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This thesis examines workplace diversity, inclusion and equality. The aim of the study is to
find out how members of different minority groups, genders and age groups perceive
inclusion and equality in service sector organisations, and to find out ways to support
diversity and inclusion in those organizations. The theoretical background of the study is
based on academic literature on diversity, diversity management and inclusion.
The approach of the study is quantitative. A total of 684 employees in seven different service
sector organizations responded to a survey on inclusion and equality. 219 respondents
identified themselves to be part of a minority group and 450 respondents felt represented by
the majority group. The results were analyzed and presented as percentages. In addition, the
open-ended questions were analyzed with qualitative methods.
According to the main results and findings of this study, minority groups felt less appreciated,
included, and heard compared to the majority group. Not many differences were found
between the experiences of men and women. The older the employees were, the less
appreciated, valued and heard they felt. The minority groups had faced or witnessed
discrimination more than the majority group within a year. The main reason for most of the
discrimination experienced was difference in opinion and discriminatory conduct was mainly
conducted by managers. Recruiting for manager and leadership positions was seen as the most
unequal HR process. Women felt inequality more than men in the spheres of compensation,
job tasks and the ability to maintain work-life balance. The level of inequality at work was
experienced variously in different age groups.
Organizations should develop practices that support diversity in leadership positions, manager
positions and training, HR processes, structures and within employees. Equality should be
promoted by training directors and managers and developing HR processes from the
perspectives of diversity and inclusion using active and transparent communication. Finally,
introducing flexible working conditions and ways to improve work-life balance would
support the equity between genders.

ALKUSANAT
Tämä lopputyö on ollut henkilökohtainen oppimisprosessi suomalaisten organisaatioiden
monimuotoisuuteen, monimuotoisuus- ja osallisuuskeskusteluun ja Suomessa tapahtuvaan
työelämäsyrjintään. Sen työstäminen on opettanut paljon yhteiskuntamme näkymättömistä
ennakkoluuloista ja rakenteellisesta syrjinnästä. Tämän tutkimuksen kirjoittaminen on
innostanut ja inspiroinut minua edistämään yhdenvertaisuutta työelämässä ja puhumaan
monimuotoisuuden puolesta. Tutkimusta laatiessani olen myös ymmärtänyt, että todellinen
henkilöstön monimuotoisuus on oppimisprosessi niin yksilöille kuin organisaatioillekin ja
oma oppimispolkuni on vasta alkanut. Monimuotoisuuden edessä on oltava armollinen
itselleen, omalle keskeneräisyydelleen ja ennakkoluuloilleen. Tärkeintä onkin se, että
haastamme itseämme kyseenalaistamaan syrjintää edistäviä normeja ja rakenteita vastaan.
Lisäksi meidän tulee tarjota eri vähemmistöryhmille mahdollisuus tulla kuulluksi ja osallisiksi
omina itsenään.
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JOHDANTO

Henkilöstön monimuotoisuus on teemana ajankohtainen sekä yhteiskunnallisesta
näkökulmasta, että liiketoiminnan tarpeissa. Monimuotoisuusjohtamisen on todettu olevan
yksi tärkeimmistä henkilöstöhallinnon (HR:n) kohtaamista modernin organisaation haasteista
(Alcázar ym. 2013, 46). Eri maissa on erilaiset rakenteet ja haasteet monimuotoisuuden,
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi. Sosiaalinen media tuo maailmanlaajuisia
ilmiöitä nopeasti ihmisten tietoisuuteen ja suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun,
jonka vuoksi ne herättävät myös liiketoiminnan mielenkiinnon. Elämme parhaillaan
ajanjaksoa, jolloin maailmanlaajuiset yhdenvertaista kohtelua edistävät liikkeet, kuten MeToo
ja Black Lives Matter, tuovat näkyväksi yhteiskunnassa ja työelämässä valloillaan olevaa
rakenteellista syrjintää ja syrjiviä käytäntöjä. (Louvrier 2020)

Kyselyissä, jotka ovat kartoittaneet liiketoimintajohdolta organisaatioiden tulevaisuuden
haasteita, on korostettu globaalia haasteita henkilöstön saatavuudessa (Universum Global
2019). Suomessa henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa voimakkaasti kaupungistuminen ja
kohtaanto-ongelmat työttömien osaamisessa ja yritysten tarpeissa. Se tarkoittaa sitä, että
yritysten tulee entistä voimakkaammin keskittyä henkilöstön saatavuutta tukeviin
toimenpiteisiin ja puhutella monimuotoisempaa työvoimaa varmistaakseen, että sillä on
tulevaisuudessa uusia työntekijöitä ja että nykyiset työntekijät voivat kukoistaa. Erityisesti
palvelualoilla hyvinvoiva ja oman potentiaalinsa maksimoiva työntekijä on entistä
kriittisempää.

Suomalaista tutkimusta osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta yksityisen sektorin
organisaatioista on toistaiseksi vähän. Tämä pro gradu työ aloitetaan määrittelemällä
henkilöstön monimuotoisuuden ja osallisuuden käsitteistön syntyä globaalisti ja kuvataan,
miten käsitteet näyttäytyvät tällä hetkellä Suomessa ja suomalaisessa liike-elämässä. Sen
jälkeen esitellään monimuotoisuusjohtamista ja yhdenvertaisuutta tukevia
henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Empiirisessä osiossa tutkitaan palvelualalla toimivien
organisaatioiden henkilöstön kokemuksia osallisuudesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta, jonka
pohjalta tehdään suosituksia toimenpiteistä, joilla osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
kokemusta voitaisiin organisaatioissa edistää.
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1.1

Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida palvelualalla toimivien
organisaatioiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemuksia henkilöstön
monimuotoisuuden näkökulmista. Tarkoituksena on kartoittaa, miten eri ikä-, sukupuoli- ja
vähemmistöryhmiin kuuluvat työntekijät kokevat osallisuutta työyhteisössään identiteetistään
riippumatta. Yhdenvertaisuuden toteutumista kartoitetaan selvittämällä työntekijöiden
syrjintäkokemuksia. Lopuksi pohditaan tapoja, joilla edistää henkilöstön monimuotoisuutta,
osallisuutta ja yhdenvertaisuuden toteutumista näissä organisaatioissa.
Tutkimuskysymyksenä arvioidaan, ”kuinka paljon osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koetaan ja
miten niitä tuetaan palvelualalla toimivissa organisaatioissa?” Alakysymyksinä kartoitetaan,
”kuinka paljon henkilöstö kokee arvostusta, osallisuutta sekä vaikuttamista työyhteisössään?”.
Lopuksi pohditaan ”millä toimenpiteillä henkilöstön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
kokemusta voidaan edistää?” Alakysymykset perustelevat pääkysymyksen asettelua sekä
tutkittavia näkökulmia.

Tämän lopputyön aineisto on kerätty seitsemältä palvelualalla toimivalta organisaatiolta,
joiden tuloksia arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Vaikka henkilöstötutkimuksia on tehty
organisaatioissa säännöllisesti, ei osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemuksiin liittyvää
kartoitusta ja arviointia ole vielä toteutettu tai organisaatioilla on siihen liittyviä tietoaukkoja.
Tutkittavat organisaatiot saavat olennaista tietoa henkilöstön osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden kokemuksen nykytilasta, jota voivat hyödyntää omien toimintamallien
kehittämisessä.

Tutkimuksen tavoitteena ei ole keskittyä tarkastelemaan osallisuutta pelkästään yksittäisen
vähemmistöryhmän näkökulmasta. Koska tutkimus keskittyy olemassa olevan henkilöstön
kokemuksiin, se ei tuo näkyväksi rakenteellista syrjintää tilanteissa, joissa vastaajia ei ole
riittävästi – mutta antaa jatkotutkimusaiheita ja pohdintoja tulevaisuutta ajatellen.
Lähdeaineistona käytetään pääosin kauppatieteiden, johtamisen tai henkilöstöjohtamisen
tutkimuksen artikkeleita ja kirjallisuutta. Asiantuntijahaastatteluita on hyödynnetty, kun
aiheeseen on tutustuttu ja heiltä on haettu tukea johtopäätösten tulkinnoissa. Yhteiskunnallista

9

keskustelua voidaan täydentää myös medialähteisiin viitaten ja liike-elämän ilmiöitä
yksityisten organisaatioiden toteuttamilla tutkimuksilla.

1.2

Tutkimuksen viitekehys ja metodologia

Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty erityisesti Shore, Randel, Chung, Dean, Ehrhart, &
Singh (2011, 1276) viitekehystä osallisuuden ilmapiiristä, johtamisesta ja osallisuutta
tukevista käytännöistä, joilla he tunnistivat olevan vaikutusta organisaation hyvinvointiin ja
suorituskykyyn. Tutkimuksen empiirisessä osiossa toteutettavan kyselyn osallisuuteen
viittaavat kysymykset perustuvat pääosin Jansen, Otten, Van der Zee & Jansin (2014, 374)
sekä Nishiin (2013, 1761) tutkittuihin kysymyksiin, jotka todensivat Shore ja hänen
kollegoidensa (2011, 1276) havaintoja. Lisäksi kyselyssä kysyttyjä syrjintää ja
yhdenvertaisuutta kartoittavat kysymyksiä on yleisesti käytetty myös muissa suomalaisissa
organisaatiossa. Kysymykset on arvioitu myös yhdessä kyselyn toteuttaneiden
organisaatioiden kanssa, jotta voidaan varmistaa niiden relevanttius organisaatioiden
tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastelulla on vältetty mahdollisten päällekkäisten
kysymysten esittäminen vuosittaisten henkilöstötutkimuksien kanssa.

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen tutkimus, jonka avoimia vastauksia on analysoitu
aineistolähtöisesti kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin
kyselytutkimusmenetelmällä ja aineistoa analysoitiin prosentein ja perustunnusluvuin.
Osallisuutta on arvioitu pääasiassa suljetuin kysymyksin ja yhdenvertaisuuden kokemuksia
avoimin kysymyksin. Tutkimuksen aineisto on kerätty seitsemältä palvelualan organisaatiolta
eri puolilta Suomea. Tutkittavat organisaatiot ovat itsenäisiä palvelualalla toimivien
yksityisen sektorin yrityksiä tai niiden osia. Yksi tutkittavista organisaatioista on
asiantuntijaorganisaatio, mutta valtaosa kyselyyn vastanneista toimii asiakasrajapinnassa
työntekijätason tehtävissä. Organisaatioiden taustoissa on myös eroja siinä, miten ne ovat
käsitelleet ja viestineet monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta esihenkilöille ja
henkilöstölle.
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1.3

Keskeiset käsitteet

Monimuotoisuuden käsitteistö on kirjavaa, eikä käsitteistö ole vielä vakiintunut suomen
kielessä (Louvrier 2020). Lisäksi terminologiassa on tutkimusalakohtaisia eroja
(Kielineuvonta 2020). Alla on lueteltuna tässä työssä käytettyä käsitteistöä, jonka
suomennokseksi tukea on haettu aiheeseen syventyneiltä asiantuntijoilta,
työturvallisuuslaitoksen verkkosivuilta, yhdenvertaisuuslaista sekä kielitoimiston
neuvonnasta. Tässä työssä pyritään välttämään vierasperäisten sanojen käyttöä, joka ohjaa
käsitteistön suomennoksia.

Monimuotoisuus (diversity)

Henkilöstön monimuotoisuuden määritteitä Suomessa ovat muun muassa 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 (Työturvallisuuskeskus 2019). Tässä
lopputyössä käytetään kuitenkin ilmaisua ”monimuotoisuus” tai ”henkilöstön
monimuotoisuus”. Henkilöstön monimuotoisuudesta käytetään Suomessa myös ilmaisuja
”henkilöstön diversiteetti” tai ”diversiteetti” (Louvrier 2020).

Osallisuus (inclusion)

Osallisuus tarkoittaa tässä lopputyössä monimuotoisuuden lähestymistapaa organisaatiosta,
jossa jokainen voi kokea olla oma yksilöllinen itsensä identiteetistään riippumatta ja kokea
arvostusta työyhteisön, tiimin tai työpaikan jäsenenä. Osallisuutta kokeva henkilö kokee
voivansa antaa potentiaalinsa organisaation käyttöön. Osallisuuden tavoitteena on saada
yksilö osaksi yhteisöä. (Kapoor, 2011, 288; Pless & Maak 2004, 132; Kielineuvonta 2020)
Osallisuutta voidaan kuvata myös inkluusiona, inklusiivisuutena tai mukaan ottamisena
(Louvrier 2020).
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Yhdenvertaisuus (equality)
”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” (Työturvallisuuskeskus 2019). Kyseessä on oikeudenmukaisuuteen tähtäävä
lähestymistapa, joka pyrkii mahdollistamaan kaikille ulottumisen samoihin mahdollisuuksiin
yhdenvertaisuustekijöistä riippumatta (Louvrier 2020).

Tasa-arvo (equity)
Tasa-arvoinen kohtelu on osa yhdenvertaisuutta, jolla Suomessa tarkoitetaan ”sukupuoleen,
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää tasa-arvoa”
(Työturvallisuuskeskus 2019).

Syrjintä (discrimination)

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin hänen
henkilökohtaisen ominaisuutensa perusteella. Henkilökohtaiset ominaisuudet on lueteltu
yhdenvertaisuuslaissa (kts. yhdenvertaisuus) (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014).

1.4

Tutkijan rooli ja yksityisyyden suoja

Tämän pro gradu työn kirjoittaja työskentelee yhdessä tutkituista organisaatioista. Tällä on
vaikutuksia tutkimuksen toteuttamiseen ja tulosten analysointiin, sillä tekijä omaa
organisaatioista hiljaista tietoa, joka ei välttämättä tule sanoitetuksi. Tausta henkilöstötyön
ammattilaisena ja henkilöstötutkimuksien parissa on luonut tekijälle asiantuntijuutta, joka
näkyy kyselyn laatimisessa, tuloksien tulkinnassa ja johtopäätöksissä. Tätä kokemusta on
tässä lopputyössä hyödynnetty esimerkiksi silloin, kun viitataan ”yleisiin
henkilöstötutkimuksiin liittyviin tulkintoihin” tai ”organisaatioissa tehtyihin
henkilöstötutkimuksiin”. Koska tekijä on työskennellyt organisaatiossa, tällä voi olla
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vaikutusta vastaajien kokemukseen tutkimuksen tietosuojasta ja luotettavuudesta. Kaikkia
vastaajiin liittyviä tietoja on käsitelty henkilökohtaisia tai yliopiston välineitä käyttäen. Ennen
kyselyyn vastaamista, vastaajien on ollut mahdollista tutustua tietosuojaselosteeseen, jossa
käydään läpi käsiteltäviä tietoja. Lisäksi vastaajille on tarjottu mahdollisuus kysyä lisätietoja
tietojen käsittelystä, mikäli he näin toivoisivat. Tietojen käsittelyn on pyritty olevan
vastaajalle niin läpinäkyvää kuin mahdollista.
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2

HENKILÖSTÖN MONIMUOTOISUUS JA OSALLISUUS

Tässä osiossa käsitellään ensin henkilöstön monimuotoisuuteen, osallisuuteen sekä
yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä, jonka jälkeen arvioidaan näiden
toteutumista Suomen työelämässä. Lisäksi arvioidaan, miksi monimuotoisuus on palvelualalla
toimiville organisaatioille tärkeää ja miksi organisaatioiden kannattaa sitoutua monimuotoisen
henkilöstön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen.

2.1

Monimuotoisuuden ja osallisuuden määritelmien kehittyminen

Monimuotoisuustutkimuksella ja osallisuuden tutkimuksella on sama teoreettinen historia.
Alla olevissa kappaleissa pyritään kuvaamaan monimuotoisuustutkimuksen ja henkilöstön
osallisuuden käsitteiden kehittyminen ja nykytila globaalisti sekä Suomessa. Kappaleissa
pyritään vastaamaan siihen, mitä monimuotoisuudella ja osallisuudella tarkoitetaan ja mitä
käsitteet tarkoittavat tämän päivän Suomessa.

2.1.1

Monimuotoisuuden kehittyminen

Monimuotoisuuden määritelmä ei ole tutkimuskentässä yksiselitteinen. Ensimmäiset
monimuotoisuuden johtamiseen ja tietoiseen työvoiman monimuotoisuuden lisäämiseen
viittaavat artikkelit julkaistiin 1980-1990 lukujen taitteessa, joissa todettiin, että naisten,
tummaihoisten, latinotaustaisten ja maahanmuuttajien työllistäminen tulee Amerikassa
lisääntymään merkittävästi seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana ja että työvoima
monimuotoistuu merkittävästi edellyttäen uudenlaista johtamista. 90-luvun alussa aloitettiin
myös tutkimaan monimuotoisia työryhmiä ja tunnistettiin monimuotoisuuden
liiketoiminnallisia hyötyjä. Yritysten globalisoituessa tunnistettiin liiketoimintahyötyjen
lisäksi myös maineriskit ja tarve esihenkilöiden ja johtajien kouluttamiseen, jotta
maksimoidaan monimuotoisten työryhmien ja yksilöiden hyödyntäminen organisaatioissa.
(Kapoor 2011, 284-286)

2000-luvulla monimuotoisuuden määritelmä on jakaantunut tutkimuskentässä kahteen
suuntaan: toinen määrittelee monimuotoisuutta kapeammin keskittyen
työllistämismahdollisuuksiin ja vähemmistöihin kohdistuviin toimenpiteisiin organisaatioissa.
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Vähemmistöön luokitellaan esimerkiksi etnisyyden, iän, sukupuolen, uskonnon, vamman tai
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Toinen – laajempi määrittely lähestyy
monimuotoisuutta kaikkien piirteiden osalta, jotka määrittelevät meitä yksilöinä, kuten
esimerkiksi toiminta- ajattelu- ja vuorovaikutustyylin, osaamisen, organisaatiotason,
kulttuurilliset piirteet, ekonomisen tilanteen, maantieteellisen sijainnin tai sukupolvien väliset
näkemyserot. (Harrison & Klein 2007, 1200; Kapoor 2011, 286-288) Kapoor (2011, 290)
nosti esille, että monimuotoisuuden määritelmä on myös kulttuurisidonnainen ja
yhteiskunnallinen asia, jonka vuoksi täsmällistä globaalia määritelmää on haastava tehdä.
Monimuotoisuuden haasteet vaihtelevat maakohtaisesti. Erityisesti kieli- ja viestintätieteilijät
korostavatkin käytetyn kielen merkitystä ja käytettävää kontekstia, kun määritellään
monimuotoisuutta. (Siltaoja & Vartiainen 2010, 261)
”Monimuotoisuus sisältää kaikki ominaisuudet ja kokemukset, jotka määrittelevät meitä
yksilöinä” (Diversity Task Force 2011, 7). Tämän määritelmän tavoitteena ei ole liittää
vähemmistöjä valtavirtakulttuuriin vaan luoda uutta, monimuotoisuuteen tähtäävää kulttuuria,
jossa jokainen voi kokea olla oma itsensä ja antaa potentiaalinsa organisaation käyttöön. Tätä
näkökulmaa monimuotoisuudesta viitataan tässä tutkimuksessa myös termillä osallisuus (eng.
inclusion) – tai joissakin yhteyksissä mahdollistava, mukaan ottava tai osallistava työkulttuuri
ja johtaminen. Sen keskeisiä periaatteita ovat kaikkien työntekijöiden kokema luottamus,
arvostus sekä yhteenkuuluvuus työyhteisössä yksilöllisyyttä arvostaen ja huomioiden.
Osallisuutta vaalivassa työkulttuurissa pyritään maksimoimaan kaikkien työntekijöiden
potentiaalia yksilöinä ja työryhminä hyödyttääkseen organisaation päämääriä. (Kapoor 2011,
287-288; Pless & Maak 2004, 132)

2.1.2

Osallisuuden kehittyminen

Osallisuuden tutkiminen on tutkimuskentässä vielä nuorta, jonka vuoksi täsmällisen ja
tutkijoiden yhtämielisen viitekehyksen, kirjallisuuden tai ilmiön kuvaus on haastavaa.
Monimuotoisuustutkimuksessa on viime vuosina puhuttu entistä enemmän osallisuudesta,
jonka oletetaan olevan edellytys sille, että monimuotoisuudesta voitaisiin saada kilpailuetua.
(Shore ym. 2011, 1262; Louvrier 2020)
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Netflixin inkluusiojohtaja (VP, Inclusion Strategy) Vernâ Myersin (2020) sanoin, ”Jos
monimuotoisuus on sitä, että kutsutaan juhliin, osallisuus on sitä, että kutsutaan tanssiin”.
Monimuotoisuudella ja monimuotoisuusjohtamisella pyritään käytänteisiin, jotka tukevat
muun muassa organisaatiossa henkilöstön rekrytointia ja eri taustoista tulevien henkilöiden
löytämistä ja palkkaamista, jotta työyhteisöt koostuisivat moninaisesta joukosta erilaisia
ihmisiä. Monimuotoiset työyhteisöt eivät kuitenkaan välttämättä hyödynnä
monimuotoisuuden tuomia mahdollisuuksia, jolloin aito kilpailuetu ja yksilön potentiaali jää
hyödyntämättä. Osallisuutta vaaliva kulttuuri ja johtaminen tähtää mukaan ottamiseen ja
arvostukseen sekä siihen, että organisaatiossa henkilöstö voi käyttää tasa-arvoisesti koko
potentiaaliaan yhteisön hyväksi sosiaalisesta identiteetistään riippumatta. Kun työyhteisö on
mukaan ottava ja osallistava, yksilön ei tarvitse peitellä omaa erilaisuuttaan ja hän pystyy
hyödyntämään identiteettiään yrittämättä sulautua valtavirtaan. Osallisuudella vaikutetaan
tällöin erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin, pysyvyyteen, luovuuteen ja suorituskykyyn
organisaatiossa. (Louvrier, 2020; Shore ym. 2011, 1276; Vohra & Chari 2015, 327)

Holvino, Ferdman & Merrill-Sands (2004) määrittelivät osallisuutta niin, että ihmisillä on
yhdenvertaiset sekä oikeudenmukaiset mahdollisuudet niin ryhmä- kuin yksilötasolla, ja että
ihmisten erilaisia taustoja ei vain tunnisteta vaan organisaatiot poistavat aktiivisesti esteitä ja
valtavirtaa tukevia rakenteita, jotta eri ryhmien jäsenillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet
päätöksentekoon ja valta-asemiin (Shore, Cleveland & Sanchez 2018, 177). Vohra & Chari
(2015, 327) totesivat, että monimuotoisuutta voidaan lisätä palkkaamalla erilaisia ihmisiä tai
muodostamalla teknisiä rakenteita, joilla tuetaan erilaisten ihmisten rekrytointia. Osallisuuden
kokemus on kuitenkin prosessi, joka vaatii ajattelutavan muutosta kaikissa organisaation
ihmisissä. He kokivat, että monimuotoiset työyhteisöt näyttäytyvät globaalisti
samankaltaisilta, kun taas ne työyhteisöt, joissa ihmiset kokevat osallisuutta, ovat
ainutlaatuisia. (Vohra & Chari 2015, 327)

Tässä työssä osallisuutta lähestytään erityisesti Shoren ja kollegoiden (2011,1276) luoman
viitekehyksen kautta (kuva 1). He lähestyvät osallisuutta sosiaalipsykologian optimaalisen
erottautumisen teorian kautta, jossa oletetaan, että yksilön toimintaa ohjaavat tunteet
yhteenkuuluvuudesta (belongingness) sekä ainutlaatuisuudesta (uniqueness). Heidän
mukaansa osallisuudessa yksilöä kohdellaan sisäpiiriläisenä ja rohkaistaan näyttämään
ympäröivälle ryhmälle oma ainutlaatuisuutensa. (Shore ym. 2011, 1262; 1266)
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Jansen ja hänen kollegansa (2014, 371) väittivät kuitenkin Ryanin ja Decin (2000)
sosiaalipsykologiseen itseohjautuvuusteoriaan perustuen, että kokemus ainutlaatuisuudesta
(uniqueness) ei kuitenkaan ole paras osa-alue arvioimaan yksilön osallisuuden kokemusta. He
perustelivat tätä sillä, että valtavirtaan (eli enemmistöön) kuuluvat henkilöt voivat kokea
ulkopuolisuutta, jos ilmapiiri suosii merkittävästi pelkästään ainutlaatuisuutta. Jansen ja hänen
kollegansa (2014, 371-372) ehdottivatkin, että ainutlaatuisuuden tilalla käytetään termiä
aitous (authencity). Sen koetaan sisällyttävän ainutlaatuisuuden tunteen ilman ylikorostunutta
lumoa olla erilainen kuin muut – vaan oma aito itsensä suhteessa omaan todelliseen
persoonallisuuteensa tai luonteeseensa ympäristön paineista huolimatta. Yhteenkuuluvuuden
sekä ainutlaatuisuuden tasapaino määrittävät osallisuutta yksilön näkökulmasta. Tämä muutos
on nähtävillä kuvassa 1, joka on suomennettu ja jota on mukailtu tätä tutkimusta varten.

Kuva 1. Osallisuuden osa-alueet ja lopputulokset
Shore ja hänen kollegansa (2011, 1275) esittävät olettamuksen (kuva 1), jonka pohjalta
työyhteisössä koettuun osallisuuteen vaikuttaa erityisesti organisaation osallisuuden ilmapiiri
(inclusiveness climate), osallisuutta tukeva johtajuus (inclusive leadership) sekä osallisuutta
tukevat henkilöstöjohtamisen ja työryhmän käytännöt (inclusiveness practises). Näitä osaalueita tutkimalla saadaan arvio työntekijän osallisuuden kokemuksesta. Myös muut
tutkimukset ovat tunnistaneet monimuotoisuus- tai osallisuuden ilmapiirin olevan yksi
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keskeisistä elementeistä, kun tarkastellaan organisaatioiden monimuotoisuutta tai
monimuotoisuudesta johtuvaa suorituskykyä. (Alcácar, Fernandéz & Gardey 2013, 42-43)
Shore ja hänen kollegansa (2011, 1276) arvelivat, että työyhteisöissä, joissa koetaan paljon
osallisuutta, on paremmat esimiesten ja työntekijöiden väliset suhteet, korkeampi
työtyytyväisyys, vahvempi sitoutuminen, pienempi vaihtohalukkuus ja korkeampi työsuoritus.
Lisäksi se näkyy parempana työhyvinvointina, luovuutena ja monipuolisempina työurina
(Shore ym. 2011, 1276). Myöhemmin tutkijat Jansen ja hänen kollegansa (2014) että Nishii
(2013) ovat tutkineet korrelaatioita Shore ym. (2011, 1276) esittämän osallisuuden ilmapiirin,
aitouden ja yhteenkuuluvuuden osalta. Näitä tutkittuja kysymyksiä hyödynnetään myös tämän
tutkimuksen empiirisessä osioissa. Kun henkilö kokee todellista osallisuutta työyhteisössä,
mahdollistetaan hyvinvoiva, suorituskykyinen ja omistautunut työntekijä. Tämän tutkimuksen
empiirisessä osiossa halutaankin selvittää tutkittavilta organisaatioilta osallisuuden ilmapiiriä
ja osallisuutta tukevia käytäntöjä.

2.2

Monimuotoisuuskeskustelu ja osallisuus työelämässä Suomessa

Yhdysvalloissa syrjinnästä säädettiin laki jo 1960-luvulla, mutta toimet sen edistämiseksi
katsottiin riittämättömiksi yritysmaailman näkökulmasta (Kapoor 2011, 285). Myös
Suomessa monimuotoisuuskeskustelu yrityksissä on alkanut lainsäädännön tukemana, josta se
on vain laajentanut kontekstiaan. Tasa-arvon edistämiseksi Suomessa työelämässä säädetiin
80-luvulla laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609). 1§:n mukaan ”Lain
tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä
tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä” (Laki
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/609). Vuonna 2014 lakiin on lisätty maininta
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaan syrjintään – ei pelkästään
miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon (Oikeusministeriö 2014).

Vuonna 2004 Suomessa tuli voimaan yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21), joka muun muassa
kielsi syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki uudistettiin vuonna 2014,
joka velvoittaa yrityksiä laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Lisäksi
esteettömyysvaatimukset lisääntyivät lakiuudistuksessa. Nykyinen lainsäädäntö onkin
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muotoiltu 8§:n (1325/2014) avulla: ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se
henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.”
(Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 §8)

Kiinnostus monimuotoisuuteen ja monimuotoisuusjohtamiseen on kasvanut
yhteiskunnallisessa keskustelussa merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Suomea (ja
muitakin Pohjoismaita) on pidetty homogeenisina kansoina, jonka vuoksi monimuotoisuutta
ei ole yhteiskunnassa kohdattu. Homogeenisiksi määriteltyjen yhteisöjen haasteina on usein
monikulttuuristen kokemusten puute ja erilaiset stereotypiat. Tämä näkyy esimerkiksi siinä,
että suomalaisissa organisaatioissa odotetaan maahanmuuttajien sopeutuvan suomalaisiin
käytäntöihin, eikä kieleen tai työtapoihin perustuvaa erilaisuutta pidetä suotavana. Väestö on
kuitenkin muuttunut ja muuttuu enenevissä määrin heterogeenisemmaksi lisääntyneen
maahanmuuton ja väestön ikääntymisen ja syntyvyyden vähenemisen myötä. (Siltaoja &
Vartiainen 2010, 264; Larja, Warius, Sundbäck, Liebkind, Kandolin & Jasinskaja-Lahti 2013,
179)

Suomessa on maantieteellisesti laaja pinta-ala, vähän ihmisiä ja kantaväestö koulutettuja
valkoihoisia miehiä ja naisia. Väki vähenee etenkin maaseudulta ihmisten muuttaessa
kaupunkeihin tai kaupunkikeskittymiin. Väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa.
Syntyvyys pienenee, mutta maahanmuuttajien määrä lisääntyy ja pitkällä aikavälillä väestö
monimuotoistuu merkittävästi – etenkin kaupungeissa (Tilastokeskus 2018). Jos Suomessa
asui 80-luvun lopulla noin 25 000 vieraskielistä, niin tänä päivänä vieraskielisten lukumäärä
lähentelee jo 400 000 (Tilastokeskus 2019a). Suomen väestörakenteen muutos asettaa paineita
myös työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittämiselle suomalaisissa organisaatioissa.
Pohjoismaissa on usein painotettu monimuotoisuuden moraalista tai eettistä näkökulmaa,
mutta esimerkiksi Tanskassa monimuotoisuusjohtamisen keskiössä korostetaan taloudellista
hyötyä sekä sosiaalista vastuuta. Tämä näkökulma ja lähestymistapa on taas suotuisampi
yritysmaailmassa etenkin silloin, kun halutaan saada muutosta aikaiseksi. (Siltaoja &
Vartiainen 2010, 265)
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2010-luvulla monimuotoisuus on suomalaisissa yrityksissä laajentunut globaalien yritysten
toimintamallienkin kautta ja erityisesti viime vuosina media on ollut aiheesta poikkeuksellisen
kiinnostunut. Monimuotoisuuteen suhtaudutaan tämän päivän Suomessa laajempana
käsitteistönä – ei pelkästään naisten ja miesten tasa-arvon edistämisenä ja yritysten
mielenkiinto systemaattiseen monimuotoisuuden kasvattamiseen ja varjelemiseen on
kasvanut. Osin tähän vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet, jotka ennusteiden
mukaan näyttävät kasvavan kiihtyvällä tavalla (Universum Global 2019, 5). Kiinnostusta lisää
myös Suomen hallituksen asettama tavoite työllisyysasteen nousulle, joka edellyttää isoja
rakenteellisia toimenpiteitä (Etla 2019). Samaan aikaan kun työllistämistavoitetta tulisi
nostaa, Suomessa on työttömiä työnhakijoita TE-toimiston kirjoilla 269 000 henkilöä
työttömyysasteen ollessa noin 6% (Tilastokeskus 2019b).

Monessa maassa yhdenvertaisuuskeskustelua on muun muassa edistää perhevapaiden
toteutumista ylipäätänsä (Louvrier 2020). Suomessa perhevapaita on ollut jo vuosikymmeniä,
mutta Suomessa tulisikin edistää erityisesti perhevapaiden toteutumista tasapuolisesti naisten
ja miesten välillä, sillä 90% perhevapaista pitävät naiset. Erityisesti yksityisellä sektorilla
korkeasti koulutetut naiset tai naiset, joilla on paljon tietopääomaa, olivat jättäneet useammin
ottamatta vastaan vaativampaa työtä tai tehtävää hoivavastuiden vuoksi kuin miehet.
Korkeasti koulutetut naiset kokevat myös perhevapaiden vaikuttaneen kielteisesti palkkaan ja
uramahdollisuuksiin. Myös syrjintää tapahtuu työelämässä erityisesti naisiin kohdistuen, sillä
puolet tasa-arvovaltuutetulle ilmoitetuista syrjintätapauksista liittyivät tilanteeseen, jossa
määräaikaista työsopimusta ei ole jatkettu raskauden tultua ilmi, perhevapailla olleen
työntekijän sijainen on vakinaistettu tai perhevapaalta palaavan työntekijän työtehtävä on
lakkautettu tai uudelleenorganisoitu. ”Niistä naisista, jotka olivat vaihtaneet työpaikkaa yli
kolmannes (36%) sanoi työpaikanvaihdoksen tapahtuneen vastentahtoisesti”. Yli 5 vuotta
yhteensä perhevapailla olleet äidit kokivat myös, että eivät ole saaneet tarpeeksi perehdytystä
palattuaan takaisin töihin. (Keyriläinen, 2019)

Suomessa mediakeskustelu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisemman työelämän puolesta lähti
jyrkkään nousuun vuonna 2019. Lisäksi työelämän yhdenvertaisuutta edistävä organisaatio
Inklusiiv perustettiin. (Louvrier 2020) Viime aikaisia medianostoja ja yhteiskunnallista
keskustelua monimuotoisuudesta työelämässä on aiheuttanut muun muassa yli 50 vuotiaiden
hankala työllistyminen sekä globaalin Black Lives Matter – liikkeen siivittämänä ruskeiden
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kokema syrjintä. Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisesta väestöstä 40% oli kokenut jotain
syrjinnän muotoa viimeisen 12 kuukauden aikana (Rask & Castaneda 2020, 229). Etniseen
alkuperään perustuvaa syrjintää on arvioitu olevan yleisin syrjintäperuste sekä Suomessa
(67%) että koko EU:n alueella (64%) (Eurobarometri 2015).

Suomessa yli 50-vuotiaiden työllisyysaste on merkittävästi alhaisempaan kuin muissa
Pohjoismaissa (Luukka 2019) ja Suomessa asuvien ruskeiden kokema syrjintä on ”Being
Black in the EU” -selvityksen mukaan tutkimukseen osallistuvista 12:sta maasta rasistisin
(FRA 2018). Myös muista vähemmistöryhmistä on tehty epävirallisia tai virallisia
tutkimuksia ja havaintoja. Vuonna 2020 toteutettiin Monimuotoisuusbarometri henkilöstöalan
ammattilaisille kartoittaen suomalaisten yritysten rekrytointikäytänteitä. Lisäksi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat
toteuttaneet selvityksiä maahanmuuttajien työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyen
(esimerkiksi Moni osaa!, Moninaisesti parempi – hanke, Kotona Suomessa -selvitys,
Kotoutumisen kokonaiskatsaus). Myös yksityiset organisaatiot ovat tehneet selvityksiä ja
kokeiluja monimuotoisuuden edistämiseksi, kuten esimerkiksi Työnimi -kampanja raportoi
romanien hankalasta työllistymisestä (De Fresnes 2018), Talouselämä Nokian palkkaepätasaarvo hankkeestaan (Talouselämä 2019) ja Duunitori anonyymistä rekrytoinnista Helsingin
Kaupungilla ja S-ryhmässä (Salminen 2019).

