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Opinnäytetyön aiheena on Monikulttuurisen työyhteisön lähiesimiestyö. Opinnäytetyön teoria-
osuus käsittelee kulttuurillisia eroja suomalaisen kulttuurin ja muiden maiden kulttuurien välillä. 
Eroihin lukeutuu muun muassa palautekulttuuri, esimiehen asema kollegana ja small talk. Toi-
sena vahvana teemana on suomen kielen oppiminen ja kielen yhteys perehdytykseen ja asioi-
den ymmärtämiseen, sekä esimiehen antama tuki kielen oppimisessa. Teoriaosuudessa pie-
nemmällä painoarvolla on muu työpaikkaosaaminen monikulttuurisessa tiimissä, muualla hanki-
tun osaamisen hyödyntäminen ja syrjintä- ristiriitatilanteet, ja miten esimies voi omalla toimin-
nallaan estää tilanteiden synnyn. 
 
Vaikein asia suomalaiseen työelämään sisään pääsemisessä on puutteellinen suomen kielen 
taito. Esimiehen selkeällä viestinnällä on suuri vaikutus perehdytyksessä ja asioiden sisäistämi-
sessä sekä koko työelämään integroitumisessa. Myös työkavereiden tuki ja ymmärrys kielen 
opettelussa on ensisijaisen tärkeää. Työnantajan tulee tukea kielen oppimista ja motivoida 
työntekijöitä oppimiseen. Motivointitekijänä voi toimia uudet ja haasteellisemmat työtehtävät 
kielitaidon monipuolistumisen myötä, sekä henkilön omana motivointitekijänä urakehitys.  
 
Kielitaidon lisäksi myös muut asiat suomalaisessa työelämässä voivat olla vieraita kuten työ-
aika, vuosilomat ja sairaslomakäytännöt, ymmärrys näistä asioista tulisi löytyä jokaiselta. Ohje-
sääntönä voi pitää, että perehdytykseen tulisi käyttää 1,5 kertainen aika verrattuna kanta suo-
malaisen perehdyttämiseen. 
 
Työn tavoite on löytää haasteet ja mahdollisuudet johdettaessa monikulttuurista tiimiä. Työ on 
rajattu haastatteluin monikulttuuristen tiimien lähiesimiehiin, sekä monimuotoisuuden alahaa-
rana käsitellään ainoastaan kulttuurista eroavaisuutta. 
 
Esimiehen esimerkki ohjaa työntekijöiden käyttäytymistä ja toimii parhaiten epätasa-arvoisen 
käyttäytymisen kitkemisessä.  
 
Haastatteluissa nousi esille esimiehen käytös eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Koke-
neemmat esimiehet miettivät, miten he sanovat ja käyttäytyvät eri ihmisten kanssa, he käyttä-
vät hyväkseen vuosien mittaan hankittua kulttuuritietämystä. Muutama esimies on ollut apuna 
suomen kielen oppimisessa, auttanut kurssien löytämisessä ja mahdollistanut työvuoro järjeste-
lyillä kursseille menon. Moni esimies kuitenkin pitää kielen oppimista jokaisen omana asiana ja 
eivät ole ottaneet kantaa asiaan. Perehdytykseen kaivattaisiin enemmän materiaalia englan-
niksi, monet ohjeista on suomeksi, vaikka monissa työ yhteisöissä on enemmän muun kuin 
suomen kielisiä työntekijöitä. Myös tärkeimpien ohjeiden kuvittaminen koettiin hyödylliseksi.  
 
Työn viitekehys on kirjoitettu kesällä 2018 ja haastattelut toteutettu elo-syyskuussa 2018.  
 
 
Asiasanat 
Monikulttuurisuus, suomalainen työkulttuuri, yhdenvertaisuus, kielen oppiminen, työnantajan 
vastuu, kouluttaminen 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni aihe on Monikulttuurisen työyhteisön käytännön lähiesimiestyö. Päädyin 

tähän aiheeseen, koska Suomen kansainvälistyessä ja suurten ikäluokkien eläköityessä ja 

syntyvyyden laskun takia kotoperäinen työllisyys ei enää riitä, vaan muista kulttuureista 

tulevien työntekijöiden määrä lisääntyy yrityksissä.  

Matkailualalle odotetaan 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. (MaRa 2018) 

Tämä tuo niin uusia mahdollisuuksia kuin myös haasteita lähiesimiestyölle. Marjatta Jabe 

toteaa kirjassaan ”Erilaisten ihmisten johtaminen”, että menestyneissä yhteisöissä on kult-

tuurista diversiteettiä. (Jabe, M. 2017, 21). Koen tärkeäksi, että kulttuurista diversiteettiä 

löytyy yrityksen joka tasolta. 

 

Suurin asia maahanmuuttajien sitouttamisessa suomalaiseen työyhteisöön on kieli. Suo-

men kielen osaaminen on työnsaannin kannalta kriittinen taito.  

Suomen kielen oppiminen on jokaiselle oppijalle oma prosessinsa. Kieli on yksi identitee-

tin kulmakivistä. Omaan kieleen liittyy ilmaisuksia, joita ei pakosti toisessa kielessä ole, 

tällöin asioiden täydellinen ymmärtäminen jää vajaaksi. Samalla tavalla suomen kielen ny-

ansseille ei löydy toisesta kielestä vastinetta, jolloin asian ymmärrettävyys ei ole sata pro-

senttista. (Lahti, L. 2014.)  

Tarvitseeko kaikissa työtehtävissä osata täydellisesti suomea? Monissa ammateissa hyvä 

tai kohtuullinen osaaminenkin olisi riittävää mutta työhakemuksia luettaessa esille nousee 

suomen kielen taidon osaaminen.  

Työnantajan merkitys kielen oppimisessa on suuri. Osa työnantajista järjestää suomen 

kielen opetusta työpaikalla tai ovat valmiita maksamaan työntekijöidensä tarvitseman kieli-

kurssin. Tärkein apu kuitenkin löytyy kollegoista, puhutaan selkeästi, toistetaan sanottava 

tarvittaessa ja kannustetaan oppimiseen. Haastatteluissa nousi esille suomen kielen tär-

keys urakehityksen kannalta. Ala kärsii työvoimapulasta ja iso osa uusista työntekijöistä 

ovat ulkomaalaistaustaisia, heillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet edetä esimiesase-

maan kuin suomalaisella kollegalla. Kieli on usein tämän kehityksen esteenä.  

 

Työntekijöiden kansainvälinen kirjo alkaa olla tätä päivää. Miten esimiehet varmistavat oh-

jeiden kunnollisen ymmärtämisen? Onhan työturvallisuuden liittyvät asiat sisäistetty oi-

kein? Millä mitataan ymmärrettävyys? Miten työpaikoilla saadaan sitoutettua eri kansalli-

suuksien ihmiset suomalaiseen työyhteisöön ja työkulttuuriin? Kokevatko ulkomaalais-

taustaiset syrjintää työpaikoilla kantasuomalaisia enemmän. Monikulttuuriseen työyhtei-

söön liittyviä asioita on paljon ja esimiesten haastatteluilla pyrin saamaan selville, ne asiat, 

mitkä he kokevat haasteellisiksi ja palkitseviksi omassa työssään.  
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Moninaisuutta on kulttuurisen taustan lisäksi niin ikä, sukupuoli, rotu, seksuaalinen suun-

tautuminen, ammatti, tavat, pukeutuminen, arvot, kiinnostuksen kohteen ja monet muut 

asiat, jotka tekevät meistä omia persoonia. Tässä opinnäytetyössä keskitytään moninai-

suuden osioista ainoastaan etniseen taustaan ja kulttuuriin. Valitsin rajaukseksi kulttuurin, 

koska kulttuurin sisälle nivoutuu monia asioita, jotka vaikuttavat tapaamme käyttäytyä ja 

ajatella. Suomalaisten tarkka käsitys ajasta tai matala hierarkkinen työyhteisö voivat olla 

muualta tulleille vieraampia asioita ja näistä eroista voi syntyy konflikteja työpaikalla tai 

parhaimmillaan uusia ideoita ja tapoja toimia, kuten haastatteluissa kävi ilmi.  

 

 

 

Kuva 1. Mistä moninaisuus koostuu. (Lahti. 2008) 

 

Työn toimeksiantaja yrityksenä toimii Sokotel Oy. Sokotel Oy on matkailu- ja ravitse-

musalan yritys, osa S-ryhmää. Kyseinen toimiala on kasvussa niin matkailijoiden kuin 

alalla työskentelevien osalta. Huhtikuussa 2018 ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset 

kasvoivat neljällä prosentilla verrattuna vuoden 2017 tilanteeseen. Suurin kasvu tulee Ve-

näjältä, Kiinasta ja Yhdysvalloista. Ja kuten aiemmin johdannossa mainittiin, odottaa 

MaRa Ry 30.000 uuden työpaikan syntyä alalle vuoteen 2025 mennessä. (Tilastokeskus. 

2018) (MaRa Ry. 2018) 

 

Toivon, että työstä hyötyy toimeksiantajayritys muutenkin, kuin pelkästään kyselyn vas-

tauksista. Toivon, että työn kautta he saavat paremman käsityksen kaikesta siitä, mitä liit-

tyy monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Itse pidän opinnäytetyötä eräänlaisena työ-

näytteenä, jota voin myös hyödyntää hakiessani töitä HR- alalta. Toimeksiantajaa etsiessä 

otin yhteyttä noin kahteenkymmeneen yritykseen, loppujen lopuksi toimeksiannon olisin 
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saanut yhteensä viideltä yritykseltä, mielestäni tämä osoittaa, että kysyntää tämän tyyppi-

selle tutkimukselle on.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimusongelmat 

Työn tavoitteena on selvittää, miten eri kulttuuritausta näyttäytyy työpaikoilla, ja miten lä-

hiesimies voi omalla toiminnallaan vaikuttaa toisesta kulttuuritaustasta tulleen henkilön si-

toutumiseen suomalaiseen työyhteisöön. Tähän liittyy vahvasti suomen kielen opiskelun 

tukeminen ja työtehtävien monipuolistaminen osana kielen oppimista. Monikulttuurisessa 

johtamisessa lähiesimiehen tulee ottaa huomioon henkilön käytökseen vaikuttavat kulttuu-

rierot. Mitä paremmin näitä eroja ymmärtää, sitä helpompaa työnteko yhdessä on.  

Opinnäytetyön empiirisen osan tavoitteena on selvittää miten toimeksiantoyrityksen (So-

kotel Oy) esimiehet kokevat monikulttuurisen työyhteisön johtamisen haasteineen ja mah-

dollisuuksineen. Onko työnantajan tarjoama tuki ja opastus monikulttuurisuuteen ollut riit-

tävää vai onko asioita mitä tämän saralta voitaisiin parantaa. Työn kohderyhmä on rajattu 

koskemaan Sokotel Oy:n hotelli/ravintolapuolen esimiehiä.  Sokotel Oy:ssa ei ole erillistä 

koulutusta tai ohjeistusta monikulttuurisen tiimin johtamiseen. Jokainen esimies johtaa 

omalla parhaaksi katsomallaan tavalla, kokemus opettaa. Haastateltaviksi on valittu lä-

hiesimiehet, koska heidän vaikutuksensa on suurin uuden työntekijän sitoutumisessa työ-

yhteisöön ja he hoitavat perehdytyksen ja alun työuralle Sokotel Oy:ssa.  

 

Pääkysymys työlle on:  

Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia hotellialan lähiesimiehet kokevat johtaessaan                 

monikulttuurista tiimiä? 

 

Alaongelmat:  

 
1. Miten kulttuurierot vaikuttavat työkulttuuriin ja työhön? 

2. Miten kielitaito vaikuttaa työhön sisälle pääsemiseen ja miten riittävä ymmärtämi-

nen varmistetaan? 

3. Miten työntekijöiden muualla hankittu osaaminen/koulutus otetaan huomioon 

työssä?  

4. Miten syrjintä- ja ristiriitatilanteissa toimitaan? 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne ja rajaukset 

  
Työn teoriaosuus on rajattu koskemaan lähiesimiehen merkitystä toisesta kulttuurista tul-

leen henkilön sitouttamisessa työpaikkaan. Mitä asioita esimiehen tulee ottaa huomioon 
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perehdytyksessä, suomalaiseen työkulttuuriin sisälle pääsemisessä ja vieraan kulttuurin 

yhteensovittamisessa nykytyöyhteisöön. Yhdessä kappaleessa käsitellään myös muualla 

hankitun osaamisen hyödyntämistä Suomessa, miten esimiehet voisivat omilla toimillaan 

edistää henkilöiden uraa ja nähdä potentiaali mahdollisen kielimuurin takana. 

 

Opinnäytetyö alkaa johdanto luvulla, jossa kerrotaan työn taustasta ja käydään läpi työn 

tavoite, ongelmakysymykset ja rajaukset. Johdantoon on liitetty myös peittomatriisi var-

mistamaan tutkimusongelmien oikeanmukainen käsittely. Luvusta kaksi alkaa teoria-

osuus. Ensimmäisenä käsitellään (suomalaista työkulttuuria) ja yleisempiä kulttuurillisia 

eroja suomalaisten ja muualta tulleiden välillä, kulttuuri erojen ymmärtäminen on tärke-

ässä osassa, kun puhutaan hyvästä lähiesimiestyöstä. Tässä luvussa on myös käyty läpi 

muualta hankitun osaamisen hyödyntämistä Suomessa. Toisessa teorialuvussa eli lu-

vussa kolme paneudutaan tarkemmin lähiesimiestyöhön ja suomen kielen merkitykseen 

työyhteisössä. Teoriassa käydään läpi mitä ominaisuuksia monikulttuurista tiimiä johta-

valla lähiesimiehellä tulee olla ja mitä asioita muualta tulleen työntekijän perehdytyksessä 

tulee ottaa huomioon. Tässä luvussa käydään myös läpi syrjintää ja ristiriitatilanteita ja 

sitä, miten lähiesimies voi omalla toiminnallaan estää näiden tilanteiden syntyä. Neljän-

nestä luvusta alkaa työn empiirinen osuus. Empiirisessä osiossa käydään läpi haastattelu-

jen vastaukset ja kehitysideat, kerrotaan tarkemmin kohdeyrityksestä ja oman oppimisen 

kehityksestä tämän opinnäytetyön aikana. Liitteenä on saatekirje ja haastattelujen poh-

jana käytetyt kysymykset. 

