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Johdanto

Tämän julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä, monimuotoisuuden johtamisessa sekä näihin aiheisiin
liittyvien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa.
Julkaisu on suunnattu johdolle, esimiehille, työsuojelu
henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä henkilöstön
kehittämistehtävissä toimiville.
Monimuotoisuudella tarkoitetaan organisaation
henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien
moninaisuutta ja moniarvoisuutta. Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus,
terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus,
kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. Nämä ovat myös lakien määrittelemiä
syrjintäperusteita, joiden vuoksi ihmisiä ei saa asettaa
eriarvoiseen asemaan työntekijänä tai asiakkaana.

Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia
ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa,
persoonallisuus ja arvot. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojen ja palveluiden
kehittymistä.

Eurooppalaisista yrityksistä, joilla on monimuotoisuusstrategia, 63 prosenttia arvioi sen lisänneen
innovatiivisuutta ja luovuutta, 59 prosenttia arvioi
siitä olevan hyötyä liiketoiminnalleen.
European Business Test Panel
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Keskeinen lainsäädäntö
Yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, tasapuolisesta kohtelusta ja syrjinnän kiellosta säädetään mm. seuraavissa
laeissa:

Suomen perustuslaki (731/1999)
Suomen perustuslain yhdenvertaisuuspykälä (6 §) kieltää yleisesti syrjinnän, eli ihmiset ovat yhdenvertaisia
lain edessä. Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen,
iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella.

Työsopimuslaki (55/2001)
Työsopimuslaki velvoittaa työantajan huolehtimaan
hyvästä ilmapiiristä työpaikalla.Työantajalta edellytetään työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja kielletään
työntekijöiden asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.

Yhdenvertaisuuslaki (1347/2014)
Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laki velvoittaa
työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee
kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Kiellettyjä
syrjintäperusteita ovat ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide,
terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus tai muu henkilöön liittyvä syy.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
(609/1986, muutokset 1329/2014)
Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.
Laissa kielletään myös sukupuoleen perustuva häirintä.
Lain tarkoituksena on lisäksi estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
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Työturvallisuuslaki (738/2002)
Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet työturvallisuuden toteuttamiseksi
sekä työsuojelun yhteistoiminnan perusteet ja käsittelee työpaikoilla esiintyviä haitta- ja vaaratekijöitä ja
niiden ennakointia.Työnantajan on työn ja toiminnan
luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta,
muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat
haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa,
arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.Tällöin on otettava huomioon mm.
työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito, ja muut hänen
henkilökohtaiset edellytyksensä.
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa antamaan
työntekijöille riittävän opastuksen työhön, työtehtäviin
ja työoloihin sekä varmistamaan, että työntekijä on ymmärtänyt opastuksen.

Monimuotoisuuden johtaminen
Monimuotoisuuden tai erilaisuuden johtaminen on
normaalia hyvää henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä.
Monimuotoisuuden hyödyntäminen edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvostusta. Esimiehen ja jokaisen yksilön vastuulla on huolehtia siitä,
että ryhmässä syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä kulttuuri.

Johda monimuotoisuutta

• Kohtele työntekijöitä yhdenvertaisina – syrjintä

•
•

•
•
•

•

on lainvastaista.Tasapuolinen, oikeudenmukainen
kohtelu motivoi jokaista tekemään parhaansa sekä
lujittaa luottamusta työyhteisössä.
Käytä monipuolisia rekrytointikanavia, jolloin tavoitat monenlaisia työnhakijaryhmiä.
Arvioi rekrytointitilanteessa työnhakijaa hänen
osaamisensa perusteella. Henkilön sukupuoli,
ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen,
uskonto tai etninen tausta eivät rajoita työkykyä,
päinvastoin monimuotoisuus on voimavara.
Valmenna työyhteisöä etukäteen uuden työntekijän vastaanottamiseen. Perehdytys on kaksisuuntainen, vuorovaikutteinen prosessi.
Suunnittele tehtävät ja niihin liittyvät järjestelyt
työntekijän osaamisen ja toimintakyvyn mukaan
yhdessä hänen kanssaan.
Tarkastele työpaikkaa esteettömyysnäkökulmasta
sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta. Esteetön työympäristö ja palvelut voidaan saavuttaa
usein pienilläkin muutoksilla.
Ota puheeksi kehityskeskustelussa työyhteisön
yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä asioita
esimerkiksi syrjintäkokemuksia ja asenteita.

Monimuotoisuus työsuojelussa
Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.Turvallisuus on pyrittävä varmistamaan jo
työn ja työtilojen suunnitteluvaiheessa. Vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa on otettava huomioon
työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön ja
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin, esimerkiksi
mahdollisesti puutteelliseen kielitaitoon, liittyvät seikat.
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa antamaan
työntekijöille riittävän opastuksen työhön, työtehtäviin ja työoloihin sekä varmistamaan, että työntekijä
on ymmärtänyt opastuksen. On erittäin tärkeää, että
työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät aineistot
ovat myös suomea tai ruotsia puutteellisesti puhuvien

ymmärrettävissä. Näin vältytään väärinkäsityksien ja
tiedon puutteen aiheuttamilta vaaratilanteilta.Työsuojelun toimintaohjelmaan voidaan sisällyttää myös yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät asiat.
Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on
edistää yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla
työskenteleviä. Jokaisen on tunnettava oman työnsä
ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä
suojaudutaan. Jokainen on velvollinen noudattamaan
työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita, ottamaan huomioon vaaratekijät ja ilmoittamaan työympäristössään
havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.
Esimiehen tehtävänä on pitää huolta siitä, että tieto
työsuojelusta ja saatavilla olevista työterveyshuollon
palveluista saavuttaa myös maahanmuuttajat.Työnantajan on myös hyvä varmistaa, että työterveydenhuollon
tarjoajat ovat tietoisia maahanmuuttajatyövoimasta,
jotta he osaavat varautua palvelemaan eri kulttuureista
tulleita työntekijöitä.

Perehdytys
• Työntekijät taustasta riippumatta tarvitsevat huo•
•
•
•

lellisen perehdytyksen; monimuotoisessa työyhteisössä perehdytyksen merkitys korostuu.
Vastuu perehdyttämisestä kuuluu esimiehelle.
Suomalaiseen työelämään liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet sekä työpaikan säännöt tulee selvittää huolella.
Suullinen ja kirjallinen viestintä on mukautettava
työntekijän kielitaidon tasolle; myös kuvat voivat
toimia perehdytyksessä.
Viestin perillemenon ymmärtäminen on syytä varmistaa; erityisen tärkeää se on työturvallisuuteen
liittyvien asioiden kohdalla.

Perehdytyksellä tarkoitetaan toimia, joiden avulla uusi
työntekijä ohjataan työtehtäviinsä ja tutustutetaan työympäristöönsä. Perehdytyksen aikana hän oppii yksikön ja organisaation tavoitteet ja toimintaperiaatteet
ja tutustuu työtovereihin, esimieheen ja muihin työpaikan keskeisiin toimijoihin. Perehdyttämistä edellyttävät
muun muassa työsopimuslaki ja työturvallisuuslaki.
Vastuu perehdyttämisestä kuuluu esimiehelle. Huolellisen perehdytyksen merkitys korostuu, kun työntekijöiden taustat eroavat esimerkiksi kulttuurin tai aiemman
työkokemuksen ja koulutuksen suhteen.
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Työsuojelu- ja työturvallisuusasiat käytävä
erityisen huolella läpi
Kaikille uusille työntekijöille on kerrottava työsuhteen
alussa yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti
• riittävä taustatieto organisaatiosta
• työpaikan säännöt ja toimintatavat, esimerkiksi
työvuoroihin liittyvät järjestelyt ja tauot
• työehtosopimuksen velvoitteet, esimerkiksi
palkkauksen ja työsuhteen jatkumisen perusteet
• poissaoloihin liittyvät menettelytavat ja hyväksyttävät poissaolon syyt
• lomakäytännöt
• työsuojeluun- ja työturvallisuuteen liittyvät asiat,
kuten lainsäädäntö, työnantajan ja työntekijän velvollisuudet, työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä
toiminta
• tiedot työsuojeluorganisaatiosta ja työterveydenhuollosta
• työntekijän oikeudet.

Vastuut, velvollisuudet, oikeudet ja
odotukset selviksi
Suomalaiseen työelämään liittyvät oikeudet ja velvollisuudet voivat olla erityisesti muualta tulleelle vieraita.
Perehdytys onkin syytä aloittaa vastuiden ja velvollisuuksien selventämisellä. Samalla on hyvä käydä läpi
työpaikan yhteiset säännöt ja toimintatavat, kuten esimerkiksi lomajärjestelmä, sairaudesta ilmoittaminen
ja lääkärintodistuksen hankkiminen. Nämä käytännöt
vaihtelevat Euroopan valtioiden välillä.
Työsuhteen alussa on myös syytä painottaa suomalaisissa työyhteisöissä arvostettuja periaatteita. Näitä
ovat esimerkiksi täsmällisyys, oma-aloitteisuus, matala
hierarkia ja välitön viestintä.
Työyhteisöön ja työhön perehdyttämisen tavoitteena on, että uusi työntekijä pystyy itsenäiseen työskentelyyn.Työntekijä tulee perehdyttää uusiin tehtäviinsä
myös silloin, kun hän vaihtaa työpaikalla tehtävästä
toiseen.
Työhön perehdyttämisessä on keskeistä, että työntekijä
• tietää omaan työhönsä kohdistuvat odotukset
• ymmärtää oman vastuunsa koko työyhteisön
toiminnassa
• oppii työtehtävänsä
• sisäistää työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet
• tutustuu työyhteisöön.