Kielivaatimusten nähdään Suomessa vähenevän henkilöstön saatavuuden vuoksi. Suomen
kielen osaamattomuus haastaa kuitenkin organisaatioita ja johtamista sekä johtamiseen
liittyviä käytänteitä. Englannin kielen vaatimus kasvaa koko ajan organisaatiossa, kun
lisääntyvä määrä muun kielisiä tulee palkatuiksi työvoiman saatavuuden haasteiden edessä.
Tulevaisuutta haastaa myös nuorten nopeampi vaihtohalukkuus, mikäli työ ei tyydytä tai
tunnu mielekkäältä tai työyhteisö ja työympäristö eivät vastaa odotuksia. Palvelualat
työllistävät erityisen paljon nuoria. Uusilla sukupolvilla (Y ja Z) on erilaiset
työelämäodotukset kuin aikaisemmilla sukupolvilla ja yritysten pitäisi vastata nopeasti näihin
odotuksiin. (Universum Global 2019) Vaikka perustyö ei muuttuisi, työn mielekkyyteen ja
työviihtyvyyteen voidaan vaikuttaa monimuotoisuuden ja osallisuuden tukemisella. Tuntuuko
minusta yksilönä siltä, että olen hyväksytty, minun on helppo toteuttaa itseäni työn kautta ja
saan työpaikaltani turvallisen yhteisön ja minua tuetaan yksilönä? Monimuotoisuuden ja
osallisuuden johtamisella etenkin mahdollistamisen ja mukaan ottamisen keinoin voidaan
21

pyrkiä yksilölliseen ja arvostavaan johtamiseen ja tätä kautta vähentämään vaihtuvuutta.
(Siltaoja & Vartiainen 2010, 265)

2.3

Yhdenvertainen kohtelu ja syrjintäkokemukset suomalaisessa työelämässä

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin hänen
henkilökohtaisen ominaisuutensa perusteella. Syrjinnästä säädetään yhdenvertaisuuslaissa,
tasa-arvolaissa, työsuhdelaissa, rikoslaissa ja kansainvälisissä ihmissoikeussopimuksissa,
joihin Suomessa ollaan sitouduttu. Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Välitön syrjintä on
sitä, kun ihmistä kohdellaan eri tavoin henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi, kuin muita
ihmisiä samanlaisessa tilanteessa. (Rask & Castaneda 2020, 229) Välillisellä syrjinnällä
tarkoitetaan tilannetta, joissa on ”näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö,
joka saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella,
paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia” (Yhdenvertaisuuslaki
1325/2014 13§). Rasismilla tarkoitetaan syrjintää ihonvärin, ihmisrodun tai etnisyyden
perusteella. Rasismi on ensisijaisesti ihmisen toimintaa ja ajattelua, johon vaikuttaa kulttuuri,
elinympäristö ja yhteiskunnan rakenteet. (Puuronen 2013, 2543)

Yleensä syrjintää tarkastellaan yksilön näkökulmasta: joku yksilö syrjii toiminnallaan toista
henkilöä henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi. Syrjintä tai rasismi voi kuitenkin olla myös
rakenteellista, institutionaalista ja vaikeasti nähtävillä olevaa, jonka vuoksi sen tunnistaminen
ja määritteleminen on hankalaa. Rakenteellinen syrjintä ei välttämättä tarkoituksella kohdistu
yksittäiseen vähemmistöryhmään vaan tämä tapahtuu välillisesti. Esimerkiksi Suomessa
työelämän rakenteellista syrjintää ilmentää se, että naiset pitävät pitempiä perhevapaita kuin
miehet, jolloin he ovat pidempään pois työelämästä ja menettävät ura- ja
palkankorotusmahdollisuuksia. Tämä on yksi syy, jonka vuoksi naiset työskentelevät
vähemmän vaativissa tehtävissä kuin miehet vaikka olisivatkin koulutetumpia tai saavat
samoissa tehtävissä miehiä vähemmän palkkaa. Rakenteellista syrjintää on myös se, että yli
50 vuotiaiden on vaikeampi työllistyä yrityksiin kuin alle 50 vuotiaiden ja maahanmuuttajien
tai muuta kieltä kuin suomea puhuvien on vaikea työllistyä Suomessa sellaisiinkin tehtäviin,
jotka eivät tosiasiassa edellytä suomea. Rakenteellinen syrjintä elää siis prosesseissa,
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politiikassa ja siinä systeemissä, jonka ympärillä elämme. (Puuronen 2013, Unzueta &
Lowery 2008, 1491-1492; Dirth & Branscombe 2017, 417-418)

Etenkin välillinen tai rakenteellinen syrjintä voi olla niin piilevää, etteivät syrjinnän kohteet
edes tunnista sitä itse (Larja ym. 2013, 181.) Esimerkki työelämästä tällaisesta tilanteesta
voisi olla se, että maahanmuuttajanuoret eivät osaa edes haaveilla vaativista asiantuntija- tai
johtotehtävistä, mikäli heille ei tarjota esimerkkejä henkilöistä, joihin voisivat samaistua, tai
he eivät saa tukea opinto-ohjaajilta, vanhemmilta tai muualta yhteiskunnasta muuta kuin
stereotyyppisistä koulutus- ja urapolkumahdollisuuksista. Tästä johtuen organisaatioiden
viestinnässä on erittäin tärkeää tuoda esiin monimuotoista johtoa ja asiantuntijoita ja tarjota
näin esimerkkejä myös nuorille.

Syrjintäkokemuksella tarkoitetaan yksilöllistä arviota ja tunnetta siitä, että on tullut syrjityksi.
Raskin ja Castanedan (2020, 230) artikkelissa todetaan myös, että ”joskus kokemus
syrjinnästä itseä kohtaan voi syntyä pohjautuen aikaisempiin elämänkokemuksiin tai
psyykkisiin rakenteisiin eikä välttämättä vastaa reaaliaikaista tilannetta.” Tämän vuoksi
myös syrjintäkokemuksen tunnistaminen on hankalaa. Toisaalta yksilön oma tunne syrjityksi
tulemisesta voi myös olla yhtä haitallista yksilölle kuin tosiasiallinen syrjintä. (Rask &
Castaneda 2020, 229) Jos se on haitallista yksilölle, se on välillisesti haitallista myös
työnantajille, josta tulisi olla huolissaan. Yritysten tulisikin pyrkiä mahdollisimman
läpinäkyviin ja avoimiin prosesseihin, jotka tukevat aliedustettujen ryhmien tuomista
valtaväestön tasolle, jolloin voitaisiin vähentää työelämässä tapahtuvien syrjintäkokemusten
syntyä.

Collins (2003, 16) totesi, että yhdenvertainen kohtelu myös työelämässä tarvitsee tuekseen
lainsäädäntöä ja politiikkaa, joka ei ole sama kaikille. Esimerkiksi raskaana olevien naisten
syrjinnän ehkäiseminen edellyttää tuekseen erilaista lainsäädäntöä naisille kuin miehille tai
fyysisen vamman tai rajoitteen omaava henkilö tarvitsee erityistä tukea saadakseen samat
mahdollisuudet työelämässä kuin muut. (Collins 2003, 16-17) Sen sijaan Suomessa
henkilöstötyön (HR) ammattilaisille tehdyn monimuotoisuusbarometrin (2020, 34) mukaan
osa suomalaisista yrityksistä katsoi, että ”seksuaalinen suuntautuminen (66 %), uskonto ja
vakaumus (62 %), sukupuoli (49 %) ja etninen tausta (43 %) ovat tekijöitä, joita ei tarvitse
ottaa lainkaan tai korkeintaan vain vähän huomioon HR-toiminnassa ja johtamisessa. Jotkut
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vastaajista katsoivat, että nämä ulottuvuudet eivät liity työntekoon lainkaan, vaan ihmisen
yksityisyyteen. Avovastauksissa tuotiin esiin, että nämä tekijät pitäisi ottaa huomioon vain
silloin, jos taustan takia työntekijöitä kohdeltaisiin eriarvoisesti tai syrjivästi, tai mikäli
työpaikalla esiintyy näihin liittyvää suvaitsemattomuutta” (Bergbom ym. 2020, 34).

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttaman tutkimuksen mukaan (Larja ym. 2012, 179), venäjän
kielisellä nimellä hakenut työnhakija joutui lähettämään kaksi kertaa enemmän
työhakemuksia päästäkseen haastatteluun, kuin suomen kielisen omaava työnhakija. Kyseisen
tutkimuksen mukaan syrjintä oli yhtä yleistä koulutustaustasta, kaupungista, työsuhteen
laadusta tai työllistämissektorista (yksityinen/julkinen) huolimatta ja havainto tuki myös
kansainvälisiä tutkimuksia. Raskin ja Castanedan artikkelissa (2020, 239) tunnistettiin että
”ne, jotka osasivat suomea tai ruotsia vähintään keskitasoisesti, raportoivat syrjintää
todennäköisemmin kuin heikommin kieltä osaavat”. Artikkelissa arvioitiin sitä, että
esimerkiksi nimittelyn ymmärtäminen vaatii jonkin verran kielitaitoa. Lisäksi ne, ketkä olivat
asuneet pidempään Suomessa, olivat mahdollisesti saaneet erilaisia kohtaamisia
yhteiskunnassa, jolloin myös todennäköisyys kokea syrjintää on suurempi kuin vähemmän
aikaa Suomessa asuneilla. (Rask & Castaneda 2020, 239)

2.4

Monimuotoisten työyhteisöjen ja osallisuuden hyödyt palvelualoilla toimiville
organisaatioille

Henkilöstön monimuotoisuudesta löytyy tutkimuksia, joissa on arvioitu sen hyötyjä ja myös
haasteita. Organisaatiolle ja yksilölle sillä voi olla etuja ja seurauksia riippuen, miltä kannalta
monimuotoisuutta tutkitaan ja arvioidaan sekä mihin monimuotoisuutta verrataan (tulokseen,
suorituskykyyn, toiminnan laatuun tms.) Suorituskykyyn sillä voi olla sekä positiivisia että
negatiivisia seurauksia etenkin lyhyellä aikavälillä. On mahdollista, että kohdatessaan
erilaisista taustoista tulevat ihmiset joutuvat perustelemaan enemmän ajatuksiaan ja
toimintaansa, joka voi näyttäytyä yksilöille raskaana ja turhauttavana. Myös kielitaito ja
kulttuurilliset erot hidastavat vuorovaikutusta ja joissain tapauksissa työn sujuvuutta.
Laajemmin tarkasteltuna monimuotoisuuden hyödyt tulevat kuitenkin esiin parempana
kommunikaationa ja luovuutena. Olennaista on tunnistaa organisaation tavoittelema strategia,
jonka perusteella voidaan arvioida, onko monimuotoisuudella organisaation suorituskykyyn
positiivisia vaikutuksia (esimerkiksi siitä, onko kyseessä kasvustrategia, innovaatiostrategia
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vai ei-kasvustrategia) tai, että minkälaisella henkilöstön monimuotoisuudella on organisaation
tavoitteita tukeva vaikutus. (Kemppainen 2013, 339; Shen, Chanda, D´Netto & Monga 2009
238, 243; Louvrier 2020; Bergbom, Toivanen & Väänänen 2020, 16-18; Shore ym. 2018,
177)

Työntekijöiden monimuotoisuuden on katsottu edistävän innovaatiotoimintaa (etenkin
globaaleissa yrityksissä tai globaalia kasvua tavoittelevissa yrityksissä), sillä monimuotoiset
yhteisöt tuovat erilaisia näkökulmia ja havaintoja sekä lisäävät organisaation
ongelmanratkaisukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi suvaitsevuuden ja
asiakaspalvelutaitojen on nähty kehittyvän. Kilpailuetua voidaan saavuttaa etenkin
organisaatioissa, joissa tavoitellaan monipuolista tai kansainvälistä asiakasryhmää. Se
tarkoittaa, että kehitystehtävissä olevien henkilöiden tulisi pystyä luomaan mahdollisimman
moniäänisiä ja eri näkökulmista tarkastelevia työyhteisöjä. (Van Knippenberg, De Dreu &
Homan 2004, 1009; Shen ym. 2009, 236; Kemppainen 2011, 339; Bergbom ym. 2020, 15)

Kapoor (2011, 291) nosti esiin, että erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle monimuotoisuuden
johtaminen ja jokaisen yksilön potentiaalin maksimoiminen on erityisen
liiketoimintakriittinen kysymys. Alalla korostuu kansainvälinen ja monikulttuurillinen
osaaminen. Lisäksi henkilöstöltä edellytetään kykyä tuottaa elämyksiä ja niin sanotusti laittaa
itsensä likoon. Se tarkoittaa rohkeutta ilmaista itseään asiakkaalle tilanteeseen sopivalla
tavalla, joka taas edellyttää psykologista turvallisuutta ja luottamusta työyhteisössä ja yksilön
tukemista parhaan asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi. (Kapoor 2011, 291) Sama tarve
näkyy myös laajemmin palvelualoilla kansainvälistyvässä maailmassa. Kun asiakkaat
edustavat palvelualoilla monimuotoista joukkoa on tärkeää, että henkilöstö on tottunut
toimimaan monimuotoisessa yhteisössä erilaisten ihmisten kanssa ja pystyvät tarjoamaan
täyden potentiaalinsa asiakaspalvelutilanteissa. Työvoiman saatavuuden nähdään heikkenevän
ja palvelualan tehtävät kiinnostavat vähenevissä määrin nuoria – etenkin lukiolaisia (TAT &
T-media 2019). Tämä näkyy esimerkiksi ravintola-alan koulutuspaikkojen hakijamääristä ja
vähenevistä kaupan alan hakijamääristä samalla, kun työvoiman tarve alalla on ennustettu
lisääntyvän (Mara ry 2019). Työvoiman saatavuuden haasteet palvelualoilla antavat jo
itsessään liiketoiminnallisen syyn olla erittäin kiinnostunut monimuotoisesta rekrytoinnista ja
monimuotoisten työyhteisöjen pysyvyyden varmistamisesta osallisuuden johtamisen keinoin.
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3

MONIMUOTOISTEN JA OSALLISUUTTA VAALIVIEN
TYÖYHTEISÖJEN JOHTAMINEN

Monimuotoisuusjohtamisen ensimmäisiä tutkijoita olivat muun muassa Kossek ja Lobel
(1996), jotka väittivät, että monimuotoisuusjohtaminen ei ole itseisarvo, vaan työkalu
kilpailuedun saavuttamiseksi (Alcácar ym. 2013, 41). ”Monimuotoisuusjohtaminen on
muutosjohtamista, jossa fokuksessa on sekä historiallisten epätasa-arvoisuuksien purkaminen
että sitä kautta liiketoiminnan edistäminen” (Louvrier 2019, 16). Monimuotoisuuden
johtamisen haasteena on sen määrittäminen ja mittaaminen, jonka vuoksi yrityksen tulee
luoda nämä määritykset oman strategiansa, rakenteensa ja toimintaympäristöönsä tukeutuen.
Monimuotoisuuden johtaminen on strategista eli pitkäjänteistä valintaa keinoista, jotka
tukevat organisaation liiketoimintaa. Sitä varten tarvitaan tavoitteet, niitä tukevat resurssit,
selkeät vastuut ja näitä tukevat mittarit. (Kapoor 2011, 289; Alcázar ym. 2013, 41; Louvrier
2019, 22) Tässä osiossa esitellään henkilöstön monimuotoisuutta ja osallisuutta tukevia
rakenteita (kuten vähemmistökiintiöitä ja suosituksiin perustuvaa toimintaa),
henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja -politiikkaa sekä monimuotoisuuden ja osallisuuden
kokemusten mittaamista johtamisen tueksi.

3.1

Monimuotoisuusjohtaminen ja esihenkilöiden rooli

Vaikka henkilöstöjohtamisen (HR) käytännöt vaikuttavat yrityksen monimuotoisuuden ja
osallisuuden kokemukseen, ei näillä ole merkitystä, ellei esihenkilötyö ja johtaminen ole näitä
tukevia (Alcázar ym. 2013, 43-44). Johto ja esihenkilöt määrittelevät uskomuksillaan ja
käyttäytymisellään osallisuuden ilmapiiriä sekä hyväksyttävää käyttäytymistä organisaatiossa.
Kun he näkyvästi arvostavat työntekijöidensä työpanosta ja osallistavat henkilöstöä
tasapuolisesti päätöksentekoon, ratkaisevat konflikteja ja muodostavat yhteisöllisyyttä,
työntekijöiden psykologinen turvallisuuden tunne ja osallisuuden kokemus voi lisääntyä.
(Vohra & Chari 2015, 328) Ylimmän johdon tehtävänä on tunnustaa ja vaalia henkilöstön
monimuotoisuutta luomalla monimuotoisuuteen tähtäävää organisaatiokulttuuria osana
yrityksen strategiaa. Se voi tarkoittaa pitkäaikaista muutosjohtamista. Lisäksi heidän
tehtävänään on luoda puitteet sekä resurssit monimuotoisuusjohtamiselle organisaatiossa.
Yhdenkin vähemmistöryhmän lisääntyminen ylimmässä johdossa antaa tilaa myös muille
vähemmistöryhmille eri organisaatiotasoilla. (Shen ym. 2009, 246-247)
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Esihenkilöillä on tärkeä rooli siinä, että oma henkilöstö muodostuu monimuotoiseksi sekä
siinä, että henkilöstö kokee osallisuutta omassa työyhteisössään. Onnistumisen edellytyksenä
on esihenkilö-alaissuhteen välinen luottamussuhde, joka perustuu avoimuuteen, tuen
ilmaisuun ja yhteistyöhön. (Kemppainen 2015, 345; Ip, Leibbrandt & Vecci 2019)
Esihenkilöiltä edellytetään avarakatseista maailmankuvaa, joka arvostaa ihmisten
monimuotoisuutta, jotta he osaavat toiminnallaan tukea ja tunnistaa henkilöstön yksilöllisiä
tarpeita. Heiltä vaaditaan aktiivista toimintaa monimuotoisuusjohtamisen onnistumiseksi
kaikilla tasoilla. (Shen ym. 2009, 236, 245)

Vaikka toimitusjohtajan ja henkilöstöammattilaisten asenne ja arvopohja luovat pohjaa
organisaatiokulttuurille ja yrityksen tahtotilalle, monimuotoisuuden todellinen tila ja ilmapiiri
näyttäytyy lopulta henkilöstön keskuudessa. Monimuotoisuuden kulttuurilla ja yleisellä
monimuotoisuutta tukevalla ilmapiirillä, vähennetään myös mahdollisia monimuotoisuuteen
liittyviä haittoja tai siihen liittyviä konflikteja. Tästä johtuen erillisiä yrityksen
monimuotoisuuteen tähtääviä ohjelmia tai tukitoimia tarvitaan: ne antavat vahvan signaalin
henkilöstölle ja esihenkilöille siitä, mitä yritys tai organisaatio todella arvostaa. Erityisesti
vaikutusta ja tutkittu korrelaatio löytyy silloin, kun signaaleja monimuotoisuudesta on
näkyvillä henkilöstölle monella eri tasolla: lähiesihenkilöissä, tiimityöskentelyssä,
esihenkilötyössä, johdossa, ohjelmien tukemana ja muissa hiljaisissa signaaleissa. (Herdman
& McMillan-Capehart 2009, 40-41, 46-49)

Organisaation käyttämällä kielellä on merkitystä siihen, miten monimuotoisuus ilmenee tai
miten varmistetaan, että yksilöt saavat kukoistaa. Trittin ja Schoeneborn (2015, 317) toivat
esiin, että organisaation tulee varmistaa kaikkien yksilöiden ääni ja vapaus toimia omana
itsenään, omine ajatuksineen. Henkilöstön monimuotoisuudella on katsottu olevan hyviä
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja lisäävä vaikutus työyhteisössä (Shen ym. 2009, 236).
Viestinnällä on iso rooli ja merkitys siinä, miten tietyn ryhmän kokemus tulisi kuulluksi ja
mitä toimenpiteitä heidän tukemiseksi voitaisiin tehdä. Viestinnän avulla tuodaan näkyväksi
roolimalleja vähemmistöryhmille, joka tukee vähemmistöryhmien eteen tuleviin
mahdollisuuksiin tarttumista. (Shen ym. 2009, 244)
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3.2

Vähemmistökiintiöt vai suosituksiin perustuva toiminta?

Työntekijöillä on tarve kokea tasapuolista kohtelua mahdollisimman paljon. Organisaation
erilaisten pakottavien tai ohjaavien toimenpiteiden (kuten niin sanottujen
vähemmistökiintiöiden) vaikuttavuus henkilöstön monimuotoisuuden edistämiseksi riippuu
organisaation yleisestä ilmapiiristä ja vallitsevasta organisaatiokulttuurista. Mitä enemmän
yhdenvertaisuutta henkilöstö kokee, sitä vähemmän pakottavilla tai ohjaavilla toimenpiteillä,
kuten sukupuolikiintiöillä on positiivisia vaikutuksia. (Ip ym. 2019, 1-3; Kemppainen 2013,
339) Esimerkiksi työntekijän sitoutuminen ja luottamus voi vähentyä, jos hän ei koe, että
esihenkilö on valittu osaamisensa perusteella tehtävään, vaan olisi valittu sukupuolikiintiön
kautta. Jos työntekijä kokee, että henkilö ei ansainnut paikkaansa ylemmällä
organisaatiotasolla osaamisensa perusteella, tällä voi olla suorituskykyyn negatiivisia
vaikutuksia. Toisaalta, jos työntekijä kokee, että ympärillä on lasikattoja ja että naisten
eteneminen ei toteudu oikeudenmukaisella tavalla, ohjaavilla ja pakottavilla käytänteillä voi
olla positiivinen ja luottamusta rakentava vaikutus hänen suorituskykyynsä ja käytänteet
voivat itseasiassa lisätä hänen motivaatiotaan ja sitoutumista omaan esihenkilöönsä. (Ip ym.
2019, 1)

Monimuotoisuusbarometrin (Bergbom ym. 2020, 67) mukaan 61% suomalaisten yritysten
henkilöstöammattilaisista suhtautui kiintiöihin kielteisesti. Tutkimuksen mukaan vastaajat
kokivat, että kiintiöt voivat estää pätevimmän henkilön palkkauksen. Toisaalta tuotiin esiin
Ipin ja kollegoiden (2019, 1) tutkimuksenkin mukaista signaalia siitä, että harva haluaa
näyttäytyä ”kiintiönaisena” tai ”kiintiömiehenä”. Pakkojen sijaan esitettiin suosituksia
positiivisen erityiskohtelun turvin (valitaan tasavahvojen hakijoiden joukosta
vähemmistöedustaja). Sen sijaan suhtautuminen maahanmuuttajakiintiöihin tai etnisiin
kiintiöihin vaikutti hiukan myönteisemmältä kuin sukupuolikiintiöihin. (Bergbom ym. 2020,
67-69) Kiintiöt nähtiin kuitenkin väliaikaisina ratkaisuina, joka tukee myös Ipin ja
kollegoiden (2019, 4) havaintoja.

Kapoor (2011, 289) tunnisti, että kapeasti monimuotoisuutta tarkastelevat ohjelmat tai
pelkästään yksittäisille vähemmistöryhmille suunnatut toimenpiteet voivat aiheuttaa
negatiivisia reaktioita niissä ihmisissä, kenelle ohjelmat on suunnattu ja ketä varten ohjelma
on rakennettu. Ne saattavat joissain tilanteissa korostaa negatiivisessa mielessä juuri niitä
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stereotypioita yksilöissä, joita henkilö ei halua tuoda korostetusti esiin, vaan joista yksilöt
toivoisivat, että piirteellä ei olisi minkäänlaista merkitystä yhteisössä (Kapoor, 2011, 289).
Näin voisi käydä etenkin tilanteissa, joissa vähemmistöryhmän edustajia ei ole kuultu
riittävästi toimintamallia suunnitellessa (Vohra & Chari 2015, 329). Vaikuttaakin siltä, että
rakenteiden suunnittelu on tasapainoilua eri ääripäiden välillä ja vähemmistöryhmien
kuuleminen näitä toimenpiteitä suunniteltaessa on erityisen tärkeää. Tämä selittää myös
osaltaan sitä, miksi olennaista on osallisuuden varjeleminen ja osallisuutta vaaliva
lähestymistapa monimuotoisuuden edistämiseksi.

3.3

Henkilöstöjohtamisen käytänteet monimuotoisuuden tukemiseksi

Alcázar ja hänen kollegansa (2013, 42) nostavat esiin, että monimuotoisuusjohtamisen tulisi
olla integroituna HR käytäntöihin ja HR:n muodostamiin rakenteisiin, eikä niitä pitäisi
käsitellä irrallisina tai yksittäisinä ohjelmina. Perinteiset ja tehokkuutta korostavat HR
käytännöt (kuten esimerkiksi palkitseminen, urapolkumallit tai valmennukset) on luotu
näkökulmasta, että henkilöstöllä olisi yhdenmukaiset tarpeet ja usein korostetaankin
valtaväestön eli enemmistön käyttämiä normeja, arvoja ja käytänteitä tasapuolisuuden
nimissä. Organisaatiot ajattelevat tällöin olevansa neutraaleja esimerkiksi sukupuolen,
etnisyyden ja kulttuurin suhteen, mutta he eivät ota huomioon vähemmistöryhmien
yksilöllisiä tarpeita. (Collins 2003, 16-17; Shen ym. 2009, 246) Usein myöskään
vähemmistöryhmät eivät koe luontevaksi tai helpoksi kertoa todellista mielipidettään, sillä
kokevat sen hankalana (Shen ym. 2009, 246). Kun yksilölliset vähemmistöryhmien
kokemukset sivuutetaan, muodostuu rakenteellisia vääristymiä ja näistä johtuen esimerkiksi
naiset ja vähemmistöryhmät ovat aliedustettuina johtotehtävissä, heidän palkkakehityksensä
on heikompaa ja heitä koulutetaan vähemmän työnantajan puolelta. HR prosesseissa tulisikin
kiinnittää huomiota siihen, tukeeko käytäntö enemmistön normistoa vai huomioiko se
riittävästi monimuotoista henkilöstöä. (Shen ym. 2009, 246; Vohra & Chari 2015, 327)
Osallisuuden käytännön ajureina voidaan organisaatioissa pitää muun muassa
meriittipohjaisia käytäntöjä ja -politiikkaa, johdon sekä esihenkilöiden käyttäytymistä ja työja vapaa-ajan hyvää yhteensovittamista (Deloitte 2013, 15). Monimuotoisuutta ja osallisuutta
tukevien käytänteiden integrointi osaksi HR rakenteita voikin tarkoittaa koko HR strategian
transformatiivista muutosta (Alcázar ym. 2013, 43-44).
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Monimuotoisuusjohtamisen tulisi näkyä sekä strategisella, taktisella, että operatiivisella
tasolla. Strateginen taso sisältää organisaatiokulttuurin muutoksen, johdon ja esihenkilöiden
sitoutumisen, resurssit, liiketoimintastrategian ja HR strategian sekä HR politiikan, joka
auditoi ja mittaa henkilöstön monimuotoisuutta. Taktinen taso pitää sisällään HR prosessit,
jotka tukevat monimuotoisuusjohtamista. Operatiivinen taso sisältää henkilöstölle suunnatut
monimuotoisuuskoulutukset, verkostot, joustavat työtavat ja työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamiseen liittyvät toimenpiteet. Monimuotoisuuspolitiikka osana
henkilöstöstrategiaa tukee henkilöstön monimuotoisuutta ja osallisuutta ja tekee näkyväksi
erityisesti organisaation sitoutumisen yhdenvertaiseen kohteluun. Politiikka vastaa siihen,
miten organisaatiossa halutaan kohdata ja ratkaista yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita.
Viestimällä henkilöstölle politiikasta ja velvoittamalla esihenkilöt toimimaan sen mukaisesti,
lisätään henkilöstön luottamusta. Sitouttamalla ja osallistamalla esihenkilöt jo
monimuotoisuuspolitiikan suunnitteluvaiheeseen saadaan parempia käytäntöjä suunniteltua ja
toteutettua organisaatiossa. (Shen ym. 2009, 245)

Seuraavaksi on pyritty tuomaan esiin yksittäisiä HR-prosesseja, joilla pyritään edistämään ja
huomioimaan organisaatioiden monimuotoisuutta. Monimuotoisuus on kontekstisidonnaista
(huomioiden muun muassa eri maat, kulttuurit, instituutiot ja poliittiset vaikutteet), jolloin
kaikki toimintatavat eivät välttämättä ole toimivia organisaation toimintaympäristöstä tai
muusta seikasta johtuen. (Alcázar ym. 2013, 41; Shen ym. 2009, 247)

3.3.1

Rekrytointi

Monimuotoisuusohjelmien tavoitteena on usein tukea työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä.
Rekrytointitilanteissa monimuotoisuusohjelmat voivat toimia kandidaatille indikaattorina
päätöksenteolle tai ainakin lisätä positiivista työnantajamielikuvaa organisaatiosta.
Parhaimmassa tapauksessa monimuotoisuudesta voi löytyä kilpailuetu, jonka tuella yritys voi
houkutella laajempaa joukkoa potentiaalista työvoimaa. (Herdman & McMillan-Capehart
2009, 40-41; Shen ym. 2009, 236)

Rekrytointi on yksi tärkeimmistä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä
prosesseista. Rekrytointia ja työhönottoa säädellään tasa-arvoa edistävillä ja syrjintään
puuttuvilla laeilla. Syrjintää kuitenkin tapahtuu edelleen näistä laeista huolimatta.
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Monimuotoisuusjohtaminen ei ainoastaan huomioi näitä lakeja vaan pyrkii aktiivisesti
tunnistamaan tapoja, jotka mahdollistavat erilaiset ihmiset työhönotossa samalle tasolle.
(Shen ym. 209, 238-239) Näitä esimerkkejä Suomessa on nähty poistamalla työhakemuksista
ja ansioluetteloista ikä, nimi tai sukupuoli, josta käytetään myös nimeä anonyymi rekrytointi.

Monimuotoisuusjohtamisen nimissä rekrytoinnissa hyödynnetään myös positiivista
erityiskohtelua. Positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan yhdenvertaisuuslaissa sellaista
oikeasuhteista käytäntöä, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen
taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 §9).
Käytännön työelämässä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi työnhakutilannetta, jossa kahdesta
osaamiseltaan ja sopivuudeltaan tasavahvasta ehdokkaasta valitaan syrjityn tai
vähemmistöryhmän edustaja. Suomessa positiivinen erityiskohtelu on sallittu vain tilanteissa,
joissa hakijat ovat yhtä päteviä. Positiivisen erityiskohtelun tavoitteen tulee aina olla
sukupuolten välisen tosiasiallisen tasa-arvon edistäminen. Suomessa mahdollisuutta
positiiviseen erityiskohteluun käytetään yleisesti yliopistoissa (Mäntymaa 2020).

TTL:n toteuttaman monimuotoisuusbarometrin 2020 (Bergbom ym. 2020, 66) mukaan
rekrytoinnin yhdenvertaisuutta voidaan lisätä esimerkiksi huomioimalla syrjimättömyyttä
työpaikkailmoituksissa, hyödyntämällä rekrytointiasiantuntijoita esihenkilöiden tukena,
tarkastelemalla rekrytointiprosessin vaiheita syrjimättömyyden näkökulmista sekä
rekrytointiprosessin ja -päätösten läpinäkyväksi tekeminen. Työpaikkailmoitukseen voi
esimerkiksi lisätä monimuotoisuuslausekkeen, joka kannustaa eri taustoista olevia henkilöitä
hakemaan tehtävään. (Bergbom ym. 2020, 75)

Rekrytoinnin sudenkuoppina nähdään rekrytoijan tai rekrytoivan esihenkilön omat asenteet,
uskomukset ja stereotyyppinen ajattelu. Tämän vuoksi organisaation tulisi säännöllisesti
kouluttaa rekrytoivia esihenkilöitä ja HR-ammattilaisia omien uskomustensa ja
käyttäytymisensä tunnistamiseen. (Shen ym. 2009, 243) Rekrytointiasenteiden seuranta
rekrytoivilta esihenkilöiltä auttaisi organisaatiota tunnistamaan myös yleistä vähemmistöjen
rekrytointiin liittyvää ilmapiiriä, joka taas auttaisi henkilöstöhallintoa tekemään linjauksia
siitä, tulisiko organisaation hyödyntää kiintiöitä, suosituksia tai monimuotoisuuspolitiikkaa
omassa organisaatiossa. Bergbom ja hänen kollegat (2020, 72) suosittelevatkin, että
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rekrytointiasenteita ja -käytäntöjä kannattaa selvittää organisaatiosta, mikäli sitä halutaan
strategisesti kehittää monimuotoisempaan suuntaan.

3.3.2

Palkitseminen ja suorituksen johtaminen

Yksilölliseen suoritukseen perustuva palkkamalli tukee monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta
tukevan palkkauksen tulee perustua yksilön kykyyn, tietotaitoon ja osaamiseen. Palkkamallin
tulisi olla henkilöstölle läpinäkyvä ja sen periaatteista tulee keskustella säännöllisesti. Koska
esihenkilöillä on tapana arvioida samankaltaisten työntekijöiden suoritusta korkeammalle
kuin mitä itse ovat, he kohdentavat palkankorotuksia sekä tarjoavat uramahdollisuuksia
tällaisille henkilöille. Suorituksen johtamiseen liittyvät mallit ovat tällöin rakenteellisesti
sukupuolittuneita. (Shen ym. 2009, 241) Suorituksen arviointimalleihin tulisi kiinnittää
erityistä huomiota tavoitteiden ja saavutusten objektiiviseen mittaamiseen ja työsuorituksen
arviointiin – ei subjektiiviseen arviointiin tai malleihin. Näin arviointi koetaan
oikeudenmukaisempana henkilöstön keskuudessa. Oikeudenmukaisuuden kokemusta
pystytään myös lisäämään sillä, että arviointeihin liitetään heterogeenisempi ryhmä – ei
yksittäinen esihenkilö. (Shen ym. 2009, 244)

Kansainvälistä tutkimusta naisten ja miesten välisestä palkkaerosta on tutkittu jo pitkään.
Maailmanlaajuisesti naiset saavat saman tasoisista tehtävistä 20-30% vähemmän palkkaa kuin
miehet. (Shen ym. 2009, 241-242) Kansallisissa tutkimuksissa on eroja ja Suomessa naisten
palkkaero oli vuonna 2018 keskimäärin 16% miehiä vähemmän, vaikka naiset ovat
keskimäärin koulutetumpia kuin miehet (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). Ero alkaa jo
työntekijän tullessa sisään organisaatioon ja kasvaa henkilöstöpolitiikasta riippuen
työntekijöiden urakehityksen tai kehittymättömyyden myötä (Shen ym. 2009, 241-242).
Johtoa ja esihenkilöitä voidaan myös arvioida ja palkita siitä, että he nostavat oman
organisaationsa monimuotoisuutta (esimerkiksi naisten % osuuden nostaminen keskijohdon
tehtävissä). Näillä voisi tehokkaasti tukea monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista
organisaatiossa. (Shen ym. 2009, 244)
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3.3.3

Kehittäminen valmennuksien, urapolkujen ja mentoroinnin avulla

Shen ja hänen kollegansa (2009, 240) toivat esiin, että esihenkilöt tukevat, kehittävät ja
lähettävät koulutuksiin todennäköisimmin samankaltaisia työntekijöitä, kuin itse ovat. Jos
suurin osa esihenkilöistä kuuluu enemmistöön, kehittämistä vaille jäävät vähemmistöryhmiin
luokiteltavat henkilöt. Kun osa henkilöstöstä jää kehityspanoksista vaille, he eivät pääse
etenemään yhtä todennäköisesti organisaatiossa eteenpäin kuin muut, jolloin vaativammat
tehtävät ja johtotehtävät muodostuvat taustoiltaan samankaltaisiksi. Kansainväliset
tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi koulutuksiin osallistuu merkittävästi vähemmän naisia
kuin miehiä. Kouluttamattomuudesta tulee merkittävä este naisten tai muiden vähemmistöjen
urakehitykselle. Lisäksi tutkimusten mukaan naisilla on vähemmän mahdollisuuksia
epämuodollisiin verkostoihin ja heille suunnattuihin mentorointiohjelmiin, kuin miehillä, joka
aiheuttaa myös niin sanottuja lasikattoja naisille. (Shen ym. 2009, 240-241) Ilmiö on
verrattavissa myös muihin vähemmistöryhmiin – ei pelkästään naisten ja miesten väliseen
eroon. Organisaatiot tarvitsevat monimuotoisista henkilöistä muodostettuja vertaistuki- ja
mentorointimalleja rikkoakseen yhteiskunnallisia tai organisaation sisällä olevia näkyviä tai
piilossa olevia eriarvoisia käytäntöjä. (Shen ym. 2009, 239; 244)

Johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle tarkoitettujen monimuotoisuutta tukevien koulutusten
on todettu olevan tehokas tapa integroida monimuotoisuutta tukevaa kulttuuria. Tietoisuuden
lisääminen monimuotoisuudesta ja sen eri ulottuvuuksista sekä tiedostamattomista
ajattelutavoista lisää yhteistä ymmärrystä osallisuudesta ja monimuotoisuuden arvostusta
organisaatiossa. (Shen ym. 2009, 243) Lisäksi Dirth ja Branscombe (2017, 417-418)
korostivat enemmistön ja etenkin johdolle suunnattujen rakenteellista syrjintää oivalluttavien
koulutuksien tuovan johdon (ja enemmistön) kokeman realiteetin lähemmäksi
vähemmistöryhmien todellisia kokemuksia. Koulutuksiin osallistuvista 68% koki
epäluuloisuutta monimuotoisuuskoulutusta kohtaan ennen koulutusta, mutta vain 7% koki
näin koulutuksen jälkeen. Koulutuksien tulisi olla tavoitteellisesti laadittu tukemaan
organisaation monimuotoisuusjohtamisen tavoitteita ja osallistujien taustoja esimerkiksi onko
tarkoituksena lisätä tietoisuutta monimuotoisuudesta, tiedostamattomista ajattelutavoista vai
onko tarkoituksena kouluttaa monikulttuurilliseen vuorovaikutukseen. (Shen ym. 2009, 243)
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Uralla kehittyminen on prosessi, jossa työntekijät voivat herkästi kokea syrjintää, mikäli
valintakriteerit ja prosessi eivät ole läpinäkyviä. Organisaatioiden tulisi varmistaa ja tarjota
kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet urakehitykseen ja koulutuksiin. Yksi tapa vähentää ja
todentaa tasapuolisuutta on lisätä niiden henkilöiden monimuotoisuutta, jotka tekevät
päätöksiä tai tarjoavat uramahdollisuuksia (yleensä esihenkilöt). Organisaation tulisi
varmistaa, että päätöksentekijät muodostuvat riittävän monipuolisesta joukosta erilaisia
ihmisiä ja taustoja ja että esihenkilövalinnat tukevat riittävän monimuotoista joukkoa.
Vaikuttavinta on silloin, jos ylimpään johtoon saada lisää monimuotoisuutta, sillä se tukee
monimuotoisuustavoitteita ja niiden seuraamista myös muualla. Olennaista ei ole pelkästään
rekrytoida monimuotoista joukkoa – vaan aktiivisesti tukea ja kannustaa myös vähemmistön
edustajia tarttumaan haastavampiin tehtäviin. (Shen ym. 2009, 243-244)

3.3.4

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Tässä ajassa vapaa-ajan merkitys ja yksilöllisyys on korostunutta. Palvelualoilla
työskennellään vuorotyössä tyypillisesti sellaisiin aikoihin, jotka eivät ole kaikille
mieluisimpia. Työntekijöille tulee merkittäviä haasteita työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamisesta. Erityisen haastavaa se on pienten lasten vanhemmille tai niille
työntekijöille, joilla on hoitovastuita. Toisaalta se näkyy myös enenevissä määrin nuorilla
opiskelijoilla. Joustavat työnteon muodot tukevat henkilöstön monimuotoisuutta. Joustava työ
antaa työntekijälle yksilöllisen mahdollisuuden sovittaa omaa vapaa-aikaansa ja työtä.
Ihmisillä on erilaiset taustat ja täten erilaiset prioriteetit ja syyt, jotka tulisi mahdollistaa
joustavan työn kautta. (Shen ym. 2009, 244) Joustava työ ja erityisesti etätyö on merkittävästi
lisääntynyt vuoden 2020 aikana koronapandemian vuoksi. Edelleen näkyy myös
organisaatioita, joissa jousto- tai etätyömahdollisuuksiin suhtaudutaan epäsuopeasti.