 

Peittomatriisissa (taulukko 1) on kuvattu miten tutkimusongelmat, teoria, kysymykset ja 

tutkimustulokset linkittyvät toisiinsa. 

 

Tutkimusongelma Teoreetti-

nen viiteke-

hys (luku) 

Haastattelurungon 

kysymykset 

Tulokset (luku) 

Miten kulttuurierot vaikutta-

vat työkulttuuriin ja työhön? 

2.2, 2.3, 3.1 1,2,3,4,5,6,7,8 4.3 

Miten kielitaito vaikuttaa 

työhön sisälle pääsemiseen 

ja miten riittävä ymmärtämi-

nen varmistetaan? 

 

3.2 9,10,11,12,13,14,15 4.4 
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Miten työntekijöiden muu-

alla hankittu osaami-

nen/koulutus otetaan huo-

mioon työssä? 

2.4, 3.3 16 4.5 

Miten syrjintä- ja ristiriitati-

lanteissa toimitaan? 

 

3.4, 3.5 17,18,19 4.6 

 

 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Kulttuuri määritellään tässä opinnäytetyössä tietyn kansallisen kansanryhmän sisällä ole-

viin näkyviin ja ei- näkyviin tapoihin toimia ja olla 

 

Kielitaidosta puhuttaessa tarkoitetaan suomen kielen taitoa, jos muuta ei ole mainittu  

 

Esimies, esimiehellä tarkoitetaan ketä tahansa esimies- tai päällikkötasolla toimivaa hen-

kilöä, jolla on vastuulla työntekijöitä 

 

Small talk, on jutustelua tai kevyttä keskustelua. Small talkin ominaispiirteitä on keskus-

telu yleisistä, ei- henkilökohtaisista aiheista 

 

Diversiteetti eli monimuotoisuus, työntekijän diversiteetti koostuu niin ammattitaidosta, 

koulutustaustasta, iästä, sukupuolesta, kulttuurista ja kaikista niistä piirteistä, jotka tekevät 

ihmisestä yksilön 

 

Monikulttuurisuus on erikulttuuristen, kielellisten, uskonnollisten ja etnisten ryhmien 

tasa-arvoista rinnakkaiseloa. Tässä opinnäytetyössä puhutaan monikulttuurisista työyhtei-

söistä, joiden työntekijöinä on suomalaisten lisäksi muista kulttuureista tulleita ihmisiä 
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2 Monikulttuurisuus työyhteisössä 

Suomessa asui vuoden 2016 lopulla 365 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä, viisitoista 

vuotta aiemmin luku oli 100 000, näistä 365 000 henkilöstä Suomessa työskentelee noin 

140 000 henkilöä, heistä 26% arvioi olevansa ylikoulutettu nykyiseen työtehtäväänsä, vas-

taava osuus suomalaisten keskuudessa on 12%. Afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien 

kohdalla enemmän kuin joka toinen kokee olevansa ylikoulutettu nykyiseen työtehtä-

väänsä. (Työterveyslaitos. 2018) 

Uusi työntekijä tuo työpaikkaan aina työvoimansa lisäksi kulttuurinsa ja alkuperänsä. Työ-

paikalla yhdistyy työpaikan oma kulttuuri, paikallisen alueen kulttuuri ja vähemmistöryh-

män kulttuuri. Näiden asioiden kohdatessa voi syntyä jännitteitä tai parhaimmillaan uusia 

näkökulmia, suvaitsevaisuutta ja innovaatioita. (Yli-Kaitala, Toivanen, Bergbom, Airila & 

Väänänen. 2013, 11-20) 

Monikulttuurisen johtamisen juuret tulevat 1950-luvun Yhdysvalloista, jolloin havaittiin, että 

naisten ja mustien integroituminen työelämään ei ollut tasapuolista verrattuna valkoisiin 

miehiin. Epäoikeudenmukaisuus johti tasa-arvoisten työllistymismahdollisuuksien puolesta 

puhuvan toimintaan. Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus tulee näkyä läpi koko organi-

saation. Ylin johto omalla esimerkillään näyttää mallia, rekrytointi tulee avata koskemaan 

kaikkia, joilla on tarvittava koulutus ja tietämys riippumatta henkilön kulttuurisesta taus-

tasta. (Colliander, Ruoppila & Härkönen. 2009, 43-50) 

 

Kuva 2. Askeleet suomalaiseen työelämään (Sataedu, 2013) 
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2.1 Kulttuurin määritys  

Sana kulttuuri tulee latinalaisesta sanasta ”colere”, ja tarkoittaa tietyn ihmisryhmän tapoja 

ja ajattelua, jotka asuvat samalla alueella. Kun eri kulttuuritaustaisia ihmisiä laitetaan yh-

teen, heidän tapansa kommunikoida ja käyttäytyä ryhmässä eroaa toisistaan. (Mäkilouko, 

2003, 17-32) 

 

Kulttuuri voidaan määritellä näkyvään- ja ei näkyvään kulttuuriin. Kulttuuri on kuin jää-

vuori. Näkyvä kulttuuri eli jäävuoren huippu pitää sisällään pukeutumisen, ruokatottumuk-

set, juhlat, tervehtimisen ja muun tapakulttuurin. Ei näkyvä kulttuuri eli veden pinnan alla 

oleva jäävuoren osa on ihmisten kokemat arvot ja maailmankuva, mitkä asiat ovat elä-

mässä tärkeitä, minkälainen käytös on sallittua, mikä on häpeällistä. (Yli-Kaitala ym. 2013, 

13-20) (Vartia. 2009, 18-28) 

 

 

Kuva 3. Kulttuurin jäävuorimalli. (Civet) 

 

Kulttuuri ohjaa käytöstämme tiedostamatta, se on juurrutettu ihmisiin syntymästä lähtien. 

Kulttuurin merkityksen huomaa yleensä siinä vaiheessa, kun on tekemisissä toisesta kult-

tuurista tulevan henkilön kanssa. (Työterveyslaitos. 2018) 

 

Termiä monikulttuurisuus voidaan käyttää silloin kun puhutaan joukosta ihmisiä, joilla on 

monenlaisia taustoja. Monikulttuurisuus viittaa ihmisten yhteiseloon, jossa jokainen yksilö 

on tasa-arvoinen. (Lasonen & Halonen. 2009, 9-13) 
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Jokaiselle kulttuurille on yhteistä tulla hyväksytyksi ja näkyväksi. (Lahti. 2014) Eri ryhmillä 

on omat kulttuurinsa, miten toimia, puhutaan niin perheestä, työ- tai harrastuspaikasta. 

Ryhmän omat kirjoittamattomat tavat ja säännöt toimia helpottavat yhdessäoloa. (Mäki-

louko. 2009, 63) 

 

2.2 Yrityskulttuuri 

Jokaisella työpaikalla vallitsee omanlaisensa yrityskulttuuri, se näkyy ihmisten päivittäi-

sessä käyttäytymisessä ja tavoissa, miten asioita tehdään, mutta harva osaa sanoa, mistä 

kulttuuri on syntynyt ja miten se on muokkautunut nykyiseen muotoonsa yrityksessä. 

(Schein. 2009, 39-40) 

 

Yrityskulttuuri koostuu muun muassa seuraavista asioista: 

 työyhteisön arvopohja 
 sosiaalisten suhteiden hierarkia 
 toimintatavat 
 ilmapiiri 
 suhtautuminen erilaisiin tilanteisiin 
 työyhteisön henki. (Yli-Kaitala ym. 2013, 12) 

 

Kirsi Piha on kiteyttänyt yrityskulttuurin seuraavasti Ellun kanojen blogi kirjoituksessa 

(2017), ” yrityskulttuuri on yrityksen arvomaailma ja arvot, jotka toimivat parhaimmillaan 

yrityksen kilpailuetuna. Arvojen toteutuminen on hyvä yrityskulttuurin mittari. ” 

 

Edgar H. Schein (s.1928), tunnettu amerikkalainen yrityskulttuurin ja johtamisen professori 

on määritellyt 1980-luvulla yrityskulttuurin koostuvan kolmesta eri tasosta, näkyvästä 

osasta näkymättömään. 

 

Kuva 4. Kulttuurin tasot (mukaillen Schein. 2009.)  
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Artefaktinen eli näkyvin taso on ne asiat, jotka nähdään kuullaan ja tunnetaan yrityksessä. 

Tällä tasolla kulttuuri on hyvin selkeää ja sillä on suora vaikutus ihmiseen muun muassa 

pukeutumisen kautta. Voidaan miettiä esimerkiksi pankkia ja mainostoimistoa, miten 

nämä yritykset eroavat toisistaan artefaktisella tasolla. Pankissa pukeudutaan hillitysti ja 

vaikutelma on huoliteltu. Mainostoimistossa puolestaan pukeutuminen voi olla epämuodol-

lista, toiminta näyttäytyy nopeatahtisena ja avoimempana. (Schein. 2009, 31) 

 

Toisella tasolla tarkistetaan yrityskulttuuria pintaa syvemmältä, miksi yritys tekee sitä mitä 

tekee. Miksi pukeudutaan muodollisemmin kuin toisessa yrityksessä, mitkä ovat syyt tälle 

toiminnalle? Tällä tasolla keskustellaan yrityksen arvoista, kirjatuista ohjeista ja yrityksen 

strategiasta. (Schein. 2009, 32-33) 

 

Syvimmällä tasolla tutkitaan yrityksen historiaa, perustajia ja heidän arvojansa ja miten 

nämä arvot ovat vaikuttaneet yrityksen menestymiseen. Perustajat ovat vieneet arvojansa 

eteenpäin uusille työntekijöille ja saaneet heidät toimimaan arvojensa mukaan, näin ar-

voista tulee vähitellen yhteisiä ja itsestään selviä. (Schein. 2009, 34) 

 

2.3 Yleisimmät kulttuurierot ja niiden vaikutus käyttäytymiseen 

Yksi kulttuurieroavaisuuksien tutkijoista on Geert Hofstede, joka tutki asiaa 1980-luvulla, 

hän listasi omien havaintojen pohjalta neljä eri piirrettä, jotka toistuvat eri kulttuureista läh-

töisin olevilla ihmisillä. Nämä ja muutamat muut nykyisin tiedostetut piirteet on listattu alle. 

On hyvä tiedostaa kulttuuriset piirteet ihmisten käyttäytymisessä. Tämä helpottaa vuoro-

vaikutusta ja estävät väärinymmärrysten syntymistä. Yleisimpiä eroavaisuuksia ovat: 

 

1. tuleeko ihminen kulttuurista, jossa arvostetaan yksilöllisyyttä vai yhteisölli-

syyttä. Yksilökeskeisissä maissa ihminen on vastuussa itsestään, kun puolestaan 

maat joissa yhteisöllisyys on keskiössä, tavoitellaan isompaa hyvää koko ryhmälle. 

Aasian maat ovat perinteisesti yhteisöllisiä, tämä näkyy siinä, että useat sukupol-

vet asuvat saman katon alla. Käyttäytymistä ohjaa ”me” eikä ”minä” ajattelu. 

 

2. suomalaisten ajankäsitys on hyvin tarkka. Kokoukset alkavat sovittuna ajankoh-

tana ja myöhästymiset koetaan loukkaukseksi muita kohtaan. Toisissa kulttuu-

reissa annettu aika on vain suuntaa antava ja tarkka aika vähemmän merkitykselli-

nen. Suomalaisten tiukka suhtautuminen aikaan voi olla muualta tulleille vaikeasti 

hahmotettava.  
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3. Suomessa yritykset ovat matala hierarkkisia, ja omia mielipiteitä voi tuoda esille 

esimiehelle. Esimerkiksi Afrikan maissa tämän tyyppinen toiminta ei tulisi työnteki-

jälle mieleen. Siellä esimiestä pidetään ohjeiden jakajana, jonka auktoriteettia ei 

tule kyseenalaistaa. Suomalainen tapa pitää esimiestä kollegana voi olla hyvin 

hankala monelle muualta tulleelle. Tämä näkyy myös siinä, että ohjeita ei oteta 

vastaan samanarvoiselta kollegalta vaan ohjeiden tulisi tulla aina ylhäältä päin. 

 

4. Totutut sukupuoliroolit. Naisten asema esimiehenä on monelle ulkomaalaiselle 

haastava. Myös perheen sisäisen sukupuoliroolin murtaminen, naiselle perheen ja 

työn yhteensovittaminen voi olla hankalampaa kuin miehelle.  