Vinkkejä perehdyttäjälle

• Varaa perehdyttämiseen riittävästi aikaa eri kulttuu•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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rista tulevan työntekijän aloittaessa työssä.
Käytä useita tapoja viestin ymmärtämisen varmistamiseksi, jos yhteistä vahvaa kieltä ei ole. Videot,
piirrokset ja nauhoitteet, jotka kuvaavat työtehtäviä
käytännössä, auttavat.
Mukauta suullinen ja kirjallinen viestintä työntekijän
kielitaidon tasolle.
Varmista erityisesti, että työntekijä ymmärtää työturvallisuuteen liittyvät ohjeet.
Harkitse oleellisen työturvallisuuteen liittyvän materiaalin kääntämistä työntekijöiden äidinkielille.
Pidä huoli, että perehdytysmateriaalista on olemassa
selkeä kooste, jossa on kaikki keskeinen informaatio.
Suunnittele ja toteuta perehdyttäminen ja työhön
opastus tilanteen, tarpeen ja perehdytettävän
mukaan.
Vältä slangisanoja ja liikaa ammattisanastoa.
Tarkista aika ajoin, onko asia ymmärretty. Aina
vastaus kyllä ei tarkoita, että henkilö on ymmärtänyt
mitä hänen tulisi tehdä.
Voit pyytää työntekijää kertaamaan keskustelun
pääkohdat.
Käytä tarvittaessa tulkkia, jos olet epävarma asian
ymmärtämisestä.
Työpari tai mentori voi toimia perehdytyksen
tukena.

Yhdenvertaisuus ja sen edistäminen
Yhdenvertaisuuden selvittäminen ja arviointi
Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset
ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta
alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään,
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta
suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Työnantajan rooli ja velvollisuudet
Kaikkien työnantajien on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla
tapahtuvaa syrjintää.Tavoitteena on, että työpaikalla
on aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa,
palkasta ja etuisuuksista päättämisessä, koulutukseen
pääsemisessä sekä työyhteisön kehittämisessä.
Työnantaja huolehtii, että työpaikalla arvioidaan
yhdenvertaisuuden toteutumista, kehitetään työoloja ja
toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.
Työnantajan tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta
toimilla, joihin havaitut kehittämiskohteet ja mahdolliset ongelmat antavat aihetta.Toimien laatuun ja laajuuteen vaikuttavat työpaikan tarpeet ja käytettävissä
olevat voimavarat.Tavoitteena on, että yhdenvertaisuuden edistäminen muodostuu osaksi työpaikan säännöllistä kehittämistoimintaa.
Edistämistoimilla tarkoitetaan sellaisia konkreettisia keinoja, joilla vaikutetaan työpaikan tosiasialliseen
yhdenvertaisuustilanteeseen. Esimerkiksi työ pyritään
järjestämään siten, että otetaan paremmin huomioon
syrjinnän vaarassa olevien työntekijöiden erityistarpeet. Kyse voi myös olla heikommassa asemassa
olevien tukemisesta. Erityistukea eli positiivista erityiskohtelua voidaan tarjota esimerkiksi ikääntyneille tai vajaakuntoisille.
Myös syrjintää ja häirintää ehkäisevät toimenpiteet
ovat yhdenvertaisuuden edistämistä.Tällaisia ovat
esimerkiksi työpaikalle laadittavat menettelytavat syrjintäepäilyjen käsittelyyn sekä työntekijöiden ja esimiesten yhdenvertaisuuskoulutus. Jotta työnantaja voi
edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta, hänen tulee
ensin arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla.

Toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla
1. Yhdenvertaisuustilanteen selvittäminen ja arviointi
2. Kehittämistavoitteiden määrittely
3. Suunnitelman laadinta
4. Toimenpiteiden toteuttaminen
5. Seuranta
Yhdenvertaisuuden selvittämisen ja arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa syrjintää ja löytää keinoja,
joiden avulla yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Arvioinnin pohjalta työnantajan on mahdollista toteuttaa
toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja ryhmien yhdenvertaisuuden parantamiseksi.
Yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan ottaa
mukaan myös työilmapiirikyselyihin ja asiakaspalautejärjestelmiin. Myös ulkopuolista tahoa voidaan käyttää
arvioinnin tukena.
Arvioinnissa pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin
• Esiintyykö organisaatiossa syrjintää sen eri muodoissa?
• Miten syrjintä on havaittu?
• Millaisiin ryhmiin se kohdistuu?
• Millaisia menettelyitä syrjintätilanteisiin puuttumiseen on käytössä?
• Ovatko menettelyt toimivia ja vaikuttavia?
• Millaisia muita keinoja työpaikalla on syrjinnän ehkäisemiseen?
• Millaista tietoa aiheesta on saatavilla?
• Otetaanko syrjimättömyys huomioon työpaikkailmoituksissa?
Myös tasa-arvotyön yhteydessä tuotettuja aineistoja voidaan hyödyntää yhdenvertaisuuden arvioinnissa.
Kokemukset sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä voivat tuoda esiin esimerkiksi moniperusteista syrjintää tai
muita työilmapiirin yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä.Tasa-arvon edistämisen toimenpiteet voivat vaikuttaa positiivisesti myös työpaikan yhdenvertaisuuteen.
Yhdenvertaisuuslaki (1347/2014)
Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia arvioimaan
ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita.Yhdenvertaisuuslaki sisältää
muun kuin sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän kiellot. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on
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käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa (luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun) kanssa.Työntekijöiden edustajalla on pyynnöstä oikeus saada tietää,
mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.
Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet
• ikä
• alkuperä
• kansalaisuus
• kieli
• uskonto
• vakaumus
• mielipide
• poliittinen toiminta
• ammattiyhdistystoiminta
• perhesuhteet
• terveydentila
• vammaisuus
• seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön
liittyvä syy.
Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti
vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Monikulttuurisuus työyhteisössä

• Hyvin johdettuna monikulttuurisuus laajentaa työ•
•

Yhdenvertaisuussuunnitelma

•

Yhdenvertaisuussuunnitelma on suunnitelma niistä
konkreettisista toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta
edistetään. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta
sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa.
Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai osana jotain muuta suunnitelmaa kuten esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa, tasa-arvosuunnitelmaa tai
työsuojelun toimintaohjelmaa. Suunnitelmaan voidaan
kirjata myös positiivisen erityiskohtelun perusteet.
Yhdenvertaisuussuunnitelman edistämistoimet ja
niiden vaikuttavuus on käsiteltävä yhdessä henkilöstön
tai heidän edustajiensa kanssa. Luottamusmiehellä ja
työsuojeluvaltuutetulla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä
saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla.

•

Julkaisu verkossa: Yhdenvertaisuussuunnittelu, opas yksityiselle sektorille, FIBS 2015
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•
•

yhteisön osaamista.
Monikulttuurisuuden tuomat haasteet voitetaan,
kun koko organisaatio sitoutuu suvaitsevaisuuden
edistämiseen ja osoittaa sen.
Työntekijän tulee tietää, kenen puoleen kääntyä
syrjintä- tai kiusaamistilanteessa.
Hyvä perehdytys, yhteiset säännöt ja avoin vuorovaikutus ovat avain sujuvaan yhteistyöhön.
Vuorovaikutusta helpottaa, kun työntekijät tuntevat toistensa taustat puolin ja toisin.
Luottamuksen rakentamisen merkitys korostuu
etenkin esimies-alaissuhteessa.
Työnantajille ja esimiehille on tarjolla paljon asiantuntemusta ja tukea monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Lista keskeisistä toimijoista on
tämän julkaisun lopussa.

Monikulttuurisen työyhteisön hyötyjä
Yhä useammalla suomalaisella työpaikalla työskentelee
useiden kulttuurien edustajia.Työpaikalla kohtaavat
silloin paikallisen, työpaikan ja työntekijän edustaman
kulttuurin piirteet. Monikulttuurisuudesta on organisaatiolle paljon etuja, etenkin kun sitä johdetaan
oikein. Erilaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia
ajattelumalleja. Monikulttuurinen työyhteisö on usein
ajatuksiltaan, näkökulmiltaan ja osaamiseltaan muita
työyhteisöjä rikkaampi ja luovampi.

Monikulttuurisuus voi parantaa yrityksen palvelua ja
lisätä asiakastyytyväisyyttä.Työntekijä esimerkiksi tuntee omaan kulttuuriinsa kuuluvien asiakkaiden tottumukset tuotteiden ja palveluiden suhteen.

Kaikki mukaan, toimintatavat selviksi
Monikulttuurinen työyhteisö on paitsi voimavara, myös
haaste sekä yritykselle että työyhteisölle.Työntekijät
näkevät itsensä ja arvioivat muita omien kulttuuristen,
sosiaalisten ja henkilökohtaisten arvojensa pohjalta.
Omat ja muiden näkemykset eivät aina ole sopusoinnussa keskenään, mikä voi synnyttää hankauksia. Niiden taustalla on usein väärinkäsitys, joka johtuu siitä,
että toisen osapuolen tulkinnat ja toiminnan tarkoitus
oletetaan liian samanlaiseksi kuin omamme.
Erilaisten arvojen ja taustojen aiheuttamat ongelmat
vältetään, jos yhteistyö työpaikalla perustuu avarakatseisuuteen ja toisten kunnioitukseen.Työntekijät myös
sitoutuvat työyhteisöön paremmin työpaikoilla, joissa
suhtaudutaan arvostavasti kulttuuriseen erilaisuuteen.
Tämä edellyttää sitä, että koko organisaatio on sitoutunut suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen.Tämän tulee myös näkyä mahdollisimman selvästi
organisaation sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.
Suomalaisista poikkeaviin käytäntöihin ja kieleen
liittyvät kysymykset heijastuvat esimiestyöhön ja näkyvät työpaikkojen arjessa eri tavoin.Työyhteisöissä
on hyvä pohtia, miten suhtaudutaan eri kulttuurien ja
uskontojen käyttäytymistapoihin, pukeutumis- ja ruokasäännöksiin tai juhla- ja vapaapäiviin, jotka voivat
poiketa paljonkin valtakulttuurin tavoista. Eri työtehtävät ja työpaikat mahdollistavat erilaisten tapojen noudattamisen.
Kansainvälisissä organisaatioissa haasteena voivat
olla eri valtioissa vallalla olevat hyvinkin erilaiset normit ja työehdot liittyen esimerkiksi vähimmäispalkkaan,
eri työsuhteen muotoihin, työaikoihin ja työsuojeluun.
On tärkeää, että organisaatiolla on laadittuna menettelytavat ongelmatilanteisiin.Työntekijöiden tulee tietää,
kenen puoleen voi kääntyä.Työhön liittyvissä asioissa
voi aina kääntyä oman esimiehen puoleen.

