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Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia,
vaan kuulutte Jumalan perheeseen,
samaan kansaan kuin pyhät.

Ef. 2:19 
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Monikulttuurinen maailma kaipaa monikulttuurista 
työyhteisöä 

Toimiessani merimiespappina Hollannissa 
minulla oli vihkioikeus. Sitä käyttäessäni kui-
tenkin huomasin, että yhteistä eri maiden 
avioliittokäsityksissä on vain yksi seikka: 
jokseenkin täydellinen ymmärryksen puute 
sen suhteen, että joku ylipäätään voisi mennä 
naimisiin ulkomaalaisen kanssa ja että jos-
sakin voi olla toisenlainen vihkimiskäytäntö 
kuin meillä. Milloin takkusin jonkin pikku-
kaupungin maistraatin, milloin Australian 
lähetystön kanssa.

Viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana olen saanut tuntuman yli puoleen- 
toistasataan uuteen pappiin. Vaikka kaikki ovatkin olleet suomalaista alkuperää, samasta 
muotista he eivät ole tulleet. Yksi puhuu ketshuaa, toinen tuntee goottikulttuuria. 
Kolmas on tehnyt jo yhden uran molekyylibiologian erityisosaajana, kun taas neljäs 
on lähtenyt lukemaan teologiaa heti lukiosta päästyään ja asettuu koko papiston nuo-
rimpaan päähän. Viidennen käänteentekevimmät hengelliset kokemukset sijoittuivat 
aikoinaan helluntaiseurakuntaan, mutta kuudes on hiljakseen kasvanut kutsumukseensa 
omassa luterilaisessa kotiseurakunnassaan.

Monikulttuurisuus on tosiasia. Sitä voi pitää silkkana ongelmana ja sopeutua siihen 
kankeasti ja vaikeasti, niin kuin kansainvälisten avioliittojen kohdalla on näyttänyt tapah-
tuvan. Se on kuitenkin myös mahdollisuus, jopa lupaus: uskon monenkirjavan papis-
tomme paremmin täyttävän tehtävänsä ja hoitavan virkansa kuin yksimuotoisen. Moni-
kulttuurisuushan ei ole vain tuontitavaraa, vaan suurelta osin koto-Suomessa kasvanutta.

Tervetuloa töihin! on maahanmuuttajia rekrytoivan välttämätön työkalu ja erinomainen 
opastaja. Se kertoo selkeästi – ongelmakohtia väistelemättä – kuinka kannattaa ja voi toi-
mia. Se tekee vaikeasta, työläästä ja muita koskevasta ikävästä tehtävästä meille kuuluvan 
kiinnostavan ja lupaavan mahdollisuuden. Yhtä aikaa kuin antaa välineet tämän päivän 
työelämään, se vie kirkon juurilleen. Siihen monikulttuuriseen vuorovaikutukseen, jonka 
keskellä se syntyi, kasvoi ja alkoi kukoistaa.

Kaarlo Kalliala
Turun arkkihiippakunnan piispa



qsymbolilla merkityt termit löydät sanastosta, s. 31
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Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työssäsi

 – perehdytät tai ohjaat maahanmuuttajataustaisiaq työtovereita

 – vastaat seurakunnan työhönotosta tai vaikutat siihen

 – haluat oppia toimimaan monikulttuurisessaq työyhteisössä.

Oppaasta saat neuvoja siihen, miten seurakunta voi

 – edistää työelämän yhdenvertaisuuttaq

 – varmistua työhönoton syrjimättömyydestäq

 – saada työntekijöikseen osaavia maahanmuuttajia

 – oppia toimimaan monikulttuurisena yhteisönä.

Tervetuloa monikulttuuriseen työyhteisöön

David Caceres del Castillo
Nuoriso- ja kansainvälisen työn tekijä,
Olarin seurakunta

”Seurakuntien pitää luottaa ihmisiin enemmän
ja arvostaa erilaista koulutusta.”

Monikulttuurisessa työyhteisössä toimimiseen voi valmistautua. 
Haasteista voi oppia ja ennakkoluulot voi voittaa. 

 – Tunnista muualla hankittu osaaminen.

 – Tiedosta ennakko-oletukset ja vältä stereotypioitaq – kohtaa ihminen!

 – Arvosta toisia kulttuureja ja toimintatapoja.

 – Opettele kohtaamaan erilaisuutta omassa toimintaympäristössäsi.

 – Ole valmis joustamaan omista tavoistasi.



Oppaan eri osiot painottuvat eri tilanteissa eri tavoin. Oppaassa puhu-
taan sekä vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien tukemisesta työharjoitte-
lunq ja avustavien töiden keinoin että sellaisista maahanmuuttajista, joilla on 
paljon koulutusta ja osaamista.
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Miksi maahanmuuttajia?
Kirkko on luonteeltaan universaali, maailmanlaajuinen. Ihmisten luomien raja-aitojen 
ylittäminen on kirkolle annettu tehtävä. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu oleellisena 
osana kaikkien ihmisten lahjojen arvostaminen. Monikulttuurisuuden tulee olla luonnol-
linen osa seurakunnan toimintakulttuuria – myös rekrytoinnissa.