Pelkästään etäällä tehtävä työ ei ole ratkaisu ja esimerkiksi palvelualojen työtehtävissä se
usein ei ole edes mahdollista. Sen sijaan työntekijät odottavat esimerkiksi
työvuorosuunnittelussa ja lomasuunnittelussa yksilöllisten toiveiden toteuttamista tai
vähintään sitä, että heillä olisi varsin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa näiden lopputuloksiin.
Vaikutusmahdollisuudet lisäävät hallinnan tunnetta ja hallinnan tunne hyvinvointia ja
jaksamista.
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Koska palveluala on naisvaltainen ala, perhevapaat koskettavat suurta osaa työntekijöistä.
Koska 90% perhevapaista kohdistuu edelleen naisille (Keyriläinen 2019) ja erilaisten
perheiden hoivavastuut ovat edelleen painottuneita naisille (Närvi 2018, 70), työnantajan
tarjoamat joustot ja erilaisia perheitä tukevat palvelut voisivat olla erityisen tarpeellisia
palvelualan työntekijöille, vaikka suomalaisissa yrityksissä näiden tarjoaminen on edelleen
harvinaista (Torppinen-Tanner, Bergbom, Friman, Ropponen, Toivonen, Uusitalo, Wallin,
Vanhala 2016, 103). Esimerkiksi lastenhoitopalveluiden tarjoaminen tai
vuoropäivähoitopaikkojen tarjoaminen läheltä työpaikkaa voisi lisätä perheellisten työn ja
vapaa-ajan yhteensovittamista etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa lähipäivähoitopaikkojen
saaminen on mediakeskusteluiden perusteella haasteellista. Usein työpaikat saattavat tarjota
kuitenkin esimerkiksi sairaan lapsen hoitoa (Torppinen-Tanner ym. 2016, 103). Etenkin
miesten vapaiden sijaisjärjestelyiden varmistamisella voitaisiin tukea miesten perhevapaiden
käyttöä (Närvi 2018, 70-71).

3.4

Monimuotoisuuden ja osallisuuden mittaaminen

Monimuotoisuusjohtamisen mittaamista pidetään välttämättömänä onnistuneen muutoksen
aikaansaamiseksi. Mikäli monimuotoisuusjohtamista ei pidetä jatkuvasti yllä, se jää muiden
näkökulmien ja prosessien jalkoihin. Reskin ja McBrier (2000) väittävät, että ne organisaatiot,
joissa oli kirjatut monimuotoisuutta tukevat prosessit ja tilastot esimerkiksi rekrytoinneista ja
työsuhteen päättäneistä, oli enemmän naisia esihenkilötehtävissä kuin muualla (Shen ym.
2009, 242). Johtamisen tueksi tarvitaan mittareita, jotka kertovat henkilöstön osallisuuden
kokemuksista sekä tilastoin ja raportein monimuotoisuuden ilmentymästä (Alcázar ym. 2013,
45). Mittareihin tulisi sitoa henkilöstön kokemus siitä, miten monimuotoisuus toteutuu
yrityksen eri käytänteissä ja kokeeko henkilöstö osallisuutta omana itsenään (Shen ym. 2009,
245). Monimuotoisuuden erilaisia tilastoja ja mittareita tulisi säännöllisesti arvioida eri
näkökulmista, jotta tunnistetaan organisaation oikean suuntainen kehittyminen. Asettaessaan
tavoitteita tai mitatessaan onnistumistaan organisaatio voi verrata näitä tilastoja esimerkiksi
toimialaan tai kansallisiin tilastoihin.

Monimuotoisuuden mittaamista yrityksissä rajoittaa Suomessa laki yksityisyyden suojasta
työelämässä. Laissa on määritelmä tarpeellisuusvaatimuksesta (2 luku 3§), jonka mukaan
”työnantaja saa käsitellä̈ vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia
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henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen
tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien
erityisluonteesta. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella”.
(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004/759) Muun muassa rodun, etnisyyden,
poliittisen mielipiteen, uskonnollisuuden, vakaumuksen, ammattiliiton jäsenyyden, terveyttä
koskevien tietojen tai seksuaalisen suuntautumisen tiedon käsittely on kiellettyä. Tilanne on
toinen, mikäli tieto ei ole yhdistettävissä henkilötiedoksi eli tiedonkeruu toteutetaan täysin
anonyymisti. Tällöin voidaan kerätä myös arkaluonteisia tietoja, jos tiedot kerätään sillä
tasolla, että yksilöt eivät ole tunnistettavissa. Kyselyiden tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja
niissä kannattaa hyödyntää ”en halua kertoa” vaihtoehtoja, jolloin vastaaja voi itse harkita
tiedon sensitiivisyyttä. (Knaapila & Koskela 2021) Lisäksi monimuotoisuutta voidaan mitata
höydyntäen yrityksen normaaleja demografisia tunnuslukuja eri HR-prosesseissa kuten ikää,
sukupuolta, työrooleja, työtuntimäärää ja esimerkiksi työpaikan maantieteellistä sijaintia.
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4

TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS

Tässä luvussa esitellään ja arvioidaan valittua tutkimustapaa, metodeja sekä toteutettua
kyselyä ja kyselyä valmistelevia toimenpiteitä, kuten viestintämateriaaleja ja käännöksiä.
Lopuksi luvussa esitellään myös aineiston käsittelyä ja tulosten analyysiä.

4.1

Tutkimustapa ja metodit

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena eli määrällisenä tutkimuksena,
jonka tarkoituksena oli selvittää ”kuinka paljon osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koetaan ja
miten niitä tuetaan palvelualalla toimivissa organisaatioissa?” Tarkoituksena oli selvittää
monimuotoisesti henkilöstöltä eri sukupuoli-, ikä- ja vähemmistöryhmien osalta, miten paljon
eri ryhmät kokevat osallisuutta ja yhdenvertaisuutta ja toisaalta myös, minkälaisia eroja
ryhmät kokevat arvostuksen, osallisuuden ja vaikuttamisen osalta. Lisäksi tarkoituksena oli
kartoittaa miten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta voitaisiin näissä organisaatioissa kehittää.
Tutkimus sai kvalitatiivisia piirteitä yhdenvertaisuutta kartoittavista avoimista kysymyksistä,
joita analysoitiin aineistolähtöisesti. Kysymyksessä on kokonaistutkimus, jossa
vastaajajoukko on muodostunut satunnaisesti. Valittu tutkimustapa tukee
tutkimuskysymyksiin vastaamista (”kuinka paljon”).

Tutkimustyökaluna on käytetty sähköistä kyselytyökalua Webropolia, joka mahdollistaa
suuren aineiston käsittelyn ja raportoinnin. Kyselyssä ei selvitetty varsinaisia syyseuraussuhteita, vaan arvioitiin henkilöstön nykytilaa, jonka vuoksi tulokset on raportoitu
prosentein. Kysymyksiä esitettiin sekä yksilön omaan kokemukseen, työyhteisöön että koko
organisaatioon liittyen. Ennen kyselyn laatimista ja tulosten analysointia tehtiin
asiantuntijahaastatteluita, joissa on tutustuttu tarkemmin monimuotoisuuden ja osallisuuden
terminologiaan, viitekehyksiin, suositeltaviin käytäntöihin ja lopulta myös tulosten tulkintaan.
Kyselyn tulokset on raportoitu ja analysoitu Webropolin analyysityökalulla ja excelillä.

4.2

Kyselyn toteuttamisen vaiheet

Toteutetun kyselyn vaiheita voidaan tarkastella kuvan 2 osoittamalla tavalla. Lomakkeen
suunnittelu aloitettiin arvioimalla tutkimuskysymyksiä ja viitekehyksen sekä muiden
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olemassa olevien yhdenvertaisuuskyselyiden tarjoamia kysymyksiä monimuotoisuuden,
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden osalta. Lisäksi organisaatioiden kanssa pyrittiin
yhdistämään tutkimuksen tavoitteet mahdollisimman hyvin organisaation tavoitteiden kanssa.

Kuva 2. Kyselyn toteuttamisen vaiheet

Sen jälkeen aloitettiin viestintämateriaalien suunnittelu, joita on tarkemmin käsitelty
kappaleessa 4.4. Luonnosmateriaalien jälkeen kysymyksiä ja viestintämateriaaleja testattiin
testivastaajilla, joka koostui eri alojen asiantuntijoista (mm. yliopisto, HR asiantuntijat,
vastuullisuusasiantuntija, kääntäjä) sekä tavallisilla työntekijöillä, jotka olivat kyselyn
kohderyhmää. Testivastaajia pyydettiin kyselyn lopuksi vastaamaan palautekyselyyn, jonka
avulla kerrytettiin tietoa kysymyksien ymmärrettävyydestä (sisältö), lomakkeen
toimivuudesta (teknisyys) sekä viestinnästä (viestintäluonnokset), jonka pohjalta lopullista
kyselyä ja kysymyksiä muokattiin. Samalla pystyttiin arvioimaan myös tulosten raportointia
ja analyysimahdollisuuksia.

Testausvaiheessa tehdyt korjaukset olivat sanatäsmennyksiä viestintään, yksinkertaisempia
lauseita, käännösvaiheessa täsmennyksiä sekä suomen kieleen, että englantiin. Lisäksi
organisaatioiden toiveista yhdenvertaisuuden näkökulmasta tehtiin lisäykset ammattiliittoon
kuulumisesta sekä mukautetun työn lisäämisestä. Ammattiliittoon kuulumisen ajateltiin ensin
olevan vähemmistöryhmä, jolla ei olisi merkitystä. Tutkimusta suunnitellessa oli meneillään
eri palvelualojen lakkouhka ja tällä ajateltiin olevan vaikutusta myös vastaajien
vastausherkkyyteen. Palautteen perusteella todettiin, että ammattiliittoon kuuluminen tai
kuulumattomuus olisi hyvä selvittää yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvien kysymyksien
osalta, joten se päätettiin lisätä mukaan taustamuuttujiksi väittämään ”Työyhteisöni ilmapiiri
tukee sitä, että työntekijät voivat halutessaan ilmaista kuulumistaan esimerkiksi:” Sitä ei
kuitenkaan lisätty tiedonkeruun ajankohdan herkkyyden vuoksi kysymykseen ”Koetko
kuuluvasi johonkin seuraavista ryhmistä?”.
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Kun lopullinen kysely viestintämateriaaleineen oli valmis, kysymykset käännettiin
ammattikääntäjän tuella englanniksi niiltä osin, missä kysymykset ovat alkukieleltään
suomeksi ja lopuksi materiaalit käännettiin ruotsiksi. Kieliversiot on syötetty sen jälkeen
kyselytyökaluun, jonka jälkeen lopulliset materiaalit on vielä kertaalleen testattu ja korjattu.
Tämän jälkeen kysely on ollut valmis julkaistavaksi ja kyselyn linkki ja materiaalit on
toimitettu organisaatioille. Vastausaikaa on annettu vastaajille noin 2-3 viikkoa. Vuoden 2020
aikana puhjennut pandemia keskeytti tiedonkeruun muissa organisaatioissa paitsi yhdessä ja
tiedonkeruu siirrettiin kuusi kuukautta eteenpäin. Kun tiedonkeruu oli päättynyt, tulokset
analysoitiin jokaiselle organisaatiolle erikseen organisaatiotason raportteina – tässä
tutkimuksessa sen sijaan käsiteellään koko aineistoa yhtenä kokonaisuutena.
Organisaatiokohtainen tulosten raportointi on kuitenkin lisännyt ymmärrystä myös tämän
tutkimuksen kokonaisaineiston osalta ja viittauksia tähän voidaan tehdä tulosten
johtopäätöksissä.

4.3

Kyselylomakkeen rakenne ja kysymysten muotoilu

Osa-alueet, joilla Shore ja hänen kollegansa (2011, 1276) arvioivat olevan vaikutusta
osallisuuden kokemukseen, on kuvailtu ”Taustalla”, joihin kuuluvat osallisuuden ilmapiiri,
osallisuutta tukeva johtaminen ja osallisuutta tukevat käytännöt (kuva 3). Näitä osallisuuden
kokemusta mittaavia kysymyksiä on kysytty vastaajilta 12 kpl ja ne on ryhmitelty arvostusta,
osallisuutta ja vaikuttamista arvioivien otsikoiden alle. Kyselylomakkeen rakenne (kuva 3)
muodostuu monimuotoisuutta kartoittavista taustamuuttujista, osallisuuden kokemukseen
liittyvistä tutkituista kysymyksistä (arvostus, osallisuus, vaikuttaminen) sekä
yhdenvertaisuutta ja syrjintää arvioivista kysymyksistä. Lopuksi vastaaja sai antaa avointa
palautetta. Viimeisinä kysymyksinä vastaaja on saanut osallistua lahjakortin arvontaan, mikäli
on näin halunnut. Arvonnan mahdollisuudella haluttiin motivoida vastaajia vastaamaan
kyselyyn. Arvontaan liittyvät kysymykset eivät kuulu viralliseen kyselylomakkeeseen, eikä
niitä kuvata siksi kuvassa 3. Lopullinen kyselylomake on tämän tutkimuksen liitteenä 1, josta
on poistettu organisaation tunnistamiseen liittyvät kysymykset nro. 1-4.
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Kuva 3. Kyselyn rakenne

Osallisuuden kokemusta ja yhdenvertaisuutta arvioivat kysymykset vastaavat tutkimuksen
pääkysymykseen ”Kuinka paljon osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koetaan ja miten niitä
tuetaan palvelualan organisaatioissa”. Osallisuuden kokemusta arvioivat kysymykset
vastaavat alakysymykseen ”kuinka paljon henkilöstö kokee arvostusta, osallisuutta ja
vaikuttamista työyhteisöissä” ja kyselyn avoimet kysymykset yhdenvertaisuudesta ja
toimenpiteistä, jotka tukevat organisaation yhdenvertaisuuden kehittämistä tukevat
tutkimuksen kysymystä ”Millä toimenpiteillä henkilöstön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
kokemusta voitaisiin edistää”?

Koska kyselyssä kartoitetaan asenteita, mielipiteitä ja kokemusta, suositellaan mittaasteikkona käytettävän Likertin asteikkoa, joka on vastaajille tuttu ja parittomaan asteikkoon
on vastaajan helppo vastata (Metsämuuronen 2009, 110). Valtaosa kysymyksistä esitettiin
suljetuilla kysymyksillä Likertin asteikolla 1-5. Asteikossa on mukana myös ”ei osaa sanoa” vaihtoehto, jota ei huomioida raportoinnissa. Arvot viestittiin vastaajille kyselylomakkeella,
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jotta vastaajat tulkitsisivat asteikkoa yhdenmukaisesti (Valli & Aatola 2015, 98). Lisäksi
henkilöstöä on pyydetty täsmentämään vastauksia avoimin kysymyksin. Avoimia kysymyksiä
on suositeltu käytettävän monimuotoisuutta tutkivissa kyselyissä, sillä ne paljastavat
paremmin todellisia syitä väittämien taustalla (Louvrier 2020). Kyselyn pituus pyrittiin
pitämään mahdollisimman tiiviinä, jotta vastausinnokkuus ei kyselyä täytettäessä vähenisi.
Testivastaajat toivat esiin, että ensimmäinen versio oli liian pitkä, joten kysymyksiä vielä
tiivistettiin alkuperäisestä.

Vastaajan ei ollut pakko vastata kysymyksiin, mikäli hän ei halunnut. Ainoastaan
ensimmäinen kysymys: ”Missä yrityksessä työskentelet?” on vastaajalle pakollinen. Tällä
pyrittiin tukemaan sitä, että vastaajalla olisi luottamus vastata myös arkaluontoisempiin
kysymyksiin turhautumatta itse kyselyn täyttämiseen, vaikka tällä voi olla tutkimustuloksien
luotettavuutta vähentävä vaikutus (Valli & Aatola 2015, 94). Kyselyn runko on muodostettu
noudattaen Valli & Aatolan (2015, 86) esittämää kyselyrunkoa, jossa yksinkertaiset
kysymykset eli taustamuuttujat (kuten ikä, sukupuoli ja niin edelleen) ovat lomakkeen alussa.
Lisäksi taustakysymykset sisältävät arkaluontoisia tai henkilökohtaisia tietoja ja niistä on
myös kerrottu etukäteen vastaajalle saateviestissä kyselyn ensimmäisellä sivulla, jotta
vastaajat tietävät, minkälaisia kysymyksiä kyselyssä on tulossa. Yritysmaailmassa saadaan
kerätä vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia (Laki yksityisyydensuojasta työelämässä
2004/753, 3§). Tarpeellisuusvaadetta on myös arvioitu tätä kyselyä laatiessa.

4.3.1

Taustamuuttujat

Taustamuuttujina kysyttiin, missä organisaatiossa vastaaja työskentelee (kysymykset 1-4).
Nämä valinnat rajattiin riittävän suuriin yksiköihin (minimissään 50 työntekijän
potentiaalinen vastaajamäärä), jotta vastaaja kokisi turvalliseksi anonymiteettinsa
säilyttämisen. Vastaaja pystyi etenemään kyselyssä ja jättämään vastaamatta tai vastaamalla
”en halua kertoa” valinnan, mikäli itse arvioi jonkun kysymyksen paljastavan hänestä liikaa
tietoja. Vain ylin organisaatiotason valinta (kysymys nro 1.) oli pakollinen kaikille vastaajille,
sillä tämän avulla vastaukset kohdennettiin organisaatiokohtaisiksi raporteiksi. Koska Ip ym.
(2019, 4) tutkimuksessa oli huomattu, että osallisuuden yleisessä ilmapiirissä on merkittäviä
toimialakohtaisia eroja, toimialan selvittäminen taustatiedoissa oli perusteltua (kysymys nro
4).
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Sen jälkeen vastaajilta kysyttiin keskimääräistä työaikaa ja -roolia (kysymykset 5.-6.)
Henkilöstötutkimuksia toteuttaessa on tunnistettu, että työntekijätasolla työnantajaa sekä
työilmapiiriä arvioidaan kriittisemmin kuin esihenkilö- ja johtotehtävissä kysymystyypistä
huolimatta. Organisaatiot toivoivat työajan ottamista taustamuuttujiksi, sillä joissakin
henkilöstötutkimusten kysymyksissä tämän on nähty tuovan merkittäviä eroavaisuuksia
vastauksiin.
Vähemmistöryhmiin liittyviä muuttujia kysyttiin liittyen vastaajan fyysisiin ominaisuuksiin,
kuten sukupuoli ja ikä (kysymykset 7.-8.). Sukupuolta on pyritty lähestymään huomioimalla
myös muut sukupuolet kuin miehet ja naiset. Yhtenä oletuksena on, että muut kuin mieheksi
tai naiseksi itsensä liittävät, saattaisivat kokea osallisuutta vähemmän kuin sellaiset henkilöt,
ketkä luokittelevat itsensä mieheksi tai naiseksi. Ikäryhmät on luokiteltu kymmenen vuoden
välein, joista erityisesti halutaan tarkastella nuorten ja iäkkäiden työntekijöiden kokemuksia.
Toisaalta tässä tutkimuksessa halutaan jättää mahdolliseksi tarkastella myös eri ikäisten
vastaajien vastauksia, joten ikähaitari on tasaisesti jaoteltu kymmenen vuoden välein (eikä
pelkästään esimerkiksi ”alle 20-vuotiaat” ja ”yli 60 vuotiaat”).

Viimeisenä taustamuuttujana kysyttiin monivalintakysymyksenä, mihin vähemmistöryhmiin
vastaaja luokittelee itsensä (kysymys 9.). Olennaista tässä kysymyksessä on, mihin ryhmiin
henkilö kokee liittyvänsä (niin kutsuttu itseidentifikaatio). Vastausvaihtoehtoja on arvioitu
yhdessä toteuttavan organisaation kanssa ja arvioitu vähemmistöryhmiä, jotka saattaisivat
nousta kyseisten organisaation vastausten joukosta. Lisäksi tukea on haettu myös muista
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta arvioivista kyselyistä. Monimuotoisuutta kuvaavat
vaihtoehdot olisivat voineet olla muutakin. Monimuotoisuusmuuttujien määrä haluttiin
kuitenkin pitää niin tiiviinä, kuin se tarpeellisuusvaade huomioiden, olisi ollut mahdollista
(laki yksityisyydensuojasta työelämässä 2004/759 3§). Tästä johtuen kysymyksessä ei ole
erikseen määritelty, että ”koenko kuuluvani vähemmistöön nuoren iän tai vanhan iän
puolesta” – vaan ainoastaan iän puolesta. Lisäksi fyysinen vamma ja pitkäaikaissairaus on
yhdistetty yhdeksi vaihtoehdoksi, sillä organisaation mallit tukevat molempia muuttujia
samankaltaisilla toimintatavoilla. Jossakin toisessa yhteydessä, nämä voisivat olla myös
erikseen. Uskonnollinen tai uskonnoton ryhmä viittaa ylipäätänsä uskontoon, vaihtoehtoisiin
uskontoihin tai esimerkiksi ateismiin. Seksuaalivähemmistö kattaa yleisesti ottaen kaikki
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muut kuin heterosuhteet. Perhetilanne on kyselyssä vastaajalle hyvin tulkinnanvarainen
vaihtoehto. Henkilö voi kuulua vähemmistöryhmään perhetilanteensa vuoksi yhteiskunnan
näkökulmasta (esimerkiksi kaksosten vanhemmat) mutta jos hän ei työelämässä koe, että
tilanne vaikuttaisi hänen töihinsä, ei henkilö välttämättä liitä tässä kyselyssä itseään
vähemmistöryhmäksi. Tutkimukselle olennaista oli kuitenkin pystyä poimimaan vastaajien
keskuudesta ne henkilöt, ketkä kokevat vähemmistöryhmään kuulumisen hankalana
työelämässä ja tätä tarkoitusta vasten arvioitaessa, vaihtoehto antaa riittävästi tietoa.
”Eri kielellinen ryhmä” vaihtoehtoa täsmennettiin lopulta niin, että ”äidinkieleni ei ole suomi
eikä ruotsi”. Kyselyn vastaajajoukossa tiedettiin olevan paljon sekä suomen että ruotsin
kielisiä vastaajia ja tarkoituksena oli ensisijaisesti tutkia muiden kieliryhmien osallisuutta
organisaatiossa. Kuitenkin koettiin, että on tarpeen myös verrata, löytyykö eroavaisuuksia
ruotsinkielisten ja suomenkielisten vastaajien kesken, joten raportoinnissa huomioitiin
kyselyn täyttökieli yhtenä vertailuna. ”Poliittinen puolue” vaihtoehdossa merkitystä ei ole
sillä, että mihin puolueeseen vastaaja kuuluisi, vaan sillä, annetaanko erilaisille mielipiteille
tilaa työyhteisössä ylipäätänsä. Poliittiseen puolueeseen kuuluvat voivat kokea kuuluvansa
erityisesti vähemmistöryhmään riippuen esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista tai sitten
puolueisiin kuuluvat voivat kokea, että he eivät edusta erityisesti vähemmistöryhmää vaan
kokevat edustavansa valtaväestöä. Joka tapauksessa puolueisiin kuuluvat ovat
mielenkiintoinen ryhmä arvioitavaksi. Etnisen vähemmistön vaihtoehtona olisi voinut olla
myös esimerkiksi ihonväri, jota pohdittiin yhdeksi vaihtoehdoksi. Lopulta päädyttiin
kuitenkin puhumaan etnisyydestä, sillä muuttujien määrä pyrittiin pitämään lyhyenä.
Vähemmistöryhmäksi kaavailtiin myös ammattiliittoon kuulumista, mutta siitä päätettiin
luopua tiedonkeruuaikana olevan lakkouhan takia.

Vähemmistömuuttujien jälkeen vastaajilta kartoitettiin, kuinka paljon työyhteisön ilmapiiri
tukee heidän mielestään eri vähemmistöryhmiin kuulumista. Kysymyksen tarkoituksena oli
kartoittaa osallisuuden ilmapiiriä eri vähemmistöryhmistä, kuten Shore ym. (2011, 1276) ja Ip
ym. (2019) toivat tutkimuksissaan esiin. Myös tämä kysymys esitetään monivalintana. Tässä
kysymyksessä ”mukautetun työn tarve vamman tai sairauden johdosta” on linkitetty yhdeksi
vaihtoehdoksi. Tässä on haluttu arvioida erityisesti mukautetun työn tarvetta, jolloin ei ole
nähty tarpeelliseksi eritellä vammaa ja sairautta toisistaan. Toisessa kontekstissa nämä
voisivat myös olla erillisinä vaihtoehtoina.
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4.3.2

Henkilöstön osallisuuden kokemusta kartoittavat kysymykset

Osallisuuden kokemusta (arvostus, osallisuus, vaikuttaminen) kartoittavat kysymykset nro 1113 pohjautuvat pääasiassa Shore ym. (2011, 1276) viitekehykseen, jossa kuvataan
osallisuuden ilmapiiriin, osallisuutta tukevaan johtamiseen ja osallisuutta tukeviin
käytänteisiin johtavia toimenpiteitä kuvan 4 osoittamalla tavalla. Osallisuuden kokemuksiin
viittaavat kysymykset perustuvat Jansenin ja hänen kollegoidensa (2014, 374) sekä Nishiin
(2013, 1761) tutkittuihin kysymyksiin, jotka myös pohjautuvat Shoren ja kollegoiden (2011,
1276) viitekehykseen. Näiden kysymyksien alkukieli on englanti, joista ne käännettiin
suomeksi kääntäjän avustuksella. Osallisuuden kokemusta eli arvostusta, osallisuutta ja
vaikuttamista arvioitiin Likertin asteikolla 1-5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) + en
osaa sanoa.

Kuva 4. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kartoittavat kysymykset

Osallisuuteen liitetyt kysymykset nro 11-13 ryhmiteltiin kyselylomakkeelle kolmen
alaotsikon alle: arvostus, osallisuus ja vaikuttaminen. Tällä pyrittiin selkeyttämään vastaajalle
hankalampia kysymyksiä. Ryhmittely perustuu Louvrierin esitykseen (2019, 26-28)
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inkluusion osa-alueista. Tässä tutkimuksessa inkluusion suomennoksena käytetään kuitenkin
”Osallisuus” - sanaa, joka aiheuttaa sen, että osallisuuden kokemus (arvostus, osallisuus,
vaikuttaminen) pitää sisällään kysymysryhmän nimeltä ”osallisuus”. Samaisesta esityksestä
on poimittu myös kysymykset 11c, 12b ja 13a. Osallisuus – sanan tilalla olisi voitu käyttää
myös mukaan ottamista, mutta osallisuuden nähtiin parhaiten kuvaavan kysymysten todellista
sisältöä.

4.3.3

Henkilöstön yhdenvertaisuutta ja syrjintää arvioivat kysymykset

Yhdenvertaisuutta kuvaavat kysymykset 14-20 valittiin, jotta organisaatiot pystyvät
tunnistamaan henkilöstön kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai mahdollisesta
syrjinnästä työpaikalla. Näiden kysymysten tavoitteena oli myös arvioida, tukevatko
organisaatioiden nykyiset rakenteet ja toimintamallit osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, kuten
Shore ym. (2011, 1276) osoittivat. Yhdenvertaisuutta kuvaavia kysymyksiä arvioitiin yhdessä
kyselyn toteuttavien organisaatioiden kanssa. Lisäksi kysymyksiä on käytetty muissa
suomalaisissa organisaatioissa, joka lisää kysymyksien luotettavuutta (Metsämuuronen 2009,
67-68).

Kyselyssä kysyttiin organisaatioiden käytäntöjä yhdenvertaisuuden näkökulmasta
kysymyksessä 14. Vaihtoehtoihin koottiin mahdollisimman monipuolisesti organisaation
toimintamalleja. Asteikko on yksinkertaisesti Kyllä/Ei + En osaa sanoa. Tällä asteikolla
haluttiin saada henkilöstön kannanotto yhdenvertaisuuden kokemuksesta ja tunnistaa eroja eri
käytäntöjen väliltä. Tätä kysymystä täydennettiin avoimella kysymyksellä siitä, minkä takia
vastaaja kokee jonkun käytännön eriarvoisena (kysymys 15.). Lisäksi vastaajalta pyydettiin
kannanotto siihen, kuinka tarpeellista olisi, että yritys kehittäisi kyseisiä käytänteitä
monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista (kysymys 16.). Asteikkona käytettiin
Likertin asteikkoa 1-5, jossa 1= täysin tarpeeton, 2= tarpeeton, 3=ei tarpeetonta mutta ei
tarpeellista, 4=melko tarpeellista ja 5=erittäin tarpeellista. Käytössä oli samat
vastausvaihtoehdot organisaatioiden prosesseista kuin kysymyksessä 14.

Vastaajilta kysyttiin tämän jälkeen, ovatko he kokeneet tai todistaneet syrjintää viimeisen
vuoden aikana (kysymys 17.). Kysymys on niin kutsuttu kaksoiskysymys, sillä vastaaja on
voinut olla joko syrjinnän kohde tai syrjinnän todistaja. Näitä ei ole ollut tarpeen erotella.
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Organisaatiolle oli tärkeä tunnistaa, tapahtuuko syrjintää ylipäätänsä ja jos tapahtuu,
minkälaisissa tilanteissa ja kenen toimesta. Kaksoiskysymyksellä luotiin vastaajalle
turvallisempi olo vastata mahdollisimman rehellisesti. Koska kysely on anonyymi, vastaajaa
ei voida tunnistaa vastausten pohjalta, jotta häneltä voitaisiin pyytää lisätietoja. Tässä
kysymyksessä kysymyksen vastausvaihtoehdot täydennettiin taustamuuttujien (kysymys nro
9.) perusteella. Vastausvaihtoehdoista haluttiin täsmällisempiä kuin kysymyksessä 9. ja 10.,
joten esimerkiksi ikäkysymyksessä eroteltiin vastausvaihtoehdot nuoreen ikään ja vanhaan
ikään mutta uskonto vaihtoehdossa täsmennettiin vaihtoehdoksi ”uskonto tai vakaumus.”
Kysymystyyppinä oli monivalintakysymys. Viimeisenä vaihtoehtona oli myös ”en ole
kokenut tai todistanut syrjintää”. Tätä kysymystä täydennettiin avoimella kysymyksellä niiden
vastaajien osalta, jotka olivat kertoneet kokevansa tai todistaneensa syrjintää. Kyseisiä
vastaajia pyydettiin avoimella kysymyksellä kuvailemaan mahdollisia syrjintätilanteita, jotta
näihin osattaisiin jatkossa organisaatiossa puuttua ja tunnistaa. Kysymys 18. ja 19. kysyttiin
vastaajilta vain siinä tapauksessa, että hän oli ilmoittanut kokeneensa tai todistaneensa
syrjintää kysymyksen 17. perusteella (niin sanotusti linkitetty kysymys).

Lopuksi vastaajilta haluttiin kysyä, mihin toimenpiteisiin työnantajan tulisi vastaajan mielestä
ryhtyä. Tämän kysymyksen arveltiin antavan hyviä kehitysehdotuksia organisaatioille ja se
tukee myös tutkimuksen kysymystä ”Millä toimenpiteillä osallisuuden kokemusta ja
yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää organisaatiossa?”. Viimeinen kysymys nro 21. antoi
vastaajalle mahdollisuuden yleiseen kommentointiin. Organisaatioiden kokemusten mukaan,
henkilöstötutkimuksissa on yleistä, että vastaajat eivät välttämättä vastaa kysyttyyn
kysymykseen, vaan vastaavat siten, minkälaisia haasteita organisaatiossa kohtaavat. Tämän
vuoksi on tärkeää tarjota vastaajille mahdollisuus antaa palautetta asiasta tai asian vierestä,
jota kysymys 21. edustaa.

Tässä kyselyssä ei kysytty päällekkäisiä tietoja organisaatioiden vuosittain toteutettavien
henkilöstökyselyiden kanssa. Vastaaja on voinut osallistua lahjakortin arvontaan näin
halutessaan. Kysymykset 22. ja 23. ovat kyselylomakkeesta erillisiä kysymyksiä, jotka
koskevat arvontaan osallistumista ja henkilö on saanut jättää yhteystietonsa arvontaan
osallistumisen yhteydessä. Näiden kysymysten vastaukset eli vastaajien mahdolliset nimet ja
yhteystiedot on poistettu arvonnan jälkeen.
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4.4

Viestintämateriaalit

Tutkimuksessa oli viestinnällisesti eri sidosryhmiä, jotka tarvitsivat tietoa tiedonkeruusta eli
henkilöstölle tehtävästä kyselystä. Tunnistetut sidosryhmät olivat:
1. henkilöstöjohtajien / -päälliköiden sitouttaminen kyselyn toteuttavissa organisaatioissa
2. organisaation johto
3. luottamusmiehet / luottamusmiesorganisaatiot / työturvallisuusorganisaatiot
4. esihenkilöt (jotka edustivat myös itse vastaajajoukkoa)
5. työntekijät (jotka edustivat vastaajajoukkoa)

Organisaatioiden tärkein henkilö oli kyseisen organisaation vastaava henkilöstöjohtaja / päällikkö, jonka kanssa arvioitiin organisaatiokohtaisesti kyselyn jakelu ja kyseisen
organisaation muiden yllä mainittujen sidosryhmien sitouttaminen. Heidän roolissaan
painotettiin kyselyn ja siihen vastaamisen tärkeyttä. Lisäksi henkilöstöjohtajat /-päälliköt
saivat kyselyn tuloksista organisaatiokohtaisen raportin ja täten työkalun kehittää oman
organisaation toimintaa. Lisäksi organisaatiosta riippuen mukaan sitoutettiin myös
työntekijöiden pääluottamusmies tai -valtuutettu, joka toimi saatekirjeen allekirjoittajana tai
viestinnän tukena. Henkilöstöjohtaja / -päällikkö varmisti, että organisaatioiden
liiketoimintajohto oli tietoinen kyselyn toteuttamisesta. Organisaatiosta riippuen myös
esihenkilöt tukivat viestintää kannustamalla työntekijöitä vastaamaan. Tällä oli merkittävä ja
tarpeellinen vaikutus kyselyn vastausmääriin.

Viestintämateriaaleiksi laadittiin seuraavat valmiit viestintäpohjat organisaatioiden käyttöön:
1) viestipohja kyselyn toteuttamisesta esihenkilöille, johdolle ja luottamushenkilöille (liite 2)
2) henkilöstön saatekirjemallipohja vastaajalle intranetiin (liite 3)
3) tietosuojamateriaalien kuvaus

Vastaajille laaditut saatekirjemallipohjien tarkoituksena oli erityisesti motivoida, painottaa
vastaamisen tärkeyttä ja innostaa vastaamaan. Lisäksi saatekirjeessä mainittiin
mahdollisuudesta osallistua arvontaan sekä viestiä kyselyn luottamuksellisuudesta.
Saatekirjeen on todettu olevan ”suunnattoman tärkeä dokumentti tutkimuksen onnistumisen ja
myös aineiston mahdollisen uudiskäytön kannalta”, jolla on vaikutusta myös esimerkiksi
vastausprosentteihin. (KvantiMOTV 2011) Vastaajille avattiin jo saatekirjeessä, mitä
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henkilöstön monimuotoisuudella tarkoitetaan ja minkälaisia taustamuuttujia kysely pitää
sisällään. Lisäksi saatekirjeessä oli linkki erilliseen tietosuojaselosteeseen ja rekisteriselosteeseen. Näillä toivottiin kerryttävän enemmän vastauksia ja saavan
mahdollisimman totuudenmukaisia vastauksia arkaluontoisistakin asioista.

Henkilöstön saatekirjemallipohjaa (liite 3) käytettiin myös muistutusviestipohjana
organisaatioille. Organisaatioille suositeltiin lähetettävän muistutusviesti vastaajille 1-3 krt
tiedonkeruun aikana riippuen organisaation vastaajamäärän kehittymisestä. Lisäksi viestinnän
tueksi liitettiin vapaasti käytettävä monimuotoisuutta kuvaavat kuvat huomionarvon
lisäämiseksi sekä sähköpostiin että intranetiin (= organisaatioiden sisäiseen sosiaaliseen
mediaan). Henkilöstön saatekirjemallipohja oli käännetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Sen sijaan esihenkilöille, johdolle ja luottamusmiehille tarkoitettu materiaali on ollut vain
suomeksi.

4.5

Aineiston käsittely ja analyysit

Tutkimuksen aineisto kerättiin seitsemältä palvelualalla toimivalta yritykseltä tai yrityksen
osalta. Yksi organisaatioista oli asiantuntijaorganisaatio ja loput organisaatiot koostuivat
pääosin palvelualan työntekijätason työntekijöistä. Potentiaalinen vastaajamäärä yhteensä on
ollut 8440 ja vastaajien keski-ikä oli noin 37 vuotta. Potentiaalisista vastaajista naisia oli noin
71% ja miehiä 29%. Kaikkien organisaatioiden keskimääräiset työvuodet sijoittuivat 7-10
vuoden välille. Organisaatioilla ei ole ollut tietoa etukäteen vähemmistöryhmiin
kuulumisesta. Raportoinnissa vähemmistöryhmällä tarkoitetaan niitä henkilöitä, ketkä
vastasivat kysymykseen ”Koetko kuuluvasi johonkin seuraavista ryhmistä”.
Enemmistöryhmällä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, ketkä ilmoittivat lomakkeella
kuuluvansa luokkaan ”En koe kuuluvani mihinkään yllä mainittuihin ryhmiin”.

Tuloksia on tarkasteltu erityisesti seuraavista näkökulmista:

1. kaikki vastaajat
2. sukupuolten välillä (naiset, miehet, muu + en halua kertoa)
3. ikäryhmittäin
4. vähemmistöryhmään kuuluvat vrt. enemmistöön kuuluvat vastaajat
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5. vähemmistöryhmittäin (kysymyksen nro 9. vaihtoehtojen mukaan)

Lisäksi täydentävää tietoa tai ymmärrystä haettiin myös muista taustamuuttujista. Tuloksien
raportointi aloitettiin tarkastelemalla ensin koko aineistoa sekä siitä johdettavia yllä mainittuja
ryhmiä ja niiden vastaajamääriä. Raportointia ei tehty, mikäli viiden vastaajan ryhmä ei
täyttynyt. ”En halua kertoa” tai ”en osaa sanoa” vastauksien osuudet näytetään kuvaajissa,
mutta niitä ei lasketa mukaan, kun aineistoa verrataan toisiinsa. Taustamuuttujien avulla
aineistoa tarkasteltiin prosenttilukujen avulla, sukupuoli, ikä- ja vähemmistöryhmien osalta
sekä kaikkien vastanneiden osalta. Osallisuuden kokemuksia kartoittavissa kysymyksissä
raportoitiin tulokset summamuuttujin lisäämällä yhteen täysin eri mieltä ja jokseenkin eri
mieltä olevat väittämät ja jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä olevat väittämät.
Näiden perusteella tehtiin tulkintaa siitä, olivatko vastaajat eri mieltä vai samaa mieltä.
Kuvissa esitetään tarkemmin kuitenkin kaikki vastaukset, kuten niihin on vastattu. Yrityksen
käytäntöjä arvioivassa kysymyksessä esitetään vain ne vastaukset, ketkä olivat sitä mieltä, että
yhdenvertaisuus ei toteudu. Lisäksi arvioidessa yrityksen prosessien kehittämisen
tarpeellisuutta yhdenvertaisuuden näkökulmista, arvioidaan arvosanat 4 ja 5 eli ne väittämät,
jotka kokevat kehittämisen melko tarpeelliseksi tai erittäin tarpeelliseksi.

