siitä, mitä kaikkea kehittäminen laajimmillaan voi koskea, ja mitä mahdollisuuksia ja 

valmiuksia muutosten läpiviemiseen on. Johdon sitoutuminen ja tuki ovat avainasemassa siksi, että

kehittämistyöllä voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi strategiaan ja politiikkoihin. Johdon osallistuminen

on keskeistä, jotta kehittämismenetelmällä olisi vaikuttavuutta ja muutokset juurtuisivat 

organisaatioon. Sen tähden voisi olla hyödyllistä, että kehitystyön alussa nimettäisiin sisäinen 

ohjausryhmä tai muu foorumi, jolla olisi riittävä toimivalta. 

Kaiken kaikkiaan työelämän lisääntyvää monimuotoisuutta, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja tasa-

arvoa olisi hedelmällistä tarkastella kokonaisvaltaisemmin sekä työyhteisön menestymisen että 

työhyvinvoinnin näkökulmista, kun organisaatioita (politiikkoja, prosesseja, rakenteita, 

toimintatapoja) kehitetään vastaamaan sekä erilaisten työntekijöiden että asiakaskunnan tarpeita. 

Osallistavalla työyhteisön kehittämismenetelmällä voidaan löytää eriarvoisuutta vähentäviä 

ratkaisuja monimuotoisten työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen. Silloin voi parhaimmillaan 

toteutua myös todellinen osallistuminen päätöksentekoon, ja uusia voimavaroja voidaan saada 

käyttöön. Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on hyvä ottaa huomioon, että osassa tutkituista 

organisaatioista maahanmuuttajien lukumäärä oli melko alhainen.
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SAMMANDRAG

I framtiden kommer det att finnas allt flera arbetsgemenskaper som har allt mera variation i 

kulturellt hänseende, och det blir aktuellt att leda och utveckla dem, när antalet personer med 

utländsk bakgrund ökar i organisationer och man möter dem som kolleger, chefer, underordnade 

och kunder. Organisationerna möter också de växande kraven på beaktande av den kulturella 

mångfalden, ifall deras rykte och säkerhet som arbetsgivare, deras personalledning och jämställd

behandling av anställda kommer att vara kriterier även i den utländska arbetskraftens val av 

arbetsplats. I den här undersökningen utreds utvecklandet av mångkulturella arbetsgemenskapers 

kultur och tillvägagångssätt med hjälp av en metod där man använder förmedlargrupper i utveckling 

av arbetskulturen. Målgruppen bestod av finländska arbetsorganisationer (15 st.) som hade varit

med i Europeiska Unionens EQUAL-projekt och i projektet ”Mångkulturalism som en resurs i 

arbetsgemenskapen” (ETMO) under åren 2002–2005. Man försökte nå målet genom att undersöka 

kulturförmedlargruppernas verksamhet och deras inverkan på olika arbetsgemenskaper. 

Undersökningen gjordes med en kvalitativ approach under åren 2003–2005. 

Undersökningsmaterialet har samlats med temaspecifika gruppintervjuer genom att intervjua 

företagsvis arbetskulturens förmedlargrupper och deras koordinatorer samt genom att utnyttja de 

dokument som producerats i projektet.

Forskningsresultaten visar att förmedlargrupperna sammanträdde regelbundet och gav information 

om mångkulturella frågor, anordnade diskussioner och allokerade projektorganisationens 

utbildningsresurser. Enligt resultaten är förmedlargruppsmetoden en potentiell utvecklingsmetod

vid främjandet av arbetsgemenskapens mångkulturalism. Nästan alla gruppers mål var att påverka 

arbetsklimatet och attityderna samt öka kunskapen och informationen. Man syftade även till att 

bland annat utveckla rekrytering, inskolningsmetoder och -material. I regel uppnådde grupperna 

sina mål. Medvetenheten, debatten och informationen om mångkulturalismen ökade och atmosfären 

i arbetsgemenskaperna blev liberalare. Grupperna upptäckte att atmosfären och attityderna 

ändrades, att man producerade artefakter (t.ex. affischer och slagord) i arbetsutrymmen, att de 

anställda byggde nätverk och att anställda med invandrarbakgrund blev aktivare. Man trodde att de 

tolerantare attityderna skulle stödde mångkulturalismens utveckling i fortsättningen. De flesta 

grupper tyckte inte att personalstyrningens funktioner hade ändrats vilket ansågs bero antingen på 

att det inte fanns behövliga befogenheter eller på att det inte fanns problem i funktionerna. De 

utvecklingsförslag som metoden gav upphov till fokusering särskilt på engagemang hos ledningen, 

behovet av professionell vägledning, klara verksamhetsmodeller och arbetsredskap samt på 

organisationsspecifik skräddarsyning av metoden. Resultaten tyder på att permanenta ändringar och

bredare verkan kan nås genom att organisationen förbinder sig att vara med om att aktivt utveckla 

pluralismen i arbetsgemenskapen på längre sikt.
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SUMMARY

Culturally diverse organisations are growing in number and their management as well as their 

development will become real issues due to the increasing amount of co-workers, supervisors, sub-

ordinates and clients with a foreign background. An organisation’s reputation and security as an 

employer, its responsible human resource management and its equal treatment of employees can 

also become the criteria for selecting a workplace amongst foreign-based people, which demands 

that organisations take cultural diversity into consideration. This study examines the development 

of working culture and modes of operation in culturally diverse organisations through the use of so-

called “working culture bridge groups”. The participants in the study were 15 Finnish organisations 

participating in a three-year project (2002–2005) entitled “Multiculturalism as a Resource” 

(ETMO), which formed part of the EU Community Initiative Programme EQUAL. The aim was to 

investigate what kinds of activities the groups conducted and how they affected. The study applied 

qualitative methods and it was conducted during 2003–2005. The data was collected by means of 

focus groups by interviewing 15 groups and their four coordinators. Documents that were produced 

during the study period were also utilised.

The results show that the groups gathered regularly, communicated matters related to 

multiculturalism, organised discussion events and made use of the training resources of the project 

organisation. According to the findings, the “working culture bridge groups” method is indeed a 

potentially useful tool for promoting multiculturalism in the working community. The aim of most 

groups was to influence the working climate and the prevailing attitudes, as well as to increase 

knowledge and information sharing. The development of induction methods and training materials 

also appeared to be further aims. In general, the groups met their goals. Knowledge on 

multiculturalism, information sharing, discussion of the topic as well as communication all

increased. Furthermore, the working climates of the organisations developed to be more open and 

receptive to diversity. The changes observed by the group members included a more positive 

working climate and attitudes, and the display of diversity supporting artefacts (posters, slogans). 

Moreover, groups suggested that the networking between employees and active inclusion of 

immigrant workers were other concrete examples of the changes that occurred. More accepting 

attitudes were seen as a supporting factor for the development of multiculturalism in the future. 

Most of the groups viewed the HR practices as stable and unchanged based on the limited authority

to alter them. The suggestions for development of the method were especially targeted at the

commitment of the management, professional guidance, the need for clearer practices and tools as 

well as more organisation-specific modifications. The results suggest that enduring and effective 

changes can be achieved through a long-term commitment to the active development work.
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

1.1. Tausta

Työyhteisöjen etnistä ja kulttuurista monimuotoistumista lisäävät enenevässä määrin talouden 

globalisaatio, kansainvälinen muuttoliike sekä väestön ja työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset. 

Niiden seurauksena erityisesti työelämän tarjoamat yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen 

kohtelu sekä etninen tasa-arvo ovat nousseet keskeisiksi asioiksi työttömyyden ja syrjäytymisen 

torjunnassa. Lisääntyvä työntekijöiden ja asiakaskunnan kulttuurinen monimuotoisuus tuo 

mukanaan uusia mahdollisuuksia sekä voimavaroja työyhteisöihin. Toisaalta ne lisäävät myös 

haasteita sekä työyhteisön toimivuuteen että päivittäiseen työntekoon ja asiakaspalvelun 

onnistumiseen. 

Työelämän yhdenvertaisuutta ja kulttuurisen monimuotoisuuden hyväksyntää sekä hyödyntämistä 

voidaan edistää sekä lainsäädännöllä että organisaation sisäisten toimintatapojen ja käytäntöjen

muutoksilla. Vastuullisella työyhteisön johtamisella ja kaikkien inhimillisten voimavarojen 

hyödyntämisellä on mahdollista parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että työn tuottavuutta ja 

laatua (vrt. Ylöstalo 2002; Alasoini 2003). Hyvällä henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa myös 

yhdenvertaiseen rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen, joilla edelleen edistetään osaavan 

työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä. Organisaatiot voivat siten tukea sekä omia että henkilöstönsä 

toimintamahdollisuuksia, jos ne ovat valmiita kehittämään itseään ja valmentautuvat kohtaamaan 

monikulttuurisen työympäristön.

Raportissa tarkastellaan ”Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä” (ETMO) -projektissa 

mukana olleiden työyhteisöjen toimintatapojen kehittämistä ns. ”työkulttuurin välittäjäryhmien”

avulla vuosien 2003–2005 aikana. ETMO -hanke kuului Euroopan Unionin EQUAL –

yhteisöaloiteohjelmaan (2002–2005) ja sitä hallinnoivat SAK:n koulutussäätiö ja Kiljavan opisto. 

Se oli yhteishanke usean tahon kanssa (mm. SAK:n ammattiliitot, Johtamistaidon opisto JTO, 

Työministeriö, Elinkeinoelämän Keskusliitto). Hankkeeseen osallistui pääkaupunkiseudun ja Turun 

alueella 16 yksityistä ja julkista organisaatiota eri toimialoilta. Sen keskeisinä tavoitteina olivat 

suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden edistäminen työpaikoilla sekä maahanmuuttajien 

työllistettävyyden parantaminen. Kohdeorganisaatioita oli 15 kpl, joissa toimi nimetty työkulttuurin 

välittäjäryhmä. Ryhmissä oli yhteensä n. 100 henkilöä ja niihin osallistui työntekijöitä, 

luottamusmiehiä ja esimiesasemassa olevia henkilöitä sekä kantaväestöstä että maahanmuuttajista.
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Ryhmillä oli neljä aluekoordinaattoria (Espoo, Helsinki, Vantaa, Turku), jotka koordinoivat 

ryhmien toimintaa. Toimintaperiaate oli ”yhdessä tekeminen, oppiminen ja vaikuttaminen”, johon 

pyrittiin ideoimalla, kehittämällä, tuottamalla ja kokeilemalla erilaisia toimintatapoja, materiaaleja, 

koulutusta ja hyviä käytäntöjä. ETMO -projektin käynnistämää toimintaa voidaan pitää 

innovatiivisena ja uudenlaisena työyhteisön työkulttuurin kehittämistapana, johon yritykset 

sitoutuivat antamalla välittäjäryhmille ”vapaat kädet” toimia. 

Projekti muodostui neljästä päävaiheesta: toimintatutkimus, työkulttuurin välittäjäryhmien toiminta, 

työkulttuuritupien toiminta ja loppuseminaari. Hankkeen tarkka kuvaus löytyy Internet-osoitteesta: 

http://www.kio.fi/Resource.phx/project/project-etmo/index.htx. Tässä raportissa keskitytään 

työyhteisöissä toimineiden työkulttuurin välittäjäryhmien toiminnan tutkimiseen ja analysointiin.

Tutkimuksen aineisto on koottu LEARN -tutkimusohjelman yhteydessä1.

1.2. Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa esitellään ja tarkastellaan kehittämismenetelmää, jolla pyritään lisäämään

työelämän ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja etnisen tasa-arvon toteutumista. Lisäksi tutkitaan, 

miten henkilöstöä osallistamalla voidaan vaikuttaa organisaation toimintatapoihin. Tutkimuksen 

tavoite on saada selville, miten työkulttuurin välittäjäryhmämenetelmä toimii osallistavana 

monimuotoisten työyhteisöjen kehittämisen välineenä. Tavoitteeseen pyritään seuraavien 

tutkimuskysymysten kautta:

 Millaista työkulttuurin välittäjäryhmien toiminta oli ja miten se organisoitiin?

 Millaisia muutoksia välittäjäryhmän toiminnalla saatiin aikaan? 

Raportin alkuosassa käsitellään erilaisia lähestymistapoja johtaa ja kehittää kulttuurisesti

monimuotoisia työyhteisöjä. Tekstissä tuodaan esille sellaisia eriarvostavia käytäntöjä ja 

politiikkoja muun muassa henkilöstöjohtamisen (HRJ) alueella, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai

välillistä syrjintää työpaikoilla ja estää työn saantia, työntekijöiden kehittymistä tai etenemistä.

Tutkimuksen osatavoitteena on näin ollen myös lisätä organisaatioiden valmiuksia kehittää

                                                
1Tämän raportin aineisto on koottu Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston Life as Learning (LEARN) –
tutkimusohjelman yhteydessä ja erityisesti ”Learning Intercultural Competency in the Workplace/Kulttuurien välinen 
työ” -tutkimushankkeessa. Se oli Joensuun (ETNICA-tutkimusyksikkö), Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen 
yhteistutkimushanke vuosina 2003–2006. Professori Suutari ja tutkijat Sippola sekä Leponiemi tulevat Vaasan 
yliopiston Johtamisen laitokselta. Osaa kerätystä aineistosta käytetään tutkija Sippolan väitöskirjatutkimuksessa, joka 
käsittelee monimuotoisen työyhteisön johtamista ja kehittämistä.
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esimerkiksi rekrytointimenetelmiä, perehdyttämis- ja koulutuskäytäntöjä sekä työn suorituksen 

arviointi- ja palkitsemistapoja.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää:

1. kun halutaan lisätä yhtäläisiä mahdollisuuksia työyhteisössä ja tunnistaa eriarvostavia

käytäntöjä esimerkiksi politiikoissa, rakenteissa, prosesseissa tai käytännöissä. 

2. kun halutaan kehittää toimintatapoja osallistamalla omaa henkilökuntaa 

monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen työyhteisössä, esimerkkeinä

koulutus- ja kehittämismenetelmien suunnittelu ja toteutus. 

3. kun tehdään monimuotoisuus- tai yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

4. kun monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta halutaan käytännön tasolla edistää esimerkiksi

johtamistavoissa, koulutuksessa, tiedottamisessa tai asiakaspalvelussa. 

Raportin alkuosassa käsitellään ensin syitä lisääntyvään kulttuuriseen monimuotoisuuteen

työyhteisöissä, siihen liittyviä etuja ja haasteita sekä erilaisia lähestymistapoja monimuotoisuuden

johtamiseen ja kehittämiseen. Tämän jälkeen kerrotaan tutkimuksen empiirisen osan toteutuksesta 

ja aineiston keruusta. Tutkimustulokset esitellään organisaatiokohtaisesti kuvailemalla työkulttuurin 

välittäjäryhmien toimintaa, niiden esittämiä toimintatapamuutoksia ja -ehdotuksia sekä uusia 

käytäntöjä. Yhteenvedossa ja johtopäätöksissä tarkastellaan koko aineiston valossa työkulttuurin 

välittäjäryhmien toimintamuotoja ja kokemuksia sekä niiden toiminnan vaikuttavuutta. Lopuksi 

esitetään menetelmän kehittämisehdotuksia.
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2. MONIMUOTOISTEN TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

2.1. Työyhteisöjen monimuotoistuminen 

Toimintaympäristön muutokset kuten liiketoiminnan globalisoituminen ja lisääntyvä muuttoliike 

sekä demograafisten tekijät muuttavat myös Suomen työmarkkinoiden rakennetta sekä määrällisesti 

että laadullisesti yhä monimuotoisemmaksi. Ennusteiden mukaan lähes 900,000 työntekijää tulee 

poistumaan työmarkkinoilta seuraavien 15 vuoden aikana (Tiainen 2003). Näiden kehityssuuntien 

sekä organisaatioiden sisäisten syiden pohjalta nähdään, että niiden on tulevaisuudessa tietoisesti 

laajennettava rekrytointiaan ns. perinteisten ryhmien ulkopuolelle ja otettava huomioon myös

ulkomaalaistaustaiset, ikääntyvät sekä vammaiset ja työrajoitteiset henkilöt etsiessään potentiaalista 

työvoimaa (vrt. Johnson & Packer 1987). Forsanderin (2002) mukaan maahanmuuttajataustaista

työvoimaa hyödynnetään Suomessa enenevästi, koska väestön ikääntymisestä seuraa puutetta 

osaavasta työvoimasta.

Monimuotoisuudella voidaan tarkoittaa suppeasti joko iästä, sukupuolesta, rodusta, kansallisesta ja 

etnisestä alkuperästä, tai laajasti ottaen kaikista henkilökohtaisista ominaisuuksista ja

kyvykkyyksistä, esimerkiksi kielestä, kulttuurista, uskonnosta tai koulutuksesta johtuvaa yksilöllistä

erilaisuutta (ks. esim. Cox 1993; Kandola & Fullerton 1998). Tässä tutkimuksessa työyhteisön 

kulttuurisella monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisiin etnisiin ja kansallisiin alkuperiin 

perustuvaa työyhteisön jäsenten erilaisuutta. 

Syynä kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntymiseen on suomalaisissa työorganisaatioissa pidetty 

erityisesti uuden rekrytointipotentiaalin tarvetta. Hyödyntämällä monimuotoisuutta on ollut 

mahdollista vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja saavuttaa kustannustehokkuutta sekä säästöjä

(Leponiemi & Sippola 2006). Monimuotoisuutta voidaan myös lisätä, mikäli sen avulla haetaan 

tietoisesti potentiaalisia hyötyjä. Monimuotoinen henkilöstö voidaan nähdä kilpailukyvyn lähteenä 

ja siten keinona saada erilaista osaamista, helpottaa pääsyä uusille markkinoille tai palvella 

paremmin monimuotoistuvaa asiakaskuntaa. Monimuotoisuus voi parantaa myös työnantajakuvaa. 

(Ks. esim. Cox & Blake 1991; Wilson 1996; Konrad 2003).  Suomalaisen tutkimuksen mukaan 

tärkeimpiä saavutettuja hyötyjä kulttuurisesti monimuotoisesta työvoimasta ovat parantunut 

asiakaspalvelun laatu ja työvoiman saatavuus, lisääntynyt kulttuurikompetenssi ja innovatiivisuus

sekä parantunut työilmapiiri (Leponiemi & Sippola 2006).
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Kulttuurisesti monimuotoistuneessa suomalaisessa työyhteisössä esiinnousseita haasteita ovat

riittämättömät kielelliset, viestinnälliset ja ammatilliset taidot, ennakkoluulot, suuri tarve 

joustavuuteen ja erilaiset käsitykset työstä sekä sukupuolirooleista työelämässä (Leponiemi & 

Sippola 2006). Monimuotoisuuden lisääntyminen voidaan myös kokea vallassa olevien ryhmien 

näkökulmasta uhkana (Heneman et al. 1996), ja erimielisyydet tai konfliktit voivat vaikeuttaa 

yhteistyötä ja päätöksentekoa (Wilson 1996; DeNisi & Griffin 2001). Ristiriitaisuudet voivat olla 

myös monimutkaisia ja vaikeita ratkaista, jos osapuolet kuuluvat erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin

(Thompson & Gooler 1996). Monimuotoisen työyhteisön johtamista pidetäänkin haasteellisena

organisaation toimivuudelle. Sen tähden taitavalla johtamisella on mahdollista saavuttaa sekä 

monimuotoisuuden potentiaaliset hyödyt että vähentää siitä aiheutuvia haasteita. Keskeistä on 

yhdenvertainen kohtelu sekä sellaisen työympäristön luonti, jossa yksilöllinen erilaisuus koetaan 

voimavarana ja menestystekijänä. Jokainen työntekijä on tällöin hyväksytty ja voi hyvin. Lisäksi 

hänen kykynsä saadaan esille ja työpanos pystytään maksimoimaan. Tämänkaltaisella

lähestymistavalla henkilöstön hyvinvointi, kehittymismahdollisuudet ja osaaminen siirtyvät koko 

organisaation eduiksi ja vahvuuksiksi (vrt. Ylöstalo 2002; Alasoini 2003).

Asiakkaiden monimuotoisuuden johtamisen näkökulmasta palvelujen ja tuotteiden yhdenvertainen 

saatavuus sekä sisältö nousevat tärkeiksi. Organisaation suhde monimuotoisuuteen näyttäytyy siten 

esimerkiksi henkilöstö- ja asiakaspalvelujen, kuten johtamisen tai markkinoinnin politiikoissa ja 

käytännöissä. On todettu, että työyhteisön politiikkojen ja käytäntöjen tulisi mukautua uusiin 

toimintaympäristön, yhteiskunnan ja markkinoiden muutoksiin, mikäli monimuotoisuuden edut 

halutaan hyödyntää niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmista (Kossek & Lobel, 1996). 

Haasteellisiksi nousevat tällöin erityisesti uudet valmiudet kuten palvelutaidot, esimieskompetenssit 

ja tavat, joilla houkutellaan, motivoidaan ja kehitetään työntekijöitä, jotta heidät voidaan sitouttaa

organisaatioon. Seuraavaksi käsitellään monimuotoisuuden johtamista ja sen kehittämistä.

2.2. Lähestymistapoja monimuotoisen työyhteisön johtamiseen ja kehittämiseen

Monimuotoisuuden johtaminen on Suomessa vielä melko uusi ja tuntematon käsite ja sen 

muotoutuminen osaksi käytännön johtamista on alkuvaiheessaan. Sillä on yhtymäkohtia esimerkiksi 

tasa-arvo- ja ikäjohtamiseen, laajasti ottaen vastuulliseen henkilöstöpolitiikkaan ja yritysten 

sosiaaliseen vastuunottoon yhteiskuntavastuun osana. Monimuotoisuuden johtaminen tapahtuu joko 

pakollisin tai vapaaehtoisin toimintatavoin, jotka pohjautuvat lainsäädäntöön, liiketoimintaetuihin

tai eettisyyteen (European Commission 2003). Erilaiset lähestymistavat voidaan luokitella neljään

monimuotoisuusparadigmaan (Thomas & Ely 1996; Dass & Parker 1999), joiden mukaan työpaikan 
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yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta toteutetaan eri tavoin

muun muassa henkilöstöjohtamisessa (Sippola 2006). Ensimmäinen paradigma on nimeltään 

vastustaminen (resistance), jossa monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta estetään (Dass & Parker

1999). Toisessa, tasavertaisen kohtelun (discrimination-and-fairness) paradigmassa 

monimuotoisuuden johtaminen käsitetään kaikkien työyhteisön jäsenten samanlaisena kohteluna. 

Kolmannessa, monimuotoisuuden hyödyntämisen (access-and-legitimacy) paradigmassa tavoitellaan 

liiketoimintaetuja ottamalla huomioon yksilöllisen erilaisuuden mukanaan tuomat hyödyt. 

Neljännessä, oppimisen ja tehokkuuden (learning-and-effectiveness) paradigmassa, 

monimuotoisuudesta halutaan oppia ja esimerkiksi löytää uudenlaisia tapoja työntekoon tai 

asiakaspalveluun. (Thomas & Ely 1996.)

Paradigmat ovat kehittyneet ja muotoutuneet käytännöistä anglosaksisissa maissa (Yhdysvallat, 

Kanada, Iso-Britannia). Näissä maissa on 1960-luvulta lähtien lisätty lainsäädäntöteitse tasa-

arvoisia mahdollisuuksia ja autettu vähemmistöryhmien työmarkkina-asemaa muun muassa 

positiivisen erityiskohtelun ja kiintiöiden muodossa. Painopiste on siirtynyt 1980-luvulla kohti 

erilaisuuden etujen painottamista ja hyödyntämistä liiketoiminnassa (Kandola & Fullerton 1998; 

Kirton & Greene 2005). Organisaation lähestymistapa riippuu sekä sen suhtautumisesta 

monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden merkitykseen toiminnassaan että näiden edistämiseen 

kohdistuvista ulkoisista ja sisäisistä paineista, esimerkiksi lainsäädännöstä ja 

liiketoimintatavoitteista (Dass & Parker 1999). 

Kun monimuotoisuutta halutaan käytännössä edistää, se käsitetään usein ainoastaan lainsäädäntöön 

pohjautuvaksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja kaikkien samanlaiseksi kohteluksi. 

Kuitenkin monimuotoisuuden ja yksilöiden erilaisuuden johtamisen perusidea, oikeudenmukainen 

ja reilu kohtelu, jotta yksilöiden kyvykkyydet saadaan esille ja voidaan hyödyntää, edellyttää 

yksilöllisten tarpeiden huomioonottamista muun muassa HRJ -toiminnoissa (Kossek & Lobel

1996). Yksilöllinen kohtelu on siten eri asia kuin kaikkien kohteleminen samalla lailla. 

Lähtökohtaisesti syynä samanlaiseen kohteluun on se, että henkilöstöjohtamisen ihmiskäsitys 

perustuu homogeenisen ryhmän jäsenyyteen, jolloin kaikilla nähdään olevan samanlaiset tarpeet 

(Kossek & Lobel 1996; Tayeb 1996; Lundgren & Mlekov 2002). ”Samanlaisuutta” korostavasta 

lähestymistavasta seuraa usein eriarvostavia politiikkoja ja käytäntöjä.

Henkilöstövoimavarojen johtamista onkin kritisoitu siitä, että se ei aina edistä työpaikan tasa-arvoa 

ja monimuotoisuutta. HRJ:lla pidetään yllä ja tuetaan samanlaisuutta, koska organisaation 

tehokkuutta ja tuottavuutta pyritään kasvattamaan. Edellä mainittuja tavoitteita pidetäänkin

henkilöstöjohtamisen perustehtävinä. (Kaufman 2001; Kirton & Greene 2005.)
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Suomessa maahanmuuttajien korkea työttömyys, keskimäärin noin 28 % (Työministeriö 2006),

antaa viitteitä siitä, että organisaatiot mahdollisesti vastustavat kulttuurisen monimuotoisuuden 

näkemistä työvoimapotentiaalina (vrt. Dass & Parker 1999), eikä sitä myöskään vielä hyödynnetä

liiketoimintaetujen tuojana tai oppimisen välineenä uusien toimintatapojen kehittämiseksi 

(Söderqvist 2005). Näin ollen monimuotoisuuden johtaminen perustuu lainsäädännön velvoitteisiin

(vrt. tasavertaisen kohtelun paradigma), joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään sekä 

syrjintää torjutaan samanlaisen kohtelun periaatteella (vrt. Juuti 2005). Seuraavaksi esitellään, 

millaisia tapoja on kehittää yksilöitä, organisaatioita ja tukea erilaisuutta sekä monimuotoisuutta.

Julkisen sektorin organisoima ja työyhteisöjen sisäinen kehittämistoiminta kohdistuu Suomessa

suurelta osin yksilötason kulttuuritietoisuuden ja -sensitiivisyyden nostoon, enemmistön 

asennekasvatukseen ja syrjinnän tunnistamiseen omassa käyttäytymisessä. Tämä kehitys seuraa 

ajallisesti ja vaiheittain Euroopan yhteisön maissa sekä Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten 

mukaista maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen työolojen parantamiseen kohdistuvien 

toimenpiteiden ja syrjintää ehkäisevän koulutuksen sekä valmennuksen etenemistapaa (Wrench 

1997, 2001; Bendick et al. 1998, 2002). Wrenchin (2001) mukaan kehittämisen neljän tason tai 

strategian (1. tieto, 2. asenteet, 3. käyttäytyminen, 4. organisatoriset muutokset) sisällä erilaiset 

kehittämistoimenpiteet ja koulutusmuodot on luokiteltu kuuteen (a–f) vaiheeseen ja tapaan: 1) 

tiedon lisääminen vähemmistö- ja enemmistöryhmille (a), 2) vähemmistöryhmien asenteiden 

muuttaminen kulttuurista tietoisuutta lisäämällä (b), enemmistön asenteiden muuttaminen rasismin 

vastaista tietoisuutta lisäämällä (c), 3) enemmistön käyttäytymisen muuttaminen yhdenvertaisuus-

ja tasa-arvokoulutuksella (d), ja 4) organisaatiomuutoksiin tähtäävä koulutus enemmistölle 

syrjinnän ja rasismin tunnistamiseksi (e) sekä monimuotoisuuskoulutus (f). Koulutusta voidaan 

siten suunnata joko vähemmistö- tai enemmistöryhmille tai molemmille. Em. jaottelu mahdollistaa 

vertailun tekemisen sekä ajallisesti että sisällöllisesti eri maiden ja organisaatioiden käytäntöjen 

välillä, vaikka ne ovat osaltaan myös kulttuurisidonnaisia. 

Ensimmäisellä, tiedon jakamisen tasolla nostetaan sekä viranomaisten, että laajemmin enemmistön 

konkreettista tietoa maahanmuutosta, kulttuurista tietoisuutta muuttajista ja eri vähemmistöistä sekä 

heidän työllistymisestään. Näin saadaan yleinen käsitys ja ymmärrys monikulttuurisuusasioista sekä

vallitsevasta tilanteesta. Organisaatiot voivat antaa maahanmuuttajille ja vähemmistöryhmille tietoa 

tai kieli-, kulttuuri- ja tapakoulutusta (yhteiskunta, työ). Lisäksi voidaan sallia uskontoon ja omaan

kulttuuriin liittyvien tapojen harjoittaminen työpaikalla. Enemmistölle voidaan antaa tietoa 

ennakkoluuloista, rasismista, syrjinnän estämisestä ja vedota myös lainsäädäntöön, jotta se 

vaikuttaisi käyttäytymiseen. (Wrench 1997, 2001.)
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Toisella kehittämistasolla siirrytään kulttuurisen tiedon välittämiseen niin vähemmistö- kuin 

enemmistöryhmille. Tällä pyritään molempien ryhmien asennemuutoksiin, joilla on mahdollista

estää syrjivää käyttäytymistä. Enemmistöryhmien tietoa ennakkoluulojen, rasismin ja syrjinnän 

tunnistamistavoista lisätään. Valmennuksen, ryhmäharjoitusten ja roolileikkien avulla voidaan 

nostaa kulttuurisensitiivisyyttä ja pyrkiä lisäämään ymmärrystä esimerkiksi käsittelemällä 

”työntekoa toisen kulttuurin edustajan kanssa”. (Wrench 1997, 2001.) Koska on huomattu, että 

asenteisiin vaikuttamalla enemmistön käyttäytymis- tai organisatorisia muutoksia ei saada aikaan 

(ks. esim. Moore 1999; Bendick et al. 2002), seuraavalla kehittämistasolla keskitytään niihin.

Muutoksiin pyritään muun muassa vetoamalla lainsäädännön edellyttämään tasa-arvoiseen 

kohteluun ja syrjivän toiminnan estämiseen. Mahdollinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvalmennus

tähtää näin ollen normien mukaiseen sopivaan käyttäytymiseen sekä toimintatapoihin, joiden 

noudattamatta jättäminen on sanktioitu. Syrjinnän ja epätasa-arvon poistamista painotetaan 

politiikoissa ja erityisesti rekrytoinnissa antamalla myös valmennusta henkilöille, jotka valitsevat 

työntekijöitä. Yhdenvertaisuutta voidaan lisätä muun muassa positiivisin erityistoimin (Wrench 

1997, 2001). Tällöin voidaan kääntää työpaikkailmoituksia eri kielille, lisätä näkyvyyttä

vähemmistöjen käyttämissä medioissa, rohkaista hakemaan työpaikkoja sekä käyttää 

vähemmistöjen edustajien kuvia painotuotteissa ja julkisuudessa. Lisäksi osalle organisaatioista voi 

nousta velvollisuus tehdä lakisääteinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joissa seurataan

mm. vähemmistöjen määrällistä kehitystä suhteessa ympäröivään yhteisöön. Maahanmuuttajia 

voidaan tukea esimerkiksi mentorointiohjelmilla ja organisaatioissa voidaan tehdä syrjintää ja 

häirintää koskevia ohjeita, joissa puututaan ja rangaistaan rasistisesta käyttäytymisestä. 

Viimeisenä, neljäntenä kehittämisen tasona on organisatorisiin muutoksiin tähtäävä anti-

rasismikoulutus enemmistöryhmille. Rasismi ja syrjintä eivät ole ainoastaan yksilöiden ongelma, 

joka voidaan koulutuksen kautta poistaa koko organisaatiosta. Koska syrjintä ja epätasa-arvoisuus 

nähdäänkin itse organisaation merkittävänä ongelmana, pyritään niiden syitä poistamaan

koulutuksella. Tällöin enemmistön käyttäytymisen muutoksen lisäksi tarvitaan sekä heidän 

tietämyksensä lisäystä että asenteiden muutosta. Tavoitteena on näin ollen organisaation tuella 

kannustaa yksilöitä aktiivisesti kamppailemaan syrjintää vastaan ja tunnistamaan mm. 

valmennuksen avulla työyhteisön kulttuurissa olevaa sisäänrakennettua epätasa-arvoisuutta. Näin 

voidaan tietoisesti kehittää asenteita, itsetuntemusta ja työntekoa. Tällöin normatiivisten asenteiden

ja käyttäytymisen muutosten integroinnilla odotetaan saavutettavan sekä yksilötason että 

organisatorisia muutoksia, eikä kehittämisessä rajoituta esimerkiksi vain rekrytointiin. (Wrench 

2001.)
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Viimeisin kehittämisen ja kouluttamisen muoto on niin kutsuttu monimuotoisuuskoulutus, joka on 

lisääntynyt, kun yksilöiden erilaisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa on noussut huomion 

pääkohteeksi. Koulutuksessa korostetaan, että monimuotoisuuden arvostaminen ja sen etujen esiin 

saaminen työnteossa edellyttää samanlaisen kohtelun sijasta sopivaa, oikeudenmukaista kohtelua, 

jolla myös estetään syrjintätapauksista koituvia kustannuksia. Koulutusta annetaan usein vain 

esimiestasolle, jonka odotetaan sen avulla tunnistavan organisatorisia esteitä vähemmistöjen 

kehittymiselle työssä. Siten voidaan saada selville sekä institutionaalinen rasismi että syrjintää 

sisältävät käytännöt. Tavoitteena ovat asenteiden ja käyttäytymisen muutos sekä pitkällä tähtäimellä 

organisatoriset muutokset ja heterogeenisuutta tukevan kulttuurin luonti, jossa vähemmistöjä ei 

assimiloida eli sulauteta. Koulutus voi sisältää elementtejä kaikista edellä mainituista kehittämisen 

tasoista. (Ks. Moore 1999; Wrench 2001; Bendick et al. 2002.)

Kaiken kaikkiaan monimuotoisen työyhteisön ja sen toimintatapojen kehittäminen sekä 

eriarvoisuuden ja syrjinnän estäminen voivat esitetyn pohjalta edetä sekä ajallisesti että 

sisällöllisesti yksilötason valmennuksesta ja muutoksista kohden organisaatiotason muutoksia. 

Kehitys on monissa maissa pysähtynyt julkisen asennekasvatuksen tasolle, ja vapaaehtoiset 

yritysten sisäiset kehittämistoiminnot ovat suhteellisen harvinaisia (Wrench 2001). Seuraavassa 

monimuotoisen henkilöstön ja työyhteisön johtamista ja kehittämistä tarkastellaan aiemmin

mainittujen neljän monimuotoisuusparadigman mukaisesti. Kunkin paradigman ominaispiirteitä ja 

niissä tapahtuvaa kehittämistoimintaa käsitellään edellä kuvailtujen kehittämistasojen ja 

koulutusmuotojen pohjalta.

2.2.1. Monimuotoisuuden vastustaminen

On paljon organisaatioita, joissa monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita ei käsitellä 

eikä niihin oteta kantaa politiikkojen tai käytäntöjen tasoilla (Moore 1999; Kirton & Greene 2005). 

Ne lähestyvät ihmistä työnsuorittajana ja homogeenisena työyhteisön jäsenenä, jonka tulee sopeutua 

organisaation tavoille. Monimuotoisuus koetaan uhkana tai riskinä, ja erilaisuus voi aiheuttaa myös 

epävarmuutta (Widell 2002). Tämän paradigman mukainen monimuotoisuuden johtaminen on 

strategisesti reaktiivista, jonka tavoitteena on status quon ylläpito ja kaikkien kohtelu samoin

periaattein ja käytännöin (Dass & Parker 1999). Pyrkimys on kontrolloivilla ja standardoiduilla 

HRJ-toiminnoilla johtaa ja saavuttaa organisatorista tehokkuutta sekä tuottavuutta (Sippola 2006). 

Vähemmistöryhmät halutaan siten sulauttaa ja nopeasti sopeuttaa vallitsevaan työkulttuuriin ja -

yhteisöön antamalla heille ainoastaan tietoa työyhteisön toimintatavoista muun muassa 
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perehdytyksen yhteydessä. Kulttuurista tietoa voidaan jossakin määrin lisätä myös 

enemmistöryhmille. (Vrt. Wrench 2001.)

2.2.2. Tasavertainen kohtelu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön pohjautuvassa johtamisessa työyhteisöt usein 

edistävät monimuotoisuutta tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuspolitiikoilla ja -suunnitelmilla (Kirton & 

Greene 2005). Johtaminen on strategisesti reaktiivista ja muodollista, mikäli se jää julkilausumien 

tasolle (Dass & Parker 1999; Kirton & Greene 2005). Organisaatiot voivat tietoisesti lisätä 

monimuotoisuutta palkkaamalla vähemmistöryhmien jäseniä ja seuraamalla henkilöstön 

rakenteellista koostumusta (Thomas & Ely 1996; Kandola & Fullerton 1998). Tällä tavoin 

organisaatiot kokevat toteuttavansa ja täyttävänsä sosiaalista oikeudenmukaisuutta niin kutsuttuna 

moraalisena työnantajan velvoitteena (Cox 1993; Noon & Obgonna 2001). Ne korostavat 

lähtökohtaisesti toimivansa tasa-arvoisesti, millä tarkoitetaan kaikkien samanlaista kohtelua (Moore 

1999). Syrjinnän välttämiseksi sitä painotetaan erityisesti rekrytoinnissa, mistä syystä myös 

positiivista erityiskohtelua voidaan lisätä (Wrench 2001).

Monimuotoisuus nähdään kuitenkin kustannuksena (Dass & Parker 1996). Vähemmistöryhmien 

tulee sopeutua vallitsevaan työyhteisöön ja -kulttuuriin, johon heidät perehdytetään antamalla niistä

tietoa (vrt. Wrench 2001). Näin ollen työtä tehdään, sen suoritusta arvioidaan ja kaikkia palkitaan 

yhtäläisin perustein tehokkuusvaateiden ollessa etusijalla (Sippola 2006). Työyhteisön 

kehittämistoiminta voi käsittää enemmistöryhmän edustajille annettavaa tasa-arvotietoa ja 

koulutusta, joiden tavoitteena on muuttaa heidän käyttäytymistään ”korrektiksi” (Wrench 2001).

2.2.3. Monimuotoisuuden hyödyntäminen 

Mikäli liiketoiminnalliset hyödyt painottuvat monimuotoisuutta lisättäessä, kiinnitetään silloin 

enemmän huomiota erilaisuudesta saataviin etuuksiin ja yksilöllisen osaamisen maksimaaliseen 

hyödyntämiseen esimerkiksi markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, tuotekehityksessä tai uusien 

markkinoiden saavuttamisessa (Thomas & Ely 1996; Kandola & Fullerton 1998; Dass & Parker 

1999). Tätä lähestymistapaa kutsutaan diversity management -johtamissuuntaukseksi, jonka 

tavoitteena on liiketaloudellisten ”business” -etujen saavuttaminen (Noon & Obgonna 2001).

Tällainen monimuotoisuuden johtaminen on strategisesti proaktiivista (Sippola 2006), jota tuodaan 

esille myös julkisuudessa ja yrityskuvassa (DeNisi & Griffin 2001). Organisaatiot voivat tehdä 
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monimuotoisuuspolitiikan ja -suunnitelman (Kirton & Greene 2005) sekä ottaa käyttöön

monimuotoisuutta tukevia toimintoja. Etupäässä lisätään kohdennetulla rekrytoinnilla 

vähemmistöryhmien edustajien määrää ja modifioidaan perehdytystä (esim. ohjeiden käännökset, 

havainnollistaminen, työryhmäjärjestelyt) (Leponiemi & Sippola 2006). Näistä toimenpiteistä 

huolimatta eriarvoisuutta esiintyy laajasti, koska enemmistöryhmien näkemyksiä, kulttuuria ja 

suoritustasoa tuetaan (Cox 1993; Cornelius et al. 2001). Johtaminen on siten edelleen tehokkuuteen 

tähtäävää ja reaktiivista käytännön standardisoitujen HRJ-toimintojen tasolla (Sippola 2006).

Lisäksi on huomattu, että henkilöiden osaamisen käyttö tai eteneminen muuhun työhön kuin 

valittuun tehtävään on vaikeaa (Thomas & Ely 1996).

Vaikka työyhteisön johtamisessa korostetaan työn tekoa edistävän sekä monimuotoisuutta 

arvostavan kulttuurin luontia (Wilson 1996; DeNisi & Griffin 2001), kehittämisessä keskitytään 

hyvin usein vain asenteiden ja käyttäytymisen muutoksiin. Koulutusta annetaan sen tähden 

esimiehille ja enemmistöryhmien edustajille ja huomiota kiinnitetään erityisesti esimiestaitoihin, 

keskinäiseen arvostukseen ja vuorovaikutukseen, kulttuurisensitiivisyyteen sekä yhteiseen 

ymmärrykseen ihmisten erilaisuudesta (vrt. Leach et al. 1995; Moore 1999; Wrench, 2001).

Muutoksiin pyritään moninaisin keinoin (tiedon lisääminen, itsearvioinnit, ryhmätyöt, roolipelit, 

leikit) ja keskeisenä pidetään, että opitaan tunnistamaan sekä poistamaan omia syrjiviä 

toimintatapoja. Myös organisaatiotason eriarvostavia käytäntöjä ja epäkohtia, kuten syrjintää ja 

rasismia, voidaan kartoittaa ja tunnistaa eri tavoin (asenne- ja kulttuuriauditointi, 

ilmapiiribarometrit, kartoitukset, kyselyt). Niiden pohjalta voidaan siten joko ohjata tarvittavaa 

yksilötason koulutusta tai muuttaa organisaation toimintoja. (Vrt. Bendick et al. 2001; Wrench 

2001.)

Mikäli kehittämistä lähestytään ainoastaan koulutuksellisesta näkökulmasta ja käytetään 

ulkopuolista lyhytkestoista valmennusta, sillä on todettu olevan hyvin lyhytaikainen vaikutus, eikä 

se johda pysyviin asenteiden tai käyttäytymisen muutoksiin (Leach et al. 1995; Bendick et al. 

2001). Se ei myöskään yksin johda toimintojen, rakenteiden, kulttuurin tai valtarakenteiden 

muutoksiin (Easley 2001; Litvin 2002). Lisäksi on todettu, että henkilöstön 

monimuotoisuuskoulutuksen vaarana voi olla, että se voi ilman monimuotoisuuden laajempaa 

integrointia kääntyä jopa itseään ja hyvää tarkoitustaan vastaan (Moore 1999). Koulutus voi 

nimittäin myös lisätä stereotyyppistä ajattelua, etenkin, jos monimuotoisuutta ihannoidaan ja 

pidetään eksoottisena tai ”romanttisena” (Moore 1999; Prasad & Prasad 2002). Näin voi tapahtua, 

jos valmennus jää yksittäisiksi, irrallisiksi ja räätälöimättömiksi tilaisuuksiksi (Bendick et al. 2001; 

Von Bergen et al. 2002), eikä koulutusta linkitetä monimuotoisuuden johtamisen kokonaisuuteen 

organisaatiossa. Toisin sanoen, jos monimuotoisuuden johtamiselle on asetettu tavoitteet
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(esimerkiksi kustannusten alentaminen ja tuottavuuden kasvu), edellyttävät ne laajempia 

organisaatiotason muutoksia (Bendick et al. 2001). Henkilöstön valmennus nähdäänkin vain yhtenä 

osa-alueena muuttaa työyhteisöä monimuotoiseksi (Wrench 2001).

2.2.4. Monimuotoisuudesta oppiminen

Monimuotoisuuden ja työntekijöiden tai asiakkaiden erilaisuuden hyödyntäminen voimavarana ja

kilpailukyvyn sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tuojana on nähty mahdolliseksi vasta 

silloin, kun erilaisuudesta kyetään oppimaan uutta (Thomas & Ely 1996). Monimuotoisuuden

johtamista lähestytään tällöin proaktiivisesti oppimisen näkökulmasta. Tehokkuutta voidaan nostaa, 

kun löydetään uusia tapoja työntekoon, mitä organisaation kulttuurin ja eri toimintojen tulee 

osaltaan tukea. Silloin monimuotoisuuden hyödyt voidaan tunnistaa ja saada ne esille vahvuuksina

niin yksilö- kuin organisaatiotasoilla (Thomas & Ely 1996; Dass & Parker 1999). Johtamisessa 

tunnustetaan tällöin yksilöllisten ominaisuuksien ja kyvykkyyksien tuoma etuus strategisena ja

korvaamattomana pääomana sekä investointina (Dass & Parker 1996; Cornelius et al. 2001; Ely & 

Thomas 2001). Kun monimuotoisuutta lähestytään edellä kuvatulla tavalla, se merkitsee 

monimuotoisuuden virallista ja epävirallista rakenteellista integrointia ja mukaanottoa (inclusion) 

monikulttuurisessa ja täysin syrjinnästä vapaassa, ennakkoluulottomassa sekä oikeudenmukaisessa 

työympäristössä (Cox 1993). 