Maahanmuuttajia yhdistää vain yksi asia: he ovat syntyneet jossain muussa maassa kuin 
Suomessa. Koulutus, osaaminen, persoonallisuus, kielitaito, uskonto, kulttuuri, elämän-
kokemus ja elämäntilanteet vaihtelevat äärimmäisen paljon. Monikulttuurinen työyhtei-
sö kohtaa yllättäviäkin tilanteita ja sovittelee yhteen erilaisia toimintatapoja.

Maahanmuuttajien työllistäminen tarkoittaa sitä, että seurakunta etsii osaavaa työvoimaa 
aiempaa suuremmasta joukosta ja tarjoaa jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden osoittaa 
osaamisensa. Maahanmuuttajien palkkaaminen ei tarkoita sitä, että seurakunnan pitäisi 
palkata työntekijöitä, jotka eivät selviydy tehtävistään.

 Jos maahanmuuttajat jätetään ulkopuolelle, myös heidän osaamisensa jää ulko-   
 puolelle. Monikulttuuristuva yhteiskunta tarvitsee ammattilaisia monista kulttuureista.

Maahanmuuttajien työtehtävät

Maahanmuuttajia toimii seurakunnissa kaikilla työaloilla, mutta eniten avusta-
vissa keittiö- ja kiinteistötehtävissä. Nämä ovat luontevia sisääntuloammatteja 
suomalaiseen työelämään siksi, että niissä ei vaadita vahvaa kirjallista kielitai-
toa tai muodollista pätevyyttä. Ei-hengellisissä tehtävissä toimivan ei myös-
kään tarvitse olla kirkon jäsen.

Uhkana kuitenkin on, että maahanmuuttajille tarjotaan vain avustavia tehtä-
viä. Heillä on paljon annettavaa myös hengelliseen työhön tai seurakunnan 
toiminnan kehittämiseen ja strategiatyöhön. Monilla on vaativampiin tehtä-
viin tarvittavaa osaamista ja kielitaitoa.

Huomioi maahanmuuttajat yhdenvertaisinaq hakijoina aina,
kun täytät seurakunnassa mitä tahansa tehtävää.
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Usein maahanmuuttajan työnsaanti pysähtyy näkymättömiin esteisiin. Joskus esteenä 
on suora syrjintäq, mutta useammin tiellä ovat rakenteet ja totutut toimintatavat. Niiden 
muuttaminen vaatii aktiivista toimintaa ja tahtoa – kykyä tehdä asiat toisin, jotta muutos 
on mahdollinen.

Työn hakeminen on yksi vaikeimmista kielenkäyttötilanteista. Miltä tuntuisi ha-
kea töitä kielellä, jota olet opiskellut muutaman vuoden? Osaisitko laatia virheettömän 
ja sujuvan hakemuksen? Entä osaisitko silti tehdä työsi ammattitaitoisesti?

Muodolliset pätevyysvaatimukset eivät ole sama asia kuin vaadittava osaaminen. Millä 
eri tavoilla osaamisen voi osoittaa?

Älä suurentele puutteita, vaan mieti, miten ne voidaan ylittää. Anna tilaa työssä 
kehittymiselle.

Rekrytoinnin tulpat voi purkaa

Syrjintä työhönotossa on kielletty

Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän ja takaa ihmisille yhdenvertaisuuden 
lain edessä.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi on lisäksi säädetty yhdenvertaisuuslaki. 
Ketään ei saa asettaa perusteettomasti eriarvoiseen asemaan esimerkiksi kan-
salaisuuden, etnisen taustan, kielen tai uskonnon perusteella. Lisäksi laki vel-
voittaa viranomaisia edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti.

Työelämää koskevat myös työ- ja hallintolain säädökset työntekijöiden tasa-
puolisesta kohtelusta ja hyvästä virkamiestoiminnasta.



* Lue lisää selkokielestä, s. 14
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1. Vaadi vain sitä kielitaitoa, jota 
tehtävässä todella tarvitaan
 – erottele suullinen ja kirjallinen 
kielitaito

 – harkitse, onko ruotsin kielen taito 
välttämätön vaatimus juuri tässä 
tehtävässä

 – arvosta monipuolista kielitaitoa.

2. Laadi pätevyysvaatimukset 
laajalla haarukalla
 – arvosta myös muuta kuin kirkon 
alan koulutusta silloin, kun se on 
mahdollista

 – kerro, että pätevyyden voi osoittaa 
myös työkokemuksella

 – hyväksy myös ulkomailla hankittu 
koulutus ja työkokemus

 – jousta muodollisista vaatimuksista 
erityisesti projekteissa ja 
määräaikaisuuksissa.

3. Käytä työpaikkailmoituksessa 
selkeää ja helppoa kieltä*

 – jätä pois ammattitermit, lyhenteet 
ja kapulakieli

 – vältä yleisiä, henkilökohtaiseen 
vaikutelmaan perustuvia ilmaisuja 
kuten ”huumorintajuinen”

 – erota taustoittava teksti 
varsinaisesta ilmoitustekstistä

 – korosta avainsanoja
 – lyhennä tekstiä silloin, jos haet 
tekijää käytännön työhön.

5. Käytä kannustavia ilmaisuja
 – ”rohkaisemme erityisesti maahan-
muuttajataustaisia hakijoita”

 – ”toivotamme tervetulleiksi 
maahanmuuttajataustaiset 
työtoverit”.