 

5. Kulttuureissa missä on totuttu esimiehen johtavaan asemaan, vieroksutaan suo-

malaisten tapaa hakea itsenäisesti tietoa ja olla oma-aloitteinen. Tämä toiminta 

voidaan nähdä esimiehen sivuuttamisena, vaikka suomalaisille tapa toimia on nor-

maalia. (Yli-Kaitala ym. 2013, 15-18) (Työterveyslaitos. 2018) 

 

6. Palautekulttuuri on monissa yhteisökeskeisissä maissa vieras käsite. Kriittisen 

palautteensaaminen muiden ihmisten edessä voi tuntua työntekijästä loukkaavalta, 

hän ei ole tottunut olemaan yksilönä arvostelun kohteena. Yksilökeskeisessä kult-

tuurissa on totuttu arvioimaan itseään työntekijänä ja osana ryhmää. (Koulutuskes-

kus Salpaus. 2007) 

 

7. Keskusteluun liittyvät asiat puheen ympärillä kuten elekieli vaihtelevat kulttuureit-

tain, jopa 90% kommunikaatiosta on sanatonta viestintää. Toisissa kulttuureissa 

siedetään enemmän äänen käyttöä, päällekkäin puhumista ja myös hiljaisuuden 

sietämistä. Lisäksi tervehtimiseen liittyvät kättelyt, halaukset ja poskisuukot vaih-

televat eri kulttuureissa. Suomalaisten vähäeleisyys voi tuntua kylmäkiskoiselta toi-

senlaiseen kulttuuriin tottuneista. (Koulutuskeskus Salpaus. 2007) (Vartia. 2009, 

75) 

 

Uskonnolla on suuri rooli monissa kulttuureissa ja se on keskeinen osa ihmisten identi-

teettiä. Monissa kulttuureissa uskonnolliset tavat näkyvät enemmän arjessa kuin mihin 

Suomessa on totuttu. Uskonto vaikuttaa pukeutumiseen, kielenkäyttöön ja ihan päiväryt-

miinkin.  Uskonnon ulospäin näkyminen voi aiheuttaa haasteellisia tilanteita ja esimiehen 

tehtävä on varmistaa, että jokaisen elämänkatsomusta kunnioitetaan ja ketään ei vähek-

sytä uskontansa takia. Työpaikoilla tulisi miettiä miten työpäivän lomassa eri uskontokun-

tiin kuuluvat voivat harjoittaa omaa uskontoaan, joissakin työpaikoissa tämä on jo arkipäi-

vää (ja muun muassa muslimeille on varattu omat tilat rukoilemiseen.) (Yli-Kaitala ym. 
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2013. 18-20). Eri uskonnot voidaan ottaa huomioon työvuorosuunnitelmia laatiessa. Mo-

net kristilliset pyhät eivät vaikuta muslimien työntekoon ja vastavuoroisesti muslimien ra-

madan aika ei vaikuta kristittyjen työntekoon. Kyse on joustamisesta puolin ja toisin, mikä 

ei vaadi paljoa lähiesimiestyöltä. (Colliander, ym. 2009, 180-200) 

 

Siitä huolimatta, että kulttuuritausta tekee meistä erilaisia niin suurempi eroavaisuus tulee 

jokaisen henkilön omasta persoonasta. Toiset ovat impulsiivisempia, muutokselle avoimia 

tai lempeämpiä. Tämä on ihmisyyttä. Piirteet joita pyritään kehittämään ja tuomaan esille 

ovat ne, joita omassa kulttuurissa arvostetaan. Länsimaissa esille nousee itsenäisyys, 

oma-aloitteisuus ja aktiivisuus, kun puolestaan Aasiassa katsotaan hyvällä kärsivällisyyttä, 

auktoriteettien kunnioitusta ja mielentyyneyttä. (Lahti, 2014) 

 

2.4 Muualla hankitun osaamisen hyödyntäminen Suomessa 

Maahanmuuttajien osaamisen alihyödyntäminen voi pitkällä jänteellä vaikuttaa yrityksen 

menestymiseen entistä kansainvälisemmässä ja monikulttuurisemmassa Suomessa. Syn-

typeräisten suomalaisten osuus työmäärästä on pienentymään päin, jolloin ulkomaalais-

taustaisten potentiaalin hyödyntäminen ja osaamisen valjastaminen on merkittävä kilpai-

luetu. Onko muualla tulleilla sellaista osaamista, jota tulevaisuudessa tarvitaan ja miten 

tämä osaaminen löydetään käyttöön asti? Osaamisen hyödyntämättä jättäminen voi vai-

kuttaa henkilön hyvinvointiin ja yrityksen kannalta tuottavuuden laskuun. (Työterveyslai-

tos. 2018) 

 

Muualla hankittu koulutus ei aina vastaa Suomessa olevaa työtä tai ulkomailla hankitun 

tutkinnon määrittely voi olla hankalaa. Tutkintojen sisältö vaihtelee maittain, jonka takia on 

hankala saada selville sisältääkö henkilön tekemä tutkinto samoja asioita kuin vastaavan-

lainen tutkinto Suomessa. Ammattitaitovaatimukset voivat olla myös erilaisia Suomen ja 

kohdemaan välillä johtuen teknologia-, työväline- tai laatuvaatimuseroista. Jotta ammatti-

taito saadaan vastaamaan Suomessa käytettäviä kriteereitä, on hyvä täydentää osaamista 

ammatillisella lisäkoulutuksella muun muassa oppisopimuskoulutuksella. (Työterveyslaitos. 

2018)(Koulutuskeskus Salpaus. 2007) 

 

Ylikoulutus tarkoittaa sitä, että henkilö jolla on korkeakoulutus, työskentelee matala tai 

keskitason taitotasojen ammateissa. Vuonna 2014 ylikoulutusaste oli ulkomaalaistaustai-

silla 34% ja suomalaisilla 18%. OECD on luonut mittarit eri taitotasojen ammateille. Mitä 

kauemmin ulkomaalaistaustainen on asunut Suomessa, niin sitä alhaisempi ylikoulutus-

aste on. Tämä johtuu siitä, että kielitaito on parantunut ja mahdollisesti on keretty hankkia 

tutkinto myös Suomessa, joka on helpottanut työllistymistä. Myös Suomeen muutto ikä 
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vaikuttaa ylikoulutusasteeseen. Niistä henkilöistä, jotka kokevat olevansa ylikoulutettuja, 

joka kolmas työskentelee kaupan, kuljetuksen, varastoinnin ja matkailu- ja ravitse-

misaloilla. Nämä alat ovat ulkomaalaistaustaisen suurimmat työllistäjät. Työpaikoilla tulisi 

olla taitoa osaamisen tunnistamiseen, silloin kun henkilön tutkinto on hankittu muualta tai 

kielitaito ei ole täydellinen. (Työterveyslaitos. 2018) 

 

 

 

Kuva 5. Koulutusrakenne syntyperän mukaan vuonna 2014, 20-64 vuotiaat. (Tilastokes-

kus. 2018) 
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3 Lähiesimiehen tehtävät monikulttuurista tiimiä johdettaessa 

 
Monikulttuurisen tiimin esimieheltä vaaditaan avoimuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja 

henkilön tulee edistää yhdenvertaisuutta ja arvostaa muita kulttuureja. (Työterveyslaitos) 

Erilaisuus ja vaihtelevat mielipiteet ovat rikkaus, kun esimies ymmärtää, että jokainen tii-

min jäsen on erilainen ja asioiden katsantokanta poikkeaa omasta, niin mahdollisuuksien 

kirjo on lähes loputon. Tämä vaatii esimieheltä tunneälykkäättä, joka näkee erilaisuuden 

jännittävänä ja innostavana asiana. Liian samankaltaisten henkilöiden kerääminen ympä-

rille on pitkällä tähtäimellä vaarallista näkökulmien ja ymmärryksen kapea-alaisuuden 

vuoksi. (Jabe. 2017, 10-16)  

Johtamis-strategioita on erilaisia, puhuttaessa monikulttuurisen tiimin johtamisesta nousee 

termi The polycentric leadership esiin, sanalle polycentric ei ole tarkkaa suomennosta, 

sen voisi kääntää tarkoittamaan monimuotoista, monikeskeistä tai monisäikeistä johta-

mista. Tässä johtamistyylissä esimies arvostaa ja haluaa säilyttää kulttuurin sellaisena 

kuin se on omassa tiimissään. Toisin sanoen esimiehen tulee oppia tuntemaan eri kulttuu-

reja ja muokata osittain omaa käyttäytymistään kulttuurin mukaan. (Mäkilouko. 2009, 119-

120) 

Monikulttuurisen tiimin esimiehenä toimiminen vaatii johtajuutta, ei johtamista. Ero näillä 

termeillä tämän asian suhteen on se, että johtajuus (leading) on suunnan näyttämistä, tu-

levaisuuden luontia, ihmisten yhdistämistä ja motivointia. Johtaminen (management) kes-

kittyy koviin arvoihin kuten budjetointiin, tavoitteiden suunnitteluun, tehtävien osoittami-

seen ja tulosten seurantaan. (Moua. 2010, 7-10) 

Lähiesimiehen tehtävä on ymmärtää kulttuurista tulevia eroja, ne jotka omatoimisesti tu-

tustuvat eri kulttuureihin ja miettivät kulttuurien vaikutusta ryhmän toimintaan, ovat niitä 

esimiehiä jotka selviävät vastaantulevista väärinkäsityksistä parhaiten. Myös toisiin kult-

tuureihin liittyvistä ennakko-olettamuksista on syytä päästä eroon, nämä voivat olla muu-

ten esteenä kehittymiselle. (Moua. 2010, 7-10) Johtajuus on erilaisten ihmisten, joita moti-

voi erilaiset asiat niin heidän johtamisensa kohti yhteistä päämäärää. (Mäkilouko, M. 

2009, 32-33) 

 

Kulttuuristen taustojen tunteminen tai vähintäänkin ymmärtäminen on pohjana hyvälle esi-

miestyölle. Työterveys- ja työsuojeluasiantuntijat ovat huomanneet, että monikulttuurisuus 

on kuormitustekijä monille esimiehille. Haasteita syntyy niin rekrytoinnissa, perehdyttämi-

sessä, ohjeiden tulkinnassa ja työyhteisön tehokkuudessa. Näitä kuormitustekijöitä ei 

oteta huomioon esimiehen palkassa, tavoitteissa, ajankäytössä tai esimiehille suuntautu-

neissa työhyvinvointitutkimuksissa. (Lahti, 2014)  
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Esimies voi myös kouluttaa muuta työyhteisöä monikulttuurisuuteen ja rohkaista heitä tu-

tustumaan kollegan kulttuuriin. Tällä kaksisuuntaisella perehdytyksellä pyritään murta-

maan ennakkoluuloja, joita voi olla ulkomaalaisia kohtaan. Esimiehen tulee huolehtia, että 

työpaikalla vallitsee erilaisuutta kunnioittava kulttuuri. Vuorovaikutuksen merkitystä mo-

lemmin puolisessa tutustumisessa ei voi korostaa liikaa. (Vartia. 2009, 45-50). Professori 

Liisa Salo-Leen mukaan kulttuurien välisen kompetenssin yksi suurimmista asioista on 

kyky viestiä toisesta kulttuurista tulevan henkilön kanssa niin, että saavuttaa hänen kun-

nioituksensa ja luottamuksensa. (Yli-Kaitala. 2013. 55-56) Oman kulttuurin ymmärtäminen 

ja siihen kuuluvien tapojen tiedostaminen helpottaa muiden kulttuurien ymmärtämistä. 

(Ylikaitala & ym. 2013, 15) 

 
Hyvän henkilöstöjohtamisen periaatteisiin kuuluu seuraavat osa-alueet kuten Lahti (2008) 
on ne kirjassaan kuvannut.  

 
 
 

 

Kuva 6. Hyvän monikulttuurisen johtamisen periaatteet. (Lahti. 2008) 
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3.1 Small talk 

Suomalaiset ovat asia- ja toimintakeskeisiä ihmisiä, joille small talk- puhuminen ei ole 

luontevaa, small talkin tehtävä on luoda perusta alkavalle vuorovaikutukselle. Iso osa 

small talkia on elekieli, yli 50% jopa 80-90% kommunikoinnista on elekieltä. On tärkeää 

tiedostaa mitä katse, ilmeet ja kehon asento viestii muille. Small talkin hallitseminen on 

tärkeää verkostoitumisen kannalta ja hyviä small talk puheenaiheita ovatkin sää, urheilu, 

elokuvat ja muut kevyemmät aiheet. Small talkia on sekin, kun kysytään puolisolta, miten 

työpäivä on mennyt tai keskustellaan kollegan kanssa elokuvasta, jonka aiot mennä illalla 

katsomaan. Pysymällä kevyissä aiheissa vältämme loukkaamasta toista osapuolta. Ai-

heen valinnassa tuleekin miettiä tilannetta ja keskustelijan taustaa. Jos small talk puhee-

seen yhtyminen kesken toisten henkilöiden keskustelun tuntuu hankalalta niin voi tilantee-

seen yhtyä myös aktiivisella kuuntelemisella esimerkiksi nyökytellä ja antaa palautetta sa-

noilla kuten ” todellako, mielenkiintoista tai aivan niin”. Myös avoimilla kysymyksillä saa 

keskustelua vietyä helposti eteenpäin. Kun small talkin hallitsee, on verkostoituminen 

muista kulttuureista tulevien kanssa helpompaa. (Arvola & Leikvoll. 2013, 15-26) (Vartia. 

2009, 61-68) 

 

 

 

Kuva 7. Small talk puheenaiheet. (Arvola & Leikvoll. 2013, 33) 

 

Small talkin tärkeys korostuu asiakaspalvelutyössä. Yrityksen edustaja voi olla ainut koh-

taaminen asiakkaan kanssa, jolloin hän asiakaspalvelijana antaa yritykselle kasvot. Sup-

likki työntekijä voi parantaa yrityksen liikevaihtoa. Hyvästä asiakaspalvelutilanteesta kerro-

taan kolmelle mutta huonosta kymmenelle. (Yle. 2012) 
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3.2 Perehdytyksessä huomioitava suomen kielen käyttö 

Perehdyttäessä tulee käyttää tarpeeksi aikaa viestin ymmärtämisen varmistamiseksi, tätä 

osiota ei pidä aliarvioida. Puheen lisäksi apuna on hyvä käyttää videoita, piirroksia ja visu-

aalisuutta jotka kuvaavat työtehtäviä. Kielen tason tulee myös olla toiselle ymmärrettävällä 

tasolla, oleelliset työturvallisuusasiat olisi hyvä olla työntekijän omalla kielellä. Hyvä pereh-

dytys lisää organisaatioon kuuluvuutta ja työtyytyväisyyttä. Suomen työsopimus- ja työtur-

vallisuuslaki edellyttävät, että jokaiselle työntekijälle on järjestetty kunnollinen perehdytys. 

Suomen työlainsäädäntö ja työsopimusjärjestelmä voi olla varsin vieras muualta tulleelle, 

joten myös sen läpikäyntiin on hyvässä perehdytyksessä syytä käyttää aikaa. Perehdytys 

tulisi aina suunnitella tilanteen, tarpeen ja perehdytettävän mukaan. (Yli-Kaitala ym. 2013. 