Monimuotoisuuden kehittämisessä tulee siten keskeiseksi tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja 

oikeudenmukaisuus niin strategiassa, politiikoissa, kulttuurissa kuin toimintatavoissa. Tällöin 

erilaisuus ja monimuotoisuus nähdään yhdenvertaisena kykypotentiaalina, jota organisaation 

muodolliset politiikat, välillinen, rakenteellinen tai institutionaalinen syrjintä tai eriarvoistavat

rakenteet ja käytännöt voivat estää. (Kts. esim. Nousiainen & Pylkkänen 2001; Wrench 2001; 

Gagnon & Cornelius 2002.) Näin ollen eriarvoisuuden poisto on tärkeää, ja se tulisi voida tunnistaa 

muun muassa HRJ-toiminnoissa kuten henkilöstön valinnassa, kehittämisessä, etenemisessä tai 

palkitsemisessa samoin kuin asiakaspalvelussa tai tuotteissa (laatu, saatavuus, hinta, sisältö) (vrt. 

Kossek & Lobel, 1996; Wrench 1997; Bendick et al. 2001). Koko henkilökunnalle annettavalla 

monimuotoisuuskoulutuksella pyritään tällöin lisäämään kulttuurista tietoa, muuttamaan asenteita ja 

käyttäytymistä tai poistamaan ennakkoluuloja samoin kuin tunnistamaan organisaatiotason 

kehittämistarpeita (Bendick et al. 2001; Wrench 2001). Toisin sanoen kehittämistoiminnalla 

tavoitellaan proaktiivisen johtamisstrategian mukaisesti todellisia muutoksia sekä organisatorisissa 

toiminnoissa että yksilötasolla (Sippola 2006).
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Näiden neljän monimuotoisuusparadigman mukaisesti organisaatiot ja työyhteisöt voivat omista 

lähtökohdistaan lähestyä sekä henkilöstönsä että asiakaskuntansa monimuotoisuutta, sen merkitystä 

ja tavoitteita samoin kuin sen johtamista. Organisaatioilla on näin ollen myös erilainen 

lähestymistapa (strategia, tavoitteet, odotukset) monimuotoisuuden kehittämiseen. 

Kokonaisvaltainen monimuotoisuuden johtaminen voidaankin laajasti määritellä strategiseksi

sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden yhdenvertaisuutta tukevaksi johtamistavaksi, jossa proaktiivisesti 

eettisesti kestävillä sekä sosiaalisesti vastuullisilla politiikoilla, järjestelmillä ja käytännöillä 

pystytään lisäämään sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia että asiakastyytyväisyyttä ja 

samalla saavuttamaan organisatoriset tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet. Koska oppimista tukeva 

paradigma edustaa holistista johtamistapaa, seuraavassa luvussa käsitellään, miten sen mukaista 

johtamista, työympäristöä ja toimintatapoja voidaan kehittää. Osallistavat kehittämismenetelmät, 

esimerkiksi työkulttuurin välittäjäryhmämenetelmä, edustavat oppimista tukevan paradigman

mukaista kehittämistapaa.

2.3. Monimuotoisten työyhteisöjen kehittäminen

2.3.1. Monimuotoisuuden tukeminen 

Muutos monikulttuurisuutta kohti edellyttää yksilöllisiä, organisatorisia sekä kulttuurisia muutoksia, 

mikäli monimuotoisuus halutaan hyödyntää laajasti ja edistää kaikkien osallistumista työyhteisön 

toimintaan yhtäläisin mahdollisuuksin. Työyhteisön kehittäminen yksilötasolla toteutettavin

erilaisin koulutuksellisin ja yksittäisin menetelmin todettiin olevan riittämätöntä. Ne voivat myös 

estää monimuotoisuudesta saatavaa etuutta, eivätkä ne yksin johda työilmapiirin ja -kulttuurin 

muutokseen. Sen tähden monimuotoisuuden strategista kytkentää liiketoimintatavoitteisiin ja 

edelleen muun muassa HRJ-strategiaan ja -toimintoihin suositellaan (Kossek & Lobel 1996).

Monimuotoisuuden edistäminen ja tukeminen tulisikin nähdä koko työyhteisön kehittämisen 

näkökulmasta.

Monimuotoisuudesta oppivan työyhteisön kehittämisessä korostuvat konkreettiset muutokset: uusi

proaktiivinen strategia, parannetut rakenteet ja uudet toimintatavat niin yksilö- kuin 

organisaatiotasoilla (ks. esim. Gagnon & Cornelius 2002; Kirton & Greene 2005). Näiden tulee 

kohdistua politiikkojen lisäksi erityisesti osallisuutta lisääviin toimintoihin ja käytäntöihin:

asiakaspalvelu- ja esimiestyöhön, rekrytointiin, työn tekemiseen, sen arviointiin ja palkitsemiseen 

sekä osallisuutta tukevan työympäristön luontiin. Kehittämistä tarvitaan, jotta liiketoimintatavoitteet 
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voidaan saavuttaa kaikkien osapuolten näkökulmista tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ne voivat 

toteutua silloin, kun työn tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä, työkykyä, hyvinvointia, ammatillista 

kehittymistä, työvoiman pysyvyyttä sekä yhteiskuntavastuun toteutumista voidaan parantaa.

Uusien toimintatapojen kehittämisessä tärkeäksi nousee erityisesti huomion siirtäminen pois siitä, 

mikä alkuperä henkilöllä on, tai mihin ryhmään hän kuuluu. Eriarvoisuuden poistamista tästä 

näkökulmasta tukee myös kyvykkyyksien tasa-arvon teoria (Nussbaum & Sen 1995). Sen mukaan 

jokaisella, niin työntekijällä kuin esimiehelläkin, on oma arvonsa ja tarve voida käyttää sekä 

ihmisoikeuttaan että kykyjään ja vapauksiaan. Vapaudet kohdistuvat muun muassa 

työsuhdeturvaan, tasa-arvoiseen palkkaukseen ja etenemiseen, koulutukseen, tiedonsaantiin, 

turvalliseen työntekoon ja ammattiyhdistystoimintaan osallistumiseen (Nussbaum & Sen 1995; 

Gagnon & Cornelius 2002). Jos monimuotoisuuden johtamisessa ihmisten erilaisuutta osataan 

lähestyä myös oikeutena kyvykkyyksien tasa-arvoon, niin silloin annetaan kaikille yhtäläinen

mahdollisuus ja valinnanvapaus käyttää taitojaan ja kykyjään. Tällöin on mahdollista oppia

erilaisuudesta.

Olosuhteet työnteolle nousevat näin ollen keskeisiksi tekijöiksi työyhteisöä johdettaessa ja 

kehitettäessä. Ne tulisi kokea tasapuolisina, osallisuutta lisäävinä, valtaistavina ja eriarvoisuutta

vähentävinä (Gagnon & Cornelius 2002). Tämänkaltaisista näkemyksistä ja tarpeista seuraa, että 

yhdenvertaisuus työyhteisössä merkitsee myös sitä, että ketään ei suosita tai aseteta erityisasemaan 

taustansa perusteella, vaan työstä suoriutuminen nousee keskeiseksi tekijäksi (Omanovic 2002).

Näin ollen joustavuus ja mukautuvuus ovat tärkeitä organisatorisissa toimintatavoissa,

käytännöissä, rakenteissa sekä kulttuurissa. Lisäksi koko työyhteisön jäsenten asenteiden ja 

käyttäytymisen tulee tukea erilaisuuden mukaanottoa. Esimerkiksi rekrytointitoiminnoissa ihmisten 

erilaisuus voidaan kokea jopa esteeksi työn teolle, ellei kaikkia nähdä potentiaalisina työntekijöinä. 

Tämä voi perustua siihen, että organisaatiossa on muodostunut stereotypioita siitä, että työn voivat 

suorittaa vain tiettyjen ryhmien edustajat (vrt. Heneman et al. 1996).

2.3.2. Toimintatapojen kehittäminen

Lähtökohtaisesti monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi ja sen johtamisen onnistumiseksi tulee 

organisaation ottaa siihen strateginen kanta (Kossek & Lobel 1996; Tayeb 1996; Wilson 1996; 

DeNisi & Griffin 2001; Kirton & Greene 2005). Tutkimuksen mukaan ne organisaatiot, jotka 

tekevät ja implementoivat monimuotoisuusstrategian tai -politiikan ja sitoutuvat sen toteuttamiseen 

(joko lainsäädännöllisistä, eettisistä tai liiketaloudellisista syistä), odottavat monimuotoisuudesta 
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lyhyen ja pitkän tähtäimen etuja (European Commission 2003). Erityisesti ylimmän johdon 

sitoutuminen strategiseen monimuotoisuuden edistämiseen on tärkeää, koska se mahdollistaa 

monimuotoisuuden järjestelmällisen implementoinnin ja ”sisäänajon” sekä pysyvyyden (Bendick et 

al. 2001; Cornelius et. al 2001). Strategisen lähestymistavan avulla pyritään myös ohjaamaan sitä, 

miten yritys lähestyy monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä miten sitä suunnitelmallisesti 

johdetaan. Tällöin voidaan myös organisatoriset muutokset panna helpommin toimeen ja integroida 

monimuotoisuus eri toimintoihin sekä edesauttaa työyhteisön tehokasta ja sujuvaa toimintaa. Avoin 

tiedottaminen uudesta politiikasta ja henkilöstön valmennus tukevat myös kaikkien sitoutumista 

monimuotoisuuden läpivientiin. 

Yleisesti ottaen muutos monikulttuurisuuteen on nähty onnistuvan parhaiten, jos vähemmistöjä ei 

assimiloida tai sopeuteta enemmistöä sen tavoille, vaan molemmat osapuolet joustavat ja tulevat 

toisiaan vastaan. Sellainen organisaatiokulttuuri, jossa kulttuurisesti monimuotoisen työyhteisön 

johtaminen onnistuu, voidaan luoda, kun monimuotoisuus viedään yrityksen strategiaan niin 

sanottuna monikulttuurisena lähestymistapana (Cox 1993; Dass & Parker 1996). Organisaatio ei 

tällöin pakota esimerkiksi vähemmistöjen edustajia sulautumalla sopeutumaan organisaation

tapoihin tai toimintakulttuuriin, eikä se myöskään edellytä enemmistön edustajia muuttumaan, vaan 

näkee sekä samanlaisuuden että erilaisuuden hyödyt. Lähestymistapaa voidaan tukea muun muassa 

henkilöstöä kouluttamalla. Seuraavaksi käsitellään, millaisiin asioihin työyhteisön ja henkilöstön 

kehittämisessä voidaan kiinnittää huomiota.

Monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä henkilöstöjohtamisen eri toiminnot sekä esimiestaidot

nousevat keskeiseen asemaan, kun muutoksia pannaan toimeen (Kossek & Lobel 1996; Ulrich 

1997; Kirton & Greene 2005). Henkilöstöjohtamisen avulla voidaan tavoittaa osaavat ja pätevät 

työntekijät, saada heidät pysymään työssä, parantaa työkykyä ja ammatillista kehittymistä sekä 

lisätä työhyvinvointia. Erilaisuuden etujen hyödyntäminen ja käyttöön saaminen riippuu ennen 

kaikkea sekä organisaation kyvyistä löytää ja houkutella erilaisia lahjakkuuksia ja kyvykkyyksiä 

palvelukseensa että sen omista kyvyistä arvostaa ja luoda kaikkia kunnioittava työympäristö, 

kulttuuri ja ilmapiiri (Thomas & Ely 1996; Deresky 2000; DeNisi & Griffin 2001). Lisäksi HRJ-

strategian, politiikkojen ja käytäntöjen kautta voidaan vaikuttaa asenteisiin, käyttäytymiseen ja 

organisaation kulttuuriin sekä siihen, miten henkilöstöä ylipäänsä kohdellaan (ks. esim. Kossek & 

Lobel 1996; Tayeb 1996; Wilson 1996; Kirton & Greene 2005).

Uudet toimintatavat tai tiedostetut parannustarpeet ovat osoituksia siitä, että kulttuuriseen 

monimuotoisuuteen halutaan panostaa. Monimuotoisuus voidaan integroida työyhteisön 

kehittämiseen kokonaisvaltaisesti ja aloittaa esimerkiksi henkilöstösuunnittelulla, jotta 
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maahanmuuttajien työhönpääsyä ja etenemistä voidaan tukea ja edesauttaa (Heneman et al. 1996). 

Monimuotoisuuden huomioiminen voi näkyä esimerkiksi uusien rekrytointimenetelmien ja -

kanavien käyttämisessä, yhteistoiminnassa työvoimaviranomaisten kanssa ja huolellisessa

perehdyttämisessä, joka mukautetaan ajallisesti ja määrällisesti työntekijään. Työssä pysyvyys, 

ammatillinen kehittyminen ja eteneminen nousevat myös tärkeiksi asioiksi, koska kyvykkäät 

henkilöt voivat hakeutua muualle. Osittain tästä syystä suomalaisissa organisaatioissa järjestetään 

ammatillista tai oppisopimuskoulutusta maahanmuuttajille työpaikoilla. Tällaiset organisaatiot 

panostavat myös yrityskuvaansa ja haluavat hyvän sekä houkuttelevan maineen. (Sippola 2003.)

Yksilöiden erilaisuudesta johtuvat erot tulisi edelleen hyväksyä työn suorituksessa, sen arvioinnissa 

ja erityisesti motivoinnissa eli ei-rahallisessa palkitsemisessa. Esimerkiksi henkilöt kollektiivisista 

kulttuureista (Aasia, Afrikka) suosivat rahallista palkitsemista, kun taas sosiaalisen, ei-rahallisen 

palkitsemisen merkityksen koetaan olevan korkeampi henkilöille, jotka edustavat yksilöllisiä 

kulttuureita (Eurooppa, Pohjois-Amerikka) (Barber & Daly 1996). Nämä erot rahallisen ja 

sosiaalisen palkitsemisen arvostamisessa tulisi tiedostaa. Myös työsuorituksen tehokkuuden 

arviointikriteerien tulisi olla tunnettuja ja kaikkien tiedossa, jotta erimielisyydet ja epäarvoisuuden 

tunteet voitaisiin välttää (Cascio 1998). Erityisesti suorituksen arvioijan omat tiedostamattomat 

mentaaliset mallit on tärkeä tunnistaa. Näiden syiden takia on ehdotettu, että vaikka edellä esitellyt

seikat eivät ole vältettävissä, niiden vaikutusta voidaan vähentää koulutuksen avulla (Chao & 

DiTomaso 1996). Näin ollen esimiesten ja myös muiden työyhteisön jäsenten vuorovaikutustaitojen 

kehittäminen ja kulttuurisensitiivisyyden nosto nousevat tärkeiksi. 

Monimuotoisuus kyseenalaistaa osittain myös käytössä olevat henkilöstön koulutus- ja 

kehittämiskäytännöt. On todettu, että tyypilliset massakoulutusmenetelmät esimerkiksi 

perehdytyksessä ja ammatillisessa koulutuksessa eivät ole tehokkaita monimuotoisuutta

kehitettäessä, koska ne ovat joustamattomia yksilöiden näkökulmasta (Ford & Fisher 1996). 

Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden halukkuus ja valmiudet ryhmätyöhön, 

tietokonepohjaisiin opetusmenetelmiin ja sähköpostin käyttöön eivät ole itsestään selvyyksiä 

(Sippola 2006). Yleisesti ottaen monimuotoisuutta tukevassa työyhteisössä kehittämisohjelmien 

sekä valmennusmenetelmien suunnittelun, toteutuksen ja tulosten arvioimisen tulisi olla 

dynaamisia, innovatiivisia sekä joustavia ja yksilöllisesti räätälöityjä, jotta niiden avulla voitaisiin 

käynnistää kulttuurin muutoksia (Ford & Fisher 1996). Toisin sanoen, jotta monimuotoisuuden 

hyödyt voitaisiin saada nopeasti käyttöön, ihmisten erilaisuus tulisi hyväksyä ja ohjata sen 

tukemiseen enemmän aikaa ja modifioituja koulutus- ja kehittämismenetelmiä. 
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Yksi näkökulma monimuotoisuutta tukeviin toimintatapoihin liittyy esimiestaitoihin ja esimies-

alais-vuorovaikutussuhteisiin. On todettu, että ennen kaikkea uudenlainen tapa lähestyä ihmisten 

erilaisuutta kyvykkyyksinä tai kykypotentiaalina edellyttää jatkossa esimiesten fasilitaatiota, heidän 

myötävaikutustaan ja kyvykkyyttään johtaa (Gagnon & Cornelius 2002). Esimiehet ja heidän 

johtamistaitonsa asetetaan tulevaisuudessa uusien haasteiden eteen, joissa on keskeistä erilaisuuden 

hyödyntäminen ja tukeminen. Lisäksi korostuu mahdollisten jännitteiden käsittely työyhteisöissä, 

mikä edellyttää ennakkoluulottomuutta ja rohkeuttakin (Sippola 2003). Seuraavaksi tarkastellaan 

erilaisia lähestymistapoja kehityssuunnitelmien tekoon.

2.3.3. Lähestymistapoja kehityssuunnitelmiin

Monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikat sekä -suunnitelmat ja niiden kehittäminen 

ovat usein ylhäältä alas ohjattuja ja ”työnantajavetoisia”. Tästä syystä ne voivat epäonnistua, koska 

ne keskittyvät asioihin, jotka ovat tärkeitä työnantajalle mutta eivät työntekijöille (Richards 2001). 

Gagnonin ja Corneliuksen (2002) mukaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon tähtäävien 

käytäntöjen, sen lisäksi että ne ovat oikeudenmukaisia, pitää niiden myös tuntua tasapuolisilta sekä 

sisällöltään että toteutustavoiltaan. Näin ollen työyhteisöjen monimuotoisuutta kehitettäessä niin 

strategia-, politiikka- kuin käytännön toimenpidetasolla nähdään tärkeäksi, että tosiasiallista

käytäntöjen (esim. HRJ-toimintojen) yhdenvertaisuutta voidaan tarkastella sekä työnantajan että 

työntekijöiden näkökulmista. Tämä johtuu siitä, että usein työnantaja määrittelee politiikkojen ja 

käytäntöjen sisällön siten, että ne vastaavat hänen näkemystään oikeudenmukaisesta kohtelusta 

(esim. valintamenetelmät, etenemis- ja koulutusmahdollisuudet, joustot), mutta ne voidaan toisaalta 

työntekijöiden näkökulmasta kokea epäreiluina (esim. valintakriteerit, palkitsemisperusteet, 

päätöksentekotavat). Yhteisen näkemyksen luominen työyhteisön tasa-arvosta ja 

yhdenvertaisuudesta onkin tärkeää. Näin monimuotoisuuden hyväksyminen ja sen johtaminen,

kuten myös toivottujen muutosten toteuttaminen tai ylipäänsä toimintojen kehittäminen, riippuvat 

sekä organisaation suhteesta että sen valmiudesta monimuotoisuuteen (Diamante & Giglio 1994; 

Dass & Parker 1999). 

Jos organisaatio sitoutuu kokonaisvaltaiseen, suunnitelmalliseen ja järjestelmälliseen

yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseen, joka tähtää kulttuurin muutokseen, voidaan 

kehityssuunnitelmien teossa ja uusien käytäntöjen luomisessa käyttää erilaisia keinoja ja 

menetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi eri henkilöstöryhmien haastattelut, kulttuuri- ja 

asennekartoitukset, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja monimuotoisuuskyselyt, ilmapiiritutkimukset, 

benchmarking -tekniikka, kehitysryhmät tai ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö. 
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Kehityssuunnitelmat tavoitteineen, seuranta- ja arviointikriteereineen voidaan tehdä joko ylhäältä 

alas, sivusuuntaisesti keskittymällä prosessimuutoksiin tai alhaalta ylös valtaistamalla henkilöstöä 

mukaan kehitystyöhön (Ulrich 1997). Kaikkien kolmen tavan yhdistäminen on koettu hyvänä 

tapana saada kokonaisvaltainen näkemys muutostarpeista erityisesti silloin, kun pyritään kulttuurin 

muutokseen. Monimuotoisuuden edistämisessä osallistavan kehittämismenetelmän käyttöä 

suositellaan, koska nähdään, että valtaistamalla ja ottamalla mukaan eri sidosryhmien edustajia 

(ammattiliitot, eri henkilöstöryhmät, työnantaja- ja työntekijäedustus) on mahdollista saada esiin

heidän äänensä ja löytää uudenlaisia ja erilaisia näkökulmia (Gagnon & Cornelius 2002; Simmons 

2002). Kehittämisryhmien tulisikin keskittyä todellisiin parannuksiin niin ajattelutavassa kuin 

toiminnassa (Ulrich 1997) ja suunnitella konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. On esitetty, että 

vasta silloin kun esimerkiksi HRJ-toimintojen suunnittelu lähtee eri osapuolten lähtökohdista, 

voidaan varmistaa niiden oikeudenmukaisuus ja toteuttaminen sosiaalisesti vastuullisina ja eettisesti 

pitävinä käytäntöinä. Tämän lisäksi osallistuminen kehitystyöhön myös sitouttaa, motivoi, nostaa 

suoritusta ja siten myös parantaa tuottavuutta. (Gagnon & Cornelius 2002; Simmons 2002.)

Esitetyn pohjalta henkilöstön vaikutusvaltaa lisäämällä ja työyhteisön jäseniä osallistavan 

kehittämismenetelmän avulla on mahdollista löytää yhteinen näkemys yhdenvertaisuudesta tai 

monimuotoisuuden sekä monikulttuurisuuden edistämisestä ja tunnistaa työkulttuurissa olevia 

eriarvostavia käytäntöjä. Tämän lisäksi menetelmä voi toimia monimuotoisuuden 

valmennuskeinona siihen osallistuvien henkilöiden osalta.

Näköpiirissä olevat organisaatioiden ulkoiset ja sisäiset muutostekijät voivat vaikuttaa siihen, että

lisääntyvä kulttuurinen monimuotoisuus voi kannustaa organisaatioita ottamaan kantaa siihen

omassa toiminnassaan ja johtamisessaan. Lähtökohdat monimuotoisuuden johtamiseen voivat 

vaihdella vastustamisesta uusien liiketoimintamahdollisuuksien tavoitteluun ja kilpailukyvyn 

vahvistamiseen. Hyötyjen saaminen edellyttää kuitenkin tasavertaisten mahdollisuuksien ja 

yhdenvertaisen kohtelun lisäämistä. Monimuotoista työyhteisöä ja sen henkilöstöä on mahdollista 

kehittää monin eri tavoin sekä menetelmin. Osallistavan kehittämismenetelmän avulla voidaan 

parhaimmillaan tunnistaa muutoskohteet ja parantaa toimintatapoja. Kehittämisen kohteiksi voidaan 

ottaa esimerkiksi henkilöstöjohtamisen politiikat ja käytännöt siten, että ne vastaavat henkilöstön, 

eri sidosryhmien ja lainsäädännön tarpeita. Oikeudenmukainen ja vastuullinen 

henkilöstöjohtaminen voi myös lisätä työ- ja asiakastyytyväisyyttä sekä parantaa tuottavuutta. 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan työyhteisöjä, joissa tehtiin kahden vuoden ajan kehitystyötä 

osallistavan kehittämismenetelmän avulla. Ensin kerrotaan tutkimusmenetelmästä sekä esitellään 

organisaatiokohtaiset tulokset. Tämän jälkeen ryhmien toimintaa ja vaikuttavuutta analysoimalla
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pyritään löytämään laaja näkemys työkulttuurin välittäjäryhmästä kehittämismenetelmänä sekä 

nostamaan esille sen kriittisiä osatekijöitä.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1. Tutkimuksen kohdehanke

Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä (ETMO) -projekti oli yksi Euroopan Unionin 

EQUAL -yhteisöaloiteohjelmista ja toimi loppuvuodesta 2001 kevääseen 2005. Sitä hallinnoivat 

SAK:n koulutussäätiö ja Kiljavan opisto. Hankkeeseen osallistui Etelä-Suomen alueella 15 

yksityistä ja julkista työyhteisöä eri toimialoilta (terveydenhoito ja virkistys, laitoshuolto ja siivous, 

lastenhoito, tekninen palvelu ja kunnossapito, vähittäiskauppa, logistiikkapalvelut, energiapalvelut 

sekä metalli- ja rakennusteollisuus). Näitä projektissa mukana olleita organisaatioita pidettiin 

”edelläkävijöinä suvaitsevaisemman ja tasa-arvoisemman työelämän kehittämisessä”. Jokaisessa 

kohdeorganisaatiossa toimi työkulttuurin välittäjäryhmä ja yhteensä niissä oli n. 100 henkilöä. 

Ryhmät muodostettiin siten, että jokainen mukana ollut työyhteisö nimesi oman ryhmänsä jäsenet

sekä maahanmuuttajataustaisista henkilöistä että kantaväestöstä. Jäsenet edustivat sekä työnantaja-

että työntekijäpuolta, eri henkilöstöryhmiä ja -tasoja mukaan lukien luottamusmiehet. Ryhmillä oli

neljä aluekoordinaattoria (Espoo, Helsinki, Vantaa, Turku), jotka koordinoivat ja tukivat eri tavoin

niiden toimintaa.

Ryhmien toiminnan tavoitteena oli ”yhteisen oppimisprosessin kautta tutkia, pohtia ja kehittää 

toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla voidaan edistää projektin tavoitteiden saavuttamista ja samalla 

kouluttautua työkulttuurin välittäjiksi”. Näihin tavoitteisiin pyrittiin oppimalla toinen toisiltaan, 

näkemällä asioita toisten kulttuurien näkökulmista ja vaikuttamalla ennakkoluuloihin. 

Välittäjäryhmät hakivat kahden vuoden ajan uusia, sopivia tapoja ja keinoja toimia 

monikulttuurisessa työyhteisössä. Tämän raportin tulososuudessa analysoidaan ryhmien ja 

koordinaattoreiden toimintaa ja erilaisia kehittämisnäkökulmia ja -tapoja. Välittäjäryhmien toiminta 

käynnistyi seminaarilla, jossa analysoitiin laajan alkukartoituksen tuloksia (ks. Juuti 2005). Ryhmät 

tekivät yhden opintomatkan hankkeen aikana joko Itävaltaan tai Irlantiin.

3.2. Tutkimusasetelma ja -menetelmät 

Tutkimus tehtiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin pitkittäistutkimusasetelmalla vuosien 2003–

2005 aikana. Aineiston hankintatapana olivat noin viiden kuukauden välein pidetyt koordinaattorien 

ryhmähaastattelut (yhteensä viisi kappaletta) sekä tutkimuksen lopulla tehdyt kaikkien 

välittäjäryhmien ryhmähaastattelut. Tutkimusaineistona oli lisäksi erilaisia dokumentteja: 
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koordinaattorien tutkimuspäiväkirjat, välittäjäryhmätapaamisten muistiot, projektin seminaari-, väli-

ja loppuraportit sekä henkilöstö- ja asiakaslehdet (yhteensä n. 170 kpl). Välittäjäryhmien ja 

koordinaattoreiden haastatteluiden teema-alueet olivat: 1) menetelmän toimivuus: vahvuudet ja 

haasteet, 2) menetelmän vaikuttavuus: tavoitteet ja muutokset sekä 3) menetelmän

kehittämiskohteet. Tutkimuksessa on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tutkimuksen luotettavuus eli validiteetti perustuu usean lähteen käyttöön ja rinnakkaisilla 

menetelmillä kerättyyn tietoon. Tiedonkeruun reliabiliteettia nostettiin yhdenmukaisella

tiedonkeruumenettelyllä ja tarkalla dokumentoinnilla.
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4. VÄLITTÄJÄRYHMIEN TOIMINTA JA VAIKUTTAVUUS

Tutkimukseen osallistuneiden välittäjäryhmien toiminta ja sen vaikutus on dokumentoitu, ja ne 

raportoidaan tässä luvussa aiemmin esitellyn toimialaluokituksen mukaisesti ja 

organisaatiokohtaisesti. Ensin organisaatioita kuvataan lyhyesti. Sen jälkeen jokaisen 

välittäjäryhmän tulokset ja havainnot esitetään taulukossa. Lopuksi tuloksia havainnollistetaan 

tarkemmin tekstimuotoisesti ja käytetään haastattelulainauksia. 

4.1. Terveydenhoito- ja virkistysala

4.1.1. Välittäjäryhmä 1

Taulukossa 1 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii yksityissektorin terveydenhoito- ja virkistysalalla ja on paikallisesti merkittävä 

toimija alallaan. Sillä on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä Suomessa jo lähes 

vuosikymmenen ajan määrien kuitenkin ollessa toistaiseksi suhteellisen pieniä. Noin 300 

työntekijästä on tällä hetkellä kahdeksan maahanmuuttajataustaista. Organisaatiossa toiminut 

työkulttuurin välittäjäryhmä koostui kuudesta henkilöstä, jotka toimivat eri työtehtävissä. 
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Taulukko 1. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä 6 jäsentä, jossa 3 ulkomaalaistaustaista 
 Palaverit
 Aktiivinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 Aktiivinen tiedostustoiminta organisaation sisällä ja paikallismedioissa
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Alkuvaiheen toiminta osin haparoivaa

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan tärkeänä ja hyvänä päänavauksena organisaatiossa
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Johdon tuki koettiin kohtuulliseksi
 Ryhmän toiminta jatkuu konkreettisesti perehdytyksen tukemana

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta koettiin aktiiviseksi ja laadukkaaksi
 Koordinaattori toimi resurssina, joka aktiivisesti antoi ideoita ja toimintamalleja projektin 

eteenpäinviemiseksi
Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Varautuminen mahdollisiin ongelmiin ja haasteisiin tulevaisuudessa

HRJ:n muutokset  Maahanmuuttajien perehdytykseen on lisätty monikulttuurisuusosio
Muut muutokset  Ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähentyivät osittain ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin 

koetaan tasa-arvoisempana
 Tiedotustoiminnan myötä tietoisuus niin organisaation sisällä kuin ulkona lisääntynyt

Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan jatkuvan ja ryhmän jäsenet ovat omaksuneet 
vastuullisen roolin teeman käsittelyyn

Muuta  Tarpeellisena nähtiin yhteisen tiedotustilaisuuden järjestäminen, jossa johdolla olisi 
selkeä rooli

Välittäjäryhmän toiminnan järjestäytyminen perustui vapaaehtoisuudelle, ja siinä tavoiteltiin

mahdollisimman tasapuolista edustusta sekä suomalaisten että maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden välillä. Ryhmällä ei ollut selkeää johtajaa, vaan se toimi dynaamisesti keskustellen. 

Ensimmäinen vaihe oli kuukausittaisten tapaamisten organisointi ja ryhmän profiilin selkeyttäminen 

sen jäsenille. Tavoitteiden asettamisessa lähdettiin liikkeelle ongelmien kartoituksesta:

”Ja siitä se lähti, että kokoonnuttiin kerran kuukaudessa ja yritettiin pohtia mitä ongelmia 

meillä on. Kun meillä ei ollut minkäänlaisia ongelmia. Sitten todettiin, että miten meidän 

pitäisi toimia, jos meillä tulee vastaavanlainen ongelma. Siitä se lähti ja olemme me kyllä 

tehneet töitä sen eteen.”

Ryhmä päätyi tavoitteiden osalta ennalta varautumiseen ja näkökulmaksi valittiin erityisesti 

maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohtaamat mahdolliset ongelmat. Tavoitteisiin pyrittiin sekä 

tietoisuutta lisäämällä että konkreettisia käytäntöjä kehittämällä. Tiedotus ja ryhmän profiilin

selventäminen muulle organisaatiolle olivat merkittävä osa ryhmän toimintaa. Alun lyhyen 

haparoinnin jälkeen ja erityisesti hankeorganisaation järjestettyä erilaisia yhteistoimintoja, ryhmän 

toimintamallit alkoivat kirkastua sen jäsenille:



36

”Ja nyt olemme informoineet koko organisaation henkilökuntaa, että tällainen ryhmä on nyt 

olemassa.”; ”Jos rehellinen olen, niin alussa se tuntui siten, että niin kuin hetkinen, mikä 

tämä on, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta osallistuttiin kokouksiin, palavereihin ja tehtiin 

matka tuonne Irlantiin, ja sitten se rupesi pikkuhiljaa hahmottumaan ajan kanssa.”

Välittäjäryhmä oli säännöllisesti yhteydessä koordinaattoriin ja raportoi toiminnastaan ja 

edistyksestään. Tämän lisäksi ryhmä raportoi toiminnastaan myös organisaation johtotasolle ja 

ulkopuoliselle medialle. Tarkoituksena oli samalla viestiä mahdollisille asiakkaille ja muille 

sidosryhmille organisaation suhtautumisesta ja sen valitsemista lähestymistavoista 

maahanmuuttajiin. Seuraavassa ryhmän johtaja kuvailee tiedotustoimintaa:

”Raportin olemme lähettäneet koordinaattorille, ja jotkut raportit ovat lähteneet myös 

organisaation johtoon asti ja ovat olleet meidän kuukausilehdessä. No esimerkkinä Irlannin 

matka. Kutsuttiin tänne tämän alueen merkittävä sanomalehti. Sillä haluttiin vakuuttaa 

myös lähipiiriä, että täällä meillä on tällainen ryhmä. Joo ja tämä ryhmä menee nyt Irlantiin 

katsomaan, että minkälaiset tilanteet siellä on, ja seuraavana päivänä se oli lehdessä ja sitä

kautta sai myös meidän organisaatio mainosta vähän.”

”No esimerkiksi meidän organisaation omassa lehdessä, se on yksi (kanava). Toinen

(kanava) on ollut se, että viimeistään silloin, kun se Irlannin matka oli ja ihmiset tajusivat,

että mitä tämä on. Se oli minun mielestä aika hyvä ideana, että tämä välittäjäryhmä lähtee 

nyt sinne, ja organisaation muu henkilökunta on ollut tavallaan niin kuin kateellinen ja sitä 

kautta on saanut kiinnostusta vähän lisää. On kysytty, että miten minä voisin liittyä tähän.”

Välittäjäryhmä oli tiiviissä yhteydessä muihin organisaatioihin ja näyttäytyi aktiivisena suhteiden 

ylläpitäjänä. Ryhmä osallistui myös kaikkiin yhteistapaamisiin, joita hankeorganisaatio järjesti.

Koordinaattorin organisoima paikallinen työkulttuuritupa, joka kuului ETMO-hankkeeseen, oli 

tullut tutuksi ryhmälle. 

Koordinaattorin toimintaan oltiin tyytyväisiä ja roolijako oli selkeä alusta lähtien. Koordinaattorin 

toimintoina eriteltiin erityisesti ohjaaminen ja ajatusten antaminen. Samoin hän loi yhteyksiä 

muihin hankeorganisaatioihin ja välitti hyviä kokemuksia organisaatioiden välillä. Erityisesti 

projektin alkuvaiheessa koordinaattorin roolia pidettiin erittäin merkittävänä ja tehokkuuden 

kannalta ratkaisevana. Seuraavassa ryhmän jäsenet kuvailevat näkemyksiään koordinaattorista ja 

hänen roolistaan:

”Hän ohjasi meitä ja hän itse asiassa toi meille niin kuin ajatuksia, mitä me voidaan 

kehittää. Me tehtiin vähän esitteitä organisaatiostamme, joissa kerrotaan toiminnastamme, 
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kuinka aktiivisia maahanmuuttajat on. Hän toi meille mallia, miten esimerkiksi oli eräässä 

toisessa hankeorganisaatiossa.”; ”Hän toi meille sellaisen mallin ja samalla hän antoi 

ajatuksia. Koska me oltiin ihan pihalla, me emme tietäneet, mitä tämä on, mitä meidän pitää 

tehdä. Pitääkö meidän ratkaista jotain (…) On mennyt, on tosi hyvin. Minä en tunne häntä 

ennen hyvin. Ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa. Hän on aina tullut, kun on tarvittu.”

”Sanotaan, että koordinaattori on antanut meille johtolangat, mitä me voidaan tehdä. Ja 

esimerkiksi niin kuin hän on sanonut, että te voitte pitää kerran kuukaudessa palaveria. Ja 

me ollaan istuttu, pidetty palaveria. Mutta ei hän siihen puuttunut, miten meidän pitäisi

palaverissa puhua.”

Organisaatiossa ei oltu havaittu ongelmia ennen projektia. Suureksi kehitysaskeleeksi nähtiin, että 

se on hankkeen loputtua huomattavasti valmiimpi kohtaamaan erilaiset ongelmat ja haasteet ryhmän 

jäsenten avustuksella:

”Mutta meillä on hyvä tilanne, jos tulee ongelmia, niin meillä on valmis suunnitelma 

tilanteiden selvittämiseksi. Harmi, kun se loppui tavallaan kesken. Mutta lopputulos minun 

mielestä on hyvä, että meillä on 6 henkilöä täällä, jotka välittää.”

Erityistä toimintasuunnitelmaa ei toistaiseksi ole kirjattu, vaan se on suoraan siirtynyt ryhmäläisten 

toimintatapojen ja kehittyneiden valmiuksien myötä käytäntöihin. Muutos asenteissa ja 

maahanmuuttajien huomioonottaminen näkyy laajasti muun muassa perehdytysprosessissa:

”Se on niin kuin enemmän ajatuksissa. Että se niin kuin lähinnä perustuu siihen, jos joku 

uusi tulee, uusi maahanmuuttaja tulee, tavallaan hän tulee meidän syliin, ja minä opastan 

häntä. Ei se ole ihan mustavalkoisella. Minun mielestä tämä tyyli, mikä meillä nyt on, niin 

se menee paremmin perille.”

Muutoksen kestävyyteen uskottiin ETMO-hankkeen loppumisen jälkeenkin. Ryhmän jäsenet ovat 

omaksuneet uudet roolinsa syvällisesti ja ottavat vastuuta asioiden hoitamisesta. Eräs ryhmän jäsen 

kuvailee tilannetta seuraavasti:

”Nyt me olemme sellaisessa vaiheessa, että ei me voida sitä lopettaa. Nyt organisaation

työntekijät tietää, että jos jotain on, niin ne tulee meidän luo. Ja ei me voida sanoa, että ei, 

tämä on nyt loppu, että meitä ei kiinnosta enää.”

Välittäjäryhmämenetelmää kehitettäessä ryhmän jäsenet painottivat erityisesti jokaisen

organisaatiotason viestintää heti hankkeen alkuvaiheessa. Ryhmä muun muassa ehdotti, että 
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asioiden tehokasta käsittelyä tukisi esimerkiksi yhteisen tiedotustilaisuuden järjestäminen, jossa 

johdolla olisi selkeä rooli. 

4.2. Laitoshuolto- ja siivousala

4.2.1. Välittäjäryhmä 2

Taulukossa 2 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii ylläpitoteollisuuden alalla ja on merkittävän yksityisen teollisuusorganisaation 

yksikkö. Organisaatiolla on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä jo useiden vuosien ajalta 

ja hankkeen aikana organisaatiossa työskenteli vaihtelevasti jopa 600 maahanmuuttajataustaista 

henkilöä. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui kuudesta eri tehtävissä työskentelevästä 

henkilöstä, joista yksi tai useampi oli maahanmuuttaja. 



39

Taulukko 2. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet yksikön eri tehtävistä

 Ryhmässä kuusi jäsentä, 1-4 ulkomaalaistaustaista
 Säännölliset palaverit ja keskustelutilaisuudet
 Koulutustilaisuuksien järjestäminen
 Johdon sitouttaminen
 Sisäinen tiedotustoiminta

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Liian pieni aikaresursointi
 Toiminnan osittainen tehottomuus hankkeen alkuvaiheessa

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Ryhmä koki projektin tarpeellisena ja oikeansuuntaisena
 Näkyviä muutoksia saatiin aikaan
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä
 Vaikuttaminen organisaation henkeen ja toimintaan
 Välittäjäryhmä hyvä metodi vaikuttaa teeman mukaisiin asioihin 

Koordinaattorien rooli  Koordinaattori koettiin aktiivisena tiedottajana
 Rooli yleisten suuntaviivojen antaja
 Informoi projektin vapaista resursseista (koulutustilaisuudet, asiantuntijaluennot)
 Koordinaattorin olisi toivottu osallistuvan aloitteellisemmin toimintaan 
 Tarve koordinaattorien osaamisen standardointiin

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Tavoitteina luoda keskustelua, poistaa raja-aitoja työpaikalla, aktivoida työntekijöitä
 Keskustelun avaaminen ja organisaatiokulttuurin muuttaminen onnistui
 Ilmapiirin koetaan selkeästi muuttuneen monikulttuurisuutta hyväksyvämmäksi
 Organisaation johdon sitouttamisessa onnistuttiin

HRJ:n muutokset  Maahanmuuttajien huomioiminen lisääntyi sisäisessä viestinnässä ja sen 
sisältösuunnittelussa

 Yleisellä tasolla lisääntynyt lainsäädäntötietämys ja monikulttuurisuustietoisuus
vaikuttivat päivittäisiin toimintoihin

 Vuorovaikutuskoulutusta järjestetty osalle henkilöstöä
Muut muutokset  Työntekijöiden välinen viestintä aktivoitui

 Ennakkoluulot hieman vähentyneet, lähtötilanne suhteellisen hyvä
 Monikulttuurisuutta tukevien julisteiden ja esitteiden esillepano työtiloihin
 Projektin koetaan kehittäneen työyhteisöä tuomalla hankkeen teemaa tutuksi
 Opintomatka koettiin erittäin positiivisena kokemuksena

Muutoksen kestävyys  Kehitystoiminnan uskotaan jatkuvan organisaatiossa
 Yksikössä suunnitellaan uusiin hankkeisiin osallistumista
 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä
 Johdon sitouttamisen rooli merkittävä resurssien takaamisessa ja tavoitteiden 

saavuttamisessa tulevaisuudessa
 ETMO-projektin rooli nähdään lähtölaukauksena

Muuta  Organisaatiokohtainen räätälöinti tarpeellinen, samoin väliseuranta raportointeineen
 Organisaatiomuutokset aiheuttavat haasteita hankkeen onnistumiselle
 Yhteydenpito muihin organisaatioihin koettiin tärkeäksi: tuki omille ajatuksille, 

benchmarking

Ryhmän vetäjä kuvailee ryhmän monipuolista rakennetta seuraavassa:

”Meillä oli sellainen oma, me kutsuttiin sitä ETMO-ryhmäksi. Siinä oli henkilöstön 

kehittämisjohtaja, joka oli siis yhtymän johtoryhmän jäsen. Minä, joka vastasin 

organisaation rekrytoinnista suunnittelijana. Sitten, koska en ehtinyt käytännön asioita 

hoitaa oman työni ohella, meille tuli tällainen treffipäällikkö, jolla oli sitten mahdollisuus 

ottaa lisätöitä. Sitten siinä oli ETMO:n ohjausryhmän jäsenenä toimiva palveluohjaaja.

Mutta sitten meillä oli siellä palveluesimies, jolla on kokemusta ulkomaalaisista, haluttiin 

tällaista.”
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Ryhmän toimintaprosessi alkoi ryhmän organisoimisella sekä jäsenten työn sisältöjen 

muokkaamisella siten, että ne mahdollistivat projektiin osallistumisen. Työkulttuurin 

välittäjäryhmään etsittiin mahdollisimman erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä. Ryhmä koki toimintansa 

kiinteäksi ja hyvähenkiseksi. Prosessin alku nähtiin energisenä ja kannustavana, koska koko ryhmä

piti hankkeen teemaa tärkeänä. Toisaalta jo organisaation aiempi aktiivisuus monimuotoisuuden 

tukemisessa lisäsi selkeästi motivaatiota aloittaa toiminta. Seuraavassa eräs välittäjäryhmän jäsen 

kuvaa ryhmän järjestäytymisvaihetta:

”Se oli positiivista. Mehän olemme jo ennen ETMO:a tehty paljon yhteistyötä eri omien 

ryhmiemme kanssa, ja Jyväskylän yliopiston kanssa meillä oli yksi tällainen 

maahanmuuttajaprojekti. Ja meillä on tällaisia maahanmuuttajien monimuotoisuus-

koulutuspäiviä ollut. Eli me ollaan tehty sitä paljon ennen ETMO:a. Se on selvästi 

vaikuttanut, että esimerkiksi johtoryhmä on hyväksynyt tällaisen esitetyn 

toimintasuunnitelman. Niin se status on kohonnut, ja sen arvo huomataan siinä, että me 

jatketaan PETMO-hankkeessa (Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön -hanke).”

Tavoitteenasettelussa nähtiin keskeiseksi kehittämisnäkökulma ja työskentelytapojen parantaminen 

monikulttuuriselle henkilöstölle sopiviksi. Monimuotoisen työvoiman haasteet olivat olleet vähäisiä

lukuun ottamatta suurta vaihtuvuutta. Tämä perustui pitkään kokemukseen erilaisten työntekijöiden 

palkkaamisesta ja sen mukana hioutuneista rakenteista. Organisaatio näki vaihtuvuuden johtuvan 

suurelta osin työn luonteesta, eli työ toimi sisääntuloväylänä maahanmuuttajille. Lisäksi haluttiin

kehittää valmiuksia kohdata heikkenevä työvoimatilanne. Pääpaino oli kuitenkin jo ennestään 

hyvien toimintojen kehittämisessä. Välittäjäryhmän johtaja arvioi organisaation lähtötilannetta ja 

tavoitteita seuraavasti:

”Suomessa kuitenkin meidän alan status on korkeampi kuin, jos otetaan esimerkki vaikkapa 

naapurimaastamme Venäjästä. Se status on erittäin alhainen siellä. Eli siinä on varmasti 

venäläisellä maahanmuuttajalla aikamoinen kynnys tehdä sitä työtä. Mutta se on 

sisääntuloammatti usein. He ovat korkeasti koulutettuja. Varsinkin esimerkiksi Pietarin 

alueelta tulevat, joita on suhteellisen paljon kuitenkin. Niin se on tällainen 

sisääntuloammatti, ja sitten vasta siihen omaan ammattiväestöön.”