4. Tiedota työpaikoista aktiivi-
sesti eri kanavia käyttäen
 – TE-toimiston maahanmuuttaja-
virkailijat ja muut maahanmuutta-
jia työssään kohtaavat ammattilaiset 
tuntevat työstä kiinnostuneita

 – kirjastot, kulttuurikeskukset ja 
maahanmuuttajajärjestöt ovat 
hyviä tiedotuskanavia

 – muista ilmoittelussa maahan-
muuttajien käyttämät erikieliset 
tiedotusvälineet.

6. Jos käytät rekrytointikonsultin 
tai työvoimatoimiston palveluja
 – pyydä heitä tarjoamaan myös maa-
hanmuuttajataustaisia ehdokkaita.

7. Älä täydennä ansioluettelon 
aukkoja omilla ennakko- 
oletuksillasi
 – anna hakijan itse kertoa oleellinen 
osaamisestaan.

8. Tapaa maahanmuuttajataustai-
set hakijat henkilökohtaisesti
 – saat osaamisen esille paremmin 
kasvokkain kuin kirjallisesti

 – saatat keksiä lisää hakijalle sopi-
via työtehtäviä, vaikka hän ei sopisi 
juuri hakemaansa tehtävään

 – hakijalle syntyy kokemus mahdol-
lisuuden saamisesta ja vakavasti 
ottamisesta.

9. Luo järjestelmälliset kriteerit 
sosiaalisen osaamisen arvioin-
tiin
 – arvioi hakijan vuorovaikutustaidot, 
ryhmätyötaidot, konfliktinratkaisu 
sekä monikulttuurisuusosaaminen 
ja monipuolinen elämänkokemus.

10. Perusta sellaisia tehtäviä, joissa 
kulttuurienvälisestä osaamises-
ta on hyötyä
 – vahvista maahanmuuttajatyötä ja 
monikulttuurista osaamista kaikilla 
työaloilla.
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Palkkatuki – jos perehdyttäminen pelottaa tai osaaminen 
arveluttaa
Jos päätät palkata työttömän työnhakijan, on mahdollista saada työvoimahallinnolta 
palkkatukeaq palkkakustannuksiin. Tämä korvaa työnantajalle riskiä siitä, että työelä-
mästä kauan poissa olleen henkilön perehdyttäminen vaatii aikaa tai hänen työpanok-
sensa voi alkuun olla tavallista pienempi.

Palkkatuen määrä vaihtelee, ja se on maksimissaan joitakin satoja euroja kuukaudessa. 
Tuen myöntämisestä päättää aina työ- ja elinkeinotoimisto, ja tuen saanti riippuu työn-
hakijaan, työn ehtoihin ja työnantajaan liittyvistä tekijöistä. Tukea pitää aina hakea ennen 
työsuhteen alkua. Tuki myönnetään määräajaksi. Kysy lisää TE-toimistosta!

Työharjoittelu on ensimmäinen askel
Työharjoittelu on hyvä tapa saada kokemusta työelämästä silloin, kun kielitaito tai am-
mattiosaaminen ei vielä riitä palkkatyöhön. Työharjoittelu on oleellinen osa maahan-
muuttajien kotoutumistoimenpiteitäq. Työharjoittelupaikan tarjoaminen on hyvä 
ensimmäinen askel kohti monikulttuurista työyhteisöä, sillä se on työnantajalle 
maksutonta.

Työvoimapoliittinen työharjoittelu on eri asia kuin kirkon alan opintoihin kuuluva seu-
rakuntaharjoittelu, ja se kestää yleensä 3–24 kuukautta. Työharjoittelijoita voi kysyä 
TE-toimistosta tai kielikursseilta. Harjoittelija ei saa palkkaa, vaan ylläpitokorvaustaq. 
Seurakunta voi järjestää säännöllistä työharjoittelutoimintaa yhdessä maahanmuuttajia 
kouluttavan oppilaitoksen kanssa.

Tukea on tarjolla ensimmäisiin askeliin
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Reilun työn seurakunta
Tehdystä työstä tulee maksaa korvaus. Tukitoimet kuten työharjoittelu ja palkkatuki ovat 
aina väliaikaisia ratkaisuja. Liian moni jää kiertämään harjoittelupaikkojen ja tukitöiden 
muodostamille ”välityömarkkinoille” vailla mahdollisuutta pysyvään työsuhteeseen.

Tunne vastuusi työnantajana. Älä käytä tukea tai vapaaehtoista työpanosta väärin. 

 – Palkkaa normaaliin työsuhteeseen aina kun se on mahdollista.

 – Huolehdi siitä, että myös tukityöllistetyt, määräaikaiset ja työharjoittelijat pääsevät 
osaksi työyhteisöä.
 – Maksa samasta työpanoksesta sama palkka.
 – Räätälöi vapaaehtoisille ja harjoittelijoille jatkopolkuja.

Positiivinen erityiskohtelu

Kaikki eriarvoinen kohtelu ei ole syrjintää. Laki sallii ns. positiivisen erityis-
kohtelunq, jolla parannetaan heikossa asemassa olevien mahdollisuuksia. Esi-
merkiksi etnistenq vähemmistöjen erityinen huomioiminen työhönotossa voi 
olla mahdollinen erityistoimi: muodolliset vaatimukset täyttävistä, yhtä tai lä-
hes yhtä pätevistä hakijoista valitaan se, joka edustaa työelämässä aliedustettua 
etnistä taustaa.