25-29) 

 

Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset nostavat kielitaidon tärkeimmäksi sopeutumisvä-

lineeksi työelämässä. Suomen yrittäjien tutkimuksessa vuodelta 2012  

70% vastanneista PK-yritysten edustajista piti heikkoa suomen kielen taitoa esteenä palk-

kaamiselle, kielitaito on siis portti työllistymiselle. Mutta mikä on riittävä kielitaito työtehtä-

vän hoitamiseen? Harva tarvitsee täydellistä suomen kielen taitoa ja ammattitaitoon liittyy 

monia muitakin asioita. Yritysten tulisi tarjota tukea minimissään alakohtaisen sanaston 

opiskelua varten. Esimiesten on myös mahdollista käyttää tulkkipalveluita tilanteissa, jotka 

vaativat erityisen hyvää yhteisymmärrystä kuten kehityskeskustelut. Työpaikan saaminen 

motivoi suomen kielen opetteluun ja tätä opiskeluhalua työpaikan tulisi tukea, muun mu-

assa Opetushallituksen sivuilla www.edu.fi on materiaalia maahanmuuttajille suomen kie-

len itseopiskeluun. Apua kielitaitokysymyksiin saa myös suurimpien kuntien maahanmuut-

toyksiköistä. (Yli-Kaitala ym. 2013. 45-51)  

Riittävä kielitaito tulisi määritellä työpaikka- ja tehtäväkohtaisesti ja kielitaidon karttumista 

varten tulisi olla opintopolku, jota pitkin työntekijän voi edetä. Tämä tukee ja edistää myös 

työssäoppimista. Oppimista myös helpottaa, kun työntekijälle esimerkiksi testin avulla 

konkretisoidaan, mikä on hänen kielitaidon lähtötilanne ja mikä on tavoite taso, tämä moti-

voi opettelua. Työtehtävän mukaan, työssä voi painottua joko suullinen tai kirjallinen osaa-

minen tai kulttuurin mukainen kommunikointi. Työnantajan tulisikin miettiä, mikä kielellinen 

tapa on tärkein työn onnistumisen kannalta. Monilla aloilla on myös omat työhön liittyvät 

fraasit ja sanonnat, joita ei löydy sanakirjoista. Näissä tilanteissa tehtäväkohtainen kieli-

taito korostuu ja varmistaa työssä onnistumisen. Tärkeintä kielen oppimisessa on työnteki-

jän motivaatio. Pelkkä kielen opiskelu itsessään ei pakosti ole riittävä palkinto, vaan työn-

antajan on hyvä jo rekrytointitilanteessa kertoa, miten kielitaidon kehittyminen vaikuttaa 
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uralla etenemiseen, tämä voi toimia hyvänä motivaattorina monille. Myös työnantajan 

osoittama kiinnostus opiskelua kohtaan on tärkeää onnistumisen kannalta. (Sataedu. 

2013, 1-23) 

 

 

 

Kuva 8. Riittävän kielitaidon arviointiprosessi (Sataedu. 2013) 

 

Kielitaito on yksi suurimmista haasteista maahanmuuttajataustaisilla työpaikoilla. Kielen 

ymmärtäminen vaikuttaa ohjeiden ymmärtämiseen, kokonaiskuvan hahmottamiseen, 

työntekijälle asetettuihin odotuksiin ja näiden myötä uralla etenemiseen. Myöskään omia 

ideoita ei saa tuotua esille kielitaidon puutteen takia. Monesti maahanmuuttajien tekemä 

työ rajautuu yrityksen sisällä varsin kapealle alalle, ja tämä edes vaikuttaa siihen, että kie-

litaito ei pääse kehittymään. (Työterveyslaitos. 2018) 

Perehdytyksessä lähiesimiehen tulee kiinnittää huomiota omaan suulliseen ilmaisuunsa, 

suomen kielen tulee olla selkeää ja helposti ymmärrettävää. Lauseiden tulee olla konk-

reettisesti selkeitä kuten ”palkka maksetaan kuukauden 15päivä” vs. ”palkanmaksussa 

noudatetaan alan yleistä käytäntöä”, kielenkäytön tulee kuitenkin olla aikuismaista, liian 

holhoava sävy aliarvioi kuulijaa. Sanojen hahmottaminen voi olla hankalaa suomea toi-

sena kielenä puhuvalle, ääntämisen selkeyteen tulee kiinnittää huomiota. Tupla konso-

nanttien ja vokaalien käyttö sanoissa voi hämmentää, esimerkkinä ”kuka” tai ”kukka”, 

”sika” tai ”siika”. Asioita voi hahmottaa puheen lisäksi käyttämällä: 

 

 kuvia ja piirroksia 
 taulukoita 
 videoita 
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 katsekontakti puhuttaessa, sisältäen ilmeet ja eleet 
 kertaus ja saman asian toistaminen eri sanoilla 
 puheen painotus tärkeissä kohdissa 

 
 

Ohjesääntönä voi pitää, että muualta tulleen henkilön perehdyttämiseen tulee käyttää 1,5 

kertainen aika verrattuna suomalaisen perehdyttämiseen. Käytetty aika palkitsee myöhäi-

semmässä vaiheessa, kun työntekijä pääsee helpommin mukaan työpaikan tapoihin ja 

parempi ymmärrys ehkäisee väärinkäsitysten syntymistä.  

Tärkeitä tietoja mitä uuden työntekijän kanssa tulisi käydä läpi heti alussa ovat: 

 

 työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset ja seuraamukset määräysten rikkomisesta 
 tehtäväkuvaukset 
 työaikaan liittyvät asiat kuten taukojen pituudet 
 palkkauksen perusteet 
 ilmoitusvelvollisuus poissaoloista ja mitkä ovat pätevät syyt poissaoloille Suo-

messa 
 terveydenhuolto 
 työorganisaation liittyvät vastuualueet, esimies-alaissuhteet. 

(Koulutuskeskus Salpaus. 2007) 
 
 

Toisesta kulttuurista tuleva tarvitsee yksityiskohtaista tietoa Suomen työaikalainsäädän-

nöstä, loma-ajoista ja sairauslomista, perehdytyksessä tulee ottaa huomioon näihin asioi-

hin tarvittava riittävä aika. (Colliander ym. 2009, 45-56). Eroa löytyy myös siinä, että mikä 

tieto on kenenkin mielestä uskottavaa. Suomalaiset uskovat tilastoihin, tuloksiin ja painet-

tuun materiaaliin. Toisissa kulttuureissa faktatieto tulee suullisesti, yleensä arvostetulta 

henkilöltä, tämän faktatiedon pohjana saattaa olla juorut, joiden tehtävä on antaa tausta-

tietoa faktalle. Suomalaisessa kulttuurissa juoruamista halveksutaan ja sen varaan ei oi-

keata tietoa voi laittaa. Yritysten olisi hyvä myös miettiä, mikä on oikea tapa tuoda tarvit-

tava tieto ihmisten keskuuteen, muutamassa yrityksessä on käytössä niin sanotut sosiaali-

set johtajat, jotka ovat arvostettuja työyhteisönsä jäseniä ja joiden sanaan luotetaan. 

(Lahti, 2014.) 

 

3.3 Työpaikkaosaaminen ammatillisen osaamisen lisänä 

Työterveyslaitoksen julkaisema raportti vuodelta 2018 ”Moni osaa! Työpaikkaosaamisen 

kehittämisen malli”, tuo esiin kehittämiskohteita monikulttuurisilla työpaikoilla. Työpaikka-

osaamisen perustana on yhteinen ymmärrys ja kieli. Työpaikkaosaamiseen liittyy myös 

ymmärrys työn kokonaisuudesta sisältäen työpaikan roolit ja osallistumisen tavat, työpai-

kan ja suomalaisen työelämän pelisäännöt, vuorovaikutus ja työterveyteen ja -turvallisuu-

teen liittyvät asiat. Nämä asiat olivat niitä, joissa tutkimuksen mukaan ilmeni haasteita ja 

epäkohtia. (Työterveyslaitos. 2018) 
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Kuvio 9. Työpaikkaosaaminen (Työterveyslaitos. 2018) 

 

Työpaikkaosaamisen ensimmäinen osa on ymmärrys työprosesseista ja työn kokonaisuu-

desta. Tähän liittyy ymmärrys työn sisällöstä, tavoitteista, mihin kokonaisuuteen oma työ-

panos liittyy ja mikä merkitys sillä on toimintaympäristölle. 

 

Toinen osa on ymmärrys työpaikan rooleista ja osallistumisen tavoista. Tämä käsittää ym-

märryksen tehtävistä mitä myös muut tekevät ja miten nämä eri tehtävät vaikuttavat työn 

kokonaisuuteen. Ollaan selvillä niin omasta kuin toisenkin roolista.  

 

Kolmas osa koskee työpaikan ja suomalaisen työelämän pelisääntöjen tuntemusta. Mitkä 

ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla. Esimerkkinä Suomen sairasloma-

käytäntö voi olla varsin vieras asia muualta tulleelle. 

 

Neljäs osa koskee kulttuurista ja sosiaalista osaamista. Hyvä työilmapiiri on tärkeä osa 

työtä ja se vaikuttaa positiivisesti osaamisen kehittymiseen.  

 

Viides osio käsittelee työterveys- ja turvallisuusosaamista. Työterveydelle ja -turvallisuu-

delle on tehty raamit laissa. Mutta näiden asioiden toteutumisen vastuu on työnantajalla ja 

ennen kaikkea työntekijällä.  
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Työpaikkaosaaminen kehittyy virallisesti kokouksien ja perehdytyksen myötä kuin arjessa 

kahvitauoilla kollegoiden kanssa.  

 

 

Kuva 10. Henkilöstöalan ammattilaisten näkemys maahanmuuttajataustaisten työntekijöi-

den osaamisen kehittämistarpeista omassa organisaatiossa vuonna 2016, %. (Monimuo-

toisuusbarometri 2016. Työterveyslaitos) 

 

Työterveyslaitoksen Monimuotoisuusbarometri 2016 hankkeessa haastateltiin HR-ammat-

tilaisia. HR-ammattilaisten mielestä suurimpia maahanmuuttaja taustaisten henkilöiden 

kehittämiskohteita ovat kielitaito, koulutus ja ammatillinen osaaminen. Heikko kielitaito voi 

rajoittaa osallistumista työpaikan koulutuksiin, vähentää ammattiosaamista ja laajempaa 

ymmärrystä omasta alasta. Toisaalta heillä saattaa olla sellaista osaamista, mitä he eivät 

osaa tuoda esille suomen kielellä. Työpaikkojen tulisikin löytää keinot tämän hiljaisen 

osaamisen esille tuomiseen. Työantajat kokevat haasteelliseksi saada ne henkilöt uuden 
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oppimisen tielle, jotka kaipaavat eniten tukea. Nämä työntekijät eivät yleensä ole haluk-

kaita laajentamaan osaamistaan tai kielitaitoaan.  

 

 

3.4 Syrjintä- ja ristiriitatilanteet 

Syrjintä työpaikalla on kielletty yhdenvertaisuus- ja työsopimuslaissa. Työntekijää ei saa 

syrjiä iän, sukupuolen, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, perhesuhteen, seksuaalisen 

suuntautumisen, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan tai vammaisuuden vuoksi. Syr-

jintää esiintyy eri muodoissa, se voi olla välitöntä tai välillistä. Välitöntä syrjintää on esi-

merkiksi pienempi palkka ulkomaalaisella kuin suomalaisella. Välillistä syrjintää voi olla 

rekrytoidessa vaadittu täydellinen suomen kieli, vaikka se ei työtehtävän suorittamisessa 

ole välttämätöntä. Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada korvaus työnantajalta. 

Korvauksen määrä riippuu syrjinnän tavasta, kestosta ja laadusta. (Työsuojelu, 2018)  

 

Väärinkäsitykset työpaikalla johtuvat usein heikommasta suomen kielen taidosta ja eri 

kulttuuritaustojen tuomasta ajattelutapojen tulkitsemisesta. Perehdyttäjän ja lähiesimiehen 

olisi hyvä perehtyä muualta tulleen henkilön oman kulttuuriin, jolloin parempi ymmärrys 

eroavaisuuksia kohtaan kasvaa. (Koulutuskeskus Salpaus. 2007) Välilliseksi syrjinnäksi 

katsotaan tapaukset, jossa työtehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, vaikka 

se ei ole välttämätön työn tekemisen kannalta. (Yli-Kaitala ym. 2013. 45-51) 

 

Päivittäisessä kanssakäymisessä tulee vastaan tilanteita, joita ei voi nimetä syrjinnäksi 

vaan mikroeriarvoisuudeksi. Mikroeriarvoisuus on tilanteita missä heitetään vitsiä esim. 

ihonväristä tai etniseen alkuperään liittyvistä olettamuksista, harmittomia kommentteja tai 

letkautuksia tai muuten toista loukkaavaa sanomista tai tekemistä, mikä ei kuitenkaan ole 

varsinaista syrjintää, vaan voisi olla verrattavissa koulukiusaamiseen. Tilanteet missä yk-

silö on eriarvoisessa asemassa verrattuna muihin, on mikroeriarvoisuutta. Mikroeriarvoi-

suusongelmat ovat tyypillisiä yrityksissä, missä henkilöstön koulutustaso on korkea. He 

ovat hyvin tietoisia syrjinnän tunnusmerkeistä ja eivät miellä toimintaansa mikroeriarvoi-

suudeksi. (Lahti, 2008) Mikroeriarvoisuutta on monesti ne tilanteet, jossa epäkohtelias 

käytös on selitettävissä hyväksytyillä keinoilla. Esim. esimies laittaa ylipainoisen henkilön 

asiakaspalvelutyöstä varastoon. Ko. henkilö ajattelee, että hänet on siirretty toisaalle ulko-

muotonsa takia mutta esimiehen syy voi olla lisäavun tarve varastossa. Toinen esimerkki 

tilanteessa, jossa yksi ihminen jätetään s-postiringin ulkopuolelle keskustellessa perjan-

tain after workeista. Onko hänet jätetty ulkopuolelle tahallisesti vai tahattomasti? (Jones, 

2017. 51-76) 
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3.5 Esimies syrjinnän ehkäisijänä 

Työterveyslaitos on julkaissut työkirjan nimeltä ”Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä”. Työ-

kirja toimii hyvänä apuna lähiesimiehille kuin koko työyhteisölle pohdittaessa, miten syr-

jintä- ja ristiriitatilanteita voidaan ennaltaehkäistä työpaikalla. Työkirjassa on käyty läpi 

kuusi eri toimenpidettä kohti parempaa työyhteisöä. Nämä askeleet ovat seuraavat: 

 

1. Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisössä – toisten huomioonottaminen ja aut-
taminen, tervehtiminen ja positiivisen palautteen antaminen. 

2. Epäasiallisen ja ei-toivotun käyttäytymisen tunnistaminen – esimerkiksi töihin tule-
minen myöhässä, oman puhelimen käyttö palaverin aikana ja muu toiminta, joka 
häiritsee toisia työntekijöitä 

3. Epäasiallisen käyttäytymisen ja kiusaamisen riskien tunnistaminen – epäselvät toi-
mintatavat, puutteellinen tiedonkulku, rooli työyhteisössä 

4. Epäasiallinen käyttäytyminen tuodaan esille – tieto esimiehelle ja hän vie asian 
eteenpäin yrityksen sopimalla tavalla, monesta yrityksestä löytyy ohjeistus tätä 
varten 

5. Mitkä tekijät estävät epäasialliseen käytökseen puuttumista – monella voi olla 
pelko leimatuksi tulemisesta. Pelko, että tilanne pahenee entisestään, jos siihen 
puututaan tai ei tiedetä, miten asiaa viedään eteenpäin 

6. Myönteisen ja vastuullisen työkäyttäytymisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen – 
yhteinen keskustelu, luottamus ja arvostus esimiestä ja kollegoita kohtaan. 