Toiminnan alkuvaihe koettiin ajallisesti sopivaksi ja hengeltään innostavaksi. Projektia 

käynnistettäessä kommentoitiin erityisesti työnantajan osoittaman mielenkiinnon ja 

hankeorganisaatiolta saadun tuen olleen hyviä. Myös koordinaattorin toimintaa pidettiin hyvänä 

alkuvaiheen motivoinnissa ja keskustelun avaamisessa. Toisaalta koordinaattorin toiminnassa ja 

osaamis- sekä vastuualueissa nähtiin myös kehitettävää. Projektin edetessä välittäjäryhmä joutui 

toimimaan vaihtelevassa toimintaympäristössä yrityskaupan vaikuttaessa tuntuvasti. Toimintaa 
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onnistuttiin kuitenkin tästä huolimatta jatkamaan aktiivisesti. Yrityskauppaa seuranneista 

henkilöstövähennyksistä seurasi haasteita, jotka laskivat ilmapiiriä. Ryhmän johtaja kuvasi 

yrityskaupan mukanaan tuomaa tilannetta seuraavassa:

”Nyt täytyy ottaa koko ajan huomioon, että meillä on erittäin erikoislaatuinen tilanne, kun 

juuri kesällä meillä syntyi tämä kauppa. Sehän on vaikuttanut koko siihen ilmapiiriin. Että 

oikeammin tarkkaillaan sitä aikaa ennen x.x. Koska sen jälkeen ihmiset toimihenkilötasolla 

ovat olleet huolestuneita. Luottamusmiehet, jotka olivat meille minun ryhmässä vahvasti 

mukana, niin ovat olleet siellä myös aika vaikeassa asemassa, kun huomattava määrä

toimihenkilöistä on irtisanottu, ja on tällainen tilanne. Että kaikki alueet ovat muuttuneet.”

Muu organisaatio sai tietoa ETMO-hankkeesta sekä sisäisen henkilöstölehden että epävirallisten 

tilaisuuksien välityksellä. Koko ryhmän toiminnan ajan johdolla oli selkeä rooli hankkeen 

eteenpäinviennissä. Ryhmän vetäjä näki johdon sitouttamisen keskeisenä:

”Silloin, kun ETMO-ryhmää muodostettiin, niin minä pidin edellytyksenä sitä, että yhtymän 

johto sitoutuu siihen. Eli kun mentiin mukaan, niin kysyin siltä yhtymän johdolta, ja toinen 

oli meidän pääluottamusmies, joka myöskin keskusteli sitten johdon kanssa siitä. Eli

kahdelta puolelta. Minulla oli tällainen positiivinen painostus.”; ”Johto on mieltänyt sen 

tarpeen. Siksi me olemme ETMO:ssa olleet mukana. Me ei olla mistään haihattelevasta, 

hetken ajatuksesta ollenkaan menty siihen mukaan.”

Ryhmä koki hankkeeseen kuuluneen ulkomaanmatkan positiivisena kokemuksena. Ennen kaikkea 

korostettiin sitä, että matka auttoi eri välittäjäryhmien tutustumista toisiinsa. Toiminnan 

tasaantuessa ryhmä alkoi nopeasti tuottaa erilaisia dokumentteja ja levittää tietoa foorumeinaan sekä 

henkilöstölehti että myös asiakaslehti. Sisältöihin panostettiin ja pyrittiin kertomaan erilaisia 

yksilöiden tarinoita ja esittämään heidän puheenvuorojaan. Monimuotoisuustietoisuuden 

lisäämiseen pyrittiin ryhmän johtajan mukaan esimerkiksi kontrasteja luomalla:

”Että henkilöstölehdessä, joka tulee jokaiselle kotiin ja mahdollisuuksien mukaan myös

asiakaslehdessä, jota myöskin tulee henkilöstölle kaikille kotiin. Niin on aina erilaisista 

ihmisistä artikkeleita ja heidän puheenvuorojaan, että toki pidetään sillä tavalla huolta 

siitä, että me näytään. Siis siellähän ei näy, onko joku esimerkiksi Venäjältä tullut tai muuta. 

Joten esimerkiksi valokuvissa on silloin hyvä ottaa joku tummaihoisempi. Hän voi olla 

Suomessa syntynyt ja Suomen kansalainen. Mutta että otetaan tämä monimuotoisuus esille. 

Ja otetaan artikkeleita, haastatteluja. Otetaan heidät mukaan sellaiseen toimintaan ja 

kuullaan heitä kaikissa asioissa, jotka ovat alun perin tulleet muusta kulttuurista. Eli he ovat 

meidän organisaation jäseniä siinä kuin joku muukin, ja se on se lähtökohta, ja sitä täytyy 

vaan muistuttaa mieliin.”
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Puheenvuorosta käy ilmi ryhmän aktiivinen toiminta hankkeen loppumisen jälkeenkin. Projekti 

lisäsi myös aktiivisuutta kerätä palautetta eri kulttuureista tulevilta työntekijöiltä. Sitä oli kerätty jo 

ennen projektia, mutta sen myötä palautteeseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. 

Välittäjäryhmän johtaja kuvailee seuraavassa toimintaa:

”Ja sitten kuullaan myös tietenkin heitä, että mikä koulutus on tarpeellinen, ja minkä

tyyppinen on tarpeellinen, plus vapaa-aikana. On esiintynyt sellaista, että haluttiin 

jalkapalloa ja kaikkea muuta.”

Organisaatiossa osataan projektin jälkeen myös paremmin huomioida käytännön työsuunnittelussa 

toimintatapoja, jotka tukevat ja helpottavat eritaustaisten ihmisten työntekoa:

”Työvaatteisto suunniteltiin sellaiseksi, joka sopii eri uskontokunnista tuleville. Mitenkään 

painostamatta mitään tai painottamatta mitään sellaista tiettyä uskontokuntaa kuiviltaan. Ja 

kun siihen työvaatteen osaan kuuluu pitkät housut tai pitkä hame tai muu, silloin kun se 

sopii. Koska me käytetään työvaatteita ja se on yksi turvallisuustekijä.”

Organisaatio on ottanut huomioon ihmisten erilaisia taustoja jo pitkään työn organisoinnissa. Se on 

esimerkiksi ottanut ihmisten erilaiset kielelliset valmiudet huomioon koulutuksessa jo vuosia. 

Toisaalta näitäkin prosesseja kyettiin kehittämään projektin innoittamana. Seuraavassa ryhmän 

vetäjä kuvailee esimerkin avulla tilannetta:

”Ja mehän olemme kouluttaneet paljon. Meillä on ollut englanninkielisiä ryhmiä ja muuta. 

Mutta työyhteisön kanssakäymisessä, ei vaan esimiehen kanssa tai asiakkaan kanssa 

tarvittaisi suomenkieltä, vaan myös työyhteisössä. Siinähän sinä opit koko ajan. Emme me 

edellytä, että he puhuvat englantia tai vielä vähemmän voi edellyttää, että ranskaa. Se on 

monen Afrikasta tulevan kieli. Että tämä on sellainen tärkeä asia.”

”Ja sitten tietysti koulutuksessa se on tosi tärkeätä, että me otetaan huomioon tämä 

monimuotoisuus. Avataan nyt organisaatiossa olevien ihmisten silmiä. Olivat he sitten 

maahanmuuttajia eli uussuomalaisia statukseltaan tai kantasuomalaisia. Niin kyllä siinä 

puolin ja toisin. Ei se ole vaan niin, että meidän pitää sopeutua, vaan myös näiden uus-

suomalaisten pitää sopeutua ja ymmärtää, että miksi pitää tehdä näin, tämän kulttuurin 

mukaan. Käyttää näitä vaatteita ja muuta. Että siis ihan Suomen oloissa tehdään näiden 

sopimusten mukaan. Ja asiakassopimushan on siinä takana.”

Hanke on ryhmän tuntojen mukaan muuttanut organisaatiossa vallitsevaa ilmapiiriä, vaikka tarkkaa 

mittausta ei olekaan tehty. Seuraavassa ryhmän jäsen kuvailee asiaa:
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”Joo. Avoimempi ja osaavampi, yksinkertaisesti niin, että tiedetään, että me ollaan erilaisia. 

Kyllä se on valtava muutos se, että tunnetaan pelkästään jo lainsäädäntöä, joka liittyy 

näihin maahanmuuttaja- ja ulkomaalaisasioihin.”

Ryhmän jäsenet olivat tyytyväisiä ETMO-hankkeeseen yleisellä tasolla. Hanke koettiin tärkeäksi ja 

organisaation osallistuminen siihen nähtiin positiivisena. Organisaation nähtiin myös saavuttaneen 

uuden otteen suhtautumisessaan työvoiman monimuotoisuuteen tämän hankkeen ja muiden 

vastaavien projektien myötä. Välittäjäryhmän johtaja kommentoi yleisen aktiivisuuden merkitystä 

toiminnan kehittämiselle seuraavasti:

”Siis yksi asia, mehän saatiin tällainen Palettimerkki, joka myönnettiin meille viime 

toukokuussa. Työministeriön Etnisen neuvottelukunnan, tämän jossa on siis kaikki 

ministeriöt takana. Ja se jo velvoittaa meitä tai on velvoittanut meitä, kun me anottiin sitä, 

niin miettimään, mitä me ollaan tehty. Meidänhän piti seistä sanojemme takana. Me ollaan 

Spring-hankkeen, ei ainoastaan ETMO:n vaan näitten kaikkien kautta yritetty saada sitä 

koulutusta ja tiedottamista. Tiedottaminen on avainsana näissä asioissa. Se auttaa ihmisiä 

ajattelemaan avarammin. Ja auttaa sitten myös sitä, että erilaiset ryhmät, oli se 

maahanmuuttaja tai joku joka ihmettelee, että miksi hänen pitää sopeutua 

maahanmuuttajiin. Että he saavat äänensä kuuluviin, joten solmut aukaistaan ennen kuin 

niitä on syntynytkään.”

Mikäli välittäjäryhmämenetelmää käytetään uudelleen tulevaisuudessa, joitakin asioita tulisi 

ryhmän mielestä ottaa erityisesti huomioon. Koordinaattorin roolin selkeyttäminen ja osaamisen 

standardisointi nähtiin yhtenä kehittämisalueena. 

”Koordinaattoriksi pitäisi saada sellainen, niin kuin hänen tittelinsäkin sanoo. Sellainen 

henkilö, joka koordinoi eli junailee. Pitäisi olla sellainen, jolla on se kyky pitää hanskassa 

todella asioita. Että voi luottaa siihen, että näin tehdään. Ja että pitäisi olla myöskin aika 

innovatiivinen.”

Myös johdon sitouttamista hankkeeseen pidettiin tärkeänä tekijänä:

Minusta pitäisi lähteä siitä että, jos on joku projekti, että käännytään siis sinne ylimmän 

henkilöstöjohdon puoleen. Ja edellytetään, että he saavat toimitusjohtajan ja muut 

johtoryhmästä mukaan siihen. Sitten kun se lähtee tarpeeksi korkealta, niin silloin se toimii. 

Meillä se nyt on, koska me ollaan itse siitä lähdetty, niin meillä se on toiminut sillä lailla.”

Edelleen painotettiin organisaation toimintaympäristön vakautta asioita kehitettäessä. Jos 

organisaation toimintaan vaikuttaa jokin ulkopuolinen voima, on todennäköistä, että 
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kehittämisprojektin resursointi vaikeutuu eikä sen työhön saada riittävästi aikaa. Viimeisenä 

kehittämisideana nähtiin hankkeen aktiivisempi markkinointi omassa organisaatiossa:

”Ja sitten se, että oman talon sisällä markkinointi, myynti. Niitä palveluja tuottavat ihmiset 

voivat olla maahanmuuttajia, monikulttuurisia ihmisiä. Niin se pitäisi tulla siellä 

asiakaskokouksissa esille. Koska helposti mennään sen taakse, jos on kielivaikeuksia, että 

asiakas ei halua näitä maahanmuuttajia.”

Yleisenä henkenä ja ajatuksena ryhmässä oli, että ETMO-hankkeen päättyminen on organisaation 

kannalta ulkoinen asia. Kehittäminen sekä erilaisuuden hyväksyvä kulttuuri kuuluvat

tulevaisuudessa organisaation normaaliin toimintatapaan. 

4.2.2. Välittäjäryhmä 3

Taulukossa 3 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. Yksikkö 

toimii julkisen sektorin sosiaalialalla ja on osa yhtä alansa merkittävimmistä organisaatioista 

Suomessa. Organisaatiolla on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä jo useiden vuosien 

ajalta ja hankkeen aikana organisaatiossa työskennelleistä noin 10 % oli maahanmuuttajataustaisia. 

Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui vaihtelevasti jopa yli kymmenestä eri työtehtävässä 

työskentelevästä henkilöstä, joista yksi tai useampi oli maahanmuuttaja. 
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Taulukko 3. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä ja organisaatiotasoilta

 Ryhmässä vaihtelevasti jäseniä, joista 1-3 ulkomaalaistaustaista
 Aktiivinen tiedotustoiminta
 Palaverit
 Koulutustilaisuuksien järjestäminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Projektin tehottomuus prosessin alussa: ei tiedetty mitä tehdä ja mihin pyrkiä
 Liian pieni aikaresursointi: projektityö normaalin työn lomassa
 Muutoksia omassa organisaatiossa
 Suomalaistaustaiset työntekijät eivät täysin sitoutuneet ryhmän toimintaan ja ryhmä koki, 

että sen vaikutus jäi siten vähäiseksi
 Koulutusten osittainen tehottomuus: liikaa asiaa kerralla
 Vaikeuksia osallistua hankeorganisaation seminaareihin
 Asioiden eteenpäinvienti ja omalähtöinen suunnittelu koettiin vaikeaksi, parempana olisi 

pidetty aktiivisempaa koordinointia
 Henkilöstön vähennykset ja ryhmän jäsenten vaihtuminen prosessin aikana heikensivät 

hankkeen tehokkuutta
 Organisaation johto ei täysin sitoutunut hankkeeseen

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Näkyviä muutoksia saatiin aikaan
 Maahanmuuttajatyöntekijät aktivoituivat ryhmän toimintaan ja ryhmän järjestämät 

aktiviteetit vaikuttivat selkeästi maahanmuuttajiin
Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta painottui hankkeen alun motivointiin

 Toimi resurssina, jota ryhmä saattoi halutessaan hyödyntää
 Osallistui alkuvaiheessa ryhmätapaamisiin
 Toiminta näyttäytyi passiivisena hankkeen loppua kohden
 Koordinaattorin toimintaan oltiin tyytyväisiä, selkeämpää yleisen tason viitekehystä 

kaivattiin ryhmän toiminnan alkuvaiheeseen
Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Tavoitteena sopeuttaa maahanmuuttajia paremmin työyhteisöön ja luoda siitä asenteiltaan 
sallivampi, taustalla haasteita

 Yleisellä tasolla tavoitteet toteutuivat
 Ilmapiiri avartui
 Asiakkaiden suhtautuminen parantui maahanmuuttajatyöntekijöihin 
 Tavoitteita ei osattu asettaa prosessin alussa, ne pikemminkin nousivat eri vaiheissa 

projektia
HRJ:n muutokset  Vuorovaikutuskoulutus järjestetty koko henkilöstölle

 Sisäisen viestinnän ymmärrettävyyteen kiinnitetty huomiota
 Asenteisiin, vuorovaikutukseen ja yleiseen ilmapiiriin kiinnitetään enemmän huomiota

Muut muutokset  Ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 
hyväksyvämpänä projektin jälkeen

 Ennakkoluulot vähentyneet ja suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-
arvoisemmaksi

 Ulkomaalaistaustaiset aktivoituneet (tiedotusilta organisoidaan tasaisin välein)
 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin

Muutoksen kestävyys  Toiminnan ei uskota jatkuvan nykyisessä muodossaan 
 Pysyvyyttä ja vaikuttavuutta haittaa työvoiman suuri vaihtuvuus

Muuta  Projektin koetaan kehittäneen työyhteisöä 
 Työyhteisön osin ongelmaisen ilmapiirin todettiin projektin jälkeen paremmaksi
 Kahden vuoden aika riittämätön, sopiva aika noin viisi vuotta
 Rikkaudeksi koettiin pääsy muille työpaikoille

Ryhmän toiminta alkoi tavoitteiden määrittelyllä. Seuraavassa ryhmän vetäjä kuvailee hankkeen 

yleisiä tavoitteita ja työn kehittämisen toiveita:

”No kyllä meillä ihan selkeä tavoite oli kotouttaa näitä maahanmuuttajia paremmin tähän 

meidän työyhteisöön. Että kyllä näissä keskusteluissa kävi kovasti ilmi se, että he haluaisivat

englanninkielellä puhua täällä, ja kaikki ohjeet ja perehdytykset englanninkielellä.”
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Toinen tärkeä tavoite oli avartaa ilmapiiriä ymmärtämään ja hyväksymään paremmin ihmisten 

välistä erilaisuutta. Tilanne ennen hanketta koettiin hankalana ja sen parantamiseen pyrittiin 

aktiivisesti. Välittäjäryhmän johtaja kommentoi asiaa seuraavassa:

”No yksi varmaan tämän koko homman tavoitteena oli ilmapiiriin liittyvät asiat ja nostaa 

sitä niin kuin mainitsinkin tuossa, että avoimuutta lisää maahanmuuttajia kohtaan ja näin 

pois päin.”

Työyhteisön jäsenillä oli esiintynyt vaikeuksia hyväksyä erilaisuutta joukossaan, ja tilanne oli 

kärjistynyt pisteeseen, jossa muutosta lähdettiin hakemaan aktiivisesti. Kun ryhmää muodostettiin,

tuli esille sen rakenteen merkitys ja mukaan pyrittiin saamaan jäseniä eri organisaatiotasoilta ja

tehtävistä. Eräs ryhmän jäsenistä kritisoi taustaryhmien tuen puutetta seuraavasti:

”Että kyllä tämä asia tiedostettiin. Kyllä meidän liiton edustajat ja luottamusmiesten 

puheenvuorot, meidän yt-elimeen liittyen näissä kokouksissa. Niin kyllä he aina mainitsivat, 

että olemme ETMO-projektissa mukana. Mutta minä aina siellä itsekseni mietin, että miten 

te olette siinä mukana. Te tiedätte, että tällainen on, mutta he eivät kuitenkaan siellä 

koskaan näkyneet millään tapaa.”

Maahanmuuttajat olivat kiinnostuneita ryhmän toiminnasta. Toisaalta enemmistön muodostavat 

suomalaistyöntekijät eivät vaikuttaneet juurikaan kiinnostuneilta projektista tai sen teemasta. 

Välittäjäryhmän toiminta koostui palavereista, tiedottamisesta ja erilaisista teemaa tukevista 

aktiviteeteista. Osa niistä oli ryhmän omia, osa taas ETMO-hankkeen toimintoja. Seuraavassa 

ryhmän jäsenet kuvailevat muutamin esimerkein ryhmän toimintoja:

”Hankeorganisaation ja näiden ETMO:on kuuluvien ”huoltajien” kanssa on osallistuttu 

kaikkiin tapahtumiin mitä on ollut. Jalkapalloturnauksessa oltiin ETMO:n kautta.”; ”Ja se 

tiedottaminen sitten, kun oli näitä ETMO-lehtiä, mitä julkaistiin, niin niitä me ollaan ihan 

tietoisesti jaettu myös joka osastolle. Ja sitähän me ei sitten tiedetä, kuinka paljon niitä on 

siellä luettu… Eli sitten järjestettiin niiden tällaisia palavereja, missä saatiin ihan vapaasti 

keskustella niin kuin meidän työyhteisön asioista, ilmapiiristä ja mitä itse kukin sitten 

haluaa tähän työyhteisöön.”

”Ja ihan voin sanoa, että moniin sellaisiin avoinna oleviin kysymyksiin he ovat saaneet 

vastauksia, mitkä usein liittyy ihan näihin meidän normaaleihin työelämän pelisääntöihin. 

Että siellä siitä perehdytyksestä kovasti oli puhetta, niin kyllä se vaikka nämä asiat on 

kerrottu ja selvitetty, mutta ne eivät kuitenkaan ole mennyt perille.”
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Välittäjäryhmän toimintaa värittivät lähes koko ryhmän olemassaolon ajan monentyyppiset 

organisaatiomuutokset. Muutokset tehtiin tehokkuuden kasvattamiseksi ja johtivat tarkennuksiin ja 

muutoksiin useiden työntekijöiden työnkuvissa. Ryhmän johtaja kuvailee muutosten vaikutuksia 

hankkeen loppuvaiheessa:

”Mutta meillähän toki on näitä muita, niin kuin oli puhetta. Näitä muutoksia ollut, että kun 

täällä mennään vieläkin hyvin paljon siinä käymistilassa, ja vieläkään kaikki eivät ole 

sopeutuneet siihen, että me ollaan nyt uudessa organisaatiossa. Vaan muistellaan niitä 

vanhoja aikoja. Vanhan organisaation aikana oli tällaista ja tällaista. Että tässä on niin 

monta elementtiä mukana.”

Koordinaattorin rooli nähtiin erittäin merkittäväksi kehittämismetodin onnistumiselle. Menetelmää

tukisi, jos koordinaattori voisi jämäkästi ”ottaa tilanteen haltuun” projektityöskentelyn 

asiantuntijana ja antaa väljän raamin, jonka mukaan kehittäminen ja ryhmän toiminta pääsisivät 

tehokkaasti käyntiin. Ryhmä koki saaneensa varsinkin alussa tukea ja motivointia koordinaattorilta 

ja hänen toimintaansa oltiin yleisellä tasolla tyytyväisiä:

”Alkuun meillä oli pikkusen niin kuin hakusessa tämä homma. Mutta koordinaattori tuli 

kyllä ihan kivasti mukaan ja ei minulla niin kuin mitään sellaista kritiikkiä hänen 

työskentelystään. Kyllähän niin kuin kaikessa oli apuna mihin tarvittiin. Eikä tosiaan liikaa 

tupannutkaan sitä omaa rooliansa tässä. Että antoi ihan rauhassa. Niin kuin sen projektin 

tarkoitus olikin, että jokainen työyhteisö niin kuin omalla tavallaan sitten. Ja ihan omien 

resurssien mukaan sitten toteuttaa sitä.”

Ryhmä koki saaneensa aikaan selkeästi aistittavia ilmapiirimuutoksia. Myös yksikön asiakkaiden 

suhtautumisessa eri kulttuureista tuleviin työntekijöihin on havaittu muutos:

”Että meidän asiakkaiden puolelta, niin ei tule enää niitä toivomuksia. Jos meillä on 

työntekijän paikka esimerkiksi auki täällä ja sanon, että se on meillä nyt auki, niin ennen tuli 

tällaisia kommentteja, että haluamme sitten suomenkielisen. Nämä ovat jääneet kokonaan 

pois, että niitä ei enää, ja kaikki toivotetaan tervetulleiksi. Että tähän on minun mielestäni 

sellainen ratkaiseva ihan positiivinen asennemuutos tullut.”

Ilmapiirin koettiin muuttuneen projektin aikana selkeästi monikulttuurisuutta paremmin 

hyväksyväksi. Ryhmän mukaan HRJ-toiminnot eivät olleet muuttuneet. Luonnollisena syynä tähän 

pidettiin organisaation keskitettyä hallintoa. Toisaalta syynä voi olla myös se, että johto ei ollut 

sitoutunut ryhmän toimintaan ja hankkeeseen.
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Ryhmässä ei uskottu muutoksen pysyvyyteen, jota vaikeutti henkilöstön suurehko vaihtuvuus. 

Ryhmän jäsenet kuvailevat sen vaikutuksia:

”Henkilökunta muuttuu. Ja sitten siinä on taas, kun tulee uusi ihminen, niin sinä aloitat 

tavallaan alusta tämän asian sen kanssa. Jos sitä koko ajan on vireillä, niin kuin sanoit 

pitkällä aikavälillä, niin on sitten sellainen, joka kertoo ja tietää. Ja me nytkin jo 

huomataan, että me ollaan joissakin asioissa päästy. Ei yksistään tässä ETMO:ssa, vaan 

näissä muissakin työasioissa niin kuin hyvään tilanteeseen osastolla. Sitten yhtäkkiä siellä 

vaihtuukin linjaesimies, joka kyseenalaistaa kaikki asiat. Kun kysyy ja kysyy, miten tämä 

tehdään ja ihmettelee, että miksi näin tehdään täällä, kun hänen edellisessä työpaikassa. 

Että me joudutaan kyllä hyvin paljon kaikkien asioiden kanssa koko ajan työstään.”

”Eli tavallaan sitten tämän pitäisi olla koko ajan käynnissä oleva prosessi, koska ihmiset 

vaihtuvat.”; ”Minä luulen, että kyllä taitaa lysähtää aikalailla.”

Välittäjäryhmä toi esille muutamia kehittämisideoita menetelmän toimivuuden ja tehokkuuden 

lisäämiseksi. Erityisesti johdon sitoutumista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä toiminnan onnistumisen 

ja muutosten pysyvyyden varmistamisessa:

”Ei, vaan siihen tarvitaan se johdon sitoutuminen. Jos se sieltä ohjeistetaan ja kun meitä 

ohjeistetaan kaikessa. Meillä usein puuttuu täysin sellaiset vapaat kädet, mitä meidän omat 

työntekijätkään eivät ymmärrä. Ne ihmettelevät, että miksi te nipotatte tällaisesta. Meidän 

organisaatio on täynnä sääntöjä ja ohjeita, joiden mukaan me toimitaan. Ja minä olen 

monta kertaa yrittänyt selittää, että minä en näitä sääntöjä täällä ole luonut. Mutta minun 

tehtävä on valvoa, että niitä noudatetaan. Niin meidät on aika pitkälle ohjeistettu joka 

asiassa. Ja jos tämä projekti ohjeistetaan meille niin kuin ylhäältä käsin, että tällainen ja 

tällainen asia otetaan huomioon, niin silloin se myös käytännössä toteutuu.”

”Joo. Koska tavallaan voisi niin kuin hiostaa myös asenteita kantaväestössä, niin tavallaan 

heidänkin olisi niin kuin jollain tavalla hyvä sitouttaa tähän mukaan.”

Ryhmä näki hankkeen tärkeänä. Samoin jäsenet pitivät arvokkaana sitä, että he saivat olla mukana 

projektissa oppiakseen teemasta henkilökohtaisesti. Esille nousi myös mielipiteitä, että

perehdytyksessä tulisi enemmän ymmärtää ja tukea maahanmuuttajia.
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4.2.3. Välittäjäryhmä 4

Taulukossa 4 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. Yksikkö 

toimii julkisyhteisön laitoshuollon ja ylläpidon alajaoksena. Organisaatiolla on kokemusta 

maahanmuuttajien työllistämisestä jo useiden vuosien ajan määrien ollessa kuitenkin suhteellisen 

pieniä. Yksikön henkilökunnasta noin neljä prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Välittäjäryhmä 

koostui noin kymmenestä eri työtehtävässä olevasta henkilöstä, joista kaksi oli maahanmuuttajaa. 

Taulukko 4. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä 10 jäsentä, joista 2 ulkomaalaistaustaista
 Aktiivinen tiedotustoiminta
 Kuukausittaiset palaverit
 Koulutustilaisuuksien järjestäminen
 Yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Muun työyhteisön aktivoinnissa ei täysin onnistuttu
 Yhden yksikön osallistuminen hankkeeseen nähtiin riittämättömäksi

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä
 Riittävä resursointi toimia hankkeessa
 Hankeorganisaation tilaisuudet lisäsivät motivaatiota
 Muiden ryhmien ideat koettiin arvokkaina

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta laadukasta
 Koordinaattori toimi resurssina, jota ryhmä saattoi halutessaan hyödyntää
 Selkeä roolijako heti hankkeen alussa tuki yhteistyön onnistumista

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittäminen ja ongelmien ratkaisu
 Tavoitteena edistää ilmapiirin avoimuutta ja monikulttuurisuuden hyväksyntää
 Negatiivisten asenteiden muuttaminen
 Ilmapiiri nähdään avoimempana ja sallivampana

HRJ:n muutokset  HRJ:n ei nähty muuttuneen
Muut muutokset  Ennakkoluulot vähentyneet ja suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin

Muutoksen kestävyys  Toiminnan uskotaan jatkuvan ja kehittyvän 
 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä

Muuta

Toiminta aloitettiin kokoamalla vapaaehtoisista henkilöistä koostuva ryhmä. Koko organisaation 

tasolla yksikön valinnan syynä oli sen aiempi kokemus maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

työllistämisestä. Seuraavassa vetäjä kuvailee ryhmän kokoonpanoa:

”Ja sitten kyllä me kysyttiin noilta laitoshuoltajilta, että ketkä olisi niin kuin 

kantasuomalaiset halukkaat. Että silloin taustaryhmä sitten muodostui. Että se oli isompikin,

15, mutta nythän meitä on sitten ollut vaan se 8, että 4 maahanmuuttajataustaisia ja sitten 4 

kantasuomalaista.”
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Tavoitteiden asettamisessa tärkeäksi nähtiin paitsi työyhteisön ilmapiirin kehittäminen ja 

monikulttuurisuuden tukeminen, myös ilmenneiden ongelmien ratkaiseminen. Haasteita oli 

esiintynyt erityisesti suhtautumisessa ja asenteissa maahanmuuttajiin. Seuraavassa ryhmän johtaja 

kuvailee kehittämisnäkökulmaa:

”Että tavoite oli niin kuin sillä tavalla. Ei pelkästään tässä talossa, mutta yleensä koko 

organisaatiossa avata sitä suvaitsevaisuutta ja avoimuutta ja maahanmuuttajan 

kohtaamista.”

Heti alkuvaiheessa todettiin, että hankkeen sijoittaminen vain organisaation yhteen yksikköön ei ole 

riittävän laaja mittakaava muutosten juurtumiselle:

”Että kyllä siinä vähän sitten sillä tavalla häiritsi, kun tämä on vain yksi jaos, ja meillä on 

puolisenkymmentä täällä niitä maahanmuuttajataustaisia. Kuitenkin yli 60 meillä on koko 

tällä meidän alueella. Niin tuota, sillä tavalla, että ei tämä ole pelkkä niin kuin tämä 

yksikkö.”

Ryhmä kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa. Välittäjäryhmä teki myös tutustumismatkoja 

muihin organisaatioihin, joilta saatiin laajasti perspektiiviä ja ideoita omaan toimintaan. 

Välittäjäryhmän johtaja, joka toimi myös yksikkötason johtoryhmässä, levitti tietoa hankkeesta 

yksikön sisällä ja osin myös organisaation muissa yksiköissä. Lisäksi ryhmä järjesti

koulutustilaisuuksia, joissa teemoina olivat monikulttuurisuus ja vuorovaikutustaidot. 

Koulutustilaisuudet järjestettiin ryhmän saaman koulutuksen jälkeen, johon oltiin tyytyväisiä. 

Seuraavassa ryhmän vetäjä kuvailee välittäjäryhmän toimintaa:

”Ja sitten ne meni oikeastaan näiden koulutustilaisuuksien suunnitteluun, että milloin 

pidetään näitä koulutuksia, ja sitten kun meillä oli kuitenkin aika monta niitä, joita me sitten 

koko laitoshuoltoyksikölle pidettiin. Ja sitten pidettiin se henkilöstökysely, että senkin 

suunnitteluun meni oma aikansa.”

Koulutustilaisuuksien tehokkuuteen ei ryhmässä oltu täysin tyytyväisiä. Haasteelliseksi osoittautui 

muun henkilöstön aktivointi:

”Se ehkä niin se, että maahanmuuttajat. Minä en tiedä, mistä se johtui, mutta ei. No tietysti 

meidän ryhmä kun on melkein kaikki osallistunut, mutta toiset yksiköt eivät niin, hyvin 

vähän osallistuivat. Että kyllä minä odotan, että maahanmuuttajat enemmän. Mutta en 

tiedä. Ehkä se johtuu meidän vuorotyöstä. Ei kaikki pääse sieltä. Että ehkä enemmän 

aktiivisempi sitten pitäisi olla, sitä on vaikea sanoa.”
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ETMO-hankkeen tuottamiin koulutusresursseihin ryhmä oli tyytyväinen. Myös oman organisaation 

taloudelliseen tukeen oltiin tyytyväisiä:

”Mutta kaikki koulutustilaisuudet, mitkä vaan haluttiin, niin tuota ne saatiin järjestettyä. Ne 

luentopalkkiot sitten ETMO maksoi, ei siinä sitten mitään.”; ”Että esimerkiksi tuo 

suomenkielen kurssin osalta sitten sillä tavalla, että maksaako se ETMO. Mutta meille 

tietysti organisaatiossa oli toiset päätökset. Että me saatiin se sitten sieltä ne rahat sitä

varten.”

Muiden organisaatioiden tuki nähtiin tärkeänä kokemusten jakamiseksi ja ideoiden keräämiseksi:

”Ilman muuta sillä on niin kuin merkitystä. Sillä tavalla, että ahaa, nuo ovat tehneet tuota 

(...). Ja just se, että tuota ne, mitä muut on tehnyt, niin sitten hiffaa, että ainakin voitaisiin

tehdä.”

Ideoinnissa ja toimintamuotojen kartoituksessa koordinaattorin apua pidettiin hyvänä. Ryhmä koki 

toimintansa alussa vaikeuksia löytää toimintamuotoja, jolloin koordinaattorin tuottamat ideat 

nähtiin arvokkaina:

”Että paniikki iski, että mitä tässä nyt oikein tehdään. Niin ja sitten tuota että tuntui, että 

jotakin pitää niin kuin laajemmalle väelle antaa. Että koordinaattoriltahan ne ideat tuli ja 

eihän me niin kuin voida sanoa, että me haluttaisiin sitä, tätä, tuota. Vaan hän niin kuin 

sitten sanoi, että mitä mahdollisuuksia.”; ”Että lähinnä samoja koulutuksia, mitä meillä oli 

siellä Kiljavalla ollut, niin niitä luennoitsijoita sitten pyydettiin meidän tiloihin, että sitten 

sitä kautta niitä sitten tuli.”

Johdon tukea välittäjäryhmä piti pääosin hyvänä. Ryhmän kokoontumiset tapahtuivat aina 

työaikana, ja ryhmä sai resursseja myös erilaisiin hankkeen nimissä tehtyihin matkoihin. Ryhmän 

johtaja kommentoi johdon tukea ja koordinaattorin roolia seuraavassa:

”Työaikana me saatiin tavata, kaikki oikeastaan oli tässä sitten, että se meni sitten 

oikeastaan niin kuin aina. Koordinaattori toi niitä terveisiä, jos oli se ohjausryhmä, tai jos 

ne olivat sitten olleet kansainvälisissä yhteyksissä. Niin sieltä toi. Ja sitten hän, jos oli 

tulossa ETMO-koulutusta, niin niistä sitten kertoi. Ja kyllä se aika nopeasti se aika meni. Ja 

kyllä me kaikenlaista siellä sitten käsiteltiin. Kun minä suoritin johtamistaidon 

erikoisammattitutkintoa, niin siellä meillä oli sellainen monimuotoisuuskoulutus. Niin sieltä 

jotakin materiaalia käsiteltiin ja keksittiin ihan itse kaikenlaista, niin kuin sen ryhmän 

sisällä sitten sillä tavalla.”
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Välittäjäryhmän toimintaa vaikeutti organisaatiomuutos projektin aikana. Haasteellista tilanteessa 

oli se, että ryhmän jäsenet vaihtuivat kriittisessä vaiheessa hanketta ja uusien henkilöiden mukaan 

saaminen vaikeutui:

”Mutta tietysti meillekin sattui sellainen organisaatiomuutos. Eli tässä talossa lähes kaikki 

osastohenkilökunta muuttui. Kun tuli ihan muista taloista, ja sitten ne vanhat lähti täältä 

pois. Että jäikö tänne yhtään osastoa oikeastaan.”

Ryhmän toiminnan aloitus koettiin hieman hajanaiseksi ja heikosti organisoiduksi, mutta 

koordinaattorin tuella se käynnistyi kuitenkin melko nopeasti. Ryhmä kertoi myös kokeneensa 

eräänlaisen herätyksen, kun se omaksui syvemmin oman roolinsa koko prosessissa tiedonjakajana ja 

-välittäjänä. Samalla alettiin myös aktiivisemmin kartoittaa hankkeen tarjolla olevia resursseja. 

Ryhmän jäsen kuvailee tilannetta seuraavasti: 

”Sitten alkuunhan se oli sellaista, kun me aina vähän mietittiin, että mitäs nyt oikein 

tehdään. Mutta se koordinaattori sitten kyllä jo ajatteli, että me sitä (monikulttuurisuutta)

edistettäisiin. Siitähän me lähettiin, tutustumalla näin toisiimme.”

”Mutta sitten jossain vaiheessa tietysti tuli sellainen, että hetkinen, välittäjäryhmä, että 

pitäisihän meidän nyt jotakin tästä niin kuin oikein tosissaan tehdäkin, ja sillä lailla. Vähän 

sitä, että miten paljon se ETMO voi panostaa ja just näitä koulutustilaisuuksia, että kuinka 

paljon se voi rahallisesti auttaa.”

Koordinaattorin toimintaan oltiin tyytyväisiä. Toiminta onnistui, koska yhteistyö oli selkeää ja sen 

odotukset realistisia. Seuraavassa ryhmän jäsenet kuvailevat asiaa: 

No tuota tietysti siinä alkuseminaarissahan me niitä rooleja silloin haettiin, ja mitä kukin 

tekee, mitä odotuksia. Että siinä sitten pikkuisen alkuseminaarissa tuli vähän sitten, että 

mikä se on. Mutta tietysti aina sitä niin kuin oli hieman semmoinen hakusessa.”

”Mutta kyllähän se koordinaattori ihan selkeästi sitten sanoi, että te olette ne, jotka työn 

teette. Hän sitten tuo niitä ideoita ja mahdollisuuksia meille. Että kyllä se niin kuin aika 

selkeästi sitten oli heti, ettei hän ole sitten. Vaikka ensin voitiin kuvitellakin, että hän olisi

niin kuin se ryhmän vetäjä.”; ”Ja tuota kyllä me sitten ymmärrettiin, että hän on se kontakti 

sitten tässä projektissa.”

Ryhmä koki saaneensa aikaan ilmapiirin yleistä paranemista yksikössään. Lisäksi nähtiin, että 

monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatietoisuus on lisääntynyt työyhteisössä. Ryhmän vetäjä 

kuvailee muutoksia seuraavasti:
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”Ehkä se on tätä ilmapiirin yleistä nostamista, ja sitä tietoisuuden lisäämistä. Ja kyllä se on 

vielä sitä herättelyä, joo se on niin kuin se. Että kuitenkin se on uusi asia koko 

organisaatiossa.”

Ryhmän jäsenet kokivat, että välittäjäryhmä tukee muutosten juurruttamista työyhteisöön ja 

toimintakulttuuriin. Erityisen tärkeänä pidettiin metodin sitouttavaa vaikutusta. Seuraavassa ryhmän 

vetäjä kuvailee asiaa ja vertaa sitä nopeatempoiseen ulkopuolisen asiantuntijan käyttämiseen:

”Kyllä minun mielestä pitkäaikainen sisäinen toiminta, ja sitten että itse sisäistetään. Että 

kyllä niin kuin muutenkin tässä me olemme huomanneet, että esimerkiksi kun me tehdään 

siivoustyötä ja mitoitusta. Jos joku konsultti tekee sen, niin se on sitten mappi. Tässä on se 

mappi, nyt se on tehty. Eikä niin kuin oteta sitä omaksi. Mutta jos me itse mitoitetaan, itse 

ollaan mukana. Ihan sama juttu tässä, että me itse niin kuin toimitaan. Itse joudutaan se 

työstämään.”

”Niin me sitoudutaan siihen paljon paremmin, ja se menee niin kuin asia sitten sillä tavalla 

myöskin, miten me halutaan ja mikä on meille parasta.”; ”Että tietysti tarvitaan niitä 

sellaisia täsmäiskuja, tarvitaan joku ulkopuolinen sysäys, että se on niin kuin ihan selvä. 

Että ei niitä niin kuin voi vaan. Eikä sitten ryhmä pysty toimimaan eikä. Pitää sille antaa 

työkaluja, miten toimia.”

Ryhmä piti selvänä, että toiminta ja kulttuurimuutos jatkuvat yksikössä. Ryhmän toimintaa 

kuvailtiin avartavaksi ja uusia näkökulmia antaneeksi. Toisaalta todettiin myös, että paljon on vielä 

tehtävää asioiden kehittämiseksi. Selvimmin muutos näkyy siinä, että ryhmän jäsenten toiminta on 

muuttunut, ja he vaikuttavat esimerkillään ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön:

”Kyllä ainakin tähän ryhmään ja näihin jäseniin. Että sitten minä en osaa niin kuin 

vakuuttaa. Mutta kyllä minä niin kuin sillä tavalla ainakin olen ottanut sen roolin itse, että 

tuota kyllä minä olen se valistaja, ja ihan ruokapöydässä jos tuolla kuulen mitä tahansa 

rasistisia juttuja, niin kyllä niihin puutun ihan.”; ”Että on tullut se rohkeus ja tieto ja 

uskallus ja tuota niin kuin herätellä ihmisiä että hei. Ja tuota sitähän oikeastaan päivittäin 

saisi tehdä, mutta tietysti sitä aina miettii, että onko milloin sopiva mennä sitten.”

Kun kehittämisideoita kartoitettiin, ryhmä totesi organisaation linjajohdon sitoutumisen tärkeäksi.

Samoin mainittiin, että tärkeää on kiinnittää huomiota rekrytointiin ja sen tasapuolisuuteen. 

Rekrytointi ja sen kehittäminen voisivat ryhmän mukaan sisältyä hyvin välittäjäryhmän toimintaan. 

Lisäksi tärkeänä kehittämiskohteena nähtiin, että koko organisaatio otetaan mukaan projektiin heti 

alusta lähtien. Tiedon laajempi levittäminen nähtiin raskaana ja aikaa vievänä toimintana, joka 
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voitaisiin poistaa organisaation eri yksiköiden paremmalla sitoutumisella projektiin heti 

alkuvaiheessa.

4.3.  Lastenhoitoala

4.3.1. Välittäjäryhmä 5

Taulukossa 5 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii lasten päivähoitoalalla ja on alajaos julkisen sektorin yksikössä. Organisaatiolla 

on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä jo useiden vuosien ajalta. Välittäjäryhmä koostui 

yhteensä kuudesta henkilöstä, joista kaksi oli maahanmuuttajataustaisia. 
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Taulukko 5. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä ja organisaatiotasoilta

 Ryhmässä kuusi jäsentä, joista 2-4 ulkomaalaistaustaista
 Aktiivinen tiedotustoiminta
 Osallistuminen aktiivisesti hankeorganisaation järjestämiin tilaisuuksiin
 Säännölliset palaverit
 Vuorovaikutuskoulutusten järjestäminen
 Teemailtojen järjestäminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Puutteellinen ohjaus heikensi projektin tehokkuutta alkuvaiheessa
 Liian pieni aikaresursointi: projektityö normaalin työn lomassa
 Sisäisten koulutusten tehottomuus: liian asiapitoisia suhteessa käytettyyn aikaan

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Näkyviä muutoksia saatiin aikaan
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä tuki projektin onnistumista
 Ulkomaanmatkalla suuri motivoiva ja kokoava vaikutus
 Asiakkaiden positiivinen palaute

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin rooli konsulttimainen tukija ja tietoresurssi
 Osallistui palavereihin aktiivisesti
 Informoi projektin vapaista resursseista (koulutustilaisuudet, asiantuntijat)
 Alussa koordinaattorin toiminta osin tehotonta

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma, lähtökohtana hyvin toimiva työyhteisö
 Yleisellä tasolla tavoitteet toteutuneet
 Asenteiden ja mielipiteiden muuttuminen sallivammiksi
 Tavoitteita ei osattu asettaa prosessin alussa, ne pikemminkin nousivat projektin eri 

vaiheissa
HRJ:n muutokset  Sosiaalisten kriisien hallintasuunnitelma

 Monikulttuurisen työvoiman huomioiva perehdytyssuunnitelma
 ”Motivaattori” -henkilö, joka auttaa ulkomaalaistaustaisia henkilöitä sopeutumaan työhön 

ja työympäristöön (n. 1 kk:n ajan)
 Sisäisen viestinnän ymmärrettävyyteen kiinnitetty huomiota
 Muuttuneet asenteet ja lisääntynyt tietoisuus parantaneet rekrytoinnin, 

kehityskeskusteluiden ja tehokkuuden arvioinnin laatua
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähentyneet ja yleisesti kanssatyöntekijöihin suhtaudutaan tasa-

arvoisemmin
 Organisaatiossa työskentelevät ulkomaalaistaustaiset aktivoituneet (teemailta tasaisin 

välein)
 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin

Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan jatkuvan ja kehittyvän edelleen
 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä
 ETMO-projektin rooli nähdään lähtölaukauksena omalle kehittämistoiminnalle

Muuta  Projektin koetaan kehittäneen työyhteisöä erittäin paljon
 Työyhteisön avoin ja terve ilmapiiri tukee monikulttuurisuuden edistämistä
 Yhteydenpito muihin ETMO-organisaatioihin koettu tärkeäksi: tuki omille ajatuksille, 

benchmarking
 Kahden vuoden aika ei riittävä, sopiva aika noin viisi vuotta
 Myönteinen palaute asiakkailta
 Rikkaudeksi koettiin pääsy vierailemaan muissa työpaikoissa

Ryhmän toiminta alkoi järjestäytymisellä ja henkilöiden työtehtävien muokkauksella. Työkulttuurin 

välittäjäryhmään pyrittiin saamaan mukaan eri tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla toimivia 

henkilöitä. Välittäjäryhmän jäsen kuvaa seuraavassa ryhmän itsenäistä roolia 

järjestäytymisvaiheessa:

”Meikäläiset ovat vastanneet projektista kahden vuoden aikana. Ensin meille on etukäteen 

selitetty, minkälaisesta projektista on kyse. Sen jälkeen sitten olemme valinneet 

keskuudestamme ne henkilöt, jotka haluavat olla mukana projektissa.”
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Tavoitteenasettelussa oli keskeistä henkilöstön monimuotoisuuden kehittämisnäkökulma. 