Erityiskohtelun tulee aina olla suunnitelmallista ja perusteltua, ja siitä on kes-
kusteltava avoimesti. Sen voi sisällyttää esimerkiksi seurakunnan laatimaan 
tasa-arvo- tai yhdenvertaisuussuunnitelmaan. 

Oleellista on, että

 – tavoitteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen ja edistäminen

 – puututaan tiettyyn, todennettavissa olevaan epäkohtaan, esimerkisi 
maahanmuuttajien suhteettoman pieni osuus työntekijöissä verrattuna 
väestöön

 – toimenpide on määräaikainen ja lopetetaan, kun yhdenvertaisuus on 
saavutettu

 – toimenpide ei ole kohtuuton eikä johda toisten syrjintään.
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Uuden työntekijän perehdyttäminen on aina tärkeää. Maahanmuuttajataustaisen työnte-
kijän perehdyttäminen on helppoa, kun peruskäytännöt ovat kunnossa jo valmiiksi. Voi 
hyvin olla, että maahanmuuttajan perehdyttäminen ei vaadi mitään erityistä.

Epäröitkö? Seuraava muistilista on laadittu monikulttuurisesta perehdyttämisestä saatu-
jen kokemusten perusteella.

Perehdyttämiseen kannattaa panostaa

1. Nimeä yksi vastuuhenkilö perehdyttämiseen ja sovi, että mahdollisia ongel-
mia voi käsitellä tämän saman henkilön kanssa myös myöhemmin.

2. Varaa perehdyttämiseen riittävästi aikaa. Vieraalla kielellä asioiden omaksu-
minen on raskaampaa ja hitaampaa kuin omalla äidinkielellä. Älä kerro liian 
paljon liian nopeasti. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että vieraskielisen pereh-
dyttämiseen kannattaa varata aikaa 1,5 kertaa enemmän kuin suomenkielisen.

3. Pyydä näyttämään tai kertomaan omin sanoin. Varmistu siitä, että opastetta-
va on todella ymmärtänyt mitä sanot. Pelkkä ”joo joo” ei riitä. Varmista erityi-
sesti työturvallisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvät säännöt.

4. Käy huolellisesti läpi oikeudet ja velvollisuudet, erityisesti jos työntekijä ei 
ole ollut aiemmin töissä Suomessa. Selitä, miten sovitaan mahdollisista poissa-
oloista ja miten loma määräytyy sekä miten mahdolliseen häirintään tai muihin 
ongelmiin voi puuttua.
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Parvaneh Zakeri
Naisten ompelupajan ohjaaja,
Tampereen seurakuntayhtymä

”Jos en osaa sanoa suomeksi,
voin näyttää miten työ tehdään.”

5. Viesti selkeästi. Laadi tarvittaessa kuvallisia työohjeita. Huolehdi siitä, että 
työpaikalla jaettava tieto tavoittaa myös maahanmuuttajataustaisen työntekijän. 
Selkosuomea työpaikalla, lue s. 14.

6. Anna palaute välittömästi ja mahdollisimman konkreettisesti. Pelkkä ”hyvin 
menee” ei kerro vielä mitään. Anna korjaava palaute aina kahden kesken ja ole 
hienotunteinen myös kehujen kanssa – eri kulttuureissa kiitosta annetaan ja ote-
taan vastaan eri tavoin.

7. Ota rohkeasti puheeksi mahdolliset ongelmatilanteet. Väärinkäsityksiä tulee 
varmasti puolin ja toisin, ja pienet asiat kasvavat helposti suuriksi. Ole ymmärtä-
väinen ja siedä ristiriitoja – muista, että jokaiseen tilanteeseen on enemmän kuin 
yksi ratkaisu. Konfliktitilanteisiin puuttumisesta, lue s. 20.

8. Opasta myös epävirallisissa asioissa. Työpaikan toimintakulttuuria on vaikea 
pukea sanoiksi. Pukeutumiseen, tervehtimiseen ja vaikkapa toimiston iltapäivä-
kahveihin liittyy paljon kirjoittamatonta, joka on suomalaisille selvää mutta muu-
alta tuleville välttämättä ei. 

9. Luo mahdollisuuksia keskustella työstä. Tee selväksi, että mitä tahansa voi 
kysyä eikä kysyminen ole merkki tyhmyydestä tai osaamattomuudesta. Pyydä pa-
lautetta ja toimi sen pohjalta. Arvosta maahanmuuttajan ehdotuksia työyhteisön 
ja työtapojen kehittämiseksi.

10. Älä oleta, vaan kysy. Jokaisen ihmisen historia ja osaaminen on erilainen. Eri 
asiat tuottavat vaikeuksia – joskus yllättävätkin. Älä oleta, että maahanmuuttaja 
toimii kuten suomalainen. Älä tee oletuksia työntekijän kulttuuritaustan pe-
rusteella, vaan kysy. Lue lisää kulttuurieroista työpaikalla, s. 18.



14

Maahanmuuttajien suomen kielen taito vaihtelee laidasta laitaan. Toinen puhuu suomea 
vain hieman murtaen tai tekee joskus kirjoitusvirheitä, kun taas toinen osaa kieltä vain 
muutaman sanan tai lukutaito puuttuu kokonaan. 

Arki sujuu jouhevammin, kun työpaikalla huomioidaan suomea vieraana kielenä puhu-
vat. Työpaikka voi parhaassa tapauksessa olla kielikurssia tehokkaampi paikka 
kielen oppimiseen. 