 

Esimiehen tehtävä on lain nojalla aina puuttua tietoonsa tuleviin kiusaamis- ja syrjintätilan-

teisiin. Monilla kuitenkin voi olla pelko kertoa tilanteista esimiehelle. Esimiehen tulisikin 

pohtia miten hän omalla käytöksellään voi vaikuttaa siihen, että työntekijät uskaltavat tulla 

puheille. Esimerkiksi kehityskeskustelussa yksi puheenaiheista voi olla työyhteisön ilma-

piiri, yhteistyön toimivuus ja työntekijän havainnot työpaikalla mahdollisesta esiintyvästä 

epäasiallisesta käyttäytymisestä. Jos työpaikalla on toimintamalli kiusaamisen ja epäasial-

lisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn, tulisi sitä käydä läpi ajoittain ja uusien kanssa heti 

perehdytyksessä. Esimiehen tulee tarkkailla työntekijöitä, huomatessaan muutosta työnte-

kijän käyttäytymisessä tai toiminnassa on hyvä asiaan puuttua. Tätä varten monilta työpai-

koilta löytyy varhaisen tuen mallit ja esimies voi myös kääntyä työterveyshuollon, henki-

löstöhallinnon ja oman esimiehensä puoleen. Jos epäasiallista käyttäytymistä on esiinty-

nyt, tulee se käydä läpi jokaisen osapuolen kanssa. Ensiksi on hyvä keskustella asian-

omaisten kanssa yksitellen ja tämän jälkeen yhdessä. Sovitut asiat ja tavoitteet on hyvä 

kirjata ylös ja palata niiden toteutumiseen seurannassa. 
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4 Empiirinen osa 

Empiirisen osan alkuun käyn läpi tämän opinnäytetyön prosessin vaiheet. Haaga-Helia 

Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön tekeminen alkaa opinnäytetyösuunnitelmalla, joka 

tehdään Opinnäytetyösuunnitelma-kurssilla. Suunnitelman olen tehnyt toukokuussa 2018. 

Suunnitelman on tarkistanut opinnäytetyöohjaaja ja menetelmäohjaaja. Hyväksytyn suun-

nitelman jälkeen sain virallisen luvan alkaa työstämään opinnäytetyötäni. Suunnitelma on 

myös lähetetty toimeksiantoyritykseen. Tätä ennen olen käynyt keskustelun toimeksianto-

yrityksen kanssa työn tavoitteista. Lähteitä olen kerännyt työtä varten pitkin kevättä ja ke-

sää ja teorian kirjoittaminen on tapahtunut pitkälti kesän ja alkusyksyn aikana. 

 

Kuva 11. Opinnäytetyön prosessi 

 

Tapasin työnantajan edustajan elokuussa, jolloin lähetimme sähköpostitse tiedustelun eri 

hotellien esimiehille halukkuudesta osallistua haastatteluun tätä opinnäytetyötä varten. 

Kaikki halukkaat eli kaksitoista esimiestä pääsivät mukaan haastatteluun. Haastattelut to-

teutettiin elo- ja syyskuun aikana. Haastattelujen jälkeen ja osittain haastattelujen välissä 

litteroin aineistoa. Litteroinnin jälkeen alkoi aineiston puhtaaksi kirjoittaminen ja oman poh-

dinnan tekeminen kehitysehdotuksineen. Työ lähetetään valmistuessa Urkundiin tarkis-

tusta varten ja koulussa tulee suorittaa kypsyysnäyte eli kirjoitetaan essee opinnäytetyön 

ohjaajan valitsemasta aiheesta liittyen tähän työhön. Arvosanan työlle antaa opinnäyte-

työohjaaja, joka konsultoi arvosanan annossa apuohjaajaa. 

 

Opinnäytetyösuunnitelma 
05/18 Lähteiden keräys 05/18 Haastattelut 09/18 Aineiston purku 10/18

Raportointi 05-10/2018 
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Valitsin empiirisen osan menetelmäksi kvalitatiivisen eli laadullisen tavan enkä määräl-

listä, koska haastateltavien määrä oli 12 kpl. Kohderyhmä empiiriseen osaan valikoitui So-

kotel Oy:n lähiesimiehistä, jotka olivat halukkaita ottamaan osaa haastatteluun. Yhdessä 

yrityksen henkilöstöpäällikön kanssa lähestyimme suurta määrää esimiehiä sähköpostitse 

ja halukkaat pääsivät mukaan.  

Tiedonkeruutapana toimi puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu, haastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina. Teemahaastattelussa edetään teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten mukaan. Teemat perustuvat työn teoriaosuuteen.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen 

tutkiminen kokonaisvaltaisesti. Yleisimmät tavat kerätä tietoa ovat haastattelut, kyselyt, 

havainnointi ja tiedon keruu eri dokumenteista. Haastattelun etu verrattuna muihin tiedon-

keruutapoihin on haastattelun henkilökohtaisuus. Haastattelussa voi kysyä jatkokysymyk-

siä, kysyä tarkemmin, selventää asioita ja käydä keskustelua. Haastattelun onnistumisen 

kannalta haastateltavina olevien olisi hyvä saada etukäteen tietoon haastattelun teemat 

tai kysymykset. Haastattelijan on hyvä myös kirjata ylös tavat, joilla haastateltava kertoo 

asiat, hänen äänen sävyt, painotukset ja eleet tukevat suullista kerrontaa. (Tuomi & Sara-

järvi. 2018, 83-100)  

 

Haastattelujen jälkeen aineisto litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi. Litterointi voidaan 

tehdä koko aineistosta tai valikoiduista teema-alueista. Halutessaan litteroinnin apuna voi 

käyttää analyysiohjelmaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa analysoidaan pitkin 

matkaa, analysointi ja aineiston keräys tapahtuu osittain samanaikaisesti. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa analysointi koetaan monesti hankalaksi, koska analysointitapoja on monia 

ja tiukkoja sääntöjä analyysin tekoon ei ole olemassa. Tutkimus ei pääty tulosten analy-

sointiin vaan ne tulee selittää ja tulkita. Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii ana-

lyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2009, 

222-229) 

 
4.1 Kohdeyrityksen ja vastaajien taustatietojen esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksenä toimii Sokotel Oy. Sokotel Oy on SOK:n matkailu- 

ja ravitsemistoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Sokotel Oy:n palveluksessa on 1100 työnteki-

jää ja eri kansallisuuksia yrityksessä on 25. Sokotel Oy:n alaisuudessa toimii yhteensä 21 

hotellia, neljätoista Sokos Hotellia ja seitsemän Radisson Blu- hotellia. Hotellit sijaitsevat 

pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Vaasassa ja Oulussa.  
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Sokotel Oy toimii osana S-ryhmää, ja on SOK-yhtymän tytäryhtiö. SOK koostuu kahdesta-

kymmenestä alueosuuskaupasta ja niiden omistamasta Suomen Osuuskauppojen Kes-

kuskunnasta (SOK) sekä seitsemästä paikallisosuuskaupasta. Koko S-ryhmän palveluk-

sessa on yhteensä 39 382 työntekijää (2017), ollen suurin yksityinen työllistäjä Suomessa. 

Liiketoiminta-alueita ovat Suomi, Venäjä ja Baltian maat. (S-kanava. 2018) 

 

Sokotel Oy:n toimintaa ohjaavat arvot ovat: 

 olemme asiakasta varten 
 kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä 
 uudistamme jatkuvasti toimintaamme 
 toimimme tuloksellisesti 

(S-kanava. 2018)(Haastattelu Sokotel Oy:n henkilöstöpäällikkö Sami Jantunen) 

 

Haastateltavat koostuivat Sokotel Oy:n esimiehistä. Taustatietoja varten kerättyjä tietoja 

ovat sukupuoli, kuinka monta vuotta toiminut esimiehenä ja kuinka monta eri kansalli-

suutta ollut omassa tiimissä töissä.  

 

Monen haastatellun tiimeissä käytetään vuokratyöntekijöitä. Sokotel Oy:n käyttämä vuok-

ratyöyritys on Opteam. Opteam hoitaa kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat ja toimii palkan-

maksajana. Opteam myös järjestää kattavan koulutuksen suomalaisesta työkulttuurista 

uusille ulkomaalaisille työntekijöille. Opteam sai paljon kehuja toiminnastaan esimiehiltä.  

 

Haastatteluihin osallistui kaksitoista esimiestehtävissä toimivaa henkilöä, kaksi naista ja 

loput miehiä. Esimieskokemus vaihteli suuresti, alle vuodesta reiluun kahteen kymmeneen 

vuoteen. Useimmilla haastatelluista oli ollut tiimissään yli kymmentä eri kansallisuutta. 

Useimmiten ulkomaalaistaustaiset työntekijät olivat kotoisin Aasiasta, Virosta ja Venäjältä.  

 

4.2 Haastattelu ja vastaukset 

Haastattelukysymykset on jaettu teemoihin, jotka mukailevat teoriaosuutta. Ensimmäinen 

teema koskee kulttuurituntemusta, toinen teema perehdyttämistä ja suomen kielen oppi-

mista ja kolmas teema syrjintää ja sen ehkäisemistä. Neljäntenä asiana olivat vielä toiveet 

työnantajalle liittyen edellä mainittuihin aiheisiin. 

 

Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikoilla. Haastattelupaikkana toimi yleensä 

rauhallinen neuvotteluhuone tai rauhallisempi kohta ravintolasta. Haastatteluihin oli va-

rattu tunti aikaa. Alkupään haastatteluihin aikaa meni noin 40 minuuttia mutta loppu-

päässä haastattelut venyivät päälle tuntiin. Haastatteluiden pitenemiseen vaikutti tutkijan 
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oman tietoisuuden lisääntyminen aiheesta, jolloin keskustelunavauksia ja avoimia kysy-

myksiä oli enemmän. Haastateltavia oli yhteensä kaksitoista, useimmilla oli esimiesvuosia 

takana yli kymmenen, mutta vaihteluväli oli alle vuodesta reiluun kahteenkymmeneen vuo-

teen. Kansallisuuksien määrät per tiimi vaihtelee viidestä noin kymmeneen. Mutta jos pu-

hutaan esimiesuran varrella olleista kansallisuuksista, niin määrät olivat parhaimmassa 

tapauksessa yli kahdenkymmenen luokkaa. 

 

4.3 Kulttuurierot työpaikalla 

Kulttuurituntemuksen kysymykset liittyivät aiemmin viitekehyksessä esille nousseisiin ylei-

simpiin kulttuurieroavaisuuksiin eri kansallisuuksien välillä. Kysymysten järjestys haastat-

teluissa erosi hiukan toisistaan riippuen keskustelun kulusta, pääsääntöisesti uuteen kysy-

mykseen päästiin helposti keskustelun kautta. Hierarkiaan, palautekulttuuriin ja small tal-

kiin liittyvät asiat herättivät eniten keskustelua.  

 

Ajankäsitys: Pääsääntöisesti ajan kanssa ei ole ollut ongelmia. Muutamissa tapauksissa 

on jouduttu huomauttamaan, että työpisteellä tulee olla työvaatteet päällä, kun työvuoro 

alkaa. Työaika ei ole milloin astutaan ovesta sisään, vaan ollaan valmiina. Näistä tilan-

teista on selvitty hyvin puhumalla ja asia on ymmärretty heti. Muutamien työntekijöiden 

kanssa oli myös keskusteltu Suomen talvesta ja miten silloin on hyvä varata enemmän ai-

kaa töihin tulemiseen kuin kesällä, junat ja bussit ovat monesti myöhässä ja työntekijän 

tulee itse varata riittävä aika siirtymiseen. 

Toiselta kantilta katsottuna monet ulkomaalaiset eivät ymmärrä miksi työpäivä pitää lopet-

taa silloin kun työvuorolistassa niin sanotaan, jos kauppa käy. He ovat valmiita venymään 

enemmän asiakkaan ja bisneksen takia ja pakolliset vapaapäivät tuntuvat hankalilta miel-

tää. Suomalaisen työelämän työaika käsitteet ovat varsin vieraita ylityötunteineen. 

Työehtosopimusasioita olisi hyvä käydä pintapuolisesti läpi työntekijöiden kanssa. Tilan-

teisiin puututaan, kun kysyttävää tulee, mutta kysymyksiä ei juurikaan tule, koska tietoi-

suutta työehtoasioita kohtaan ei ole. Osana perehdytystä, voisi työehtosopimus asiat olla 

koottuna yhteen helposti ymmärrettävässä muodossa.    

 

Hierarkia: Suomalaisten työpaikkojen matala hierarkia on tuottanut hämäännystä monien 

työntekijöiden keskuudessa. Tässä asiassa nousee esille pari eri lähestymistapaa. Muun 

muassa aasialaiset kokevat loukkaavana, jos esimies tekee heidän työtänsä. He kokevat, 

etteivät ole tarpeeksi hyviä, kun esimies tulee omalle tontille, vaikka kyse on puhtaasti aut-

tamisesta ja tavasta, että jokainen voi tehdä kaikkia työtehtäviä. Myös käskyjen ottaminen 

kollegalta voi olla hankalaa, tässä asiassa nousi esille venäläiset, joiden ylpeydelle otti oh-
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jeiden vastaanottaminen kollegalta. Monissa kulttuureissa pelkästään esimies jakaa käs-

kyjä ja työkaverilla ei ole oikeutta tulla käskyttämään. Esimiehen asema nähdään erittäin 

korkea-arvoisena ja tämä näkyy esimerkiksi tervehtimisessä. Esimiestä puhuteltaessa 

käytetään sanoja Sir, yes chef tai Mrs. Virtanen ja kumarretaan, monista esimiehistä tämä 

tuntuu kaukaiselta mutta jos se on työntekijälle tärkeää, niin ei tätä kunniakasta tervehti-

mistä kielletäkään. Taas vastakohtana jotkut työntekijät ovat kokeneet esimiesten yleisen 

lähestymistavan ”moi” tai ”hei” tervehdyksillä liian ala-arvoisena, monet työntekijät odotta-

vat, että esimies käy kunnolla tervehtimässä. Tämä on myös hyvä paikka käydä läpi päi-

vän kuulumiset ja päästä lähemmäs yksilöä. Yhdessä toimipaikassa esimies kertoi aloitta-

vansa aamun sillä, että käy aina kättelemässä työntekijät ja kysymässä kuulumiset. Tällä 

tavalla hän saa myös paremmin tietoonsa niin hyvät kuin huonotkin päivät, joita meillä jo-

kaisella on.  