Avointen kysymysten vastaukset luokiteltiin aineistolähtöisesti eri luokkiin riippuen siitä,
mitä aihetta vastaus tosiasiassa käsittelee. Jokaisesta avoimesta kysymyksestä muodostettiin
vastaustaulukko, johon nostettiin kuusi eniten mainittua sisältöä. Luokittelu pyrittiin pitämään
tiiviinä, jotta lopputyö pysyy suositusten mukaisissa mitoissa. Mainintojen lukumäärät
näkyvät taulukoissa. Avointen vastausten luokittelussa seitsemäntenä luokkana on luokka
”Muut”, joiden sisältöjä on avattu tekstissä. On myös mahdollista, että osa avoimista
vastauksista sopisi moneen eri luokkaan. Mikäli näin on, vastaus on luokiteltu siihen
luokkaan, mitä kommentti parhaiten edustaa. Mikäli kommentissa on viittaus moneen eri
sisältöön, se on jaettu kahden tai kolmenkin luokan alle. Luokituksista on myös nähtävillä
lukumäärän lisäksi prosentuaalinen osuus kaikista kysymyksen vastauksista. Avoimia
vastauksia esitellään tuloksissa myös siteerauksin. Näistä esimerkeistä korjattiin
yksinkertaiset kirjoitusvirheet, organisaatiota yksilöivä tieto tai sairautta yksilöivä tieto muuten kommentit ovat alkuperäisiä suoria lainauksia. Lainauksien yhteyteen on täsmennetty
kommentin antaja sillä perusteella, kuuluuko henkilö enemmistö- vai vähemmistöryhmään ja
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onko henkilö esihenkilö vai työntekijäasemassa. Mikäli lainauksissa on alkuperältään ruotsin
tai englannin kielinen lause, se on suomennettu lainauksen perään.

Tulokset on lopuksi käyty läpi kyselyn toteuttaneiden organisaatioiden kanssa ja näissä
keskusteluissa on saatu lisävalaistusta tulkinnoille, joihin viitataan erityisesti johtopäätöksissä.
Organisaatioille on erikseen toimitettu organisaatiokohtaiset analyysit tuloksista, joissa on
raportoitu myös työrooleihin, toimialoihin ja organisaatioihin liittyvää tietoa. Yhteiset
keskustelut organisaatioiden kanssa ovat auttaneet myös tässä lopputyössä käsiteltyjen
tulosten tulkinnassa. Keskusteluissa organisaatioiden kanssa tunnistettiin, että eri kielisten
ryhmässä (äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi) kysymysten tulkintoihin vaikuttavat kieleen ja
kulttuuriin liittyvät seikat, joka vaikuttaa tämän ryhmän tulosten analysointiin.
Organisaatioissa toteutetuissa henkilöstötutkimuksessa on tunnistettu, että tämän ryhmän
absoluuttiset pistemäärät nousevat korkeammalle kuin muut vertailtavat ryhmät.
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5

TUTKIMUSTULOKSET

Seuraavissa kappaleissa raportoidaan kyselyn tulokset aloittaen ensin kyselyn taustatietojen
esittelystä, jonka jälkeen käydään läpi osallisuuden kokemusta kuvaavat kysymykset ja
syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset.

5.1

Vastaajien taustatiedot

Kysely lähetettiin 8440 henkilölle ja kyselyyn vastasi 684 henkilöä vastausprosentin tällöin
ollessa 8%. Vastaajista naisia ilmoitti olevansa 76% ja miehiä 22%. Lisäksi 2% vastaajista
vastasi sukupuolekseen ”muu” tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan laisinkaan. Esihenkilö- tai
johtotehtävissä työskenteli 226 henkilöä, joista 70% oli naisia ja 30% miehiä. Vastaajista 92%
täytti kyselyn suomen kielellä, 6% ruotsin kielellä ja 2% englannin kielellä. Vastaajista 33%
toimi esihenkilö- päällikkö- tai johtotason tehtävissä ja 64% työntekijä- tai
asiantuntijatehtävissä. Lisäksi 3% vastaajista ei halunnut kertoa työrooliaan.

Vastaajien ikäjakaumaa voidaan tarkastella taulukosta 1. Eniten vastaajia löytyi ikäryhmästä
30-39 vuotiaat (28%), joka vastaa organisaatioiden keski-ikää. Toiseksi suurin ryhmä oli 4049 vuotiaat (26%). Sekä alle 20 -vuotiaita että yli 60- vuotiaita löytyi 3% vastaajista (yht. 6
%-yksikköä). Vastaajista 2% ei halunnut kertoa ikäänsä.

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma
VASTAAJIEN IKÄJAKAUMA
Ikäryhmä

Vastaajaa (n)

%

alle 20 vuotiaat

18

3%

20-29 vuotiaat

143

21 %

30-39 vuotiaat

191

28 %

40-49 vuotiaat

177

26 %

50-59 vuotiaat

119

17 %

yli 60 vuotiaat

21

3%

En halua kertoa

15

2%
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5.2

Vähemmistöryhmiin kuuluminen ja osallisuutta tukeva ilmapiiri

Kyselyssä tutkittiin, minkälaisiin vähemmistöryhmiin vastaajajoukko jakaantui (kuva 5).
Vastaajalla oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja ja kuulua moneen eri
vähemmistöryhmään. Kaikista vastaajista 67% koki, että ei kuulu mihinkään lueteltuihin
vähemmistöryhmiin ja 2% vastaajista ei halunnut kertoa kuuluuko vähemmistöryhmään vai
ei. Varsinaisiin vähemmistöryhmiin kuului yhteensä täten 31% vastaajista. Suurimpina
vähemmistöryhminä tässä aineistossa voidaan pitää seksuaalivähemmistöä (8%), ikänsä
puolesta itsensä vähemmistöryhmään liittäviä (8%) sekä vamman tai sairauden johdosta
itsensä vähemmistöryhmiin liittävät (7%). Muita ryhmiä olivat perhetilanteensa vuoksi itsensä
vähemmistöryhmään liittävät (5%), eri kielisten ryhmä (4%) sekä poliittiseen puolueeseen
(2%) ja etniseen vähemmistöön (1%) kuuluvat.

9. Koetko kuuluvasi johonkin seuraavista ryhmistä?
2%

Kuulun seksuaalivähemmistöön
8%
7%
4%

1%
2%

Kuulun uskonnolliseen tai
uskonnottomaan ryhmään
Kuulun eri kielelliseen ryhmään
(äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi)
Kuulun etniseen vähemmistöön
Kuulun poliittiseen puolueeseen

8%

5%
67 %
7%

Koen kuuluvani vähemmistöön ikäni
puolesta
Koen kuuluvani vähemmistöön
perhetilanteeni takia
Minulla on todettu vamma tai sairaus
En koe kuuluvani mihinkään yllä
mainittuihin ryhmiin
En halua kertoa

Kuva 5. Vähemmistöryhmään kuuluminen

Kyselyssä arvioitiin monivalintakysymyksenä sitä, tukeeko työyhteisön ilmapiiri eri
vähemmistöryhmiin kuulumista vai ei. Tavoitteena oli arvioida yleistä ilmapiiriä siitä
näkökulmasta, voivatko vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt ilmaista aitoa todellista
itseään. Tuloksia tutkittiin enemmistöön (n=450), vähemmistöryhmiin (n=219) ja kaikkien
vastaajien (N=684) osalta (kuva 6). Enemmistö ja vähemmistöryhmät eivät pidä sisällään 15
vastaajaa, jotka eivät halunneet kertoa kuuluvatko vähemmistöryhmään vai ei.
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Vähemmistöryhmään kuuluvien vastaukset eroavat enemmistöryhmään kuuluvien vastaajien
vastauksista kaikissa väittämissä. Vähemmistöryhmät kokivat, että työyhteisöjen ilmapiiri
tukee 9-19%-yksikköä vähemmän eri vähemmistöryhmiin kuulumista kuin enemmistö oli
vastannut. Suurin ero ilmapiirissä löytyi mukautetun työn tarpeesta.

Kuva 6. Työyhteisön ilmapiirin tuki vähemmistöryhmiä kohtaan

Tuloksia arvioitiin lisäksi vähemmistöryhmittäin ristiintaulukoimalla kunkin
vähemmistöryhmän kokemus työyhteisön ilmapiiristä arvioiden ilmapiiriä omaan
vähemmistöryhmään kuulumisesta (kuva 7).
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Kuva 7. Työyhteisön ilmapiiri ei tue omaan vähemmistöryhmään kuulumista

Väittämä on käännetty raportoinnissa kielteiseen muotoon eli mitä suurempi prosentti, sitä
suurempi osa kyseisen vähemmistöryhmän vastaajista kokee, että työyhteisön ilmapiiri ei tue
omaan vähemmistöryhmään kuulumista. Etnisessä vähemmistössä (56%) oli suurin
prosentuaalinen osuus, joka koki, että työyhteisön ilmapiiri ei tue omaan vähemmistöryhmään
kuulumista. Seuraavaksi suurin ryhmä oli uskonnollisten tai uskonnottomien ryhmä (49%) ja
mukautetun työn tarpeessa olevat (45%). Seksuaalivähemmistöistä näin koki vain 35% ja eri
kielisestä ryhmästä 19%.

5.3

Osallisuuden kokemus

Seuraavaksi arvioitiin sitä, miten eri sukupuoli-, ikä- ja vähemmistöryhmät kokivat
arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista. Näitä mitattiin 12 eri kysymyksen avulla Likertin
asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä,
4= jokseenkin samaa mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Sukupuoli -vaihtoehtona oli myös
vastausvaihtoehto ”en halua kertoa” sekä sukupuoli ”muu”, mutta aineistosta ei voitu irrottaa
”muu” sukupuolta, sillä vastaajia olisi liian vähän (alle 5) raportoitavaksi. Tulosten
raportoinnissa pyrittiin nostamaan esille merkittävimmät erot eri vastaajaryhmien välillä.
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5.3.1

Arvostus

Arvostus - kysymysryhmässä kartoitettiin, arvostetaanko työyhteisössä toisia, miten
työyhteisössä kohdataan erilaisuutta, miten virheen tekemisiin suhtaudutaan ja arvostetaanko
kaikkia yksilöinä vai ryhmänsä edustajina. Arvioitaessa vastauksia naisten ja miesten välillä,
erot olivat pieniä. Suurin ero naisten ja miesten kokemuksen välillä löytyi arvostuksen
kokemisesta työyhteisössä, jossa 81% miehistä koki työyhteisön arvostavan heitä arvosanoilla
jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä (kuva 8). Naisista vastaavasti jokseenkin tai
täysin samaa mieltä oli 76%. Muissa kysymyksissä erot prosenteissa miesten ja naisten välillä
jäivät pieneksi. Miehistä 70% ja naisista 71% koki yhtä paljon, että työyhteisössä ihmisten
erilaisuutta arvostetaan. Sen sijaan naisista 13% ja miehistä 10% koki, että ihmisten
erilaisuutta ei arvosteta. Sekä naiset (67%) että miehet (67%) kokivat yhtä paljon, että
virheiden tekemistä ei pidetä osoituksena henkilön ryhmän ominaisuuksista. Miehistä 62% ja
naisista 57% koki, että heidän työyhteisössä työntekijöiden arvostus ei perustu työrooliin vaan
siihen, keitä he ovat ihmisinä.

ARVOSTUS (MIEHET VRT NAISET)

d) Työyhteisössäni
työntekijöiden
arvostus ei perustu c) Jos teen virheen,
b) Työyhteisössäni
sitä ei pidetä
työrooliin vaan
siihen, keitä he ovat osoituksena ryhmäni ihmisten erilaisuutta
arvostetaan
ominaisuuksista
ihmisinä

a) Työyhteisöni
arvostaa minua

0%

10 %

Miehet (n=150) 3 %

7%

20 %

7%

4%

7%

12 %

Miehet (n=150)

4%

6%

14 %

Naiset (n=518)

4%

Naiset (n=518)

Miehet (n=150)

Naiset (n=518)

1=täysin eri mieltä

9%

5%

7%

60 %

70 %

13 %

3=ei samaa eikä eri mieltä

2%

6%

32 %

39 %

29 %

15 %

100 %

3%

39 %

27 %

17 %

90 %

31 %

39 %

9%

13 %

80 %

40 %

31 %

9%

2=jokseenkin eri mieltä

50 %

44 %

15 %

7%

3% 5%

40 %

42 %

Naiset (n=518)

Miehet (n=150) 3 %

30 %

14 %

38 %

16 %

38 %

24 %

32 %

4=jokseenkin samaa mieltä

1%

25 %

5=täysin samaa mieltä

3%

7%

en osaa sanoa

Kuva 8. Kokemus arvostuksesta naisten ja miesten välillä
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Kun verrattiin eri ikäisten kokemuksia työyhteisön arvostuksesta, voidaan todeta, että
jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olevien osuus vähenee iän noustessa yli 50
vuotta. 50-59-vuotiaista 71% ja yli 60-vuotiaista 68% koki arvostusta työyhteisössään, kun
muissa ikäryhmissä arvostusta koettiin 78-80%. 50-59-vuotiaista 17% oli eri mieltä siitä, että
ihmisten erilaisuutta arvostetaan työyhteisöissä, joka oli ikäryhmistä vähiten. Muissa
ikäryhmissä vastaavasti 6-14% koki olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä. Alle 20vuotiaissa oli vähiten (61%) niitä, jotka ajattelivat, että virheen tekeminen on osoitus ryhmäni
ominaisuuksista. Suurin osa yli 60-vuotiaista (66%) koki, että työntekijöiden arvostus
perustuu työyhteisössä siihen, keitä he ovat ihmisinä, joka oli eniten muihin ikäryhmiin
verrattuna. Eri ikäryhmien eroja kysymysryhmästä ”Arvostus” voi tarkastella lisää liitteestä 4.

Arvioitaessa työyhteisön arvostusta vähemmistöryhmittäin (kuva 9), eniten arvostusta
työyhteisöltään kokivat seksuaalivähemmistöt (83%), joka oli enemmän kuin enemmistöön
kuuluvat (79%). Prosentuaalisesti vähiten arvostusta työyhteisöltään koki etninen vähemmistö
(22%) ja vastaajat, joilla oli vamma tai sairaus (22%).

11 A) ARVOSTUS: TYÖYHTEISÖNI ARVOSTAA MINUA (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
0%

Seksuaalivähemmistöt (n=54)

10 %

6%

Poliittinen puolue (n=15)

7%

Perhetilanne (n=31)
Vamma tai sairaus (n=51)
Eri kielellinen ryhmä (n=28)
(äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi)

40 %

6%

7%

70 %

80 %

40 %

12 %

27 %

11 %

48 %

8%

7%

11 %

20 %

36 %

11 %

33 %

44 %

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

6%

4%

33 %

35 %

1= täysin eri mieltä

7%

23 %

42 %

46 %

22 %

4%

44 %

16 %

100 %

31 %
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Kuva 9. Vähemmistöryhmien kokemus työyhteisön arvostuksesta
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Ne vastaajat, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi (kuva 10), kokivat eniten (81%), että
työyhteisössä arvostetaan erilaisuutta, joka oli enemmän kuin enemmistöryhmällä (75%).
Eniten eri mieltä tässä kysymyksessä löytyi vamman tai sairauden (28%) ja perhetilanteen
(26%) vuoksi vähemmistöön itsensä ilmoittaneiden osalta. Toisaalta 61% perhetilanteen
vuoksi vähemmistöön itsensä liittävistä oli myös jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa
mieltä. Poliittiseen puolueeseen kuuluvilla oli eniten (47%) ei samaa eikä eri mieltä olevia.
Vastaajille esitettiin väite ”Jos teen virheen, sitä ei pidetä osoituksena ryhmäni
ominaisuuksista”. Poliittiseen puolueeseen kuuluvista vastaajista 33% koki olevansa
jokseenkin tai täysin eri mieltä ollen näin vähemmistöryhmistä kriittisin (kuva 11). Etnisessä
vähemmistössä jokseenkin tai täysin eri mieltä olevia oli 22% kun enemmistöryhmässä näitä
oli vain 7%. Eri kielisten ryhmässä (äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi) oli eniten (75%)
jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olevia vastaajia. Myös perhetilanteensa
vuoksi vähemmistöön itsensä luokittelevissa oli enemmän (71%) samaa mieltä olevia, kuin
enemmistössä (68%).

11 B) ARVOSTUS: TYÖYHTEISÖSSÄNI IHMISTEN ERILAISUUTTA
ARVOSTETAAN (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 10. Vähemmistöryhmien kokemus erilaisuuden arvostamisesta
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11 C) ARVOSTUS: JOS TEEN VIRHEEN, SITÄ EI PIDETÄ OSOITUKSENA RYHMÄNI
OMINAISUUKSISTA (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 11. Vähemmistöryhmien kokemus virheen tekemisestä
Kun vastaajille esitettiin väite ”työyhteisössäni työntekijöiden arvostus ei perustu työrooliin
vaan siihen, keitä ovat ihmisinä” (kuva 12), eniten eri mieltä olivat perhetilanteensa vuoksi
itsensä vähemmistöryhmään liittävät (40%) ja vastaajat, jotka olivat luokitelleet itsensä
vähemmistöryhmään nuoren tai korkean iän perusteella (35%) sekä etninen vähemmistö
(33%). Eniten samaa mieltä väittämän kanssa (64%) olivat uskonnollisten tai uskonnottoman
ryhmän edustajat, joka oli 4%-yksikköä enemmän kuin enemmistöllä (64%).
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11 D) ARVOSTUS: TYÖYHTEISÖSSÄNI TYÖNTEKIJÖIDEN ARVOSTUS EI PERUSTU
TYÖROOLIIN VAAN SIIHEN, KEITÄ HE OVAT IHMISINÄ (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 12. Vähemmistöryhmien kokemus työntekijöiden arvostuksen luonteesta

5.3.2

Osallisuus

Osallisuutta arvioitiin neljällä kysymyksellä, joissa kartoitettiin joukkoon kuulumista,
aitouden kokemusta, kuinka vapaasti voi ilmaista itseään myös yksityiselämän osalta ja saako
olla oma aito itsensä työyhteisössä. Vertailtaessa osallisuuden kysymysryhmän kysymyksiä
miesten ja naisten välillä, eroja ei juurikaan löytynyt. Miehistä 77% ja naisista 75% koki
kuuluvansa joukkoon työyhteisössä. Naisista 76% ja miehistä 72% koki voivansa kertoa
yksityiselämästään muille, jos haluaa. Miehistä 78% ja naisista 77% koki saavansa olla oma
itsensä työyhteisössä. Miehistä 67% ja naisista 66% koki, että esihenkilö rohkaisee olemaan
oma aito itsensä. Tarkemmat prosenttiluvut naisten ja miesten väliltä on luettavissa liitteestä
6.

Vertailtaessa osallisuuden kysymysryhmää ikäryhmittäin, joukkoon kuulumisen tunne väheni
iän noustessa (liite 4). Alle 20-vuotiaista 89% koki olevansa jokseenkin tai täysin samaa
mieltä, kun yli 60 vuotiaista näin koki vain 55%. Alle 20-vuotiaista 83% koki pystyvänsä
kertomaan vapautuneesti työkavereilleen yksityiselämästään, jos halusivat. Vastaavasti 20-29-
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vuotiaista näin koki 79% ja muista ikäryhmistä 72-74%. 20-29-vuotiaat (81%), 30-39-vuotiaat
(80%) ja 40-49%-vuotiaat (80%) olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että voivat
olla työyhteisössä omia aitoja itseään. Sen sijaan 50-59-vuotiaista 69% ja yli 60-vuotiaista
73% koki, että saa olla oma aito itsensä työyhteisössä. Kun ikäryhmittäin tarkasteltiin
vastauksia, rohkaiseeko oma esihenkilö työntekijöitä olemaan oma aito itsensä, alle 20vuotiaista ei yksikään ollut eri mieltä. Alle 20-vuotiaista 76% koki, että esihenkilö rohkaisee
olemaan oma aito itsensä. Sen sijaan 50-59-vuotiaista 58% ja yli 60-vuotiaista vain 55% koki
esihenkilön rohkaisevan oman aitouden ilmaisemiseen. Arvio osallisuuden kysymysryhmästä
ikäryhmittäin on tarkasteltavana tarvittaessa liitteestä 4.

Arvioitaessa joukkoon kuulumisen tunnetta vähemmistöryhmittäin (kuva 13), 33% etnisestä
vähemmistöstä ja 30% vamman tai sairauden vuoksi itsensä vähemmistöryhmään liittävistä
oli eniten eri mieltä siitä, että kokevat kuuluvansa työyhteisössä joukkoon.
Vähemmistöryhmistä eniten joukkoon koki kuuluvansa eri kielisten ryhmä (82%) ja
seksuaalivähemmistöt, joista 80% oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Enemmistöryhmästä
näin koki 78%.

12 A) OSALLISUUS: TUNNEN KUULUVANI JOUKKOON
TYÖYHTEISÖSSÄNI (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 13. Vähemmistöryhmien kokemus joukkoon kuulumisesta

60

Poliittiseen puolueeseen kuuluvien ryhmästä 80% koki, että voivat kertoa yksityiselämästään
vapautuneesti muille, jos haluavat (kuva 14). Sen lisäksi etnisestä vähemmistöstä 78% ja
enemmistöryhmästä 78% koki olevansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Etnisessä
vähemmistössä oli kuitenkin 22%, jotka olivat väittämän kanssa täysin eri mieltä eli
kokemukset jakaantuivat tässä vastaajaryhmässä äärilaitoihin. Perhetilanteensa vuoksi
vähemmistöryhmään itsensä luokittelevista 23% oli eri mieltä olevia, joka oli vieläkin
enemmän kuin etnisessä ryhmässä. Enemmistöryhmästä eri mieltä olevia oli 11%.

Kysyttäessä vastaajilta, saavatko he työyhteisöissä olla omia aitoja itsejään (kuva 15), eniten
jokseenkin tai täysin samaa mieltä olevia löytyi eri kielisten ryhmästä (89%), joka oli
enemmän kuin enemmistöllä (81%). Etnisestä vähemmistöstä 33%, perhetilanteensa vuoksi
vähemmistöön itsensä liittävistä 29% ja vamman tai sairauden vuoksi vähemmistöön
liittävistä 28% koki olevansa eniten eri mieltä siitä, että saavat olla työyhteisöissä omia aitoja
itseään.

12 B) OSALLISUUS: VOIN KERTOA YKSITYISELÄMÄSTÄNI
VAPAUTUNEESTI MUILLE JOS HALUAN (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 14. Vähemmistöryhmien kokemus kuinka vapautuneesti voi kertoa yksityiselämästään
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12 C) OSALLISUUS: KOEN, ETTÄ TYÖYHTEISÖSSÄNI SAAN OLLA OMA
AITO ITSENI (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 15. Vähemmistöryhmien kokemus siitä, saako työyhteisössä olla oma itsensä

Kun kysyttiin, kokevatko vähemmistöryhmät, että heidän esihenkilönsä rohkaisee heitä
olemaan oma aito itsensä (kuva 16), prosentuaalisesti eniten jokseenkin samaa mieltä tai
täysin samaa mieltä olevia vastaajia löytyi eri kielisten ryhmästä (86%), joka oli enemmän
kuin enemmistöryhmällä (69%). Myös uskonnollisella ryhmällä (68%) ja etnisellä
vähemmistöllä (67%) oli melkein yhtä paljon samaa mieltä olevia. Sen sijaan poliittiseen
puolueeseen kuuluvissa (47%), perhetilanteensa vuoksi vähemmistöön liittyvissä (48%) ja
nuori tai korkea ikäisillä (49%) oli vähiten niitä, ketkä kokivat esihenkilön rohkaisevan heitä
oman aitouden ilmaisemiseen. Jos verrataan taas eri mieltä olevien osuuksia, perhetilanteensa
vuoksi olevilla (35%), poliittiseen puolueeseen kuuluvilla (33%) ja etnisellä vähemmistöllä
(33%) oli eniten jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä olevia. Etnisellä vähemmistöllä
kokemukset eriävät siis melko paljon toisistaan, kun täysin eri mieltä ja täysin samaa mieltä
olevia on yhtä paljon. Enemmistöstä 14% koki olevansa jokseenkin eri mieltä tai täysin eri
mieltä, että esihenkilö rohkaisee oman aitouden tukemiseen, joka oli saman verran kuin eri
kielisten ryhmässä.
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12 D) OSALLISUUS: KOEN, ETTÄ ESIMIEHENI ROHKAISEE MINUA
OLEMAAN OMA AITO ITSENI (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Kuva 16. Vähemmistöryhmien kokemus esihenkilön rohkaisusta

5.3.3

Vaikuttaminen

Vaikuttamista arvioitiin neljällä kysymyksellä, jotka kuvailevat vaikuttamisen
mahdollisuuksia omassa työyhteisössä ja kuulluksi tulemista omaan työhön liittyvissä
kysymyksissä. Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, miten paljon vastaajien mielestä ”johto
tahtoo parantaa toimintaa osallistamalla päätöksentekoon monimuotoisesti henkilöstöä eri
tehtävistä ja taustoista”. Vertailtaessa naisten ja miesten välisiä vastauksia liittyen siihen,
kokevatko vastaajat tulevansa palavereissa kuulluksi, ero miesten (74%) ja naisten (66%)
välillä oli 8%-yksikköä (kuva 17.) Sen sijaan kehitysideoihin suhtautumisesta jokseenkin
samaa mieltä olevien ja täysin samaa mieltä olevien osuus on yhtä paljon (61%-62%) mutta
eri mieltä olevien osuus kasvaa naisilla 24%:iin, kun se miehillä on 17%. Kun kysyttiin,
kannustetaanko työntekijöitä tekemään työhönsä liittyviä päätöksiä itsenäisesti, miesten osuus
jokseenkin tai täysin samaa mieltä olevilta oli 74%, kun se naisilla oli 67% eli 7%-yksikön
ero. Eri mieltä olevien osuuksien ero oli vain 3%-yksikköä. Kun kysyttiin, tahtooko yrityksen
johto parantaa toimintaa osallistamalla päätöksentekoon työntekijöitä eri tehtävistä ja
taustoista, naisten ja miesten mielipiteet jakaantuivat melkein tasan jokseenkin samaa mieltä
tai täysin samaa mieltä olevien osuuksien ollessa miehillä 47% ja naisilla 45%. Eri mielisten
osuus oli molemmilla sukupuolilla 26%.
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VAIKUTTAMINEN (MIEHET VRT. NAISET)
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Kuva 17. Miesten ja naisten kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista

Arvioitaessa vaikuttamista ikäryhmittäin (liite 4), alle 20-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat kokivat
tulleensa vähemmän kuulluksi palavereissa kuin ikäryhmissä 20-59 vuotta. Alle 20-vuotiaista
ja yli 60-vuotiaista vain 50% vastaajista koki olevansa jokseenkin samaa mieltä tai täysin
samaa mieltä, kun kysyttiin, tulevatko heidän mielipiteensä kuulluksi. Toisaalta eri mieltä
olevien osuus kasvaa ikäryhmien vanhetessa ja alle 20-vuotiailla se oli vain 6% kun yli 60vuotiailla se oli noussut 27%:iin. Kun kysyttiin, suhtaudutaanko kehitysideoihin
samanarvoisesti ehdottajasta riippumatta, selkeät erot ikäryhmien vastausten välillä jäävät
pienemmiksi. Alle 20-vuotiaista eri mieltä väittämän kanssa oli 11%, kun muilla ikäryhmillä
se oli 21-17%. Jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olevien osuus vaihteli 58%64% eri ikäryhmien välillä. Kun ikäryhmittäin vertailtiin vastauksia sen suhteen,
kannustetaanko työyhteisöissä tekemään työhön liittyviä päätöksiä itsenäisesti, alle 20vuotiaista vain 6% oli eri mieltä, kun taas yli 60-vuotiaista peräti 27% oli eri mieltä. Yli 60vuotiaista vain 55% oli samaa mieltä, kun muilla ryhmillä saman mielisten osuus oli 66-72%.
Kun ikäryhmien vastauksia vertailtiin arvioidessa johdon tahtotilasta osallistaa
päätöksentekoon työntekijöitä eri tehtävistä ja taustoista, yli 60-vuotiaissa oli vähiten
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jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olevia (33%), kun muilla vastaajaryhmillä
heitä oli 41-61%. Eniten eri mieltä olivat 30-39-vuotiaat, joissa eri mieltä olevien osuus oli
31%. Sen sijaan alle 20-vuotiaissa eri mielisten osuus oli vain 11% ja yli 60-vuotiailla 19%.

Kun vähemmistöryhmiltä kysyttiin, tuleeko palavereissa heidän mielipiteensä kuulluksi (kuva
18), eniten samaa mieltä olevia löytyi eri kielisten ryhmästä (75%), enemmistöstä (70%) ja
seksuaalivähemmistöstä (70%). Sen sijaan eniten eri mieltä olevia löytyi vamman tai
sairauden vuoksi itsensä vähemmistöön liittävistä (34%), poliittiseen puolueeseen kuuluvista
(33%) ja nuorta tai korkeaa ikää edustavien ryhmästä (28%).

13 A) VAIKUTTAMINEN: PALAVEREISSA MIELIPITEENI TULEE
HUOMIOIDUKSI (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
0%

Seksuaalivähemmistöt (n=54)

10 %
7%

Uskonnolliset tai uskonnottomat ryhmät (=47) 2 %
Poliittinen puolue (n=15)

13 %

80 %

11 %

24 %

6%

36 %

18 %
39 %

11 %

12 %

4%

29 %

36 %

22 %

9%

33 %

22 %

12 %

100 %

9%

13 %

35 %

16 %

90 %

34 %

22 %

7%

8%

70 %

26 %

20 %

10 %

18 %

5%

60 %

28 %

17 %

11 %

50 %

44 %

27 %

6%

Etninen vähemmistö (n=9)

40 %

17 %

11 %

Eri kielellinen ryhmä (n=28)
(äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi)

30 %

7%

11 %

Vamma tai sairaus (n=51)

Enemmistö (n=450)

6%

7%

Nuori tai korkea ikä (n=54)
Perhetilanne (n=31)

20 %

33 %

32 %

7%
22 %

38 %

1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

5%

Kuva 18. Vähemmistöryhmien kokemus kuulluksi tulemisesta palavereissa

Kun vähemmistöryhmien kokemuksia arvioitiin siitä, suhtaudutaanko kehitysideoihin
samanarvoisesti riippumatta ehdottajasta (kuva 19), eri kielisten osuus samaa mieltä olevista
oli jälleen korkein eli 68%, enemmistöllä ollen 64% ja seksuaalivähemmistöillä 61%. Sen
sijaan eniten eri mieltä kokivat poliittiseen puolueeseen kuuluvat, joilla oli peräti 53%
vastaajista jokseenkin tai täysin eri mieltä. Jokseenkin tai täysin eri mieltä olevien osuus oli
myös perhetilanteensa vuoksi vähemmistöön itsensä luokittelevilla 48% ja nuorta tai korkeaa
ikää ilmoittaneilla vastaajilla 44%. Enemmistövastaajien eri mieltä olevien osuus oli 19% eli
ero heidän ja edellä mainittujen ryhmien välillä on suuri.
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Arvioitaessa vähemmistöryhmittäin, kannustetaanko työyhteisöissä työntekijöitä tekemään
työhönsä liittyviä päätöksiä itsenäisesti (kuva 20), eri kielisten osuuksista 86% koki saavansa
kannustusta itsenäiseen päätöksentekoon. Osuus oli jälleen vähemmistöryhmistä suurin. Sen
lisäksi myös seksuaalivähemmistöllä 76%, uskonnollisten ja uskonnottomien ryhmällä 72% ja
perhetilanteensa vuoksi itsensä vähemmistöön liittävillä 71% oli enemmän samaa tai
jokseenkin samaa mieltä olevia kuin enemmistöllä 69%. Poliittiseen puolueeseen kuuluvista
40% oli eri mieltä olevia, joka oli suurin eriävien mielipiteiden osuus verrattuna muihin
ryhmiin. Korkeimmat prosentit jokseenkin tai täysin eri mieltä olevien osalta löytyi nuorta tai
korkeaa ikää ilmoittaneilla vastaajilla (31%) ja vamman tai sairauden vuoksi
vähemmistöryhmää olevilla (28%). Enemmistöllä eri mielisten osuus jäi 12%:iin.

13 B) VAIKUTTAMINEN: TYÖYHTEISÖSSÄNI KEHITYSIDEOIHIN
SUHTAUDUTAAN SAMANARVOISESTI RIIPPUMATTA EHDOTTAJASTA
(VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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Etninen vähemmistö (n=9)
Enemmistö (n=450)
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6%
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19 %

28 %

3%

18 %
46 %

11 %
14 %
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26 %

21 %

33 %
9%
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22 %
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32 %

20 %

80 %
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70 %

26 %
27 %

24 %

60 %

39 %

27 %

Nuori tai korkea ikä (n=54)

50 %

13 %

17 %

Poliittinen puolue (n=15)

Eri kielellinen ryhmä (n=28)
(äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi)

20 %

44 %
32 %

1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

11 %
32 %

3%

Kuva 19. Vähemmistöryhmien kokemukset kehitysideoihin suhtautumisessa
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13 C) VAIKUTTAMINEN: TYÖYHTEISÖSSÄ TYÖNTEKIJÖITÄ
KANNUSTETAAN TEKEMÄÄN TYÖHÖNSÄ LIITTYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ
ITSENÄISESTI (VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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(äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi)

20 %
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1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

44 %
32 %

3%

Kuva 20. Vähemmistöryhmien kokemus työntekijöiden kannustamisesta itsenäisiin päätöksiin

Arvioitaessa kokevatko vähemmistöryhmät, että yrityksen johto tahtoo parantaa toimintaa
osallistamalla päätöksentekoon työntekijöitä eri tehtävistä ja taustoista (kuva 21), eri kielisten
ryhmällä oli eniten samaa mieltä (71%) olevia verrattuna muihin vähemmistöryhmiin.
Enemmistöryhmään kuuluvista 48% oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Mielenkiintoista
oli, että 56% etniseen vähemmistöön kuuluvista oli jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä,
joka oli kuitenkin enemmän kuin enemmistöllä. Poliittiseen puolueeseen kuuluvista 47% ja
uskonnolliseen ja uskonnottomien ryhmään kuuluvista 45% oli jokseenkin tai täysin samaa
mieltä. Sen sijaan seksuaalivähemmistöllä jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä olevien
osuus jäi 34%:iin. Tarkasteltaessa eri mieltä olevien osuuksia, eniten eri mieltä löytyi
perhetilanteensa vuoksi itsensä vähemmistöryhmiin liittäviltä (55%), sairauden tai vamman
vuoksi itsensä vähemmistöryhmiin luokittelevilta (40%) ja poliittiseen puolueeseen kuuluvilta
(40%).
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13 D) VAIKUTTAMINEN: KOEN, ETTÄ YRITYKSEN JOHTO TAHTOO
PARANTAA TOIMINTAA OSALLISTAMALLA PÄÄTÖKSENTEKOON
TYÖNTEKIJÖITÄ ERI TEHTÄVISTÄ JA TAUSTOISTA
(VÄHEMMISTÖRYHMÄT)
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20 %
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1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä
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en osaa sanoa

4%
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Kuva 21. Vähemmistöryhmien arvio tahtooko johto parantaa toimintaa osallistamalla
päätöksentekoon eri taustaisia työntekijöitä

5.4

Yhdenvertaisuus työnantajan prosesseissa

Kyselyssä arvioitiin, kokevatko eri sukupuolet, eri ikäiset ja vähemmistöryhmät yrityksen
käytännöt ja toimintamallit yhdenvertaisina. Kaikki vastaajat pitävät sisällään myös 15
vastaajan vastaukset, jotka eivät halunneet kertoa kuuluvatko vähemmistö- vai
enemmistöryhmään. Kaikista vastaajista 35% koki johto- ja esihenkilötehtäviin etenemisen ja
uralla etenemisen mahdollisuudet eriarvoisina (kuva 22). Vähemmistöryhmiin kuuluvat
kokivat kaikki prosessit eriarvoisempana kuin enemmistöryhmään kuuluvat.
Vähemmistöryhmiin kuuluvista vastaajista 44% koki, että yrityksen käytännöt eivät tue johtoja esihenkilötehtäviin etenemistä, kun enemmistöryhmästä näin ajatteli vain 30%. Kun
tuloksia tarkasteltiin sukupuolten välillä (liite 6) tunnistettiin, että naiset kokevat vähemmän
yhdenvertaisina palkkauksen ja muut edut, työtehtävien jakautumisen ja työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamisen. Yrityksen eriarvoisin käytäntö vaihteli ikäryhmittäin. Alle 29-vuotiaat
kokivat työtehtävien jakamisen eriarvoisimpana ja 30-49-vuotiaat johdon- ja esihenkilöiden
rekrytoinnit. 50-59-vuotiaat kokivat eriarvoisimpana uralla etenemisen ja yli 60-vuotiaat
palkkauksen. Tuloksia voi tarkastella tarkemmin liitteen 4 taulukosta 1 ”Yhdenvertaisuuteen
ja syrjintään liittyvät vastaukset ikäryhmittäin”.
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14. Koen, että yrityksessäni kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet seuraavissa
yrityksen käytännöissä % (vastaus: ei)
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Enemmistö (n=450)

Vähemmistö (n=219)

Kaikki vastaajat (n=682)

Kuva 22. Arvio yrityksen käytäntöjen yhdenvertaisuudesta
Vastaajia pyydettiin myös täsmentämään avoimella vastauksella, miksi he eivät olleet
kokeneet käytänteitä yhdenvertaisina. Kysymys tuotti yhteensä 202 vastausta, jotka
luokiteltiin aineistolähtöisesti taulukkoon 2. Mainintakerrat näkyvät taulukossa kyseisen
luokan alapuolella. Vastauksia tutkittiin ensin arvioimalla tilanteita myös
vähemmistöryhmittäin, ikäryhmittäin ja sukupuolittain, kunnes havaittiin, että kommentit
olivat samansuuntaisia huolimatta siitä, kuuluiko henkilö vähemmistöryhmään vai ei. Täten
luokittelua sukupuolittain, ikäryhmittäin tai vähemmistöryhmittäin ei nähty tarpeellisena ja
taulukkoon 2 on koottu kaikkien vastaajien vastaukset.