Selkeää suomea työpaikalla

Selkokielen perusohjeet

 – Puhut aikuiselle. Älä aseta kuulijaa lapsen asemaan.

 – Äännä sanat selvästi ja kohtalaisen hitaasti.

 – Käytä helppoja lauseita ja suoraa sanajärjestystä 
(kuka tekee, mitä, missä, milloin, miten).

 – Toista sama asia eri tavoilla.

 – Vältä pitkiä sanoja.

 – Kerro asiat ytimekkäästi, vältä sirpaletietoa.

 – Näytä, miten työ tehdään. Havainnollista, piirrä, käytä esimerkkejä.

 – Käytä kehonkieltä, eleitä ja ilmeitä.
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Kirjoitettu kieli
Lähes kaikissa seurakuntien työtehtävissä tarvitaan kirjallista viestintää: pitkiä tekstejä, 
sähköpostia ja lomakkeita. Varmista, että työntekijä osaa täyttää vaadittavat lomakkeet ja 
auta, kunnes työ sujuu. Pidä viestit napakoina ja korosta avainsanoja. Yksinkertainen 
ja selkeä tieto palvelee myös suomenkielisiä. 

Puhekieli
Suomen kirjakieli ja puhekieli ovat hyvin kaukana toisistaan. Usein kielikurssilla painot-
tuvat kielioppi ja kirjallinen ilmaisu, ja käytännön kielitaito opitaan vasta työpaikalla. No-
peaa puhetta ja murteita voi olla vaikea ymmärtää, samoin sananlaskuja ja vertauskuvia.

Kahden kesken puhetta on helpompi seurata kuin kahvipöytäkeskustelua tai tiimipala-
veria, jossa eri ihmiset ja puhetyylit vaihtelevat. Epäviralliset tilanteet ovat tärkeitä niin 
kielen oppimisen kuin työyhteisöön pääsyn kannalta. Huolehdi siitä, että myös maahan-
muuttaja pysyy mukana ja osallistuu keskusteluun.

Ammattisanasto
Kirkon työhön liittyy erityisen paljon erikoissanastoa, jota ei opi kursseilla. Termit ovat 
tuttuja luterilaisen kirkon piirissä kasvaneille, mutta tulokkaalle kirjaimellisesti hepreaa. 
Käy läpi sanastoa kärsivällisesti ja vähän kerrallaan. Toista, kunnes työntekijä alkaa itse 
käyttää sanoja puheessaan. Käytä apuna muistikirjaa tai sanalistaa.

Kieliväsymys
Jatkuva selviytyminen vieraalla kielellä vaatii voimia ja jatkuvaa keskittymistä. On rank-
kaa, kun ei saa itseään ymmärretyksi tai suuri osa keskustelusta vilisee korvien ohi. Moni 
vetäytyy kuoreensa tai vakuuttaa, että ”joo joo ymmärrän”, koska se on helpompi tapa 
selviytyä. Heikosti kieltä osaava ei ole tyhmä.

Anna tilaa myös hiljaisuudelle ja käytännön tekemiselle ilman jatkuvaa painetta kielen 
käyttämiseen. Kannusta kääntämään työohjeet omalle äidinkielelle. Pyydä työntekijää 
opettamaan sinulle omaa kieltään ja käytä oppimaasi taitoa.

Kuuntele kärsivällisesti ja suhtaudu suvaitsevasti vieraaseen ääntämiseen. Muista, että 
kielenkäyttötilanne on maahanmuuttajalle vielä vaikeampi kuin sinulle.

Kielen oppiminen työpaikalla
Järjestä mahdollisuus kielikurssilla käymiseen työn ohessa. Kysy säännöllisesti, mitkä 
kielenkäyttötilanteet ovat vaikeita ja tue tarpeen mukaan. Voit korjata ääntämistä ja aut-
taa sanavalinnoissa, jos maahanmuuttaja ei koe sitä kiusalliseksi. Älä kuitenkaan puutu 
jokaiseen virheeseen, vaan rohkaise käyttämään heikkoakin kielitaitoa.
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Maahanmuuttajien uskonnollinen tausta on paljon kirjavampi kuin kantasuomalaisten. 
Vain harva on liittynyt luterilaisen kirkon jäseneksi. He voivat silti olla kirkossa töissä.

Suomeen muuttavista maahanmuuttajista yli puolet on taustaltaan kristittyjä. 
Käytännössä myös valtaosa kirkkoon työhön hakeutuvista on kristittyjä. Toisesta traditi-
osta tulevalla työntekijällä voi olla hyvin erilainen käsitys kirkon tehtävästä ja luonteesta. 
Hänellä saattaa myös olla erilaisia teologisia näkemyksiä tai painotuksia, kuin mihin lu-
terilainen kirkko on sitoutunut. Toisaalta Suomessa on myös yhä enemmän luterilaisen 
kirkon tehtäviin koulutettuja ja vihittyjä hengellisen työn tekijöitä.

Mahdollisista painotuseroista tulee voida keskustella avoimesti ja rakentavassa hengessä. 
Parhaimmillaan maahanmuuttajan näkemykset ja toimintatavat rikastuttavat ja moni-
puolistavat seurakuntaelämää.

Kirkko on uskonnollinen työyhteisö

Ayob Fesseha Kalu
Työharjoittelija, Valkealan seurakunta

”Kerron pääsiäisestä lapsiryhmille ja käyn
vanhainkodissa vierailulla lähetyssihteerin kanssa.”