Henkilökohtainen vuorovaikutus on tärkeä osa esimiestyötä. Jokainen työntekijä haluaa 

tulla kohdatuksi ja huomatuksi, henkilökohtaisuus vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin.  

 

Oma-aloitteisuus: Oma-aloitteisuus on piirre, jota suomalaisessa työkulttuurissa arvoste-

taan. Moni muu kuitenkin kokee oma-aloitteisuuden loukkauksena esimiestä kohtaan. Aja-

tellaan, että tekemällä asioita oma-aloitteisesti astutaan esimiehen varpaille ja yritetään 

olla parempia kuin toinen. Esimerkiksi jos työroolisi on olla tiskari, niin hoidat vain sen teh-

tävän, vaikka keittiössä olisi monta muuta pienempää hommaa, jota voisi myös tehdä. 

Käskyn tulee tulla esimieheltä, että työntekijä laajentaa tekemistään oman työnkuvansa 

ulkopuolelle. Afrikkalaisissa kulttuureissa ja Venäjällä esimiehen auktoriteetti on niin kor-

kealla, että työntekijät eivät uskalla kyseenalaistaa esimiehen sanaa, vaikka kyseessä 

olisi positiivinen kehitysehdotus.  

Ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat erittäin ahkeria ja olisivat valmiita tekemään töitä 

lähes kellon ympäri. Oma-aloitteisuuden lisäämisellä he voisivat näyttää itsestään uuden 

puolen, joka on valmis kehittymään ja haluamaan uusia haasteita. Yksi haastateltavista 

kertoi työntekijästä, joka olisi halunnut tulla palkatuksi avoinna olevaan esimiestehtävään. 

Kysyttäessä miksi et ole näyttänyt nykyisessä työssäsi halua eteenpäin menemiselle niin 

vastaus oli ”koska en ole vielä esimies, niin miksi tekisin enemmän”. Halutessasi jotain 

niin täytyy näyttöä olla nykyisestä työtehtävästä, oma-aloitteellisella toiminnalla tämä ky-

seinen henkilö olisi voinut vaikuttaa positiivisesti omaan urakehitykseensä.  

 

Palautekulttuuri: Palautekulttuuri on osissa kulttuureita lähes olematon. Monet eivät ole 

tottuneet saamaan palautetta omasta työstään. Se miten esimiehet antavat palautetta 

vaihtelee suuresti. Osa kertoi käyttävän aikaa small talkiin ja vasta small talkin päätyttyä 

antoi palautteen eli pehmensi asiaa.  
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Moni sanoi, että antaa palautteen samalla tavalla kaikille kansalaisuudesta riippumatta. 

Mielestäni tähän asiaan olisi hyvä kiinnittää huomiota. Aasialaiset ovat vahvasti yhteisölli-

nen kanssa, jossa yksilöä ei korosteta. Suomalaisten suora tapa kertoa asiat ja antaa pa-

laute voi tulla shokkina ja palautteen antoa on hyvä pehmentää small talkilla. He eivät 

näytä tunteitaan ja harmitus saadusta palautteesta voi olla kova isku monelle.  

Tässäkin asiassa on kaksi puolta, esimiehet toivoivat saavansa enemmän palautetta 

omasta toiminnastaan. Monille työntekijöille, kansallisuudesta riippumatta, suoran ja kehit-

tävän palautteen antaminen tuntuu hankalalta. Palautteenannolla työkulttuuria ja toiminta-

tapoja voitaisiin kehittää eteenpäin. Palautekulttuurin kehittämiseen olisi hyvä miettiä uu-

sia toimintatapoja niin omassa tiimissä kuin työnantajankin puolelta. Käyttämällä päivittäin 

aikaa jokaisen työntekijän kanssa jutusteluun, vuorovaikutus kehittyisi ja palautteenanto 

helpottuisi kun sitä varten olisi jo tilanne luotu.  

 

Small talk: Small talk on asia minkä useampi esimies nosti esiin. Suomalaiset emme ole 

tunnetusti hyviä small talkissa ja moni kokikin asian itselleen vieraaksi ja hankalaksi. Suo-

malaiset sanovat mitä tarkoittavat, niinpä ilmaukset ja kehut toista kohtaan voivat tuntua 

hankalalta. Kun Amerikassa kehutaan toisen hienoa paitaa niin ei Suomessa samaa ke-

hua sanota vain muodon vuoksi.  

Hienoa oli huomata, että esimiehet itse tiedostivat tämän ja moni yrittääkin joka päivä ju-

tella työntekijöidensä kanssa ja kysellä kuulumisia. Tämä myös lisää työtyytyväisyyttä ja 

tuo esimiehen lähemmäksi muuta tiimiä. Osa puolestaan ei ollut miettinyt small talkin mer-

kitystä työntekijälle ja työhyvinvoinnin kasvattamista sitä kautta. On tutkittu, ja useat sen 

itsekin tiedostaa, että huomioon ottamisella on suuri vaikutus työssä viihtymiseen, olkoon 

työvuosia yksi tai kaksikymmentä, niin jokainen haluaa tulla huomioiduksi.  

Ulkomaalaistaustaiset työntekijät small talkaavat asiakkaiden kanssa, kun suomalaisille 

tämä on hankala tapa, sama nähdään myös myynnissä. Ulkomaalaisten on helpompi suo-

sitella ruokia tai ruokaan sopivaa viiniä, kun taas suomalainen voi mieltää myynnin tuput-

tamiseksi. Opettelemalla small talkia voitaisiin siis vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, tämä 

tuli varsinkin esille hotelleissa, joissa suurin osa asiakkaista koostui ulkomaalaisista. Small 

talkia voi harjoitella samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin taitoa. Harjoittelun voisi 

aloittaa omasta tiimistä ja pikkuhiljaa tuoda osaksi asiakaspalvelutilanteita.  

 

”Kommunikointi toisesta kulttuurista tulevan kanssa ei ole aina helppoa ja esimiehen on 

hyvä miettiä, miten keskustelu hoidetaan, ottaen huomioon erilainen ajatusmaailma ja kat-

santokanta asioihin. Tässä asiassa monesti tehdään virheitä mutta virheistä voi oppia. Lu-

kemalla kulttuurieroavaisuuksiin liittyvää kirjallisuutta voi esimies nopeuttaa ja syventää 

omaa oppimisprosessiaan sekä syventää ymmärrystä kulttuurieroihin liittyen. Esimerkiksi 

aasialaiset välttelevät ongelmista puhumista tai käyttävät kiertoilmaisuja asioiden esille 
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tuomiseen, kun länsimaisissa kulttuureissa käsitellään ongelmat avoimesti ja tilanteet näh-

dään oppimisen paikkana. Tämä eroavaisuus johtuu aasialaisten ihmistä kunnioittavasta 

tavasta, jossa yksilöä ei loukata, kun länsimaissa puolestaan asiat halutaan saattaa lop-

puun saakka”. (Mäkilouko, M. 2003, 33, 55-57)” 

 

Sukupuoliroolit: Sukupuolirooleihin liittyvät asiat olivat osalle täysin vieraita, kun taas 

naispuoliset esimiehet ovat törmänneet asiaan työssään. Muutamassa tapauksessa työn-

tekijä on irtisanoutunut, kun ei ole suostunut ottamaan vastaan ohjeita naiselta, suurim-

massa osassa tapauksissa on kuitenkin riittänyt keskustelu asiasta, Suomessa merkitse-

vässä asemassa on työrooli eikä sukupuoli. Miespuoliset esimiehet eivät olleet törmän-

neet asiaan samassa laajuudessa kuin naiset.  

”Käyttäytyminen naista tai miestä kohtaan työpaikalla vaihtelee kulttuuristen uskomusten 

mukaan, ja kirjo on hyvin laaja. Kysymys onkin teemmekö päätöksen kulttuurisen usko-

muksen mukaan vai poikkeammeko siitä. Uskomuksilla on tapana ottaa lain muoto ja vai-

kuttaa käyttäytymiseen.” (Mäkilouko, M. 2003, 22)  

 

Uskonto: Uskontoon liittyviä asioita ei ole näkynyt juurikaan työpaikan arjessa. Suurin ky-

symys on ollut aikoinaan musliminaisten hunnun käyttö, jonka Sokotel Oy on ohjeistanut 

ja sen käyttö on hyväksyttävää. Oman uskonnon juhlallisuudet ja pyhäpäivät eivät näy 

töissä. Yksi esimies kertoi tapauksessa, jossa työntekijä oli pyytänyt vapaata Ramadanin 

viettoa varten, mutta tässä tapauksessa kyse oli enemmänkin ylimääräisen vapaan saan-

nista kuin oman uskonnon harjoittamisesta. Toki jo aikaisemmin esille tullut asia naisen 

asemasta esimiehenä kumpuaa uskonnosta. Tästä asiasta lisää Sukupuolirooli- osiossa. 

Vastavuoroisesti esimiehet nostivat esille pointin, että suomalaisten pyhien aikaan kuten 

joulu, on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä helppo saada töihin koska joulu ei ole heille 

tärkeä samassa mittakaavassa kuin suomalaisille. Muutama esimies kertoi kysyvänsä tii-

miläisiltään oman kulttuurin juhlapyhistä ja miten he niitä Suomessa viettävät. Kiinnostus 

muita kulttuureja kohtaan on arvostusta ja vaikuttaa positiivisesti työntekijän työhyvinvoin-

tiin. 
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Seuraavassa kuvassa on esitelty sanapilvisovellusta käyttäen keskusteluissa esille nous-

seita kulttuurieroja, mitä suuremmalla fontilla niin sitä useammin asia on toistunut keskus-

teluissa. 

 

 

Kuva 12. Sanapilvi kulttuurieroista.   

 

Esimiehet pitivät kulttuurikoulutuksen järjestämistä hyvänä asiana. Koulutus ei saisi olla 

liian syvällinen vaan koulutuksessa tulisi käydä läpi yleisimmät eri kulttuuritaustojen piir-

teet. Koulutus vahvistaisi uusien esimiesten varmuutta omaan työhönsä. Kulttuurikoulutus 

voisi olla osana muuta koulutusta. 

”On tutkittu, että esimiehet, jotka ovat tietoisia eri kulttuureista ja ymmärtävät kulttuuritaus-

tan vaikutuksen henkilön toimintaan, niin heidän tiiminsä ovat tehokkaampia kuin niiden, 

jotka eivät ota kulttuuria huomioon johtamisessa.” (Mäkilouko. 2009, 87) 

 

 

4.4 Suomen kieli työyhteisössä ja osana perehdytystä 

Toisena teemana kysymyksissä oli suomen kielen osaaminen. Mikä on osaamistaso eri 

tiimeissä, miten kielen oppimista tuetaan ja miten kieli vaikuttaa perehdytykseen ja asioi-

den ymmärtävyyteen.  

Suomen kielen osaamistaso vaihtelee paljon eri osastojen välillä. Asiakaspalvelua vaati-

vissa työtehtävissä suomen kielen osaamistaso on hyvä, muissa työtehtävissä osaamis-

taso vaihtelee nollasta alkeisiin. Monet matkailu- ja ravintolapuolen työtehtävät ovat käsillä 

oppimista joiden omaksumiseen ei aina yhteistä kieltä tarvita.  
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Se miten esimies tukee oppimista ja mitkä ovat mielipiteet työantajan roolista kielen tuke-

misessa vaihtelee paljon. Parhaimmissa tapauksissa esimies on auttanut työntekijää suo-

men kielen kurssien löytämisessä ja aina varmistanut työvuorot niin, että kursseille meno 

onnistuu. Useampi on myös ottanut kursseille menon esille kehityskeskustelussa ja ne, 

jotka kursseilla käyvät niin heidän esimiehensä ovat kannustaneet ja kyselleet etenemi-

sestä aktiivisesti. Osa esimiehistä piti velvollisuutenaan kannustaa henkilöä kielen oppimi-

seen ja toivoivat työnantajalta aktiivisempaa otetta jatkossa asian kehittämisen suhteen. 

Näkökanta oli myös hiukan erilainen riippuen siitä, oliko esimies töissä Sokos Hotellissa 

vai Radissonin puolella. Sokos Hotellien esimiehet kokivat kielen oppimisen tärkeämpänä 

asiana, johtuen pitkälti siitä, että suomalaisten asiakkaiden määrä on korkeampi kuin Ra-

dissonin puolella. Uskon, että tämänkaltainen käyttäytyminen tukee ja motivoi oppimista ja 

sitouttaa työntekijää yritykseen.  

Suurin osa esimiehistä kuitenkin pitää kielen oppimista jokaisen omana asiana, ja eivät 

ole ottaneet kantaa asiaan. Motivaatio oppimiseen lähtee toki jokaisesta itsestään mutta 

työnantajan myönteisellä panostuksella asiaa olisi varmasti helpompi lähtemään työstä-

mään eteenpäin. Suomessa kuitenkin pärjätään hyvin ilman kielen osaamista ja tämä vii-

västyttää kielen opettelua, kaikki palvelut ovat saatavilla englannin kielellä niin pankista 

lääkäriin. Oman urakehityksen kannalta kielen oppiminen olisi tärkeää ja ilman sitä urake-

hitys jää lyhyeksi. 

 

Monet esimiehet uskovat, että työntekijät osaisivat puhua ainakin auttavasti suomea mutta 

aristelevat kielen käyttöä. Suomen ymmärrys on hyvällä tasolla mutta keskustelut hoide-

taan pääsääntöisesti englanniksi. Näissä tilanteissa korostuu esimiehen halu ja ajankäyttö 

tukea kielen oppimista.  