Luottamusta rakentamaan
Kun toimii kansainvälisessä ympäristössä tai oma työyhteisö on monikulttuurinen, on hyvä tutustua etukäteen sen jäsenten kulttuuritaustoihin, jotta voi välttyä
turhilta väärinkäsityksiltä. Kieli- sekä kansainvälisyyskoulutus voi olla hyödyksi monissa tilanteissa.
Koulutusta tarvitsevat paitsi maahanmuuttajat sopeutuakseen uuteen työyhteisöön ja -kulttuuriin, myös muu
henkilöstö pärjätäkseen uusien työkavereidensa kanssa.
Tavoitteena on erilaisuuden hyväksyminen, toisen ihmisen kunnioittaminen sekä maailmankansalaisuuteen
kasvattaminen.

Kansainvälisten työyhteisöjen ja tiimien työskentely
ja yhteydenpito voi olla pitkälti sähköisen viestinnän
varassa. Haasteena on saada virtuaalisen ryhmän jäsenet luottamaan toisiinsa.Tavoitteena on synnyttää
sellaista vuorovaikutusta, joka antaa jäsenille aidon
yhteenkuuluvuuden tunteen.Tässäkin ryhmän jäsenten taustojen ja kulttuurin tunteminen voi auttaa.
Luottamuksen rakentaminen ei ole helppoa, mutta kun
luottamus yhteisön jäsenten välille on saatu, sen ylläpito on jo helpompaa.Yhteydenpito on aina helpompaa,
jos edes kerran on tavattu kasvokkain.
Monikulttuurisen työpaikan esimieheltä edellytetään
tilanneherkkyyttä, avoimuutta ja vuorovaikutustaitoja.
Nämä ovat ominaisuuksia, joiden merkitystä on syrjimättömyyden periaatteen lisäksi hyvä painottaa koko
työyhteisölle.
Työntekijöiden vuorovaikutuksen sujuvuus on tärkeää kaikissa työyhteisöissä. Erityistä huomiota siihen on
kiinnitettävä työpaikalla, jossa on eri kielillä puhuvia
ja eri kulttuureista tulevia työntekijöitä. Esimiehellä on
vuorovaikutuksen edistäjänä välittäjärooli. Se edellyttää,
että esimies on tietoinen työntekijöidensä kulttuurieroista. Esimies toimii välittäjänä niin enemmistön
ja vähemmistön kuin vähemmistöjen välisissä kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Mitä enemmän työyhteisössä
on moninaisuutta, sitä selkeämpiä esimiestyön ja työyhteisön sääntöjen tulee olla.
Esimies voi tukea työssä aloittavaa maahanmuuttajaa huolehtimalla, että hän saa hyvän perehdytyksen. Säännöllinen palaute ja esimiehen ja työntekijän
välinen vuorovaikutus ovat erityisen tärkeitä toisesta
kulttuurista tulevan työntekijän aloittaessa uudessa tehtävässä. Monikulttuurisen työpaikan esimiehen on hyvä
muistaa, että myös yritys ja erehdys ovat tapa oppia –
virheitä ja väärinkäsityksiä ei kannata pelätä.
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Esimiestyössä ja kehityskeskustelussa
arvioitavaa
• kielen ja kulttuurin hallinta
• kuormittavat tilanteet
• häiriöihin ja ongelmiin puuttuminen ja niiden selvittäminen
• esimiestyöhön liittyvät tarpeet ja käytäntöjen
toimivuus
Kysymyksiä esimiehelle
• Tiedätkö mitä kulttuureja työntekijät edustavat ja
mitä kieliä he puhuvat?
• Mitä kieliä ja millä tasolla työpaikalla on hallittava?
• Kohteletko kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti riippumatta heidän taustastaan?
• Oletko saanut koulutusta monimuotoisen työyhteisön
johtamiseen? Jos et, tiedätkö mistä tiedon löydät?
• Järjestetäänkö työpaikallasi toimintaa (esimerkiksi
puheet, esitykset, julisteet ja muu viestintä), jonka
avulla pyritään lisäämään tietoisuutta eri kulttuureista ja edistämään kulttuurisen monimuotoisuuden
hyväksyvää asennetta?
• Päätetäänkö kulttuuriin liittyvien tapojen ilmaisemisesta työntekijöiden näkemyksiä kuunnellen, silloin
kun työtehtävien suorittaminen sen sallii (esimerkiksi
rukoustauot)?
Miten esimies voi tukea eri kulttuurista tullutta
työntekijää
• esimies-alaiskeskustelujen kehittäminen yksilöllistä
tarvetta vastaavaksi
• riittävän ajan varaaminen tutustumiselle ja kasvokkaiselle tapaamiselle
• perehdyttämisen kehittäminen: kunnioituksen ja
luottamuksen osoittaminen, selkokielisyyden suosiminen ja kuvien sekä symboleiden käyttö perehdytyksessä
• yksilöllisten työllistymis- ja urapolkujen räätälöinti
• keskustelu työnkuvasta ja siihen liittyvistä erityistoivomuksista (esim. rukoushetki)
• työparitoiminnan kehittäminen
• koulutuksiin ohjaamisen tehostaminen
• tuki kieli- ja viestintätaitojen kehittämiseen
• voimaannuttamisen näkökulman huomioiminen:
mitä osaat, mitä voisit oppia?
• tukea monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen on
tarjolla paljon (esim. te-palvelut ja työterveyslaitoksen julkaisut).
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Miten organisaatio voi huomioida työyhteisön
monikulttuurisuuden
• kouluttamalla johtoa ja esimiehiä
• tarjoamalla mentorointiohjelmia
• hyödyntämällä työnantajille tarjottuja tukimuotoja
(esimerkiksi TE-palvelut)
• tutustumalla esimerkiksi Yritysvastuuverkosto FIBSin
toimintaan (www.fibsry.fi).
Monikulttuurisen ja kansainvälisen työyhteisön
toimintaa tukee
• erilaisuuden arvostaminen ja mahdollisimman avoin
vuorovaikutus
• syrjivän tai rasistisen käytöksen ehdoton kielto
• se, että työyhteisön jäsenet tuntevat toistensa kulttuuritaustan (kieli, uskonto, tavat, poliittiset olot)
• kielitaito (myös valtakulttuuria edustavien kielitaito)
• yhteiset toimintaohjeet ja säännöt: mikä on toivottavaa ja mikä epätoivottavaa käyttäytymistä
• hyvät kokouskäytännöt ja sopivat tiedonkulun menetelmät, laitteet ja ohjelmistot sekä yhteydet
• yhteisissä tilaisuuksissa kommunikointi pääsääntöisesti kielellä, jota kaikki ymmärtävät ja varmistus,
että oleelliset ja tärkeät asiat on ymmärretty oikein.

Eri-ikäiset työyhteisössä
Ikäjohtaminen

• Työtä, työympäristöä, työyhteisöä, esimiestyötä
•
•
•
•
•

ja johtamista kehitetään niin, että huomioidaan
myös eri-ikäiset työntekijät.
Eri ikäkausiin liittyviä vahvuuksia hyödynnetään ja
työpaikalla edistetään työkykyä kokonaisvaltaisesti.
Eri elämänvaiheisiin liittyvien kuormitustekijöiden hallintaa parannetaan ja ehkäistään mahdollisuuksien mukaan työkyvyttömyyttä.
Helpotetaan työn ja muun elämän yhteensovittamista.
Luodaan puitteet jatkuvalle osaamisen ja ammattitaidon kehittämiselle.
Ikäjohtaminen linkitetään jo olemassa oleviin
henkilöstötoimiin.

Ikäjohtaminen on töiden organisointia ja johtamista
ihmisen elämänkulun ja voimavarojen näkökulmasta.
Ikäjohtamisessa otetaan huomioon nuorten ja ikääntyvien mahdollisesti erilaiset johtamistarpeet. Moni työpaikka etsii tapoja varmistaa, että työpaikan muutosvalmius
ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kun
henkilöstöjohtaminen perustuu eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntämiseen, ollaan oikealla tiellä. Henkilöstön
ikärakenne on työpaikan voimavarana. Kaiken ikäisillä
on omat vahvuutensa. Uran alku- ja keskivaiheiden toimenpiteillä on vaikutusta myös työkaaren loppupään
jaksamiseen.Työkaariajattelu ehkäisee ennenaikaista eläköitymistä ja auttaa varautumaan työuran eri vaiheisiin.
Hyvä ikäjohtaminen on sekä työnantajan että työntekijöiden etu. Se maksaa itsensä takaisin työhyvinvointina, parempana tuottavuutena sekä sairauspoissaolojen,
työkyvyttömyyden ja sairaanhoidon kustannusten
vähenemisenä. Ikäohjelman avulla työpaikan työntekijöiden eri-ikäisyys on voimavara sen sijaan että se nähtäisiin kuormitustekijänä.
Työpaikan ikäohjelman sisältöesimerkki
• työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu
• työn hallinnan varmistaminen: osaaminen ja
ammattitaito
• työaikajärjestelyt
• työn muokkaaminen
• terveystarkastukset
• terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan
edistäminen

Ikäystävällisyys
Ikäystävällisyydellä tarkoitetaan sellaisia työyhteisön
käytäntöjä, joilla lisätään eri-ikäisten työntekijöiden
voimavarojen ja kykyjen hyödyntämistä työssä. Ikäystä
vällisyys tarkoittaa niin ikääntyneiden työntekijöiden
työkykyä tukevia käytäntöjä kuin nuorempien työntekijöiden tarpeiden huomiointia. Ikäystävällisen työyhteisön keskeisenä haasteena on onnistunut ikäintegraatio
eli se, miten saadaan eri-ikäiset työskentelemään tuloksellisesti ja motivoituneesti yhdessä, ja miten jakaa ns.
hiljaista tietoa.