Kirkon jäsen vai ei?
Kirkkolaki vaatii valittavalta evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä

 – kaikissa virkasuhteissa

 – toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa, joihin liittyy opetusta, julis-
tusta tai kasvatusta.

Kirkon jäsenyys tai uskonnollinen vakaumus ei saa olla valintakriteeri

 – silloin, kun työsuhteessa tehtävä työ ei ole hengellistä työtä

 – silloin, kun työ ei ole pysyväisluonteista.

Kirkkolaki ei tee eroa sen välille, kuuluuko työntekijä muuhun uskonnolliseen 
yhteisöön vai ei. Esimerkiksi ortodoksikristitty, muslimi ja kirkkokuntiin kuu-
lumaton ovat samalla tavoin kelvollisia ei-hengelliseen työhön kirkossa. 
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Muun uskonnon edustaja kirkon töissä
Arvosta uskonnonvapautta. Tarjoa työntekijälle mahdollisuus oman uskontonsa ja 
perinteensä mukaiseen elämäntapaan. Kunnioita muita elämänkatsomuksia. Työaikana 
tapahtuvan uskonnon harjoittamisen tulee aina olla vapaaehtoista, esimerkiksi työpai-
kalla järjestettäviin hartauden ajaksi voi järjestää muuta työtä ei-kristityille työntekijöille 
tai harjoittelijoille. He saattavat myös olla kiinnostuneita kirkon toiminnasta – kerro 
seurakunnan työstä ja kristillisestä perinteestä.

Työntekijältä tulee kuitenkin aina vaatia lojaaliutta työnantajaa kohtaan. Kristin-
uskon vastainen toiminta ei ole hyväksyttävää kirkon työntekijälle, ja mahdollisen toisen 
uskonnon harjoittamisessa tulee toimia hillitysti ja huomioida seurakunnan ja työpaikan 
luonne.



Kulttuuri vaikuttaa jokaisen tapaan tehdä työtä ja olla tekemisissä työtovereiden kanssa. 
Monikulttuurisessa työyhteisössä on helpompi toimia, jos ymmärtää jotain kulttuuri-
taustan vaikutuksesta ihmisten toimintaan. Sen sijaan kenenkään ei tarvitse tuntea 
kaikkia kulttuureita ja niiden erityispiirteitä.

Työelämässä tulevat esille eri kulttuurien pohjalla olevat tiedostamattomat käsitykset 
ihmisyydestä, ajasta ja auktoriteetista. Kulttuuri ei ole kokoelma pinnallisia kohteliai-
suus- ja sopivaisuussääntöjä, jotka voidaan oppia tapaoppaita lukemalla. Yhteisen toi-
mintakulttuurin löytäminen tai toisen tavan hyväksyminen voi viedä paljon aikaa, niin 
maahanmuuttajalta kuin suomalaiselta. Joustamista tarvitaan molemmilta.

Yleistysten tekeminen kulttuuripiirteistä on aina vaarallista ja voi loukata. Kulttuuri 
muuttuu ajan myötä niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Ihmisten väliset erot 
ovat yleensä suuremmat kuin kulttuurien erot. Kaikki käyttäytymisen piirteet eivät 
johdu kulttuurista. Joitakin kulttuurisia eroja voidaan kuitenkin löytää ja niistä voidaan 
keskustella.

Häpeällä on monet kasvot
Tunteet näkyvät myös työpaikalla. Niitä ilmaistaan kuitenkin eri kulttuureissa hyvin eri 
tavalla – joissain voimakkaammin, joissain hillitymmin. Erityisesti negatiivisten ja ristirii-
taisten tunteiden osoittamisessa on eroja. Yksi vaikeimmista tunteista on häpeä.

Työpaikalla tarkoitus on osoittaa pätevyytensä ja menestyä. Epäonnistuminen, yhteisön 
ulkopuolelle jääminen tai väärinymmärrykset voivat herättää vaikeita nolostumisen tai 
häpeän tunteita. Vaikealta tuntuu myös se, kun huomaa aiheuttaneensa toiselle häpeää.
Häpeä voi ilmetä monella tavalla: yksi vetäytyy, toinen muuttuu aggressiiviseksi tai 
kuittaa tilanteen räikeällä käytöksellä tai naurulla. Esimerkiksi aasialaisten kulttuurien 
käsitys ”kasvojen menettämisestä” liittyy häpeän tunteeseen.

Kulttuuri näkyy työpaikalla
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Esimerkiksi nämä asiat voivat suomalaisella työpaikalla tuntua 
hämmentäviltä:

 – johtaja pukeutuu kuten alaiset ja häntä voi sinutella

 – naiset voivat toimia miesten johtajina

 – työkavereita ja asiakkaita ei ole tapana koskettaa

 – uskonto on yksityisasia, vaikka ollaan kirkossa töissä

 – aikataulut ovat minuutintarkkoja

 – tiimi päättää työstä itsenäisesti

 – työntekijän pitää olla oma-aloitteinen.



Miten valta näkyy?
Käsitys vallasta, sen oikeutuksesta ja tavoista tuoda valta-asemaa esille vaihtelevat suu-
resti eri kulttuureissa. Suomalaisessa kulttuurissa valta-asema ei aina näy selkeästi joh-
tajan käytöksessä tai pukeutumisessa. Työntekijällä tai tiimillä on paljon päätösvaltaa 
omaan työhönsä.