Varsinaisia työvoimaan liittyviä haasteita ei ollut ennen hanketta, koska työilmapiiri koettiin

avoimeksi, keskustelevaksi ja terveeksi. Pääpaino olikin jo ennestään hyvien toimintojen 

kehittämisessä. Välittäjäryhmän johtaja arvioi organisaation lähtötilannetta seuraavasti:

”Meidän pienessä yksikössä on aina ollut ihan luontaisestikin sellainen avoin ja 

keskusteleva ilmapiiri. Kyllä meidän on aina ollut helppo ottaa erilaisia ihmisiä vastaan. 

Mutta tietenkin lähdettiin tähän projektiin mukaan. Me kuitenkin halutaan kehittyä itsekin ja 

oppia uusia asioita tästä.”

Järjestäytymisvaihe koettiin ajallisesti melko pitkäksi ja osaltaan tehottomaksi. Syynä tähän nähtiin 

puutteellinen ohjaus. Työkulttuurin välittäjäryhmän toiminta tuli näkyväksi muulle organisaatiolle 

noin kuuden kuukauden kuluttua projektin aloituksesta. Seuraavan vuoden aikana projekti kehittyi

ryhmän jäsenten normaaliksi toiminnaksi. Ulkomaanmatkalla koettiin olleen aktivoiva rooli. 

Ryhmän jäsen kuvaa seuraavassa matkan merkitystä ryhmän toiminnalle:

”Se oli suurin piirtein silloin matkan aikaan, kun me oikein niin kuin ruvettiin toimintaan.

Kyllä se oli viime vuosi, jolloin me oltiin hirveen aktiivisia. Että siihen liittyi ne kaikki 

joulun matkat ja kaikki sellaiset. Mutta sitten tämän reissun jälkeen, niin sittenhän me 

terästäydyttiin.”

Ryhmän toimintatapa muodostui säännöllisistä palavereista ja ryhmän tapaamisista. Ryhmä tiedotti 

ja järjesti teemailtoja sekä monikulttuurisuus- ja vuorovaikutuskoulutusta. Ryhmä osallistui myös 

aktiivisesti hankeorganisaation toimintaan. Seuraavassa organisaation yksikön johtaja kuvailee 

toimintaa: 

”Meillä on ollut koulutusta täällä sisäisesti ja on pidetty palavereja säännöllisesti sekä 

keskusteltu koko ryhmän kanssa. Kyllä me keskusteltiin, erityisesti silloin kun meillä oli 

vuorovaikutuskurssi täällä. Kyllä on paljon puhuttu. Miten paljon uusia juttuja jokainen 

ihan sai, sellaisia juttuja joita hän ei tiennyt ennen, ja sen jälkeen avoimuus on vaan 

lisääntynyt. Nämä keskustelutilanteet eivät ole jääneet vain yhteen kertaan, vaan kyllä on 

moneen kertaan puhuttu näistä asioista.”

Kaiken kaikkiaan ryhmän toimintaa kuvattiin kiinteäksi ja dynaamiseksi, minkä koettiin olevan 

avoimen työilmapiirin ansiota. Ryhmä toimi pääosin normaalin työn ohella, mikä vaikutti 

negatiivisesti mahdollisuuksiin keskittyä ja syventyä projektiin. Välittäjäryhmän vetäjä kommentoi 

työtaakkaa seuraavassa: 
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”Ja sitten kun meillä ei ole ollut sijaisia, ylimääräisiä ihmisiä palkattuna tänne, ja me 

tehdään töitä ylimääräisen tämmöisen materiaalin kanssa. Niin meillä on ollut vaikeuksia 

sitten kokoontua ja järjestää niitä yhteisiä tapaamisia. Senkin takia, jos se olisi ollut 

pidemmällä ajalla, niin me oltaisiin saatu enemmän aikaan varmaan vielä.”

Välittäjäryhmän toiminnan tuloksena järjestetyt henkilöstökoulutukset nähtiin osittain tehottomina, 

koska ne olivat kiivastempoisia, luentomuotoisia ja asiasisällöltään tiiviitä suhteessa käytettyyn 

aikaan. Välittäjäryhmä sai aikaan näkyviä muutoksia käytäntöihin ja ilmapiiriin. Ryhmän jäsenet 

kokivat erittäin positiiviseksi sen, että he olivat innostuneita ja motivoituneita, minkä nähtiin 

vaikuttaneen koko projektin onnistuneeseen läpivientiin.

Koordinaattorin rooli oli erityisesti konsulttimainen tukija. Koordinaattori selvitti heti projektin 

alussa roolijaon, jonka mukaan organisaation oma henkilöstö toimii aktiivisesti. Hänen tehtävänään

oli antaa tietoa ja toimia ryhmän fasilitaattorina. Hän oli läsnä välittäjäryhmän kokouksissa ja 

tiedotti koulutustilaisuuksista. Ryhmän jäsen kuvailee seuraavassa koordinaattorin toimintaa: 

”Hän on ilmoittanut, mitä ryhmän tulisi tehdä. Jos on koulutustilaisuuksia tulossa, niin hän 

ilmoittaa meille. Me myös selvitämme hänen kanssaan, minkälaisissa tilaisuuksissa 

voisimme kertoa ja tiedottaa ETMO-projektista.”

Koordinaattorin toimintaan oltiin tyytyväisiä erityisesti kolmen viimeisen neljänneksen ajan. 

Projektin alussa häneltä olisi toivottu tehokkaampaa ohjausta, jossa olisi annettu valmis, abstraktin 

tason toimintamalli. Se olisi hyödyttänyt ryhmää sopeuttamaan mallia oman toimintaympäristönsä 

lähtökohtiin. 

Yleisellä tasolla tavoitteiden nähtiin toteutuneen. Epätarkka tavoitteenasettelu vaikeutti niiden 

täsmällistä nimeämistä. Kuitenkin mielipiteiden ja asenteiden koettiin muuttuneen positiiviksi. 

Organisaation välittäjäryhmän johtaja kommentoi asenteiden muutoksia seuraavasti:

”No me pyrittiin niihin asenteisiin vaikuttamaan, ja minun mielestä me ollaan niihin 

asenteisiin vaikutettu keskustelemalla ja avaamalla ihmisten asenteita. Että mistä ne

johtuvat, ja mitä ne ovat, ja mitä ovat ennakkoluulot. Me ollaan käsitelty aika tarkkaankin 

niitä sanoja jo sinänsä, että mitä ne tarkoittavat, ja sitten mitä on suvaitsevaisuus, sitä 

käsiteltiin ja puhuttiin. Että me ollaan kyllä toistettu hirveästi ja tällaisilla asenteilla

vaikutettu niihin keskustelemalla.”

Haastatteluissa tuli esille, että alku- ja loppuvaiheen mittaamisella voitaisiin saada vertailutietoa 

siitä, kuinka tavoitteet ovat toteutuneet. Ryhmä näki myös HRJ:n ja muut muutokset merkittävinä 
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saavutuksinaan, jotka noudattivat projektin alkuvaiheessa määriteltyä kehittämisnäkökulmaa. 

Yksikön johtaja kuvaa seuraavassa muutosten luonnetta rekrytoinnin ja viestinnän osa-alueilla:

”No rekrytoinnissa varmaan se, että kyllä tasa-arvoisemmin suhtaudutaan 

maahanmuuttajiin kuin mitä tähän asti, se on ihan selvä juttu. Mutta viestintä on ehkä sitten 

laajentunut, että tietysti johtaja kun aina vastaa kaikesta, niin kyllähän minä haluan tietää,

mitä viestiä laitellaan tuonne ulospäin. Ja sitten tulee jatkuvasti vastaan, että jos nopeasti 

puhuu, niin ei välttämättä mene perille samalla tavalla. Että sitten hän kyllä lukee hyvin 

suomea, että kyllä täytyy olla silleen tarkempi ja hitaampi, nämä asiat pitää ymmärtää.”

Ryhmä teki sosiaalisten kriisien hallintasuunnitelman, jossa pyrittiin sekä proaktiivisesti estämään 

että reaktiivisesti ratkaisemaan sosiaalisia kriisejä. Sisällöltään suunnitelma on sovellettavissa 

erityisesti monikulttuurisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, mutta myös muihin sosiaalisiin 

kriiseihin. Organisaatioon on myös laadittu yksityiskohtainen perehdytyssuunnitelma, jossa tuetaan 

erityisesti uuden maahanmuuttajatyöntekijän sosialisoitumista organisaatioon. 

Vuorovaikutustaitojen on nähty olevan tärkeitä hyvässä ja keskustelevassa työyhteisössä. Sen 

tähden koko henkilökunnalle järjestettiin vuorovaikutuskoulutusta.

Yksikön johtajan työkuvaukseen on lisätty ”motivaattori” -rooli, jonka perusteella hän toimii 

tukihenkilönä ja auttaa ulkomaalaistaustaisia henkilöitä heidän sosialisoitumisprosessissaan. Lisäksi 

sisäisen viestinnän ymmärrettävyyteen oli kiinnitetty huomiota ja rekrytoinnin, kehittämisen ja 

tehokkuuden arvioinnin todettiin kehittyneen muuttuneiden asenteiden ja lisääntyneen tietoisuuden 

myötä. Ulkomaalaistaustainen ryhmän jäsen vertailee seuraavassa perehdyttämistilannetta ennen ja 

jälkeen projektin: 

”Aikaisemmin työpaikallamme oli sellainen tilanne, että ei ollut minkäänlaista työntekoon 

liittyvää perehdyttämissuunnitelmaa. Työnteko vaan aloitettiin ihan suoraan ilman 

minkäänlaista perehdyttämistä. Siihen aikaan oli paljon ennakkoluuloja meitä 

ulkomaalaisia kohtaan, ja paljon väärinkäsitystilanteita tapahtui työpaikalla. Nyt tilanne on 

huomattavasti parantunut tämän projektin aikana, koska uusi työntekijä perehdytetään 

hänen tulevaan työhönsä välittömästi. Uusi työntekijä tutustuu työyhteisöömme, yksi 

määrätty henkilö ottaa hänet vastaan ja kertoo hänelle työpaikan säännöt.”

Ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja paremmin monikulttuurisuutta 

hyväksyvämpänä projektitoiminnan jälkeen. Tasa-arvoisuus näkyy erityisesti suhtautumisessa 

kanssatyöntekijöihin ja ennakkoluulojen nähdään vähentyneen. Muita näkyviä muutoksia ovat 

monikulttuurisuutta tukevien artefaktien esillepano työyhteisön tiloihin sekä organisaation 

ulkomaalaistaustaisten henkilöiden järjestämät eri kulttuureja käsittelevät tiedotusillat.
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Muutosten uskottiin yleisesti kestävän ja projekti nähtiin organisaation kehittämistoiminnan 

lähtölaukauksena. Muutosten pysyvyyden koettiin kuitenkin edellyttävän jokapäiväistä työtä. 

Myönteisenä seikkana pidettiin koko projektissa mukana olleiden työyhteisöjen suurta määrää. 

Ryhmä totesi, että ETMO-projekti mahdollisti kehittämistyön onnistumisen. Samoin tiedon 

jakaminen ja hyvien käytäntöjen oppiminen muilta organisaatioilta koettiin merkittäviksi. Ryhmän 

jäsen kuvailee seuraavassa verkoston roolia:

”Saa tukea omille mietteilleen, että jos he ovat kokeneet samaa, niin sitten voidaan vaihtaa 

niitä kuulumisia, että miten meni heillä ja miten meillä. Tosi ihania keskusteluja on ollut ja 

erittäin antoisia, ja ihan erilaistenkin työyhteisöjen kanssa. Mutta erityisen rikkaita on myös

nämä muut kaikki työyhteisöt, kun saa kuulla, että miten heillä menee ja miten siellä asioita 

hoidetaan. Välillä on pistetty kädet ristiin ja sanottu, että jes, onneksi meillä ei tuommoista 

ole.”

Projektin koettiin loppuneen organisaatiossa liian aikaisessa vaiheessa. Yleisen mielipiteen mukaan 

aika oli riittämätön muutoksien juurruttamiseen. Sopivana projektin pituutena pidettiin neljästä 

viiteen vuotta. Lisäksi organisaation sidosryhmät, erityisesti asiakkaat, ovat palautteissaan antaneet 

myönteisiä kommentteja organisaation osallistumisesta projektiin ja sen mukanaan tuomiin 

muutoksiin. 

4.3.2. Välittäjäryhmä 6

Taulukossa 6 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii julkissektorin sosiaalialalla ja sillä on kokemusta maahanmuuttajien 

työllistämisestä Suomessa jo lähes vuosikymmenen ajan määrien ollessa toistaiseksi suhteellisen

pieniä. Noin 1300 organisaation työntekijästä on tällä hetkellä noin 40 maahanmuuttajataustaista. 

Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui 15 henkilöstä, jotka toimivat eri työtehtävissä 

tullen myös johdosta. Merkittävää oli, että ryhmän jäsenet kuuluivat fyysisesti organisaation eri 

toimipaikkoihin. 
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Taulukko 6. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä ja yksiköistä

 Ryhmässä 15 jäsentä, joista 4 ulkomaalaistaustaista
 Säännölliset palaverit
 Aktiivinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 Aktiivinen sisäinen tiedostustoiminta erilaisissa medioissa
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen
 Verkostoituminen muiden organisaatioiden kanssa

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa
Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan tärkeänä ja hyvänä päänavauksena organisaatiossa
 Selkeä tavoite ohjasi motivoituneen ryhmän toimintaa tehokkaasti
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Johdon tuki koettiin hyväksi
 Ryhmän toiminnan vaikutus jatkuu (perehdytyskansio)

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta koettiin aktiiviseksi ja laadukkaaksi
 Koordinaattori toimi resurssina, joka aktiivisesti antoi ideoita ja toimintamalleja projektin 

eteenpäinviemiseksi
Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Uuden perehdytyskansion teko onnistui
 Tiedon levittäminen onnistui

HRJ:n muutokset  Perehdytystä kehitettiin
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähenivät osittain ja suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
 Tiedotustoiminnan myötä tietoisuus niin organisaation sisällä kuin ulkonakin lisääntyi

Muutoksen kestävyys  Toiminnan vaikutukset jatkuvat konkreettisten tuotosten muodossa
Muuta  Menetelmää kehitettäessä tulee rekrytointi ottaa mukaan ja sitouttaa ryhmän jäsenet

Välittäjäryhmä aloitti toimintansa heti järjestäytymisen jälkeen ja asetti sille selkeitä tavoitteita. 

Ryhmää koottaessa johtotason jäsenen mukanaoloa pidettiin tärkeänä. Ryhmään päätettiin valita 

myös yksittäisiä henkilöitä organisaation eri yksiköistä, jotta tietoa voidaan paremmin levittää ja 

sitouttaa eri yksiköitä. Välittäjäryhmän johtaja kuvailee ryhmän alkuvaihetta seuraavasti:

”Eri paikoista työntekijät, jotta tiedon välitys onnistuisi mahdollisimman helposti läpi koko 

organisaation.”; ”Osastopäällikkö kutsuttiin siihen sitten. Häneltä kysyttiin, että 

kiinnostaako häntä tällainen asia, ja hänellä ei ollut sitten mitään sitä vastaan. Ja siinä oli 

muutama muu organisaation työntekijä, joka oli koordinaattorina, 

maahanmuuttajakoordinaattori ja sitten suunnittelija. Jotka yhdessä sitten, tämän 

osastopäällikön, jolta piti saada se lupa, että lähdetään mukaan tällaiseen. Koska silloin oli 

työnantajan tuki, ja silloin saatettiin tehdä työaikana kaikki nämä asiat.”

”Kenenkään kanssa ei tarvinnut tehdä minkään näköistä sellaista asennetyötä. Että kaikki 

piti tätä työtä niin hirveen tärkeänä. Ja sitä varten halusivat olla siinä mukana. Kaikki tuli 

siihen mielellään. Että kukaan ei varmaankaan kieltäytynyt. Niin se auttoi niin paljon. Että 

sitten kun me löydettiin se kohde, niin sitten oli niin kun selvää, että tätä lähetään työstään.”
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Tavoitteiden asettelun lähtökohtana oli hankeorganisaation alkukartoitus. Sen tulosten mukaisesti 

perehdytys valittiin painopisteeksi ryhmän toiminnassa. Yleisellä tasolla tavoitteiksi nimettiin myös 

vähentää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden vaihtuvuutta ja lisätä heidän lukumääräänsä.

Seuraavassa ryhmän vetäjä kuvailee tavoitteita:

”Mutta sitten kun tämä projekti tuli, niin tuli sellainen tunne, että tämän projektin avulla 

voisi ehkä parantaa maahanmuuttajatyöntekijöitten asemaa. Ehkä tähän yksikköön

saataisiin jopa enemmän maahanmuuttajatyöntekijöitä, tai ainakin vakinaistettua nämä 

muutamat, jotka siellä nyt ovat olleet.”; ”Se alkukartoitus oli vähän niin kuin pohjana, että 

mitä meidän työyhteisössä sitten tuli esiin, sitä siellä alkuseminaarissa. Ja sitten lähettiin 

niin kuin työstämään sitä, että mitä meidän työyhteisössä. Mikä on se nykytilanne ja mitä 

sitten pitäisi tehdä?”

”Että perehdyttäminen tuli semmoiseksi niin kuin yhdeksi pitkän aikavälin tavoitteeksi. Että 

kun meillä oli neljä maahanmuuttajajäsentä siellä tässä ryhmässä, niin heidän kanssaan 

sitä just puhuttiin, että mikä heidän mielestään on ollut se kaikkein tärkein asia. Ja siinä 

tietysti kielitaito tuli ja näin. Se nimenomaan, että se alkuvaihe pistettiin kyllä käyntiin.”

Ryhmän toiminta vakiintui varsin nopeasti selkeiden tavoitteiden tukemana. Perehdytyksen 

kehittäminen konkretisoitui perehdytyskansion tekoon, missä monipuolisesti otettaisiin huomioon 

myös maahanmuuttajat. Kuukausittaisissa tapaamisissa organisoitiin ryhmän toimintaa ja työstettiin

kansion sisältöä. Lisäksi ryhmän palavereissa pyrittiin myös aktiiviseen keskusteluun tärkeiksi 

koetuista asioista ja jokaisen jäsenen tuli aktiivisesti työstää tehtäväksi annettuja teemoja myös 

tapaamisten välillä. Seuraavassa ryhmän jäsenet kuvailevat toimintansa arkea: 

”Meillähän oli siellä aika pitkä lista joskus tässä seinälläkin, mitä asioita me mietittiin, että 

mitkä on niitä tärkeimpiä. Sitten kun kaikkea ei voitu lähteä miettimään, niin sitten tuli tämä 

perehdyttäminen. Nyt sitä lähdetään niin kuin työstämään. Niin sitten me hitaasti mutta 

rauhallisesti pystyttiin sitä aina kuukauden välein (tarkentamaan). Mutta sitten meillä oli 

niin kuin siten sovittu, että jotakin jokainen teki siinä väliajalla, että jotka sitten piti 

seuraavaksi olla (…) ja sovittiin aina etukäteen se toiminnan rakenne.”

”Meillä oli (kokoukset) noin kerran kuukaudessa. Se, että me oltiin eri työyhteisöissä niin 

tietysti teki sen, että me ei oikeastaan. Jokainen teki sitten henkilökohtaisesti, mitä teki. 

Mutta sitten ryhmänä ei. Aina silloin kuukauden välein kun tavattiin, niin silloin työstettiin 

niitä asioita mitkä nousi tärkeiksi.”
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”Kyllähän me niin kuin heti alettiin töihin. Mutta kyllä siinä sitten, kun ajattelee että se 

alkoi silloin helmikuussa sitten. Niin ensin tuntui, että tämähän lähtee vauhdilla, mutta 

sitten minä muistan hyvin, että siinä kun tuli kesä vastaan, niin tuntui että eihän me olla 

mitään saatu aikaiseksi. Ja sitten taas syksyllä niin kuin jatkettiin siitä. Niin tämä oli hyvin 

eloisa ryhmä tämä porukka. Tietysti ihmiset tuntee aika hyvin toisiaan, ja kyllä sekin on 

tosiasia, että maahanmuuttajatyö on kuitenkin sitten jollain lailla. Ne jotka jää siihen 

työhön, niin ne ovat tietynlaisia ihmisiä, että aika eloisaa porukkaa, että meni välillä 

nauruksi se työnteko.”

Ryhmän kartoitusten tuloksena päätettiin käyttää kansion pohjana olemassa olevaa 

perehdytyskansiota. Työskentelyn aikana siitä karsittiin ylimääräisiä, tarpeettomia osia ja toisaalta 

siihen lisättiin runsaasti ryhmän tuottamaa monikulttuurisuusaineistoa. Sisällön kehittämisessä 

pyrittiin mahdollisimman suureen refleksiivisyyteen ja viestintään maahanmuuttajien kanssa sekä

keräämään heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään. Työhön sisältyi myös esimiehen ja 

perehdyttäjän roolien selkeyttäminen sekä perehdytysprosessissa että työyhteisöön sitouttamisessa

ja työntekijän sisääntulon helpottamisessa. Perehdytysohjelmaan tehtyjen muutosten toimivuutta 

pilotoitiin muutamissa kohteissa ja edelleen kehitettiin kommenttien perusteella:

”Minä itse silloin olin tässä yksikössä johtajana, niin testasin sitä. Ja sitten tehtiin muutama 

korjaus ja annettiin parille muun yksikön johtajalle, kun tiedettiin, että heille tulee 

maahanmuuttajatyöntekijä, niin he testasivat sitä. Että sitten tehtiin muutama korjaus sen 

mukaan.”

Ryhmä verkostoitui sekä paikallisesti että suuremmissa ETMO-seminaareissa muiden ryhmien 

kanssa. Ryhmän johtaja kommentoi seuraavasti verkostolta saatuja ideoita ja konkreettisia hyötyjä:

”Ja sitten oltiin jossakin näissä seminaareissa, missä eräästä toisesta hankeorganisaatiosta

kerrottiin (…), että heillä on ylin johto sitoutettu tähän. Heillä on aina tällaisia

esimiespäiviä, joissa johto on mukana, että johto erityisesti niin kun puhuu 

maahanmuuttajatyön puolesta. Niin siitä saatiin se idea, että pitää järjestää tämmöinen 

koulutuspäivä myös meidän organisaatiossa.”

Yksikössä järjestettiin sitten vuorovaikutusseminaari ja erityisesti esimiehille koulutuspäivä, jossa 

keskityttiin maahanmuuttajien tarpeisiin työelämässä. Välittäjäryhmä pyrki myös aktiivisesti 

viestittämään toiminnastaan sekä yksikössä, koko organisaatiossa että laajemmin myös julkisesti:

”Joo, no meillä oli silloin heti. Meillä on tällainen oman yksikön lehti, johon sitten saatiin 

joulukuuhun juttu tästä ETMO-projektista. No sitten tässä ETMO:n omassa radio-

ohjelmassa, siinä on sellainen haastattelu. Mutta että sehän ei ole varmaan sinällään 
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levinnyt, jos ei osaa sitä radiokanavaa kuunnella. Mutta että tämä lehti tietysti levisi, kun 

kaikkiin yksikön työpaikkoihin menee. Ja sitten oli tuolla koko organisaation puolesta 

sellainen lehti, joka on koko organisaation kaikille työntekijöille, jopa kotiin lähetetään. 

Mutta se oli minun mielestä tämän tiedotuskampanjan ansiota, että siellä oli juttua tästä 

ETMO:sta, että se ei ollut tämän välittäjäryhmän. Mutta että meidän välittäjäryhmän 

henkilöä siinä oli niin kuin haastateltu, tai hänen työtään, ja kerrottiin tästä, mutta se ei 

ollut meidän ansiota.”

”Ja sitten meidän kaikkia näitä tiedotteita mitä koordinaattori täältä laittoi. Niin minä 

laitoin ne kaikkiin yksiköihin. Että sisäisen nettiverkoston kautta sitten suoraan kaikkiin 

yksiköihin. Ja lehdet jaettiin kaikkiin yksiköihin, ja sitten laajemmin eri osastoihin ja 

tällaista.”

Hankkeen loppuvaiheen toiminta kiteytyi henkilöstökoulutusten järjestämiseen ja 

perehdytyskansion viimeistelyyn. Johdon tukea ryhmä pitää kiitettävänä. Seuraavassa ryhmän 

vetäjä kuvailee sitä:

”Joo, että me saatiin kaikki nämä tällaiset koulutukset työajalla ja täällä saatiin olla 

työajalla. Sehän oli niin, että kun silloin alussa saatiin se lupa siihen, että saadaan tehdä 

työajalla, niin sitten tietenkin käytettiin hyväksi. Mutta nämä ihmiset olisi varmaan tehneet 

tätä työtä siitä huolimatta. Että vaikka se ei olisi ollut työajalla, mutta ehkä jokunen olisi

siitä saattanut tippua, en tiedä. Mutta se että siinä työajalla, niin se teki sen, että oli niin

kuin jotenkin sellainen. Pikkusen rauhoittui, että nyt on aikaa ja saa. Että kuitenkin jos se ei 

olisi ollut työajalla, niin sitten olisi ollut vähän kiireempi aina lähteä. Se oli kyllä. Ja sitten 

tosiaan vaikka oli viikonloppuseminaari, niin että nekin sai sitten työaikana.”

Koordinaattorin työhön oltiin ryhmässä yleisesti tyytyväisiä. Koordinaattorin ei nähty antaneen 

valmiita malleja vaan pikemminkin tuoneen ideoita. Erityisen tyytyväisiä oltiin koordinaattorin 

viestintäideoihin. Hänet nähtiin taustatukena roolijaon ollessa selvä. Ryhmä piti itseään aktiivisena 

toimijana eikä odottanut koordinaattorin tekevän työtä puolestaan.

Ryhmä arvioi onnistuneensa lisäämään tietoa, joka koettiin avainalueeksi hankkeen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Perehdytyskansio nähtiin konkreettisena tuotoksena, joka osoitti hankkeen 

käytännön hyötyä. 

Muutoksien uskotaan juurtuneen alustavasti organisaatioon, mitä konkreettiset tuotokset tukevat. 

Ryhmän jäsenten sijoittuminen organisaation eri yksiköihin tuki tietoisuuden ja uusien asenteiden 
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levitystä koko organisaatioon. Kahden vuoden pituutta pidettiin soveltuvana. Ryhmä koki, että 

toisaalta aikaa oli riittävästi hahmottaa laaja teema-alue, ja toisaalta ajanjakso oli riittävä

motivoimaan työskentelyä.

Välittäjäryhmämenetelmän kehittämiseksi ehdotettiin, että työhönotto ja rekrytointiprosessi tulisi 

ottaa mukaan heti alkuvaiheessa. Ryhmä päätyi tähän maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

kokemusten perusteella. Rekrytointiprosessit sisältävät tyypillisesti monia mahdollisuuksia tukea 

maahanmuuttajien sitoutumista ja kotoutumista organisaatioon ja sen toimintaan. Toinen 

kehittämis- ja painotusehdotus oli ryhmän jäsenten aktiivinen sitouttaminen. 

4.4. Tekninen palvelu ja kunnossapitoala

4.4.1. Välittäjäryhmä 7

Taulukossa 7 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. Yksikkö 

toimii julkisyhteisön kunnossapidon ja huollon alajaoksena. Organisaatiolla on kokemusta 

maahanmuuttajien työllistämisestä jo useiden vuosikymmenten ajalta määrien ollessa kuitenkin 

suhteellisen pieniä.  Hankkeen aikana yksikössä oli maahanmuuttajataustaisia henkilöitä yhdestä 

kahteen prosenttia. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui vaihtelevasti noin kymmenestä 

eri työtehtävissä työskentelevästä henkilöstä, joista kaksi oli maahanmuuttajaa. 



65

Taulukko 7. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä n. 10 jäsentä, joista 2 ulkomaalaistaustaista
 Aktiivinen tiedotustoiminta
 Kuukausittaiset palaverit
 Koulutustilaisuuksien järjestäminen
 ETMO-hankkeen toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa
Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Näkyviä ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä
 Organisaatio antoi resursseja hankkeen eteenpäinviemiseen
 Hankeorganisaation tilaisuudet positiivisia ja motivoivia

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta erittäin laadukasta
 Toimi resurssina, jota ryhmä saattoi halutessaan hyödyntää
 Toiminnan vakiinnuttua koordinaattorin tarve vähenee
 Tiedottaja, ohjaaja, aktivoija

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Tavoitteena parantaa ilmapiiriä ja monikulttuurisuuden hyväksyntää
 Ilmapiiri nähdään avoimempana ja sallivampana
 Viestinnän kehittäminen

HRJ:n muutokset  Yleisesti HRJ:n ei nähty muuttuneen
 Kielikoulutuksesta tiedottaminen

Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 
hyväksyvämpänä projektin jälkeen

 Ennakkoluulot vähentyivät  ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-
arvoisempana

 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin
Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan jatkuvan ja edelleen kehittyvän

 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä
Muuta  Projektin koetaan kehittäneen työyhteisön ilmapiiriä

 Yhteydenpito muihin ETMO-organisaatioihin koettiin tärkeäksi: tuki omille ajatuksille, 
itsevarmuuden lisääntyminen

 Menetelmän kehittämiseksi on syytä osallistaa koko organisaatiota alusta lähtien

Välittäjäryhmän toiminta alkoi ryhmän järjestäytymisellä. Johdolta tuli viesti organisaation 

osallistumisesta ETMO-projektiin, minkä jälkeen ryhmään rekrytoitiin vapaaehtoisperiaatteella noin 

10 jäsentä. Organisaatiossa tehdyn yleisen kyselyn perusteella alajaoksessa herännyt kiinnostus 

ohjasi kyseisen yksikön valintaa projektiin. Seuraavassa ryhmän johtaja kuvailee yksikön tilannetta 

ja organisaation henkilöstön kiinnostusta projektia kohtaan:

”Silloin kun se alkoi, niin tällä puolella oli sellaisia henkilöitä, kun oli kiinnostunut. 

Yleensäkin ovat niin kuin olleet suopeampia ulkomaalaisiin nähden. Että ei meillä ollut 

minkäänlaista sellaista ennakkoasennetta heitä kohtaan.”

Ryhmän tavoitteiden asetanta lähti siitä, että työyhteisössä ei ollut varsinaisia ongelmia tai 

suurempia haasteita. Sitä vastoin nähtiin yleinen tarve kehittää työyhteisöä yhä 

monikulttuurisemmaksi ja edistää vuorovaikutusta. Ryhmän jäsen kuvailee tavoitteita seuraavasti:

”Kyllä siinä selvät tavoitteet oli niin kuin, että se lähentäisi suomalaisia ja ulkomaalaisia. 

Ei olisi niin iso kynnys se hyväksyminen, tai tehdä työtä yhdessä.”
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Toisaalta myös väestön ikärakenne ja Suomessa meneillään oleva työmarkkinamuutos oli 

tiedostettu laajasti organisaatiossa ja ymmärrettiin sen merkitys myös oman tulevaisuuden

näkökulmasta. Ryhmä koki tarpeelliseksi kehittää työyhteisöä myös siten, että se näyttäytyisi 

monikulttuurisuuden paremmin hyväksyvänä ja houkuttelevampana kilpailtaessa tulevaisuuden 

työntekijöistä:

”Kun lähtökohta on, että on tulossa paljon ulkomaalaisia. Ja sitten kun ne asutetaan 

tännepäin, niin hyvin paljon on yhdessä paikassa, niin tämänkin kaupungin keskustassa on 

aika paljon. Se lähentää juuri näitä.”

”Ja minun oma näkemys olisi sellainen, että nyt kun todella Suomessa tulee lähtemään 

paljon ihmisiä yhtä aikaa vapaalle kun sanotaan, töistä vapaalle. Kyllä se ei pelkillä 

suomalaisilla täyty. Onhan meilläkin omia työttömiä, mutta ei se. Kyllä se on hyvä ne kyllä 

kulttuurit lähentää toinen toisiaan. Että kyllä minä luulisin, että aika paljon ulkomaalaisia 

tulee tulevaisuudessa niin tekemään Suomessa työtä todennäköisesti.”

Ryhmän toiminnan vakiinnuttua sen erilaiset käytännöt muuttuivat pian osaksi työntekijöiden 

arkipäivää. Ryhmä hahmotti toimintansa useiksi pienemmiksi projekteiksi, joissa käsiteltiin 

maahanmuuttajien tilannetta ja ongelmia yhteiskunnassa laajemminkin. Kokousten ja epävirallisten 

tapaamisten lisäksi pyrittiin tuottamaan myös muun työn ohessa uudenlaista yhteistoimintaa. 

Ryhmä kannusti maahanmuuttajia käyttämään hyödyksi ETMO-hankkeen kulttuuritupapalveluja. 

Ryhmän jäsenet kuvailevat toimintaa seuraavasti:

”Se onkin vähän vaikeampi juttu. Se oli lähinnä tätä tällaisia yhteisiä projekteja. Kun meillä 

oli niin kuin yhteisiä tilaisuuksia, ja maahanmuuttajat kyselivät ja yritettiin vastata niihin. 

Ja sittenhän perustettiin tämä, tuohon Leppävaaraan tämä ETMO-keskus siihen.”

”Kulttuuritupa nimenomaan. Ja siellä saivat sitten käydä ja katsomassa. Tehdä pikkujuttuja, 

ja siellä oli päätteet. Ja eihän se niin moninaista voi olla. Työtähän me ollaan täällä 

tekemässä ja töissä minulla oli mukana näitä kavereita. Ja ei minulla ollut siinä. Pieni 

kieliongelma tietenkin oli alussa ja. Mutta he osasivat jonkin verran suomea. Kyllä se niin

kuin perustui etupäässä näihin kokousjuttuihin.”

Toimintaa organisoitaessa havaittiin, että yhteiskunnassa maahanmuuttajat kohtaavat usein 

moninaisia, jokapäiväisen elämän haasteita, jotka saattavat heijastua myös heidän työsuoritukseensa

ja yleiseen hyvinvointiin. Tällaisten haasteiden ratkominen nähtiin yhtenä ryhmän 

toimintamuotona. Ryhmän johtaja kuvailee asiaa seuraavassa:



67

”No maahanmuuttajilla on paljon ongelmia. Esimerkiksi tässä, mistä he saavat tietoa ihan 

normaaliin elämään. Niin kuin verotuksiin ja näihin. Ja nythän on tullut parannusta 

kaupungeille. Että heillä on oma toimisto, missä he käyvät ja saavat sieltä neuvoja.”

Ryhmän toimintaan kuului myös yhteydenpito muihin hankkeen organisaatioihin. Se oli melko 

epäsäännöllistä, mutta koettiin omaa toimintaa tukevaksi. Kontaktit antoivat itsevarmuutta ja 

erilaista perspektiiviä: 

”Ja sitten välillä Vantaan koordinaattori lähetti sieltä tietoa ja Turusta tuli välillä tietoa. Ja 

heillä oli suunnilleen samanlainen toiminta siellä Turussa ja Vantaalla.”

Toiminnan keskeinen foorumi oli ryhmän kokoukset, joita järjestettiin kuukausittain. Organisaation 

johdon tukea pidettiin keskimääräisesti hyvänä sen mahdollistaessa projektin toiminnan työaikana.

Koordinaattorin toimintaan oltiin yleisesti erittäin tyytyväisiä. Koordinaattorina toiminut henkilö oli 

maahanmuuttajataustainen, joka osaltaan lisäsi ryhmän maahanmuuttajien positiivista suhtautumista 

häneen. Myös koordinaattorin asiantuntemusta ja suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen 

kokemusta pidettiin kiitettävinä ja niiden nähtiin vaikuttaneen toiminnan onnistumiseen. 

Seuraavassa ryhmän jäsenet kertoivat näkemyksiään koordinaattorista:

”Minusta oli fiksua se, että koordinaattori itse oli ulkomaalainen, maahanmuuttaja. Hän 

tietää Suomen systeemit kaikki. Ja minusta jotenkin ulkomaalaiset hyväksyi hänet paremmin,

kuin jos siinä olisi suomalainen. Tämä on vaan minun näkemys. Minusta on vaikea puhua 

suomalaisesta koordinaattorista, joka itse ei ole ollut koskaan maahanmuuttaja. Ehkä ei 

pääse ihan niin jyvälle siitä hommasta tai ei osaa suhtautua siihen samalla tavalla.”

”No tämä meidän koordinaattori, tämä, joka oli. Hänellä on paljon kokemusta siitä täällä 

Suomessa olosta, ja sen huomasi työtä tehdessä.”

Koordinaattoria kuvattiin tiedottajaksi, suunnittelijaksi ja yhteydenpitäjäksi. Häntä pidettiin hyvin 

merkittävänä myös ryhmien yhteisöllisyydelle:

”Hän ottaa yhteyttä. Hän tiedottaa, ja hän suunnittelee näitä. Ja että koordinaattoreja on 

Turussa. Monessa kaupungissa oli koordinaattori. Ja Vantaalla. Yhteispeliä, yhteisiä 

tilaisuuksia, yhteiskokoontumisia. Me käytiin esimerkiksi Itävallassa yhdessä. Ja tutustuttiin 

siellä sitten Itävallan systeemeihin, ja minusta se koordinaattori on hyvin tärkeä. Se on se 

vetäjä, kun sanotaan, pitää porukan kasassa.”
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Koordinaattorin roolin nähtiin painottuvan erityisesti hankkeen alkuvaiheeseen. Kuitenkin hänet

nähtiin välttämättömäksi koko hankkeen ajan. Ryhmä samaisti koordinaattorin vahvasti koko 

hankkeeseen ja näki hänet tärkeimpänä hankkeen resurssien esilletuojana. 

Projektin kuluessa ryhmä koki vaikuttaneensa erityisesti ilmapiiriin työyhteisössään. Aikaansaadut 

muutokset olivat selvästi havaittavia ja liittyivät ilmapiirin paranemiseen ja yleisen 

suvaitsevaisuuden lisääntymiseen. Samoin organisaation työntekijöiden tietotason nähtiin 

lisääntyneen. Seuraavassa ryhmän johtaja kuvailee muiden työntekijöiden asenteita ja havaittuja 

muutoksia:

”No eivät he ole kiinnostuneita nimenomaan niistä papereista ja lomakkeista, vaan kyllä me 

joudutaan kaikki olemaan niin kuin yhdessä työmaalla ja eri ihmisten kanssa. Ei meillä ole 

siinä. Kyllä minä nyt luulen, että pojat hyväksyvät yleensä.”; ”Minun mielestä ilmapiiri on 

ihan yleisesti hyvä. Että työilmapiiri yleensä, kun ne tutustuvat työpaikalla ihmisiin ja 

hyväksyvät, että kaikki yksilöt ovat erilaisia.”

”Kyllä sen huomaa, siis työnjohdossakin se huomataan. He (työnjohtajat) eivät pelästy enää 

sillä tavalla. He aina kuvittelevat, että heille voi tulla ongelmia, kieliongelmia tai joitain 

muita vastaavia ongelmia. Tänä päivänä hyväksytään paremmin.”

Kehitystä oli tapahtunut myös viestinnässä. Viestinnän ja ymmärtämisen haasteet nähtiin kriittisinä 

työyhteisössä, ja hanke oli lisännyt tiedottamista organisaation omista kielikursseista sekä

paikallisen työväenopiston kielikoulutuksesta:

”Sehän on aina, jos ei ihminen ymmärrä ihmistä. Se on se, mikä on kaikkein pahinta. 

Nythän järjestetään kursseja, ilmaisia kursseja, jotka vaan haluavat mennä, mitä se ei ole 

aikaisemmin tehnyt.”

Merkittävänä yksityiskohtana ryhmässä oli huomattu viestinnän osalta se, että 

maahanmuuttajataustaiset henkilöt saattavat rohkaistua puhumaan suomea paremmin, jos ryhmässä 

on heitä vähän:

”Ongelmat vähenevät sitten, kun ei ole yhtä aikaa liian paljon ulkomaalaisia ihmisiä. Että 

sitten he puhuvatkin enemmän suomea, ja sitten se menee muuten kieliopinnoksi. Ja he 

oppivat siinä enemmän, jos on enemmän suomalaisia.”

Muutoksen pysyvyyteen ei otettu selkeästi kantaa. Kuitenkin muuttunut ilmapiiri ja parantunut

viestintä nähtiin kehitysaskeleina, jotka tukevat työyhteisön monikulttuurisuutta myös jatkossa. 

Ryhmä otti kantaa sosialisoitumisen merkitykseen, kun uusi työntekijä astuu työyhteisöön.
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Maahanmuuttajataustaisen henkilöiden sosialisoitumisen alkuvaihe voi olla selvästi erilainen, kun 

sitä verrataan syntyperäiseen suomalaiseen:

”Totta kai ihmiset ajattelevat eri tavoilla. Me ollaan täällä oltu pitkään, ja me ajatellaan eri

tavalla, kuin se, kuka tulee tänne. Ulkopuolelta näkee eri kannalta asioita. Me ollaan totuttu 

jo vuosien mittaan kaikkeen, mitä täällä tapahtuu.”

Välittäjäryhmämetodia pidettiin parempana kuin lyhytaikaisia kehittämismenetelmiä. Erityisesti 

muutoksen juurtumisen ja ydinviestin perillemenon varmistamiseksi nähtiin, että pitkäaikainen, 

pääasiassa organisaation omin voimin ja omia resursseja sitouttava toimintamalli oli paras

vaihtoehto monikulttuurisuuden tukemiseksi. Menetelmän kehittämiseksi jatkossa esitettiin koko 

työyhteisön mukaan ottamista alusta lähtien.

4.4.2. Välittäjäryhmä 8

Taulukossa 8 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia.

Organisaatio toimii julkisella sektorilla kunnossapito- ja ylläpitoalalla. Organisaatiolla on 

kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä Suomessa jo useiden vuosien ajan määrien ollessa 

hitaasti kasvussa. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui 6 henkilöstä, jotka toimivat eri 

työtehtävissä. Ryhmässä olleista henkilöistä kaksi oli maahanmuuttajataustaista. 
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Taulukko 8. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä 6 jäsentä, joista 2 ulkomaalaistaustaista
 Säännölliset palaverit ja raportointi
 Vähäinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 Tiedotustoiminta organisaation sisällä
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Yhteistyö muiden ryhmien kanssa koettiin pinnalliseksi
 Kiireinen työtilanne asetti haasteita 

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan merkittäväksi muuttuvan väestörakenteen myötä
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta laadukasta, mutta passiivista
 Koordinaattori toimi resurssina, joka antoi ideoita ja toimintamalleja projektin 

eteenpäinviemiseksi
Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Ilmapiirin parantui
 Tietoisuuden levittäminen onnistui

HRJ:n muutokset  Yleisesti HRJ:n ei koettu muuttuneen
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Tietoisuus monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttajien todellisuudesta lisääntynyt
 Ennakkoluulot vähentyivät ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan vaikutusten jatkuvan tulevien hankkeiden ja 

lisääntyneen tietoisuuden myötä
Muuta  Menetelmän kehittämisessä tulee huomioida koordinaattorin ammattitaito ja johdon 

sitoutuminen

Organisaation toiminta pyörähti aktiivisesti käyntiin. Yhteishenki ryhmän sisällä auttoi asioiden 

nopeaa aloitusta, mutta toisaalta hankkeen tavoitteiden osittainen epämääräisyys toi haasteita 

toiminnan suuntaamiselle alkuvaiheessa. Ryhmän järjestäydyttyä alettiin etsiä nopeasti sopivia

toiminnan muotoja ja ETMO-hankeorganisaation alkukartoitus ja aloitusseminaari toimivat 

lähtökohtina:

”No se ETMO:n tekemä alkukartoitus tietenkin oli siinä apuna ja sitten se, että mitä 

keskusteltiin siellä alkuseminaarissa. Vaikka tämä juttu kokonaisuutena tuntuikin aivan 

alkuun hieman epäselvältä, niin nuo auttoivat sen toiminnan suunnittelussa. Siitä me sitten 

päätettiin, että tiedon lisääminen ja ilmapiirin kohentaminen ovat meille tärkeitä seikkoja. 