 

Työantaja voisi auttaa esimiehiä suomen kielen kurssien löytämisessä, järjestäjätahoja on 

useita ja niiden löytäminen hintoineen voi olla haasteellista. Kaikki esimiehet kuitenkin ko-

kivat, että tämänkaltainen apu olisi hyväksi ja auttaisi henkilön sitoutumisessa työpaik-

kaan. Kielen oppimisen tukeminen olisi positiivinen signaali työntekijämarkkinoille ja tämä 

tieto, kun leviää ihmisten keskuudessa, niin kasvattaa se Sokotel Oy:n työnantajamieliku-

vaa, mielestäni tämänkaltainen toiminta viestii työntekijän välittämisestä ja toimii vetoteki-

jänä. ”Monilla työpaikan saaminen motivoi kielen oppimista ja työpaikan tulisi tukea ja kan-

nustaa tätä halua oppia. Työntekijälle tulee antaa aikaa ilmaista itseään suomen kielellä ja 

antaa esimerkiksi tehtäviä, joissa suomen kieltä tulee käyttää” (Ylikaitala & ym. 2009, 49-

50) 

 



 

 

32 

Useampi esimies ei ollut varma onko opetettu asia ymmärretty oikein, asia varmistetaan 

kysymällä useampaan otteeseen mutta todellista varmuutta on hankala saada. Parhaim-

millaan esimies on pyytänyt työntekijää toistamaan kerrotun asian ja näin varmistanut 

asian ymmärryksen. Tai varmistanut ymmärryksen kysymällä työntekijältä miten tietyissä 

tilanteissa tulee toimia, esimerkiksi mitä teet, jos huomaat rikkinäisen tiskikoneen. Moni 

työntekijä sanoo ymmärtävänsä mutta asian todellista laitaa on hankala varmistaa. Jos-

sain tapauksissa on tullut käytännön kautta ilmi, että asiaa ei ole ymmärretty oikein, esi-

merkiksi ruoka-annoksen valmistaminen väärällä tavalla. Myös työntekijän lähettäminen 

asiakkaan eteen ilman suomen kielen taitoa koetaan riskiksi, asiat kerrotaan asiakkaalle 

englanniksi esimerkiksi ruoan allergeenit, jos suomalainen asiakas ei ymmärrä hänelle se-

litettyjä asioita niin pahimmassa tapauksessa hän voi saada allergisen reaktion. Osassa 

hotelleissa suomalaisten asiakkaiden määrä on niin suuri, että suomen kielistä palvelua 

on oltava saatavilla. 

 

Toiveena työnantajalle kieleen liittyen on englannin kielisten materiaalien lisäys. Ohjeet 

löytyvät suomeksi ja ruotsiksi mutta työyhteisöissä missä valtaosa tekijöistä on muun kieli-

siä, tulisi ohjeet olla englanniksi. Toiveena olisi myös saada enemmän video-ohjeita, 

joissa sekä kieli että teksti olisivat englanniksi, videot voisivat olla esimerkiksi YouTubessa 

tai podcastien muodossa, jolloin jokainen voisi kuunnella niitä itselleen sopivampana ai-

kana. Osa työntekijöiden pakollisista testeistä on suomeksi ja näissä työntekijät käyttävät 

apuna Google translatea ja asioiden oikea ymmärrys jää väliin, asiasta ei silloin hyödy 

kumpikaan osapuoli. 

 

”Keskeisiä asioita perehdytyksessä on, että työntekijä ymmärtää omaan työhönsä kohdis-

tuvat odotukset, ymmärtää oman roolinsa koko työyhteisön toiminnassa, oppii työtehtä-

vänsä, sisäistää turvallisuusohjeet ja tutustuu muuhun työyhteisöön. Työsopimus- ja työ-

turvallisuuslaki edellyttävät, että jokaiselle työntekijälle on järjestetty perehdytys.” (Yli-Kai-

tala & ym. 2013, 27) 

 

Kieleen liittyy vahvasti myös ymmärrys työehtosopimuksesta ja Suomen työ- ja vuosilo-

malaista. Kieli näissä on erittäin vaikeaa ja tulkinta on hankalaa kanta suomalaisellekin. 

Jokaisella työntekijällä on kuitenkin oikeus tietää omista oikeuksistaan. Esimiehet käyvät 

asioita, jotka liittyvät muun muassa lomien kertymiseen ja palkanmaksuun, läpi aina hen-

kilön kanssa, kun epäselvä asia tulee vastaan. Työsuhteen alkuaikoina olisi hyvä käydä 

läpi suomalaisen työkulttuurin peruskäytännöt näihin asioihin liittyen. Osa esimiehistä on 

auttanut työntekijää esimerkiksi veroprosentin laskemisessa. 
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4.5 Muualla hankittu koulutus- ja osaaminen ja sen hyödyntäminen työssä 

Harva esimies oli tietoinen työntekijöidensä koulutustaustasta. Yleinen käsitys oli myös 

se, että jos koulutus on, niin sen hyödyntäminen Suomessa on hankalaa. Ulkomailla han-

kitut tutkinnot eivät monien mielestä vastaa suomalaista käytäntöä. Mielestäni työnantaja 

voisi kartoittaa tarkemmin minkälainen osaamistausta työntekijöiltä löytyy ja miten tätä po-

tentiaalia voidaan hyödyntää Sokotel Oy:ssa esimerkiksi täydennyskoulutuksilla. Kuten 

kohdassa 2.4 (Muualla hankitun osaamisen hyödyntäminen Suomessa), kerrottiin niin tu-

lisi koulutustausta nähdä potentiaalisena kilpailuetuna, jolla on myös henkilön työhyvin-

vointiin vaikutusta ja sitouttaa työntekijän paremmin yritykseen. Kiristyvässä työvoimatilan-

teessa omien työntekijöiden vahvuuksien löytäminen ja jatkojalostaminen tuottaa myös 

säästöä rekrytoinnissa ja auttaa vahvistamaan Sokotel Oy:n työnantajamielikuvaa yhden-

vertaisuuden edistäjänä. Ulkomailla hankittujen tutkintojen tulkitsemisessa saa apua muun 

muassa Opetushallitukselta. 

”Jokaisella alkuperästä riippumatta pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää työ-

tään ja osaamistaan ja edetä uralla.” (Ylikaitala & ym. 2013, 82) 

 

 

Kuva 13. Ulkomailla syntyneen 15−64-vuotiaan ulkomaalaistaustaisen väestön itse arvi-

oitu suomen tai ruotsin suullinen kielitaito vuonna 2014 iän mukaan, % (Tilastokeskus. 

2014) 

 

4.6 Syrjintä- ja ristiriitatilanteet 

Haastattelujen kolmantena teemana oli esimiesten kokema tai tietoon tulleet syrjintä- ja 

ristiriitatilanteet, tästä asiasta nousi vähiten keskustelua esiin. Työnantajalla on myös sel-

keät toimintaohjeet, miten näissä tilanteissa tulee toimia.  
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Syrjintä ja ristiriitatilanteita oli tullut vastaan vaan harvalla esimiehellä. Isoimpana epäkoh-

tana haastatteluissa nousi esiin naisen asema esimiehenä. Osalle ulkomaalaistaustaisista 

miehistä ohjeiden vastaanotto naiselta on ollut ylitsepääsemätön ongelma ja pahimmassa 

tapauksessa mieshenkilö on irtisanoutunut työstään, kun on kokenut tämän asetelman 

omien arvojensa vastaiseksi. Suomalaiseen työelämään tullessa naisen oleminen esimie-

henä ei pitäisi olla epäselvää kenellekään. Jos näin kuitenkin on niin miten hyvin rekrytoin-

titilanteissa joko työnantajan tai extratyö-firman kautta asiaa käydään läpi?  

Parissa tapauksessa on ollut kyseessä suomalaisen miehen vitsailusta, joka on koettu 

loukkaavaksi ulkomaalaistausteisten työntekijöiden osalta. Ongelmana näissä tilanteissa 

on se, että monet ulkomaalaiset eivät uskalla kertoa epäkohdista peläten oman työpaik-

kansa puolesta. Yhdessä tapauksessa herjan heitto oli jatkunut toista vuotta ennen kuin 

työntekijä oli uskaltanut asiasta puhua. Osassa kulttuureissa miehen asema on niin mää-

räävä, että miespuolista henkilöä ei uskalleta kyseenalaistaa ja oman oikeuden esilletuo-

minen jää pimentoon.  

Eräässä tapauksessa esimies kertoi hotellissa ilmenneestä oman kansanryhmän välisestä 

nokittelusta. Vaikka kyseisen kulttuurin edustajat olivat eri yksiköissä töissä niin heidän 

välillään oli oma hierarkia asettelunsa. Näihin käsiksi pääseminen on haasteellista ja vaatii 

eri yksiköiden esimiesten yhteistyötä. 

Epäsuorasti tähän aiheeseen liittyen yksi esimies kertoi keskustelustaan työntekijän 

kanssa, jossa ilmeni, että työntekijä ei koe olevansa yhtä arvostettu osa tiimiä kuin suo-

malaiset työntekijät. Tämä on suuri epäkohta, ja esimies puuttui asiaan heti ja otti asian 

puheeksi muun tiimin kanssa. Työntekijä koki asian siksi tämänkaltaisesti koska hänen 

kielitaitonsa ei ollut niin hyvällä tasolla, että olisi voinut osallistua täysipainotteisesti kes-

kusteluihin. Tiimin tuki kielen kehityksessä on erittäin tärkeässä osassa ja auttaa työnteki-

jää integroitumaan paremmin muuhun työyhteisöön ja näin edesauttaa kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Tämä esimerkki kuvaa hyvin työnantajan vastuuta suomen kielen oppimisen 

edesauttajana, kielen osaamisella on suora vaikutus työyhteisöön kuuluvuuteen ja työhy-

vinvointiin. 
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Kuva 14. Syrjinnän yleisimmät syyt Suomessa (SPR. 2015) 

 

4.7 Keskeiset tutkimustulokset yhteenvetona 

Keskeiset tutkimustulokset, jotka nousivat haastatteluissa esille, olivat: 

 

Suurimmat kulttuuriset eroavaisuudet liittyvät hierarkia käsitykseen, oma-aloitteisuu-

teen, palautekulttuuriin ja small talkiin.  

 
Ohjeiden ja neuvojen vastaanottaminen kollegalta koetaan hankalaksi, ymmärrys, että 

teemme yhdessä työtä kohti yhteistä päämäärää oli vajavainen osalla työntekijöistä. Työ-

paikka tulisi nähdä laivana, jota viedään yhdessä kohti oikeaa suuntaa. Kollegan antamat 

ohjeet työntekemiseen voidaan nähdä nokitteluna. Toisaalta esimiestä kunnioitetaan pal-

jon ja hänen sanaansa uskotaan, esimiehillä on korkea auktoriteetti työntekijöiden sil-

missä.  

 
Esimiehet toivoivat enemmän oma-aloitteisuutta työntekijöiltä. Aina ei vaadita, että itse al-

kaa omatoimisesti tekemään toista tehtävää, jos oma työ on tehty, vaan osattaisiin kään-

tyä kollegan puoleen ja kysyä apua. Tärkeää olisi ymmärtää miten oma työ linkittyy koko 

yrityksen toimintaan ja olemalla oma-aloitteinen on mahdollisuus kehittää omaa työtään 

haluamaansa suuntaan ja näyttää kyvykkyytensä ja motivaation uuden oppimiseen.  

Oma-aloitteisuus on tärkeää myös ongelma tilanteissa, esimerkiksi jos työntekijä havait-

see rikkinäisen asian, niin mihin hänen tulee olla yhteydessä ja mikä on työntekijän vastuu 

asian kuntoon saattamisessa. 

 
Palautekulttuuri oli yksi suurimmista asioista mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Esimiehet 

saavat liian vähän palautetta työntekijöiltä. Palautteen avulla toimintaa voitaisiin kehittää 

ja työntekijöillä voisi olla myös uusia toimintatapoja ja vinkkejä, miten asiat voitaisiin tehdä 
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paremmin tai tehokkaammin. Näitä asioita pitäisi voida tuoda esille. Palautekulttuuri juon-

taa useamman kulttuurin kohdalla hierarkia kysymykseen. Monissa kulttuureissa muun 

muassa afrikkalaisissa kulttuureissa, esimiehen sanaa ei kyseenalaisteta eikä omia mieli-

piteitä tuoda esille. Tämä voi heijastua toimintaan suomalaisessa työkulttuurissa.  

Osa esimiehistä oli pohtinut omaa tapaansa antaa palautetta. Esimerkiksi puhuteltaessa 

aasialaistaustaista henkilöä, joiden omassa kulttuurissa henkilökohtaista palautetta vältel-

lään, niin asiat kerrotaan hienotunteisimmin small talkin kautta. Esimiehen on tärkeää 

luoda ilmapiiri, jossa palautteen anto koetaan helpoksi ja turvalliseksi. 

 

 

 
 

Kuva 15. Palautekulttuurin myönteinen kierre. (Master Suomi. 2014) 

 

Suurin osa esimiehistä tiedostivat, että he voisivat small talkata tai keskustella enemmän 

työntekijöidensä kanssa. Kiireinen arki vie monen aikaa tältä tärkeältä asialta, jolla on kui-

tenkin todettu olevan vaikutusta työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen.  

Osa esimiehistä piti tärkeänä, että suomalaiset työntekijät small talkaisivat enemmän asi-

akkaiden kanssa, tämä tuli esille tarjoilijoista puhuttaessa. Ulkomaalaistaustaiset työnteki-

jät juttelevat enemmän asiakkaiden kanssa kuin suomalaiset. Ulkomaalaiset asiakkaat, 

jotka ovat tottuneet small talkiin voivat pitää suomalaisten hiljaista tapaa töykeämpänä 

verrattuna ulkomaalaisten työntekijöiden tapaan toimia.  

 

Suomen kielen osaaminen ja esimiehen tuki ja vastuu kielen opettamisessa oli toinen 

esille noussut asia. Kielen lähtötaso vaihtelee suuresti eri yksiköiden välillä. Esimiehet oli-
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vat yhtä mieltä siitä, että työnantajan tulisi antaa enemmän eväitä kielen oppimisen tuke-

miseen. Muun muassa työnantajan puolesta olisi kerätty materiaalia kielikurssien järjestä-

jistä ja ohjeistettu millä tavalla työnantaja tukee kursseille osallistuneita. Maksaako työn-

antaja osan kurssista? Pitääkö kursseille meno huomioida työvuorosuunnittelussa? Näihin 

kysymyksiin toivottiin vastauksia ja yhtenäistä linjausta.  

Esimiehen ja muun tiimin tuella on suuri vaikutus kielen oppimisessa. Aikaa tulisi löytää 

päivittäin edes muutaman minuutin ajan jutusteluun, jolloin työntekijän on helppo vahvis-

taa kielellistä osaamistaan.  

Monella esimiehellä oli hankaluutta tulkita, onko asia tullut ymmärretyksi työntekijän 

osalta. Ymmärryksen varmistukseen voi käyttää apuna kuvallisia ohjeita ja pyytää työnte-

kijä toistamaan asia tai kertomaan asia omin sanoin. 