Esihenkilö tai
johto syrjii tai
suosii

Uralla
kehittyminen
ei mahdollista

Kielitaito

Työn ja
vapaa-ajan
yhteensovitta
misen
hankaluus

Ikäsyrjintä

Palkkaus

Muut

Taulukko 2. Kaikkien vastaajien kokemus siitä, miksi yrityksen käytäntö koetaan eriarvoisena

Maininta (kpl)

60

28

17

14

13

12

60

% vastauksista

30%

14%

8%

7%

6%

6%

30%

(N=202)
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”Esihenkilö tai johto syrjii tai suosii” luokassa (taulukko 2) on kuvailtu tilanteita, joissa
esihenkilö tai johto on ollut tilanteen aktiivinen toimija (60kpl). Vastauksista 30% kertoo
siitä, että esihenkilö tai johto suosii yhtä tai useampaa työyhteisön jäsentä aiheuttaen
vastaajalle tai vastaajan havainnoimalle henkilölle ulkopuolisen tai syrjityksi tulleen olon.
Esimerkki tällaisesta vastauksesta oli vähemmistöryhmään kuuluvalta työntekijältä
”Työyhteisössämme on oikukas esimies, joka kohtelee ihmisiä pärstäkertoimen ja oman
fiiliksen mukaan”. Esihenkilö ja johto olivat ensin kaksi eri luokkaa, mutta keskusteluissa
organisaatioiden kanssa tunnistettiin, että johto tulkitaan eri organisaatiossa eri tavoin. Näin
ollen joissakin yksiköissä johto voi tarkoittaa myös lähiesihenkilöitä. Seuraavaksi esimerkki
johdon syrjinnästä tai suosimisesta esihenkilöasemassa olevalta enemmistöryhmään
kuuluvalta henkilöltä: ”Johtoon kertynyt liikaa samanlaista väkeä. Saman tyyppisiä
luonteeltaan jne. ns. hyvä veli verkosto rokkaa. Se on harmillista koska erilaiset ihmiset
täydentäisivät yritystä. Erilaiset ajatukset edistäisivät menestymistä jne.”
Luokassa ”uralla kehittyminen ei mahdollista” (28kpl) on mainittu tilanteita, jotka vastaajan
mukaan liittyvät esimerkiksi syrjivään tilanteeseen iän, sukupuolen tai muuhun henkilöön
liittyvän ominaisuuden vuoksi. Vastauksista 14% on erikseen kuvailtu urakehityksen
näkökulmasta tilanne, jossa vastaaja on kokenut, että yhdenvertaisuus ei toteudu. Esimerkkinä
tällaisesta tilanteesta on kuvailtu muun muassa eräältä vähemmistöryhmään kuuluvalta
työntekijältä: ”Koen naiseuteni vaikuttaneen negatiivisesti etenemiseen uralla. Olen
todistanut, kuinka muiden ei-valkoisten työnteolle naureskellaan ja kuinka heistä puhutaan
selän takana, työtehtävät jakautuvat epätasaisesti, valkoiset vanhemmat, erityisesti miehet
pääsevät helpommalla, eikä heidän "laiskuuteensa" puututa mitenkään, jos nuori nainen tai
ulkomaalaistaustainen käyttäytyy samoin, siinä leimataan yksilö edustamaan koko ryhmää
lähes poikkeuksetta.” Kyseistä esimerkkiä olisi voinut käyttää myös muissakin yhteyksissä,
mutta vastaaja on korostanut yhdenvertaisuuden toteutumista nimenomaan urakehityksen
näkökulmasta.

Kielitaito - luokassa (17kpl) on viitattu pääosin riittämättömään suomen kielen taitoon.
Kielitaidon osuus on ollut kaikista vastauksista 8%. Tyypillisesti kielitaito nähtiin esteenä
urakehitykselle tai oltiin todistettu jokin muu tilanne, jossa kielitaito oltiin koettu esteeksi
niin, että yhdenvertaisuus ei toteudu. Esimerkki kielitaitoon liittyneestä kommentista
vähemmistöryhmään kuuluvalta henkilöltä oli muun muassa ”Kyllä noille, jotka ei puhu
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suomea annetaan huonompia hommia ja ei 'neuvota' pyytämään parempaa palkkaa”.
Kielitaitoon liittyvät kommentit tulivat kattavasti eri puolilta organisaatioita ja muun kielisiin
viitattiin usein ulkopuolisina.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen (14kpl) haasteellisuuteen liittyneet kommentit
muodostivat 7% vastauksista. Ne kuvailivat tilanteita esimerkiksi vuosilomien sijoittelusta,
vapaatoiveista tai työvuorosuunnittelusta, kuten enemmistöön kuuluva työntekijä on kuvaillut
”Työn ja vapaa-ajan mutkaton yhteensovittaminen on nykyrytmillä usein sula mahdottomuus.
Varsinkin jos kyseessä on kokoaikainen työntekijä. Ei millään voida ottaa kaikkia asioita
huomioon työntekijöiden yksityiselämässä.” Toisaalta työn ja vapaa-ajan haasteellisuuteen
liittyvät käytännöt näyttäytyivät epätasa-arvoisilta myös silloin, kun käytäntöjä oli pyritty
muokkaamaan perheellisiä tukeviksi enemmistöön kuuluvan nuorehkon työntekijän sanoin:
”Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa lapsettomat ja perheelliset ovat osittain epätasaarvossa, sillä lapsiperheellisille myönnetään helpommin vapaita.”

Ikään liittyvät syrjintätilanteet (13kpl) koskivat tyypillisesti rekrytointia tai uralla etenemistä
ja kouluttautumista, joka vastasi 6% annetuista vastauksista. Tällaisia esimerkkejä olivat
muun muassa nuorelta enemmistöön kuuluvalta esihenkilöltä ”Työnhaussa valitettavasti
vieläkin ikä vaikuttaa olevan asia, jonka vuoksi hakijoita arvioidaan epätasa-arvoisesti” sekä
iäkkäämmältä enemmistöön kuuluvalta työntekijältä ”Vaikka en koekaan ikärasismia, on
selvää, että työuran loppupuolella olevien henkilöiden koulutukseen ei välttämättä satsata
samalla tavalla kuin nuorien uransa alkumetreillä olevien. Tämä on aivan ymmärrettävää,
mutta silti kehittäminen kannattaa.” Jotkut työntekijät kokivat, että organisaatiossa on ikään
perustuvia käytäntöjä, jotka saatettiin nähdä eriarvoisina. Esimerkiksi enemmistöön kuuluva
nuori työntekijä koki, että ”Vanhemmille henkilöille annetaan helpommin tietyt vuorot ja
nuoret joutuvat tyytymään vaihtelevina aikoina oleviin vuoroihin enemmän mielestäni.”

Palkkaukseen liittyneet tilanteet (12kpl) kuvailivat pääasiassa tasa-arvoon tai
yhdenvertaisuuteen liittyen palkkausta 6% osuudella kaikista vastauksista. Vähemmistöön
kuuluvan esihenkilön mielestä ”Naisten ja miesten palkkatasot eroavat ihan liikaa.” Myös
enemmistöön kuuluvan esihenkilön mielestä ”Yhtä vaativassa tehtävässä nainen tekee hyvää
työsuoritusta, mutta miehelle maksetaan siitä enemmän.” Enemmistöön kuuluva työntekijä
koki, että palkkaukseen on vaikuttanut vähemmistöryhmään kuuluminen ”Olen kuullut/
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huomannut tilanteita, joissa palkkauksen esteenä on esimerkiksi seksuaalivähemmistöön
kuuluvan henkilön ulkoinen habitus.”

Muut (60kpl) luokan alla olevat kommentit eli 30% vastauksista hajaantui niin pieniksi osaalueiksi, että näitä ei nähdä tarkoituksenmukaisena raportoida tässä lopputyössä. Kommentit
pitivät sisällään tilanteita, joissa syrjintää oltiin koettu tai todistettu omassa työyhteisössä
esimerkiksi luonteenpiirteiden ja mielipiteen vuoksi tai työkykyyn liittyen. Lisäksi
perehdyttämisen käytänteet nostettiin esille eriarvoisena. Myös eriarvoistava ja tehokkuutta
vaaliva organisaatiokulttuuri tuotiin esille eri tavoin. Esimerkiksi vähemmistöön kuuluva
työntekijä kuvaili: ”Yrityksessä on erilaisia sisäisiä kulttuureja, joka ei anna kaikille
yhtäläisiä mahdollisuuksia.” ja enemmistöön kuuluva työntekijä näin: ”Paperilla
yhdenvertaisuus ja pykälien seuranta on tärkeätä, mutta käytännössä tämä ei toteudu joka
osastolla.” Organisaatiokulttuuria kuvailtiin tehokkaaksi, joka enemmistöön kuuluvan
esihenkilön mielestä: ”Tehokkuutta suositaan, mikä jättää tietyn tyyppiset ihmiset tiettyjen
tehtävien tai päätöksenteon ulkopuolelle. En niinkään ota kantaa seksuaaliseen
suuntautuneisuuteen tai etniseen taustaan, vaan henkilöinen ominaisuuksiin.”

Kyselyssä pyrittiin kuvaamaan prosessien kehittämisen tärkeyttä. Vastaajia pyydettiin
arvioimaan asteikolla 1-5, jossa 1= täysin tarpeettomaksi, 2=tarpeettomaksi, 3=ei tarpeetonta
mutta ei tarpeellistakaan, 4=melko tarpeelliseksi ja 5 = erittäin tarpeelliseksi. Kaikista
vastaajista 75% koki uralla etenemisen mahdollisuuksien kehittämisen melko- tai erittäin
tarpeelliseksi (kuva 23). Perehdyttäminen (74%) ja palkkaus (73%) koettiin seuraavaksi
tärkeimmäksi. Tuloksia arvioitiin myös enemmistöön ja vähemmistöryhmään kuuluvien
vastausten osalta. Enemmistöryhmään kuuluvat kokivat tarpeellisimmaksi perehdyttämisen
(75%) ja vähemmistöryhmään kuuluvat kokivat uralla etenemisen mahdollisuudet (79%).
Vähemmistöryhmään kuuluvista vain 58% piti perehdyttämisen kehittämistä tarpeellisena,
joka oli 17%-yksikköä vähemmän kuin enemmistöryhmällä. Lisäksi enemmistöryhmän ja
vähemmistöryhmän välillä oli 8%-yksikköä eroa arvioidessa johdon ja esihenkilöiden
rekrytointien tarpeellisuutta. Kun arvioitiin vastauksia ikäryhmittäin, alle 20-vuotiaat ja 2029-vuotiaat kokivat melko tarpeelliseksi tai erittäin tarpeelliseksi kehittää johdon ja
esihenkilöiden rekrytointia, ja 40-vuotiaat ja sitä vanhemmat kokivat melko tai erittäin
tarpeelliseksi perehdyttämisen kehittämisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta (liite 4).
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16. Miten tarpeellisiksi koet seuraavien toimintamallien kehittämisen yrityksessäsi
monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista? (Vastaukset: melko tarpeelliseksi &
erittäin tarpeelliseksi)
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Kaikki vastaajat (N=684)

Kuva 23. Miten tarpeellisena vastaajat kokevat yrityksen prosessien kehittämisen
yhdenvertaisuuden näkökulmista

5.5

Syrjintäkokemukset

Vastaajilta kysyttiin monivalintakysymyksenä, ovatko he kokeneet tai todistaneet syrjintää
viimeisen vuoden aikana (kuva 24). Kaikki vastaajat pitävät sisällään 15 vastaajaa, jotka eivät
halunneet kertoa kuuluvatko enemmistö vai vähemmistöryhmään. Kaikista vastaajista 35% oli
kertonut kokeneensa tai todistaneensa syrjintää (65% vastaajista ei ollut kokenut tai todistanut
syrjintää). Vastaukset jaoteltiin myös enemmistö- ja vähemmistöryhmiin, jotka on esitelty
kuvassa 24. Lisäksi tuloksia on arvioitu myös ikä- sukupuoli- ja vähemmistöryhmittäin.
Tuloksista voidaan todeta, että kaikkien vastanneiden osalta eniten syrjintää koettiin
mielipiteen (17%) vuoksi. Toiseksi eniten löytyi korkeaan ikään (11%) ja terveydentilaan
(10%) liittyvää syrjintää. Vähemmistöryhmään kuuluvista henkilöistä 50% oli kokenut tai
todistanut syrjintää, kun enemmistöryhmään kuuluvista henkilöistä vain 28% oli kokenut tai
todistanut syrjintää. Vähemmistöryhmien kokemasta syrjinnästä 26% koski mielipiteen
ilmaisua, kun enemmistöön kuuluvilla vastaajilla vastaava luku oli vain 13%. Lisäksi 6%
syrjintäkokemuksista oli toteutunut ”Muun henkilöön liittyvän syyn” takia, joista yleisin
mainittu syy avoimissa kommenteissa oli sukupuoli.
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17. Oletko mahdollisesti itse kokenut tai todistanut syrjintää viimeisen
vuoden aikana?
6%

korkeaa ikää

11 %

7%

nuorta ikää
alkuperää tai kansalaisuutta
kieltä
uskontoa tai vakaumusta

4%
5%

4%

3%
10%
5%

0%
1%

1%

13%
17 %

26%

0%
1%

1%

6%
9%

perhesuhteita / perhetilannetta

7%

8%

terveydentilaa

15%

10 %

vammaisuutta

1%
2%

seksuaalista suuntautumista

1%
4%

ammattiliittoon kuulumista

15%

9%

mielipidettä
poliittista toimintaa

19%
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2%

2%
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Kaikki vastaajat (n=684)

Kuva 24. Kaikkien vastaajien syrjintäkokemus tai syrjintätilanteen todistaminen

Seuraavaksi kysyttiin, kenen toimesta syrjintä on tapahtunut (kuva 25). Kysymystyyppi ei
ollut monivalintakysymys. Arvioitaessa kaikkia niitä syrjintää kokeneita tai todistaneita, jotka
olivat vastanneet tähän kysymykseen (n=218) voidaan todeta, että 40% syrjinnästä tapahtui
esihenkilön toimesta, 32% työtoverin, 12% johdon ja 7% asiakkaan toimesta. Keskusteluissa
organisaatioiden kanssa tunnistettiin, että alla olevassa kuvaajassa johto pitää sisällään myös
lähiesihenkilöitä, sillä johto on tulkittavissa vastaajien kesken eri tavoin eri organisaatioissa.
Vaihtoehto ”Muu, täsmennätkö kenen toimesta” piti lähes poikkeuksetta sisällään useita yllä
mainittuja vaihtoehtoja. Vertailtaessa syrjinnän kokemuksia enemmistön ja
vähemmistöryhmiin kuuluvien välillä, tunnistettiin, että vähemmistöryhmiin kohdistui
syrjintää hiukan enemmän esihenkilön (kuvassa esimiehen) toimesta (35%) ja vähemmän
työtoverin toimesta (33%). Enemmistöryhmällä ero oli suurempi esihenkilön toteuttaman
syrjinnän (42%) ja työtoverin toteuttaman syrjinnän (31%) välillä. Syrjintäkokemuksia löytyi
kaikista ikäryhmistä ja niiden osuuksia ikäryhmittäin voi tarkastella liitteestä 4 taulukosta 1
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”Yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät vastaukset ikäryhmittäin” ja vähemmistöryhmittäin
liitteestä 5 ”Yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kokemukset vähemmistöryhmittäin”.

18. Kenen toimesta syrjintä oli tapahtunut?
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Kuva 25. Syrjivät osapuolet

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan avoimella vastauksella, minkälainen syrjintätilanne on ollut
luonteeltaan. Syrjintää kokeneista 31% (yhteensä 68 kommenttia) tuli vähemmistöryhmään
kuuluvilta vastaajilta ja 33% enemmistöryhmään kuuluvilta vastaajilta (yhteensä 72
kommenttia). Kun vastauksia arvioitiin tarkemmin vähemmistöryhmittäin, suurin osa
kuvatuista syrjintätilanteista eivät liittyneet vastaajan edustamaan vähemmistöryhmään (pl.
ikään ja etnisyyteen liittyvä syrjintä) vaan olivat tilanteita, joissa oli todistettu jotakin muuta
syrjintätilannetta. Sen sijaan ikään ja etnisyyteen kohdistuvan syrjinnän kuvailut olivat
kohdistuneet suoraan kyseisten vähemmistöryhmän edustajiin ja kuvailut olivat täten
omakohtaisia.

Kun avoimia vastauksia luokiteltiin rinnakkain, kenen toimesta syrjintä on tapahtunut,
huomattiin, että esihenkilön toimesta tapahtuvaa syrjintää tapahtui eniten kaikissa syrjintään
liittyvissä tilanteissa. Työyhteisöissä tapahtuneet syrjintätilanteet koskivat erityisesti
ammatillisen pätevyyden kyseenalaistamiseen kaikissa ryhmissä. Johdon syrjintään
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liittyneissä tapauksissa oli viitattu kieleen, perhetilanteeseen, ikään ja sairauteen tai
vammaisuuteen liittyen. Asiakkaan toimesta tapahtunut syrjintä liittyi useimmin ikään,
etnisyyteen tai kieleen.

Kaikki syrjintään liittyneet kuvaukset (yht. 139kpl) luokiteltiin niiden keskeisen sisällön
perusteella taulukkoon 3. Osa vastauksista olisi voinut sijoittua useaan eri luokkaan. Vastaus
luokiteltiin siihen, mihin ydinsanoman perusteella se luontaisesti sijoittui.

Arvostelua,
vähättelyä,
puhumattomu
utta

Ikään liittyvät
syrjintä

Pahan
puhumista
selän takana

Syrjintä
rekrytoinnissa

Terveyteen ja
sairauspoissaoloihin
liittyvä
syrjintä

Syrjintä
perhetilanteen
vuoksi

Muut

Taulukko 3. Maininnat millaista syrjintä on organisaatioissa ollut luonteeltaan

Maininta (kpl)

47

19

15

13

13

10

31

% kaikista

34%

14%

11%

9%

9%

7%

22%

vastauksista
(N=139)

Syrjintätilanteista 34% muodostui arvostelusta, vähättelystä tai puhumattomuudesta, joita
tunnistettiin yhteensä 47kpl. Arvostelu saattoi kohdistua työntekijöihin, asiakkaisiin tai
esihenkilöihin. Esimerkki tällaisesta vähättelevästä tai arvostelevasta syrjintätilanteesta
organisaatiossa vähemmistöryhmään kuuluvan työntekijän kuvailemana oli esimerkiksi
”Vähättelyä, nimittelyä tai olettamien luontia perustuen johonkin
yhdenvertaisuusominaisuuteen.” Vastauksista 14% kuvaili ikäsyrjintään liittyviä tilanteita.
Ikään liittyvä syrjintä (19kpl) liittyi joko iältään nuoreen tai vanhempaan henkilöön erilaisissa
tilanteissa. Esimerkiksi työyhteisössä koettiin, että kaikkien ideat eivät ole samanarvoisia ja
tästä esimerkki vähemmistöryhmään kuuluvalta työntekijältä: ”Nuori ei voi olla yhtä hyvä tai
parempi kun iältään vanhempi työntekijä, josta syystä jää paljon esim. nuoren uusia ideoita
ja näkökulmia kuulematta.” Syrjintätilanteet saattoivat myös tapahtua asiakkaan toimesta,
kuten eräs vähemmistöryhmään kuuluva työntekijä kertoi: ”Olen kuullut kommentteja että
'eihän tuo lapsi mitään osaa' ja 'jäisi tuokin jo eläkkeelle' asiakkaan sanomana.”
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Työkaverit olivat tunnistaneet syrjiviä tilanteita kollegoidensa puolesta. Tällaista ”Pahan
puhumista selän takana” oli mainittu 15kpl, joka oli 11% kaikista kuvailluista
syrjintätilanteista. Tällaista syrjintätilannetta kuvailtiin vähemmistöryhmään kuuluvan
henkilön toimesta seuraavasti: ”Työtoveri on useaan otteeseen käyttänyt loukkaavia termejä
homoista ja transsukupuolisista. Samanlaista käytöstä on ollut myös esimieheni puolesta.”
Lisäksi rekrytointiprosessissa tapahtuva syrjintä oli mainittu 13 krt, joka vastaa 9% annetuista
vastauksista. Syrjintätilanteet kohdistuivat sukupuoleen, ikään tai vähemmistöryhmään.
Esimerkki vähemmistöryhmään kuuluvalta henkilöltä syrjintätilanteeseen rekrytoinnissa:
”Työpaikkaa haki keski-ikäinen henkilö. Työyhteisössä kaikki ovat alle 40-vuotiaita.
Esihenkilö ei pyytänyt hakijaa haastatteluun, koska arvioi iän perusteella, ettei hän sopisi
yhteisöön.” Perhetilanteen vuoksi toteutunut syrjintä oli mainittu erikseen 10 kertaa, joka
vastaa 7% annetuista vastauksista. Esimerkki tällaisesta tilanteesta enemmistöryhmään
kuuluvalta työntekijältä liittyi urakehitykseen tai rekrytointiin, mutta tämä luokiteltiin silti
perhetilanteen alle: ”Ei ole annettu mahdollisuutta pyrkiä palvelupäälliköksi koska
työtoverillani on pieniä lapsia.”

Terveyteen ja sairauspoissaoloihin liittyviä tilanteita oli 13kpl, joka vastasi 9% annetuista
vastauksista. Tilanteet liittyivät tyypillisesti työtehtävien jakamiseen, urakehitykseen tai
huonosti hoidettuun esihenkilötyöhön. Kommentti tällaisesta tilanteesta enemmistöryhmään
kuuluvalta työntekijältä oli muun muassa ”Työkaverin ollessa sairaslomalla vakavan
sairauden takia, hänen oletettiin hoitavan työtehtävät normaalisti, eikä esihenkilö vaivautunut
edes tiedustelemaan vointia ja jaksamista. Todella kurjaa seurata vierestä.”
Annetuista vastauksista 22% luokiteltiin luokkaan ”Muut”, jossa oli 31 mainintaa. Kommentit
käsittelivät muun muassa syrjivää tai hiljentävää organisaatiokulttuuria, viitattiin eriarvoisiin
käytäntöihin, työvuoro- tai lomasuunnitteluun tai tilanteisiin, joissa vähemmistöryhmän
edustajaa on syrjitty tavalla tai toisella. Seuraavaksi esimerkki tällaisesta ”muista”
maininnoista tasa-arvon näkökulmasta esihenkilöltä tilanteesta, jossa hän koki alemmuutta
suhteessa miespuoliseen kollegaansa: ”Naisena joudun todistamaan olevani oikeassa monella
tavalla, kun miespuoleinen kollega voi sanoa asiansa kerralla perille. Kokouksissa tarjotaan
aina sihteerin roolia, jota en ota, jollei erikseen pakoteta.”
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5.6

Vastaajien odotukset ja kehitysehdotukset toimenpiteitä varten

Lopuksi vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä ”Millä toimenpiteillä yhdenvertaisuutta
voisi mielestäsi edistää?”. Kysymys pitää sisällään vastaajien odotusarvon siitä, mitä
organisaation tulisi tehdä edistääkseen yhdenvertaisuutta. Yhteensä tähän kysymykseen tuli
vastauksia 206kpl. Avoimet vastaukset luokiteltiin sisällön perusteella taulukkoon 4
seuraavasti:

Esihenkilöiden
ja johdon
kouluttaminen

Avoimuuden
lisääminen

Kaikkia
kohdellaan
samalla tavalla

Rekrytoinnin
kehittäminen

Työyhteisön
kouluttaminen

Positiiviset
maininnat

Muut + EOS

Taulukko 4. Vastaajien kehitysehdotukset organisaation yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Maininta (kpl)

35

29

20

17

16

15

70+13

% kaikista

16%

14%

10%

8%

8%

7%

34%+6%

vastauksista
(N=206)

Luokittelu tehtiin keräämällä ne kommentit, joissa erityisesti mainittiin esihenkilö tai johto
aktiivisena toimijana yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Johdon ja esihenkilöiden koulutukset
saivat yhteensä 35 mainintaa, joka on 16% annetuista vastauksista. Esihenkilöiden ja johdon
koulutuksista mainittiin avoimissa kommenteissa vähemmistöön kuuluvalta esihenkilöltä
esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Esimiehille enemmän koulutusta yhdenvertaisuudesta ja
antirasismista.” Enemmistöryhmään kuuluva työntekijä kommentoi lisäksi, että ”Johdon
tehtävä on pitää huoli, että työyhteisössä on sellainen arvostus kanssatyöntekijöitä kohtaan,
ettei edellä mainitun kaltaisia tilanteita pääse syntymään. Jokaisen työpanos on tärkeä, ja eri
työntekijöillä on eri vahvuuksia, joita pitäisi nostaa esille siten, että muut työntekijätkin
ymmärtävät toisen arvon.”

Avoimuuden lisäämisellä tarkoitettiin esimerkiksi sellaisia kommentteja, jotka viittaavat
avoimeen viestintään, aktiiviseen vuorovaikutukseen, läpinäkyvyyteen ja vuoropuheluun
työntekijöiden, esihenkilöiden ja johdon välillä. Suoraan avoimuuteen liittyviä kommentteja
oli yhteensä 29kpl eli 14% kaikista ehdotuksista. Esimerkki avoimuuden lisäämisestä
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esihenkilöltä: ”Avoimuus keskustella erilaisista asioista, tuoda mielipiteensä ja näkemyksensä
esille. Rohkeasti saa ilmaista omaa itseään. Jakamalla tietoa, pitämällä asiaa esille,
tekemällä konkreettisia asioita yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Nostaa esille vaikeitakin
asioita.”
”Kohdellaan kaikkia samalla tavalla/Yhdenvertaisuuden lisääminen” – oli ilmaisu, jota oltiin
tavalla tai toisella kuvailtu 20 kertaa, joka vastasi 10% vastauksista. Useat näistä
kommenteista kuitenkin täydensivät hyvin edellisen kysymyksen syrjintäkokemuksia, joissa
suuri osa syrjintätilanteista liittyi toisten arvosteluun tai vähättelyyn. Esimerkkejä avoimista
kommenteista tuli muun muassa seuraavalla tavalla vähemmistöryhmään kuuluvalta
työntekijältä: “Strikta regler och ingen favorisering i någon form, vi skall alla vara på samma
linje oberoende ålder och bakgrund eller familjeförhållanden.” (suomennos: "Tiukat säännöt
eikä mitään suosimista. Meidän tulisi kaikkien olla samalla linjalla riippumatta iästä,
taustasta tai perhesuhteista.") ja toinen kommentti enemmistöryhmään kuuluvalta
työntekijältä: ”Yhdenvertaisuuden kulttuurin luominen. Liittyy vahvasti nollatoleranssiin ja
ilmapiiriin, mutta myös siihen, että ihmiset uskaltavat puhua kokemuksistaan. Jos pelkona on,
että työssä eteneminen tai sen tekeminen hankaloituu, jos vaatii yhdenvertaista kohtelua, jää
useimmat tapaukset piiloon.”

Rekrytoinnin tai rekrytointiprosessin kehittäminen mainittiin 17krt, joka vastasi 8% annetuista
vastauksista. Kommentit peräänkuuluttivat rekrytointiprosessin läpinäkyvyyttä, avointa
tiedottamista kaikista tehtävistä, eri taustoista olevien ihmisten rekrytoimista tai yksittäisten
tietojen anonymisointia rekrytoinnissa. Rekrytoinnin kehittämiseen liittyen eräs
vähemmistöryhmään kuuluva työntekijä toivoi yhdenvertaisuutta kehitettävän ”Rekrytoimalla
ihmisiä useista eri taustoista ja painottamalla, että töissä tärkeintä on tulla toimeen kaikkien
kanssa ja ylläpitää hyvää työilmapiiriä.” Vähemmistöön kuuluva esihenkilö pohti, että
”Rekryssä voisi jättää pois iän ja nimen.”

Työyhteisön kouluttamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa on viitattu yleisemmin työyhteisön
kaipaamaan tukeen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tämän kaltaisia kommentteja löytyi
16kpl eli 8 % annetuista vastauksista. Työyhteisön kouluttamiseen viittaavia kommentteja
löytyi esimerkiksi vähemmistöön kuuluvalta työntekijältä seuraavasti:
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”Verkkokoulutuksen tai fyysisen palaverin avulla voitaisiin tuoda ilmi esimerkkejä ja vinkkejä
hyvän työyhteisön ilmapiirin ja toimivuuden ylläpitämiseksi. Jokaisen henkilökohtaisen
panoksen tärkeyttä tulisi korostaa.” Vähemmistöön kuuluva esihenkilö myös ehdotti, että
”Olisi myös hienoa nähdä tämän tyylistä koulutusta esim. X organisaation illoissa.”

Spontaaneja organisaatiota positiivisesti kommentoivia tai jopa ylistäviäkin kommentteja tuli
15kpl eli 7 % annetuista vastauksista. Vaikka tämän tutkimuksen tavoitteena onkin erityisesti
pureutua organisaation kehityskohteisiin, on tässä yhteydessä myös positiivisten kommenttien
nostaminen tarpeellista. Monet vastaajat (sekä enemmistö että vähemmistöryhmistä) kokivat
yhdenvertaisuuden toteutuvan omissa organisaatioissaan hyvin. Esimerkiksi
enemmistöryhmään kuuluva esihenkilö totesi: ”Yrityksessäni yhdenvertaisuus on niin hyvällä
tolalla, ettei sitä pidä kehittää kehittämisen takia, koska se tarkoittaisi muutosta. Sitä pitää
korostaa ja vaalia.” ja vähemmistöryhmään kuuluva työntekijä totesi, että “The company
does a lot to help develop equality.” (suomennettuna: yritys tekee paljon edistääkseen
yhdenvertaisuutta”)

Muut esimerkit ja toimenpide-ehdotukset (70kpl) eli 34% vastauksista olivat yksittäisiä
konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi työvuorosuunnittelun pelisääntöjen luomiseen (kuinka
monta vapaatoivetta kukin työntekijä saa), lomasuunnitteluun (esimerkiksi saako perheellinen
aina heinäkuun vapaaksi ja joutuuko lapseton aina heinäkuuksi töihin), kielikurssien
tarjoamiseen, väärinkäytöksien napakampaan puuttumiseen, rasismin tuomitsemiseen,
perehdytyksen ja palkkauksen kehittämiseen ja niin edelleen. Lisäksi EOS tarkoittaa, että
vastaaja on erikseen kirjoittanut ”en osaa sanoa” avoimeen vastauskysymykseen. Näitä oli
13kpl eli 6% kaikista vastauksista.

Osa kommenteista osoitti, että vastaajilla ei ollut yhtenäistä mielikuvaa siitä, minkälaiset
käytännöt ovat yhdenvertaisia ja osa kommenteista olikin yhdenvertaisuuden näkökulmasta
jopa ristiriitaisia keskenään, kuten esimerkiksi seuraavat enemmistöön kuuluvan esihenkilön
ja työntekijän kommentit, joista esihenkilön mukaan lapsiperheellisiä tulisi suosia ja
työntekijän mukaan opiskelijoita suositaan ja (lapsiperheet) eivät saa ilmoittaa toiveita
riittävän paljon. ”Vapaiden toivomisen yhteydessä annettu ymmärtää, että lapsiperheellisen
tulee saada enemmän vapauksia esittää toiveita kuin nuoren lapsettoman.” ja enemmistöön
kuuluvan työntekijän kommentti ”Kauppojen vapautuneet aukioloajat ovat luoneet lisää
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haasteita lapsiperheille. Opiskelijat saavat ilmoittaa, että eivät pysty työskentelemään, kun
ovat koulussa, eikä kukaan tarkista heidän lukujärjestyksiä koulusta ovatko he oikeasti
perjantaina klo16 asti koulussa, jolloin heillä on aina vapaa perjantai ilta. Miksi muut eivät
saa ilmoittaa tärkeistä toiveista. (Esim. ei arkiaamuja) vain 3 vapaa toivetta per kuukaus.”

Toinen esimerkki ristiriitaisesta odotusarvosta löytyi kahden enemmistöryhmään kuuluvan
työntekijän kommenteista, joista toinen toivoo, että työvuorot toteutetaan mahdollisimman
pitkälle henkilöiden omien toiveiden perusteella ilman vaadetta, että kaikki tekisivät vuoroja
kaikkina kellonaikoina ja toinen vastaaja odottaa, että työvuorot tulisi osoittaa
mahdollisimman samalla tavalla kaikille: ”Otetaan huomioon työvuoroissa henkilöiden
toiveet, eikä pakoteta tasa-arvon verukkeella tekemään iltaa, yötä ja aamua jos se ei ole
tarpeen. Toiset ovat aamu-ihmisiä, toiset ilta. Työvuorot omien toiveiden pohjalta niin
pitkälle kuin mahdollista.” ja ”Kaikki tekevät kaikkia työvuoroja, kiertävät vapaat, vastuuta
kaikille.”
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Päätutkimuskysymyksenä oli ”kuinka paljon osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koetaan ja
miten niitä tuetaan palvelualan organisaatioissa”. Alakysymyksinä kysyttiin, ”kuinka paljon
henkilöstö kokee arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista työyhteisöissä” sekä ”millä
toimenpiteillä henkilöstön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemusta voidaan edistää?”
Tässä kokonaisuudessa esitellään vastaukset tutkimuskysymyksiin sukupuolittain,
ikäryhmittäin ja vähemmistöryhmittäin, analysoidaan tuloksia ja pohditaan, mistä tulokset
kertovat. Lisäksi esitellään tutkimuskysymyksen mukaisesti organisaatioille toimenpideehdotuksia osallisuuden kokemuksen ja yhdenvertaisuuden kehittämiselle teoreettisen ja
empiirisen osion tuloksien pohjalta. Sen jälkeen arvioidaan koko tutkimuksen luotettavuutta
ja validiutta sekä tulosten yleistettävyyttä laajemmin. Lopuksi esitellään
jatkotutkimusehdotukset ja kehitystoimenpiteet seuraavan tutkimuksen toteuttamiselle.
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esiteltiin Shoren ja kollegoiden (2011, 12751276) ehdotus osallisuuden osa-alueista ja niiden vaikutuksista työntekijän osallisuuden
kokemukseen ja lopputuloksista, joihin työntekijöiden osallisuuden kokemuksella
organisaatioissa pyritään vaikuttamaan. Alkuperäinen Shoren ja kollegoiden (2011, 1275)
viitekehys on merkitty selvyyden vuoksi sinisellä (kuva 26). Kyselyn rakenne, keskeiset
havainnot ja kehitettävät toimenpiteet kuvaavat tämän lopputyön tuotoksia.

Kuva 26. Lopputyön viitekehys ja keskeiset havainnot
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Kyselyn rakennetta oli kuvattu tarkemmin luvussa 4. Keskeisistä havainnoista mainittakoon,
että naiset ja miehet kokivat osallisuutta yhtä paljon, vähemmistöryhmät kokevat osallisuutta
enemmistöä vähemmän ja osallisuuden kokemus työyhteisössä vähenee ikääntyessä. Lisäksi
puolet vähemmistöryhmään kuuluvista ja 28% enemmistöön kuuluvista oli kokenut tai
todistanut syrjintää. Eniten syrjintää koettiin mielipiteen vuoksi ja kaikista koetuista tai
todistetuista syrjintätapauksista 40% oli tapahtunut esihenkilöroolin toimesta. Kaikkien
vastanneiden mukaan työnantajan prosesseista eriarvoisimpana käytäntönä koettiin
esihenkilö- ja johtotehtävien rekrytoinnit ja uralla eteneminen.

Tämän tutkimuksen perusteella tunnistettiin, että osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tulisi
kehittää muun muassa kouluttamalla henkilöstöä, esihenkilöitä ja johtoa. Erityisesti avoimissa
kommenteissa toivottiin koulutuksia esihenkilöille ja työyhteisöille, jotta yhdenvertaisuutta ja
eriarvoista kohtelua tunnistettaisiin ja siihen osattaisiin puuttua oikealla tavalla. Lisäksi
erityispanostuksia toivottiin avoimeen viestintään, osallistamiseen ja vuorovaikutustaitojen
lisäämiseen työyhteisöissä. Kehitystoimenpiteitä toivottiin myös yhdenvertaisuutta tukevien
rekrytointikäytänteiden lisäämisessä erityisesti esihenkilö- ja johtotehtäviin valitessa. Samaan
ilmiöön liittyy myös pohdinta siitä, arvioidaanko organisaatioissa suoritusta yhdenvertaisesti
vai liittyykö suorituksen arviointiin ja palkitsemismalleihin rakenteita, jotka estävät todellisen
yhdenvertaisen kohtelun? Esimerkiksi naiset kokivat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen
erityisen haasteellisena ja tähän panostaminen nähdään yhdenvertaisuustekona naisvaltaisella
alalla. Seuraavaksi pohditaan tarkemmin keskeisiä havaintoja ja kehitettäviä toimenpiteitä.

6.1

Henkilöstön kokemus osallisuudesta

Shore ja hänen kollegansa (2019, 1276) arvioivat, että organisaatioissa vallitseva osallisuuden
ilmapiiri on yksi osa-alueista, joka vaikuttaa työntekijöiden kokemukseen osallisuudesta.
Osallisuuden ilmapiirin vaikutus oli myös tunnistettu Ipin ja hänen kollegoidensa (2019)
tutkimuksessa sukupuolikiintiöiden vaikuttavuudesta. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin, että
vähemmistöryhmät (51%) arvioivat työyhteisön ilmapiirin tukevan vähemmistöryhmiin
kuulumista vähemmän kuin enemmistöryhmään (60%) kuuluvat vastaajat kokivat
kysymyksessä ”työyhteisöni ilmapiiri tukee sitä, että työntekijät voivat halutessaan ilmaista
kuulumistaan esimerkiksi (lueteltu vähemmistöryhmät)”. Tämän vuoksi organisaatioiden
tulisi olla kiinnostunut eri vähemmistöryhmien vastauksista. Tämä on myös peruste siitä, että
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henkilöstötutkimuksissa ei riitä vain kaikkien vastaajien (yhteensä) tulosten tarkastelu vaan
tuloksia tulisi tarkastella monimuotoisuusmuuttujien tukemana. Kuten Shoren ym.(2011,
1276) viitekehys ja Shen ym. (2009, 244) artikkelissa tuodaan esiin, mikäli organisaatio
haluaa tukea henkilöstön monimuotoisuutta, on osallisuuden ilmapiirin tuettava erilaisia
näkemyksiä ja erilaisia taustoja ja sen tulisi näkyä eri henkilöstö- ja vähemmistöryhmien
kokemuksissa.