Ei meillä kuitenkaan alussa mitään ongelmia ollut havaittu maahanmuuttajien suhteen 

puolin tai toisin.”

Ryhmän jäsenet kertoivat myös itse olleensa osittain skeptisiä menetelmän toimivuudesta, mutta 

ymmärtäneensä sen tehon toiminnan vakiinnuttua:

”Kun ETMO oli ihan uusi, kukaan ei ensin uskonut, että projekti voisi auttaa työpaikoilla.

Mutta kun kaikki kertoivat kokemuksiaan, niin jokaisen rohkeus vähitellen lisääntyi ja 

uskallettiin olla avoimempia.”
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Ryhmän säännöllisissä palavereissa käsiteltiin varsinkin aluksi vaihtelevia aiheita. Samalla 

huomattiin, kuinka ryhmän koheesio vähä vähältä nousi korkeammalle:

”Ja juuri eri kulttuureista niin kuin meitä oli, niin mehän puhuttiin kaikesta, niin kuin 

koulupuvuista lähtien pohdittiin asioita. Että miksi Suomessa ei ole, ja miksi heillä on ollut,

ja miksi se on heidän mielestään hyvä, ja meidän mielestä paha. Että ihan tällaisia kaikkia, 

mielettömän hienoja keskusteluja, erilaisia mielipiteitä. Pienistä asioista voidaan olla eri 

mieltä, mutta silti ei me kinattu eikä riidelty, vaan se oli ihan asiallista keskustelua.”

Ryhmän toiminta pyrittiin pitämään mahdollisimman järjestelmällisenä ja siitä pyrittiin myös

raportoimaan. ETMO-hankeorganisaation erilaisten yhteisseminaarien ja -tapaamisten avulla ryhmä 

pystyi nopeasti verkostoitumaan muutamien muiden välittäjäryhmien kanssa. Seuraavien kahden 

vuoden aikana projekti muuttui ryhmän jäsenten normaaliksi toiminnaksi. Ulkomaanmatkalla 

koettiin olleen aktivoiva ja yhteishenkeä nostava rooli. Ryhmän jäsen kuvaa seuraavassa matkan 

merkitystä:

”Se avoimuus. Siellä oli ehkä 15, 16 eri kansalaisuutta. Ihan se porukka oli niin avointa ja 

vapaata. Me tutustuttiin eri paikkoihin siellä. Jotenkin se yhdessäolo, kumminkin se kolme

päivää kun siellä oltiin, niin se oli hyvin tiivistä, mutta silti meillä oli aikaakin.”

Ryhmä laajensi toimintaansa ja halusi kuulla myös maahanmuuttajia. Se organisoi kaksi tilaisuutta, 

joiden aikana maahanmuuttajat saattoivat avoimesti keskustella ja kertoa kokemuksistaan 

työyhteisössä. Ryhmä teki joitakin tutustumismatkoja eri organisaatioihin koordinaattorin kanssa. 

Kuitenkin yhteydenpito muihin ryhmiin koettiin lopulta pinnalliseksi. Seuraavassa ryhmän jäsen 

kuvailee asiaa:

”No olisi se voinut parempaakin olla. Eli me kyllä käytiin joissakin tutustumassa ja siten 

nähtiin hieman, että miten muualla tätä asiaa on lähestytty. Tietysti kuulihan sitä jotain 

myös niissä Kiljavan seminaareissa. Mutta tässä olisi kyllä ollut mahdollisuuksia 

syvempäänkin yhteistyöhön ja ajatusten ja kokemusten vaihtoon.”

Projektin koettiin loppuneen organisaatiossa liian aikaisessa vaiheessa. Yleinen mielipide oli, että 

aikaa oli riittämättömästi projektissa työskentelyyn omien töiden ohella. Työtilanteen ollessa melko 

kiireinen koettiin vaikeaksi löytää sopivia aikoja, jotka olisivat mahdollistaneet asiaan 

keskittymisen. Toiminnasta tiedottamiseen käytettiin ilmoitustaulua ja linjaesimiesten jakamaa 

informaatiota. Tulevaisuudessa ryhmän johtaja pyrkii viemään monikulttuurisuustietoa laajemmin

koko organisaatioon:
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”Tämä hommahan on vielä kesken. Meillä on suunnitelmat tiedottaa laajemminkin 

organisaation tasolla ETMO:sta ja alustavasti johto hyväksyy tämän idean. Kyllähän se 

tehdään vielä, se on tärkeä osahyöty, ja hyvä tilaisuus antaa ihmisille tavallaan se täky, että 

tätä tulee oikeasti ajatella.”

Henkilöstölle järjestettiin myös koulutusta, joka keskittyi vuorovaikutustaitoihin ja yleiseen 

monikulttuurisuustietoon. Seuraavassa ryhmän jäsen kuvailee koulutusta:

”Onhan meillä täällä koulutustakin sitten ollut. Eli on käytetty hyväksi näitä 

hankeorganisaation tuottamia resursseja ja erityisesti asiantuntijoita pari kertaa. Ne ovat 

liittyneet lähinnä siis siihen, kuinka vuorovaikutus on todella merkittävä tekijä työyhteisön 

ilmapiirin rakentamisessa. Toisaalta siinä on sitten samalla tuotu ihan näitä muuttuvia 

lukuja Suomen työntekijätilanteesta ja muutenkin yleistä tietoa.”

Koordinaattoriin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Hänen roolinsa oli konsulttimainen tukija. Kuitenkin 

hänen osittainen passiivisuutensa ja reaktiivisuutensa koettiin jossain määrin negatiivisina ryhmän 

sisällä. Ryhmän mielestä on tärkeää, että koordinaattorina toimii henkilö, jolla on johtamiseen, 

projektijohtamiseen ja henkilöstön monimuotoisuuteen liittyvää tietoa ja kokemusta. Ryhmän jäsen 

kuvailee asiaa seuraavassa:

”No olihan se ihan, siis hän oli tukena ja auttoi, mutta jotenkin olisi ehkä odottanut vielä 

jämäkämpää otetta toiminnassa yleisesti. Aina tuli apua kunhan sitä pyysi, mutta toisaalta 

tuntuu näin ideaalitasolla, että koordinaattori voisi hyvin aktiivisesti välittää esimerkiksi 

sitä tietoutta, joka on jo olemassa, ettei tehtäisi asioita neljään kertaan.”

Ryhmän toiminta jatkuu aktiivisesti ja mahdollisesti myös tulevissa hankkeissa. Muuttuneet 

asenteet, lisääntynyt tietoisuus ja asian esillä olo takaavat toiminnan jatkuvuuden. 

Välittäjäryhmämenetelmää pidettiin erittäin mielenkiintoisena ja onnistuneena. Sen vahvuuksina 

nähtiin olleen pitkäjänteisyys ja oman henkilökunnan sitouttaminen Seuraavassa ryhmän johtaja 

kommentoi menetelmää:

”Tämä on ajatuksena erittäin tärkeä ja hyvä menetelmä. Ja juuri se, että se ottaa henkilöt 

organisaation omista riveistä ja pitää sen koordinaattorin kuitenkin enemmän resurssina, 

niin siinä on sen vahvuus. Tuntuu myös, että tämä homman kesto tavallaan opettaa tähän 

työhön, ja sitä huomaamattaan sitten osaa varmasti jatkaa ilman erillisiä hankkeitakaan.”

Menetelmää kehitettäessä painotettiin koordinaattorin kvalifikaatiota, selkeää raportointia ja johdon 

sitoutumisen varmistamista.
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4.5. Vähittäiskaupan ala

4.5.1. Välittäjäryhmä 9

Taulukossa 9 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii yksityisellä sektorilla kaupan alalla ja on kansallisella tasolla merkittävä toimija

alallaan. Organisaatiolla on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä jo lähes vuosikymmenen 

ajan määrien ollessa vaihtelevia. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui vaihdellen noin 

viidestä henkilöstä, jotka toimivat eri työtehtävissä ja eri tasoilla. 

Taulukko 9. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä noin 5 jäsentä, joista osa ulkomaalaistaustaisia
 Palaverit
 Aktiivinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 Tehokas tiedostustoiminta organisaation sisällä ja paikallismedioissa
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Alkuvaiheen tehottomuus

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan merkittäväksi tulevaisuuden näkökulmasta
 Selkeä tavoite auttoi suuntaamaan ryhmän toimintaa
 Liiketoiminnallinen lähtökohta tuki asioiden eteenpäinvientiä
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Ryhmän toiminnan vaikutukset jatkuvat konkreettisesti kehittämällä perehdytystä
 Johdon selkeä ja hyvä tuki

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta koettiin passiiviseksi 
 Koordinaattori toimi resurssina, joka aktiivisesti antoi ideoita ja toimintamalleja projektin 

eteenpäinviemiseksi
 Koordinaattorin ensisijainen tehtävä on välittää hyviä käytäntöjä eri organisaatioiden 

välillä ja välttää liiallista normatiivisuutta
 Koordinaattorin merkitys väheni hankkeen loppuvaiheessa

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma, linkitys liiketoiminnallisiin tavoitteisiin
 Perehdytyksen kehittäminen onnistui
 Tietoisuuden levittämisessä onnistuttiin
 Organisaation imagovoitto

HRJ:n muutokset  Perehdytykseen lisätty monikulttuurisuusosio
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähentyivät ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan vaikutusten jatkuvan konkreettisten tuotosten ja 

lisääntyneen tietoisuuden tukemina
Muuta  Menetelmän kehittämisessä tulee huomioida organisaation liikeidea

Välittäjäryhmä aloitti toimintansa omatoimisen sekä hankkeen alkukartoitusten materiaalin ja 

tulosten tuella. Tavoitteeksi asetettiin perehdytysprosessien kehittäminen siten, että ne tukevat
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entistä paremmin monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Toimintaan 

linkitettiin vahvasti myös liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden asettelua ohjasi luottamus 

siihen, että perehdytysprosessia kehittämällä maahanmuuttajien ja vähemmistökulttuurien 

edustajien kapasiteetti saadaan mahdollisimman nopeasti organisaation käyttöön, mutta toisaalta 

myös organisaatioon tuleva henkilö kokee saapuvansa vastaanottavaan ja huomioonottavaan 

työyhteisöön, jolloin hänen motivaationsa kasvaa. Ryhmän johtaja kuvailee tavoitteita seuraavasti:

”Se tuli meille aika luonnollisesti ja helpostikin, se perehdyttämiseen keskittyminen. Eli 

meillä oli tietenkin näitä materiaaleja eri selvityksistä käytössämme, ja nekin tuki sitä, eli 

sitten me katsottiin perehdyttämistä maahanmuuttajan silmin. Meillä on jo pitkään ollut 

mielessä sellainen usko, että jos ulkopuolinen kokee, että hänet otetaan huomioon 

perehdytyksessä ja mahdolliset eroavaisuudet nähdään rikkautena, niin kyllä se hyödyttää 

kaikkia osapuolia.”

Ryhmän toimintaan kuuluivat säännölliset palaverit, joissa tavoitteita lähestyttiin monipuolisesti.

Asioiden käsittely ei jäänyt ainoastaan perehdytykseen. Ryhmän jäsenten keskinäinen 

vuorovaikutus laajensi merkittävästi myös jokaisen näkemyksiä teemasta. Myös sisäiseen 

tiedotukseen panostettiin ja ETMO-projektia esiteltiin useamman kerran sisäisessä tiedotuslehdessä 

ja kerran myös paikallislehdessä. Tällä saavutettiin ryhmän mukaan myös organisaation 

tavoittelemaa imagohyötyä:

”No se nyt oli ihan selvä jo alussa, että kyllä se viesti pitää tuonne kentälle asiakkaillekin 

saada. Yhä useampi kuitenkin kiinnittää tällaisiin asioihin huomiota, joten se oli meille 

tärkeää.”

Ryhmässä nähtiin, että organisaation sisäinen ilmapiiri alkoi jo hankkeen alkuvaiheessa nopeasti 

avautua monikulttuurisuudelle, kun sisäisesti tiedotettiin hankkeesta ja sen tavoitteista ja 

periaatteista. Tätä kehitystä kuvaa hyvin erään ryhmään kuuluneen ulkomaalaistaustaisen henkilön 

yleneminen esimiestehtäviin projektin kuluessa. Organisaation johto oli sitoutettu hankkeeseen 

hyvin jo alkuvaiheessa, joten matkustaminen ja erilaisiin tapaamisiin osallistuminen oli helppoa. 

Johto myös ymmärsi sekä projektin imagollisen että taloudellisen hyödyn ja potentiaalin.

Koordinaattorin toimintaan oltiin jossain määrin tyytyväisiä. Negatiivisena koettiin hänen 

passiivisuutensa varsinkin alkuvaiheessa projektia. Toisaalta ryhmä sai häneltä kiitettävästi apua, 

kun sitä tarvitsi. Tilanne muuttui projektin loppua kohden, jolloin ryhmä koki olevansa jo vahvasti 

sosialisoitunut toimintaan ja selviävänsä ilman ulkopuolista apua. Kuitenkin samanaikaisesti 

koettiin, että yhteydet muihin organisaatioihin ovat tarpeellisia aivan loppuun saakka.
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Muutosten saavuttamiseen oltiin ryhmässä tyytyväisiä. Erityisesti monikulttuurisuuden huomioiva 

perehdytystapa nähtiin arvokkaana lisänä käytössä oleviin toimintamalleihin. Myös lisääntynyt 

tietoisuus yleisellä tasolla ja onnistunut tiedotus nähtiin tärkeinä saavutettuina tavoitteina. 

Seuraavassa välittäjäryhmän johtaja kuvailee niitä:

”Oikeastaan kaikki, mihin pyrittiin, on saavutettu. On tärkeää ajatella tavoitteiden 

saavuttamista liiketoiminnan onnistumisen kannalta. Se on minun mielestäni se, josta voi 

olla ylpeä. Sitten on tietenkin tämä meidän perehdytys ja yleinenkin tieto siitä, että tämä on 

tärkeä asia.”

Muutosten pysyvyyteen uskotaan ryhmän sisällä. Tietämyksen kasvu on ensisijainen tekijä, jotta 

ilmapiiri pysyy hyvänä ja kehittyy edelleen paremmaksi. Ryhmän mukaan on tärkeätä, että hanke 

sitoo monikulttuurisuuden tavoitteet heti alussa myös liiketoiminnallisiin tai muihin organisaation 

toiminnan keskeisiin tavoitteisiin. Lähtökohtana tulee olla organisaation menestys suhteessa 

kilpailijoihin, mikä lähtee henkilöstön saatavuudesta, sitoutumisesta organisaatioon ja hyvinvoinnin 

tuomasta motivaatiosta. 

4.6. Logistiikka-ala

4.6.1. Välittäjäryhmä 10

Taulukossa 10 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii yksityisellä sektorilla logistiikan alalla. Sillä on kokemusta maahanmuuttajien 

työllistämisestä Suomessa jo useiden vuosien ajalta ja tällä hetkellä koko organisaatiossa 

työskentelee vaihtelevasti lähes sata maahanmuuttajataustaista henkilöä. Organisaatiossa toiminut 

välittäjäryhmä koostui seitsemästä henkilöstä, jotka toimivat eri työtehtävissä. 
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Taulukko 10. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä 7 jäsentä, joista osa ulkomaalaistaustaisia
 Palaverit
 Yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 Aktiivinen tiedostustoiminta organisaation sisällä
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Heikko organisointi hankkeen alkuvaiheessa
 Työkiireiden asettamat haasteet

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan merkittäväksi muuttuvan väestörakenteen näkökulmasta
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Tiedottamisen koetaan onnistuneen 

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta oli laadukasta
 Koordinaattori toimi resurssina, joka aktiivisesti antoi ideoita ja toimintamalleja
 Koordinaattorin ensisijainen tehtävä on välittää hyviä käytäntöjä eri organisaatioiden 

välillä ja välttää liiallista normatiivisuutta
Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Tietoisuus lisääntyi
 Ilmapiiri muuttui avoimemmaksi

HRJ:n muutokset  Yleisesti HRJ:n ei koeta muuttuneen
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähentyivät ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
Muutoksen kestävyys  Ilmapiirimuutoksen uskotaan säilyvän ja ilmapiirin edelleen kehittyvän
Muuta  Menetelmän kehittämisessä tulee lisätä myös valtaväestön tietoisuutta

Välittäjäryhmän toiminnan alkuvaihe kuvattiin yleisesti hajanaiseksi. Ryhmän muodostaminen sujui 

ongelmitta vapaaehtoisten jäsenten ilmoittautuessa ryhmään. Hankkeen tavoitteet tuntuivat 

kuitenkin etäisiltä ja epäselviltä. Varsinainen toiminta alkoi aloitusseminaarin jälkeen 

keskustelemalla hankkeesta ryhmän palavereissa. Seuraavassa ryhmän jäsen kuvailee toiminnan 

alkua:

”Kyllä se vähän hämärältä varsinkin ne tavoitteet ensi alkuun vaikuttivat. Tuntui jotenkin, 

ettei siinä jutussa ollut mitään, mistä ottaa kiinni. Se meni se homman tehokkuus kanssa 

sitten vähän sen takia siinä alussa heikoksi. Mutta kyllä se sitten ajan kanssa alkoi 

kirkastumaan ja tuntuu, että nyt vasta on oikein selvä, kun prosessi on läpikäyty. Se 

seminaari oli ihan hyvä alkuun, ja kyllä se niin on, että näistä asioista pitää vain tiukasti 

jutella ryhmän kesken ja yrittää katsoa sitä tilannetta organisaation omista lähtökohdista.”

Ryhmän toiminta vakautui ajan myötä hyvälle tasolle ja sen rungon muodostivat palaverit. 

Välittäjäryhmän jäsenet sitoutuivat vähitellen toimintaan ja aktiviteettien vaihtelevuus toi myös 

oman motivoivan lisänsä hankkeen eteenpäinviemiseen. Ryhmän omien palaverien lisäksi se otti 

osaa ETMO-hankeorganisaation järjestämiin tapaamisiin. Välillä kiivastahtinen työtilanne asetti 

haasteita ryhmän eheydelle. Johdon hyvällä tuella ryhmän jäsenet pystyivät kuitenkin 
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irrottautumaan työtehtävistään riittävästi ja osallistumaan tehokkaasti hankkeeseen. Seuraavassa 

ryhmän jäsen kuvailee toiminnan luonnetta:

”Me oltiin kyllä ihan aktiivisia noin kokonaisuutena. Oli kaikenlaista muutakin niiden 

ryhmäpalaverien ohella. Eli me pyrittiin osallistumaan ainakin jonkun ihmisen kanssa 

kaikkiin näihin juttuihin, mitä nyt sitten tämä Kiljavan opisto ja koordinaattorit ehdottivat ja 

järjestivät.”  

Koordinaattorin rooliin ja toimintaan oltiin tyytyväisiä. Ryhmä koki, että koordinaattori oli 

ansiokkaasti antanut vinkkejä ja ideoita erilaisista toimintamahdollisuuksista olematta liian 

normatiivinen. Ryhmässä oli laajasti ymmärretty koordinaattorin rooli hankkeessa siten, että hän ei 

ota vetovastuuta, vaan kehittämistyön ja pohdinnan hoitaa välittäjäryhmä omista lähtökohdistaan. 

Projektin johtaja kuvailee ryhmän kokemuksia koordinaattorista seuraavasti:

”Hän oli ihan hyvä tyyppi ja antoi tarpeen vaatiessa tietoa ja vaihtoehtoja siihen, mitä 

oikeastaan voi tai pitäisi tehdä. Siihen alkuun olisi tietenkin ehkä toivonut enemmän 

panostusta myös häneltä. Mutta toisaalta, kun hän oli osin vähän taustalla enemmänkin, eli 

sellainen, jolta saattoi kysyä asioita, niin se auttoi siihen, että nyt lopussa sitä kyllä uskoisi 

pärjäävänsä hyvin ilman koordinaattoriakin.” 

Ryhmä kuvaili tiedotustoimintaa tärkeäksi. Välittäjäryhmän jäsenet ”valjastivat” varsin nopeasti 

organisaation sisäisen tiedotuslehden ja ilmoitustaulut käyttöönsä. Ryhmä käytti hyväkseen sekä 

itse tuottamiaan että valmiita hankeorganisaation materiaaleja. Näiden tarkoitus oli, paitsi viestittää 

käynnissä olevasta hankkeesta yleisesti, myös syvemmin esitellä monikulttuurisuuden ideaa ja 

realiteetteja maahanmuuttajien omassa toimintaympäristössä. Viestinnän merkitystä kuvailee 

seuraavassa ryhmän vetäjä:

”Oli se meille heti alusta ihan selvää, että tiedottaminen on iso tuotos, mitä tässä nyt 

yleensä pystyy tekemään. Minun mielestä me olemme kyllä ihan kiitettävästi onnistuneet 

siinä. Varmasti kaikki tietää projektista ja sen aiheen. Jotkut toivottavasti vähän 

syvemminkin. Toisaalta meillä oli ryhmän sisällä myös sellainen näkemys, että jos me edes 

se aihe saadaan viestittyä ihmisille, niin sekin on jo jotain. Se on se alku. Ja kyllä sen ihan 

joka päivä työssään huomaa, että kyllä ETMO on ihmisille nimenä tuttu, kun tulee näitä 

kommentteja ja kyselyitä kuitenkin.”

Ryhmässä uskotaan muuttuneen ilmapiirin kestävän ja kehittyvän yhä avoimemmaksi

maahanmuuttajille ja monikulttuurisuudelle. Ryhmän käsityksen mukaan ihmisten kasvanut 

tietoisuus on vahva perusta hyväksyvän ilmapiirin ylläpitämiseksi ja tukemiseksi. Organisaatiolla ei 
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ollut varsinaisia ongelmia ennen projektiin mukaantuloa, joten kehittämistavoite koettiin 

saavutetun. 

Välittäjäryhmämenetelmää käytettäessä tulevaisuudessa olisi tärkeää sisällyttää siihen alusta lähtien 

elementtejä, joilla sitoutetaan myös valtakulttuurin edustajia yhteisen hengen luomiseksi. Heidän 

koulutustaan ja monikulttuurisuustietoisuuttaan tulisi lisätä ja pyrkiä avaamaan sen avulla uusia 

näkökulmia.

4.7. Energiapalveluala

4.7.1. Välittäjäryhmä 11

Taulukossa 11 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. Yksikkö 

toimii yksityissektorin energiahuollon alalla ja on globaalisti yksi merkittävimmistä toimijoista 

alallaan. Organisaatiolla on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä Suomessa jo useiden 

vuosien ajan määrien ollessa jatkuvasti kasvussa. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui 

vaihtelevasti 1-4 henkilöstä, jotka toimivat eri työtehtävissä. 
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Taulukko 11. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä n. 4 jäsentä, joista osa vaihtelevasti ulkomaalaistaustaisia
 Tiedottaminen
 Säännölliset palaverit
 Koulutustilaisuuksien organisointi
 Vähäinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Hankeorganisaation toiminta oli epäselvää ja tuki riittämätöntä
 Oman organisaation tiedotustoiminnassa ei onnistuttu 
 Hankkeelta puuttui selkeä kontrolli
 Johdon tuen osittainen puute
 Aikaresurssien riittämättömyys
 Yhteistyöfoorumeita ei ollut riittävästi

Positiivista 
välittäjäryhmän
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan tärkeänä 
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Yksittäisiä ongelmia ratkaistiin
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä, tosin työtilanne haittasi toimintaa

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta koettiin heikoksi: reaktiivisuus ja passiivisuus
 Koordinaattori toimi resurssina pyydettäessä
 Epäselvä roolijako
 Tulevaisuudessa tulisi painottaa koordinaattoreiden kvalifikaatiota

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisen ja ongelmien ratkaisun näkökulmat, maahanmuuttajien työnteon 
edellytysten kehittäminen

 Sitoutuminen liiketaloudellisiin tavoitteisiin
 Tavoitteena parantaa ilmapiiriä ja monikulttuurisuuden hyväksyntää
 Tavoitteena tiedottaa ja lisätä ymmärrystä monitasoisista haasteista, joita työpaikat 

kohtaavat maahanmuuttajien määrän kasvaessa
HRJ:n muutokset  Yleisesti HRJ:n ei nähty muuttuneen
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähenivät ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisemmaksi
 Tiedotustoiminnassa ja sisäisessä viestinnässä toistaiseksi paljon kehitettävää
 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin

Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan jatkuvan ja edelleen kehittyvän
 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä

Muuta  Välittäjäryhmän johtaja aktivoitui levittämään tietoutta ETMO-hankkeesta ja 
monikulttuurisuudesta muissa työyhteisöissä

Välittäjäryhmän johtaja kuvaili käyttäneensä välittäjäryhmää muodostaessaan vahvasti omaa 

näkemystään:

” Välittäjäryhmät oikeastaan tavallaan syntyi itsestään, että minä olen kuitenkin viisi vuotta 

näiden ihmisten kanssa edelleenkin tehnyt töitä, ja tunnen jokaisen työntekijän erittäin 

hyvin. Niin minä tiesin, ketkä siellä on sellaisia, jotka ovat kiinnostuneet tällaisesta

ryhmätyöstä. Ja koska sitten tässä pitää olla pikkuisen hullu, tässä pitää olla pikkuisen 

valaistunut tähän asiaan, ja kiinnostunut siitä, että se lähtee menemään. No mikään 

ongelma ei ollut löytää maahanmuuttajia siihen, ne löytyivät heti, ja niitä olisi löytynyt 

enemmän, koska meillä oli heitä töissä jo. Sitten taas valtaväestöön kuuluvia oli helppo 

löytää, koska tosiaan minä tiesin, ketä kannattaa bongata siihen. Eli tavallaan se ryhmä on 

koottu vähän niin kuin minun näkemyksen mukaan, mutta se edusti kyllä tietenkin kaikkia 

tasoja. Niin kuin esimiestasoa ja oli työntekijätasoa ja oli maahanmuuttajaa.”
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”No, ryhmän koko vaihteli, että välillä oli mukana neljä, välillä oli kolme, välillä oli kaksi ja 

välillä olin minä yksin. Meidän täytyy aina kuitenkin muistaa, että kun tähän hommaan 

lähettiin, niin tietysti minulla oli tarkka suunnitelma siitä, että montako työtuntia tähän 

käytetään oman työn ohella. Että tämä ei ollut minun päätyöni, vaan minun päätyö on 

henkilöstöjohtaminen. Niin ja työvuorosuunnittelu Helsingin alueella ja rekrytointi että 

tällaiset. Ja piti valvoa tietysti sitä tuntimäärien käyttöä ja suunnitella se, että se kestää 

koko vuoden, ettei sitten syyskuussa olla tai jossain kuussa huomata, että ei saa enää 

kokoontua tai jotain muuta.”

Kooltaan suuresti työtilanteen mukaan vaihdellutta ryhmää vetäjä kuvaili onnistuneeksi ja 

dynaamiseksi. Tiukka työtahti vaikutti kuitenkin sen toimintaan. Työyhteisössä toimitaan kolmessa 

vuorossa, mikä usein muodostui esteeksi ryhmän tapaamisille.

Ryhmä suunnitteli toiminnalleen selkeät tavoitteet, jotka johdettiin organisaation 

liiketoiminnallisista tavoitteista. Tavoitteena oli ottaa työssäolo kokonaisuutena tarkasteluun ja 

pyrkiä helpottamaan maahanmuuttajien työnteon edellytyksiä. Seuraavassa ryhmän johtaja kuvailee 

tavoitteita: 

”(…) oikeastaan meidän täytyy aina miettiä, mikä meidänkin tällainen tavoite oli. Meidän 

tavoite oli se, että maahanmuuttaja rekrytoituu meille, hänen on helppo tulla meille töihin. 

Ja tavallaan se tavoite on jo saavutettu. Eli siis meillä maahanmuuttaja voi tulla töihin 

normaalin prosessin kautta. Me ei tarvita enää mitään täsmärekrytointia, eikä me tarvita 

mitään muutakaan rakennettua sen ympärille. Meillä on, se jää on rikottu meillä, ja 

jokainen liikepaikka, jokainen esimies tietää, että jonain päivänä taas tulee maahanmuuttaja 

töihin meille.”

Ryhmän toiminnan alkuvaihetta ja hankeorganisaation tukea siinä kuvattiin osittain tehottomaksi. 

Normaali työskentely koostui kokoontumisista, joita ryhmän johtaja kuvailee seuraavasti:

” Joo, se meni niin, että me mentiin yleensä tuonne koordinaattorin tiloihin, Helsingin 

toimitiloihin tuonne keskustaan, ja yleensä koordinaattori oli hiljaa. Minä sitten otin ja 

kertasin, että mitä on tapahtunut edellisen kerran jälkeen. Mistä on päästy eteenpäin, mitä 

seuraavaksi lähdetään tekemään, ja sitten minä kirjasin ylös niitä ajatuksia. Mutta 

enimmäkseen se on ollut niin kuin tällaista kokoontumista, ja oikeastaan minä olen kertonut,

että mitä minä olen tehnyt. Eli aika paljon tämä on ollut niin, että se on ollut vaan minun 

tekemää, mutta minä olen tiedottanut siitä muille. Sitten on vedetty yhteen, että minä olen 

kuunnellut tätä ryhmää, että mihin suuntaan tästä pitäisi asioita viedä.”
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Välittäjäryhmän johtajan mukaan hanke näyttäytyi kokonaisuutena hyvänä lähtölaukauksena 

työyhteisölle. Sitä kautta päästiin laajemmin keskustelemaan monimuotoisuuden ja -kulttuurisuuden 

merkityksestä heidän organisaatiossaan:

” Joo siis tuota meille yrityksenähän tietysti tämä oli hyvä tällainen lähtölaukaus tälle työlle 

ja tuli niin kuin julkisuuteen, että se oli niin kuin tavallaan se suurin arvo. Mutta 

henkilökohtaisesti minä olen kaikesta huolimatta vähän pettynyt tämän ETMO-

organisaation ammattitaitoon, ja sitten siihen, että se organisaation antama tuki oli aika 

vaatimattomalla tasolla.”

Tavoitteena pidettyä yleistä toiminnan kehittämistä haittasi hankeorganisaatiolta puuttunut yhteinen 

ja tehokas foorumi asioiden käsittelyyn:

”Ei minkäänlaista väliraportointia, mitä niin kuin minä henkilökohtaisesti olisin odottanut 

ja tarvinnut. Ja sitten se, että eri työyhteisöjen välinen kommunikointi jäi liian vähälle, 

koska kaikki pyörittää samaa pyörää ja keksivät samoja asioita eri kohteissa. Minusta se ei 

ole järkevää, jos me halutaan jotain yhteistä tuotosta saada.”

Ryhmän vetäjä oli aktivoitunut vahvasti toiminnassaan myös tiedottamaan ja kouluttamaan 

omatoimisesti eri työyhteisöissä monikulttuurisuuden haasteista ja toimintatavoista:

”Ja sitten se, että minä olen parissakymmenessä paikassa käynyt luennoimassa tästä 

asiasta. Tämä on niin kuin muuttunut tämä asia niin päin, että minä en puhu sanallakaan 

siitä tuolla, että miten maahanmuuttajia pitää kotouttaa, tai joku käyttää sanaa sopeuttaa. 

Se on väkivaltaa minun mielestä vain kotouttaa näihin liikepaikkoihin tai ylipäänsä 

yritykseen. Minä en puhu siitä. Vaan minä puhun siitä, että miten työnantajan pitää 

muuttua, sopeutua.”

Ryhmän toiminnan aikana oli käynyt selväksi, että esimiestason ”valistaminen” on erittäin keskeistä 

hankkeen onnistumiseksi. Seuraavassa organisaation välittäjäryhmän johtaja kuvailee edelleen 

näkemyksiään hankkeen kohdentamisessa ja erityisesti organisaation henkilöstön koulutuksessa:

”Siis sanotaan näin, että kaikki lähtee siitä, että meidän pitää saada esimiestaso 

valistuneeksi tässä asiassa. Se on niin kuin se numero yksi. Koska jos se ei toimi, niin ei 

toimi mikään muukaan. Eli se tarkoittaa sitä, että heidän tiedon tasoa täytyy parantaa, 

heille täytyy antaa aikaresursseja ja myös tietynlaisia taitoresursseja opettaa, minkälaisia 

uusia ongelmanratkaisutilanteita tulee eteen. Tämä on yksi sellainen, tämä on opettamista.”
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”Sitten tulee tietenkin sen koko työyhteisön taso. Sen pitää oppia kohtaamaan 

monikulttuurisuus. Se on taas myös näin, että se on tällaista tiedonjakamista, ja tällaisien

keskustelutilanteiden rakentamista. Tai sellaisten mahdollisuuksien parantamista, sen takia 

että itse asiassa suomalainenhan on hirveän kiinnostunut, mutta kun se ei uskalla ottaa sitä 

ensimmäistä askelta ja alkaa puhua näistä asioista. Ja sen takia meidän pitää ensin kertoa 

henkilöstölle, ennen kuin ensimmäiset maahanmuuttajat otetaan, että mitä se 

maahanmuuttajuus oikeastaan on. Minkälaisia ihmisiä, minkälaisia tilanteita voi tulla sinne 

silloin?”

”Sieltä voi tulla tilanteita, että siellä onkin uudet tuoksut siellä myymälässä, tai siellä näkyy 

hassuja vaatteita, tai henkilökuntatiloissa tuoksuukin uudet hajuvedet ja suitsukkeet ja 

jännät pesuaineet. Ja ei olekaan enää se HK:n sininen mikrosta otettuna, mikä siellä 

tuoksuu. Uudenlaisia korukäyttöjä ja tällaisia. Niin ne voi provosoitua ne ihmiset, 

henkilökunta siitä jonkun kollegan takia. Mutta pitää ymmärtää, että ihmiset tulevat

erilaisista asioista, erilaisista tilanteista, erilaisilla taustoilla. Se on tiedon jakamista. 

Meidän pitää kertoa, mitä sellaista se vaikka juutalaisuus on. Mitä se muslimina oleminen, 

mitä se tarkoittaa. Tarkoittaako se sille työyhteisölle jotain erikoista. Pystyykö meidän 

työpaikkaruokailu ja työterveydenhuolto sopeutumaan näihin asioihin. Nämäkin pitää

ajatella kaikki asiat uudestaan.”

Välittäjäryhmän johtaja kertoi laajasti myös näkemyksistään HRJ-toiminnoista ja jokapäiväisestä

työskentelystä. Seuraavanlaisia seikkoja oli opittu ja tullut esille ETMO-hankkeen myötä:

”Mutta toisin sanoen työyhteisössä kaiken kaikkiaan se vaikuttaa rekrytointiin, tietenkin se 

pitää osata hallita. Perehdytys, siitä mistä on puhuttu aina. Siinä on omat tapansa, mitkä 

ovat paremmat maahanmuuttajia kohtaan ne toteuttamistavat, kun valtaväestöä kohtaan. Eli 

se ei mene samalla putkella. Sitten on tietysti se itse työskentelyvaihe, niiden ilmiöitä ja mitä 

sieltä voi tulla. Se on lähinnä sitä ennalta kertomista, ennalta varoittamista (…).”

”Esimerkkinä voin ottaa sen, että kun nuori muslimityttö tulee töihin, niin on aivan varmaa,

että osa perheestä tulee myös henkisesti mukana. Eli tiukat verkostot, sidosryhmät, perheen 

merkitys. Niin sieltä saattaa tulla yllättäviä asioita. Että vaikka tyttö itse haluaisi tehdä 

yövuoroa, niin perhe ei annakaan tehdä yövuoroa, siis isä ei anna lähinnä. Eli siellä voi 

tulla tällaisia ilmiöitä sitten. Ja sitten käydään työpaikalla ehkä jopa valvomassa, että onko 

se tyttö töissä ja onko se turvassa ja haluaa tavata esimiehen ja hänen esimiehensä. Eli 

näihin pitää oppia suhtautumaan ja valmistautua.”
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Ryhmän toimintaan on kuulunut myös yhteydenpito muissa organisaatioissa toimineisiin ryhmiin. 

Yhteistyön tavoitteena oli vaihtaa ajatuksia ja koota hyviä ideoita sekä kokemuksia. Potentiaaliin 

verrattuna työyhteisöjen väliset kontaktit jäivät kuitenkin pieniksi. Suurimpana syynä pidettiin 

erityisesti soveltuvan foorumin puutetta. 

Koordinaattorin toiminta keräsi melko laajasti kritiikkiä. Se kohdistui koordinaattoreiden 

ammattitaitoon ja osaamiseen, erityisesti esitys- ja viestintätaitoihin sekä projektijohtamiseen. 

Roolijaon myötä ryhmälle oli selvää, että työyhteisöt ovat itse aktiivinen osapuoli ja kehittävät 

työyhteisöön soveltuvat ratkaisut. Koordinaattorin tuli tukea ryhmää ja etsiä yhteyksiä ja kontakteja 

sekä välittää materiaalia. Siitä huolimatta koordinaattorin rooli jäi täysin avoimeksi ryhmälle ja 

hänen toimintansa koettiin hyvin vaatimattomaksi. Yhtenä puutteena nähtiin olevan se, että 

koordinaattorit eivät varsinaisesti luoneet johtamisjärjestelmää, jossa toiminnan etenemistä olisi 

voitu koordinoida. Seuraavassa annetaan kehitysideoita koordinaattorin toiminnalle ja roolille:

”Kyllä minä puhun ihan johtamisesta, kyllä minä lähden niin kuin sieltä sitä hommaa 

purkamaan. Ja sitten tietysti taas se koko homman, aina välillä se pitäisi paketoida, kun 

kyse on kuitenkin kahden, kolmen vuoden projektista. Niin välillä pitäisi niin kuin tulla 

väliraporttia sitten, että missä me mennään, miten työyhteisöt ovat edistyneet. Sitä minun 

esimieheni on minulta odottanut ja meidän yritysjohto.”

Välittäjäryhmän johtaja kommentoi myös koordinaattorin reflektointikykyjä:

”Koordinaattori ei koskaan kommentoinut mitään, mitä meillä oli niin kuin ajatuksia. Että 

häneltä ei tullut niin kuin, ei rakentavaa kritiikkiä, eikä niin kuin tyrmäävää kritiikkiä, eikä 

kritiikkiä alkuunkaan, ei niin kuin mitään. En minä tiedä oikein. Se ei tänä päivänäkään ole 

selvinnyt minulle.”

Samalla ryhmän johtaja kuitenkin mietti, olisiko hänen oma roolinsa voinut vaikuttaa 

koordinaattorin toimintaan:

”En minä tiedä, olinko minä sitten niin kuin liian varmana ja esiinnyin siinä sitten, että hän 

ei uskaltanut ottaa sitä roolia siihen, minkä kenties hän olisi ehkä halunnutkin ottaa. Mutta 

kun minulla yleensä oli aika selvät sävelet, että mistä puhutaan ja mitä tehdään, ja 

oikeastaan vaan esitin siellä, että missä mennään. Se voi olla, että minä olen itse 

aiheuttanut sen tilanteen, että koordinaattori ei päässyt vaikuttaan. Mutta aina kun minä 

häneltä pyysin. Tietysti jotakin sanoin, että hei nyt minä tarvitsisin eri sidosryhmiin linkkejä 

tai minä tarvitsen jotain, onko tällaista tietoa saatavilla. Tokihan hän kaivoi sitä sitten ja 

toimitti minulle. Mutta se oli niin kuin pyydät itse ja sitten saat.”
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Ryhmä ei kaiken kaikkiaan vakuuttunut hankeorganisaation kontrollointitavasta ja vallinnutta 

tilannetta pidettiin sen tähden tehottomana. Monet mahdollisuudet kuvailtiin hukkuneen matkan 

aikana:

”Kontrolli on niin kuin minun mielestä vähän puuttunut. Ja sitten se, että siellä puhuttiin 

näistä työkulttuurituvista, tai puhuttiin työnantajaklubeista, missä oli näitä kokoontumisia. 

Niin kuin minä sanoin tuolla seminaarissa lyhyesti, että me puhutaan toisillemme näitä 

asioita. Että ei ihan onnistunut nekään niin kuin olisi pitänyt. Eli sinne ei saatu sitä, enää 

uutta työnantajaväkeä missään vaiheessa mukaan sinne, nämä samat yritykset. Yhtään uutta 

yritystä näissä kuvioissa ei käynyt pyörähtämässä koko kolmen vuoden aikana, joka olisi

jäänyt sinne vaikuttamaan taustalle edes.”

Ryhmän johtaja kuvaili myös osittaisia hankaluuksia sitouttaa organisaation oma keskijohto. 

Laajempi ajallinen resursointi olisi myös mahdollistanut tehokkaammat tulokset, koska ryhmällä oli 

vaikeuksia käyttää omaa työaikaa projektiin. Ryhmän johtaja kuvaili ongelman ydintä ylimmän 

johdon passiivisuudeksi antaa tarpeellisia resursseja. Samoin koko projektin tavoitteiden 

ymmärtämisessä nähtiin osittaisia haasteita eri organisaatiotasoilla. Lisäksi johdon odotukset 

hankkeen lyhyen tähtäimen liiketoiminnallisista tuotoista ovat heikentäneet sen saamaa luottamusta. 

Seuraavassa ryhmän vetäjä kuvailee aikajännettä ja odotuksia:

”Ja sitten kun se lähti käyntiin tämä homma, ihan käytännön tasolla. Niin se oli tavallaan 

myöhäistä. Meidät koettiin monessa suhteessa vaan kustannukseksi, koska niin kuin tämä 

työhän ei näy euroina eikä dollareina. Ei ensimmäisenä vuonna eikä toisena vuonna. 

Meidän pitää katsoa sinne 2010 tai 2012, että meidän yrityskulttuuri on jo 

monimuotoistunut, ja meidän on helppo elää sen asian kanssa, kun moni muu on vasta 

tulossa siihen asti.”

Hankkeen loputtua ryhmässä on edelleen vahva usko toiminnan jatkumiseen. Ryhmässä 

ymmärretään hyvin, että teeman käsittely on vasta alkuvaiheissaan, ja että se muuttuu yhä 

jokapäiväisemmäksi tulevaisuudessa. Arvioitaessa yleisellä tasolla aikaansaatuja muutoksia 

korostui niissä erityisesti ryhmän jäsenten ja lähipiirin kasvanut tietoisuus teeman aiheista. Toisaalta 

myös työyksiköissä havaittuja ongelmia oli purettu ryhmän voimin:

”No joo. No välittäjäryhmä tietenkin on sillä lailla, että he ovat saaneet sitten sen 

positiivisen energian ehkä sitten minun kautta, ja he ovat muuttaneet omia kantojaan ja 

kenties ovat sitten siellä liikepaikoissa niin kuin olleet niitä priimusmoottoreita. He ehkä

ovat purkaneet, jos siellä on ollut jotakin ongelmia, mitä minä en kaikkea edes tiedä. Mutta 

että sehän on näin, että en tiedä. Joukosta pitää löytää ne, bongata ne pioneerit ja saada ne 

sitten niin kuin liikkeelle, ja minun mielestä se on onnistunut.”
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Ajateltaessa välittäjäryhmää työyhteisön kehittämismetodina ryhmä piti ideaa varsin onnistuneena.

Sen vahvuuksiksi nimettiin työyhteisön jäsenten hyvä sitouttaminen ongelmien ratkaisuun ja tuki 

pitkän aikavälin ”kehittymiskulttuurille”. Edelleen metodin eduksi voidaan katsoa sen kyvyn 

mukautua työyhteisöön ja sen työkulttuuriin. Kuitenkin itse toteutuksessa nähtiin paljon 

kehitettävää, mitä seuraavassa valotetaan:

”Vastaisuudessa, kun tällaisia projekteja tehdään, oli sitten vaikka PETMO-projekti tai 

mikä tahansa. Niin tavoitella se yrityksen sisäinen tiedotus jollain tavalla, että suunnitella 

se myös, että miten yrityksen sisällä näistä asioista pitäisi, esimerkiksi liikepaikkoja tai 

henkilökuntaa tiedottaa. Siihen tiedotukseen tulisi laittaa mukaan tämän projektin omaa 

virallista tiedotusta, joka menisi sitten sen, koko sen yritysjohdon läpi. Sitten niiden 

liikepaikkojen sisäistä tiedotusta, tietoa, mitä (heidän) maailmassa on tapahtunut, mitä 

muuttuu, mitä tämä monikulttuurisuus teille tarkoittaa.”

Toisaalta ryhmä koki myös hankeorganisaation toiminnassa kehitettävää:

”Eli se pitäisi suunnitella se koko juttu. Että sieltä ETMO-lehti on tullut kolme kertaa, 

kolmen vuoden aikana. Niin minun mielestä se ei ole ollut niin kuin riittävää. Se ei ole niin

kuin ollut missään tapauksessa riittävää eikä suunniteltua. Ja sitten kun se tulisi virallisesti 

tavallaan. Se tiedotuspaketti tulisi projektin lähtötilanteessa, että miten tätä hoidetaan. Niin 

silloin se on helpompi linkittää sen yrityksen omaan tiedotustoimintaan.”