Ikäystävällisyyden kokemukseen vaikuttavat
sekä yhteisölliset että yksilölliset tekijät.
Työyhteisöllisiä tekijöitä
• lähimmän esimiehen oikeudenmukaisuus
• tasapuolinen kohtelu työpaikalla
• työpaikan johdon kiinnostuneisuus työntekijöiden
hyvinvoinnista
• uusia ideoita kannustava ilmapiiri.
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Yksilöllisiä tekijöitä
• hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä
• iän myötä kertyvästä osaamisesta on hyötyä työssä
• osaamista voi hyödyntää työtovereita opastamalla,
ohjaamalla ja perehdyttämällä.
Ikäystävällisyys on keino lisätä työntekijöiden sitoutumista, työssä jatkamista ja jaksamista. Ikäystävälliseksi
luonnehditussa työyhteisössä ihmiset haluavat jatkaa
ammatissaan pidempään kuin he, jotka kokevat työyhteisönsä vähemmän ikäystävälliseksi. Hyvällä työpaikalla huomioidaan, että työuransa eri vaiheissa olevilla
ihmisillä on omat vahvuutensa ja tuentarpeensa. Suomen työvoima ikääntyy ja tämä näkyy myös työelämän
arjessa.Työelämään tulevat sukupolvet suhtautuvat
työhön uudella tavalla.Tämä on otettava huomioon
henkilöstön johtamisessa.
Ikäystävällisessä työyhteisössä tiedetään, että hiljainen tieto siirtyy luontevasti esimerkiksi mentoroinnin
avulla. Vastuullinen johtaminen mahdollistaa iän kartuttaman kokemuksen ja tiedon hyödyntämisen.Toisaalta
työyhteisö arvostaa nuorempien jäsentensä mukanaan
tuomaa osaamista ja antaa sille tilaa.Yhdenvertaisuus
laki kieltää ikäsyrjinnän.
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Menetelmiä eri ikäisten yhteistyön tukemiseen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

perehdytys ja työnopastus
työ- ja tehtäväkierto
työroolien ja tehtävien muotoilu
työparityöskentely
noviisi-mestari – työparityöskentely
työkummitoiminta
mentorointi
työnohjaus
työyhteisön sisäiset palaverikäytännöt.

Ikäsyrjintä
Ikäsyrjintä on ikään perustuvaa ennakkoluuloisuutta
ja eriarvoista kohtelua. Puhutaan myös ageismista. Se
voi tarkoittaa muihinkin kuin ikääntyviin kohdistuvaa
syrjintää ja ilmetä vähättelevänä puheena tai syrjivinä
käytäntöinä.Työelämässä ageismi voi johtaa ennenaikaiseen eläköitymiseen tai työelämästä syrjäytymiseen.
Myönteinen ageismi on ikääntyneiden vahvuuksien korostamista ja suosimista esimerkiksi virkanimityksissä.

Vammainen ja osatyökykyinen työntekijä

• Työympäristöä ja -tapoja mukauttamalla, osatyö•
•
•

kykyinen tai vammainen työntekijä pystyy työskentelemään työkykynsä mukaan.
Vammaisia ja osatyökykyisiä työllistäviä työnantajia voidaan tukea taloudellisesti sekä työhönvalmentajan antamalla tuella.
Työeläkelaitokset järjestävät työeläkekuntoutusta, joka varsin usein johtaa työhön sijoittumiseen.
Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen palvelut tarjoavat mahdollisuuden työkyvyn
turvaamiseen.

Vammaisella tarkoitetaan henkilöä, joka voi tarvita
tukitoimia selviytyäkseen työssä tai työpaikan olosuhteissa (esim. apuvälineitä). Vammaisuus ei välttämättä
tarkoita osatyökykyisyyttä.
Osatyökyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen.Työtä mukauttamalla työkyvyn alentuma ei
useinkaan vaikuta työpanokseen.
Vammaisen ja osatyökykyisen kuntoutujan elämäntilanteen taustalla on monenlaisia syitä, esimerkiksi
synnynnäinen vamma, onnettomuuteen joutuminen,
sairaus tai työolosuhteiden aiheuttama allerginen
taipumus.Työllistämisen keskiössä ovat asenteiden
muuttaminen ja tietoisuuden kasvattaminen.Yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritelty positiivinen erityiskohtelu rekrytoinnissa erilaisuuden hyväksi on
sallittua. Palkkaamalla osatyökykyisen, vammaisen tai
pitkäaikaissairaan työyhteisöön saadaan monimuotoisuutta.
Yhteiskuntavastuu konkretisoituu pienissä teoissa.
Työllistämällä vammaisen tai osatyökykyisen työnantaja edistää eettistä arvopohjaa ja rakentaa imagoaan
edelläkävijänä ja ennakkoluulottomana työnantajana.
Työnantajalle on tarjolla monenlaisia palveluja osatyökykyisen palkkaamiseksi, esimerkiksi työkokeilu, työhönvalmennus, työolosuhteiden järjestelytuki,
palkkatuet, työtehtävien mukauttaminen sekä
apuvälineiden hankinta.
Osatyökykyisten ja vammaisten työntekijöiden työpanos saadaan käyttöön työtehtäviä ja -aikoja räätälöimällä. Myös pienillä työolojen muutoksilla voidaan
saavuttaa suuria etuja, jotka lisäävät vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden edellytyksiä tehdä ansiotyötä.

Työolojen mukauttaminen
Työolosuhteiden mukauttamisratkaisuilla ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisella voidaan kompensoida
henkilöiden erilaisia toimintarajoitteita. Ratkaisut heijastuvat myönteisesti myös psykososiaaliseen työympäristöön.
Tyypillisiä mukauttamisratkaisujen kohteita ovat
• työaika
• työmatkat
• työpaikkarakennuksen saavutettavuus
• työpaikan yhteiset tilat
• henkilökohtainen työpiste
• teknologia, työvälineet
• työn sisältö ja työn organisointi
• valaistus ja akustiikka.
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Esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista
• joustavat työajat ja lupa etätyöpäiviin
• ylimääräiset lepotauot ja lepopaikan järjestäminen
• työpisteen siirtäminen rauhallisempaan paikkaan
• parkkipaikan järjestäminen lähelle työpaikkaa
• esteettömyyden parantaminen
• parkkipaikka lähellä ulko-ovea
• inva-wc lähellä työtilaa
• ruokalassa esteetön liikkuminen, matalia pöytiä
• taukotiloissa vuode
• työtä helpottavien työvälineiden ja tarpeellisten apuvälineiden hankkiminen
• induktiosilmukka
• työtehtävien räätälöinti
• valaistusmuutos
• pyörätuoliluiska
• sähköovet
• ruudunlukijaohjelma
• puhesyntetisaattori.
Kun työympäristöä ja -tapoja mukautetaan, osatyökykyinen tai vammainen työntekijä pystyy työskentelemään todellisen työkykynsä mukaan.Toiset saattavat
työelämässä pärjätäkseen tarvita hieman enemmän
perehdytystä tai tukea kuin toiset.Yhdenvertaisuus ei
tarkoitakaan kaikkien kohtelemista samalla tavalla.
Vammaisia ja osatyökykyisiä työllistäviä työnantajia
voidaan tukea paitsi taloudellisesti kuten esimerkiksi
palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, myös työhönvalmentajan antamalla tuella.Työhönvalmentaja
voi tukea työnantajaa paitsi työtehtävien räätälöinnissä
osatyökykyiselle sopivaksi ja tukien hakemisessa myös
työsuhteen solmimisen jälkeen tarvittaessa.
Myös ammatillisen kuntoutuksen palveluita on
saatavilla kattavasti.Työeläkelaitokset järjestävät työeläkekuntoutusta, joka varsin usein johtaa työhön
sijoittumiseen. Samoin Kansaneläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat mahdollisuus työkyvyn
turvaamiseen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Työelämässä yhdenvertaisuuden edistämisen
piiriin kuuluvat myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asema ja
oikeudet.
Seksuaalivähemmistöllä tarkoitetaan homo- ja
biseksuaaleja. Sukupuolivähemmistöllä tarkoitetaan
transsukupuolisia, transgender-ihmisiä, transvestiitteja
sekä intersukupuolisia. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia on eri tutkimusten mukaan 10–15 % väestöstä.
Seksuaalinen tai sukupuolinen suuntautuminen on
tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Sen peitteleminen voi
aiheuttaa tarpeetonta painolastia.Työssä jaksamisen
kannalta avoimuus on tärkeää, samoin kuin työyhteisön
hyvä henki ja inhimilliset työolot.
Seksuaalisuus, sukupuoli ja sen moninaisuus kietoutuvat yhteen monin tavoin työelämän vuorovaikutustilanteissa. Omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan ei
tarvitse kertoa työpaikalla. Perhe- ja ihmissuhteet ovat
kuitenkin tärkeä osa työpaikan kahvipöytä- ja käytävä
keskusteluja.Työpaikkojen tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ilmapiiri perustuvat johdon ja henkilöstön
toimivaan yhteistyöhön.
Pohdittavaksi
• Voiko seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö olla
avoimesti oma itsensä työpaikalla?
• Millaisin keinoin työpaikan asenneilmapiiriin voidaan vaikuttaa?