Sen sijaan esimerkiksi Venäjältä tai Afrikan maista kotoisin oleva voi olettaa, että esimies 
antaa yksityiskohtaiset ohjeet ja työtä valvotaan tarkasti. Oma-aloitteisuus, luovuuden 
käyttö tai yhteisissä palavereissa puhuminen voi tuntua röyhkeältä. Esimiehen kanssa 
neuvotteleminen ja palautteen antaminen on silloin vaikeaa.

Yhteisö vai yksilö
Suurin osa maailman kulttuureista on kollektiivisia, yhteisöllisiä. Erityisesti kollektiivi-
suus painottuu taloudellisesti köyhien maiden kulttuureissa. Yhteisön tukea odotetaan 
ja arvostetaan. Tavoitteena on säilyttää ryhmän sopusointu sekä sopeutua yksilön sosi-
aaliseen rooliin.

Suomalainen kulttuuri on suhteellisen yksilöllistä. Meillä arvostetaan yksilön vapautta 
ja vastuuta. Työhönotossa ihmissuhteet ja kuuluminen tiettyyn ryhmään eivät ole niin 
merkityksellisiä kuin jokaisen omat ansiot, yhdenvertainen kohtelu ja selkeät säännöt. 
Työkavereiden kanssa ei useinkaan vietetä vapaa-aikaa, ja työpaikalla keskitytään työteh-
tävien hoitoon eikä yksityisasioihin.
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Milloin sinua hävettää?
Miten toimit, kun olet häpeissäsi??

Mistä sinun työpaikallasi erottaa johtajan?
Mistä voit työssäsi päättää itse? Entä tiimin kanssa??

Pitääkö tämä paikkansa? 
Toimitko sinä näin? Entä työtoverit??

Mistä sinun työpaikallasi voi huomata, että ollaan Suomessa?
Miten sinä tulet puolitiehen vastaan??
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Monikulttuurisuudesta puhutaan liian usein ongelmien kautta. Monesti kulttuurien koh-
taamiset sujuvat hyvin ja kumpikin osapuoli oppii toisiltaan jotain uutta. 

Erilaiset toimintatavat ja kommunikointivaikeudet voivat kuitenkin aiheuttaa myös risti-
riitoja. On hyvä valmistautua siihen, miten epäasialliseen käytökseen ja konflikteihin 
työpaikalla reagoidaan. Ainoa keino selvittää vaikeat tilanteet on puhua niistä avoi-
mesti.

Työntekijöitä on kohdeltava reilusti ja tasapuolisesti, mutta eri toimintatavat huomioi-
den. Aina kannattaa muistaa, että ristiriita on mahdollisuus muutokseen.

 Älä pyri selittämään ristiriitoja kulttuurisilla tekijöillä. Samoja ongelmia tulee myös 
suomalaisten työntekijöiden kanssa.

Jousta siinä missä voit
Konfliktitilanteessa kumpikin osapuoli yleensä ajattelee, että hänen tapansa toimia on 
oikea ja toisen pitäisi oppia toimimaan samalla tavalla. Tätä kutsutaan etnosentrismiksiq. 

On vain harvoja sellaisia töitä, jotka voidaan tehdä vain yhdellä tavalla oikein. Yhtä hyviä 
tai ainakin tarpeeksi hyviä toimintatapoja voi olla useita, ja työssä voi viihtyä vain, jos 
työn tekemisen tapaan voi vaikuttaa. Jokaisen on oltava valmis joustamaan, vaikka omi-
en käytäntöjen muuttaminen voikin olla pelottavaa.

 – Rohkaise työntekijää kertomaan, miltä työnteko tuntuu ja mitä hän haluaisi tehdä 
toisella tavalla.

 – Anna valinnanvapautta työn järjestelyissä.

Vaikeat asiat pitää ottaa puheeksi

Mitkä työpaikan käytännöt 
ovat sellaisia, mistä ei voi 
joustaa?

?
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Kaikkea ei tarvitse sietää
Joustaminen ei tietenkään tarkoita sitä, että mikä tahansa olisi hyväksyttävää. 
Yhteisistä työn tekemisen säännöistä on jokaisen opittava pitämään kiinni. Esimerkiksi 
nuori nainen miehen pomona voi olla outo tilanne, mutta työvuorojen järjestely ei tä-
män vuoksi tule kysymykseen. Myöskään työaikojen suhteen ei voi antaa perusteettomia 
erivapauksia.

Jos työntekijän työssä ja toiminnassa on huomautettavaa, se kannattaa ottaa puheeksi 
mahdollisimman pian, jotta väärinymmärrys ei ehdi kasvaa liian suureksi ja tilanne on 
mahdollista korjata. Muista, että eri kulttuurista tuleva voi reagoida kriittiseen palauttee-
seen yllättävällä tavalla. 

 – Anna korjaava palaute aina kahden kesken ja konkreettisesti. 

 – Älä kerro vain mikä on pielessä, vaan anna selkeä ohje siitä, miten työ 
kannattaa tehdä.

 – Anna aina myös positiivista palautetta, silloin kritiikki on helpompi niellä.