Asian yhteiskunnallisen merkityksen näkökulmasta hankkeen julkista tiedottamista tulisi myös 

kehittää. Ryhmän johtaja kommentoi asiaa seuraavassa:

”Kyllä. Minä olen sitä mieltä, että ehdottomasti tällainen projektityöryhmä, mikä nytkin 

Petmoa varten varmaan on laitettu kasaan, niin sen tulisi miettiä tätä asiaa. Että minä muun

muassa, jos minä kaivaisin minun sähköposti-faileja, niin silloin ensimmäisen puolen

vuoden ajalta ETMO:n suhteen, niin minä kysyin sitä koko ajan, että milloin tässä asiassa 

tullaan julkisuuteen. Milloin tästä alkaa niin kuin se tiedottaminen. Mutta sitä ei niin kuin 

koskaan, se ei koskaan niin kuin oikeastaan alkanut. Eli kyllä ei tämä mitään magiaa eikä 

piilottelua ole ollut, vaan kyllä tässä pitäisi rehellisesti. Se olisi jokaiselle yritykselle hyvä 

imago saman tien, kun tällaista hommaa lähdetään tekemään.”

Ryhmä piti menetelmän etuna sitä, että se myös sitoutti laajasti maahanmuuttajia. Sitä pidettiin 

menetelmän vahvuutena verrattuna aiempiin kehitystapoihin. 
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4.8. Metalli-, teknologia- ja rakennusteollisuusala

4.8.1. Välittäjäryhmä 12

Taulukossa 12 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. Yksikkö 

toimii yksityisellä sektorilla kone- ja elektroniikkateollisuuden alalla ja kuuluu yhteen alansa 

merkittävään kansainväliseen organisaatioon. Organisaatiolla on kokemusta maahanmuuttajien 

työllistämisestä jo useiden vuosien ajalta ja hankkeen aikana yksikössä työskenteli 800 työntekijän 

joukossa noin 60 maahanmuuttajaa, jotka edustivat noin 30 eri kansallisuutta. Organisaatiossa 

toiminut välittäjäryhmä koostui vaihtelevasti noin kymmenestä eri työtehtävissä työskentelevästä 

henkilöstä, joista neljä oli maahanmuuttajia. Huomioitavaa oli myös se, että yksi maahanmuuttajista 

toimi esimiesasemassa.  Projektin ydinryhmä koostui noin kuudesta työntekijästä. 

Taulukko 12. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä ja organisaatiotasoilta 

 Ryhmässä n. 10 jäsentä, joista 3-4 ulkomaalaistaustaista
 Aktiivinen tiedotustoiminta
 Säännöllisiä palavereja
 Koulutustilaisuuksien organisointi
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Projektin tehottomuus prosessin alussa: ei tiedetty mitä tehdä ja mihin pyrkiä
 Yksikön lähijohto ei täysin sitoutunut hankkeeseen

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Näkyviä ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä
 Organisaatio mahdollisti resursoinnillaan hankkeeseen osallistumisen joustavasti
 Hankeorganisaation tilaisuudet nähtiin positiivisina ja motivaatiota kasvattaneina 

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta painottui erityisesti hankkeen alkumotivointiin
 Toimi itse resurssina, jota ryhmä saattoi halutessaan hyödyntää
 Osallistui ryhmätapaamisiin vaihtelevasti
 Ryhmän toiminnan vakiintuessa koordinaattorin tarve vähenee

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Tavoitteita ei osattu asettaa alussa, ne pikemminkin nousivat eri vaiheissa projektia
 Ilmapiiri nähdään avoimempana ja sallivampana

HRJ:n muutokset  Yleisesti HRJ:n ei nähty muuttuneen
 Perehdytyksen viestintää selvennettiin

Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 
hyväksyvämpänä projektin jälkeen

 Ennakkoluulot vähentyivät ja suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-
arvoisemmaksi

 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin
Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan jatkuvan ja edelleen kehittyvän

 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä
 Ryhmän toiminta jatkuu ETMO:n päätyttyä
 Organisaatiotasolle viestiminen toiminnan tuloksista tukee jatkuvuutta

Muuta  Projektin koetaan kehittäneen työyhteisön ilmapiiriä
 Yhteydenpito muihin ETMO-organisaatioihin tärkeää: tuki omille ajatuksille, 

benchmarking
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Ryhmän toimintaa kuvattiin mielekkääksi ja sujuvaksi. Toiminta aloitettiin ryhmän 

muodostamisella. Ryhmään pyrittiin saamaan mahdollisimman suuri edustavuus ottaen huomioon

yksikön työntekijöiden työtehtävät ja olemassa olevat rakenteet. Seuraavassa kommentissa ryhmän 

johtaja kuvailee ryhmän kokoonpanoa:

”Oikeastaan meidän ohjeena oli, että mahdollisimman kattava olisi tämä ryhmä. Eli siinä 

olisi kaikista henkilöstöryhmistä ja työnantajan edustaja ja maahanmuuttajia. Ja siltä 

pohjalta niin kuin sitten ruvettiin kokoomaan tätä ryhmää. Ja itse asiassa meillä on 

olemassa tällainen yhteistoimintafoorumi. Niin me ensinnäkin siitä lähdettiin kokoamaan 

sitä porukkaa. Ja täydennettiin sitten niin kuin vielä lisää. Elikkä haettiin maahanmuuttajia 

siihen.”

Uskoisin, että se on aika vaikeata saada sitten sellaista kattavuutta, että siinä nyt olisi kaikki 

mahdolliset niin kuin koottuna yhteen. Mutta kyllä se niin kuin alun perin oli ideana, että 

siinä oli kaikista henkilöstöryhmistä ihmisiä. Tosin toimihenkilömaahanmuuttajia siinä ei 

ollut, mikä olisi ehkä ollut ihan hyvä olla, koska on taas niin kuin ympäristönä ihan 

erilainen, kun tuolla valmistuksessa on. Kyllä ihan kohtuullinen kattavuus on ollut

kuitenkin.”

Välittäjäryhmän toimintaa kuvailtiin monipuoliseksi ja palaverien säännöllisyys vaihteli 

työtilanteiden mukaan. Yhteistyö ETMO-hankkeen muiden organisaatioiden välittäjäryhmien 

kanssa koettiin hieman pinnalliseksi. Ryhmän johtaja kommentoi yhteistyötä:

”Sanotaan, meidän työnantajaedustaja saattoi käydä vierailemassa jonkun muun yrityksen 

tällaisessa monikulttuurisuustilaisuudessa. Mutta sanotaan, että meillä niin kuin ryhmänä ei 

suoria kontakteja ollut sitten näihin muihin ryhmiin muuta kun sitten näitten yhteisten 

tilaisuuksien kautta.”

Muuten ryhmän toiminta koostui sekä sen omista aktiviteeteista että ETMO-hankkeen järjestämistä 

toiminnoista. Projektin yhteistilaisuudet nähtiin hyödyllisinä keskustelu- ja motivointifoorumeina. 

Ryhmän vetäjä kuvailee tapaamisten merkitystä seuraavasti:

”No sitten projektin aikana niin on ollut tällaisia viikonloppujuttuja tuolla Kiljavalla 

esimerkiksi. Niin niihin minä olen niin kuin osallistunut ja tykkää, että ne ovat olleet ihan 

sellaisia tarpeellisia. Vaikkakin niissä nyt hyvin paljon tulee sitten sitä samaa asiaa ja 

toistoa. Mutta se on jollakin tavalla sellaista motivoivaa kuitenkin. Se oikein niin kuin 

tuntuu, että sitä työtä kannattaa jatkaa.”
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Toimintaan kuului myös projektista tiedottaminen, joka tapahtui sekä sähköisen median että 

painotuotteiden ja lehtien kautta. Ryhmän johtaja painotti työn luonteen olleen erityisesti 

hankkeesta tiedottamista ja tiedon levittämistä. 

”No se tuota, miten me täällä paikanpäällä on toimittu, niin me ollaan sen välittäjäryhmän 

kanssa pidetty kokouksia säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. Eli siinä saattoi olla välillä 

kuukausi pari mennä, ennen kun kokoonnuttiin. Ja silloin ihan alussa, kun me aloiteltiin 

tätä, ja tehtiin näitä alkukartoituksia. Niin silloin minä tein tällaisen lyhyehkön jutun, että 

mitä tämä toiminta on täällä, ja mitä sillä tavoitellaan. Ja se julkaistiin tuolla meidän niin

kuin intranetissä, ja sitten meillä on näitä ETMO-julisteita, missä kerrotaan, että mitä 

ETMO on. Niin niitä on niin kuin levitelty sitten noihin taukotiloihin ja ilmoitustauluille. Ja 

samaten näitä ETMO-lehtiä mitä oli”.

”No se on aika pitkälti niin kuin tiedottamispuolelle. Sitten minä olen niin kuin erilaisissa 

foorumeissa, on näitä yhteistoimintafoorumeita täällä niin kuin erilaisia, niin niissä olen 

ollut kertomassa sitten, että mitä ollaan tekemässä. Ja aika pitkälti se on niin kuin, vois 

sanoa että tuota, se menee vähän niin kuin tiedottamispuolelle.”

Kun keskusteluja aloitettiin, ryhmä valitsi teemakseen yksikön rekrytoinnin. Näkökulmaksi otettiin 

erityisesti maahanmuuttajien kohtaamat yleiset työllistymisongelmat. Ryhmän johtaja avaa 

seuraavassa keskustelujen etenemistä:

”No me lähdettiin käsittelemään ensinnäkin tuota rekrytointipuolta, ja kuitenkin se 

keskustelu sitten lähti aika yleiselle tasolle siinä. Eli tuli esille tällaisia niin kuin yleisiä 

ongelmia maahanmuuttajilla, kun yrittää etsiä työpaikkaa, että mitä siinä on.”

”Siihen (rekrytointitoimintoon) ei niin kuin oikeastaan päästy sillä tavalla kunnolla kiinni. 

Meillä on tällainen työhönotto-organisaatio olemassa, sanotaan että keskitetty.”

Organisaatiossa toiminut ryhmä sai vietyä hankkeen tehokkaasti myös muun henkilöstön 

tietoisuuteen. Lisääntynyt tieto hankkeesta johti epävirallisiin keskusteluihin työyhteisössä. Niiden

aikana ryhmä keräsi arvokkaita ja hyödyllisiä tietoja organisaation työntekijöiden asenteista ja 

yleisestä ilmapiiristä. Välittäjäryhmän johtaja kuvailee muun henkilöstön reaktioita seuraavassa:

”Sanoisin, että kyllä se niin kuin ainakin huomattiin. Eli tällaisia keskustelun avauksia 

sitten aiheista niin kuin tuli tuossa työpaikalla, ja kyselyjä, että mitäs tämä nyt oikein on. Ja 

oli sekä niin kuin negatiivista palautetta että ihan positiivista palautetta. Enemmän ehkä 

tällaista positiivista kuin negatiivista.”



89

Johdon sitoutuminen nähtiin sangen hyvänä. Ryhmän johtajan mukaan oman yksikön johdon 

sitoutuminen nähtiin jonkin verran pinnallisena, mutta toisaalta organisaation ylemmät tasot olivat 

osoittaneet kiinnostusta hankkeeseen. Työnantajan resursointitukeen oltiin pääosin tyytyväisiä:

”No sanotaan, että henkilöstöpäällikkötaso on niin kuin ihan kohtuullisesti, ja tämä meidän 

muu johtoryhmä tässä yksikössä, niin ovat kyllä niin kuin tietoisia projektista, ja aina silloin

tällöin ohimennen olemme jutelleet heidän kanssaan näistä. Mutta se aktiivisuuden taso on 

jäänyt oikeastaan sille jutustelutasolle. Ja toisaalta noin niin kuin ollaan myös sitten 

laajemmaltikin organisaatiossa oltu kiinnostuneita toimintatavasta ja tuloksista.”

Ja on tässä sellaisia aikeita, että me jollakin tavalla levitetään tätä sanomaa ja 

toimintatapaa tässä kuitenkin (…) No se oli kyllä alusta asti tuota, sillä tavalla luvattiin,

että työaikaa voidaan käyttää tähän niin kuin tarpeen mukaan. Ja esimerkiksi nämä, jos on 

viikolla jotakin tilaisuuksia ulkopuolella taikka esimerkiksi tämä opintomatka, niin ihmiset 

sai käyttää siihenkin työaikaa sitten.”

Organisaation tavoite lähtötilanteessa oli melko epäselvä. Tavoitteita ei oltu määritelty hankkeen 

alkaessa ja sen nähtiin myös vaikuttaneen ryhmän työskentelyn tehokkuuteen. Työyhteisössä ei 

nähty olevan suuria ongelmia, jotka olisivat tarjonneet selvän lähtökohdan hankkeelle. Niinpä se

ryhmän vetäjän mukaan alkoi tavoitteiden muotoilulla:

”Oikeastaan se tavoite, minä sanoisin, että se muotoutui tuossa niin kuin matkan, taikka 

tämän projektin aikana. Että siinä alussa se tavoitteenasettelu olisi, siihen olisi ehkä 

kannattanut käyttää enemmän aikaa. Niin olisi voinut niin kuin olla tuloksellisempaa myös

sitten se työskentely.”; ”Elikkä siinä alussa oikeastaan meillä ei varsinaista tavoitetta ollut. 

Että me etsittiin niitä asia-alueita siitä, että mitä me niin kuin halutaan käsitellä. Mutta sitä

ei määritelty, että mihinkä me nyt halutaan päästä.”

Tavoitteiksi muotoutui lopulta keskustelufoorumina toimiminen ja asioiden käsittely sekä niistä 

tiedottaminen. Ryhmän koordinaattorin toimintaa kiiteltiin. Häntä pidettiin erilaisten vinkkien 

antajana ja aktivoijana varsinkin ryhmän toiminnan alkuvaiheissa:

”Koordinaattori kävi meidän kokouksissa aina, kun se vaan oli mahdollista, ja antoi siinä 

alussa vähän pieniä vinkkejä. Että mitä muissa ryhmissä on niin kuin asiaa lähdetty 

viemään eteenpäin, ja tällaista. Että kyllä se koordinaattorin apu oli ihan hyvä. Ja täytyy 

sanoa, että hän jatkuvasti oli niin kuin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse ja tarjosi 

apuaan”; ”Apua oli saatavilla, että ei tarvinnut kun pyytää, eli hän oli valmis kyllä 

auttamaan.”
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Koordinaattorin rooli nähtiin siten erityisen merkityksellisenä projektin alussa. Hankkeen 

loppuvaiheita kohden ryhmä koki orientoituneensa jo vahvasti toimimaan itsenäisesti eikä kokenut 

koordinaattorin apua enää välttämättömäksi. Ryhmän johtaja avaa seuraavassa ryhmän näkökulmia 

asiaan:

”Kyllä koordinaattorilla siinä on aika iso rooli minun mielestä. Eli sitä vähän niin kuin 

näyttää sitä suuntaa, että mihinkä päin tässä ehkä kannattaisi tehdä. Totta kai niin kuin se 

ryhmä itsessään tekee sen päätöksen sitten. Mutta kuitenkin, että se niin kuin liikkeellelähtö 

siinä on(…)”; ”(…)Oikeastaan se koordinaattorin merkitys oli siinä alussa isompi. Että en 

näe oikeastaan enää tässä vaiheessa niin kuin välttämättömäksi sitä, että koordinaattori on 

mukana.”

Kartoitettaessa ryhmän aikaansaamia muutoksia ryhmän johtaja totesi tuntuvina saavutuksina olleen 

keskustelun lisääntymisen ja ilmapiirin avartumisen:

”No se on vaikea, vaikea sanoo, että mitä oikein konkreettista siinä on niin kuin tuotu. 

Mutta sellainen yleinen mielikuva on, että kyllä tämä on edistänyt tällaista avointa 

keskustelua ja edistänyt, parantanut ilmapiiriä. Että sellainen positiivinen kuva on kuitenkin 

koko projektista.”

Vaikuttavuutta arvioitaessa tulivat esille myös ryhmän alhainen status ja painoarvo, mitkä eivät 

riittäneet toimintatapojen muuttamiseen:

”Niin en usko että. No siinä tietysti saattaa olla tällainen ehkä asenteita muuttava vaikutus. 

Mutta en nyt oikein osaa sitten taas kuvitella, että sillä olisi sellaista niin kuin statusta, että 

ryhmä esittäisi esimerkiksi johdolle jotakin aineksia, ajatuksia tai vaatimuksia, niin että sillä 

olisi kovin paljon voimaa. Kyllä siis en minä sitä epäile, etteikö sitä kuunnella. Mutta se ei 

kuitenkaan ole tällainen sen tyyppinen organisaatio.”

HRJ-toiminnot eivät lähtökohtaisesti olleet muuttuneet hankkeen edetessä. Kuitenkin 

perehdytyksessä ryhmän vetäjä näki hankkeella olleen mahdollisesti pienehkö merkitys siinä 

käytettävän viestinnän selkeyttämisessä ja sen ymmärtämisen varmistamisessa:

”En laittaisi niin kuin ETMO-projektin ansioksi. Tämän projektin myötä tämä on ehkä 

lisääntynyt. Mutta ei se niin kuin ole lähtöisin tästä projektista.”

Ryhmä oli varsin vakuuttunut toiminnan jatkuvuudesta. Välittäjäryhmämenetelmä nähtiin

toimivana konseptina organisaatiossa ja sen toiminnan jatkuvuudelle oli olemassa periaatteellinen 

tuki myös organisaation ulkopuolisen hankkeen päätyttyä. Seuraavassa ryhmän vetäjä kuvailee 

suunnitelmia:
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”Kyllä minä aion olla henkilökohtaisesti mukana. Ja työnantajan edustajan kanssa nyt on 

niin kuin keskusteltu alustavasti sillä tavalla, että nyt tällä välittäjäryhmäporukalla 

voitaisiin tässä nyt ainakin aluksi kokoontua. Sillä tavalla, sanotaan nyt muutaman kerran 

vuodessa ja katsoa vähän tilannetta, että onko ilmennyt jotakin erityisiä ongelmia ja 

kehittämistarpeita ja sitä kautta sitten niin kuin jatkotoimia.”

”Ja myöskin, niin kuin minä tuossa aikaisemminkin mainitsin, niin meidän organisaation

sisällä on tarkoitus jollain tavalla tätä myöskin niin kuin viedä eteenpäin.”

Välittäjäryhmä painotti kehittämisideoina erityisesti tavoitteenasettelun selkeyttä, organisaation 

johdon sitouttamista ja itse ryhmän toiminnan järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta: 

”Näin minä uskoisin, että siihen (tavoitteenasetteluun) kannattaisi käyttää niin kuin vähän 

enemmän aikaa, jos tätä menetelmää halutaan laajemmin käyttää kehittämisessä”; ”Kyllä 

minulla vähän on sellainen tunne tässä kehittynyt, että se olisi hyvä, että se olisi niin kuin 

työnantajavetoista.”

”Jonkun verran koin ne palaverit raskaana ja tällaisena tehottomana. Eli se punainen 

lanka, että mitä, missä olisi pitänyt rajata asiaa tarpeeksi tiukasti ja sitten saa tehdä vähän 

niin kuin esivalmisteluja sitten sen asian kehittämiseksi. Niin siinä olisi kyllä ollut 

parantamisen varaa.”

Ryhmän mielestä heillä oli ollut selkeä rooli toimia keskustelufoorumina, joka organisaatiosta 

aiemmin tuntui puuttuvan huolimatta nimellisistä vaihtoehdoista. Ryhmän jäsenten välistä 

luottamusta pidettiin ensiarvoisen tärkeänä ryhmän toiminnalle. Esitettiin myös kommentteja, 

joiden mukaan ryhmän jäsenten on tunnettava toisensa syvällisesti pystyäkseen käsittelemään 

teeman mukaisia, hyvinkin herkkinä pidettyjä asioita. Ryhmän johtaja kertoo näistä asioista 

seuraavasti:

”Kyllä minä pitäisin ihan tällaista keskustelufoorumiakin tärkeänä. Ja varsinkin kun 

kootaan joukko ihmisiä yhteen, jotka ei välttämättä tunne toisiaan ollenkaan. Niin se ei aina 

ole niin kauhean helppoa sitten ruveta keskustelemaan jostakin tietystä asiasta (…) Eli siinä 

mielessä minä pidän kyllä tällaisia keskustelukokouksiakin ihan tarpeellisena, että ihmiset 

oppivat tuntemaan toisensa ja uskaltavat kertoa oman mielipiteensä ilman, että tarvitsee

pelätä, että siitä nyt sitten tulee jotain seuraamuksia.”
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Ryhmä piti välittäjäryhmätoimintaa varsin tehokkaana ja muutoksia juurruttavana menetelmänä 

kehittää työyhteisöä. Edellytyksenä muutoksille nähtiin kuitenkin, että ryhmän toimintaa 

ylläpidetään myös ulkoisten hankkeiden päättyessä. 

4.8.2. Välittäjäryhmä 13

Taulukossa 13 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii yksityisellä sektorilla metalliteollisuuden alalla. Organisaatiolla on kokemusta 

maahanmuuttajien työllistämisestä Suomessa jo lähes vuosikymmenen ajan määrien ollessa 

vaihtelevia. Noin 14–20 prosenttia organisaation työntekijöistä on tällä hetkellä 

maahanmuuttajataustaisia. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä koostui 10 henkilöstä, jotka 

toimivat eri työtehtävissä. 

Taulukko 13. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä 10 jäsentä, joista 5 ulkomaalaistaustaisia
 Palaverit
 Vähäinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 Tiedostustoiminta organisaation sisällä
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Ryhmän jäsenten osallistuminen toimintaan osin haastavaa
 Asiat kaatuivat yhden henkilön vastuulle
 Johdon tuen heikkous

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aihe koetaan merkittäväksi tulevaisuuden muuttuvan väestörakenteen myötä
 Selkeä tavoite auttoi suuntaamaan ryhmän toimintaa
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Ryhmän toiminnan vaikutukset jatkuvat konkreettisesti uuden perehdytyskansion

muodossa
Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta koettiin aktiiviseksi ja laadukkaaksi

 Koordinaattori toimi resurssina, joka aktiivisesti antoi ideoita ja toimintamalleja projektin 
eteenpäinviemiseksi

 Koordinaattorin ensisijainen tehtävä on välittää hyviä käytäntöjä eri organisaatioiden 
välillä ja välttää liiallista normatiivisuutta

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Tavoitteena ollut perehdytyskansio tehtiin
 Tietoisuuden levittäminen onnistui

HRJ:n muutokset  Perehdytystä on kehitetty
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri on avoimempi, suvaitsevampi ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpi projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähentyivät ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan vaikutusten jatkuvan konkreettisten tuotosten 

tukemana
Muuta  Menetelmän kehittämisessä tulee lisätä valtaväestön tietoisuutta

Välittäjäryhmä kehitti lähtökohtaisesti organisaation toimintaa monikulttuurisuusasioissa. 

Kehittämislähtökohta koettiin helpoksi ja rakentavaksi perustaksi, koska negatiivisia kokemuksia 
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maahanmuuttajista ei ollut. Ryhmän toiminnan aktiivisuus oli vaihtelevaa. Kokoontumisissaan se

käsitteli erityisesti maahanmuuttajien perehdytystä. Perehdytys nousikin kehitystyön keskeiseksi 

teemaksi. Seuraavassa ryhmän vetäjä kuvailee toimintaa:

”Me olemme kokoontuneetkin aika harvoin. Ehkä pari, kolme kertaa vuodessa pohtimaan 

joitakin asioita. Että meillä ei ole ollut sellaista tarvetta, että meidän tarvitsisi niin kuin 

koko ajan kehittää jotain, vaan me ollaan se perehdyttämishomma otettu sellaiseksi meidän 

kulmakiveksi. Se on sellainen asia, mitä me täällä, ja luodaan sitä kautta se verkosto, mikä 

sitten, jos meille tulee uusia maahanmuuttajia. Niin meillä on tietty toimintasuunnitelma,

jonka pohjalta me se uusi työntekijä tuodaan tuonne tuotantoon, ja annetaan hänelle aikaa 

sopeutua. Ja sitten hänellä on omat tukihenkilöt. Mieluummin omasta kieliryhmästään, 

mutta myöskin minä pääluottamusmiehenä, linjahoitaja ja sitten meidän 

työsuojeluvaltuutettu. Ja tietenkin työnjohto on myös sitä tukiverkostoa, joka sitten auttaa 

siinä sopeutumisessa.”

”Että tarkoitus on sitten luoda se lopullinen muoto siitä perehdyttämisestä. Ja se ei ole 

suinkaan sellainen kymmenen minuutin tapahtuma, vaan se, että minä olen ilmoittanut, että 

se on vähintään sen yhden päivän. Se ihminen käy kaikki työntekijät läpi. Eli toimitusjohtaja 

on ensimmäinen, eli se, kuka työhön ottaa. Sitten meidän työsuojelupäällikkö, 

työsuojeluvaltuutettu. Sitten olen minä. Ja sitten on se varsinainen työhön opastaminen. Se 

tapahtuu sitten siellä linjalla. Ja sitten hänelle järjestetään se tukihenkilö. Jos on 

mahdollista, niin se oman kieliryhmän ihminen, ja sitten joku meistä toimii linjanhoitajan 

lisäksi hänen tukihenkilönä.”

”No me kokoonnuttiin oikeastaan täällä, ja me mietittiin sitten, että mitä me voitaisiin

tehdä. Ja no se oli minun ajatus se perehdyttäminen. Ja sitten meidän työnjohto ehdotti sitä 

myös. Me sitä sitten kahdessa, kolmessa kokouksessa pohdittiin ja tehtiin sellainen

raakamalli, jonka minä sitten esittelin yt-toimikunnan kokouksessakin ja sain sille hyvän 

vastaanoton. Ja nyt se on sitten tavallaan niin kuin enää viimeistelyä vailla, että se 

lopullinen silaus.”

Ryhmä koki toimintaansa haitanneena tekijänä organisaation johdon heikon sitoutumisen 

hankkeeseen. Varsinkin projektin vetäjä koki jääneensä vaille riittävää tukea, koska normaali

työtahti oli projektiperiodilla erittäin kiivas. Ryhmän keskuudessa nousi vahvasti esiin se, että 

heidän tapauksessaan projektin toiminta jäi liian suppeaksi. Johdon tuen puute nähtiin siihen

keskeisenä syynä. Vaikka organisaation johto oli hankkeen alkuvaiheessa aktiivisesti tukenut sitä, 
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koettiin tuen pudonneen selvästi myöhemmin prioriteettien keskittyessä liiketoiminnan haasteisiin. 

Seuraavassa ryhmän johtaja kuvailee asian laajempia vaikutuksia:

”Nämä on ne, mitkä minä koen ongelmalliseksi, koska se, että siellä on ruohonjuuritason 

ihmisiä, jotka toimivat aktiivisesti ja tekevät työtä. Mutta se, että se asia menisi todella 

eteenpäin, niin se vaatii niiden todellisten päättäjien paikallaoloa. Ja juuri 

loppuseminaarissakin ne puuttuivat kaikki, mikä minun mielestä on tosi tyhmää. Se että kun 

kuitenkin tällaiseen uhrataan monta vuotta, paljon rahaa. Huolimatta siitä, että se tuli viisi

vuotta liian myöhään. Se olisi pitänyt tulla jo paljon aikaisemmin. Niin se olisi ehdottomasti 

vaatinut jonkin tason johtoportaita, joilla on jo jonkinasteinen päätäntävalta tai 

vaikutusvalta viedä näitä asioita eteenpäin, niin niiden läsnäolo olisi ihan välttämätön 

ollut.”

Ryhmä osallistui mahdollisuuksien mukaan ETMO-hankeorganisaation järjestämiin seminaareihin 

ja kokouksiin:

”Ja se oli sellainen, että me käytiin ensin näissä välittäjäryhmien kokoontumisissa ja näissä. 

Ja haettiin sieltä sitä visiota, että miten tätä hommaa tehdään ja mikä on se toiminnan 

perusidea. Että mitä tällä haetaan ja tuota sieltä kautta. Ja sitten pohdittiin.”

Toiminta aktivoitui konkreettisesti keskittyen perehdytykseen. Ensimmäisessä vaiheessa käännettiin 

ammattisanastoa:

”Että minä sitten meidän välittäjäryhmän maahanmuuttajia, niin bosnialaiset, pyysin heitä 

tekemään ammattisanaston. Elikkä suomalaisten käyttämistä ammattisanoista oman 

vastineen bosniankielelle. Venäjänkielisen kieliryhmän. Niin meillä on tämä eräs 

venäläinen, jota minä pyysin tekemään saman jutun. Minulla on kolme tai neljä tuolla 

sellaista paperia, jossa näitä ammattisanastoja on käännetty sitten sen maan kielellä, kuka

sen on tehnyt. Ja sitten on tarkoitus, että se tulee vielä englanninkielelle.”

Ryhmän tavoitteena on projektin loputtua koota perehdytysmateriaali yhdeksi perehdytysoppaaksi

ja -kansioksi. Kielen lisäksi perehdytyksessä painotetaan selkeää opastusta ja asioiden 

ymmärretyksi tulemista. 

Ryhmän toiminta väheni hankkeen jatkuessa, koska perehdytysaineisto saatiin kootuksi. Ryhmä ei 

kokenut siten tarvetta aktiiviseen toimintaan, jota edelleen heikensivät liiketoiminnan vaikeudet:

”Mutta kyllä se aika sellaista nihkeätä oli. Totta kai, jos talolla menee huonosti, niin se on 

ymmärrettävääkin, että kaikki lisäkustannukset ovat niin kuin negatiivista. Mutta sitten 
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kuitenkin mahdollisimman pienellä porukalla. Että mahdollisimman vähän oltaisiin rasitettu 

talon taloutta, niin me ollaan koitettu sitten saada ihmisiä menemään.”

Koordinaattorin toimintaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Ryhmä analysoi seuraavassa laajemmin 

koordinaattorin roolia:

”Tässä on juuri se koordinaattorien rooli, tehdä ja poistaa tätä tietämättömyyttä. Mitä 

laajemmalle me työkenttää ulotamme, niin sen paremmat lähtökohdat meillä on joka

tilanteessa, kun tämä homma saadaan niin kuin tunnetuksi, ja joku tekee ja viitsii tehdä.”

”Tämä on se koordinaattorin tärkein tehtävä. Että se tiedottaa ja julkituo juuri sitä, mitä on 

jo olemassa. Ja antaa sitten jotakin. Antaa yhteystietoja, toimintamalleja tai mitä tahansa 

antaakin. Mutta antaa kuitenkin niille tietyt työkalut tehdä. He itse muokkaavat sitten niiden 

työkalujen muodon, mitä he tarvitsevat. Tämä on niin kuin minun käsittääkseni, ja minä 

ymmärtäisin, että tämä on se oikea tapa toimia.”

Koordinaattorin rooli oli levittää hyvien käytäntöjä ja toimia eräänlaisena organisaatioiden välisenä 

linkkinä. Normatiivisuuden ja liian tiukkojen ohjeiden antaminen ei nähty soveltuvan 

koordinaattorin roolille.

Ryhmän kokoama ammattisanastoa ja perehdytyskäytäntöjä sisältävä perehdyttämismateriaali

koettiin merkittävänä aikaansaannoksena. Toisaalta jo hankkeessa mukanaolo on lisännyt 

organisaation työntekijöiden kiinnostusta teemaan. Menetelmän toimivuutta kiiteltiin ryhmässä 

yleisesti. Erityisen tärkeäksi nähtiin, että organisaation oma henkilöstö oli sitoutettu hankkeeseen. 

Toisaalta hankkeen pitkähkö kesto auttoi tukemaan asioiden suunnittelua omista lähtökohdista. 

Seuraavassa ryhmän johtaja kommentoi menetelmää:

”Minun mielestä se on sillä tavalla tehokasta, että se on sitä, kun oma väki tuo. Aina 

suhtaudutaan väheksyvästi ulkopuolisen tekemään työhön sillä tavalla. Mutta kun se tulee 

sieltä yrityksestä sisältä se asenteiden muutos ja ihmisten muokkaaminen. Ja ajattelemaan 

asioista nykyaikaisella tavalla, niin kyllä minä väittäisin, että se on kuitenkin niin tehokasta 

ja se on. En minä sanoisi, että se on ainoa oikea tapa, mutta ehkä paras tapa on just tuoda 

se yrityksen sisältä, ja siellä luoda se hyvä ilmapiiri. Koska sitten kun me saadaan se siihen 

yritykseen sisälle se ilmapiiri, niin sieltä se leviää niihin asiakasyrityksiin. Että meillä 

toimitaan näin, ja hyvin homma toimii.”
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Toimintamallin kehittämiseksi ryhmä ehdotti myös valtaväestön mukaanottoa. Ryhmä koki, että 

valmiuksien lisääminen on tärkeää paitsi maahanmuuttajille, myös kantaväestölle, koska he 

muodostavat enemmistön henkilöstöstä. 

4.8.3. Välittäjäryhmä 14

Taulukossa 14 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. Yksikkö 

toimii yksityissektorin rakennusalalla ja on paikallisesti merkittävä toimija alallaan. Organisaatiolla 

on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä Suomessa jo useiden vuosien ajan määrien 

kuitenkin vaihdellessa suuresti. Vaihteluun vaikuttaa ensisijaisesti alan luonne, jossa perinteisesti 

työntekijät vaihtavat työpaikkaa useasti. Toisaalta koko organisaation henkilöstömäärä muuttuu

myös vuodenajoittain kysynnän vaihdellessa voimakkaasti. Organisaatiossa toiminut välittäjäryhmä 

koostui kolmesta henkilöstä, jotka toimivat eri työtehtävissä. 

Taulukko 14. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä 3 jäsentä, joista yksi ulkomaalaistaustainen
 Palaverit
 Vähäinen yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa
 ETMO-hankkeen järjestämiin toimintoihin osallistuminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Tiedotustoiminnassa ei onnistuttu tavoitteiden mukaisesti
 Tavoitteiden epäselvyys passivoi toimintaa

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Aiheen käsittely koetaan tärkeäksi ja hyväksi päänavaukseksi organisaatiossa
 Ilmapiirimuutoksia saatiin aikaan
 Johdon tuki koettiin hyväksi

Koordinaattorien rooli  Koordinaattorin toiminta koettiin aktiiviseksi
 Koordinaattori toimi resurssina, joka aktiivisesti antoi ideoita ja toimintamalleja projektin 

eteenpäinviemiseksi
Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Kehittämisnäkökulma
 Onnistuttiin parantamaan ilmapiiriä ja lisäämään monikulttuurisuuden hyväksyntää

HRJ:n muutokset  Yleisesti HRJ:n ei nähty muuttuneen
Muut muutokset  Organisaation ilmapiiri koetaan avoimempana, suvaitsevampana ja monikulttuurisuuden 

hyväksyvämpänä projektin jälkeen
 Ennakkoluulot vähentyivät ja yleisesti suhtautuminen kanssatyöntekijöihin koetaan tasa-

arvoisempana
 Tiedotustoiminnassa ja sisäisessä viestinnässä toistaiseksi paljon kehitettävää

Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa uskotaan toiminnan loppuvan hankkeen päätyttyä
Muuta  Ongelmalähtöisyys olisi auttanut aktivoimaan ryhmän toimintaa

Välittäjäryhmän toiminta käynnistyi nopeasti. Ryhmällä ei ollut selkeää sisäistä roolijakoa, vaan

henkilöt olivat ryhmässä tasa-arvoisia. Kartoitettaessa tavoitteita tuli selväksi, että varsinaisia 

ongelmia ei ollut ilmennyt. Siitä syystä organisaatio otti lähtökohdakseen kehittämisnäkökulman. 

Seuraavassa ryhmän jäsen kuvailee ryhmän toiminnan alkuvaiheita:
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”Minä luulen, että me ajauduttiin siihen enemmänkin jostain syystä. Ilmeisesti ensimmäinen 

syy oli se, että ensin toisen organisaation piti lähteä, olla tässä hommissa mukana. Mutta 

tuota se toinen perui, sitten niin. Ja meillä on ollut tosiaan näitä ulkomaalaisia 

työntekijöitä. Että ei meillä. Niin kuin sanotaan, että jos ei tällaista tilaisuutta olisi tullut,

niin tuskinpa me oltaisiin lähdetty mukaan. Mutta nyt kun tilaisuus koitti ja kysyttiin, niin 

silloin me niin ollaan mukana.”

”Tuota on jonkun näköistä pientä kieliongelmaa ollut. Helposti maahanmuuttaja tekee sen,

että kun yhtäkkiä sanotaan, että mene sinne, tee se, että onko kaikki selvää, niin se sanoo 

että on, on. (…) Sitten ei olekaan ollut ihan selvää. Mutta isoja ongelmia, mikään iso 

ongelma se ei ole täällä meillä. Ei meillä ole mitään suuria korjauksia tullut minkään 

tuollaisen kanssa.”

Ryhmän tavoitteina oli kehittää monikulttuurisuutta ja asenteita sekä ilmapiiriä maahanmuuttajia 

hyväksyvämpään suuntaan. Kuitenkin tavoitteiden ollessa osaksi epäselviä, toiminta oli hetkittäin 

passiivista. Ryhmän jäsenet kokivat, että organisaation toimintaympäristö muokkaa keskeisesti sitä 

todellisuutta, jossa työntekijät toimivat. Työskentelytapa koettiin merkittävästi erilaiseksi kuin

muiden ETMO-hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden. Organisaation työskentelymuodot 

painottivat hyvin itsenäistä työskentelyä usein päiväkausia peräjälkeen ilman kontakteja muihin 

työntekijöihin. Seuraavassa välittäjäryhmän jäsen kuvailee tilanteen vaikutuksia ryhmän 

toiminnalle:

”Kyllähän me vähän sitten vaan hengailtiin siinä mukana sitten, juuri sen takia, että 

koettiin, että tämä ala on pikkusen erilainen kun tuollainen tiivis työyhteisö.”; ”Tässähän 

oli nämä muut organisaatiot ja tuollaiset. Työyhteisössähän on ominaista, että ihmiset ovat

enemmän tekemisissä toistensa kanssa ja siellä myös sitten henkilökemiatkin alkavat

vaikuttamaan.”

Tilanteesta huolimatta ryhmän jäsenet melko pian aloituksen jälkeen aktivoituivat toimintaan. 

Selkeän päämäärän sekä ongelmalähtöisyyden puute koettiin haastaviksi toiminnan 

organisoimiseksi:

”Oli siinä vähän, ainakin meikäläiselle (...) mitä tuota me tämän homman kanssa niin kuin 

tullaan saavuttamaan tai haetaan tai jotain. Ehkä sitten sen takia, että ei ole tavallaan ollut 

ongelmia tämän suhteen. Jotenkin tuli vähän sellainen olo, että pitäisikö tehdä jotain 

ongelmaa ennen kuin pystytään korjaamaan mitään.”
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Ryhmän toimintaa ohjasi pitkälti ETMO-hankeorganisaation aktiviteetit. Sen järjestämien 

tapahtumien lisäksi organisaatiossa toteutettiin muutamia sisäisiä tapaamisia. Ulkomaanmatka sekä 

urheilutapahtumat koettiin antoisina lisinä projektissa:

”Me osallistuimme yleensä ETMO-seminaareihin.”; ”Sitten me osallistuimme siihen 

Itävallan reissuun ja sitten jalkapalloturnauksiin. Missä oli sitten niin kuin oikeastaan 

enemmänkin tätä meidän porukkaa ihan mukavasti. Se oli sellainen, mikä näissä meidän 

työntekijöitä herätti, tai kiinnosti kaikkein eniten, niin kuin tätä ihan suomalaispohjaa.”

”Kyllähän loppupeleissä perimmäinen hyöty siitä ulkomaanmatkasta oli se, että tutustui 

näihin muihin suomalaisiin. Kaikkein eniten siellä lähinnä tutustui tähän suomalaiseen 

porukkaan, että ei se. Me käytiin siellä luennoilla päivisin, ei siinä nyt. Siitä sai sen luennon 

aiheen irti. Mutta ei siinä niin kuin mitään lopullista ratkaisua tullut. Näkipähän vaan, että 

jollakin tavalla siellä on ehkä asiat huonommin kuin Suomessa. (…) Tutustu oikein hyvin 

niin kuin. Se on kun ihmisiä on yhdessä ja on vapaalla, niin siellähän tutustuu oikein 

hyvin.”

Koordinaattoriin oltiin ryhmässä yleisesti tyytyväisiä. Hänet koettiin aktiiviseksi ja innostuneeksi 

sekä ennen kaikkea ideoijaksi ja toimintavaihtoehtojen esittelijäksi:

”No täällä oli tämä aluekoordinaattori minun mielestä (...), se jaksoi puuhata ja tehdä ja 

hoitaa ja olla innostunut asiasta. Että koordinaattorille hyvää arvostelua (...).”

”Tuota joo, kyllä koordinaattorilta tuli aika paljon sellaista, että voisitteko tehdä tämän

mallista, ja voisitteko kokeilla tuollaista, ja jotain, että voisitteko osallistua tällaiseen?

Tosiaan niin hän toi omat tavallaan, ei ollut mitään tavallaan kysyttävää eikä mitään 

mallia.”

Organisaation ylimmän tason sitoutumiseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä. Johto oli osoittanut 

sitoutumistaan maksamalla sekä päivärahat että korvauksen työaikana tehdyistä matkoista ja 

poissaoloista. Välittäjäryhmän ajatuksena oli myös alun perin tiedottaa hankkeesta organisaation 

sisällä. Tämä jäi kuitenkin toteuttamatta soveltuvan foorumin ja materiaalin puutteesta. Toimintaan 

kerrottiin liittyneen myös vähäinen yhteydenpito muihin organisaatioihin. 

Suurimpana haasteena ryhmä koki hankkeen epäselvän tavoitteen. Ongelmalähtöinen 

kehittämistapa olisi toiminut ryhmän jäsenten mukaan paremmin. Toisaalta myös tilanteen 

suhteuttaminen suurempiin ongelmiin muissa prosesseissa vaikutti:
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”Mutta tuota sanotaan, että kun minä en näe sitä ongelmana. Minä en tiedä, mikä tässä on 

ongelmana että, kun minä en ole kohdannut ongelmia nyt tämän asian tiimoilta. Niin minun 

on hyvin vaikea jotenkin hyväksyä tätä.”; ”Sama kun minun on vaikea olla opettajana 

tuolla. Ja siellä kanssa tällaista niin kuin etnisiin ryhmiin, kun pyritään opastamaan, että 

miten otetaan vastaan etnisiä ryhmiä opetustilanteessa ja tällaisessa, mutta että on 

pahempiakin ongelmatapauksia, mitä pitäisi pyrkiä ottamaan niin kuin ongelmana 

vastaan.”

Hankkeen aikana työyhteisön koettiin kuitenkin lähentyneen ja lujittuneen, koska ETMO-hanke

tarjosi työyhteisölle foorumin yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen työn ulkopuolella. 

Hankeorganisaation järjestämät tilaisuudet kannustivat työyhteisöä myös hankkeen ulkopuoliseen 

toimintaan:

”Se lähentää sitä työyhteisöä kumminkin. Aina, jos tulee tuollainen yhteinen seminaari, että 

missä tavataan myös sitten muun kun sen liukuhihnan tai sen työn tekemisen ulkopuolella, 

niin kyllä minä uskon että.”

”Siitä ETMO:n jalkapalloturnauksesta lähti liikkeelle se tällainen firman, se on sellainen 

tyky-luonteinen joukkuepelihommeli, eli käytiin siellä. Me ei oltu ennen käyty oikeastaan 

niin kuin firman sisäisesti, yhteisesti missään pelaamassa. Mutta nyt me on sen jälkeen 

sitten käyty monta tuollaista käsi-, lentopalloa ja sählyä ja tuollaista pelaamassa, ja sitten 

niin kuin porukat, siitä sen voi oikeastaan katsoa lähteneeksi.”; ”Mutta sitten hoidettiin se 

jalkapalloturnaus, kun sitten meille tuli niin kuin vähän siellä puhetta, että pitäisi nyt tänä

vuonna järjestää sitten vastaava tapahtuma. Niin että saattaa se sittenkin jatkuakin vielä. 

Siltä osin, että nämä samat firmat mitä oli siellä, niin tulisivat sitten tänne pelailemaan.”

Muita aikaansaatuja muutoksia olivat avartunut ilmapiiri ja lisääntynyt suvaitsevaisuus:

”Kyllä minä sanoisin, että niin kuin minun mielestä se oli hyvä homma, ja on hyvä, että 

tuollaista järjestetään. Mutta se, että tuota tuleeko sillä muutettua maailmaa mitenkään, 

niin siitä minä hiukan olen sitä mieltä, että ei se nyt ole ETMO-projektin jälkeen yhtään sen 

suvaitsevaisempi kuin oli ennen ETMO-projektia. Kyllä minä sanoisin, että firman sisällä 

ehkä ollaan suvaitsevampia tämän projektin ansiosta jollain lailla.”

Ryhmän mielestä yleinen tietoisuus siitä, että organisaatio oli mukana hankkeessa, muutti ilmapiiriä 

monikulttuurisuutta hyväksyvämmäksi:

”Se kun porukka tiesi, että me ollaan tuossa mukana niin. Kaikki kumminkin koko firmassa 

tiesi sen, että me ollaan tuollaisessa projektissa mukana, niin että, sanotaan jollainlailla on 
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vaikuttanut sitten firman työntekijöihinkin. Että ei tule rasistisia vitsejä eikä mitään 

tuollaista tehdä. Onko tosissaan sanottuja rasistisia vitsejä niin kuin ollutkaan, vai onko se 

sellaista niin kuin yleisläppää vaan. Niin en minä oikein usko, että tässä nyt hyvin sellaisia 

tosiaan meillä sen suhteen ei ole ongelmia minun mielestä.”