 

4.8 Tutkimuksen luotettavuus 

Arvioidessa tutkimuksen luotettavuutta käytetään reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä. 

Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli vastaukset eivät ole sattumanva-

raisia. Laadullisessa tutkimuksessa heikko reliabiliteetti voi tulla kyseeseen muun muassa 

aineiston epätarkasta litteroinnista.  

Validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta, eli 

tutkitaan sitä mitä oli tarkoituskin tutkia. (Helsingin yliopisto) Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa luotettavuutta parantaa tutkijan kertoma tarkka selitys tutkimuksen toteuttamisesta. 

Kauan aikaa käytettiin haastatteluihin, mitkä olivat olosuhteet, oliko häiriötekijöitä ja tutki-

jan oma itsearviointi tilanteesta. (Hirsjärvi & ym. 2009, 232) 

 

Teemahaastattelunkyselylomake (liite 1) toimi pohjana haastattelujen kululle. Haastattelun 

runko eli kysymysten aihepiirit olivat lähetetty kutsukirjeen mukana esimiehille. Osa esi-

miehistä oli tutustunut aihepiireihin etukäteen tarkemmin kuin toiset. He, jotka olivat mietti-

neet jo asioita ja valmistautuneet haastatteluun, niin heidän kauttaan tuli myös eniten ke-

hitysehdotuksia. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia jokaisessa haastattelussa, tämä 

todisti, että vastaukset olivat reliaabeleja.  
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5 Pohdinta 

Työn tekeminen oli erittäin mielenkiintoista ja hieno oppimisprosessi itselleni. Aihe herätti  

paljon keskustelua ja haastatteluiden edetessä aiheen moninainen merkitys ulkomaalais-

taustaisten henkilöiden työllistymisestä ja sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja 

työkulttuuriin herätti mielenkiinnon aivan uudelle tasolle.  

Yrityksillä koko Suomessa on paljon tehtävää moninaisuuden edistämisessä ja työpaikko-

jen mahdollistamisessa jokaiselle alkuperästä riippumatta. Suomi kansainvälistyy kovaa 

vauhtia ja digitalisaatio tuo globaalin maailman lähelle, tässä maailmassa jokaisella pitää 

olla yhtäläiset mahdollisuudet tehdä niin vapaa-ajan kuin työelämästään oman näköi-

sensä. Matkailu- ja ravintola-ala kasvaa Suomessa ja tarvitsee mukaan paljon uusia teki-

jöitä, jotta yritykset edustavat kansainvälistyvää ja moninaista Suomea tulee ulkomaalais-

taustaisia työntekijöitä löytyä yrityksen eri tasoilta.  

 

 
5.1 Kehitysehdotukset toimeksiantajalle 

Haastatteluiden pohjalta keräsin toimeksiantajalle vietäväksi kehitysehdotuksia sekä vink-

kejä esimiehiltä toisille, miten toiset toimivat eri tilanteissa. Tässä listaa esille nousseista 

asioista: 

 

 Enemmän koulutus- ja perehdytysmateriaalia englanniksi, varsinkin sähköisessä 
muodossa 

 Videoissa puhe suomeksi ja teksti englanniksi 
 Koulutusmateriaalia nuorisoystävällisempään muotoon kuten YouTube-videot ja 

podcastit 
 Kuvallisia ohjeita kirjallisten lisäksi, muun muassa jätteenkäsittelyyn liittyvät ohjeet 
 Tervehtiminen. Käytä töihin tullessa aikaa käydä tervehtimissä jokainen tiimisi jä-

sen henkilökohtaisesti. Suoran kanssakäymisen kautta saat helpommin tietoon 
mieltä painavat asiat. Suora vaikutus työhyvinvointiin. 

 Kannusta tiimiläisiäsi suomen kielen kursseille ja ota aikataulut huomioon työvuo-
roissa. Tähän toivottiin työnantajan puolelta selkeä linjaus asian hoitoon. 

 Käytä aikaa small  talkiin ja suomen kielen tukemiseen. Kollegoilla tärkeä asema 
kielen vahvistamisessa. 

 Small talk osana asiakaspalvelua  vaikutus asiakastyytyväisyyteen, erityisesti 
hotelleissa, joiden asiakaskunta koostuu suurimmilta osin ulkomaalaisista 

 Päättäkää, että työkieli on suomi  vahvistaa oppimista. Yhden hotellin keittiössä 
tämä oli toimintatapa. 

 Palautekulttuurin kehittäminen. Esimiehet saavat liian vähän palautetta omasta 
työstään työntekijöiltään  vaikutus toiminnan kehittämiseen 

 Työtehtävien kierrätys ymmärryksen lisäämisenä, miten oma työ vaikuttaa koko-
naisuuteen 

 Henkilökuntaedut yksiin kansiin niin suomeksi kuin englanniksi. Voitaisiin käyttää 
hyväksi työhaastatteluissa  kilpailuetu ja työnantajamielikuvan luonti 

 Oma-aloitteisuuden esille tuominen, rohkaistaan työntekijöitä  luo vastuuntun-
netta 
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Esimiehet pohtivat myös, miten koko ajan kiristyvässä työtilanteessa, jossa jo nyt osaavaa 

henkilökuntaa on vaikea löytää, Sokotel Oy saa parhaat tekijät, kansallisuudesta riippu-

matta rekrytoitua. Puhuimme paljon työnantajamielikuvan kehittämisestä ja miten sen 

avulla saataisiin houkuteltua hyviä ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä yritykseen. Yrityksen 

arvoihin lisäisin monimuotoisuuden kunnioittamisen ja yhteneväiset kehittymismahdolli-

suudet jokaiselle kulttuurista riippumatta. Kuten jo opinnäytetyön alussa mainittiin, niin 

MaRa Ry:n tutkimuksen mukaan alalle tulee 30.000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 men-

nessä. Suurin osa ulkomaalaistaustaisista työskentelee tavallisina työntekijöinä, siivoojina, 

keittiöapulaisina ja tarjoilijoina, jotta yritys edustaa monimuotoisuutta niin tulee ulkomaalai-

sia löytyä myös esimies- ja päällikkötason tehtävistä. Tätä viestiä lähtisin viemään työnan-

tajana eteenpäin ”yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla”. 

Osa haastatteluista tehtiin Tampereella. Siellä monikulttuuristen kysymysten parissa ei ole 

painittu niin paljoa kuin pääkaupunkiseudulla. Toive oli, että pääkaupunkiseudulla luodaan 

hyvät ohjeistukset ja toimintatavat, joita on helppo jalkauttaa eteenpäin, kun ulkomaalai-

sen työvoiman osuus kasvaa myös muualla Suomessa. Tilanne työvoiman osalta on var-

masti erilainen jo viiden vuoden päästä tästä hetkestä eli vuonna 2023. 

 

Suosittelen jokaisen esimiehen tutustumaan kirjaan ” Monikulttuurinen työpaikka, opas 

esimiehille”. Kirjan tarkemmat tiedot löytyvät lähdeluettelosta. Työterveyslaitoksen sivuilta 

löytyy Monikulttuuristen työpaikkojen resurssimittari, jonka avulla on helppo selvittää, mi-

ten omalla työpaikalla monikulttuurisuus on otettu huomioon, tämän avulla on helppo poh-

tia ja kehittää omaa toimintaa eteenpäin.  
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Lopuksi vielä SWOT- analyysi Sokotel Oy:n tilanteesta monikulttuurisen työyhteisön työn-

antajana: 

 

 

Vahvuudet: 

- Iso yhtiö, paljon työmahdollisuuksia 
- Esimiehet tottuneita monikulttuuri-

suuteen 
- Yhteiskuntavastuu isona yrityk-

senä, vaikutusmahdollisuus 

Heikkoudet: 

- Työntekijöiden kielitaito 
- Palautekulttuuri  pitäisi nähdä 

toiminnan kehittämisen kannalta 

Mahdollisuudet: 

- kielen oppimisen tukeminen  si-
touttaminen työpaikkaan 

- urakehitys suuressa yrityksessä 
- luodaan yhtäläiset mahdollisuudet 

kaikille 

Uhat: 

- Kilpailijat, siirrytään paremman eu-
ron perässä muualle 

- lainsäädäntö, eu-alueen ulkopuoli-
sille pitäisi tarjota täydet tunnit 
muuten oleskelulupa katkeaa 

- työntekijöiden suuri vaihtuvuus  
rekrytointi on kallista 

 

 

 

5.2 Oman oppimisen arviointi 

Olin yllättynyt kuinka helposti opinnäytetyön tekeminen lähti liikkeelle. Löysin hyviä läh-

teitä ja aiemmin tehty opinnäytetyösuunnitelma toimi hyvänä pohjana varsinaiselle työlle. 

Kirjoittaminen on sujunut koko ajan sujuvasti ja tavoitteenani on ollut kirjoittaa sivu per 

päivä tahdilla. Suurimmaksi ongelmaksi olen kokenut rajauksen sisällä pysymisen. Tähän 

aiheeseen liittyy monia asioita ja teksti oli monesti lähdössä sivuraiteille. Koin, että Sokotel 

Oy:n yhteyshenkilö oli hyvin mukana prosessissa. Hän halusi lukea opinnäytetyösuunni-

telman läpi ja yhdessä kävimme lävitse kysymykset haastatteluja varten. Myös kirjoittami-

nen kesäaikaan on ollut ajoittain haasteellista lomien ja muiden menojen takia, keskittymi-

nen kirjoittamiseen ei kesäaikaan ollut aina parhaimmalla mahdollisella tasolla. Tutkimus-

ongelman alakohdat vaihtuivat hiukan työn edetessä. 

 

Haastattelut sujuivat erittäin hyvin, esimiehet keskustelivat mielellään aiheesta ja kertoivat 

avoimesti töissä eteen tulleista tilanteista. Sain myös hyvin kehitysehdotuksia työnantajan 

suuntaan. Haastateltuja oli yhteensä kaksitoista, suurin osa pääkaupunkiseudulta. Tein 

useamman haastattelun päivässä, haastatteluihin käytin yhteensä aikaa 6 päivää. 

Yleensä haastattelut kestivät noin neljästäkymmenestä minuutista tuntiin. Nauhoitin kaikki 
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haastattelut ja litteroin ne myöhemmin. Litterointi oli odotettua hankalampaa, aineistoa oli 

yhteensä reilu kymmenen tuntia ja aineistoon purkuun kului huomattavasti aikaa. Litteroin-

nissa käytin apuna sanapilvisovellusta, answer garden. Sanapilvisovellus nosti hyvin esille 

eniten käytetyt adjektiivit ja toteamukset kulttuurien eroavaisuuksista. Samat asiat nousi-

vat esille melkein kaikissa haastatteluissa. Toinen hankaluus koski haastattelujen puh-

taaksi kirjoittamista. Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä ei ole selkeitä sääntöjä siihen, mi-

ten tutkimustulokset tulee esittää opinnäytetyössä. Tätä varten tarvitsin opinnäytetyöoh-

jaajani näkemystä. 
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Liitteet 

 

Liite 1. 

Hei, 

olen tekemässä opinnäytetyötäni Sokotel Oy:lle, aiheena Monikulttuurisen työyhteisön 

käytännön lähiesimiestyö. Työn tutkimusosiota varten haluaisin haastatella henkilökohtai-

sesti noin kymmentä esimiestä. Jos sinun tiimissäsi työskentelee useampia kansallisuuk-

sia ja haluat omalta osaltasi olla mukana tämän mielenkiintoisen aiheen toteutuksessa, 

niin olisin todella kiitollinen suostuessasi haastatteluun. Haastattelut toteutettaisiin syys-

kuun alussa työpaikoillanne, kesto puolesta tunnista tuntiin. 

Haastattelut nauhoitetaan litterointia varten, vastaukset pysyvät anonyymeina. Haastatte-

lukysymykset ovat seuraavilta aihealueilta: perehdytys ja ymmärrettävyyden varmistami-

nen, suomen kielen tukeminen osana työssäoppimista, ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy 

ja kulttuuritietämys. 

Haastattelusta kiinnostuneita pyydän olemaan yhteydessä viimeistään 24.8.2018 sähkö-

postitse kirsi.tuovinen@myy.haaga-helia.fi tai +358 50 367 6785 

Kiitoksena osallistuneille tarjotaan S-ryhmän ravintolalahjakortti. 

Kiitos! 

Ystävällisin terveisin 

Kirsi Tuovinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

Liite 2. 

 

 

Teemahaastattelulomake 

 

Taustakysymykset: 

Esimiesvuodet _____________________________ 

Kansallisuuksien määrät _____________________ 

 

Haastattelun ensimmäisen osan kysymykset liittyvät yleisempiin kulttuurieroavaisuuksiin 

1. Ajankäsitys 
2. Suomalaisen työkulttuurin matala hierarkia 
3. Oma-aloitteisuus työpaikalla 
4. Palautekulttuuri 
5. Sukupuoliroolit 
6. Small talk 
7. Uskonto 
8. Mitä piirteitä toisit muista kulttuureista suomalaiseen työkulttuuriin? 

 

Toisen osion kysymykset koskevat suomen kielen käyttöä töissä ja kielen oppimista sekä 

muualla hankittua osaamista/koulutusta 

9. Suomen kielen lähtötaso  
10. Kannustetaanko työpaikalla kielen oppimiseen 
11. Miten näet työnantajan vastuun kielen oppimisessa 
12. Mahdollistatko esim. työvuorojen osalta henkilön osallistumisen kielikurssille 
13. Tukeeko muu työyhteisö kielen oppimista mm. antaa aikaa keskustelulle 
14. Miten suomen kielen puutteellinen taito vaikuttaa perehdytykseen? 
15. Miten varmistat, että asiat ovat ymmärretty? 
16. Onko työntekijöilläsi muualla hankittuja koulutuksia, jos on, niin miten ne on huomi-

oitu nykyisessä työssä? 

 

Kolmas osio liittyy työssä kohdattuun syrjintä ja ristiriitatilanteisiin 

17. Oletko havainnut esimiehenä tiimissäsi syrjintää tai epätasa-arvo/ ristiriitatilan-
teita? 

18. Miten olet toiminut, jos olet havainnut? 
19. Miten esimiehenä voit ennaltaehkäistä ko. tilanteiden syntyä 

 

Neljäntenä kohtana saa lähettää toiveita tai kehitysehdotuksia työnantajalle 

 

 