14     Työturvallisuuskeskus

Tasa-arvo ja sen edistäminen

Tasa-arvolain kieltämät syrjintäperusteet
• Sukupuoli, mukaan lukien raskaus ja perheenhuoltovelvollisuus
• Sukupuoli-identiteetti eli kunkin oma kokemus
sukupuolestaan
• Sukupuolen ilmaisu eli sukupuolen tuominen
esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla
vastaavalla tavalla.

Työnantajan rooli ja velvollisuudet
Hyvällä työpaikalla työnantaja ja henkilöstö huolehtivat
siitä, että konkreettisia, sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä toteutetaan. Naisilla ja miehillä tulee
olla samanlaiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toimia työelämän kaikilla alueilla ja tasoilla.
Avoin ilmapiiri ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä tekijöitä
tuottavuuden ja tasa-arvon kannalta. Sukupuolten tasaarvon edistäminen on osa henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä.
Henkilöstöpolitiikassa tasa-arvo liittyy muun muassa
• palkkaukseen
• johtamiskäytäntöihin ja vaikuttamismahdollisuuksiin
• rekrytointiin
• urakehitykseen
• työtehtävien monipuolisuuteen ja tasapuoliseen
jakautumiseen
• työsuhteiden pituuteen
• työskentelyolosuhteisiin
• perhevapaakäytäntöihin.
Sukupuolten tasa-arvon tukeminen antaa mahdollisuuden hyödyntää tasapuolisesti ja tehokkaasti naisten
ja miesten tietoja, taitoja ja kokemusta, tukea henkilöstön työhyvinvointia ja organisaation tuloksellisuutta,
parantaa työnantajakuvaa ja turvata osaavan työvoiman
saatavuus. Kaikkia, sukupuolesta riippumatta täytyy
kohdella tasa-arvoisesti työhönotossa, työoloissa ja
palkkauksessa.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
(1989/609)
Tasa-arvolaissa velvoitetaan työnantajia edistämään
tasa-arvoa työelämässä ja ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun
perustuvaa syrjintää. Laki määrittelee myös seksuaalisen häirinnän syrjinnäksi, jos työnantaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi.

Tasa-arvolaissa kielletään myös syrjintä, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai
miehen.Tasa-arvolain uudistus vuonna 2014 laajensi
sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan
myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen
ilmaisun perusteella.
Laki edellyttää tasa-arvosuunnitelman laatimista, jos
työantajalla on säännöllisessä palveluksessaan vähintään 30 työntekijää.

Tasa-arvosuunnitelma
Tasa-arvosuunnitelman laatiminen koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työantajia.Tasa-arvosuunnitelma koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.
Myös sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun
perustuva syrjintä tulee ottaa huomioon tasa-arvosuunnitelmassa.
Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia vähintään joka
toinen vuosi ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.Tasa-arvosuunnitelma laaditaan yhteistyössä
henkilöstön edustajien esimerkiksi luottamusmiehen,
luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun kanssa.
Palkkakartoituksesta on laissa oma pykälä. Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan
palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä
tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia
palkkaeroja. Jos ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä
eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, palkkaerojen
syitä ja perusteita on selvitettävä. Jos työpaikalla on
käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvit-
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tämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia. Jos
palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan
tulee ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.
Esimerkkejä tasa-arvon edistämisen ja suunnittelun hyvistä käytännöistä
• Organisaatioiden moninaisuuden lisääminen
−− sukupuoli- ja ikärakenteeltaan moniulotteinen
organisaatio
−− rekrytoinnissa suositaan tehtävässä vähemmistönä olevaa sukupuolta
• Kehityskeskustelut
−− työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen näkökulma ja ratkaisuvaihtoehdot
−− hyvinvointia edistäviä työelämän joustoja: äitiysja isyysvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa,
osittainen tai tilapäinen hoitovapaa, vuorotteluvapaat, sapatti- ja opintovapaat, etätyö, osa-aikatyö ja -eläke, joustavat työaikaratkaisut
Perheystävällinen
työkulttuuri
•
−− isiä kannustetaan pitämään myös pidempiä
perhevapaita
−− palkataan pätevää sijaistyövoimaa perhevapaalla
olevan tehtävään
−− järjestetään eri elämänvaiheisiin sopivia työaikajoustoja
−− tiedotetaan työehtosopimusten ehdoista, joustoja vapaamahdollisuuksista, tiedot myös helposti
saatavilla
−− johto suhtautuu myönteisesti ja tiedostaa henkilöstön yksityiselämän tarpeet
−− työpaikalla on realistiset odotukset ja normit sopivasta työpäivän pituudesta
−− johdon ja esimiesten oma käyttäytyminen roolimalleina
−− työyhteisöt roolimalleina, hyvien käytäntöjen
levittäminen
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• Koulutus ja ura

•

−− perhevapaalta palaavan tilannekartoitus
−− kaikille tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen
−− joustojen ja vapaiden käytöstä ei saa koitua kohtuuttomia seurauksia uralle tai ammatilliselle
kehitykselle tai työsuhteen pysyvyydelle
Seksuaalinen häirintä
−− sukupuolta vähättelevä tai mitätöivä puhe ei ole
sallittua
−− seksuaalissävytteiset kommentit, ehdotukset,
viestit tai koskettelut eivät ole sallittuja
−− kielletään seksuaalissävytteisten kalentereiden ja
pornoaineistojen esilläpito.

Julkaisu verkossa: Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia
ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? Ohjeet tasa-arvosuunnitelman laatimiseen,Työelämän tutkimuskeskus,Tampereen
yliopisto

Työsyrjintä

• Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua jol-

•
•

•
•
•
•

•
•
•

lakin yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa
perustuslaissa tai työsopimuslaissa kielletyllä
syrjintäperusteella.
Työsyrjintään voi syyllistyä vain työnantaja tai
työnantajan edustaja.
Syrjintä voi olla välillistä, välitöntä, häirintää,
ohje tai käsky syrjiä jotakuta, läheissyrjintää, oletussyrjintää, moniperusteista tai risteävää syrjintää tai kohtuullisen mukauttamisen epäämistä
vammaiselta.
Syrjintä on kielletty työhön otettaessa, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättämistilanteissa.
Työnantaja voi myös syyllistyä syrjintään jo ennen työhönottoa valintakriteerien asettamisessa
tai työpaikka-ilmoittelussa.
Työnantajan tulee valita tehtävään ansioitunein
hakija.
Työnantajan pitää pystyä osoittamaan, että tehtävään valittaessa henkilövalinnalle on hyväksyttävät, työn laatuun liittyvät perusteet, eikä valintaa
ole tehty syrjivästi.
Työnhakijalta ei saa vaatia sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättömiä työn suorittamiseksi.
Kielletystä syrjinnästä ei voi olla kyse, jos työnhakijaan tai työntekijään ei liity mikään laissa
tarkoitettu syrjintäperuste.
Työnantaja ei saa tiukentaa huomattavasti työntekijän työsuorituksen valvontaa työntekijän
otettua yhteyttä työsuojeluviranomaiseen tai
ammattiliittoon syrjintäepäilyn takia (vastatoimien kielto).

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua jollakin yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa perustuslaissa tai
työsopimuslaissa kielletyllä syrjintäperusteella. Työsyrjintään voi syyllistyä vain työnantaja tai työnantajan edustaja. Syrjintä on kielletty työhön otettaessa,
työsuhteen aikana ja työsuhteen päättämistilanteissa.
Työnantaja voi myös syyllistyä syrjintään jo ennen
työhönottoa valintakriteerien asettamisessa tai työpaikkailmoittelussa.
Tasa-arvolaissa on kielletty sukupuoleen, sukupuoliidentiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Rikoslain 47 luvun 3 §:n mukaan työnantaja tai
tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman
painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai
työntekijän epäedulliseen asemaan, on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi.
Kielletystä syrjinnästä ei voi olla kyse, jos työnhakijaan
tai työntekijään ei liity mikään laissa tarkoitettu syrjintäperuste. Syrjintäperuste tulee olla työnantajan tiedossa, ja
työnantajan tietoisuuden ja työnantajan menettelyn välillä
tulee objektiivisesti arvioiden olla syy-yhteys. Syrjinnästä
voi kuitenkin olla kyse, vaikka työnantajalla ei ole ollut
syrjivää tarkoitusta.Työnantajan toiminnan motiivi voi olla
esimerkiksi taloudelliset seikat.
Syrjintä voi olla
• välitöntä, jolloin henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan tai on kohdeltu tai kohdeltaisiin vastaavassa tilanteessa.
−− Esimerkiksi ulkomaalaiselle maksetaan ilman
hyväksyttävää syytä pienempää palkkaa kuin
suomalaiselle työntekijälle tai irtisanominen kohdistetaan pelkästään iän perusteella.
välillistä,
jolloin tasapuoliselta näyttävä säännös,
•
peruste tai käytäntö johtaa siihen, että henkilö joutuu erityisen epäedulliseen asemaan muihin nähden.
−− Esimerkiksi maahanmuuttajaa ei palkata työhön,
koska työnhakijoilta edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka työstä suoriutuminen
ei sitä edellytä.
• häirintää, kuten loukkaamistarkoituksessa esitetyt rasistiset tai seksuaalivähemmistöjä koskevat
vitsit tai nimittely taikka halventava tai nöyryyttävä
käyttäytyminen. Häirinnän tulee olla suhteellisen
vakavaa siten, että syntyy uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
−− Häirintään voi syyllistyä sekä työnantaja että
työntekijä, mutta työsuojeluviranomaisen valvonta kohdistuu vain työnantajan toimintaan.
ohje
tai käsky syrjiä jotakuta.
•
−− Esimerkiksi työnantaja kieltää alaistaan palkkaamasta vammaista henkilöä.
• läheissyrjintää, jolloin henkilö asetetaan epäedullisempaan asemaan hänen läheistään koskevan tosiseikan vuoksi
−− Työntekijä asetetaan eri asemaan sen vuoksi, että
hänen lapsensa on esim. vammainen tai hänen
läheinen ystävänsä tunnustaa tiettyä uskontoa.
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• oletussyrjintää, jolloin syrjintä perustuu oletta-