Ryhmässä ei uskota, että toiminta jatkuu hankkeen loputtua. Menetelmän kehittämiseksi ryhmä 

totesi, että voisi olla hyödyllistä saada valmis ja joustava raami, joka antaisi nopeat ja ”valmiit 

eväät” kehitystyölle. Seuraavassa ryhmän jäsen kommentoi menetelmän kehittämistä:

”Kyllä minä tykkään enemmän saada niitä sapluunoita, vaikkakin, ei tarvitse niin 

tiukkojakaan sapluunoita. Niin kuin se, että saadaan jotain, mitä lähdetään meidän kannalta 

hakemaan. Kun en minä tosiaan kovin kauheasti missään vaiheessa kokenut sitä, että meillä 

tuota sitä ongelmaa oikein olisi ollut.”; ”Että sitten muutaman kerran tuli oikein sellainen 

olo kieltämättä vastaan, että ollaankohan me ihan oikeassa paikassa täällä, tässä 

projektissa mukana.”

Projektin koettiin onnistuneen osittain. Ryhmässä mukana olleet saivat uusia näkökulmia ja 

lisätietoutta teeman mukaisista asioista. Kuitenkin organisaation tasolla tilanne on ennallaan, koska 

erityisiä ongelmia ennen projektia ei ollut. Kokonaisuudessaan ryhmä piti kuitenkin asian käsittelyä 

tärkeänä jokaisessa työyhteisössä.

4.8.4. Välittäjäryhmä 15

Taulukossa 15 on esitelty tiivistetyssä muodossa organisaation kokemuksia ETMO-hankkeesta. Sen 

jälkeisessä osuudessa kuvataan tarkemmin välittäjäryhmän toimintaa ja sen vaikutuksia. 

Organisaatio toimii raskasteollisuuden alalla ja on merkittävän yksityisen teollisuusorganisaation 

yksikkö. Organisaatiolla on kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä jo useiden 

vuosikymmenten ajalta, ja hankkeen aikana jopa 10 prosenttia yksikön työntekijöistä koostui 

maahanmuuttajataustaisista. Välittäjäryhmässä oli vaihtelevasti kuudesta kahteen henkilöä. 

Ryhmässä oli jatkuvasti mukana yksi tai useampia maahanmuuttajia. 
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Taulukko 15. Organisaation tulokset ja havainnot ETMO-projektista

Teemat Havainnot
Ryhmän toimintatapa  Määrätyt jäsenet eri tehtävistä

 Ryhmässä vaihtelevasti jäseniä, 1- 4 ulkomaalaistaustaista
 Tiedottaminen: sisäinen lehti ja sähköiset tiedotuskanavat
 Kysely maahanmuuttajien työhyvinvoinnista
 Säännölliset palaverit
 Vuorovaikutuskoulutuksen järjestäminen

Negatiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Projektin osittainen hiipuminen alun jälkeen ja ryhmän pienentyminen (yt-neuvottelut)
 Liian pieni aikaresursointi: projektityö normaalin työn lomassa
 Tiedotustilaisuuksia ei onnistuttu järjestämään 
 Järjestettyjen koulutusten tehottomuus: liian asiapitoisia suhteessa käytettyyn aikaan

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

 Ryhmä koki projektin tarpeellisena ja oikean suuntaisena
 Näkyviä muutoksia saatiin aikaan
 Innostunut ja motivoitunut ryhmä
 ETMO-hankkeen yhteispalaverit erittäin antoisia

Koordinaattorien rooli  Yleisesti koordinaattorin rooli epäselvä
 Rooli lähinnä tukija ja yleisten suuntaviivojen antaja, resurssit rajallisia
 Toiminta koettiin aktiivisena
 Informoi hankeorganisaation koulutusresursseista
 Koordinaattorien osaamisen standardoinnin tarve

Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen

 Tavoitteina luoda keskustelua, poistaa raja-aitoja työpaikalla, aktivoida työntekijöitä
 Keskustelun avaus onnistui
 Muut työntekijät eivät aktivoituneet riittävästi 
 Tavoitteita ei osattu asettaa projektin alussa, ne pikemminkin nousivat eri vaiheissa 

projektia
HRJ:n muutokset  Maahanmuuttajien huomioonotto lisääntyi sisäisessä viestinnässä

 Viestinnän muutos koettiin merkittävänä
 Perehdytysdokumentit tarkastettiin ja todettiin niiden soveltuvan maahanmuuttajille, 

teknisiä dokumentteja käännettiin englanniksi
 Muissa HRJ-toiminnoissa ei tapahtunut muutoksia, koska niiden nähtiin vastaavan 

maahanmuuttajien tarpeita. Toisaalta ryhmän vaikuttavuus koettiin rajalliseksi
Muut muutokset  Organisaation ilmapiirissä koetaan vähäisiä muutoksia avoimempaan, suvaitsevampaan ja 

monikulttuurisuuden hyväksyvämpään suuntaan 
 Työntekijöiden välinen viestintä aktivoitui
 Ennakkoluulojen koetaan mahdollisesti vähentyneen, lähtötilanne suhteellisen hyvä
 Monikulttuurisuutta tukevien  julisteiden ja esitteiden  esillepano työtiloihin

Muutoksen kestävyys  Organisaatiossa ei uskota toiminnan jatkuvan, tilanne maahanmuuttajien näkökulmasta 
hyvä

 Uuden suhtautumistavan ja tietoisuuden juurruttaminen vaatii jokapäiväistä työtä
 Johdon sitouttaminen tärkeää 
 ETMO-projekti lähtölaukaus, lisätukea ja ulkoista resursointia kaivataan

Muuta  Projektin koetaan kehittäneen työyhteisöä tuomalla teemaa tutuksi
 Opintomatka koettiin erittäin kasvattavaksi kokemukseksi
 Maahanmuuttajatyöntekijät olivat osittain passiivisia ja heiltä olisi toivottu palautetta
 Metodin kehittämiseksi nähtiin organisaatiokohtainen räätälöinti tarpeellisena, samoin 

väliseuranta ja raportointi
 Työyhteisön henkiset voimavarat eivät riitä kehitystyöhön vaikeassa työtilanteessa
 Yhteydenpito muihin organisaatioihin tärkeää: tuki omille ajatuksille, benchmarking

Ryhmän toiminta alkoi organisoitumisella sekä muokkaamalla sen jäsenten töiden sisältöjä siten, 

että ne mahdollistivat ja tukivat projektissa mukanaoloa. Välittäjäryhmään etsittiin mukaan eri 

tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla toimivia henkilöitä. Ryhmän toiminta oli kiinteää ja sen henki 

hyvä jäsenten ollessa ennestään tuttuja. Prosessin alku nähtiin energisenä ja kannustavana. 

Seuraavassa välittäjäryhmän jäsen kuvaa ryhmän toiminnan järjestäytymisvaihetta:

” Minulle tuli sellainen ajatus, että alussa projekti tuntui todella kovalla vauhdilla menevän 

eteenpäin, ja hankeorganisaatiolta tuli hyviä ohjeita.”
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Tavoitteissa nähtiin keskeiseksi kehittämisnäkökulma ja työskentelytapojen kriittinen tarkastelu. 

Monimuotoiseen työvoimaan liittyvät haasteet olivat hankkeen alkaessa vähäisiä, koska 

organisaatiolla oli pitkä kokemus erilaisista työntekijöistä ja heidän mukaansa ”hioutuneista

rakenteista”. Pääpaino oli siten jo ennestään hyviksi koettujen toimintojen kehittämisessä. 

Välittäjäryhmän johtaja arvioi organisaation lähtötilannetta seuraavasti:

”Toisaalta kun se on ollut jo 70-luvulta lähtien hyvin monikansallista tämä toiminta, niin se 

on mennyt hirveän luontevasti. Että työongelmia kun on ollut, niin siinä ei ole sitten 

työpaikan jengi katsonutkaan, että minkä maalainen (…) Tämä on ollut sellainen aika vanha 

perinteinen raskas metalliteollisuuden ala. Niin siten minusta kyllä on ollut edelläkävijä, ja 

ennakkoluulottomasti tämä nyt on ottanut ulkomailta, ihan mistä maasta vaan. Ja on 

kouluttanut esimerkiksi tuotantoa aika paljon.”

Ryhmän toimintatapa muodostui säännöllisistä palavereista ja ryhmän tapaamisista sekä muista 

toiminnoista, joita ei kuitenkaan pystytty järjestämään tavoitteiden mukaisesti kuin muutamia. 

Nämä toiminnot olivat lähinnä hankeorganisaation tuottamia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. 

Koko organisaation työntekijöiden osittainen passiivisuus kuitenkin vähensi järjestettyjen 

tapahtumien merkitystä. Seuraavassa organisaation yksikön johtaja kuvailee toiminnan luonnetta 

esimerkin avulla: 

”Kun järjestettiin ne iltamat, niin syntyi ensimmäinen suurempi kontakti. Siis se, jossa oli 

mukana kaikki organisaatiotasot. Organisaation puolelta ja sitten työntekijöiden puolelta 

oli väkeä. Aika paljon tuli maahanmuuttajia sinne, mutta ei riittävästi.”

Järjestäytymisvaiheessa kommentoitiin hyvänä erityisesti työnantajan osoittamaa mielenkiintoa ja 

hankeorganisaatiolta saatua tukea. Toisaalta projektin koordinaattorin toiminnassa ja roolin 

mukaisissa osaamis- ja vastuualueissa nähtiin kehitettävää. Projektin edetessä ryhmä kohtasi 

kuitenkin toimintaa merkittävästi vaikeuttavia ulkopuolisia voimia, kun työnantaja joutui

lomauttamaan huomattavia määriä henkilöstöstään. Tämä kosketti myös välittäjäryhmää. 

Haastateltavat kuvasivat irtisanomisten vaikutusta projektiin seuraavasti:

”Alku oli hyvä ja sitten näytti, että mennään eteenpäin kovalla vauhdilla. Mutta se pysähtyi 

sen takia, että alkoi ne työttömyysongelmat, ja tilaukset eivät tulleet. Sitten ei ole ollut 

riittävästi ihmisiä, joiden kanssa voisi keskustella, työpaikan johdossa ja myös tässä 

työntekijöiden ympärillä.  Että se kehitys jossain vaiheessa pysähtyi tai kuoli.”
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”Ja monilla on mennyt varmasti se energia siihen, että pysyy tolpillaan. Että ei menetä

itsetuntoa, identiteettiä irtisanomisen tai pakkolomautuksen takia. Tai kun tuossa 

naapuriloosista lähtee paras kaveri, saa kenkää.”

Muu organisaatio sai tietoa ETMO-hankkeesta esimerkiksi sisäisissä julkaisuissa. Hankkeen ollessa 

vastatuulessa, ryhmä ei saanut kaipaamaansa palautetta projektin toiminnasta tai aktiivisuutta muilta 

työntekijöiltä:

”Että jos me esimerkiksi järjestettiin juhlat, jossa juuri tarkoituksena oli se, että me 

opittaisiin tuntemaan paremmin toisia ja sitten hävitettäisiin vähän näitä mahdollisia 

ennakkoasenteita toisiamme kohtaan. Monet suomalaiset totesivat, että joo en minä, sehän 

on se ETMO, ei se meille ole, että sehän on niille ulkomaalaisille. Just monet ymmärsi 

väärin.”

Passiivisuus johtui vaikean työtilanteen lisäksi myös siitä, että asioiden koettiin olleen 

pääsääntöisesti kunnossa. Toisaalta suuri osa maahanmuuttajista tulee erilaisin odotuksin töihin. 

Näitä asioita ryhmän johtaja valottaa seuraavassa:

”Se passiivisuus tarkoittaa myös tietynlaista tyytyväisyyttä. Jos ajatellaan 

maahanmuuttajataustaista ihmistä niin ne, joita tunnen täällä, hyvinkin eri maista olevia 

ihmisiä, ovat erittäin hyvin sopeutuneet Suomeen.”; ”Ja sitten on itänaapurista 

reppumiehiä, niin sanotusti keikkatyöläisiä, jotka ei koe tarpeelliseksi eivätkä ehdi (...)

Tulevat maanantaista torstaihin tänne. Menevät pitkää viikonloppua viettämään kotia.”

Koordinaattorin toimintaan oltiin pääosin tyytyväisiä erilaisten hankkeeseen liittyvien resurssien 

tarjoajana. Koordinaattorin rooli nähtiin erityisesti tukijana ja kannustajana. Koordinaattori tuotti 

projektin alkuvaiheessa erilaisia resursseja, mutta jätti työpaikkakohtaisen kohdentamisen hieman 

vähemmälle. Ryhmä olisi kuitenkin toivonut strukturoidumpaa lähestymistapaa ja ennen kaikkea 

konkreettisempia työvälineitä asioiden eteenpäinviemiseen. Ryhmän jäsen kuvailee seuraavassa 

koordinaattorin toimintaa ja sitä, miten se koettiin ryhmässä:

”Tämä koordinaattori ei ehkä antanut alkuvaiheessa sellaista ohjausta tai tukea. Olisiko 

siinä sitten tavallaan tämän metodin tarkistuksen paikka, että tämän projektin 

alkuvaiheessa, käynnistysvaiheessa, niin tavallaan nämä koordinaattorit sitten ottaisivat

enemmän roolia siinä ohjauksessa?”; ”Voi olla, että heilläkään ei ole ollut selvää 

näkökulmaa siitä, mitä tällä projektilla haluamme saavuttaa.”; ”Se aluekoordinaattorin 

rooli ei ole minulle tähän saakka ollut selvä.”
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Opintomatka ulkomaille koettiin positiivisena ja opettavaisena kokemuksena. Matkan sanottiin 

avanneen käsityksiä eurooppalaisesta tavasta toimia monimuotoisen henkilöstön tukemisessa. Se oli 

myös foorumi vaihtaa ajatuksia välittäjäryhmien kesken ja saada uusia ideoita omaan toimintaan.

Projektin koettiin loppuvan organisaatiossa tilanteessa, jossa olisi kuitenkin vielä ollut paljon 

tehtävää ja mahdollisuuksia kokeilla erilaisia käytäntöjä. Heikon työtilanteen nähtiin kuitenkin 

haittaavan ideoiden ja monikulttuurisuuden ”hengen” juurruttamista. Ryhmän jäsenet esittivät 

myös, että kehittämishankkeen valmiimpi rakenne ja koordinaatio sekä kontrolli prosessin aikana 

tukisivat paitsi työn edistymistä työyhteisöissä myös saavutettujen tavoitteiden juurtumista. 

Kontrollin merkitystä esittelee seuraavassa ryhmän vetäjä:

”Minun mielestä olisi hyvä, että kehitettäisiin jonkinlainen seuranta ja selvitettäisiin ihan 

käytännössä, että kuinka ulkomaalaiset pärjäävät. Ovatko he todella tyytyväisiä?”

Menetelmää kehitettäessä tulisi ryhmän johtajan mielestä korostaa vahvempaa alkuohjausta:

”Meille ja myöskään muitten firmojen välittäjäihmisille, jotka ollaan oltu aktiivisesti tässä 

mukana, ei annettu selkeitä konkreettisia neuvoja, miten me lähdetään liikkeelle. Mitä tämän 

pitäisi pitää sisällään, että tästä projektista saisi mahdollisimman paljon irti.”

Ryhmä painottaa myös johdon sitouttamista erityisesti resurssien antajana sekä toiminnan

uskottavuuden että viestinnän tukijana. Ryhmällä oli näkemys, että hankeorganisaatio voisi 

kehittämisprosessin aikana kommunikoida suoraan johtotason kanssa ja samalla aktivoida sitä

osallistumaan projektiin. Seuraavassa ryhmän jäsen kommentoi johdon suuremman sitouttamisen 

merkitystä:

”Me ei olla oikeastaan esimiesasemasta puhuttu yhtään. Että meidän johtohenkilöstön 

kanssa voisi olla tämän projektin alkuunpanijat enemmän yhteydessä ehkä suoraan, en 

tiedä.”; ”Johtoa myös muistutettaisiin, että meillä on tällainen projekti ja voisiko sieltä 

tulla mahdollisesti myös aina työpaikkakohtaisesti jotain tukea. Esimerkiksi se ei missään 

nimessä uuvu rahallisesta tuesta, vaan jonkunlaisesta selkärangasta. Että hei hei, että mekin 

ollaan tässä takana, ja sellainen niin kuin tsemppaus voisi olla sieltäkin.”

Edelleen korostettiin projektin toimintaidean terävöittämistä, mitä ryhmän jäsen kuvaa seuraavassa:

”Ja sitten tuo niin sanottu liikeidea uupuu selvästi tosiaan tuossa, ja aika monessakin 

melkein aina kun puhutaan ETMO:sta, se on hyvin kiitettävästi tuotu aina julki, että mikä se 

on se ajatus siinä. (…) Mutta tosiaan niin kuin konkreettista, kun me yritettiin kysyä 

koordinaattoreilta, niin ei heillä ollut antaa meille oikein vastauksia.”
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Tavoitteiden katsotaan yleisellä tasolla toteutuneen osittain. Riippumatta ulkopuolisista tekijöistä

yksikön ilmapiiri on avartunut ja muuttunut entistä suvaitsevammaksi. Varsinaisia muutoksia HRJ-

toimintojen tasolla ei tapahtunut. Tätä ei kuitenkaan nähty negatiivisena asiana. Pikemminkin

todettiin, että toimintojen muuttaminen ei lähtökohtaisestikaan ollut tavoite, koska ne olivat 

hioutuneet nykyiseen ”kuosiinsa” toisaalta Suomen kehittyneen lainsäädännön ja toisaalta 

ulkomaalaisista työntekijöistä jo saatujen kokemusten perusteella. Ryhmän johtaja kuvailee 

seuraavassa tavoitteiden saavuttamista ja projektin vaikuttavuutta:

”Tämä on minusta edelleenkin ajatuksena ja prosessina hyvä keksintö. Että en kadu 

todellakaan, päinvastoin, että olen ollut mukana. Se on meille ainakin välittäjille antanut 

paljon. Ja se on hyvä, että meillä on ollut Etiopiasta, Puolasta, Gambiasta ja Suomessa 

syntyneitä mukana tässä meitä välittäjiä. Ja se, että me ollaan kumminkin saatu nyt tämä 

porukka herätettyä tähän ajatukseen ja asiaan. Ihan kaikki, jotka meidän lehteä on lukenut,

tietävät, mistä on kysymys. Kukin omalla tavallaan ymmärtää sen asian.”

”Sen jälkeen kun tämä saatiin käyntiin täällä, niin minua ainakin moikkaillaan tosi paljon, 

vaikka minkä maalaiset ihmiset. Ja minä olen saanut lisää ystäviä ja kavereita, ja minulla 

itselläni on ollut ainakin mukavaa. Ja minä olen ajatellut, että jos joku saa meistä sellaisen 

moikkaus- ja mitä kuuluu- kaverin täällä, niin sekin on jo hyvä asia. Vaikka ei se sitten ole 

kukaan muu, kuin me välittäjäryhmän jäsenet. Kyllä sellaista pientä toivonkipinää, ja vähän 

sellaista herättelyä, varovaista asennemuutosta tai laajennusta olen ollut havaitsevani 

kyllä.”

Ryhmä kommentoi myös osuudeltaan kasvavan vuokratyövoiman asemaa työpaikalla ja toivoi, että

kehittämistoimenpiteet ulotettaisiin koskemaan myös sitä. 

4.9. Koordinaattorien näkökulma

Tässä raportin osiossa tarkastellaan työkulttuurin välittäjäryhmämenetelmää koordinaattoreiden 

näkökulmasta. Yleisesti koordinaattorit kokivat toiminnan alkuvaiheessa olevansa vailla sopivia 

työkaluja, joilla he voisivat tukea välittäjäryhmiä. Toisaalta aiheen temaattinen ymmärrys koettiin 

onnistuneen ryhmissä hyvin jo alkuvaiheessa:

”Ensinnäkin tuntuu, etten ole voinut olla aktiivinen kehittäjä tässä. Heidän aikataulujen 

puutteessa ei ole pystynyt itse järjestämään sitä kokousta. Eli hiukan tuntuisi olevan vielä 

hukassa, eri syistä. Oli se sitten pienempi tai suurempi firma. Ainoastaan tämä yksi juttu on. 

Eli tämä sisäistäminen, eli riittävän moni on sisäistänyt, että siellä on ongelmiakin, että 
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tarvitaan tätä. Sen vuoksi tämä on lähtenyt kyllä tosi hiljaa käyntiin. Eräällä julkisen 

sektorin organisaatiollani on mennyt hyvin. Tuntuu, että yksityisillä firmoilla on työpaineet 

niin kovat. He ovat kyllä luvanneet, että kysymys on kyllä varmasti osaamattomuudesta 

osittain.”

Eräs koordinaattori totesi, että hankkeeseen sen alkuvaiheessa ei joissakin organisaatioissa tunnuttu

sitoutuvan asianmukaisesti:

”No minulla on kaksi yritystä hyvin lähtenyt liikkeelle. (…) Tuntuu että he ovat mukana, 

koska heidät on määrätty siihen.”

Välittäjäryhmien toiminnan alkuvaihe nähtiin yleisesti suunnan hakemisena ja sen tähden 

tehottomana. Vaihtelut olivat suuria yksittäisten organisaatioiden ja ryhmien välillä. Seuraavassa 

eräs koordinaattori kuvailee hankkeen alkua:

”Ihan hyvin on lähtenyt liikkeelle. Ei ole oikeastaan mitään ihmeenpää. Ihan hyvin on kaikki 

oikeastaan lähteneet liikkeelle. Toki on ollut alkukankeuttakin. Tämä eräs firma, siellä ei ole 

toistaiseksi saatu yhtään kokousta aikaan. Tähän mennessä on ollut jotain tapaamisia. Ei 

kuitenkaan oikein vielä voi suuria sanoa. Muut on kyllä ihan hyvin kokoontunut. Kyllä nyt 

vaikuttaa silti, että kaikki on ihan hyvin mukana. En sitten tiedä, kuinka laajaa se on, että 

onko se vain sellainen, että käydään, vai tapahtuuko siellä oikeasti jotain. Kyllä minä 

luulen, että siinä matkan varrella ihmisillä asia vielä selkenee. Että silloin nousee sitten 

niitä todellisia välittäjiä. Joka paikassa on useampia henkilöitä, jotka ovat tottuneet 

painimaan näiden asioiden parissa.”

Toisessa ryhmähaastattelussa yleinen tunnelma oli jo noussut verrattaessa tilannetta alkuvaiheen 

toimintamallien etsimiseen ja selvää kehitystä oli jo havaittavissa. Toisaalta soveltamisvaihe 

koettiin haastavana:

”Prosessi on lähtenyt käyntiin. Olen kuitenkin huomannut, että alussa on helpompi ideoida 

ja keksiä kaikkea mitä voi tehdä, toteuttaminen on vaikeampaa. On vähän ehkä joissakin 

yrityksissä pysähtynyt. Kesä vaikuttaa, eli se pitäisi poistaa kalenterista.”

Koordinaattorit kokivat tärkeänä, että prosessin kehittyessä myös he itse olivat sisäistäneet 

paremmin toimintamallin ja hankkeen tavoitteet. Näytti siltä, että ryhmien alkuinnostuksen jälkeen 

hankkeen arki oli joissakin ryhmissä alentanut aktiivisuutta. Positiivisena koettiin se, että jokaisessa 

ryhmässä oli toiminta päässyt alkuun. Seuraavassa eräs koordinaattori valottaa hankkeen arkea 

muutamalla esimerkillä:
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”Minä koen, että itse ymmärrän tämän kokonaisuuden paremmin, mutta kyllä senkin 

huomaa, että alussa oltiin joissain firmoissa suurella innolla lähdössä mukaan ja nyt sitten 

se toteuttaminen on vähän nihkeätä kuitenkin. Mutta muuten kuitenkin ihan hyvin, että 

kaikissa on tehty jotain. Minullakin on ollut se eräs firma ja kerran juteltiin työlupa-

asioista, sitten tuli selville, että heillä on myöskin suomenkielen opetusta näille 

ulkomaalaisille työntekijöille. Se on osin ehkä käynnistynyt myös tämän projektin kanssa. 

Siellä se on vähän enemmän yrittäjävetoista se toiminta, eikä juttuja tehdä niinkään 

välittäjäryhmän kautta, mutta ei sillä ole väliä, kunhan vain jotain tapahtuu. Mutta 

esimerkiksi eräässä toisessa paikassa oli kauheasti hienoja suunnitelmia, mutta sitten siellä 

se vetäjä koki varmasti sellaisen burn-outin ja sitten jäi pois. Tuli pitkä tauko ja moni 

homma peruuntui. Mutta nyt on aloitettu tavallaan sitten vähän uudelleen ja ihan hyvältä 

sielläkin näyttää. Pikku viive tuli kuitenkin. Kolmannessa paikassa menee ihan hyvin. Siellä 

oli viime viikolla vuorovaikutuskoulutusta, eli kyllä tässä ihan kivasti menee, ja tulee näitä 

onnistumisen elämyksiä.”

Koordinaattoreille karttui näkemyksiä omasta profiilistaan ja asemastaan toimiessaan ulkopuolisina 

asiantuntijoina. Eräs koordinaattori kertoo seuraavassa nöyrän asenteen tuottaneen tuloksia useassa 

organisaatiossa:

”No niin kuin siellä eräässä paikassakin, niin minä olen koettanut todella matalasti vain 

mennä sinne tekemään ja auttamaan, että kyllä se on ihan toiminut. Sain myös myönteistä 

palautetta toisesta organisaatiosta, kun puhuin työyhteisön kehittämisestä, siitähän tässä on 

kysymys. Siinä tuli sitten jollekin johtajalle siellä idea: niin tästähän hyötyy kantaväestökin, 

eli sehän tässä se idea on, ei se sen kummempi ole. Minä olen aina jossain sanonut, että 

pitäisi pystyä osoittamaan jotakin syyksi, että voidaan tehdä asialle jotain. Niinhän meidän 

suomenkielistenkin kielitaito kehittyy ja opetus ja kaikki. Eli meidän pitää ruveta 

miettimään, että onko tämä ihan hyvin näin.”

Kolmannessa haastattelussa tuli ilmi, että ryhmien toiminta on järjestäytynyt osittain jo hyvin 

itsenäiseksi, ja koordinaattorin yleinen rooli pienenee ryhmien oppiessa ja vakiinnuttaessa 

toimintatapojaan. Toisaalta myös organisaatioiden omat kehittämis- ja toimintakulttuurit näkyivät 

läpi ja alkoivat vaikuttaa puolessavälissä hanketta:

”Olenhan minä mukana, mutta aika paljon ne tekevät itsenäisestikin. Esimerkiksi siellä 

yhdessä organisaatiossa en ole enää pitkään aikaan ollut fyysisesti mukana, he tekevät 

siellä aktiivisesti itse asioita. Siellä tuntuisi menevän asiat omalla painollaankin jo 

eteenpäin ja siellä näyttäisi olevan jo tahtoakin sitoutua tähän tehtävään. Siellä on myös 

käytetty asiantuntijoitakin yksittäisten asioiden hoidossa. Sitten eräässä toisessa paikassa
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ollaan vähän erilaisessa kulttuurissa. Sieltä tuli nyt sellainen viesti, etteivät he halua tällä 

erää järjestää näitä yhteisiä tapaamisia, eli siellä hoidetaan nämä rakenteet sitten ihan 

keskenään. Se liittyy siihen, että heillä on ehkä jollain tavalla oma kulttuurinsa kehittää sitä 

työyhteisöään, ja he hoitavat sen mielellään sisäisesti. Siihen vaikuttaa myös selkeästi se 

alan toimintakulttuuri, mikä siellä jyllää, eli he luottavat omiin taitoihinsa ja ovat tottuneet 

aina tekemään asiat niin. Sitten on vielä se yksi organisaatio. Siellä on rennompi meininki, 

kaikissa kolmessa välittäjäryhmässähän on se halu tehdä, se on selvä. Mutta tässä 

organisaatiossa on päällimmäisenä sellainen rento meininki. Siellä halutaan ehdottomasti 

lisää maahanmuuttajia siihen ryhmään, että siellä on nyt vasta kaksi maahanmuuttajaa. 

Siellä viimeisessä firmassa on taas niin yrittäjävetoista, että siellä ei varsinaisesti ole 

välittäjäryhmää. Siellä on kyllä kuulosteltu niitä työtekijän tarpeita.”

Kolmannessa haastattelussa, kuten myös myöhemmin, tuli selkeästi esille kehitysmenetelmän

heikkous. Välittäjäryhmämenetelmä lähtee koordinaattoreiden mukaan liikkeelle sangen hitaasti. 

Menetelmän uutuus ja selkeiden toimintamallien puuttuminen olivat suurimmat syyt prosessin 

käynnistyksen hitauteen. Eräs koordinaattori toi esille hankkeen etuna sen mahdollisuuden siirtää 

hyviä käytäntöjä eri hankeorganisaatioiden välillä:

”(…) menetelmänä minusta tuntuu, että tämä on erittäin hyvä ja onnistunut. Koska tuota 

toimivuudesta on näyttöä täällä tämän yksikön kohdalla, ja silloin sitä on helppo mallintaa 

näihin kolmeen muuhun organisaatioon, joissa on sitten ollut hiukan passiivisempaa 

toiminta ja tulokset.”

Haastattelujen aikana koordinaattoreita pyydettiin myös kertomaan havaintojaan menetelmän ja 

ryhmien toiminnan onnistumisesta, haasteista ja aikaansaaduista muutoksista. Jo ensimmäisellä 

haastattelukerralla koordinaattoreille oli selvää, että menetelmän vahvuus on sen kyky sitouttaa 

mukanaolevia ihmisiä toimintaan ja teemaan. Tätä ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman 

organisaatiokohtaista soveltamista ja rakenteiden muokkaamista siten, että ne tukevat 

kehitystoiminnan jatkuvuutta:

”No hyväähän tässä on nyt juuri se, että siihen saadaan sitoutumaan, eli tämä alku on 

hankala. Saadaan se toimintamalli, kartoitetaan sitä työyhteisön toimintaa, ja se ikään kuin 

ruokkii itse itseään. Mutta sinne täytyy rakentaa riittävän selkeät mallit, että ne asiat ovat

siinä koko ajan, ne kuitenkin unohtuu niin helposti. Jollain kurssilla kun saa ideoita, ja 

sitten mennään töihin ja ollaan innoissaan uusista jutuista. Mutta ei mene kauaa niin sekin 

jo hiipuu, jos ei saa niitä rakenteita sinne. Että sisältäpäin on helpompi, mutta se täytyy silti, 

meillä on yhä tekemistä, että me löydetään niitä malleja, joita voisi käyttää työpaikalla ihan 

työn ohessa.”
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Koordinaattorien toiminnan aloituksessa havaittiin tarpeita lisäresursointiin. Näytti siltä, että aikaa 

kului hyvin paljon informaation hakuun. Seuraavassa eräs koordinaattori valaisee asiaa:

”Nyt tarvitsee itse kaivaa se tieto, mitä tulee lukea ja mikä lienee tärkeätä. Olisi paljon 

parempi, jos olisi selkeää heti alussa, mikä on relevanttia luettavaa ja keskustella niiden 

asiantuntijoiden kanssa. Se on hirveä ongelma tämä kirjallisuuden etsiminen. Se on ihan 

sattumanvaraista, mihin kukakin törmää, kun ei ole mitään mihin perustaa sitä tiedon

etsintäänsä. Tästä puuttuu sellainen rakenne, joka pitäisi tätä hommaa kasassa sillä tavalla 

järjestelmällisesti.”

Erityisesti alkuvaiheessa prosessia haasteita nousi hankeorganisaation budjettikäytännöstä ja 

resursoinnista. Näytti siltä, että taloudellisten realiteettien asettamat rajat merkittävästi pienensivät 

heidän toimintamahdollisuuksiaan:

”(…) mutta meidän idea on se, että me ollaan verkosto, ja sen verkoston toimivuus ei ole 

minun mielestä niin hyvää kuin se voisi olla. Ja se kaatuu monesti talouteen. Ei ole 

matkarahaa, ei voi tavata, täytyy tavata hankeorganisaation tiloissa. Ja kyllä pitää 

ymmärtää, että meilläkin on tässä päällikkö, sihteeri ja neljä alaista työntekijää, niin tuota 

se työnjako on ihan selkeä kun ollaan siellä. Minä en ole tyytyväinen.”

Koordinaattorit eivät olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä hankeorganisaation asettamien ja heidän 

toimintaansa tukeneiden ryhmien toimintaan ja yhteistyöhön. Erityisiä ongelmia aiheutti roolijaon 

sekavuus ja siitä seuranneet toimintojen päällekkäisyydet ja toisaalta vastuuttamattomat 

tehtäväalueet. 

Välittäjäryhmien toiminta näyttäytyi koordinaattoreille organisaatioittain hyvin erilaisena. Myös 

kehittämismenetelmän uutuus koettiin haasteeksi ennakkotapausten puuttuessa. Seuraavassa eräs 

koordinaattori kuvailee tilannetta ja koordinaattoreiden roolia yleensä:

”No, sekä että, jotkut yrityksistä menee aikatauluiltaan niin kuin pitääkin, mutta kyllä jotkut 

sitten ovat todella hukassa. Paljon on stressiä. Yksi iso ongelma on myös se, ettei ole mitään 

ennakkotapauksia. Tämä tapa toimia, eli että ollaan työyhteisön sisällä ja tehdään siellä, se 

on uusi juttu, eivätkä ihmiset tiedä, kuinka reagoida tähän kaikkeen. Hirveästi vaikuttaa 

meidän lähestymistapa tähän jutun onnistumiseen. Siellä on melkoinen kynnys siihen, että 

joku tulee ja kertoo, miten asioita pitäisi tehdä. Se henkilöityy siinä, kun me näytämme 

meidän naamojamme. Hirveästi tietenkin vaikuttaa sekin, että miten se työnantaja oikeasti 

ottaa vastaan sinut, kun menet sinne työpaikalle.”
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Mukana olleet organisaatiot nähtiin laajemmassa kontekstissa edelläkävijöinä. Huolimatta 

menetelmän uutuudesta toiminnan nähtiin etenevän heti alkuvaiheessa lupaavasti:

”Nämä yrityksethän ovat selkeitä edelläkävijöitä. Ne tietävät asiasta ja tuloksia on koko 

ajan tullut selkeästi. Ne jutut voi tulla miltei missä vain. Sen ei tarvitse olla edes ETMO-

tilaisuus. Minä uskon, että me ei olla oikeasti tehty pahoja virheitä. Minun mielestä sitä 

kannattaa korostaa tätä kokemusta. Me halutaan tasa-arvoinen yhteiskunta, ja me vain 

joudutaan nyt hieman tekemään työtä sen eteen.”

Jo prosessin alusta lähtien nähtiin myös selkeästi se, että muutokset eivät ole eksplisiittisiä.

Henkiset asenteet ovat juurtuneet vahvasti ihmisiin ja muuttuvat vain hitaasti, vaikka konteksti

prosessoi asiaa aktiivisestikin:

”Ne tulokset ovat tavallaan näkymättömiä, eli niitä syntyy kyllä koko ajan, mutta hyvin 

usein ne ovat tällaisia näkymättömiä verkostoja ja kanavia. Se minun täytyy nyt tässä sanoa, 

että minä olen hirveän kunnianhimoinen ja uskon tähän projektiin. On kuitenkin 

muistettava, että ihmisten asenteet muuttuvat hyvin hitaasti, kaksi vuotta on hetkessä ohi. 

Aivan varmasti saadaan jotain käynnistettyä yrityksissä, mutta miten paljon, sitä on vaikea 

sanoa ja vaikea lähteä veikkaamaan.”

Toisessa haastattelussa tuli esille jo konkreettisia muutoksia. Seuraavaksi eräs koordinaattori 

kuvailee toiminnan kohdentamista eräässä organisaatiossa:

”Viimeisessä kokouksessa esimerkiksi puhuttiin kulttuurieroista ihan tällaista perusjuttua,

ja se tuotti jokaiselle kyllä aika arvokasta tietoa. Sai keskustella ja kysellä vapaasti niitä 

omia askarruttavia tekijöitä. Se oli vuorovaikutusta. Nyt aletaan varmasti englannin 

keskustelukerhoa järjestämään kerran kuukaudessa, jossa meidän kouluttaja on mukana 

yhtenä, sillä hän on maahanmuuttaja myös.”

Koordinaattoreilla oli myös vahva käsitys siitä, että menetelmän tueksi perustetut työkulttuurituvat 

eivät tulleet osaksi toimintaa ja niiden rooli oli vähäinen:

”Ei kaikkea ole kyllä saavutettu, työkulttuuritupa ei ainakaan vielä ole linkittynyt 

toimintaan, ja sen paikka on aika syrjäinen. Se sitouttaminen on tärkeää, että sinne sitten 

tultaisiin.”

Hankeorganisaatioiden johdon sitoutumista pidettiin merkittävänä myös koordinaattoreiden 

näkökulmasta. Erityisen tärkeätä sitoutuminen on, kun muutokset viedään käytäntöön ja kun niiden 

jatkuvuus halutaan varmistaa. Seuraavassa eräs koordinaattori kertoo kokemuksiinsa pohjaten 

näkemyksiään:
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”Minulla on ainakin tehty sillä tavalla, että siellähän on työnjohto mukana aina näissä 

tilanteissa. Eräässä organisaatiossakin minä laitan aina johtajalle viestin kaikesta, mitä nyt 

tapahtuu. Kaikki nämä ryhmät toimivat siten, että tehdään suunnitelma ja sitä työstetään. 

Aivan ylimpään johtoon asti. Kyllä johtoa tarvitaan, ei välittäjäryhmä voi yksin päättää. 

Sitten on se seuraava vaihe, eli miten se otetaan kaikkien tietoon, ja miten se otetaan 

käytäntöön.”

Kolmannella haastattelukerralla esiin nousi välittäjäryhmän ja koordinaattorin välinen yhteistyö ja 

työnjako. Osa koordinaattoreista koki, että välittäjäryhmät odottivat kohtuuttomasti heidän

osallistumistaan organisaation kehittämiseen. Tämä vaikutti koordinaattoreiden motivaatioon ja 

henkiseen jaksamiseen:

”Olen kyllä, eli olen siis kuten jo sanoinkin tarjonnut paljon erilaisia vaihtoehtoja ryhmille, 

siellä vain vähän aina oletetaan, että tekisin enemmän kuin on kohtuullista. Koordinaattori 

toimii sihteerinä, koordinaattori on se ja se, aivan mahdoton tehtävä. Tokihan minä tuen 

ryhmiä, mutta se toiminta tulisi olla siellä ryhmien tasolla. Itse en koe saavani mitään tukea. 

Se on aika vaikeaa, enkä ole saanut mitään myönteistä palautetta. Olen painanut aika pitkiä 

päiviä. Nämä välittäjäryhmät käyttävät aika tavalla ristiin, ja tukiryhmä taas on erittäin 

passiivinen. Se on aika nimellinen juttu, eivät ne oikeasti mitään tue.”

Koordinaattoreiden rooli oli selkeytynyt täysin vasta kolmanteen haastattelukertaan mennessä ja 

toiminnan vakiinnuttua välittäjäryhmien kanssa. Neljännen haastattelukierroksen kommenteissa oli 

aistittavissa, että ryhmät huolestuivat toiminnan jatkumisesta hankkeen loputtua. Seuraavassa eräs 

koordinaattori kuvailee asiaa:

”Ainakin minun mielestäni yksi merkki on se, että jo nyt pelätään, että mitä sitten kun se 

loppuu, eli ollaan ihan huolissaan siitä. Meidän tehtävä on nyt varmistaa, että se jää 

elämään. Senkin takia on hirveän tärkeää, että näitä verkostoja syntyy. Nyt olisi jotenkin 

tärkeää saada sellainen kokoava tapaaminen, jonne tulisi kaikki paikalle ja sinne tulisi 

saada selkeitä ohjeita, joita noudattamalla asiat tulevat kuntoon. Meidän pitäisi nyt 

mielestäni laajentaa tätä ryhmän käyttöä, ottaa vaikka tästä ryhmästä ja mennä puhumaan 

uudelleen yrityksiin.”

Aikaansaatuja muutoksia alettiin tunnistaa, ja esimerkiksi eräs koordinaattori oli havainnut 

konkreettista organisaatiokulttuurin muutosta yhdessä kohdeorganisaatiossaan: 

”Mielestäni on todella tärkeää, kun maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus kehittää 

uraansa. Esimerkiksi eräässä organisaatiossa ei enää ole väliä, kuka siellä on esimiehenä, 

onko se suomalainen vai maahanmuuttaja. Siellä alkaa jo tällainen kulttuuri kasvaa.”
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Hankkeeseen kuuluneen ulkomaanmatkan nähtiin tukeneen ryhmien toimintaa ja motivaatiota. 

Toisaalta esiintyi myös kommentteja, joiden mukaan matkan jälkeen motivaatiota oli osittain 

haastavaa ylläpitää. Motivaation keskittyminen vain yhteen tai kahteen henkilöön organisaatiossa 

nähtiin kaiken kaikkiaan riittämättömänä, jotta kehityshanketta voidaan edistää:

”Matkoista vähän vielä eli tuntuu, että se on ollut vähän kahtia jakautunutta. Eli siellä 

eräässä paikassa on ollut tosi hyvä, että päästiin matkalle ja sillä oli ihan selkeä 

positiivinen vaikutus. Mutta sitten taas joissakin paikoissa on tuntunut, että oli parempi, kun 

se oli vielä edessäpäin, eli sillä oli sellainen motivoiva vaikutus. Nyt voi olla vähän vaikeata 

motivoitua, kun se on jo takanapäin. Eli vähän kahtia jakautunutta. Joissakin tehdään aika 

hyvin töitä, mutta joissakin paikoissa ollaan menossa alaspäin. Siellä pitää olla ainakin pari 

sellaista henkilöä, jotka ottaa sen asian omakseen. se kyllä tekee siitä myös melkoisen 

haavoittuvan tästä systeemistä, eli siellä voi joutua sitten koko projekti jäihin, jos se yksi tai 

kaksi avainhenkilöä estyy toimimasta.”

Neljänteen haastattelukierrokseen mennessä osassa organisaatioista nähtiin toiminnan kehittyneen 

siihen pisteeseen, että koordinaattoreiden rooli koettiin yhä pienempänä välittäjäryhmien toimiessa 

aktiivisemmin ja oma-aloitteisemmin:

”Minun mielestäni tällä hetkellä hyvää on se, että asia on alkanut toimimaan 

automaattisesti. Näistä tukiryhmistä vähän, eli pitäisi olla sellainen suunnitelma, mitä niillä 

haetaan, sen pitäisi olla jotenkin organisoitua.”

Ulkopuoliset voimat, kuten esimerkiksi organisaatiomuutokset ja yrityskaupat koettiin yleisesti 

negatiivisina kehityshankkeen onnistumiselle. Erityisesti viimeisellä, viidennellä haastattelukerralla 

tuli esille, että hanke saattaa jopa taantua täysin alkutekijöihinsä, jos ryhmä särkyy, ja sen 

resursointi muuttuu radikaalisti toiminnan kriittisillä hetkillä. Havaittujen muutosten nähtiin 

viimeisessä haastattelussa kohdistuvan etenkin perehdytykseen. Usein tilanne oli kuitenkin se, että 

muutokset näyttäytyivät lähinnä muutospaineina, jolloin konkreettisia muutoksia ei toistaiseksi oltu

vielä kaikissa organisaatioissa tehty. 

Kolmannen teeman osalta koordinaattorit ottivat kantaa sekä itse hankkeen yleiseen kehittämiseen 

että kehittämisen kohteena olevan organisaation sisäisiin prosesseihin. Seuraavassa kommentissa 

eräs koordinaattori pohtii kehityshankkeen sisällöllisiä kehityspaineita, organisaation arvojen 

sisällyttämistä ja hyödyntämistä kehitysprosessissa sekä tiedotusta:

”Minulla on ollut ajatuksena sellainen, kun on kokemusta, että pitäisi huolehtia kielitaidosta 

ja rekrytoinnista. Sitten tietysti työnjohdon tulisi määritellä, mitä saa tehdä ja mitä ei, eli 
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kokonaisuutena ne yrityksen arvot. Nämä yrityksen arvot on hyvä lähtökohta, pitäisi vain 

ymmärtää ja todella seurata niitä arvoja, joita työyhteisöllä on. Minun mielestä jokaisen, 

siis kaikkien tulisi tietää todella yrityksen arvot. Nyt kun siellä on koko porukka, siis monelta 

eri tasoilta porukkaa siellä välittäjäryhmissä, niin se olisi yksi sellainen hyvä aihe, jota voisi 

käydä läpi. Että voisi peilata näitä asioita, joihin halutaan puuttua, niin miettiä miten ne 

sitten menisivät meidän yrityksen arvoihin. Mitä se tarkoittaa, jos sanotaan, että meidän 

arvoissa lukee näin ja näin. Toinen on se, että yritys haluaa tietenkin, että kaikki työntekijät 

ymmärtää organisaation arvot, sehän on selvä, mutta eivät ne arvot ole niin yksinkertainen 

asia, arvot voi tarkoittaa jollekin myös ihmisarvoja, ja ne ovat monesti ristiriidassa 

yrityksen tulostavoitteiden kanssa. Siihen pitäisi löytää se kompromissi, eli ihmisten tulisi 

tietää, missä mennään. Että ei olisi vain niitä busineksen lakeja, vaan ymmärrettäisiin 

laajemmin tämä asia. Silloin siihen on hyvä peilata. Se on hyvä pohja.