Poikkeuksen edellä mainitusta osallisuuden ilmapiiristä teki seksuaalivähemmistöt.
Toteutetussa kyselyssä peräti 65% seksuaalivähemmistöistä piti työyhteisön ilmapiiriä
suotuisana seksuaalivähemmistöille, joka oli suurempi prosentuaalinen osuus kuin muut
vähemmistöryhmät (51%) olivat ilmapiiriä arvioineet. Tämä oli yllättävää, sillä 60%
enemmistöryhmästä koki samoin eli hiukan vähemmän kuin seksuaalivähemmistöt itse
kokivat. Kun organisaatioiden kanssa pohdittiin syitä tähän, selvisi että organisaatioissa oltiin
toteutettu sisäistä ja ulkoista viestintää ja toimenpiteitä tukien seksuaalivähemmistöjä, jolla
toivottiin olevan kytkös myös seksuaalivähemmistöjen osallisuuden kokemukseen, kuten
Shore ja hänen kollegansa (2011, 1276) ja Shen ja hänen kollegat (2009, 244) toivat esiin.
Tästä voisi siis tehdä tulkinnan, että seksuaalivähemmistöt kokevat työyhteisön ilmapiirin
osallisuutta tukevana, koska organisaatio tunnustaa ja tukee toiminnallaan kyseistä
vähemmistöryhmää ja yleinen ilmapiiri (enemmistö) näyttää myös sitä tukevan.

Osallisuuden ilmapiirin arvioinnissa yllättävää on, että vain 57% poliittiseen puolueeseen
kuuluvista henkilöistä on kokenut työyhteisöjen ilmapiirin tukevan poliittiseen puolueeseen
kuulumista. Tämä tuntuu suurelta osuudelta Suomessa, jossa on monipuoluejärjestelmä ja
puoluepoliittiset erot ovat maltillisemmat kuin esimerkiksi kaksipuoluejärjestelmissä
Yhdysvalloissa tai Isossa-Britanniassa. Ottaen huomioon eri mieltä olevien suuren osuuden
osallisuuden kokemuksen osalta, voisiko poliittiseen puolueeseen kuuluvat henkilöt olla
ihmistyypiltään sellaisia, että kaipaavat muita enemmän osallistamista, kuulluksi tulemista ja
halua vaikuttaa? Tämä voisi selittää osin heidän kokemuksiaan, sillä kyselyn toteuttaneissa
organisaatioissa ei tunnistettu, miksi tällainen ryhmä kokee vähemmän osallisuutta kuin
enemmistöryhmä. Kuulumista poliittiseen puolueeseen ei myöskään nähdä varsinaisena
”vähemmistöryhmänä” (ainakaan valtakunnallisesti) mutta herättää kyllä kiinnostusta
esimerkiksi jatkotutkimusaiheena.
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Lisäksi myös uskonnollisten ja uskonnottomien kokemus omaan vähemmistöryhmään
kuulumisesta herätti pohdintaa. Noin puolet (51%) uskonnolliseen ja uskonnottomien
ryhmään kuuluvista koki, että organisaatioiden ilmapiiri tukee sitä, että työntekijät voivat
ilmaista kuuluvansa kyseiseen ryhmään. Ryhmästä ei kuitenkaan pystytä erottelemaan
tarkemmin, minkälaisista vastaajista kyseinen ryhmä muodostuu ja aiheuttaako uskonto sen,
että puolet tähän ryhmään kuuluvasta henkilöstöstä ei koe ilmapiiriä osallisuutta tukevana.

Ne vastaajat, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi kokivat eniten osallisuutta lähes
kaikissa kysymyksissä. He kokivat enemmistöä ja muista vähemmistöryhmistä eniten, että
työyhteisössä arvostetaan erilaisuutta, virheiden tekoa ei pidetä osoituksena ryhmän
ominaisuuksista ja tuntevat kuuluvansa joukkoon työyhteisössä. Lisäksi he kokevat saavansa
esihenkilöiltä rohkaisua ja kokevat, että heidän mielipiteensä tulee kuulluksi palavereissa. He
kokevat, että kehitysideoihin suhtaudutaan samanarvoisesti riippumatta ehdottajasta,
työnantaja kannustaa itsenäiseen päätöksentekoon ja että johto tahtoo parantaa toimintaa
osallistamalla päätöksentekoon erilaisia ihmisiä. Muista ryhmistä poiketen, tämä ryhmä pitää
sisällään monia eri kielisiä ja kulttuurillisia piirteitä, joilla saattaa olla vaikutus vastauksiin.
Keskusteluissa kyselyn toteuttaneiden organisaatioiden kanssa kävi ilmi, että työntekijöiden
kulttuurilliset piirteet näkyvät myös muissa henkilöstökyselyissä korkeina
tyytyväisyysasteina. Tulokset voivat heijastaa sitä, että vastaajat kokevat asioiden olevan
paremmin kuin enemmistöryhmän kokemus tai sitten heidän vastauksiin voi vaikuttaa
kielelliset ja kulttuurilliset piirteet, jotka nostavat arviota korkeammalle. Saman suuntaisia
havaintoja oli tehty myös muissa monimuotoisuustutkimuksissa (Louvrier 2021; Rask 2020).

Henkilöstön osallisuuden kokemusta arvioitiin kyselyssä Jansenin ja kollegoiden (2014) ja
Nishiin (2013) kysymysten avulla, jotka oltiin ryhmitelty vastaajille Louvrierin (2019, 26-28)
esittämän mukaisesti arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista arvioiviin kysymyksiin.
Seuraavaksi arvioidaan johtopäätöksiä kysymysryhmittäin, jotka vastaavat
tutkimuskysymykseen ”kuinka paljon henkilöstö kokee arvostusta, osallisuutta ja
vaikuttamista työyhteisöissä”.
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6.1.1

Arvio henkilöstön kokemasta arvostuksesta

Yllättävää oli, että naisten ja miesten väliset erot olivat pieniä arvostuksen kysymysryhmässä.
Mielenkiintoista on, että suurin ero naisten ja miesten vastausten välillä löytyi väittämästä
”työyhteisöni arvostaa minua”, jossa 81% miehistä ja 76% naisista koki työyhteisön
arvostavan heitä arvosanoilla jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Muissa
arvostusta sekä osallisuutta arvioivissa kysymyksissä erot olivat alle 5%-yksikköä.
Arvostetaanko työyhteisöissä siis enemmän miehiä vai ovatko naiset herkempiä tunnistamaan
ja arvioimaan työyhteisön todellista tunnetilaa? Työyhteisöissä kuitenkin 76% oli naisia,
jolloin he eivät ole vähemmistöryhmänä suhteessa miehiin. Naiset olivat kokeneet miehiä
enemmän eriarvoisuutta palkkauksessa ja muissa eduissa, työtehtävien jakautumisessa ja työn
ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Erot olivat pieniä, mutta voisiko tällä kuitenkin olla
vaikutusta myös arvostuksen kokemukseen työyhteisössä? On kuitenkin huomioitava, että
myös esihenkilöiden sukupuolijakauma oli lähes sama kuin työntekijöillä (70% naisia, 30%
miehiä), jolloin ei voida suoraan tulkita, että naiset kokisivat työyhteisössä vähemmän
arvostusta siksi, että esihenkilöt ovat miehiä ja muu työyhteisö naisia – ainakaan kaikilla
työntekijätasoilla.

Kaikista vähemmistöryhmistä (ja myös enemmistöstä) eniten arvostusta työyhteisöltään
kokivat seksuaalivähemmistöt. Seksuaalivähemmistöillä oli kuitenkin poikkeuksellisen vähän
niitä vastaajia, jotka kokivat työyhteisön arvostavan ihmisten erilaisuutta verrattuna muihin
vähemmistöryhmiin tai enemmistöön. Voisi ajatella Herdman ja McMillan-Capehartin (2009,
40-41) tavoin, että vähemmistöryhmät tarvitsevat signaaleja monimuotoisuuden
toteutumisesta monella eri tasolla ja mikäli he eivät saa signaaleja riittävästi organisaatiossa
(tai organisaatiot eivät heidän näkökulmastaan ole monimuotoisia), työyhteisö koetaan
samankaltaisena. Toisaalta on myös mahdollista, että seksuaalivähemmistöt koetaan yleisesti
palvelualoilla näkyvämpänä ryhmänä kuin jollain toisella toimialalla, jolla voi olla vaikutusta
ainakin arvostuksen kokemiseen sekä asiakkailta että työyhteisöltä.

Vähiten arvostusta kokivat etniseen vähemmistöön kuuluvat ja vastaajat, jotka kertoivat
omaavaan vamman tai sairauden. Etninen vähemmistö oli vastaajaryhmänä pieni (N=9), jonka
vuoksi prosentuaaliset erot voivat näyttäytyä yhden vastaajan johdosta suurelta. Etninen
vähemmistö oli myös kokenut tai todistanut prosentuaalisesti eniten syrjintää, joka voi myös
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näkyä vähäisempänä arvostuksen kokemuksena. Vamman tai sairauden takia itsensä
vähemmistöön liittävät olivat myös eniten sitä mieltä, että heidän työyhteisössään ei arvosteta
erilaisuutta. Lisäksi vamman tai sairauden omaavista vastaajista 45% koki, että
organisaatioiden ilmapiiri ei tue tähän vähemmistöryhmään kuulumista. Keskusteluissa
organisaatioiden kanssa selvisi, että organisaatiot ovat kouluttaneet esihenkilöitä varhaisen
tuen mallin käyttöön. Lisäksi organisaatiot ovat kehittäneet toimenpiteitä, joilla tukea
esimerkiksi muokattua työtä, mutta organisaatiokulttuuri ei välttämättä kaikin puolin vielä tue
mukaan ottamista heidän osaltaan. Organisaatiokulttuuria kuvailtiin
tehokkuusorientoituneeksi, joka antaa vähän tilaa työskennellä hitaammin ja työn
muokkaamista koettiin paikoitellen haastavana. Organisaatioiden kanssa pohdittiin, voisiko
matala kokemus osallisuudesta syntyä myös siitä, että muokatun työn järjestäminen
toimipaikoissa edellyttää yleensä koko työyhteisön tehtävien uudelleen organisointia,
henkilön siirtämistä toisiin tehtäviin ja erilaista vaivannäköä työn järjestelyissä. Tällöin
henkilökohtaisesta ominaisuudesta muodostuu myös koko työyhteisöä koskettava asia, jos
työyhteisön muut jäsenet kokevat joutuvansa ”paikkaamaan” muokattua työtä tekevän
työtehtäviä, työtehoa tai muiden työ yksipuolistuu työn muokkausten johdosta. Muokattua
työtä tekevät saattavat kokea kuormittavansa muuta yhteisöä tai kokevat muokkaamisen
”rasitteena” muille. Tämän estäminen edellyttäisi vahvaa luottamusta koko työyhteisöltä,
avoimuutta puhua henkilökohtaisistakin (terveyttä koskevista) asioista yksilöiltä ja todellisista
syistä työtehtävien muuttamisen takana.

Tällä samalla tehokkuutta arvostavalla kulttuurilla voi olla vaikutusta myös ikääntyvien
henkilöiden arvostuksen kokemukseen. Jos arvioidaan eri ikäisten kokemusta työyhteisön
arvostuksesta, voidaan todeta, että jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olevien
osuus vähenee iän noustessa yli 50 vuotta. Arvioidessa väittämää ”työyhteisöni arvostaa
minua”, yli 60-vuotiaat olivat vähemmän samaa mieltä kuin muut ikäryhmät. 50-59-vuotiaat
suhtautuivat kriittisimmin siihen, että ihmisten erilaisuutta arvostetaan. Voisi ajatella, että
nuoruuden into ja energia tuottaa nopeaa toimintaa näyttäytyen tehokkaana työskentelynä,
kun taas iän tuoma kokemus tuo harkitsevuutta siihen, mikä on paras tapa toteuttaa työtä.
Mikäli organisaatiokulttuuri on tehokkuusorientoitunut, työssä näkyvä harkitsevuus voidaan
tulkita työyhteisöissä myös hitautena, jota tehokas organisaatiokulttuuri ei tue tai arvosta.
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6.1.2

Arvio osallisuudesta

Naisten ja miesten vastausten välillä ei ollut eroja vertailtaessa osallisuus – kysymysryhmän
kysymyksiä toisiinsa. Tämä on tärkeä havainto siksi, että voidaan todeta naisten ja miesten
kokevan kuuluvansa yhtä paljon joukkoon, he voivat kertoa yhtä paljon yksityiselämästään
työkavereille näin halutessaan, he kokevat, että työyhteisössä saa olla oma itsensä ja
esihenkilöt rohkaisevat molempia yhtä paljon oman aitouden esiin tuomiseen. Toisin sanoen
edellä mainittuja kysymyksiä koetaan yhtä paljon. Sen sijaan vertaillessa vastauksia
ikäryhmittäin, joukkoon kuulumisen tunne, yksityiselämästään jakaminen ja tunne siitä, että
saa olla työyhteisössä oma aito itsensä, vähenee iän myötä. Vain 55% yli 60-vuotiaista koki,
että esihenkilöt rohkaisevat työntekijöitä olemaan omia itseään, kun alle 20-vuotiaista peräti
76% koki saavansa esihenkilöiltä rohkaisua. Kyselyssä ei tarkasteltu esihenkilöiden
keskimääräistä ikää, mutta oletettavasti esihenkilöt olivat nuorempia ja kokivat ehkä
hankalana tai haastavana vanhempien henkilöiden tukemisen kuin nuorempien työntekijöiden,
joille on ehkä luontevampaa toimia mentoreina. Nuorilla työelämäkokemuksia ja täten
vertailukohtia erilaisista tilanteista ei vielä ole tullut paljon ja se näkyi mahdollisesti
positiivisempana vastauksina arvostukseen, osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvissä
kysymyksissä.

Yllättävää oli, että seksuaalivähemmistöt kokivat enemmistöryhmää enemmän kuuluvansa
joukkoon, kuten arvostuksenkin osalta. Mikäli yhteiskunnassa tai työpaikan ulkopuolissa
paikoissa kyseiseen vähemmistöryhmään kuulumista ei tueta tai yksilöt joutuvat
piilottelemaan ryhmään kuulumista, minuutta tukevasta työpaikasta saattaa tulla turvallisuutta
luova ympäristö, joka nostaisi arvostuksen ja joukkoon kuulumisen tunnetta (Louvrier 2021).
Perhetilanteensa vuoksi itsensä vähemmistöryhmään liittävät kokivat vähemmistöryhmistä
vähiten voivansa kertoa yksityiselämästään muille, joka tuntuu loogiselta, sillä ne henkilöt,
ketkä ovat luokitelleet itsensä vähemmistöryhmään perhetilanteensa vuoksi, saattavat kokea
tilanteensa ainutlaatuisena ja poikkeuksellisena verrattuna muihin, joka nostaa yksityiselämän
jakamisen kynnystä. Myöskään vertaistukea ei ole saatavilla suuremmalla todennäköisyydellä
työyhteisöstä vaan mahdollisista muista työnantajan ulkopuolisista ryhmistä. Mahdollisesti
samasta syystä he myös kokivat vähemmistöryhmistä vähiten saavansa rohkaisua esihenkilön
puolelta ollakseen oma itsensä työyhteisössä.
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Etnisessä ryhmässä oli suurin prosentuaalinen erimielisten osuus kysymyksessä ”tunnen
kuuluvani joukkoon työyhteisössäni” ja ”koen, että työyhteisössä saan olla oma aito itseni”,
joka saattaisi viitata siihen, että mahdolliset kulttuurilliset piirteet voidaan nähdä
työyhteisöissä erilaisuutena, joka saattaa aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta etnisessä
ryhmässä. Sen sijaan väittämässä ”voin kertoa yksityiselämästäni vapautuneesti
työkavereilleni, jos haluan” etninen vähemmistö koki olevansa yhtä paljon samaa tai täysin
samaa mieltä kuin enemmistö.
6.1.3

Arvio vaikuttamisen mahdollisuuksista

Mielenkiintoista oli, että naisten ja miesten välillä erot vaikuttamiseen liittyvissä
kysymyksissä olivat suurimmillaan 7-8%-yksikköä”. Naiset kokivat miehiä vähemmän, että
”palavereissa mielipiteeni tulee huomioiduksi”. Tätä olisikin mielenkiintoista tutkia lisää:
johtuuko ilmiö siitä, että naisten mielipiteet tulevat huomioiduksi vähemmän palavereissa vai
onko organisaation naisilla tarve tulla enemmän kuulluksi, kuin miehillä, jonka johdosta he
arvioivat väittämää alhaisemmaksi? Vähäisempään kokemukseen siitä, että oma mielipide
saadaan palavereissa kuulluksi voi linkittyä myös naisten eriarvoisempi kokemus esimerkiksi
työtehtävien jakamisessa verrattuna miehiin, joka tuli esille tuloksissa. Tuloksia ei kuitenkaan
tutkittu organisaatiotasojen mukaisesti, joka olisi voinut antaa tähän lisätietoja.

Arvioitaessa vaikuttamista ikäryhmittäin, alle 20-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat kokevat tulevansa
palavereissa vähemmän kuulluksi kuin ikäryhmät 20-59-vuosien välillä. Alle 20-vuotiaat
kokivat muita ikäryhmiä enemmän, että kehitysideoihin ei suhtauduta samanarvoisesti
riippumatta ehdottajasta. Tähän saattaa liittyä ajatus siitä, että työelämässä
kokemattomampien mielipiteitä ei kuultaisi samalla painoarvolla kuin kokeneempia
työntekijöitä. Yli 60-vuotiaat kokivat vähemmän kannustusta itsenäiseen päätöksentekoon
kuin muut ikäryhmät, erityisesti alle 20-vuotiaat. Yli 60-vuotiaissa oli vähiten samaa mieltä
olevia, kun ikäryhmien vastauksia vertailtiin siitä näkökulmasta, kokeeko henkilöstö johdon
tahtovan osallistaa päätöksentekoon työntekijöitä eri tehtävistä ja taustoista. Ilmiö voi jälleen
liittyä kokemukseen: mitä pidempi työkokemus, sitä enemmän myös päätöksentekoon
liittyviä kokemuksia tai havaintoja, joihin perustaa mielipiteensä.
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Positiivista ja ehkä yllättävääkin oli, että seksuaalivähemmistöt kokivat enemmistöä
enemmän, että kehitysideoihin suhtaudutaan samanarvoisesti riippumatta ehdottajasta.
Seksuaalivähemmistöillä oli kuitenkin poikkeuksellisen vähän niitä vastaajia, jotka ajattelivat,
että yrityksen johto tahtoo parantaa toimintaa osallistamalla päätöksentekoon työntekijöitä eri
tehtävistä ja taustoista. Tämä saattaa johtua siitä, että vähemmistöryhmään kuuluva
tarkastelee tilannetta ehkä tiedostavammin kuin enemmistöryhmään kuuluvat, sillä
vastaajaryhmänä he suhtautuivat kriittisemmin muihinkin kysymyksiin, joissa henkilöstön
monimuotoisuutta tuli arvioida – ja toisaalta, jos johdossa ei ole oman vähemmistöryhmän
näkyviä edustajia, tähän kysymykseen mahdollisesti suhtautuukin harkitsevammin. Sama
pohdinta ei kuitenkaan johdonmukaisesti toiminut kaikissa vähemmistöryhmissä (esimerkiksi
etninen vähemmistö).

Perhetilanteensa vuoksi vähemmistöryhmään itsensä liittävät olivat eniten eri mieltä siitä, että
johto tahtoo parantaa toimintaa osallistamalla päätöksentekoon eri tehtävistä ja taustoista.
Mikäli johdossa tai vastuurooleissa ei ole näkyvästi henkilöitä erilaisista perhetaustoista, he
viestivät hiljaisesti tästä myös työntekijöille. Samoin mikäli organisaation rakenteet tai
pelisäännöt eivät tue erilaisista perhetilanteista tulevia työntekijöitä, välittää se johdon
hiljaista signaalia työntekijöille siitä, että erilaisilla perhesuhteilla ei ole mahdollisuuksia
edetä johtotehtäviin. Keskusteluissa organisaatioiden kanssa tunnistettiin, että palvelualan
hiljattain muuttuneet työajat haastavat yksinhuoltajien ja perheellisten työvuorosuunnittelua.
Työvuoro- ja lomasuunnitteluun liittyvät haasteet oli mainittuna myös avoimissa syrjintään ja
yhdenvertaisuuteen liittyvissä kommenteissa. Toisaalta kommenteissa oli nostettu esiin, että
perheellisiä suositaan tarjoamalla heille ensisijaisesti lomatoiveita suosituille lomajaksoille –
toisaalta tuli myös kritiikkiä siitä, että perheellisten tilanteita ei riittävästi huomioida
työvuoro- ja lomasuunnittelussa. Käytäntöjä ja täten kokemuksia oli erilaisia. Työvuoro- ja
lomasuunnittelun haasteellisuus yhdistettynä tehokkuusorientoituneeseen työkulttuuriin
näyttäytyy haastavalta. (Shen ym. 2009)
6.2

Henkilöstön kokemus yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä

Kun työnantajan nykyisiä käytäntöjä arvioitiin miesten ja naisten välillä tunnistettiin, että
naiset kokevat vähemmän yhdenvertaisina palkkauksen ja muut edut, työtehtävien
jakautumisen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen kuin miehet. Naiset kokivat miehiä
hiukan tärkeämpänä kehittää uralla etenemisen mahdollisuuksia, kuin miehet. Naiset ja
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miehet olivat kokeneet tai todistaneet yhtä paljon syrjintää (noin 35%), mikä oli yllättävää,
sillä olisi voinut ajatella naisten kokevan tai todistavan enemmän syrjintää tai syrjiviä
tilanteita, kun kysymyksessä on naisvaltainen ala. Toisaalta näissä tuloksissa ei ole tarkistettu
mahdollisen työroolin, osa-aikaisuuden tai muun muuttujan vaikutusta. Esimerkiksi, jos
miesten osuudessa olisi painottunut johonkin vähemmistöryhmään kuuluminen, se voisi
mahdollisesti selittää yhtenäistä tulosta.

Naisten kokema tai todistama syrjintä oli tapahtunut 40% esihenkilöiden toimesta (miehillä
37%), 30% työtoverin toimesta (miehillä 37%) ja 14% johdon toimesta (miehillä 4%). Vaikka
johdon prosentuaalinen osuus pitää sisällään myös esihenkilöitä (eli ei voida tehdä suoraan
johtopäätöstä siitä, että nimenomaan 14% naisten kokemasta syrjinnästä olisi tapahtunut
johdon toimesta), voidaan tulosta kuitenkin arvioida siten, että johdon tai esihenkilöiden
toteuttama syrjintä saattaa liittyä uralla kehittymisen mahdollisuuksiin tilanteissa, joissa
nainen on kokenut syrjintää. Yllättävää oli, että miehet olivat kokeneet useimmin syrjintää
asiakkaan (16%) toimesta kuin naiset (5%). Voisiko tämä olla palvelualoihin liittyvä ilmiö?

Kaikki alle 20-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat eivät olleet mieltäneet olevansa osa
vähemmistöryhmää ikänsä puolesta. Mikäli henkilö oli luokitellut itsensä
vähemmistöryhmään ikänsä puolesta, hän koki vähemmän myös osallisuutta. Ikänsä puolesta
itsensä vähemmistöryhmiin liittävät olivat myös kokeneet enemmän syrjintää kuin muut
ikäryhmät, mikä voi kertoa siitä, että syrjintää tunnistetaan paremmin, kun vastaaja kokee
kuuluvansa vähemmistöryhmään tai syrjintää todella tapahtuu enemmän, kun vastaaja edustaa
työyhteisössä yksinään muusta ryhmästä poikkeavaa ikää.

Organisaatioiden eriarvoisin käytäntö vaihteli ikäryhmittäin. Alle 29-vuotiaat kokivat
työtehtävien jakamisen eriarvoisimpana ja 30-49-vuotiaat johdon- ja esihenkilöiden
rekrytoinnit. 50-59-vuotiaat kokivat eriarvoisimpana uralla etenemisen ja yli 60-vuotiaat
palkkauksen. Eri ikäluokkien kokema eriarvoisuus muodostui loogisesti siitä, minkälaisten
asioiden parissa työntekijät pääsääntöisesti ovat olleet tekemisissä ja minkälaisia
työelämäkokemuksia he ovat uransa aikana kohdanneet. Alle 29-vuotiailla työn keskiössä
näyttää olevan työtehtävien jakautuminen ja muista prosesseista on vähemmän kokemusta.
Näin ollen työtehtävien jakautuminen noussee eriarvoisuutta arvioidessa myös korkeammalle.
30-49-vuotiaat ovat urallaan siinä pisteessä, että työkokemusta on hankittu jo jonkin aikaa ja
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eteneminen esimerkiksi esihenkilötehtäviin on mahdollista. Mikäli vastaajat eivät ole
edenneet itse rekrytointiprosesseissa tai he ovat päässeet todistamaan samankaltaisten
henkilöiden valintoja avoinna oleviin esihenkilö- tai johtotehtäviin, noussee kyseinen prosessi
eriarvoiseksi tästä syystä. Suomalaisessa mediassa on käyty paljon keskustelua yli 50vuotiaiden työllistymisen haasteellisuudesta. Suomessa yli 50-vuotiaiden työllisyysaste on
merkittävästi alhaisempaan kuin muissa Pohjoismaissa (Luukka 2019) ja esimerkiksi tätä
havaintoa tulokset osin tukevat. Lisäksi yli 50-vuotiaiden työllistämisestä on keskusteltu
myös Suomen hallituksen työllisyystoimenpiteissä, joissa hiljattain poistettiin yli 55vuotiaiden niin kutsuttu eläkeputki (Muhonen 2020). 50-59-vuotiaat kokevat eriarvoisimpana
uralla etenemisen, mikä voi kummuta rekrytoivien esihenkilöiden ennakkoluuloista liittyen yli
50-vuotiaisiin tai siitä, että uralla kehittymisen rakenteet eivät ole organisaatioissa kunnossa
(Shen ym. 2009, 243).

Arvioitaessa ikäryhmittäin prosessien kehittämisen tarpeellisuutta, alle 20-vuotiaat ja 20-29vuotiaat kokivat melko tarpeelliseksi tai erittäin tarpeelliseksi kehittää johdon ja
esihenkilöiden rekrytointia yhdenvertaisuuden näkökulmista, ja 40-vuotiaat ja sitä vanhemmat
kokivat melko tai erittäin tarpeelliseksi perehdyttämisen kehittämisen yhdenvertaisuuden
näkökulmasta. Tämä oli erikoista, sillä ikäryhmittäin vertailtuna yrityksen eriarvoisimmat
käytännöt ja ikäryhmien tarve kehittää jotain prosessia eivät vastanneet toisiaan. Näiden
väittämien tutkiminen tarkemmin olisikin mielenkiintoista. Yli 40-vuotiaiden kokema tarve
perehdyttämisen kehittämisestä saattaisi liittyä siihen, mikäli organisaatiossa on keskitytty
panostamaan perehdytykseen vain työsuhteen alussa, eikä työsuhteen aikana (esimerkiksi
erilaisten poissaolojaksojen jälkeen), nuorilla perehdytys on vielä tuoreena mielessä, kun
vanhemmilla työntekijöillä perehdytyksestä voi olla pitempi aika.

Kun tarkasteltiin, miten ikäryhmät olivat kokeneet syrjintää, syrjintätilanteita oltiin koettu tai
todistettu enemmän, mitä vanhemmaksi tultiin. Tämä on siinä mielessä loogista, että
työelämäkokemusten myötä syrjintäkokemusten tunnistaminen ja ylipäätänsä
työelämätilanteiden lukumäärä nousee. Toisaalta se herättää myös huolen, että kokevatko
iäkkäämmät enemmän todellista syrjintää – etenkin, kun avoimissa vastauksissa kuvattiin
muihin ryhmiin verrattuna poikkeuksellisen paljon ikään liittyviä syrjintäkokemuksia, joissa
henkilö kuvaili itseään. Toisaalta myös Rask & Castaneda (2020, 229) toivat esiin, että
”joskus kokemus syrjinnästä itseä kohtaan voi syntyä pohjautuen aikaisempiin
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elämänkokemuksiin tai psyykkisiin rakenteisiin, eikä välttämättä vastaa reaaliaikaista
tilannetta”. Jos työelämäkokemuksia on paljon, vanhemmatkin epäoikeudenmukaiset tilanteet
saattavat vaivata myöhemmin eriarvoisuuden kokemuksina. Tätä suuremmissa määrin
työnantajien aktiivinen viestintä ja monimuotoisuuden huomioiminen rakentaisi luottamusta
ja vähentäisi epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. (Shen ym. 2009, 244)

Kun verrattiin, kenen toimesta syrjintää oli koettu, työkaverin toteuttamat syrjintätilanteet
vähentyivät iän myötä ja siirtyivät esihenkilöiden ja johdon toteuttamaksi syrjinnäksi. Yli 60vuotiailla oli suurin osuus (16%) asiakkaiden toteuttamasta syrjinnästä. Niiden henkilöiden,
jotka liittivät itsensä vähemmistöryhmään ikänsä puolesta, syrjintäkokemukset tai
syrjintätilanteiden todistamiset muodostuivat muista poiketen pääosin omakohtaisista
syrjintäkokemuksista ikään tai henkilöiden väheksyntään ja ulkopuolelle jättämiseen liittyen.
Tämän ryhmän vastaukset painottuivat muista poiketen perehdyttämisen kehittämiseen sekä
palkkauksen ja yhdenvertaisten käytäntöjen edistämiseen.

Vähemmistöryhmään kuuluvat kokivat kaikki työnantajan prosessit eriarvoisempana kuin
enemmistöryhmään kuuluvat. Nämä havainnot perustelevat sitä, että osallisuutta ja
yhdenvertaisuutta varten olevia kyselyitä tulee organisaatioissa toteuttaa ja arvioida
vastauksia ensisijaisesti vähemmistöryhmään kuuluvien henkilöiden näkökulmasta. Samaa
tilannetta arvioi myös arvostusta mittaava kysymys ”työyhteisössäni ihmisten erilaisuutta
arvostetaan”, jossa vähemmistöryhmään kuuluvien vastauksissa oli enemmän eri mieltä olevia
kuin enemmistöryhmään kuuluvissa vastaajissa. Mikäli organisaatio tarkastelee toimintaansa
kaikkien vastaajien osalta purkamatta vastauksia eri (monimuotoisuus)ryhmiin, organisaation
tulkinta jää vähemmistöryhmien näkökulmista vajaaksi ja organisaatio kehittää toimintaansa
niiden näkökulmista, jotka tulevat usein tarpeiltaan samanlaisista lähtökohdista.
Vähemmistöryhmiin kuuluvat näkevät ja kokevat vallitsevaa tilannetta eri tavoin kuin
enemmistöryhmään kuuluvat. Jotta organisaatio voisi huomioida yksilöllisiä tarpeita ja
yhdenvertaisuutta, sen tulisi tarkastella käytäntöjä myös vähemmistöryhmien näkökulmista.
(Collins 2003, 16-17; Shen ym. 2009, 246; Vohra & Chari 2015, 327)

Kaikki vähemmistöryhmät kokivat esihenkilö- ja johtotehtävien rekrytoinnit eriarvoisimpana
prosessina. Tästä poikkeuksen teki vamman tai sairauden takia vähemmistöryhmään kuuluvat,
jotka kokivat eriarvoisimpana uralla etenemisen mahdollisuudet. Uralla etenemisen
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mahdollisuuksiin voi liittyä näkyvien esimerkkien puute, kokemus työn muokkaamisen
hankaluudesta tai epäluottamuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Lisäksi uralla
kehittymiseen vaikuttaa voimakkaasti myös lähiesihenkilön tuki esimerkiksi
kouluttautumismahdollisuuksien tarjoamisessa ja uralla eteenpäin kannustamisessa (Shen ym.
2009, 236).

Mielenkiintoista on myös se, että vähemmistöryhmään kuuluvista henkilöistä jopa 50% oli
kokenut tai todistanut syrjintää, kun enemmistöryhmään kuuluvista henkilöistä vain 28% oli
kokenut tai todistanut syrjintää. Tämä tieto on jo itsessään merkittävä ja kertoo jälleen siitä,
että vähemmistöryhmien kokemuksia tulisi kuulla enemmän ja aktiivisesti tehdä syrjintää
kitkeviä toimenpiteitä sekä tarkastella mahdollisia syrjiviä käytäntöjä. 26%
vähemmistöryhmien kokemasta syrjinnästä koski mielipiteen ilmaisua, kun enemmistöön
kuuluvilla vastaajilla vastaava luku oli vain 13%, joka myös kertoo siitä, että monet
syrjintätilanteet tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisen erilaisen ihmisen kanssa (Louvrier
2021). Parantamalla vuorovaikutusta erilaisuutta arvostamalla, myös syrjintätilanteet
saattaisivat laskea. Eniten syrjintää olivat kohdanneet poliittiseen puolueeseen kuuluvat
(62%), perhetilanteensa itsensä vähemmistöön luokittelevat (60%) ja etninen vähemmistö
(60%). Perhetilanteensa vuoksi vähemmistöön liittävät kokivat haasteita työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamisessa ja yritysten ja prosessien joustamattomuus nähtiin syrjivinä. Etninen
vähemmistö oli kokenut eniten syrjintää asiakkaiden toimesta (20% etnisen vähemmistön
syrjintätilanteista). Tosin etnisessä vähemmistössä oli vähiten vastaajia, jolloin
prosentuaalinen osuus voi näyttäytyä suuremmalta kuin muissa ryhmissä. Etnisen
vähemmistön kokema syrjintä (60%) ja työyhteisön ilmapiirin sallivuus omaan ryhmään
kuulumisessa (44%) tukevat havaintoja siitä, että 67% Suomessa tapahtuneesta syrjinnästä
kohdistuu etniseen alkuperään (Eurobarometri 2015) ja Suomessa 63% afrikkalaistaustaisista
olivat kokeneet rasismia, joka oli tutkituista maista korkein prosentti (FRA 2018). Näin ollen
yhteiskunnalliset ilmiöt ja rakenteet näkyvät myös palvelualoilla asiakaspalvelutyössä ja
organisaatioissa, ellei niitä aktiivisesti pyritä kitkemään.

6.3

Toimenpide-ehdotuksia osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiselle

Herdman ja McMillan-Capehart (2009, 40-41) totesivat, että signaaleja monimuotoisuudesta
tulisi näkyä henkilöstölle monella eri tasolla: tiimityöskentelyssä, esihenkilötyössä, johdossa,
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ohjelmien tukemana ja muissa hiljaisissa signaaleissa, jotta henkilöstö voi tulkita ilmapiirin
monimuotoisuutta ja vähemmistöryhmiä tukevaksi. Tässä tutkimuksessa ei ollut tiedossa,
kuinka monimuotoinen tutkittujen organisaatioiden ylin johto tai keskijohto on. Ylimmän
johdon ja keskijohdon monimuotoisuuden lisääminen edes yhdellä erilaisella henkilöllä, tukee
monimuotoisuutta ja niiden rakenteita koko organisaatiossa (Shen ym. 2009, 245-237).
Kyselyssä 44% vähemmistöryhmään kuuluvista vastaajista koki, että yrityksen käytännöt
eivät tue johto- ja esihenkilötehtäviin etenemistä, kun enemmistöryhmästä näin ajatteli vain
30%. Tämä havainto perustelee sitä, että esihenkilö- ja johtotehtävien rekrytointikäytänteitä
tulisi organisaatiossa arvioida, kun valtaosa vähemmistöryhmistä koki, että esihenkilöiden ja
johdon rekrytoinnit eivät toteudu yhdenvertaisesti. Esihenkilö- ja johtotehtäviin valitessa
tulisikin kriittisesti arvioida, mitä ominaisuuksia valittavalta henkilöltä pidetään tärkeinä,
miten ne lisäävät johtoryhmän tai esihenkilöiden monimuotoisuutta, miten viestitään
rekrytointikriteereistä (poissuljemmeko ehdokkaita käyttämillämme adjektiiveilla),
osallistetaanko rekrytointipäätökseen muita ihmisiä vai tekeekö päätöksen yksi henkilö? Jos
käytetään kumppania, miten rekrytointikumppani tai suorahakukonsultti toteuttaa
organisaation monimuotoisuusperiaatteita rekrytointiprosessissa?

Koska osallisuuden kokemuksessa ei löytynyt sukupuolten välillä merkittäviä eroavaisuuksia
ja Suomessa sukupuoli- tai vähemmistökiintiöihin suhtaudutaan varauksella (Bergbom ym.
2020), sukupuolikiintiöille ei tunnisteta tarvetta tutkituissa organisaatioissa vaan
organisaatioiden kannattaisi perustaa toimintamallinsa monimuotoisuutta tukevien prosessien
kehittämiseen (Ip ym. 2019, 3). Johdon kouluttaminen rakenteellisesta syrjinnästä ja
tiedostamattomista ennakkoluuloista mahdollistaisi rakenteiden ja prosessien muuttamisen
monimuotoisuutta tukevaksi.