•
•

maan, joka ei välttämättä pidä paikkaansa. Henkilö
asetetaan esimerkiksi eri asemaan sen vuoksi, että
hänen oletetaan kuuluvan seksuaalivähemmistöön
tai tunnustavan tiettyä uskontoa.
−− Syrjintä perustuu tällöin olettamaan, joka ei välttämättä pidä paikkaansa.
moniperusteista tai risteävää, jolloin henkilöä
syrjitään usean syrjintäperusteen vuoksi samanaikaisesti tai eri tilanteissa eri syrjintäperustein.
vammaisia henkilöitä koskevaa kohtuullisten
mukautusten epäämistä.

Vastatoimien kielto
Epäedullisen kohtelun tai seurausten kohdistaminen
henkilöön, joka ryhtyy tai osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi, on kiellettyä.Tämä niin sanottu vastatoimien kielto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
työnantaja ei saa tiukentaa huomattavasti työntekijän
työsuorituksen valvontaa työntekijän otettua yhteyttä
työsuojeluviranomaiseen syrjintäepäilyn takia.
Epäsuotuisa asema
Epäsuotuisa asema tarkoittaa, että työnantaja tai tämän
edustaja on teoillaan tai laiminlyönneillään aiheuttanut sen, että työntekijä on jonkin edun, velvollisuuden,
toimenpiteen, valintaperusteen tms. suhteen joutunut
objektiivisesti arvioiden huonompaan asemaan muihin
häneen verrattaviin työntekijöihin tai vastaavassa asemassa työmarkkinoilla yleisesti hyväksyttyyn ja tavanomaiseen menettelyyn nähden. Syrjintään kuuluu siis
tietty vertailuasema.
Oikeuttamisperuste
Syrjinnän määritelmään liittyy kiinteästi säännökset siitä, milloin erilainen kohtelu on hyväksyttävää. Kiellettynä syrjintänä ei pidetä syrjintäperusteeseen liittyvää
erilaista kohtelua, jos työnantaja voi esittää erilaiselle
kohtelulle yhdenvertaisuuslain 12 §:ssä säädetyn oikeuttamisperusteen.Tällöin erilaisen kohtelun tulee perustua
työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin
todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin.
Lisäksi oikeuttamisperusteelta edellytetään, että erilaisen kohtelun perusteena oleva tavoite on oikeutettu ja
ne keinot, joilla erilainen kohtelu toteutetaan, ovat oikeasuhteisia tavoitteeseen nähden.Työsopimuslain 2 luvun
2 §:n mukaan työntekijöiden eri asemaan asettamisen
tulee perustua hyväksyttävään perusteeseen. Esimerkiksi
seurakunnan työntekijältä voidaan vaatia tiettyä uskonnollista vakaumusta, jos työtehtävät sisältävät osallistumista uskonnollisiin toimituksiin.
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Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintänä ei pidetä
myöskään ikään tai asuinpaikkaan perustuvaa erilaista
kohtelua silloin, kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työmarkkinoita koskeva oikeutettu
tavoite tai erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työttömyysetuuksien saamiseksi vahvistetuista ikärajoista.
Syrjintänä ei pidetä myöskään yhdenvertaisuussuunnitelman tai tasa-arvosuunnitelman mukaista menettelyä,
jolla pyritään yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolakien tarkoituksen toteuttamiseen käytännössä.
Positiivinen erityiskohtelu
Myös positiivinen erityiskohtelu voi olla sallittua, jos
tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tai tasaarvon saavuttaminen. Esimerkiksi se, että vammaisille
tarjotaan jokin etuus työpaikalla tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi, ei ole muiden työntekijöiden syrjintää.Työnantajan on pyynnöstä viipymättä
annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteluista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten
epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa
hakiessaan tai työ- tai virkasuhteessa.

Syrjintä työhönotossa
Työpaikkailmoitus ja työhönotto
Työpaikkailmoituksissa ja työhönotossa on otettava
huomioon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.Yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnhakijoiden tasavertaista kohtelua.Työnantajan tulee valita tehtävään ansioitunein
hakija.Työnantajan pitää pystyä myös osoittamaan, että
valinnalle on hyväksyttävät, työn laatuun liittyvät perusteet, eikä valintaa ole tehty syrjivästi.Työnhakijalta
ei saa vaatia sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole välttämättömiä työn suorittamiseksi.
Työpaikkailmoituksen sisältö saattaa asettaa työnhakijat epäedulliseen asemaan, mikäli se kuvaa sopivaa
hakijaa syrjivin määrittein tai asettaa hakijalle perusteettomia vaatimuksia.Työpaikkailmoitukset, jotka
ilman perusteltua syytä kategorisoivat ja sitä kautta
rajaavat jo työhön hakuvaiheessa hakijoitaan henkilökohtaisia ominaisuuksia korostaen, syyllistyvät yhdenvertaisuuden rikkomiseen.
Rekrytointiprosessi – perusteineen on hyvä olla
mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä. Rekrytointiprosessi alkaa työpaikkailmoitusta laadittaessa. Ilmoitusten
laatijoiden pitäisi pystyä asettamaan työnhakijat tasaarvoiseen asemaan lakien luomien raamien mukaan.
Rekrytoijana voi toimia joko työnantaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilöt esimerkiksi henkilöstöhallinnosta.
Tehtäväkuvaus on syytä määritellä yksityiskohtaisesti,
jotta sen perusteella voidaan perustella tehty valinta.

Työhaastattelu
Työhaastattelussa tulee kysyä vain työhön liittyviä ja
asiallisesti perusteltavissa olevia kysymyksiä. Kysymykset eivät saa loukata hakijan yksityisyyttä tai asettaa
hakijaa epätasa-arvoiseen asemaan esimerkiksi hakijan
etnisen syntyperän vuoksi. Kiellettyä on kysyä myös
yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta, ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa tai
muuta rikoksen seuraamusta, terveydentilaa, sairautta
tai vammaisuutta, seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä, sosiaalihuollon tarvetta tai saamia sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia tai muita sosiaalihuollon
etuuksia ja sukupuolten tasa-arvoa loukkaavia kysymyksiä.Viimeksi mainittuun liittyen ei siis saa esimerkiksi kysyä perheenlisäyssuunnitelmia. Hyvä käytäntö on käyttää
haastattelussa molempien sukupuolten edustajaa.

Tarpeellisuusvaatimus
Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä 3 §:ssä säädetyn tarpeellisuusvaatimuksen mukaan työnantaja
saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen
kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien
hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin
etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.

Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella.Tarpeellisuusvaatimus tulee aina ensin harkittavaksi ja perusteltavaksi kaikkien työntekijästä
ja työnhakijasta kerättyjen tietojen osalta. Lain 3 §:ssä
säädetty koskee myös työnhakijoita.
Työhönottotilanteissa työnantajan on arvioitava
henkilötietojen tarpeellisuutta sen työtehtävän perusteella, jota henkilö on hakenut. Kyseeseen tulevat lähinnä hakijan pätevyyttä ja sopivuutta osoittavat tiedot ja
työnhakijaa koskevat terveydentilatiedot, joilla on välittömästi merkitystä työsuhteen hoitamisen kannalta.
Nimetön työnhakuprosessi on menetelmä, jolla
edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa. Sen tarkoituksena on edistää mahdollista syrjintää
kohtaavien henkilöiden mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.Työhakemusten nimettömyys ja taustatietojen
puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen.
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Toimintaohje mahdollisessa
työsyrjintätapauksessa
Syrjintäasia kannattaa yleensä selvittää siellä, missä syrjinnäksi epäilty tilanne tai menettely tapahtui. Asiasta
kannattaa keskustella ensin sen tahon kanssa, joka on
vastuussa epäillystä syrjinnästä.Tarvittaessa kannattaa
pyytää tukea ja apua asian selvittämiseen.Työpaikalla
voi kääntyä esimiehen, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen.
Syrjintää kokenut
• vaadi tapaukseen liittyvät perustelut
• ellet saa perusteluja tai perustelut eivät ole mielestäsi oikeat, ota yhteyttä työsuojeluviranomaisiin tai
omaan ammattiliittoosi.
Työnantajan on annettava kirjallinen selvitys työnhakijalle tai työntekijälle, joka katsoo joutuneensa syrjinnän kohteeksi.

Neuvontaa ja ohjeistusta
Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä
kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja
sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.
Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvoja henkilöille, jotka epäilevät joutuneensa tasa-arvolaissa kielletyn syrjinnän kohteeksi.Tasa-arvovaltuutettu antaa
tietoja myös lain sisällöstä ja soveltamisesta käytännössä. Jos tasa-arvovaltuutettu huomaa, että tasa-arvolain
velvoitteita ei noudateta tai että säännöksiä rikotaan,
hänen on pyrittävä estämään se ohjeistamalla.Tasaarvovaltuutettuun voi olla yhteydessä myös silloin, kun
syrjintä johtuu useammasta perusteesta (moniperustainen syrjintä).
Yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä valvovat työsuojeluviranomaiset sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää
yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut
tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella.

