
Esimies maahanmuuttajan tukena
• On varmistettava, että työpaikan esimiehillä on 

osaamista, tietoa ja työkaluja monikulttuuristen 
työyhteisöjen johtamiseen. 

• Tilanneherkkyys, avoimuus ja vuorovaikutustaidot 
ovat keskeisiä monikulttuurisen työpaikan esimie-
hen ominaisuuksia.

• Esimies voi tukea työssä aloittavaa maahanmuut-
tajaa tarjoamalla hyvän perehdytyksen ja huolehti-
malla, että työntekijä saa säännöllistä palautetta ja 
tukea. 

Hyvä perehdytys 
• Työpaikalla tulisi olla perehdytysmateriaalia ja -käy-

täntöjä, joissa on otettu huomioon maahanmuutta-
jien erityistarpeet esimerkiksi kielen osalta. 

• Suomalaiseen työelämään liittyvät oikeudet ja vel-
vollisuudet voivat olla muualta tulleelle vieraita. 
Perehdytys on hyvä aloittaa työntekijän vastuiden, 
velvollisuuksien ja oikeuksien selventämisellä. 

• Monikulttuurisilla työpaikoilla perehdyttämiseen 
tulee varata tavallista enemmän aikaa. 

• Työssä aloittava maahanmuuttaja tulee perehdyttää 
työtehtävien lisäksi myös laajemmin työpaikan peli-
sääntöihin ja käytäntöihin. 

Avoin ja tasapuolinen työyhteisö
• Työpaikalla tulisi keskustella avoimes-

ti ja rakentavasti kulttuurien välisistä eroista ja 
samankaltaisuuksista.

• Kaikkia työntekijöitä tulisi kohdella tasapuolisesti 
ja varmistaa, että kaikilla on tasapuoliset mahdolli-
suudet osallistua työpaikan tarjoamiin koulutuksiin, 
kehittää omaa osaamistaan ja edetä uralla.

Tutut työtoverit
• Eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden väliseen vuo-

rovaikutukseen tulisi kannustaa ja estää eri ryhmien 
klikkiytyminen.

• Kulttuurien kohtaamista voi edistää kaksisuuntai-
sella perehdyttämisellä. Se tarkoittaa sitä, että työ-
yhteisön monikulttuurisuusvalmiuksia kehitetään. 
Kaksisuuntainen perehdyttäminen on suositeltavaa 
etenkin työpaikoilla, joissa ei aiemmin ole ollut mui-
den kulttuurien edustajia. 

Suosituksia 
monikulttuurisille 
työpaikoille

Yhdenvertainen kohtelu
• Monikulttuurisella työpaikalla on hyvä laatia yhden-

vertaisuussuunnitelma ja seurata sen 
• toteutumista.
• Työpaikalla tulisi olla toimintaohjeet syrjintä- ja kiu-

saamistilanteiden varalle.

Organisaation johto
• Monikulttuurisuuden arvostaminen ja yhdenver-

taisuuden edistäminen on nostettava esiin orga-
ni-saation strategiassa ja toiminnan suunnittelussa.

• Yhdenvertaisuudesta on pidettävä johdonmukaises-
ti kiinni erilaisissa kannanotoissa ja viestinnässä. 
Havaittuihin epäkohtiin on puututtava ripeästi kai-
killa organisaation tasoilla.  

Työterveyshuolto, työturvallisuus ja 
työsuojelu
• Työterveyshuollon palveluista saatavan tiedon 

on oltava ymmärrettävää myös vieraskielisille 
työntekijöille.

• Samoin työterveyteen, työturvallisuuteen ja työ-
suojeluun liittyvän tiedon on oltava kaikille 
ymmärrettävää.

Kielitaito ja viestintä
• Maahanmuuttajia on hyvä rohkaista käyttämään 

suomen tai ruotsin kieltä työpaikalla.
• Kieltä voi oppia myös työpaikalla. Työyhteisöissä 

olisi syytä huomioida erilaiset kielelliset valmiudet 
ja tarvittaessa tukea arkisissa tilanteissa. Työtoverit 
voivat olla tässä korvaamaton apu.

• Työpaikan sisäisen viestinnän tulee olla ymmärret-
tävää myös niille, jotka eivät puhu sujuvaa suomea 
tai ruotsia.
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