Esihenkilöiden ja johdon kouluttaminen nousi esiin myös henkilöstön avoimissa vastauksissa
– tosin niillä useimmin viitattiin arkisiin vuorovaikutustilanteisiin. Syrjiviin rakenteisiin ja
yhdenvertaisiin arviointikriteereihin (sekä rekrytointeihin että suoritusarviointeihin)
keskittyneet koulutukset voisivat kuitenkin lisätä myös esihenkilöiden rekrytointien (ja
keskijohdon) monimuotoisuutta. Organisaation tulee jatkuvasti tarkastella omia
rekrytointikäytänteitään yhdenvertaisuuden tukemiseksi. Avoimissa kommenteissa toivottiin,
että työyhteisöihin ja esihenkilötehtäviin rekrytoitaisiin ihmisiä eri taustoista. Lisäksi
toivottiin, että kaikki avoinna olevat tehtävät olisivat kaikkien työntekijöiden saatavilla tai
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tiedossa, jotta niitä olisi ylipäätänsä mahdollista hakea. Rekrytointi (etenkin esihenkilö- ja
johtotehtävissä) voidaan kokea myös kovin mystisenä. Prosessien avaaminen ja niistä
viestiminen tukee myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja täten yhdenvertaista kohtelua. Myös
positiivisen erityiskohtelun hyödyntäminen (eli työnhakutilanne, jossa kahdesta osaamiseltaan
ja sopivuudeltaan tasavahvasta ehdokkaasta valitaan syrjityn tai vähemmistöryhmän edustaja)
ja erityisesti siitä viestiminen esihenkilö- ja johtotehtäviin valitessa lisäisi henkilöstön
luottamusta yhdenvertaisen kohtelun osalta (Bergbom ym. 2020, 75). Toki viestinnän
seurauksena monimuotoisuuden tulisi pikkuhiljaa myös lisääntyä esihenkilö- ja
johtotehtävissä tai tällä voi muuten olla luottamusta ja osallisuuden ilmapiiriä laskeva
vaikutus.
Kun kysymyksessä kartoitettiin ”koetko, että yrityksen johto tahtoo parantaa toimintaa
osallistamalla päätöksentekoon työntekijöitä eri tehtävistä ja taustoista”, 34%
vähemmistöryhmiin kuuluvista oli jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä, kun
enemmistöön kuuluvista näin koki peräti 47%. Henkilöstön mahdollinen osallistaminen
päätöksentekoon kaipaa tuekseen myös aktiivista sisäistä viestintää, jolla saadaan eri
sukupuolten, eri ikäisten ja eri vähemmistöryhmien edustajia eri organisaatiotasoilla
näkyväksi koko henkilöstölle. Viestintä on keskeisessä roolissa, jotta henkilöstö ja tarvittaessa
myös organisaation ulkopuoliset sidosryhmät tunnistavat ja näkevät signaaleja eri
organisaatiotasoilta ja eri tilanteista. Aktiivisen viestinnän lisäksi henkilöstö toivoi avoimissa
kommenteissa vuorovaikutteisuutta työyhteisöissä, avoimuutta keskustella erilaisista asioista
ja rohkeutta tuoda mielipiteensä ja näkemyksensä esille. Eri mielipiteiden tuominen – etenkin
kriittisten sellaisten, edellyttää hyviä viestintätaitoja työntekijöiltä ja esihenkilöiltä ja myös
kypsyyttä ottaa vastaan kriittinenkin palaute. (Shen ym. 2009, 244) Työyhteisöissä pitäisikin
pyrkiä luomaan turvallisuuden ja luottamuksellisuuden tunne, joka antaa tilaa eriäville
mielipiteille ja mahdollistaa täten myös osallisuutta, kuten Vohra ja Chari (2015, 328)
kannustivat tekemään.

Naiset kokivat eriarvoisempana palkkauksen ja muut edut, työtehtävien jakautumisen ja työn
ja vapaa-ajan yhteensovittamisen kuin miehet. Myös yli 60-vuotiaat kokivat palkkauksen
eriarvoiseksi. Yrityksissä tulisikin pohtia, mitkä syyt näiden kokemusten taustalla on? Onko
suorituksen arviointi organisaatioissa monimuotoisuutta tukevaa? Millä kriteereillä tehtäviä
jaetaan? Deloitte (2013, 15) oli tunnistanut meriittipohjaisen suorituksen arvioinnin
96

tehokkaimmaksi yhdenvertaisuuden käytännöksi. Ja vaikka tällaiset mallit olisivatkin
käytössä, osaavatko esihenkilöt tunnistaa niitä arviointikriteereitä, jotka saattaisivat olla
sukupuolittuneita erimerkiksi työtehtävien jakautumiseen tai tulospalkkioiden arviointiin
liittyen? Palveluala on naisvaltainen ala, kuten tutkimukseen vastanneiden sukupuolijakauma
antaa myös ymmärtää. Vaikka naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa muihin
maihin verrattuna korkealla, vastaavat naiset edelleen voimakkaasti hoivavastuista. Tällä on
varmasti vaikutusta myös siihen, minkä vuoksi naiset kokevat työn ja vapaa-ajan
yhdistämisen miehiä haastavampana myös työelämässä ja tässä tutkimuksessa.
Yhdenvertaisuuden kokemuksia ja tasa-arvon toteutumista työelämässä voitaisiin lisätä
naisten ja miesten välillä lisäämällä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen mahdollisuuksia
esimerkiksi tarjoamalla enemmän vaikutusmahdollisuuksia työvuoro- ja lomasuunnitteluun,
joista avoimissa vastauksissa oli erikseen useita mainintoja tai tarjoamalla esimerkiksi
vuorotyöhön soveltuvia lastenhoitopalveluita. Lisäksi myös miesten perhevapaiden
edistämisellä tai kannustamalla miehiä pitämään perhevapaita, tuetaan yhteiskunnan
näkökulmasta tasa-arvon toteutumista työelämässä ja puretaan syrjiviä rakenteita. Kun 60 %
perhetilanteensa vuoksi itsensä vähemmistöön luokittelevista oli kokenut syrjintää, tulisi
myös arvioida kriittisesti eri perhetaustojen urakehitysmahdollisuuksia. Suomessa etenkin
korkeakoulutetut naiset ovat jättäneet etenemismahdollisuuksia useammin käyttämättä kuin
miehet, vaikka niitä olisi tarjottukin. (Keyriläinen 2019)
Kaksikymmentä vastaajaa oli kirjoittanut avoimeen kommenttikenttään, että ”lisätään
yhdenvertaisuutta”, jolla tarkoitettiin syrjintään liittyviin tilanteisiin puuttumista tai
puuttumista vähättelyyn ja toisten arvosteluun. Nämä avoimet vastaukset antoivat ymmärtää,
että tilanteiden oltiin annettu mennä ”läpi sormien” tai niihin ei oltu suhtauduttu vakavasti tai
tilanteet olivat tapahtuneet asianomaisten selän takana. Ilmiön tueksi olisi tarpeellista tehdä
näkyväksi yhdenvertaisuusperiaatteet, -politiikka tai muu, johon esihenkilöt ja yksittäiset
työntekijät voisivat nojata toimintaansa. (Shen ym. 2009, 245) Toisaalta tällainen politiikka
tarvitsisi tuekseen myös ryhdikästä johtamista johdolta, joka edellyttäisi mahdollisiin
konfliktitilanteisiin tarttumisen (Vohra & Chari 2015, 328).
Puuronen (2013, 2546-2547) totesi artikkelissaan, että ”Jos lähtökohdaksi otetaan, että
rasismi on toisaalta opittua käyttäytymistä ja ajattelua, ja toisaalta yhteiskunnan
rakenteeseen liittyvä ilmiö, on mahdollista ajatella, että yksilötasolla rasismista voi oppia
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pois. Poisoppiminen edellyttää̈ sitä, että ihmiset tunnistavat rasismin omassa toiminnassaan
ja ajattelussaan”. Esihenkilöiden kouluttamisella (esimerkiksi teemojen lisääminen sisäisen
koulutuskeskuksen esihenkilövalmennuksiin ja esihenkilöpäiville) tiedostamattomista
ennakkoluuloista, syrjimättömyydestä ja mikroaggressioista, voidaan lisätä
vähemmistöryhmien koulutus- ja urakehitysmahdollisuuksia, monimuotoisempaa rekrytointia
ja nopeampaa puuttumista syrjintätilanteisiin. (Shen ym. 2009, 243) Kun otetaan huomioon,
että suurin osa vähemmistöryhmän kokemasta tai todistamasta syrjinnästä liittyi
mielipiteeseen, edellä mainituilla valmennuksilla pystyttäisiin tukemaan näitä
vuorovaikutustilanteita.
Avoimissa kommenteissa henkilöstö toi esiin, että yhdenvertaisuutta pitäisi käsitellä koko
työyhteisössä ja vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on kaikilla työyhteisön jäsenillä.
Vastaajat ehdottivat esimerkiksi verkkokoulutuksien tarjoamista tai yhdenvertaisuutta
käsittelevien palaverien järjestämistä, joiden avulla voisi vähemmistöryhmään kuuluvan
työntekijän sanoin ”tuoda ilmi esimerkkejä ja vinkkejä hyvän työyhteisön ilmapiirin ja
toimivuuden ylläpitämiseksi.” Lisäksi osa kommenteista osoitti, että vastaajilla oli erilainen
mielikuva siitä, minkälaisia tilanteita ja käytäntöjä pidetään ylipäätänsä syrjivinä ja mitkä
tukevat yhdenvertaisuutta. Voi myös olla, että Suomessa ajatellaan yhteiskunnallisella tasolla,
että yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa samaa kohtelua kaikille, koska väestö on perinteisesti
tarkasteltuna homogeeninen (Siltaoja & Vartiainen 2010, 264). Kuitenkin, jos tätä pohditaan
Collinsin (2003, 16-17) esiin tuomasta näkökulmasta, että yhdenvertainen kohtelu tarvitsee
tuekseen erilaisia käytäntöjä, koska työntekijät eivät tule samoista lähtökohdista ja samalla
taustalla, tulisi tätä periaatetta avata tarkemmin myös organisaatioiden sisällä henkilöstölle.
Henkilöstön kouluttamisella voitaisiin muodostaa organisaation yhteistä käsitystä syrjinnästä
ja yhdenvertaisesta kohtelusta, tunnistaa mikroaggressioiden käyttämistä työelämässä sekä
lisätä vähemmistöryhmien osallisuutta. (Shen ym. 2009, 243)

Osallisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen edellyttää seurantaa, jotta voidaan arvioida
toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi monimuotoisuuden seurannan oli koettu lisäävän
monimuotoisuutta organisaatioissa. (Shen ym. 2009, 242) Tämä kysely toimii organisaatioille
hyvänä ensimmäisenä kartoituksena osallisuuden nykytilasta. Organisaatioilla on kyselyiden
tukemana mahdollisuus seurata, kehittyvätkö eri vähemmistöryhmien osallisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen liittyvät kokemukset lähemmäksi toisiaan, kuten oltiin arveltu esimerkiksi
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seksuaalivähemmistöjen osalta käyneen aktiivisen viestinnän kehittämisen seurauksena.
Rakenteellisten tai kulttuurillisten muutosten vaikutukset eivät yleensä tule voimakkaasti esiin
vielä vuoden aikana, jonka vuoksi pidempiaikainen seuranta on välttämätöntä. Oletuksena
säännöllisen kyselyn toteuttamiselle on, että toimenpiteitä toteutetaan aktiivisesti tulosten
pohjalta. Osallisuuden kokemuksen lisäksi, kuukausi tai kvartaalitasoinen HR-prosessien
monimuotoisuuden seuranta antaa viitteitä siitä, kehittyykö henkilöstön monimuotoisuus
oikeaan suuntaan esimerkiksi rekrytoinnissa, esimiestehtäviin valitessa ja uralla
kehittymisessä. (Alcázar ym. 2013, 45)

6.4

Valitun tutkimustavan ja tulosten reliabiliteetti ja validiteetti

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan reliabiliteetilla ja validiteetilla. Reliabiliteetilla
tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja validiteetilla sitä, ollaanko tutkimassa sitä, mitä on
tarkoitus tutkia. (Metsämuuronen 2009, 74) Usein validiteetti jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen
validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimus yleistettävissä ja jos on,
mihin ryhmiin. ”Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta.”
(Metsämuuronen 2009, 65). Seuraavaksi arvioidaan tarkemmin tutkimuksen reliabiliteettia
sekä tutkimusprosessin ja kyselylomakkeen validiteettia.

Vastaajajoukko vastasi ikärakenteeltaan, sukupuolijakaumaltaan ja tehtävärooleiltaan melko
hyvin tutkittavia organisaatioita. Esihenkilöiden osuus saattaa olla korostunut vastauksissa
kyselyn jakotavasta ja viestinnästä johtuen. On mahdollista, että sellaiset vastaajat vastaavat
tutkimukseen, jotka kokevat tutkittavan asian tärkeäksi ja tällaisten profiilien vastaukset
voivat ylikorostua aineistossa. Organisaatioilla ei ole kuitenkaan ollut käytettävissä
aikaisempaa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon eri vähemmistöryhmiin kuuluu
henkilöstöä, joten tällaista tietoa on hankala arvioida. Potentiaalisia vastaajia oli 8440
henkilöä seitsemästä eri organisaatiosta ja vastaajia koko aineistossa on ollut yhteensä 684
vastausprosentin tällöin ollessa noin 8%. Vastausprosentti ei ole organisaatioiden
henkilöstömäärään nähden korkea, jonka perusteella tuloksien yleistettävyys on heikko.
Koska suomalaista vähemmistöryhmiin liittyvää kvantitatiivista tutkimusta yrityksistä on
vähän, tulokset ovat yhteiskunnalliseltakin näkökulmalta mielenkiintoisia, vaikka eivät
sellaisenaan yleistettäviä (Heikkilä 2014, 141).
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Tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty varmistamaan sillä, että tiedonkeruuvaihe ja
kyselylomakkeen teko on kuvattu mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Lisäksi
analysointivaihe on pyritty kuvaamaan huolellisesti ja tarkasti. Reliabiliteettia ja validiteettia
on arvioitu testaamalla kysymyksiä oikeilla testivastaajilla. Tiedonkeruu ja tulosten käsittely
on toteutettu huolellisesti ja täsmällisesti. Koska kyselyssä oli mahdollista edetä vastaamatta
kaikkiin kysymyksiin, aineisto piti sisällään niin sanottuja tyhjiä vastauksia, joita ei
kuitenkaan löytynyt merkittävästi, mutta jonka vuoksi n=luku voi kysymyksestä riippuen
vaihdella. Jokainen kysymys piti sisällään myös ”en halua kertoa vaihtoehdon”. Aineistosta ei
ole myöskään poistettu sellaisia vastaajia, jotka ovat jättäneet huomattavan määrän
kysymyksiä vastaamatta. Tällaisten vastaajien poistaminen kokonaan voisi nostaa aineiston
luotettavuutta (Metsämuuronen 2009, 538). Poikkeavia havaintoja ei aineistossa juurikaan
löytynyt, sillä kyselylomakkeen suunnittelussa tämä oli jo huomioitu suljettujen kysymysten
avulla. Lisäksi erityisen poikkeavat havainnot olisivat tulleet esille organisaatiotason
raportteja tarkastellessa (jotka tosin on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle).

Kyselyn toteuttamisen ajankohtaa arvioitiin yhdessä organisaatioiden kanssa, jolla voitiin
varmistaa, että kyselyn ajankohta olisi vastaajien kuormittumisen näkökulmasta
mahdollisimman pieni (eli organisaatiossa ei olisi samaan aikaan meneillään muita kyselyitä).
Tutkimus ehdittiin julkaista vastaajille kolmessa organisaatiossa, kunnes maailmanlaajuinen
pandemia julistettiin. Tiedonkeruu katkaistiin kahdessa organisaatiossa. Yhdessä
organisaatiossa tiedonkeruuta jatketiin normaalisti, sillä pandemia ei sillä hetkellä koskettanut
voimakkaasti kyseisen alueen henkilöstöä. Muilla alueilla henkilöstöön kohdistui
merkittävästi kriisiviestintää, joten päätös tiedonkeruun katkaisusta näissä organisaatioissa oli
hyvä. Tiedonkeruuta siirrettiin kuusi kuukautta eteenpäin. Koska vastaaminen ehdittiin
kuitenkin aloittaa kahdessa organisaatiossa ja tiedonkeruuta jatkettiin kuusi kuukautta
myöhemmin, on mahdollista, että näissä organisaatioissa sama vastaaja on vastannut kyselyyn
sekä maaliskuussa että syyskuussa. Mahdollisuus tähän on kuitenkin pieni ja vaikutus tämän
kokoisessa aineistossa vähäinen, että sillä ei nähdä olevan kyselyn lopputuloksiin suurta
merkitystä. Pandemian vaikutukset ovat voineet näkyä vastaajien vastaushalukkuudessa –
toisaalta myös yksittäisissä vastauksissa, sillä osaan liiketoiminta-alueista pandemia on
vaikuttanut positiivisesti (liiketoimintaa tukevasti) ja osaan negatiivisesti (henkilöstön
työtehtävien siirtoja, lomautuksia ja lakkauttamisen uhkaa).
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Toinen kyselyn toteuttamisen ajankohtaan ja tuloksiin mahdollisesti vaikuttava ilmiö oli myös
globaalisti mediassa näkynyt Black Lives Matter - mielenosoitus, joka näkyi Suomen
mediassa erityisesti keväällä 2020. Kun tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä liikkeitä
tuli vuoden aikana mediassa poikkeuksellisen näkyväksi, sillä on voinut olla myös
henkilöstön odotuksiin liittyviä vaikutuksia, jolloin se voi myös vaikuttaa positiivisesti tai
negatiivisesti yksittäisten kysymysten vastauksiin. Koska kyselyyn vastaaminen on ollut
vastaajille vapaaehtoista, on myös mahdollista, että kyselyyn vastanneet henkilöt suhtautuvat
tiedostavammin osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään ja ovat näistä asioista
luontaisesti kiinnostuneempia tai kokevat aiheen tärkeäksi.

Kyselyn testivastauksista saadun palautteen perusteella arvioitiin, että testauslomakkeella
olevat vastaukset edustavat hiukan korkeakoulutetumpaa väestöä kuin keskivertovastaaja
lopullisessa kyselyssä, jolla saattaa olla luotettavuuteen liittyvä vaikutus. Näin ollen
testivastaajien ryhmä jäi homogeenisemmaksi ja vaikutti siihen, että avointen vastausten
kysymyksessä numero 21 jätettiin palautetta muun muassa monimuotoisuusmuuttujista.
Esimerkiksi ihonväri oltaisiin todennäköisesti osattu lisätä monimuotoisuusmuuttujiin
mukaan, mikäli testivastaajaryhmässä olisi ollut mukana muita kuin ei-valkoisia vastaajia.
Toisaalta testaajissa oli mukana seksuaalivähemmistöä, eri poliittiseen puolueeseen kuuluvia
ja eri perhetilanteeseen liittyviä taustoja. Paras lopputulos oltaisiin kuitenkin saatu, jos
testivastaajaryhmä olisi edustanut mahdollisimman hyvin lopullista vastaajajoukkoa.
Palautelomake on tästäkin huolimatta helpottanut lopullisen lomakkeen hyväksyntää ja
parantanut merkittävästi kyselyn luotettavuutta. Testivastaajien antaman palautteen ja kyselyn
julkaisemisen välillä on ollut noin kaksi viikkoa, mikä on lisännyt tutkimuksen reliabiliteettia
siitä näkökulmasta, että yhteiskunnalliset tapahtumat eivät ole vaikuttaneet testivastaajien ja
todellisten vastaajien tulkintaan kysymyksistä (Metsämuuronen 2009, 76). Kieliversioita ei
ole erikseen esitestattu natiivikielisillä vastaajilla, vaikka tämä olisi voinut lisätä hiukan
kyselyn luotettavuutta.

HR:n ja esihenkilöiden motivoimisella erillisin viestein on ollut vaikutusta suurempaan
vastaajamäärään ja täten tutkimuksen vastausprosenttiin. Kysely toteutettiin niin kutsutun
yhden linkin kautta, jonka vuoksi ei pystytä varmistamaan, kuka kyselyyn on tosiasiassa
vastannut ja kuka ei. Se toisaalta lisää vastaajan anonymiteettiä, mutta laskee jonkin verran
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vastausprosentin luotettavuutta. Voisi esimerkiksi olla mahdollista, että organisaation
ulkopuolinen henkilö vastaisi tutkimukseen, eikä tätä saataisi selville kyselyn aineistosta.

Osallisuuden kokemusta (arvostus, osallisuus, vaikuttaminen) kartoittavissa kysymyksissä
hyödynnetty Likertin asteikko 1-5 on vastaajille miellyttävä ja tuttu, ja mahdollisesti sen
hyödyntäminen on tehostanut vastausten täyttämistä (Metsämuuronen 2009, 110).
Jatkotutkimusehdotuksia ajatellen asteikko voi kuitenkin olla rajoittava tilastollisia analyyseja
varten, jolloin sen hyödyntämistä kannattaisi uudelleenarvioida.

Tutkija on ensi kertaa toteuttamassa kvantitatiivista tutkimusta ja metodologisia vaihtoehtoja
on arvioitu kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin perustuvan kirjallisuuden tukemana. Uuden
asian äärellä oleminen nostaa kuitenkin riskiä siitä, että aineiston käsittelyssä tai
metodologiassa olisi voinut tapahtua tahattomia virheitä. Tutkimusprosessia voidaan pitää
tutkijalle erittäin hyvänä oppimisprosessina niin käytettyjen menetelmien osalta kuin
käsiteltävän aiheen näkökulmasta.

Kyselylomakkeen kysymysten validiteetti pyrittiin turvaamaan siten, että osallisuuden
kokemusta arvioivat kysymykset pohjautuivat tutkittuun Shore ja hänen kollegoidensa (2011)
viitekehykseen ja sitä hyödyntäviin muihin tutkimuksiin. Kuitenkin neljä vastaajaa oli tuonut
esiin viimeisessä kysymyksessä ”Muuta kommentoitavaa tutkimuksen toteuttajalle tai
yritykselle”, että osa käytetyistä käsitteistä oli koettu hankalana, vaikka niitä oli pyritty
avaamaan kyselyssä vastaajien yhtenäisen tulkinnan varmistamiseksi. Käsitteistön
avaamisella on kuitenkin ollut tutkimuksessa luotettavuutta lisäävä vaikutus. Avoimia
vastauksia käsiteltäessä voidaan kuitenkin todeta, että vastaajilla on ollut erilaiset käsitykset
siitä, mikä on syrjintää ja mitkä asiat ja tilanteet voidaan tulkita yhdenvertaiseksi toiminnaksi
tai syrjiväksi toiminnaksi. Toisaalta syrjintä on ilmiönä myös monitulkintainen ja siksi
haasteellinen tutkimusala (Rask 2020). Koska vastauksien perusteella vastaajille ei ole selvää,
mitä termit tarkoittavat eri tilanteissa, tulisi organisaatioiden keskustella yhteisesti mitä termit
tarkoittavat työympäristössä ja heidän kontekstissaan. Yksittäinen vastaaja oli kommentoinut,
että ”Kysymys 11d oli huonosti muotoiltu, en ymmärtänyt mitä sillä haetaan”. Kommentti
herättää huolen siitä, oliko kysymyksissä enemmänkin epäselvyyttä. Mikäli enemmänkin
vastaajia on kokenut kysymykset epäselvinä, sillä olisi tutkimuksen luotettavuutta heikentävä
vaikutus.
102

Syrjintään liittyvissä kysymyksissä piilee riski siitä, että vastaajat tulkitsevat syrjintää eri
tavoin, jolloin syrjintätilanteiden keskinäinen vertailu voi olla vaikeaa. Syrjintää ja
yhdenvertaisuutta mittaavat kysymykset ovat olleet käytössä suomalaisissa julkisen sektorin
organisaatioissa, joten niitä kysymyksiä on jo testattu suurella määrällä ihmisiä – kaikkia
kysymysten vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole, sillä ne ovat olleet osittain organisaatiolähtöisiä.
Lisäksi kaikki kysymykset on arvioitu yhdessä organisaatioiden kanssa, jotta on voitu
varmistaa kysymysten tarpeellisuuden ja ymmärrettävyyden tutkittujen organisaatioiden
liiketoiminta-alueilla. Osallisuuden kokemusta kartoittavien kysymysten alkukieli on ollut
englanti, josta on pyritty löytämään täsmällinen mutta yksinkertainen suomennos yhdessä
kääntäjän ja tutkijan kanssa. Kääntämistä on toteutettu ammattilaisten tuella (englanti) tai
toimesta (ruotsi), joka on lisännyt kyselyn luotettavuutta. Toisaalta käännöksille ei ole
kuitenkaan tehty samanlaista testausprosessia kuin suomenkieliselle kyselylle, jolla voi myös
olla luotettavuutta vähentävä vaikutus.

Kyselyn rungolla ja kysymysten järjestyksellä on voinut olla vastaajan motivoimiseen laskeva
vaikutus, sillä kyselyssä kysytään heti aluksi arkaluontoisia tietoja (Valli & Aatola 2015, 86).
Monimuotoisuusmuuttujien erilaisuus kysymyksissä 9, 10 ja 17 on edellyttänyt vastaajalta
tarkkuutta. Mahdollisesti nopeampi vastaaja on voinut vastata harkitsemattomammin
joihinkin vastausvaihtoehtoihin, millä voi olla luotettavuutta vähentävä vaikutus. Osa
monimuotoisuusmuuttujista, kuten uskonnolliset ja uskonnottomat, vamma tai sairaus ovat
tuplamuuttujia (kertovat kahdesta eri asiasta). Tarkempi tulosten analysointi ja johtopäätösten
tekeminen olisi mahdollista, mikäli nämä olisi jaettu omiksi vaihtoehdoikseen.

Tuloksia raportoitaessa huomattiin, että syrjintäkokemuksien tekijöihin liittyvistä
vaihtoehdoista puuttui vaihtoehtona ”sukupuoli”, joka olisi ollut tarpeellinen lisä. Vastaajat
olivat huomauttaneet tämän kysymyksen avoimissa vastauksissa ”Muu, mikä” vaihtoehdon
osalta, jossa sukupuoli oli mainittu toistuvasti. Kyseessä on ollut inhimillinen erehdys.
Kyseisessä kysymyksessä myös huomattiin vasta tuloksia analysoitaessa, että kyseinen
kysymystyyppi ei ole monivalintakysymys, kuten edellinen kysymys. Vastaajat olivat
täsmentäneet tätä kyselyn palautteissa ja ”muu, mikä” -vaihtoehdoissa, mikäli olivat kokeneet
syrjintää usean eri tahon toimesta. Lopulliset tulokset eivät olisi muuttuneet välttämättä
merkittävästi, mutta tietoa olisi pystytty raportoimaan vieläkin täsmällisemmin ja tarkemmin,
jos nämä muutokset olisi osattu huomioida lomakkeille ennen tiedonkeruuta.
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6.5

Jatkotutkimusehdotukset ja tutkimuksen jatkohyödyntäminen

Koska Shore ja hänen kollegansa (2011) totesivat heidän viitekehyksensä tarvitsevansa
lisätutkimuksia, etenkin osallisuuden kokemusten ja ”lopputulosten” välisestä yhteydestä olisi
mielenkiintoista tutkia tämän lopputyön jatkona. Mikäli organisaatioista olisi saatavilla
työyhteisötutkimuksia, joissa esimiestyötä arvioidaan, voitaisiin arvioida rinnakkain
osallisuuden kokemusta ja sitä, kuinka laadukkaat suhteet työyhteisön ja esimiesten välillä on
ja mikä merkitys näillä on. Lisäksi, jos organisaatioista olisi saatavilla vaihtuvuuslukuja,
voitaisiin arvioida osallisuuden kokemusta suhteessa vaihtuvuuteen, sitoutumiseen tai
halukkuuteen jäädä organisaatioon. Olisi myös mielenkiintoista arvioida osallisuuden
kokemusta eri suorituskyky- ja hyvinvointimittareihin, sillä Kemppainen (2013, 339) ja Shen
ja hänen kollegansa (2009, 238) arvioivat henkilöstön monimuotoisuudella olevan
tehokkuutta laskeva mutta laatua tai lopputulosta nostava vaikutus. Oletettavasti kuitenkin
korkealla osallisuuden kokemuksella olisi tehokkuutta lisäävä vaikutus olettaen, että
organisaatioiden vuorovaikutussuhteet ovat tällöin korkealla tasolla. Myös
suorituskykymittareiden aikajänteellä olisi toki vaikutusta. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin,
että osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemusta kannattaisi kehittää muun muassa johdon,
esihenkilöiden ja työyhteisöjen kouluttamisen, viestinnän kehittämisen, rekrytointiprosessien
arvioinnin ja kehittämisen, suorituksen johtamisen ja palkitsemisen sekä työn ja vapaa-ajan
yhteensovittamisen lisäämisellä. Olisi mielenkiintoista arvioida näiden kehitettävien
toimenpiteiden vaikutusta osallisuuden kokemukseen, kuten Shore ja hänen kollegansa (2011)
olivat arvioineet (kuvassa 26 ”lopputulos”). Tämä toki edellyttäisi sitä, että organisaatiot
olisivat käytännössä tehneet ja toteuttaneet kyseisiä toimenpiteitä tavoitteenaan nostaa
osallisuuden kokemusta.

Poliittiseen puolueeseen kuuluvilla oli vähemmistöryhmistä eniten eri mieltä olevia
väittämässä ”jos teen virheen, sitä ei pidetä osoituksena ryhmäni ominaisuuksista” ja
vaikuttavuuteen liittyvässä kysymyksessä ”työyhteisössäni kehitysideoihin suhtaudutaan
samanarvoisesti riippumatta ehdottajasta”, joka on yllättävää, sillä poliittiseen puolueeseen
kuuluvat eivät ole varsinaisesti vähemmistöryhmä ja yleisesti ei olla ehkä ajateltu poliittisten
mielipiteiden vaikuttavan työn tekemiseen tai työsuoritukseen. Kuitenkin tulokset antavat
ymmärtää, että poliittiseen puolueeseen kuuluvien vastaajien tarve vaikuttaa ja tulla enemmän
kuulluksi on suurempi kuin muilla vastaajaryhmillä. Lisäksi 62% poliittiseen puolueeseen
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kuuluvista oli kokenut tai todistanut syrjintää. Tämä herättää mielenkiintoa tutkia poliittiseen
puolueeseen kuuluvien henkilöiden vastauksia tarkemmin ja tutkia heitä lisää ryhmänä
esimerkiksi kvalitatiivisin menetelmin. Mistä heidän syrjintäkokemukset muodostuvat?
Ammattiliittoon kuuluminen olisi ollut tarpeellinen lisä monimuotoisuusmuuttujiksi, sillä
tässä tutkimuksessa eniten syrjintää oltiin koettu mielipiteen vuoksi. Olisikin mielenkiintoista
arvioida, kokevatko ammattiliittoon kuuluvat enemmän syrjintää kuin muut? Heidän
vastaustensa tutkiminen voisi antaa lisätietoa organisaatioille myös siitä, kokevatko
ammattiliittoon kuuluvat enemmän osallisuutta kuin muut tai onko ammattiliitoon kuuluvilla
enemmän tarvetta vaikuttaa ja tulla kuulluksi, kuten esimerkiksi poliittiseen puolueeseen
kuuluvilla vaikutti tämän tutkimuksen perusteella olevan.
Lisäksi ”uskonnollinen / uskonnoton” – tuntuu jälkikäteen arvioituna keinotekoiselta
monimuotoisuusmuuttujalta ja luontevampi vastausvaihtoehto voisi olla ”uskonto tai
vakaumus” tai mielellään nämä molemmat vaihtoehdot erikseen, jotta voitaisiin selvittää
pelkästään uskontoon tai pelkästään vakaumukseen liittyvää syrjintää. Uskonnon
harjoittaminen työelämässä voi olla näkyvää tai näkymätöntä ja tämä voisi olla oma
mielenkiintoinen tutkimusalueensa niin kvantitatiivisesti kuin kvalitatiivisestikin: miten
uskonto pitäisi huomioida työjärjestelyissä, työvaatetuksessa tai taukotiloissa, jotta se lisäisi
uskontoon kuuluvien osallisuutta mutta ei vähentäisi kenenkään muun ryhmän eriarvoisuutta?
Tulevaisuudessa yksi vaihtoehto voisi myös olla se, että vastaajia ryhmitellään
kansalaisuuksien tai kansalaisryhmien mukaan. Tästä pitäisi kuitenkin keskustella toteuttavan
organisaation kanssa siitä näkökulmasta, että potentiaalinen vastaajajoukko pysyisi riittävän
suurena.

Tätä tutkimusta voisi täydentää kvalitatiivisin haastatteluin tai työpajojen muodossa minkä
tahansa työssä nousseen vähemmistöryhmän näkökulmasta, jossa arvioitaisiin osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden kokemuksia tai organisaatioiden käytäntöjä. Ne ryhmät, jotka eivät tässä
tutkimuksessa tulleet kartoitetuksi riittävällä tarkkuudella olivat muun muassa vastaajat, jotka
eivät luokitelleet itseään sukupuolen, etnisyyden tai ihonvärin perusteella. Myös uskonnon
vaikutuksia olisi mielenkiintoista arvioida tarkemmin – ehkä jopa omina uskontokuntinaan.
Tutkimusta voisi jatkaa esimerkiksi kvalitatiivisella tutkimuksella siitä, miten edellä mainitut
ryhmät aidosti kokevat osallisuutta (tai eivät koe), mistä syistä se johtuu, mitkä rakenteet
estävät heitä etenemistä uralla ja minkälaisia syrjintätilanteita he kohtaavat. Tutkimusaiheet
105

voisivat keskittyä yhteen rakenteelliseen ongelmaan (esimerkiksi pelkästään rekrytointiin tai
uralla kehittymiseen), jolloin voitaisiin vielä tarkemmin pureutua syihin, mitkä estävät
tutkittujen ryhmän jäsenten etenemästä ja löytyykö heistä ryhmänä yhdistäviä tekijöitä.
Kysely on rakennettu ennen Black Lives Matter – liikkeen voimakasta näkymistä mediassa ja
suomalaisessa yhteiskunnassa. Liikkeen aiheuttaman yhteiskunnallisen ja mediassa näkyvän
keskustelun myötä ihonvärin lisääminen tutkimukseen olisi ollut perusteltua kysymyksiin 9,
10 ja 17. Suomessa elävistä afrikkalaistaustaisista 60% kokee rasismia (FRA 2018) ja se
herättää huolen, kuinka paljon syrjintää tapahtuu työyhteisössä myös pelkästään ihonvärin
vuoksi. Ihonväri olisi siis ollut mielenkiintoinen monimuotoisuusmuuttuja tässä kyselyssä ja
tarpeellinen kartoitettava myös jatkossa palvelualan organisaatioille. On mahdollista, että
ihonvärin vuoksi vähemmistöryhmään itsensä liittäviä olisi ollut vastaajajoukossa enemmän
kuin etniseksi itsensä luokittelevia. Etnisyys antaa tälle suuntaviivoja, muttei riittävän tarkkaa
tietoa mahdollisen syrjinnän syistä. Etnisyys on myös vaihtoehtona vastaajalle
tulkinnanvarainen vaihtoehto (jota toki on alun perin haettukin). Toisaalta etnisyys tai
ihonväri ei noussut esiin yhdessäkään avoimessa kommentissa sellaisenaan esille.

Eri kielisten ryhmä koki osallisuutta lähes kaikissa kysymyksissä enemmän kuin muut. Tätä
ryhmää kannattaisi tutkia tarkemmin ja arvioida, kuinka tyytyväisiä työntekijät tosiasiassa
ovat vallitsevaan tilanteeseen ja kokevatko he todella osallisuutta niin paljon kuin tulokset
antavat ymmärtää vai vaikuttaako tuloksiin kulttuurilliset vai vastaustekniset piirteet niin
voimakkaasti, että ryhmän tulokset eivät ole verrannollisia muiden ryhmien tuloksiin. Mikäli
tarkoituksena olisi kartoittaa nimenomaan osallisuuden kokemuksia, tältä ryhmältä tulisi
kartoittaa niitä kvalitatiivisin menetelmin, jotta saataisiin aidosti selville tähän ryhmään
kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia osallisuudesta. Jos mahdollista, olisi mielenkiintoista
saada tälle ryhmälle vertailtavaa aineistoa mukaan, jossa olisi samoilta kulttuurillisilta ja
kielisiltä alueilta vastaajia, jolloin todellista vertailua voisi tehdä.

Vaikka naisten ja miesten välillä eroavaisuudet osallisuuden kokemuksissa olivat pienet, olisi
mielenkiintoista tutkia tarkemmin, miksi naiset kokevat vähemmän palavereissa tulevansa
kuulluksi kuin miehet ja löytyykö tähän vastauksia esimerkiksi tarkastelemalla
organisaatiotasoja? Yhtenä tutkimusalueena voisi myös olla potentiaaliset työnhakijat, joilta
voisi kartoittaa mielikuvia työhönottoon liittyvästä markkinoinnista ja viestinnästä ja pyrkiä
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kartoittamaan eri vähemmistöryhmien edustajilta, mitkä tekijät lisäävät tai poissulkevat
organisaation rekrytointiviestinnässä.

Olisi mielenkiintoista tutkia, mitkä tekijät korreloivat palvelualalla osallisuuden kanssa? Tai
ovatko ne palvelualoilla samat kuin mitä Shore ym. (2011) ovat tunnistaneet vai onko näissä
toimialakohtaisia tai kulttuurillisia tai maantieteellisiä eroja Suomen rajojen sisäpuolella?
Onko löydettävissä muuttujia, jotka korreloivat syrjinnän kanssa? Millä (konkreettisilla)
tekijöillä on vaikutus osallisuuden kokemukseen? Entä syrjinnän ehkäisemiseen? Mahdolliset
aiheeseen liittyvät jatkotutkimukset kannattaisi toteuttaa englanniksi kansainvälistä ja
monimuotoisempaa keskustelua ajatellen, ellei ole erityisiä perusteita tehdä tutkimusta
suomeksi. Uusi aineistonkeruu olisi tarpeellinen, mikäli asiaa haluttaisiin käsitellä laajemmin
tilastollisin menetelmin. Suomessa osallisuuden kokemusten tutkiminen on vielä vähäistä ja
tämä tarjoaisi myös tiedeyhteisölle paljon uutta.