20     Työturvallisuuskeskus

Jos kyseessä on työturvallisuuslaissa kielletty häirintä tai työsopimuslain vastainen menettely, voi ohjeita
pyytää työsuojeluviranomaiselta.
Syrjintäkieltojen rikkomisesta voi saada hyvitystä,
mutta se edellyttää hyvityskanteen nostamista käräjä
oikeudessa.Todistustaakka on vastaajalla. Jos syrjintä
epäilyn perusteella voidaan olettaa syrjinnän tai
vastatoimien kieltoa rikotun, vastapuolen on syrjintäolettaman kumotakseen osoitettava, että kieltoa ei ole
rikottu. Syrjintää epäilevän tulee osoittaa, että syrjinnän
kieltoa on todennäköisesti rikottu. Jos syrjintäolettama
syntyy, toisen osapuolen on osoitettava, että menettely
on johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta. Jos epäilee rikosta, voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.
Jos epäilet tulleesi syrjityksi työelämässä, toimi näin
• Pyydä työnantajalta selvitys asiasta. Keskustele työnantajan kanssa syrjinnäksi kokemastasi menettelystä
ja pyydä sille kirjallinen perustelu. Jos on kyse häirinnästä, pyydä työnantajaa puuttumaan tilanteeseen.
• Voit myös pyytää työpaikan työsuojeluvaltuutetun
tai luottamusmiehen viemään asiaasi eteenpäin.
• Mikäli keskusteltuasi työnantajan kanssa edelleen
epäilet tulleesi syrjityksi jollakin laissa kielletyllä
perusteella tai et saa työnantajaltasi selvitystä, voit
ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen asian selvittämiseksi. Voit myös ottaa yhteyttä ilman, että nimesi
tulee esille.
• Huomaa, että syrjintäasia vanhentuu asiasta riippuen
1–2 vuodessa.
• Ilmoittaessasi työsuojeluviranomaiselle työsyrjinnästä varaudu kertomaan seuraavat asiat:
−− Mitä työnantajan toimintaa tai laiminlyöntiä pidät syrjintänä?
−− Millä laissa mainitulla syrjintäperusteella katsot,
että sinua on syrjitty?
−− Onko työnantaja ollut tietoinen sinuun liittyvästä
syrjintäperusteesta ennen sinua koskevan ratkaisun tekemistä?
−− Miksi katsot, että työnantaja on syrjinyt sinua
tällä perusteella?
−− Miten työnantaja on perustellut syrjintänä pitämääsi toimintaa?   

• On hyvä tiedostaa, että viranomaiselle toimittamasi
•

asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.
Mahdollisen hyvityskanteen nostamista varten kannattaa olla yhteydessä omaan ammattiliittoon tai
työoikeutta tuntevaan lakimieheen tai asianajajaan.
Työsuojeluviranomaisen toimivaltaan ei kuulu hyvi-

•

tyskanteiden ajaminen tai niissä avustaminen. Hyvityskanne tehdään käräjäoikeuteen.
Voit olla yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi
harkintansa mukaan avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia
tutkittaessa.
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Keskeiset käsitteet
Epäsuotuisa asema tarkoittaa, että työntekijä on jonkin
edun, velvollisuuden, toimenpiteen, valintaperusteen tms.
suhteen joutunut objektiivisesti arvioiden huonompaan
asemaan muihin häneen verrattaviin työntekijöihin tai
vastaavassa asemassa työmarkkinoilla yleisesti hyväksyttyyn ja tavanomaiseen menettelyyn nähden.
Ikäjohtaminen on töiden organisointia ja johtamista
ihmisen elämänkulun ja voimavarojen näkökulmasta.
Ikäsyrjintä on ikään perustuvaa ennakkoluuloisuutta
ja eriarvoista kohtelua.
Ikäystävällisyydellä tarkoitetaan sellaisia työyhteisön
käytäntöjä, joilla lisätään eri-ikäisten työntekijöiden voimavarojen ja kykyjen hyödyntämistä työssä.
Kohtuullisella mukautuksella turvataan vammaisen
henkilön tosiasiallinen yhdenvertaisuus eri tilanteissa.
Monikulttuurisuus tarkoittaa kulttuurien moninaisuutta, ajattelutapaa tai ideologiaa, jossa monikulttuurisuuden tilaa arvostetaan, vaalitaan tai lisätään, tai
politiikkaa, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja löytämään yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle.
Monimuotoisuuden määritteitä ovat ikä, sukupuoli,
vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus,
kieli, uskonto, vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen
sekä työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus ja arvot.
Oikeuttamisperuste liittyy syrjinnän määritelmään
siitä, milloin erilainen kohtelu on hyväksyttävää.
Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on
käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen.
Palkkatuki on tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Se on rahallinen korvaus
siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista
enemmän aikaa työntekijän perehdyttämiseen ja työnopastukseen.TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan.
Perehdytyksellä tarkoitetaan toimia, joiden avulla
uusi työntekijä ohjataan työtehtäviinsä ja tutustutetaan
työympäristöönsä.
Positiivinen erityiskohtelu on erityistukea, jota
voidaan tarjota työpaikalla heikommassa asemassa oleville esimerkiksi ikääntyneille tai vajaakuntoisille.
Seksuaalivähemmistöllä tarkoitetaan homo- ja
biseksuaaleja.
Sukupuolivähemmistöllä tarkoitetaan transsukupuolisia, transgender-ihmisiä, transvestiitteja sekä intersukupuolisia.
Tarpeellisuusvaatimus tarkoittaa, että työnantaja
saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen
kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Tasa-arvolla työssä tarkoitetaan sukupuoleen,
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää tasa-arvoa.
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Tasa-arvosuunnitelma on suunnitelma niistä
konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla ehkäistään
sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen
ilmaisun perusteella tapahtuvaa syrjintää ja edistetään
tasa-arvoa.
Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton
lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön
hallinnonalalla.Tehtävänä on valvoa naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista, antaa
ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.
Työhönvalmentaja voi tukea työnantajaa työtehtävien räätälöinnissä osatyökykyiselle sopivaksi ja tukien
hakemisessa työsuhteen solmimisen.
Työolosuhteiden järjestelytuki korvaa apuvälineitä.TE-toimisto voi myöntää harkinnanvaraista työolosuhteiden järjestelytukea vammaisen tai sairaan henkilön
työllistymisen tai työssäpysymisen tukemiseksi.
Työolosuhteiden mukauttaminen on yksilöllisten tarpeiden ja toimintarajoitteiden huomion ottamista ja ratkaisuja työpaikalla.
Työsuojeluviranomainen valvoo alueellisesti työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista sekä antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen
ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä
kysymyksissä.
Työsyrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua jollakin yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kielletyllä
syrjintäperusteella.
Vammaisella tarkoitetaan henkilöä, joka voi tarvita
tukitoimia selviytyäkseen työssä tai työpaikan olosuhteissa.
Vastatoimien kielto tarkoittaa, että työnantaja ei
saa tiukentaa huomattavasti työntekijän työsuorituksen
valvontaa työntekijän ryhdyttyä toimiin yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon turvaamiseksi.
Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset
ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta
henkilöön liittyvästä syystä.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on suunnitelma
niistä konkreettisista toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.
Yhteiskuntavastuu tai on termi, joka merkitsee
organisaation velvoitetta toimia vastuullisesti omassa
yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa.

Esimerkkejä työpaikoista, joissa monimuotoisuus
on otettu huomioon onnistuneesti
AIG

MAINIO VIRE OY

AIG Europe Limited on American International Group,
Inc. (AIG):n tytäryhtiö.
AIG on vahinkovakuutuskonserni, joka toimii yli 130
maassa, ja jonka palveluksessa on noin 40 000 työntekijää ympäri maailmaa. Suomessa AIG:n palveluksessa
on yli 50 asiantuntijaa, jotka vastaavat yksilöllisten vakuutusratkaisujen räätälöinnistä ja vahinkojen hoidosta.
Lisäksi yksityisasiakkaiden palvelukeskuksessa työskentelee yli 20 henkilövakuuttamisen ammattilaista. Lisäksi
AIG palvelee Suomesta käsin asiakkaita myös Baltian
maissa.
AIG:lla ei ole erikseen sääntöjä, perehdyttämistä tai
koulutusta monimuotoisille työyhteisöille. Sen sijaan
AIG:lla on vahva perinne monimuotoisten työyhteisöjen rakentamiseen ja suosimiseen.Tämä näkyy siinä,
että AIG on globaali organisaatio, joka vastaa kaikkien
työntekijöiden kouluttamisesta AIG:n ideologiaan ja siihen, ettei mitään ryhmää saa suosia tai syrjiä. Kaikkien
uusien työntekijöiden on osallistuttava Diversity -koulutukseen, jota järjestetään myös internet-sivujemme
kautta. AIG:lla tuetaan ja järjestetään sekä osallistutaan
monimuotoisuus-tapahtumiin maailmanlaajuisesti.
Esimiehillä on hyvin tarkat kriteerit tasapuoliseen
kohteluun ja palkkausprosessissa kiinnitetään tähän
erityisesti huomiota. Näin ollen AIG:lle on Suomessakin
muodostunut melko monimuotoinen työyhteisö paikalliset kriteerit huomioon ottaen.

Mainio Vire on maamme suurimpia sosiaali- ja hoivapalveluita tarjoavia yrityksiä, joka tarjoaa palveluita kunnille, yhteisöille ja yksityisille asiakkaille.
Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemaansa
yksilöllistä hoitoa, hoivaa, kuntoutusta ja muita palveluja elämäntilanteeseensa sopien - joko omassa tai Mainio Vireen tarjoamassa kodissa. Asiakkaat voivat luottaa
olevansa ammattilaisen käsissä. Mainio Vire on osa Mehiläinen-konsernia.