Neljännessä haastattelussa eräs koordinaattori nosti keskeiseksi kehittämiskohteeksi johdon 

sitouttamisen. Kehittämisprosessi edellyttää johdon sitouttamista sekä sen tavoitteisiin että itse

toimintaan:

”Kyllä varmasti kun lähdetään analysoimaan näitä yrityksiä, joissa toiminta on vaisumpaa, 

niin kyllä sieltä se johdon sitoutuminen nousee varmasti tärkeäksi. Pitäisi löytää erikseen 

tällainen henkilö, jolla on kirjoittaminen ja tiedottaminen hallussa. Jos sen tekee joku työnsä 

ohessa, on tilanne aika vaikeaa. Mutta sitten se johdon merkitys, eli saadaan se porukka 

ymmärtämään, että tämä on työaikaa, ja tämä tavallaan kuuluu teille.”

Yleisesti viimeisellä haastattelukerralla kiiteltiin tuloksia ja niiden perusteella menetelmää. 

Menetelmän kehittämiseksi ehdotettiin muun muassa sen kehittämistä joustavasti muokattavaksi ja 

erilaisten organisaatioiden helposti sovellettavaksi. Koordinaattoritoiminnan kannalta nähtiin 

hyvänä vaihtoehtona organisoida se jatkossa esimerkiksi siten, että koordinaattorit toimisivat 

työpareittain. Tällöin laajempi perspektiivi auttaisi heitä tukemaan toinen toisiaan ja toimimaan 

erilaisissa organisaatioissa sekä selvittämään yllättäviäkin tilanteita.



114

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään työkulttuurin välittäjäryhmiä monimuotoistuvien 

työyhteisöjen kehittämisen välineenä. Erityisesti on keskitytty ryhmien toiminnan ja sen vaikutusten 

arviointiin. Lisäksi haluttiin saada tietoa, miten yhdenvertaisuuden edistäminen tai etninen tasa-arvo 

ymmärretään eri yrityksissä ja sidosryhmissä, millaisia kehittämistarpeita välittäjäryhmät näkivät, 

mikä oli johdon sitoutuminen heidän ehdotuksiinsa sekä millaisia todellisia muutoksia 

organisaatioissa tapahtui. Näin voitiin selvittää, miten välittäjäryhmät toimivat ja mihin asioihin ne

pystyivät vaikuttamaan. 

Tutkimus on tehty kvalitatiivisen tutkimusperinteen mukaisesti ja aineisto on kerätty pitkittäisellä 

tutkimusasetelmalla vuosina 2003–2005. Aineisto on kerätty haastattelemalla 15 työkulttuurin 

välittäjäryhmää ja niiden neljää aluekoordinaattoria ryhmähaastattelumenetelmällä. Lisäksi 

hyödynnettiin erilaisia dokumentteja. ETMO -projekti kuului EU:n EQUAL -hankekokonaisuuteen 

ja sen keskeisinä tavoitteina oli edistää suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta työpaikoilla sekä

parantaa maahanmuuttajien työllistettävyyttä. Siihen pyrittiin kohdeorganisaatioissa työkulttuurin 

välittäjäryhmien avulla, joiden tavoitteena oli tutkia, pohtia ja kehittää erilaisia toimintamalleja ja 

hyviä käytäntöjä.

Tutkimuksessa nousi esiin monipuolisia kokemuksia ja näkökulmia kehittämismenetelmästä. 

Seuraavaksi kootaan yhteen työkulttuurin välittäjäryhmien toimintaa. Erityisesti keskitytään

ryhmien toimintamuotoihin sekä niihin liittyneisiin haasteisiin ja vahvuuksiin, koordinaattorin 

rooliin ja toiminnan vaikuttavuuteen. Lisäksi valotetaan tavoitteita ja niiden saavuttamista, 

aikaansaatuja muutoksia, niiden kestävyyttä sekä muita kokemuksia ja kehitysehdotuksia.

5.1. Työkulttuurin välittäjäryhmien toimintamuodot ja kokemukset 

5.1.1. Ryhmien toimintamuodot

Kuten taulukosta 16 voidaan nähdä, ryhmät käyttivät useita samanlaisia toimintamuotoja. Ryhmät 

koottiin pääsääntöisesti vapaaehtoisista henkilöistä ja mukaan pyrittiin saamaan jäseniä 

organisaation eri tehtävistä ja tasoilta. Ryhmissä oli mukana myös maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä ja luottamusmiehiä. Välittäjäryhmän jäsenten määrä vaihteli merkittävästi, mihin
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vaikuttivat erityisesti ulkoiset tekijät. Muutosten koettiin rajoittaneen ryhmien toimintaa ja 

haitanneen tehokkuutta.

Taulukko 16. Ryhmien toimintamuodot

Ryhmien 
toimintamuodot

Aktiivisesti:
 Vapaaehtoiset jäsenet eri tehtävistä ja organisaatiotasoilta
 Jäsenten määrä vaihteli 1-15 keskiarvon ollessa 7
 Säännölliset palaverit ja tapaamiset
 Kulttuuri- ja vuorovaikutuskoulutuksen järjestäminen
 Aktiivinen tiedotustoiminta, medioina sisäiset julkaisut, intranet, tapaamiset sekä 

avoimet keskustelutilaisuudet
 ETMO-hankkeen seminaareihin ja toimintoihin (esim. ulkomaanmatka) osallistuminen
 Yhteistoiminta muiden välittäjäryhmien kanssa

Vaihtelevasti:
 Kysely maahanmuuttajien työhyvinvoinnista
 Johdon sitouttaminen projektiin
 Tiedottaminen paikallismedioissa

Ryhmien toiminta perustui tyypillisesti säännöllisiin palavereihin ja kokouksiin. Ryhmät pyrkivät

tapaamisissaan käsittelemään monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja ja ideoimaan sekä löytämään 

kyseiseen organisaatioon soveltuvia toimintamuotoja. Ryhmät järjestivät myös kulttuuri- ja 

vuorovaikutuskoulutusta. Koulutustilaisuuksien toteuttamisessa käytettiin pääsääntöisesti 

hankeorganisaatio ETMO:n asiantuntijoita. Lähes jokainen välittäjäryhmä omaksui aktiivisen 

tiedottamisen tärkeäksi toimintamuodokseen. Organisaation sisäinen tiedotus tapahtui lähinnä 

sisäisten lehtien, intranetin ja ilmoitustaulujen välityksellä. Joissakin ryhmissä järjestettiin myös 

organisaation sisäisiä avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa teemaa pyrittiin käsittelemään ja 

samalla sitouttamaan laajemmin myös ryhmän ulkopuolisia jäseniä. 

Jokaisen ryhmän jäseniä osallistui ETMO-hankeorganisaation järjestämiin seminaareihin ja muihin 

aktiviteetteihin. Esimerkiksi projektiin kuulunut ulkomaanmatka koettiin merkittävänä yksittäisenä 

toimintona sekä ryhmän motivaation nostamisessa että tiedon lisäämisessä ja 

monikulttuurisuusperspektiivin laajentamisessa. Useimmat välittäjäryhmät pyrkivät lisäksi 

tekemään yhteistyötä muiden välittäjäryhmien kanssa. Tyypillisesti yhteistyö syntyi samalla tai 

lähes samalla toimialalla olleiden organisaatioiden välittäjäryhmien kesken. Yhteistyö jäi usein 

paikalliselle tasolle, koska käytössä ei ollut laajempaan yhteydenpitoon soveltuvia foorumeita.

Jotkut ryhmistä tekivät oman alkukartoituksen, jossa maahanmuuttajien työhyvinvointia pyrittiin 

selvittämään ja löytämään ryhmän toiminnalle ongelmalähtöisiä lähestymistapoja. Jotkut 

välittäjäryhmistä kokivat myös organisaation johdon sitouttamisen erittäin tärkeänä. Ne pyrkivät 

antamaan tällöin johdolle aktiivisia rooleja ja pyysivät sitä osallistumaan muun muassa 

koulutustilaisuuksiin ja kertomaan organisaation näkökulmasta monikulttuurisuuteen. Lisäksi jotkut 
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välittäjäryhmät tiedottivat aktiivisesti organisaation ulkopuolisille sidosryhmille toiminnastaan ja 

ETMO-hankkeesta. Tällä tavoiteltiin lisäarvoa ja pyrittiin osoittamaan organisaation aktiivisuutta

monikulttuurisuusasioissa.

5.1.2. Ryhmien toimintaan liittyvät haasteet ja vahvuudet

Hankkeen kuluessa ryhmät kohtasivat joitakin haasteita, joista osa liittyi toiminnan tehokkuuteen, 

toimivuuteen ja muutoksiin ulkoisten tekijöiden seurauksena. Kuten taulukosta 17 voidaan havaita, 

useimmat ryhmistä kokivat heti projektin alkuvaiheessa osittaisen stagnaatiovaiheen. ETMO-

hankkeen toimintamuodot ja joidenkin ryhmien osalta tavoitteiden epäselvyys aiheuttivat sen, että

alussa ryhmät kokivat toimintansa sekavana ja tehottomana. Useimmat ryhmien jäsenistä olivat

alussa hyvin motivoituneita, mutta pian heikentynyt motivaatio vaikutti ryhmien toimintaan ja 

tehokkuuteen. Myös muulta työyhteisöltä toivottiin aktiivisuutta. Toiminnan edetessä useassa 

ryhmässä kuitenkin todettiin, että toiminta ei onnistunut täysin kiinnostamaan ryhmän ulkopuolisia 

jäseniä. 

Taulukko 17. Ryhmien toiminnan haasteet

Negatiivista 
välittäjäryhmien 
toiminnassa

Ryhmän sisäiset haasteet:
 Projekti koettiin tehottomaksi alkuvaiheessa
 Ryhmän jäsenten motivaatio laski alkuinnostuksen jälkeen
 Muun työyhteisön aktivointi haastavaa
 Ryhmän jäsenten vaihtuminen kesken hankkeen vaikeutti toimintaa
 Työkalujen puute, selkeän ohjeistuksen tarve
 Yhteistyöfoorumien puute
 Epäselvät tavoitteet vaikeuttivat toimintaa
 Pieni aikaresursointi: hanke oman työn lomassa

Ryhmän ulkoiset haasteet:
 Organisaation muutokset vaikeuttivat tai jopa keskeyttivät ryhmän toiminnan (yt-

neuvottelut, yrityskaupat)
 Organisaation johto ei sitoutunut hankkeeseen: tuen puute, rajoituksia
 Hankeorganisaation ohjeistus alkuvaiheessa riittämätön
 Koulutustilaisuuksien tehottomuus: liikaa asiaa yhdellä kerralla, koulutusmetodien 

yksipuolisuus

Joidenkin ryhmien kokoonpano muuttui merkittävästi prosessin aikana. Muutosten syyt olivat 

moninaisia vaihdellen yksittäisten henkilöiden työsuhteiden muutoksista tehtävä- ja 

vastuualuemuutoksiin, jolloin osallistumismahdollisuudet heikkenivät. Tämä aiheutti haasteita,

koska uusien jäsenten kouluttaminen ja sosialisointi veivät resursseja muilta toiminnoilta. 

Konkreettisten työkalujen puute koettiin haasteellisena. Useat ryhmät esittivät hankkeen loputtua 

toivomuksen siitä, että työkaluja ja erilaisia kehittämistapoja tulisi esitellä laajemmin heti hankkeen 

alussa. Keskustelut muiden välittäjäryhmien kanssa koettiin antoisiksi. Kuitenkin aktiiviseen 
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yhteydenpitoon soveltuvia foorumeita ei ollut riittävästi tarjolla. Tästä seurasi, että hyviä käytäntöjä 

ei kierrätetty tarpeeksi ja tehtiin päällekkäistä työtä.

Osa ryhmistä koki saaneensa liian vähän aikaa projektille. Lähes kaikissa ryhmissä toiminta 

tapahtui oman työn ohella, jolloin aikaa hankkeelle jäi vähän. Toisaalta osa ryhmistä sai selkeän 

aikaresursoinnin hankkeelle. Muulle henkilöstölle järjestettiin hankkeen aikana 

koulutustilaisuuksia, joiden koettiin olleen tyypillisesti antoisia, mutta kuitenkin tehottomia niiden 

asiapitoisuuden ja tiukan aikataulun vuoksi. Jotkut välittäjäryhmien jäsenistä kertoivat myös 

kaivanneensa enemmän osallistavia koulutusmenetelmiä. 

Joissakin tapauksissa ryhmän toimintaan vaikuttivat haasteellisesti hankkeen aikana organisaatiota 

koskeneet muutokset, kuten yrityskaupat, yt-neuvottelut ja muut henkilöstöön vaikuttavat 

muutokset. Tyypillisesti tällaisissa tilanteissa koko henkilöstön motivaatio kiinnittyi muihin 

seikkoihin ja hankkeen resursointi kärsi. Useat ryhmät kokivat myös haasteellisiksi johdon tuen ja 

sitoutumisen puutteen tai niiden riittämättömyyden. Tämä toi ryhmän toimintaan rajoituksia 

resursoinnissa, koulutustilaisuuksiin osallistumisessa ja vaikuttavuuden tukemisessa.

Välittäjäryhmien toimintaa analysoitaessa havaittiin useita myönteisiä seikkoja, joita on listattu 

taulukkoon 18. Useimmissa ryhmissä niiden rakenne koettiin onnistuneeksi. Vapaaehtoisuuteen 

perustuva jäsenyys tuki motivoituneiden henkilöiden osallistumista ryhmään. ”Asiaan uskovien”

jäsenten merkitys ryhmän toiminnalle ja hankkeen menestykselle koettiin myös erittäin tärkeäksi. 

Osa ryhmistä määritteli yksiselitteisesti selkeän tavoitteen toiminnalleen heti hankkeen alussa, 

jolloin se ohjasi tehokkaasti toiminnan suuntaamista.

Taulukko 18. Ryhmien toiminnan vahvuudet

Positiivista 
välittäjäryhmän 
toiminnassa

Ryhmän toiminta:
 Ryhmän rakenne useimmissa tapauksissa onnistunut: innostunut ja motivoitunut

ryhmä
 Selkeä tavoite tuki ryhmän toiminnan tehokkuutta ja päämääräsuuntautuneisuutta
 Hankkeen aikaiset ilmapiirimuutokset (avoimuus, sallivuus, suvaitsevaisuus)

edesauttoivat ryhmän toimintaa
 Onnistunut tiedottaminen auttoi ilmapiirimuutosten aikaansaantia
 Ongelmalähtöinen lähestymistapa auttoi konkreettisten tavoitteiden saavuttamista

Muu:
 Johdon tuki tärkeä hankkeen menestykselle
 Hankeorganisaation tuottamat tilaisuudet lisäsivät motivaatiota 
 Hyvien käytäntöjen jakaminen hyödyllistä

Hankkeen edetessä useat ryhmät kokivat organisaation ilmapiirin muuttuneen avoimemmaksi ja 

myönteisemmäksi monikulttuurisuudelle. Tällä nähtiin olevan myös selkeä ryhmän toimintaa 
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tukeva ja tehostava vaikutus, koska sen myötä motivaatio kasvoi ja toiminnan esteet vähenivät.

Monikulttuurisuudesta tiedottaminen onnistui useissa organisaatioissa. Tiedotus koettiin tärkeänä 

koko kehittämistyölle, ja se vaikutti eniten siihen, että ilmapiiri avartui ja muuttui 

suvaitsevammaksi. Osa ryhmistä lähestyi tehtäväänsä ongelmalähtöisesti. Tällöin pyrittiin 

ratkaisemaan aktiivisesti monikulttuurisuuden haasteita, mitä myös toiminnan tehokkuus ja selkeä 

rakenne tukivat. Ongelmalähtöinen lähestymistapa auttoi hankkeen johdonmukaista etenemistä ja 

palkitsi ryhmää konkreettisesti osatavoitteiden saavuttamisen myötä. 

Jotkut ryhmistä kertoivat saaneensa hyvää tukea organisaation johdolta. Näissä tapauksissa ryhmien 

jäsenet korostivat johdon tuen ja sitoutumisen edesauttaneen toimintansa onnistumista. 

Hankeorganisaation järjestämät koulutus- ja yhteisseminaarit koettiin motivaatiota nostaneina. 

Ryhmien keskinäisissä tapaamisissa käsiteltiin tyypillisesti hyviä käytäntöjä ja omia onnistumisia, 

mutta myös pettymyksiä. Hyvien käytäntöjen jakamisella nähtiin olleen suuri merkitys, kun omaa 

kehittämistyötä kohdennettiin. Huolimatta yhteydenpidon vähäisyydestä, tiedon jakaminen 

hankkeen kuluessa nähtiin erittäin myönteiseksi. 

5.1.3. Koordinaattorien rooli

Kehittämishankkeeseen kuului hankeorganisaation organisoimana aluekoordinaattoritoiminta. 

Hankkeessa toimi neljä aluekoordinaattoria, joista kukin tuki ja koordinoi neljän ryhmän toimintaa. 

Taulukossa 19 käsitellään koordinaattorien roolia. Välittäjäryhmien mukaan koordinaattoreiden 

rooliksi nähtiin prosessin tukeminen, tiedottaminen hankeorganisaation resursseista, suuntaviivojen 

näyttö ja tiedon jakaminen. Koordinaattori voi myös mahdollistaa tehokkaasti hyvien käytäntöjen

jakamisen. Eräs konkreettinen toimintamuoto oli ryhmien tapaamisiin osallistuminen. 

Koordinaattoreiden roolit vaihtelivat suuresti eri ryhmissä. Joissakin ryhmissä hän oli keskeinen 

toimintaa eteenpäinvievä voima, toisissa ryhmissä hän taas toimi enemmän palaverien taustalla 

”heitellen” ideoita toiminnalle. Ryhmien jäsenet kokivat positiivisena koordinaattoreiden aktiivisen 

tiedottamisen, joka liittyi lähinnä hankeorganisaation tuottamiin koulutustilaisuuksiin. Koska 

organisaatiot olivat erilaisia, väljä ohjeistus ja vähäinen normatiivisuus nähtiin heille sopivana 

lähestymistapana. Useimpien ryhmien mukaan koordinaattorien rooli painottuu 

kehittämismenetelmässä erityisesti sen alku- ja keskivaiheisiin. Loppuvaiheessa ryhmät kokivat

sisäistäneensä toiminnan dynamiikan ja uskoivat pärjäävänsä ilman aktiivista tukea. Kuitenkin 

koordinaattorin roolin hyvien käytäntöjen välittäjänä nähtiin säilyvän loppuun saakka.
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Taulukko 19. Koordinaattorien rooli

Koordinaattorien 
rooli

Rooli:
 Koordinaattorin rooli: tukija, aktiivinen tiedottaja, suuntaviivojen antaja, tietoresurssi
 Hyvien käytäntöjen jakaminen
 Palavereissa rooli vaihteli asian eteenpäin viejästä taustalla olevaan ideoiden antajaan
 Tiedottaminen hankeorganisaation vapaista resursseista ja koulutustilaisuuksista
 Koordinaattorin rooliin ei sovi normatiivisuus
 Rooli tärkeä hankkeen alku- ja keskivaiheissa

Kehityspaineet:
 Koordinaattorin toiminnassa kehitettävää: reaktiivisuus ja passiivisuus
 Kvalifikaatioiden tarkennus
 Osaamisen standardointi

Koordinaattorien omat näkemykset:
 Työkalujen puute alkuvaiheessa
 Hankkeen alkuvaihe tehoton, kuitenkin temaattinen sisäistäminen nopeaa
 Alkuinnostuksen jälkeen ryhmien motivaatio laski ja toiminta passivoitui osittain
 Koordinaattorit näkivät itsensä ulkopuolisina asiantuntijoina
 Kohti loppuvaihetta rooli ja osallistumistarve ryhmien toimintaan väheni
 Menetelmän sitouttava luonne hyvä
 Organisaatiokohtainen sovellutus ja räätälöinti keskeistä
 Aikaresurssin riittämättömyys
 Menetelmän tueksi perustetut työkulttuurituvat eivät kiinnostaneet välittäjäryhmien 

jäseniä
 Johdon sitoutuminen keskeinen menestystekijä
 Roolijaon selkeys ryhmän ja koordinaattorin välillä
 Työpareina toimiminen lisäisi koordinaattoritoiminnan laatua

Ryhmien jäsenet kokivat hankkeen päätyttyä, että koordinaattorin roolissa on kehitettävää. Osa 

ryhmistä näki, että koordinaattorin toiminta ei täyttänyt laatuodotuksia. Kehittämistarpeet johtuivat

koordinaattorin toiminnan passiivisuudesta ja reaktiivisuudesta ja tarvetta nähtiin osaamisen 

standardointiin ja kvalifikaation nostoon. Kuitenkin suurin osa välittäjäryhmistä koki 

koordinaattoreiden toiminnan ansiokkaana.

Toiminnan alkuvaiheessa koordinaattorit yleisesti kokivat haastavana ennakkotapausten ja 

toimintamallien puutteen. He näkivät yleisesti, että alkuvaiheessa ryhmien teemaan perehtyminen 

onnistui nopeasti, mutta kehittämistoiminnan käynnistäminen oli hidasta. Koordinaattorit kokivat 

itsensä ennen kaikkea ulkopuolisina asiantuntijoina. Samoin kuin välittäjäryhmät he näkivät 

roolinsa pienenevän hankkeen loppua kohden. Kaikki koordinaattorit korostivat hankkeen etuna sen 

sitouttavaa vaikutusta. 

Jokainen koordinaattori korosti menetelmän räätälöinnin tarvetta. Organisaatioiden vaihdellessa 

suuresti toimialaltaan, kooltaan ja toimintakulttuureiltaan, kehittämismenetelmä voi yleisesti olla

vain abstraktisti määritelty, mutta sen tarkempi organisaatiokohtainen mukautus on tärkeää. 

Useimmat koordinaattoreista kokivat työlleen varatun ajan riittämättömäksi sen laadun 

varmistamiseksi. Tähän liittyen ehdotettiin muun muassa työpareina toimimista. Koordinaattorien 

vastuulla olleet työkulttuurituvat koettiin epäonnistuneiksi niiden heikon kiinnostavuuden vuoksi. 
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Koordinaattorit näkivät myös organisaation johdon sitouttamisen ja sitoutumisen tärkeinä 

kehittämistyön onnistumiselle ja vaikuttavuuden varmistamiselle. Jotta toiminta olisi kitkatonta 

ryhmän ja koordinaattoreiden välillä, korostettiin yleisesti selkeää ja avointa roolijakoa heti alusta 

lähtien.

5.2. Työkulttuurin välittäjäryhmien toiminnan vaikuttavuus työyhteisöissä

5.2.1. Tavoitteet ja niiden saavuttaminen

Ryhmien tavoitteita ja niiden saavuttamista kuvataan taulukossa 20. Useimmilla organisaatioilla ei 

ollut monikulttuurisuuteen liittyviä ongelmia hankkeen alkuvaiheessa ja sen tähden monet ryhmät

valitsivat yleisen kehittämisnäkökulman lähtökohdakseen. Muutamat organisaatioista löysivät 

erityyppisten kartoitusten perusteella myös monikulttuurisuuteen liittyviä haasteita ja valitsivat siksi

ongelmalähtöisen lähestymistavan. 

Taulukko 20. Tavoitteet ja toteutuminen

Tavoitteet ja 
niiden 
saavuttaminen

Lähtökohta:
 Useimmilla ryhmillä kehittämisnäkökulma, muutamilla ongelmalähtöinen 

lähestymistapa
 Tavoitteet selkeät tai ne nousivat projektin aikana

Toteutuminen:
 Yleisesti tavoitteet toteutuivat
 Keskustelu teemasta aktivoitui
 Ilmapiiri avartui monikulttuurisuuden paremmin hyväksyväksi ja erilaisuudelle

avoimemmaksi
 Tiedottaminen onnistui useissa ryhmissä, monimuotoisuus- ja 

monikulttuurisuustietoisuus lisääntyi
 Perehdytysmenetelmien modifiointi ja uudet perehdytysmateriaalit konkreettisia 

tuotoksia

Kysyttäessä ryhmiltä tavoitteiden toteutumista useimmat ryhmät kokivat onnistuneensa niissä.

Tavoitteina olivat asenteisiin vaikuttaminen ja ilmapiirin avartaminen, joihin pyrittiin 

monikulttuurisuudesta tiedottamalla ja koulutuksen avulla. Saavutettuina tavoitteina mainittiin, että

keskustelu aktivoitui, monikulttuurisuustietoisuus lisääntyi ja ilmapiirin koettiin muuttuneen 

avoimemmaksi sekä kulttuurisen monimuotoisuuden paremmin hyväksyväksi. Muutamat ryhmät 

kehittivät perehdytystä. Nämä ryhmät kokivat onnistuneensa perehdytysmenetelmien 

modifioinnissa ja uuden materiaalien tuottamisessa.
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5.2.2. Aikaansaadut muutokset

Kuten taulukosta 21 voidaan havaita, organisaatioissa toimineet välittäjäryhmät kokivat 

saavuttaneensa vaihtelevasti konkreettisia muutoksia. Useimmat ryhmistä eivät nähneet 

henkilöstöjohtamisen muuttuneen merkittävästi. Tämä perustui ennen kaikkea ryhmien 

rajoitettuihin valtuuksiin, mutta myös henkilöstöjohtamisen toimintojen koettuun

ongelmattomuuteen. Eräs ryhmistä kertoi kehittäneensä hankkeen kuluessa sosiaalisten kriisien 

hallintasuunnitelman, jossa erityisesti otetaan huomioon monikulttuurisuudesta ja yksilöiden 

erilaisuudesta nousevat tekijät. Muutama välittäjäryhmä kehitti perehdytystä, jossa huomioidaan

maahanmuuttajataustaiset uudet työntekijät. Eräs ryhmä näki henkilöstön vuorovaikutuksen 

keskeisenä seikkana monikulttuurisuuden tukemisessa ja liitti vuorovaikutuskoulutuksen osaksi 

normaalia henkilöstön kehittämistoimintaa. Yhdessä organisaatiossa kehitettiin myös ”motivaattori” 

-rooli, jonka keskeisenä vastuualueena on tukea uutta vähemmistökulttuurin edustajaa hänen 

tullessaan organisaatioon. Jo aiemmin mainitun ilmapiirimuutosten lisäksi ryhmien jäsenet uskoivat

itse nousseensa uudelle tieto- ja näkemystasolle. Asenteiden kerrottiin muuttuneen avoimimmiksi ja 

hyväksyvimmiksi.

Taulukko 21. Aikaansaadut muutokset

Aikaansaadut 
muutokset

HRJ:n muutokset
 HRJ ei muuttunut merkittävästi, osa ei nähnyt muutostarvetta
 Perehdytyksen kehittäminen (suunnitelma, materiaalit, menetelmät)
 Vuorovaikutuskoulutuksen liittäminen normaaliin kehittämistoimintaan
 Sosiaalisten kriisien hallintasuunnitelma
 ”Motivaattori” -roolin luonti (tukee uusia maahanmuuttajataustaisia henkilöitä 

yksilöllisesti)
 Avartuneet ja sallivammat asenteet tukevat monikulttuurisuuden kehittämistä jatkossa

(esim. rekrytointi ja perehdytys)

Muut muutokset
 Maahanmuuttajien aktivoituminen (esim. tiedotusilta eri kulttuureista tasaisin väliajoin)
 Monikulttuurisuuden hyväksymistä tukevien artefaktien (esim. julisteet ja esitteet)

esillepano työskentelytiloihin 
 Työntekijöiden välinen verkostoituminen lisääntyi ja ylitti kulttuurirajat
 Jos paikallismedioita hyödynnettiin, asiakkaat ja muut sidosryhmät antoivat positiivista

palautetta (imagovoitto)

Muita muutoksia listatessa eräät ryhmät kertoivat maahanmuuttajien aktivoitumisesta. Näissä 

organisaatioissa eri kulttuureista tulevat työntekijät järjestävät tasaisin väliajoin tiedotusiltoja, joissa 

esitellään eri kulttuurien ominaispiirteitä ja taustoja. Useimmat välittäjäryhmät laittoivat esille

monikulttuurisuuden henkeä tukevia artefakteja kuten julisteita ja erityyppisiä projektiesitteitä. 

Useimpien ryhmien jäsenet kokivat eri kulttuuritaustaisten henkilöiden välisten raja-aitojen 

madaltuneen ja verkostoitumisen käynnistyneen hankkeen loppua kohden. Lisäksi muutamat 
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ryhmät kertoivat olleensa aktiivisia paikallismedioiden suuntaan ja kertoneensa organisaatiossa 

käynnissä olevasta hankkeesta. Julkisuuden myötä saatiin positiivista palautetta eri sidosryhmiltä. 

Laajaa tiedottamista pidettiin tärkeänä organisaation imagoa kehitettäessä. 

Taulukossa 22 on kartoitettu ryhmien näkemyksiä aikaansaatujen muutosten pysyvyydestä. Noin 

puolet ryhmistä uskoo aktiivisen toiminnan jatkuvan monikulttuurisuuden kehittämiseksi ja 

tukemiseksi. Noin neljäsosa ryhmistä on aktiivisen toiminnan jatkumisesta epävarma ja lopuissa 

ryhmistä uskotaan toiminnan päättyvän hankkeen loputtua. Aktiivisella toiminnalla ryhmät 

viittasivat tyypillisesti joko välittäjäryhmän toiminnan jatkumiseen tai välittäjäryhmän jäsenten 

rooliin monikulttuurisuuden kehittämisessä ja tukemisessa. Kuitenkin useimmat ryhmät totesivat, 

että asenteiden ja ilmapiirin muokkaus vaatii aktiivista työtä myös jatkossa. Organisaation 

monikulttuurisuuden kehittämisessä ryhmät kokevat ETMO-hankkeen yleisesti ottaen olleen 

ensimmäinen askel pidemmässä prosessissa. Osa ryhmistä suunnittelee uusiin vastaaviin 

hankkeisiin osallistumista, ja osa aikoo jatkaa positiivisten tulosten motivoimana ryhmän toimintaa 

omaehtoisesti. 

Taulukko 22. Muutoksen kestävyys

Muutoksen 
kestävyys

 Noin 50 % uskoo aktiivisen toiminnan jatkuvan, noin 50 % joko epävarma tai uskoo 
toiminnan päättyvän

 Lähes jokainen ryhmä toteaa uuden ja avoimemman ilmapiirin juurruttamisen vaativan 
aktiivista työtä myös jatkossa

 ETMO-projekti kehittämisen lähtölaukaus 
 Osa suunnittelee uusiin hankkeisiin osallistumista, osa aikoo jatkaa sisäisesti 

kehittämistoimintaa
 Konkreettiset tuotokset (esim. perehdytyskansio) keskeisiä muutoksen ylläpitäjiä
 Lisääntynyt tietoisuus monikulttuurisuudesta tukee muutoksen pysyvyyttä

Konkreettisten tuotosten nähtiin lisäävän muutosten pysyvyyttä. Perehdytyksen kehittämiseen 

keskittyneet ryhmät uskoivat esimerkiksi uuden perehdytysmateriaalin juurruttavan muutosta 

organisaatioon myös jatkossa riippumatta ryhmän toiminnan aktiivisuudesta. Jokainen ryhmä koki, 

että lisääntynyt monikulttuurisuus- ja monimuotoisuustietoisuus tukee parhaiten ilmapiirimuutosta 

ja sen säilymistä. 

5.3. Työkulttuurin välittäjäryhmämenetelmään liittyviä kehitysehdotuksia

Taulukkoon 23 on koottu muita esille tulleita kokemuksia ja ehdotuksia välittäjäryhmämenetelmän 

kehittämiseksi. Useimmat ryhmät painottivat organisaatioiden välisen verkoston merkitystä 

kehittämishankkeen edetessä. Yhteisen, esimerkiksi internet-portaalin tuottaminen 
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keskustelufoorumiksi nähdään tärkeäksi, jotta hyviä käytäntöjä voitaisiin jakaa. Joissakin ryhmissä 

kritisoitiin kehittämismenetelmään käytetyn ajan lyhyyttä. Näissä puheenvuoroissa tuli esille, että 

käytetty aika ei riittänyt suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Ryhmien jäsenet esittivät esimerkiksi

noin viiden vuoden aikaa sopivaksi. Ne ryhmät, joihin kohdistui radikaaleja muutoksia hankkeen 

aikana, kokivat niiden rajoittaneen ja estäneen ryhmän toimintaa. Esille tuli myös näkemys, että 

välittäjäryhmämenetelmä on parhaiten sovellettavissa stabiilissa toimintaympäristössä. Tämä tosin 

liittyy yleisesti kaikkiin kehittämishankkeisiin.

Taulukko 23. Muut kokemukset ja kehittämisehdotukset

Muita 
kokemuksia

Muut kokemukset
 Yhteydenpito ja ideoiden jakaminen tärkeää, yhteinen foorumi puuttui
 Hankkeen pituus riittämätön suhteessa tavoitteisiin
 Organisaation muutoksissa henkiset voimavarat eivät riitä työskentelyyn kehityshankkeen 

edistämiseksi

Keskeiset kehittämisehdotukset
 Organisaatiokohtainen räätälöinti
 Johdon sitouttaminen ja sitoutuminen
 Motivaation ylläpitämiseksi ja toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi väliseuranta 

tärkeää
 Valtakulttuurin edustajien koulutus
 Ongelmalähtöisyys tukee nopeaa alkuun pääsemistä

Menetelmän kehittämiseksi painotettiin erityisesti organisaatiokohtaista räätälöintitarvetta sekä 

johdon sitoutumista. Väliraportointia puollettiin, koska sillä nähdään olevan vastuuttava ja 

motivoiva merkitys niin toiminnan strukturoinnin kuin ajankäytön tehostamiseksi. Lisäksi esitettiin, 

että valtakulttuurin edustajia koulutettaisiin nykyistä enemmän. Ongelmalähtöisyyden ehdotettiin 

nopeuttavan alkuunpääsyä, mikä myös tehostaisi toimintaa.

5.4. Johtopäätökset

Välittäjäryhmien toimintamuodot sekä erityisesti niiden kokemat toiminnan haasteet viittaavat 

siihen, että organisaatioiden kanta kulttuurisen monimuotoisuuden merkitykseen tai sen johtamiseen 

ja edistämiseen ei ollut täysin selvä kehittämisryhmille (vrt. Dass & Parker 1999). Vaikka ryhmien 

tavoite oli edistää työyhteisön monikulttuurisuutta, epäselvyys ja vähäinen organisaatiokohtainen 

strateginen kannanotto monikulttuurisuuteen ja monimuotoisuuteen saattoivat vaikeuttaa ryhmien 

toiminnan suuntaamista. Vaikeudet näkyivät muun muassa tavoitteiden asettamisen vaikeudessa, 

johdon sitoutumisen asteessa tai kehitystoimintojen systemaattisuuden puutteessa (vrt. Bendick et 

al. 2001; Cornelius et al. 2001). Kehittämistä ohjasivat vain muutamassa ryhmässä selvät 

liiketoimintatavoitteet, mikä viittaa siihen, että monimuotoisuudesta haettiin näissä organisaatioissa 

erityisiä hyötyjä (vrt. Thomas & Ely 1996). Yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolainsäädännön ei kerrottu 
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heijastuneen kehitystyöhön. Toisaalta muutama ryhmä totesi, että esimerkiksi eri 

henkilöstöjohtamisen toiminnot (rekrytointi, perehdytys jne.) olivat ”kunnossa” ja ne soveltuivat 

myös maahanmuuttajille. Ryhmät eivät käsitelleet laajemmin, mitä etuja tai hyötyjä kulttuurisesta 

monimuotoisuudesta ja monikulttuurisesta työyhteisöstä voidaan saada tai mitä työntekijöiden 

monimuotoisuudesta voitaisiin oppia, esimerkiksi erilaisia työskentelytapoja (vrt. Thomas & Ely 

1996). Toisin sanoen työkulttuurin ja työyhteisön monikulttuurisuuden kehittämistä lähestyttiin 

pääosin yksilötason asenneongelmana.

Välittäjäryhmien toimintamuodoista ja kokemuksista voidaan havaita, että ryhmät pyrkivät 

työyhteisön ilmapiiriin muutokseen ja sen pysyvyyteen lisäämällä tietoa sekä tiedotusta 

monikulttuurisuudesta ja eri kulttuureista. Näin ollen monimuotoisuuden hyväksyntää ja 

suvaitsevaisuutta pyrittiin lisäämään vaikuttamalla ensisijaisesti valtaväestön asenteisiin. Rasismin 

tai syrjinnän ehkäisemisestä ei keskusteltu sinällään kehittämisen kohteena. Osa ryhmistä järjesti 

vuorovaikutuskoulutusta, jota käytetään silloin, kun halutaan muuttaa käyttäytymistä. Nämä 

tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen 

työolojen parantamiseen kohdistuvat toimenpiteet etenevät vaiheittain (Wrench 2001). Ensin 

lisätään tietoa ja pyritään vaikuttamaan valtaväestön asenteisiin, jota seuraa käyttäytymiseen

muutoksiin tähtäävän tiedon ja koulutuksen lisääminen. Organisatorisiin muutoksiin suuntautuvaa 

kehittämistä tapahtui vain muutamassa organisaatiossa perehdytysmenetelmiä muuttamalla. 

Laajempi organisaatiotason kehittämistarve ei tullut ryhmien toiminnassa esille eikä siihen 

tähtäävää koulutusta myöskään järjestetty (vrt. Bendick et al. 2001). Toisaalta esiin tuli selvä tarve 

saada työkaluja ja teema-aluetta koskevaa perustietoa kehittämistyön tueksi.

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että koordinaattoreilla voi olla merkittävä osuus 

kehittämistoiminnan onnistumisessa. Toiset ryhmät kaipasivat tukea enemmän kuin toiset, mihin 

voi jälleen vaikuttaa se, miten haasteellisina tai merkityksellisinä monikulttuurisuus- ja 

yhdenvertaisuusasiat koettiin organisaatiossa. Monikulttuurista työyhteisöä kehitettäessä on 

ohjaajan ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien todettu olevan tärkeitä, jotta

kehitystoiminnot osataan suunnata oikein (vrt. Wentling & Palma-Rivas 1998; Bendick et al. 2001).

Nämä tekijät myös tulivat esille, kun käsiteltiin tyytyväisyyttä koordinaattoritoimintaan ja sen 

kehittämisehdotuksia. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön ja lyhytaikaisen valmennuksen on 

nähty olevan yleistä silloin, kun halutaan lisätä yleistä tietoa monikulttuurisuusasioista ja muuttaa

asenteita sekä käyttäytymistä (Bendick et al. 2001). Koulutuksella on kuitenkin todettu olevan 

vähäinen vaikutus eikä se yksin johda pysyviin kulttuurisiin tai rakenteellisiin muutoksiin (Moore 

1999, Easley 2001; Litvin 2002). Välittäjäryhmien järjestämien koulutustilaisuuksien koettiin olleen 

tehottomia, koska ne olivat pääsääntöisesti liian tiiviitä paketteja suhteessa käytettyyn aikaan. Sen 
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tähden räätälöidyn koulutuksen on nähty olevan tehokkaampaa kuin standardimuotoisten kurssien 

(Bendick et al. 2001; Von Bergen et al. 2002).

Positiiviset tulokset ovat osoituksia välittäjäryhmämenetelmän vahvuuksista. Toiminnan tavoitteet 

ja niiden saavuttaminen, aikaansaadut muutokset ja näkemykset niiden kestävyydestä vahvistavat, 

että osallistavalla kehittämismenetelmällä voidaan jossakin määrin vaikuttaa työkulttuuriin tai

työilmapiiriin. Osallistavasta menetelmästä kulttuurimuutoksen välineenä on sanottu, että siinä 

tulisi keskittyä todellisiin parannuksiin niin organisaation ajattelutavassa kuin toiminnassakin

(Ulrich 1997). Tällaisia muutoksia toteutui konkreettisesti muutamassa organisaatiossa. Vaikka 

valtaistavalla menetelmällä on mahdollisuus saada esille henkilöstön oma näkemys ja ääni (vrt. 

Gagnon & Cornelius 2002), se edellyttää kuitenkin, että monimuotoisuusasioiden kehittämiseen 

osallistuvat henkilöt saavat siihen riittävän aikaresurssin lisäksi tukea, kuten tavoitteellista ja 

ammattitaitoista ohjausta, seurantaa sekä palautetta (Jayne & Dipboye 2003). Johdon sitoutumista ja 

osallistumista painotetaan perustavaa laatua olevien muutoksien onnistumisessa, ja kun

monimuotoisuuskoulutuksen tai kehittämistoiminnan vaikuttavuutta halutaan tehostaa ja sen 

tuloksellisuutta varmistaa (ks. esim. Wentling & Palma-Rivas 1998; Kirton & Greene 2005). 

Johdon sitoutuminen kehittämistyöhön nousi usein esille myös siksi, että sen koettiin vaikuttaneen

motivaatioon. Kaiken kaikkiaan johdon kiinnostus ja näkyvyys nähtiin tärkeänä, jotta 

monikulttuurisuusasioita voitaisiin menestyksekkäästi edistää.

Tutkimuksen tuloksia tulkittaessa on hyvä ottaa huomioon, että osassa tutkituista organisaatioista 

maahanmuuttajien lukumäärä oli melko alhainen. Tutkimustarve on ilmeinen, koska tilanne 

esimerkiksi työperäisen maahanmuuton myötä voi muuttua lähiaikoina oleellisesti. Tällöin 

organisaatioiden on hyvä varautua siihen ja nostaa omia valmiuksiaan. Seuraavassa kuviossa 1 

esitetään yhteenveto osallisuutta lisäävästä kehittämismenetelmästä.
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Kuvio 1. Yhteenveto osallisuutta lisäävästä kehittämismenetelmästä

Kehittämisryhmän
muodostus

Kehittämisryhmän
toiminta

Kehittämisryhmän
toiminnan vaikuttavuus

•Ohjausryhmän asettaminen
•Jäsenten edustavuus eri tasoilla
•Johdon sitouttaminen
•Ryhmän vetäjän taustan 
soveltuvuus

•Ryhmän perehdytys aiheeseen

•Tavoitteen asetanta
•Riittävä aikaresursointi
•Organisaatiokohtainen räätälöinti
•Välitavoitteet ja raportointi
•Viestintäsuunnitelma
•Benchmarking
•Ohjaaja

•kvalifikaatio
•koulutus

•Suhteutus alkutilanteeseen
•Prosessin seuraaminen ja 
mittaus

•Korjaavat toimenpiteet
•Kehittämistoiminnan jatkuvuus

Menetelmän kriittiset osatekijät

Kehittämisryhmän muodostamisvaiheessa tulee tämän ja aiempien tutkimuksien mukaisesti 

kiinnittää huomiota ryhmän monipuoliseen rakenteeseen ja siihen, että organisaation eri 

henkilöstöryhmät tulevat edustetuiksi. Välittäjäryhmän vetäjäksi soveltuu henkilö, jolla on 

kokemusta ja taitoja kehittämisprojektien johtamisesta. Organisaation johdon sitoutuminen pitkän 

tähtäimen kehittämistoimintaan on myös keskeistä. Toiminnan tehokkuuden ja systemaattisuuden 

takaamiseksi ryhmälle tulisi asettaa soveltuva ohjausryhmä ja sopia osapuolten välinen toimintatapa 

sekä säännöllinen raportointi ja aikataulutus. On myös tärkeää, että ryhmän toiminnalle varataan 

riittävästi aikaa.

Toiminnan tavoitteiden asetannassa on tärkeää ottaa huomioon organisaation omat lähtökohdat ja

tarpeet. Työyhteisön monikulttuurisuutta edistettäessä niitä voivat olla esimerkiksi asenteiden ja 

käyttäytymisen muutos, syrjinnän torjunta tai toimintatapojen, politiikkojen sekä kulttuurin muutos.

Kehittämiseen tähtäävässä toiminnassa olisi hyödyllistä myös lisätä ryhmän jäsenten tietoa teema-

alueesta, esimerkiksi tässä tapauksessa monimuotoisuuden johtamisesta ja yhdenvertaisuuden 

edistämisestä. Tällainen tieto on hyödyllistä ja auttaa ohjaamaan projektin toimintaa heti 

alkuvaiheessa. Aito vuorovaikutus ohjausryhmän kanssa tukee ryhmän motivaatiota. Osapuolten 
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yhteistyö varmistaa, että kehitystyö mahdollistuu ja parannusehdotukset saavat johdon tuen. Samalla 

saadaan selville sekä organisaation valmius että halukkuus muutoksiin. Jos ulkopuolista 

asiantuntemusta käytetään, tulisi sen valinnassa painottaa ammatillista osaamista

Kehittämistoimenpiteiden seuranta, vaikuttavuuden mittaus ja niiden perusteella tehtävät 

korjaustoimenpiteet ovat osa jatkuvaa kehittämistoimintaa. Kehitystyön tulisi olla systemaattista, 

strategista ja kokonaisvaltaista, mikäli sen avulla halutaan varmistaa muutosten vaikuttavuus ja 

pysyvyys. Kaiken kaikkiaan organisaation sitoutuminen pitkän tähtäimen kehitystyöhön on tärkeää 

monikulttuurisuuden edistämisessä. 
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