Koska tämä tutkimus on yleiskatsaus, aineistoa on esitelty perustunnusluvuin ja prosentein.
Vaikka vastausprosentti tässä tutkimuksessa oli vain noin 8%, kerätty aineisto kattava myös
monien vähemmistöryhmien näkökulmista. Olisi mielenkiintoista tutkia aineistoa lisää ja
arvioida, voisiko aineistosta tehdä laajempaa vähemmistöryhmien välistä keskiarvovertailua
varianssianalyysien tukemana. Tosin tämä edellyttäisi asteikon muuntamista yksinkertaisen
varianssianalyysin edellyttämään muotoon. Keskiarvo ja niiden välinen vertailu auttaisi
kuitenkin yksinkertaistamaan monimuotoisen aineiston käsittelyä, jolloin liiketoiminnallisesta
näkökulmasta voisi olla helpompi tehdä johtopäätöksiä sen suhteen, mihin
vähemmistöryhmiin kehitystoimenpiteitä kannattaisi erityisesti panostaa kerätyn aineiston
pohjalta. Koska vertailtavat ryhmät ovat keskenään erisuuruisia, keskiarvovertailu tarvitsee
tuekseen merkitsevyystestauksia. Se auttaisi hahmottamaan, minkä ryhmien välillä on
merkitsevää eroa. Aineistossa on myös lukuisia mahdollisuuksia ristiintaulukointiin.
Esimerkiksi voitaisiin tarkastella, miten aineisto jakautuu eri organisaatioihin ja eri
vähemmistöryhmiin niiden sisällä. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin, miten ja
millä tekijöillä voidaan selittää osallisuuden kokemusta. Olisi esimerkiksi mahdollista tehdä
ristiintaulukointia syrjinnän kokemusten ja osallisuuden välillä.

Avoimia vastauksia oli sen verran paljon, että niitä voisi tutkia syvemmin kvalitatiivisin
menetelmin. Esimerkiksi millaisia syrjintäkokemuksia koettiin, mitä niistä kerrottiin,
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pystyisikö syrjintäkokemuksista tekemään muutakin tulkintaa kuin tässä tutkimuksessa
toteutettu luokittelu, saisiko avoimien vastauksien kontekstista enemmän irti ja niin edelleen?
Tai pystyisikö syrjintäkokemuksia täydentämään haastatteluin ja täten arvioida sosiaalisen
konstruktionismin näkökulmasta? Tässä tutkimuksessa ei myöskään käsitelty tai tutkittu
organisaatioissa käytettyä kieltä, joka olisi mielenkiintoinen elementti osaksi
syrjintätutkimuksia.

Tässä työssä ei tutustuttu tarkemmin eri työrooleissa (esihenkilö/työntekijä) työskentelevien
osallisuuden kokemusten eroihin. Työntekijöiden työtuntimäärän vaikutuksia ei myöskään
tarkasteltu (osa-aikainen/kokoaikainen). Näillä molemmilla muuttujilla saataisiin paljon
lisätietoa aineistosta ja niiden tutkiminen olisi yleisestikin kovin mielenkiintoista. Ainakin
vähemmistöryhmien ja enemmistöryhmän vertailua voitaisiin työstää
monimuuttujamenetelmin. Lisäksi eri kielellä täytettyjä vastauslomakkeita ei tässä
tutkimuksessa vertailtu, mikä täydentäisi osaltaan myös tätä työtä yhdessä ”äidinkieleni ei ole
suomi tai ruotsi” – vähemmistöryhmän kanssa. Tässä tutkimuksessa kerätyistä avoimista
vastauksista esimerkiksi syrjintäkokemuksia voisi analysoida jatkotutkimuksissa vielä
tarkemmin eri muuttujien avulla.

Mikäli tutkimuksen tiedonkeruu toteutettaisiin toisen kerran, monimuotoisuusmuuttujien ja vaihtoehtojen kannattaisi olla identtiset (esimerkiksi kysymysvaihtoehdoissa 9, 10 ja 17),
mikä mahdollistaisi muuttujien loogisemman vertailun ja monimuotoisuusmuuttujien
tarkemman analyysin (nyt mukana oli niin kutsuttuja tuplavalintoja). Tämä kuitenkin saattaisi
aiheuttaa muutoksia kysymysten asetteluun tai niiden muotoiluun. Muuttujiin kannattaisi
mahdollisuuksien mukaan lisätä tai muokata ainakin ammattiliittoon kuuluminen, uskonto,
ihonväri, ikä ja sukupuoli vähemmistöryhmien näkökulmasta,
Väittämästä ”Työyhteisön ilmapiiri tukee sitä, että työntekijät voivat halutessaan ilmaista
kuulumistaan” ei saada mukaan eri ikäisten tai sukupuoleen liittyvää ilmaisua kysymyksen
asettelun vuoksi. Vastauksissa oli kuitenkin eroja riippuen siitä, kokiko vastaaja olevansa osa
vähemmistöryhmää esimerkiksi iän puolesta vai edustiko vastaaja absoluuttisesti
työssäkäyvän ikäryhmän ääripäätä, ja näiden vertailu voisi tarjota lisätietoa, jos molemmat
muuttujat olisivat saatavilla. Kysymystä pitäisi mahdollisesti muotoilla toisin, jotta se
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ymmärrettäisiin mahdollisimman yksiselitteisesti ja olisi looginen ja yhdenmukainen
vastaajalle.

Kun vastaajilta kysyttiin, miten tarpeellisiksi koet seuraavien toimintamallien kehittämisen
yrityksessäsi monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista, organisaatiolle voisi
olla vielä hyödyllisempää kysyä vastaajilta esimerkiksi laittamalla järjestykseen, mitkä
prosessit olisi tärkeimpiä saada kehitettyä. Tämä voisi helpottaa organisaatioiden fokusta
kehitystyössä pakottamalla vastaajaa myös ottamaan kantaa, minkä prosessin kehittäminen on
tärkeämpää kuin toinen.
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7

YHTEENVETO

Monimuotoisuusjohtamisen on todettu olevan yksi tärkeimmistä HR:n kohtaamista modernin
organisaation haasteista (Alcázar ym. 2013, 46). Maailmanlaajuiset yhdenvertaista kohtelua
edistävät liikkeet tuovat näkyväksi yhteiskunnassa ja työelämässä valloillaan olevaa
rakenteellista syrjintää ja syrjiviä käytäntöjä (Louvrier 2020). Henkilöstön saatavuus
vaikeutuu merkittävästi Suomessakin kohtaanto-ongelman takia ja työnantajien kilpailu
henkilöstön saatavuudesta ja pysyvyydestä kovenee. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
kartoittavia tutkimuksia on toteutettu Suomessa toistaiseksi vähän.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstön sukupuoli-, ikä- ja
vähemmistöryhmät huomioiden, ”kuinka paljon osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koetaan ja
miten niitä tuetaan palvelualan organisaatioissa.” Lisäksi alakysymyksinä arvioitiin, ”kuinka
paljon henkilöstö kokee arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista työyhteisöissä” ja ”millä
toimenpiteillä osallisuuden kokemusta voidaan edistää”. Tutkimuksen viitekehyksenä
hyödynnettiin Shoren ja hänen kollegoidensa (2011, 1276) esittelemää viitekehystä
osallisuuden kokemuksen osa-alueista ja lopputuloksista sekä muita tätä viitekehystä tukevia
tutkimuksia.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, jonka yhdenvertaisuuteen ja
syrjintään liittyviä avoimia kysymyksiä analysoitiin aineistolähtöisesti kvalitatiivisin
menetelmin. Kysely jaettiin organisaatioiden intranetissä kyselytyökalua käyttäen. Lisäksi
kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimuksen tiedonkeruu viivästyi
pandemian vuoksi kuusi kuukautta ja pandemialla on ollut vaikutusta myös tämän
tutkimuksen tuloksiin. Kyselyn avulla kartoitettiin seitsemän palvelualalla toimivan
organisaation henkilöstön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemuksia sukupuoli-, ikä- ja
monimuotoisuusmuuttujien avulla. Kyselyyn vastasi yhteensä 684 vastaajaa, joista vähän
reilu kolmasosa kertoi kuuluvansa vähemmistöryhmään ja kaksi kolmasosaa vastaajista ei
kuulunut mihinkään vähemmistöryhmään. Niitä henkilöitä, ketkä eivät kertoneet kuuluvansa
mihinkään vähemmistöryhmään kutsuttiin tässä tutkimuksessa enemmistöryhmäksi.
Vastanneista suurin osa oli naisia ja vastaajia oli kaikista ikäryhmistä alle 20-vuotiaista yli 60vuotiaisiin.
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Osallisuuden kokemusta kartoitettiin arvostukseen, osallisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvien
kysymysten avulla. Kun arvioidaan tutkimuskysymystä, kuinka paljon henkilöstö kokee
arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista työyhteisöissä, keskeisinä havaintoina tunnistettiin,
että naiset ja miehet kokevat osallisuutta lähes yhtä paljon. Naiset kokivat työyhteisön
arvostusta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia hiukan vähemmän kuin miehet. Arvioitaessa
osallisuuden kokemusta ikäryhmittäin, kokemus arvostuksesta, joukkoon kuulumisen tunne ja
vaikuttamisen mahdollisuudet vähenevät iän noustessa. Arvioitaessa osallisuuden kokemuksia
vähemmistöryhmittäin, vähemmistöryhmät kokevat pääasiassa vähemmän osallisuutta kuin
enemmistö, tosin yksittäisissä kysymyksissä oli vähemmistöryhmäkohtaisia eroja.
Vähemmistöryhmään kuuluvat kokivat vähemmän kuin enemmistö, että työyhteisön ilmapiiri
tukee eri vähemmistöryhmiin kuulumista. Tulokset osoittivat, että toimintamalleja kehittäessä
tulisikin kuulla erityisesti vähemmistöryhmän henkilöstön kokemuksia, jotta toimintamalleja
ei kehitetä vain enemmistöryhmän tarpeisiin.

Eniten työyhteisön arvostusta kokivat seksuaalivähemmistöt. He kokivat kuitenkin muita
ryhmiä vähemmän, että työyhteisö arvostaa ihmisten erilaisuutta ja yrityksen johto tahtoo
parantaa toimintaa osallistamalla päätöksentekoon eri tehtävistä ja taustoista. Eri kielisten
ryhmä koki ryhmistä eniten osallisuutta monella eri kysymyksellä mitattuna. Muista ryhmistä
poiketen, tämä ryhmä pitää sisällään monimuotoisen joukon eri kielisiä ja kulttuurillisia
piirteitä, joilla on vaikutusta vastauksien tulkintaan. Vähiten arvostusta koettiin etnisen
vähemmistön keskuudessa sekä niiden vastaajien osalta, joilla oli vamma tai sairaus.
Perhetilanteensa vuoksi vähemmistöryhmiin liittäneet kokivat vähemmistöryhmistä vähiten
voivansa kertoa yksityiselämästään muille ja vähiten saavansa rohkaisua esihenkilön puolelta
ollakseen oma itsensä työyhteisössä. Palvelualan työajat haastavat perhetilanteen vuoksi
vähemmistöön kuuluvien työvuorosuunnittelua. Poliittiseen puolueeseen kuuluvat olivat
vähemmistöryhmistä eniten eri mieltä siitä, työyhteisöissä kehitysideoihin suhtaudutaan
samanarvoisesti riippumatta ehdottajasta.

Arvioitaessa henkilöstön yhdenvertaisuuden kokemuksia, voidaan todeta, että puolet
vähemmistöryhmiin kuuluvista ja neljäsosa enemmistöryhmään kuuluvista oli kokenut tai
todistanut syrjintää viimeisen vuoden aikana. Syrjintää oli tapahtunut eniten mielipiteen
vuoksi. Eniten syrjintää oltiin koettu esihenkilön toimesta. Eteneminen esihenkilö- tai
johtotehtäviin nähtiin eriarvoisimpana organisaation prosessina. Syrjintätilanteet oli kuvailtu
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useimmiten toisen henkilön arvosteluksi, vähättelyksi, ulkopuolelle sulkemiseksi tai pahan
puhumiseksi selän takana. Lisäksi ikään liittyviä tilanteita oli erikseen mainittu. Syrjintää oli
tunnistettu rekrytointiprosesseissa ja muokatun työn järjestämiseen liittyvissä tilanteissa.

Noin kolmasosa miehistä ja naisista oli kokenut tai todistanut syrjintää edellisen vuoden
aikana. Naiset kokivat eriarvoisempana työnantajan prosessina palkkauksen, työtehtävien
jakautumisen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen kuin miehet. Naiset kokivat enemmän
syrjintää esihenkilön tai johdon toimesta. Miehet kokivat enemmän syrjintää työtoverin ja
asiakkaan toimesta kuin naiset. Ikäryhmittäin kokemus eriarvoisuudesta vaihteli.
Vähemmistöryhmiin kuuluvat kokivat kaikki työnantajan prosessit eriarvoisempina kuin
enemmistöön kuuluvat. Kaikki vastaajat kokivat, että yhdenvertaisuus ei toteudu esihenkilöja johtotehtäviin valitessa tai uralla etenemisen mahdollisuuksissa. Arvioitaessa sitä, minkä
työnantajan prosessin kehittäminen nähtiin tärkeimpänä, löytyy vähemmistöryhmäkohtaisia
eroja. Yhdenvertaisuuden toteutumisen esteenä koettiin muita suosiva lähiesihenkilö ja
eriarvoiset mahdollisuudet uralla kehittymiseen. Myös vieraskielisten tukemisessa ja työn ja
vapaa-ajan yhteensovittamisessa nähtiin kehitettävää.

Kun arvioitiin, millä toimenpiteillä henkilöstön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
kokemuksia voidaan edistää, vastauksissa toivottiin avoimuuden lisäämistä prosesseihin
(esimerkiksi rekrytointiin), kouluttamalla esihenkilöitä, johtoa sekä työyhteisöjä. Signaaleja
monimuotoisuudesta tulisi näkyä henkilöstölle monella eri tasolla: tiimityöskentelyssä,
esihenkilötyössä, johdossa, ohjelmien tukemana ja muissa hiljaisissa signaaleissa, jotta
henkilöstö voi tulkita ilmapiirin monimuotoisuutta ja vähemmistöryhmiä tukevaksi.
Yhdenvertaisuutta edistetään organisaatioissa kouluttamalla johtoa ja esihenkilöitä sekä
työyhteisöjä. HR-prosesseista tulisi kehittää esihenkilöiden ja johdon rekrytointeja,
suorituksen arviointia, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen malleja. Lisäksi avoimella ja
aktiivisella viestinnällä voidaan lisätä luottamusta ja läpinäkyvyyttä organisaatioissa.
Vastaajat toivoivat myös yhdenvertaisuuden puolesta näkyvää viestintää.

Jatkotutkimusaiheina olisi mielenkiintoista arvioida osallisuuden kokemuksia kvalitatiivisin
menetelmin esimerkiksi etniseen vähemmistöön, sukupuolivähemmistöön tai poliittiseen
puolueeseen kuuluvien osalta ja tutkia osallisuuden kokemuksiin vaikuttavien toimenpiteiden
vaikuttavuutta Shoren ja hänen kollegoidensa esittämiin lopputuloksiin.
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Liite 1. Kyselylomake

Osallisuus- ja yhdenvertaisuuskysely

Kielivaihtoehdon voi valita ylälaidassa olevasta valikosta. / You can choose english or
swedish translation on the upper right button / Du kan välja språk i menyn längst upp
på sidan.
Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää työpaikkasi monimuotoisuuden nykytilaa sekä
henkilöstön osallisuuden ja arvostuksen kokemusta yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvon
edistämiseksi. Kysely toteutetaan osana Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT)
kauppatieteiden maisterin opintojen lopputyötä. Vastaamalla kyselyyn voit halutessasi
osallistua 50€ lahjakorttien arvontaan.
Kysely alkaa taustakysymyksillä, joissa kartoitetaan monimuotoisuuden nykytilaa. Kaikkiin
kysymyksiin ei ole pakko vastata, mutta vastaamista suositellaan, jotta tutkimuksen avulla
saataisiin mahdollisimman todellinen kuva henkilöstön monimuotoisuuden nykytilasta ja
yhdenvertaisuuden kokemuksesta.
Kyselyn laatijana toimii maisteriopiskelija, joka työskentelee päivätyökseen
kehityspäällikkönä (yrityksen) HR-yksikössä. Tutkimukset raportoidaan ja analysoidaan
yliopiston kyselytyökalua käyttäen, eikä yksittäisiä vastauslomakkeita luovuteta yrityksille.
Tutkimuksen tulokset raportoidaan koontiraportteina, eikä yksittäistä vastaajaa tai tiimiä
voida tunnistaa kyselyn pohjalta. Kaikki vastaukset kerätään saman tutkimuslinkin kautta.
Voit halutessasi tutustua tarkemmin yliopiston tietosuojarekisteriin täällä (linkki). Mikäli
kaipaat lisätietoja vastauslomakkeiden käsittelystä, raportoinnista tai kyselyn tarkoituksesta,
olethan yhteydessä tutkimuksen toteuttajaan Ira Kuivalaiseen ira.kuivalainen@lut.student.fi
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Jokainen vastaus on arvokas.
Kiitos, että annat aikaasi tärkeän asian edistämiseksi!
(sivun vaihto)
MONIMUOTOISUUS
Henkilöstön monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä kyselyssä mm. ikää, sukupuolta, erityisen
tuen tarvetta, seksuaalista suuntautumista, uskontoa, kieltä, kansalaisuutta sekä muuta
henkilöön liitettävää syytä. Seuraavaksi sinulta kysytään monimuotoisuuteen liittyviä
taustatietoja. Mikäli et halua vastata johonkin kysymykseen, valitse "en halua kertoa" vaihtoehto.
Kysymykset 1.-4. sisältävät organisaatiokohtaisia kysymyksiä ja ne on poistettu tästä
liitteestä.
(jatkuu)
1

(Liite 1 jatkoa)
5. Missä roolissa työskentelet?
esimies, päällikkö- tai johtotehtävät
asiantuntija tai työntekijä
en halua kertoa
6. Sopimustuntimääräsi viikossa?
alle 15 tuntia / viikko
15 - alle 30 tuntia/ viikko
30 tuntia tai enemmän / viikko
7. Sukupuolesi?
mies
nainen
muu
en halua kertoa
8. Ikäsi?
alle 20 vuotta
20-29 vuotta
30-39 vuotta
40-49 vuotta
50-59 vuotta
yli 60 vuotta
en halua kertoa
9. Koetko kuuluvasi johonkin seuraavista ryhmistä? (Voit valita useita)
Kuulun seksuaalivähemmistöön
Kuulun uskonnolliseen tai uskonnottomaan ryhmään
Kuulun eri kielelliseen ryhmään (äidinkieleni ei ole suomi tai ruotsi)
Kuulun etniseen vähemmistöön
Kuulun poliittiseen puolueeseen
Koen kuuluvani vähemmistöön ikäni puolesta
Koen kuuluvani vähemmistöön perhetilanteeni takia
Minulla on todettu vamma tai sairaus
En koe kuuluvani mihinkään yllä mainittuihin ryhmiin
En halua kertoa

(jatkuu)
2

(liite 1 jatkoa)
10. Työyhteisöni ilmapiiri tukee sitä, että työntekijät voivat halutessaan ilmaista
kuulumistaan esimerkiksi: (voit valita useita)
seksuaalivähemmistöön
uskonnolliseen tai uskonnottomaan ryhmään
eri kielelliseen ryhmään (äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi)
etniseen vähemmistöön
poliittiseen puolueeseen
mukautetun työn tarpeeseen (esimerkiksi vamman tai sairauden johdosta)
ammattiliittoon
en osaa sanoa
(sivun vaihto)
Seuraavaksi esitellään kysymyksiä, jotka liittyvät arvostukseen, osallisuuteen ja
vaikuttamiseen. Kysymyksiin vastataan asteikolla 1-5, joissa
1 = täysin eri mieltä 2 = jokseenkin eri mieltä 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = jokseenkin
samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä. Lisäksi ”en osaa sanoa” vaihtoehto.
11. ARVOSTUS
a) Työyhteisöni arvostaa minua
b) Työyhteisössäni ihmisten erilaisuutta arvostetaan
c) Jos teen virheen, sitä ei pidetä osoituksena ryhmäni ominaisuuksista
d) Työyhteisössäni työntekijöiden arvostus ei perustu työrooliin vaan siihen, keitä he ovat
ihmisinä
12. OSALLISUUS
a) Tunnen kuuluvani joukkoon työyhteisössäni
b) Voin kertoa yksityiselämästäni vapautuneesti työkavereilleni, jos haluan
c) Koen, että työyhteisössäni saan olla oma aito itseni
d) Koen, että esimieheni rohkaisee minua olemaan oma aito itseni

13. VAIKUTTAMINEN
a) Palavereissa mielipiteeni tulee huomioiduksi
b) Työyhteisössäni kehitysideoihin suhtaudutaan samanarvoisesti riippumatta ehdottajasta
c) Työyhteisössä työntekijöitä kannustetaan tekemään työhönsä liittyviä päätöksiä
itsenäisesti
d) Koen, että yrityksen johto tahtoo parantaa toimintaa osallistamalla päätöksentekoon
työntekijöitä eri tehtävistä ja taustoista

(jatkuu)
3

(liite 1 jatkoa)
YHDENVERTAISUUS JA SYRJINTÄ
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan, 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.
Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden
perusteella.
Seuraavaksi kysytään yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä kysymyksiä.
14. Koen, että yrityksessäni kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet seuraavissa
yrityksen käytännöissä: (asteikko kyllä / ei / en osaa sanoa)
rekrytoinnissa / työnhaussa
edetä johto- tai esimiestehtäviin
palkkauksessa ja muissa eduissa
työtehtävien jakautumisessa
uralla etenemisessä
koulutus- ja opiskelumahdollisuuksissa
sosiaalisessa kanssakäymisessä
palautteen antamisessa
työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa
lisätyön tarjoamisessa
perehdyttämisessä
muokatun työn järjestämisessä
15. Jos et koe, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet yllä mainituissa
käytännöissä, mistä tämä johtuu? (avoin kysymys)
16. Miten tarpeellisiksi koet seuraavien toimintamallien kehittämisen yrityksessäsi
monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta? (asteikko 1 = täysin
tarpeettomaksi 2 = tarpeettomaksi 3 = ei tarpeetonta mutta ei tarpeellistakaan 4 = melko
tarpeelliseksi 5 = erittäin tarpeelliseksi, 0=en osaa sanoa)
henkilöstön rekrytointi ja työnhaku
johdon ja esimiesten rekrytointi
palkkaus ja muut edut
työtehtävien jakaminen työyhteisössä
uralla etenemisen mahdollisuudet
koulutus- ja opiskelumahdollisuudet
sosiaalinen kanssakäyminen
palautteen antaminen
työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
lisätyön tarjoaminen
perehdyttäminen
muokatun työn järjestäminen

(jatkuu)
4

(liite 1 jatkoa)
17. Oletko mahdollisesti itse kokenut tai todistanut syrjintää työyhteisössäsi viimeisen
vuoden aikana koskien: (voi valita useita vaihtoehtoja)
korkeaa ikää
nuorta ikää
alkuperää tai kansalaisuutta
kieltä
uskontoa tai vakaumusta
mielipidettä
poliittista toimintaa
perhesuhteita / perhetilannetta
terveydentilaa
vammaisuutta
seksuaalista suuntautumista
ammattiliittoon kuulumista
muuta henkilöön liittyvää syytä, mitä?
en ole kokenut tai todistanut syrjintää
18. Kenen toimesta syrjintä on tapahtunut?
työtoverin
esimiehen
johdon
alaisen
yhteistyökumppanin
asiakkaan
muu, täsmennätkö kenen toimesta?
19. Kuvaile millaista kokemasi tai todistamasi syrjintä on ollut luonteeltaan:
20. Millä toimenpiteillä yhdenvertaisuutta voisi edistää työyhteisössäsi tai yrityksessäsi?
21. Muuta kommentoitavaa tutkimuksen toteuttajalle tai yrityksellesi?

5

Liite 2. Viestipohja esihenkilöille, johdolle ja/tai luottamusmiehille

VIESTI ESIHENKILÖILLE, JOHDOLLE TAI LUOTTAMUSMIEHILLE
Organisaatiomme osallistuu Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) tutkimukseen, jossa
tavoitteena on kartoittaa henkilöstön monimuotoisuuden nykytilaa ja henkilöstön osallisuuden
ja arvostuksen tunnetta yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvon edistämiseksi. Henkilöstön
monimuotoisuudella tarkoitetaan tässä kyselyssä mm. ikää, sukupuolta, erityisen tuen
tarvetta, seksuaalista suuntautumista, uskontoa, kieltä ja kansalaisuutta tai muita yksilöön
liitettäviä ominaisuuksia.
Kyselylinkkiä tullaan jakamaan työntekijöille (työvälineen nimi) kautta xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx
välisenä aikana ja vastaajat saavat halutessaan osallistua myös 50€ lahjakorttien arvontaan.
Tutkimukset raportoidaan ja analysoidaan yliopiston kyselytyökalua käyttäen, eikä yksittäisiä
vastauslomakkeita luovuteta yrityksen käyttöön. Tutkimuksen tulokset raportoidaan aina
koontiraportteina, eikä yksittäistä vastaajaa tai tiimiä voida tunnistaa kyselyn pohjalta.
Kysely toteutetaan kolmella eri kielellä (suomi, ruotsi, englanti).
Kannustathan työntekijöitäsi vastaamaan kyselyyn tärkeän asian edistämiseksi ja
muistathan myös itse vastata kyselyyn!
Kyselyn laatijana toimii kauppatieteiden maisteriopiskelija, joka työskentelee päivätyökseen
kehityspäällikkönä (yrityksen) HR-yksikössä. Mikäli kaipaat lisätietoja vastauslomakkeiden
käsittelystä, raportoinnista tai kyselyn tarkoituksesta, olethan yhteydessä tutkimuksen
toteuttajaan Ira Kuivalaiseen ira.kuivalainen@lut.student.fi

--------------------------------------------------------

Liite 3. Saatekirje vastaajille intranetiin (suomi/ruotsi/englanti)

Organisaatiomme osallistuu tutkimukseen, jossa tavoitteena on selvittää henkilöstön
monimuotoisuuden nykytilaa ja henkilöstön osallisuuden kokemusta yhdenvertaisen
kohtelun ja tasa-arvon edistämiseksi. Vastaamalla tutkimukseen voit halutessasi osallistua
myös 50€ lahjakorttien arvontaan.
Kysely toteutetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yksittäistä vastaajaa tai tiimiä ei voida
tunnistaa kyselyn pohjalta.
Vastaathan 23.10.2020 mennessä tutkimukseen työpaikkamme kehittämiseksi. Jokainen
vastaus on erittäin arvokas.
Kiitos osallistumisestasi!
Linkki kyselyyn löytyy täältä: (linkki kyselyyn)

------------------------------------Vårt företag deltar i en forskning, med målet att ta reda på personalens nuvarande tillstånd
av mångfald samt upplevelsen av inkludering, för främjandet av jämlikhet och likvärdig
behandling. Genom att delta i forskningen kan du även delta i lotteriet av 50€ presentkort.

Undersökningen genomförs på finska, svenska och engelska. Resultaten rapporteras som
sammanfattande rapporter, så att ingen person eller team kan identifieras från resultaten.
Vänligen svara på enkäten före xx.xx.xxxx för att hjälpa oss förbättra vår arbetsplats. Varje
svar är ytterst viktig.

Tack för din medverkan!
Länk till enkäten:

(jatkuu)

(Liite 3. jatkoa)

Our company is taking part in a survey where the objective is to understand the diversity of
our company and how employees feel about being appreciated, included and heard. The
goal is to develop equality in our company. By answering this survey you can choose to
participate to a draw of 50€ gift card, if you want.
This survey is made in Finnish, Swedish and English and you can choose the language in the
beginning. The results will be reported as a collected reports, no single answer sheet nor a
team will be recognized.
Please answer before xx of (month) 2020 to develop our company even better. Every answer
is highly valued.
Thank you for you time and effort!
The link to the survey:

Liite 4. Ikäryhmien vastaukset osallisuuden kokemuksesta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä
11 A) ARVOSTUS: TYÖYHTEISÖNI ARVOSTAA MINUA (IKÄRYHMITTÄIN)
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1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

Kuva 1. Eri ikäisten kokemus työyhteisön arvostuksesta
11 B) ARVOSTUS: TYÖYHTEISÖSSÄNI IHMISTEN ERILAISUUTTA ARVOSTETAAN
(IKÄRYHMITTÄIN)
0%

Alle 20 vuotta (n=18)

20-29 vuotta (n=143)

10 %

8%

50-59 vuotta (n= 119)

yli 60 vuotta (n=22)

4%

40 %

7%

5% 5%

14 %

80 %

90 %

100 %

11 %

34 %

2%

41 %

39 %

21 %

70 %

22 %

36 %

14 %

10 %

60 %

41 %

13 %

10 %

50 %

39 %

12 %

30-39 vuotta (n=191) 2 % 8 %

40-49 vuotta (n=177)

30 %

22 %

6%

4%

20 %

1%

30 %

29 %

4%

32 %

55 %

2%

18 %

1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä
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en osaa sanoa
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Kuva 2. Ikäryhmien vertailu työyhteisöjen erilaisuuden arvostamisesta
(jatkuu)

(liite 4 jatkoa)
11 C) ARVOSTUS: JOS TEEN VIRHEEN, SITÄ EI PIDETÄ OSOITUKSENA RYHMÄNI
OMINAISUUKSISTA (IKÄRYHMITTÄIN)
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5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

Kuva 3. Ikäryhmien kokemus virheen tekemisestä
11 D) ARVOSTUS: TYÖYHTEISÖSSÄNI TYÖNTEKIJÖIDEN ARVOSTUS EI PERUSTU
TYÖROOLIIN VAAN SIIHEN KEITÄ HE OVAT IHMISINÄ (IKÄRYHMITTÄIN)
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Kuva 4. Eri ikäryhmien kokemus työntekijöiden arvostuksen luonteesta

(jatkuu)

(liite 4 jatkoa)
12 A) OSALLISUUS: TUNNEN KUULUVANI JOUKKOON
TYÖYHTEISÖSSÄNI (IKÄRYHMITTÄIN)
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en osaa sanoa

Kuva 5. Joukkoon kuuluminen ikäryhmittäin
12 B) OSALLISUUS: VOIN KERTOA YKSITYISELÄMÄSTÄNI
VAPAUTUNEESTI TYÖKAVEREILLENI, JOS HALUAN (IKÄRYHMITTÄIN)
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en osaa sanoa
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Kuva 6. Ikäryhmittäin arvio, voiko kertoa yksityiselämästään vapautuneesti

(jatkuu)

(liite 4 jatkoa)

12 C) OSALLISUUS: KOEN, ETTÄ TYÖYHTEISÖSSÄNI SAAN OLLA OMA
AITO ITSENI (IKÄRYHMITTÄIN)
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Kuva 7. Ikäryhmittäin arvio, saako työyhteisössä olla oma aito itsensä

12 D) OSALLISUUS: KOEN, ETTÄ ESIMIEHENI ROHKAISEE MINUA
OLEMAAN OMA AITO ITSENI (IKÄRYHMITTÄIN)
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en osaa sanoa
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Kuva 8. Ikäryhmittäin arvio siitä, rohkaiseeko esimies työntekijöitä olemaan oma aito itsensä
(jatkuu)

(liite 4 jatkoa)

13 A) VAIKUTTAMINEN: PALAVEREISSA MIELIPITEENI TULEE
HUOMIOIDUKSI (IKÄRYHMÄT)
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Kuva 9. Ikäryhmien kokemus tulevatko palavereissa kuulluksi

13 B) VAIKUTTAMINEN: TYÖYHTEISÖSSÄNI KEHITYSIDEOIHIN
SUHTAUDUTAAN SAMANARVOISESTI RIIPPUMATTA EHDOTTAJASTA
(IKÄRYHMÄT)
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en osaa sanoa
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Kuva 10. Ikäryhmien kokemus suhteudutaanko kehitysideoihin samanarvoisesti
(jatkuu)

(liite 4 jatkoa)

13 C) VAIKUTTAMINEN: TYÖYHTEISÖSSÄ TYÖNTEKIJÖITÄ
KANNUSTETAAN TEKEMÄÄN TYÖHÖNSÄ LIITTYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ
ITSENÄISESTI (IKÄRYHMÄT)
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5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa
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Kuva 11. Ikäryhmien kokemus itsenäisestä päätöksenteosta työssä
13 D) VAIKUTTAMINEN: KOEN, ETTÄ YRITYKSEN JOHTO TAHTOO
PARANTAA TOIMINTAA OSALLISTAMALLA PÄÄTÖKSENTEKOON
TYÖNTEKIJÖITÄ ERI TEHTÄVISTÄ JA TAUSTOISTA (IKÄRYHMÄT)
0%

10 %

Alle 20 vuotta (n=18)

6%

20-29 vuotta (n=143)

6%

9%

30-39 vuotta (n=191)

7%

8%

40-49 vuotta (n=177)

50-59 vuotta (n= 119)

yli 60 vuotta (n=22)

3%

20 %

30 %

6%

9%

50 %

60 %

44 %

7%

7%

40 %

34 %

13 %

17 %

2%

1%

28 %

40 %

25 %

14 %

32 %

1= täysin eri mieltä

2 = jokseenkin eri mieltä

3 = ei samaa eikä eri mieltä

4 = jokseenkin samaa mieltä

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

100 %

17 %

38 %

44 %

18 %

90 %

33 %

34 %

16 %

80 %

28 %

16 %

8%

70 %

23 %

3%

3%

5%

Kuva 12. Kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista ikäryhmittäin
(jatkuu)

(liite 4 jatkoa)

20-29-vuotiaat

30-39-vuotiaat

40-49-vuotiaat

50-59-vuotiaat

yli 60-vuotiaat

Kuulun
vähemmistöön
ikäni puolesta

Kuinka
monta
vastaajaa?
14.
Yrityksen
eriarvoisin
käytäntö
(eniten ei
vastauksia
kys 14.)
16. Mitä
yrityksen
prosessia
olisi eniten
tarpeen
kehittää?
(kys 16.
yhteensä
arvosana 4
ja 5)
% on
kokenut tai
todistanut
syrjintää
Kenen
toimesta
syrjintä
tapahtunut:

alle 20-vuotiaat

Taulukko 1. Yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät vastaukset ikäryhmittäin

18 (hlö)

143 (hlö)

191 (hlö)

177 (hlö)

119 (hlö)

22 (hlö)

54 (hlö)

työtehtävi
en
jakaminen
(20%)

palkkaus
(35%) ja
työtehtävi
en
jakaminen
(35%)

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit
(41%)

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit
(41%)

uralla
etenemisessä
(47%)

palkkaus
ja muut
edut
(56%)

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

palkkaus
ja muut
edut

perehdyttä
minen

perehdyttä
minen

perehdyttä
minen

perehdyttä
minen

33%

40%

34%

31%

37%

29%

68%

80%
työkaverin
20% esihenkilön

40% esihenkilön
30%
työkaverin
14%
johdon

43% esihenkilön
28%
työkaverin
10%
johdon

34%
työkaverin
31% esihenkilön
27%
johdon

52% esihenkilön
22%
työkaverin

43% esihenkilön
15%
työkaverin
14%
johdon
14%
asiakkaan

34%
työkaverin
25% esihenkilön
13%
johdon
16%
asiakkaan

Uskonnolliset / uskonnottomat
ryhmät

Poliittinen puolue

Perhetilanne

Vamma tai sairaus

Etninen vähemmistö

Ei kuulu vähemmistöön
(enemmistö)

Kuinka
monta
vastaajaa?
Kys 10.
työyhteisön
ilmapiiri
tukee
omaan
vähemmistöryhmään
kuulumista
(%)
14.
Yrityksen
eriarvoisin
käytäntö
(eniten ei
vastauksia
kys 14.)
16. Mitä
yrityksen
prosessia
olisi eniten
tarpeen
kehittää?
(kys 16.
yhteensä
arvosana 4
ja 5)
17. Oletko
kokenut tai
todistanut
syrjintää
(%)
Kenen
toimesta
syrjintä
tapahtunut:

Seksuaalivähemmistöt

Liite 5. Yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kokemukset vähemmistöryhmittäin

54 (hlö)

45 (hlö)

15 (hlö)

31 (hlö)

50 (hlö)

9 (hlö)

450 (hlö)

65%

51%

57%

-

55%

44%

-

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

uralla
etenemisessä

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

työn ja
vapaa-ajan
yhteensovittaminen

palautteen
antaminen

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

perehdyttämistä

johdon ja
esihenkilöiden
rekrytoinnit

perehdyttämistä

52%

46%

62%

60%

54%

60%

28%

40%
työtoverin
24% esihenkilön
12%
asiakkaan

44% esihenkilön
33%
työkaverin
11%
asiakkaan

50%
työtoverin
37% esihenkilön

46% esihenkilön
27%
työtoverin
20%
johdon

40% esihenkilön
25%
työkaverin
12%
johdon

40%
työkaverin
20%
asiakkaan
20% esihenkilön

43% esihenkilön
31%
työkaverin
12%
johdon

Liite 6. Sukupuolten väliset erot osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta
OSALLISUUS (MIEHET VRT NAISET)
b) Voin kertoa
d) Koen, että
yksityiselämästäni
esimieheni
a) Tunnen kuuluvani
vapautuneesti
c) Koen, että
rohkaisee minua
joukkoon
olemaan oma aito työyhteisössäni saan työkavereilleni, jos
työyhteisössäni
haluan
olla oma aito itseni
itseni

0%

10 %

Miehet (n=150)

5%

Naiset (n=518)

4%

Miehet (n=150)

8%

8%

9%

Miehet (n=150)

3%

8%

Naiset (n=518)

4%

Naiset (n=518)

1= täysin eri mieltä

70 %

9%

100 %

0%

42 %

1%

1%

0%

0%

35 %

29 %

3 = ei samaa eikä eri mieltä

44 %

45 %

31 %

14 %

0%

43 %

32 %

14 %

8%

90 %

47 %

35 %

10 %

80 %

47 %

29 %

11 %

2 = jokseenkin eri mieltä

60 %

29 %

11 %

9%

50 %

31 %

14 %

8%

7%

40 %

30 %

12 %

5%

3%

30 %

11 %

7%

Naiset (n=518)

Miehet (n=150)

20 %

4%

37 %

4 = jokseenkin samaa mieltä

3%

5 = täysin samaa mieltä

en osaa sanoa

Kuva 1. Miesten ja naisten arvio osallisuudesta
14. Koen, että yrityksessäni on yhdenvertaiset mahdollisuudet seuraavissa yrityksen
prosesseissa (Vastaus: Ei) - Miehet ja naiset
40 %
36 %

35 %

35 %

32 %

36 %

32 %

31 %

30 %
30 %
26 %
24 %

25 %
20 %

20 %
15 %

25 %
22 %

21 %
18 %

22 %

20 %

18 %
13 %

15 %
13 %

16 %
14 %
12 %

9%

10 %
5%
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Kuva 2. Naisten ja miesten välinen arvio yrityksen prosessien yhdenvertaisuudesta