ISS Palvelut
ISS Palvelut on kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys joka
tuottaa siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus- ja ruokailupalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle
sektorille. Henkilökuntaa on yli 10 000. ISS Palvelut on
osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 77 maassa.
ISS:llä on pitkät yli 10-vuotiset perinteet monimuotoisuuteen työyhteisöissä. Siellä osataan ennakoida ja
toimia. Aluksi koulutuksia järjestettiin palvelupälliköille.
Tietyillä palvelupäälliköillä monikulttuurisuus on vahva
osaamisalue ja aito kiinnostuksen kohde. Heidän alaisuuteensa sijoittuvat usein maahanmuuttajat ja työkykyrajoitteiset, joten asiat sujuvat hyvin.
Perehdytykseen on panostettu eri kielillä (englanti,
ruotsi, viro, venäjä). Ongelmana on, että englantia ei
aina ymmärretä riittävän hyvin. ISS:llä on järjestetty
kuulovammaisille tulkit. Perehdytyksessä käytetään lyhyitä kuvallisia aineistoja ja videoita sekä teemakortteja
ja viuhkoja keskustelun pohjaksi.
Työkykyasioissa räätälöidään työnkuvaa, työaikaa ja
sisältöä tarpeen mukaan.Yhteistyössä mukana ovat: työsuojelupäällikkö, työterveyspäällikkö ja työhyvinvointipäällikkö. Myös työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies
ovat tukena työkykykeskusteluissa sekä tarvittaessa, ns.
hankalissa keskusteluissa.

Monimuotoisuus Mainio Vireessä
Mainio Vireessä pyritään oppimaan muiden kulttuurien
edustajilta ja antamaan heille oma ääni työyhteisössä.
Monimuotoisen työyhteisön suurimmat haasteet
syntyvät eroista kielitaidossa. Ulkomaalaistaustaisella
henkilöllä saattaa olla vaikeuksia esimerkiksi puhumiseen ja asioiden kirjaamiseen liittyvissä tehtävissä.
Myös vuorovaikutustapojen kulttuuriset erot tuovat
haasteita työskentelyyn: esimerkiksi suomalaistaustaiset
työtekijät voivat jättää kertomatta asioita, mikäli niitä ei
erikseen kysytä.
Esimiestyöllä on suuri merkitys monikulttuurisen ja
monimuotoisen työyhteisön johtamisessa. Monikulttuurisen työyhteisön esimiehenä toimiminen ei juurikaan
eroa suomalaistaustaisen työyhteisön johtamisesta,
mutta esimerkiksi erilaiset uskonnot ja eroavuudet
huumori- tai hierarkiakäsityksissä on hyvä ottaa huomioon jo ennakkoon.
Erityistä tukea vaativia työntekijöitä Mainio Vireessä
ei työn raskaudesta ja vaativuudesta johtuen ole paljon.
Mainio Vireessä käy kuitenkin aika ajoin työharjoittelijoita, joilla voi olla tarvetta erityiselle tuelle (mm. vammaiset, Asperger-oireyhtymä, autismi).Tällöin tehdään
yhteistyötä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa, joka
järjestää koulutusta erityistä tukea vaativan opiskelijan
ohjaustyöhön.

MULTI-TRAIN -tutkimushanke
Mainio Vire oli vuosina 2013–2016 mukana Suomen
Akatemian rahoittamassa MULTI-TRAIN -toimintatutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on auttaa sosiaali- ja
terveysalan työyhteisöjä kehittämään hyvin toimivia
käytäntöjä monikulttuurisen työn arkeen.
Tutkimus- ja kehitystyön kohteina olivat kulttuurien
välisen työn keskeiset osa-alueet: monimuotoisuuden
johtaminen, rekrytointi ja kvalifikaatiot, kulttuurien välinen vuorovaikutus ja kulttuurien välinen oppiminen.
Tutkimustulosten mukaan Mainio Vire haluaa kehittää monikulttuurisia työyhteisöjä ja olla edelläkävijä.
Tutkimukseen osallistuneet työntekijät kokivat oppineensa ymmärtämään paremmin työyhteisön toisin
toimivia jäseniä, hyväksymään erilaisia yksilöllisiä ja
kulttuurisia tapoja, kuten aikakäsityksiä, ja kokevat
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tulleensa joustavammiksi.Työntekijät ovat oppineet
kohtaamaan ja ohjaamaan paremmin uusia ulkomaalaistyöntekijöitä.
Tutkimukseen osallistuneilla esimiehillä on pitkä
kokemus esimiestyöstä ja heille monikulttuurisuus on
arkipäivää.Yksilötasolla tutkimus on tuonut esimiehille
lisää tietoa ja ymmärrystä sekä uusia tapoja ajatella ja
toimia työyhteisössä.
Suomen kielen oppiminen nousi tutkimuksen aikana esille yhtenä tärkeimmistä asioista. Mainio Vireen
työntekijät ovat valmiita auttamaan kielen oppimisessa
ja rohkaisevat ulkomaalaistaustaista kollegaa kysymään,
jos hän tarvitsee työssään tukea ja neuvoja. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät puolestaan toivovat Mainio
Vireeltä suomen kielen opetusta.
Keväällä 2016 Mainio Vireessä järjestettiin verkkoopetusta ulkomaalaistaustaisille työntekijöille tukemaan heidän hoitotyötään ympäri Suomen.

VAASAN KAUPUNKI, Pohjanmaan tulkkikeskus
Vaasaa kutsutaan Pohjolan energiapääkaupungiksi.
Kansainvälisessä, aidosti kahdella kielellä toimivassa
kaupungissa on 67 000 asukasta ja noin 110 eri kansallisuutta.
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Pohjanmaan tulkkikeskus on osa Vaasan kaupungin
organisaatiota.Tulkkikeskuksella on tukena kaupungin
oma ohjeistus koskien työhyvinvointia ja turvallisuutta.
Koska tulkkikeskus tekee töitä kielien ja kulttuurien
kanssa, on käsite monikulttuurinen tai monimuotoinen
työyhteisö erittäin tuttu ja arkipäivää. Näin ei välttämättä ole kaupungin kaikissa toimipisteissä. Perehdyttämiskansioita on, mutta ne ovat hyvin pitkälti suunniteltu
käytettäväksi kaikilla ryhmillä. Kaikki työntekijät eivät
välttämättä osaa niin hyvin suomea tai ruotsia, eikä kaikissa työtehtävissä sitä vaaditakaan.
Tarvetta olisi selkeälle oppaalle, jossa on perustietoa
maahanmuutosta ja myös siitä, että työelämään tulee
ihmisiä eri kulttuuri- ja koulutustaustoista ja monia asioita ei enää voi pitää itsestään selvänä.Työturvallisuusasiat pitäisi voida perehdyttää selkokielellä ja mielellään
kuvien kera. Myös esimies tarvitsee ohjeistuksen monikulttuuristen ihmisten perehdyttämisen tueksi.Aineistoa
olisi myös hyvä olla käännettynä useille eri kielille.
Kansainvälinen työyhteisö tuo mukanaan uusia
haasteita, mutta avaa samalla uusia kehittymismahdollisuuksia.

Lähteet ja lisätietoa
Verkkosivut

Julkaisut

AKAVA, www.akava.fi, korkeastikoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö

Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää
sukupuolten tasa-arvoa? Ohjeet tasa-arvosuunnitelman
laatimiseen,Työelämän tutkimuskeskus,Tampereen
yliopisto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, www.ek.fi
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, www.etla.fi
Kansaneläkelaitos, www.kela.fi/asiointi
Kirkon työmarkkinalaitos, www.sakasti.evl.fi
Kuntatyönantajat, www.kt.fi
Seta, www.seta.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö, www.stm.fi
Suomalaisen lainsäädännön tietopankki, www.finlex.fi
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, www.sak.fi
Sykettä työhön, www.sykettatyohon.fi/tyokaari
Tasa-arvosivusto, tasa-arvovaltuutettu, www.tasa-arvo.fi

Monikulttuurinen työpaikka -opas esimiehille,
Työterveyslaitos TTL
Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus,
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015
Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille,
Sosiaali- ja terveysministeriö 2015
Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria -opas
ikäohjelman laatimiseen
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille,
FIBS yritysvastuuverkosto 2015

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, www.sttk.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö, www.tem.fi
Työsuojeluhallinto, www.tyosuojelu.fi
Työterveyslaitos, www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama
Työturvallisuuskeskus TTK, www.ttk.fi
UNIONEN, Ruotsi, www.unionen.se
VATES-säätiö, www.vates.fi , asiantuntijaorganisaatio
vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten
henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi
Väestöliitto, www.vaestoliitto.fi
World of Management, www.wom.fi
Yhdenvertaisuussivusto, www.yhdenvertaisuus.fi
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, www.syrjinta.fi
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Omia muistiinpanoja
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Työturvallisuuskeskus, p. 09 616 261, www.ttk.fi

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus
ja tasa-arvo työyhteisössä

Kuva: Shutterstock

Tämän julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä, moni
muotoisuuden johtamisessa sekä näihin aiheisiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisessa.
Julkaisu on suunnattu johdolle, esimiehille, työsuojelu
henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä henkilöstön
kehittämistehtävissä toimiville.
Monimuotoisuudella tarkoitetaan organisaation
henkilöstön, asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien
moninaisuutta ja moniarvoisuutta. Monimuotoisuuden
määritteitä ovat ikä, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto,
vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen. Nämä ovat
myös lakien määrittelemiä syrjintäperusteita, joiden
vuoksi ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.
Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia
ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, kokemus, taidot, työnteon tapa, persoonallisuus
ja arvot.