     Jos työsuhde päättyy, katso s. 22 

Syrjinnälle stoppi

Rasismiaq, kiusaamista tai syrjintää ei tule missään tilanteessa sietää – työyhteisöltä, 
seurakuntalaiselta eikä luonnollisesti myöskään maahanmuuttajalta itseltään. Mahdolli-
seen halventavaan tai epäasialliseen käytökseen tulee puuttua välittömästi. Syrjintää on 
myös yhteisöstä ulos sulkeminen tai huomiotta jättäminen. Yhteisöllisestä kulttuu-
rista tulevalle yksin jääminen voi olla hyvin voimakas kokemus.

Monessa maassa monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuusasioissa ei olla yhtä pitkällä kuin 
Suomessa. Rasismia ja ennakkoluuloja esiintyy myös maahanmuuttajien kesken. Niihin 
tulee suhtautua yhtä vakavasti kuin suomalaisten asenteisiin ja käytökseen.

 – Varmista, että jokainen tietää, miten toimia jos kokee tulleensa syrjityksi.

 – Huolehdi siitä, että maahanmuuttaja kokee olevansa tervetullut yhteiseen 
kahvipöytään ja muuhun epäviralliseen kanssakäymiseen.

Miten otat puheeksi kiusallisen asian??

Miten teillä puututaan rasistiseen huumoriin??
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Lyhytkin työharjoittelu tai työpätkä antaa uusia taitoja ja osaamista. Kuitenkin moni 
pettyy, jos pysyvää työtä ei ole mahdollista saada. Pätkästä toiseen eläminen on rasitta-
vaa, ja toistuvat pettymykset turhauttavat.

Tunne vastuu työntekijästä. Älä jätä tyhjän päälle. Kerro selkeästi, milloin työ tai har-
joittelu loppuu. Kerro myös, jos mahdollisuutta työpaikkaan ei ole. Älä nostata turhia 
toiveita.

Ala valmistautua työsuhteen päättymiseen noin kuukautta ennen loppua. Varaa 
aikaa loppukeskusteluun ja molemminpuoliseen palautteeseen. Rohkaise hakemaan seu-
raavaa työpaikkaa jo työsuhteen tai harjoittelun aikana.

Opi kokemuksesta

 – Kysy lähtijältä, miten hän koki työn.

 – Käy keskustelua työyhteisön kesken.

 – Laadi periaatteita ja ohjeita seuraavaa harjoittelua tai työllistämisjaksoa varten.

Kun työ loppuu – muista ihminen

Entä jos menee pieleen?

Ristiriitoihin kannattaa puuttua ajoissa. Yleensä konfliktit on mahdollista 
selvittää puhumalla. Jos keskustelu ei auta, harjoittelu tai työsuhde on mah-
dollista keskeyttää. Yritä aina käydä palautekeskustelu, myös silloin 
kun työntekijä tai harjoittelija itse päättää työsuhteen.

Pohdi, mistä epäonnistuminen johtuu. Onko kyse työnantajan osaami-
sesta? Heikosta valmistautumisesta? Työntekijän henkilökohtaisesta tilan-
teesta? Kulttuurisista seikoista? Jommankumman osapuolen epärealistisista 
odotuksista? Kirjaa ylös oppimasi ja kehitä käytäntöjä.

Kerro työntekijälle rehellisesti, mitä hänen pitäisi tehdä toisin. Ota todesta 
myös saamasi kritiikki. Kerro havainnoista mahdolliselle työvoima- 
ohjaajalle tai kouluttajalle. Älä lannistu, vaan yritä uudelleen toisen 
työntekijän kanssa.

Mikä oli helppoa? Mikä oli vaikeaa? Mitä osaat nyt paremmin?
Miten me osasimme ohjata??



Etsi koulutuspaikkoja, katso s. 24
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Kirjoita aina todistus niin palkkatyöstä kuin harjoittelusta.

 – Korosta positiivisia asioita ja anna negatiivinen palaute mieluimmin erillisellä 
paperilla. Muista, että esimerkiksi kielitaidosta antamasi arvio seuraa seuraaviin 
työpaikkoihin, vaikka kielitaito olisi välillä ehtinyt parantua.

 – Arvioi työntekijän osaamista monipuolisesti ja konkreettisesti.

 – Voit kuvata erikseen suullista ja kirjallista kielitaitoa.

 – Käy arvio läpi työntekijän kanssa, jotta hän varmasti ymmärtää kaiken.

Jos mahdollista, auta maahanmuuttajaa jatkossakin
Pidä yhteyttä työn päätyttyä. Työyhteisön sosiaalinen merkitys on monelle maahan-
muuttajalle todella suuri. Huomaa, että työsuhteen päättymiseen voi liittyä surua ja mui-
ta vaikeita tunteita.

 – Tue työnhaussa, auta ansioluettelon kirjoittamisessa ja kirjoita suosituksia.

 – Kysy omilta verkostoiltasi jatkomahdollisuuksia.

!
”Suoriutui oma-aloitteisesti seuraavista työtehtävistä...”
”Palveli seurakuntalaisia suomeksi, englanniksi ja arabiaksi.”
”Osallistui aktiivisesti oman työnsä suunnitteluun ja yhteisten    
työskentelytapojen kehittämiseen.”
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Suomessa työmarkkinat vaativat paljon laajempaa koulutusta kuin monessa muussa 
maassa. Elinikäisen oppimisen ajatus voi tuntua aikuisesta vieraalta.

Käy yhdessä läpi eri vaihtoehtoja. Auta harjoittelun tai työjakson jälkeen sopivan kou-
lutuksen etsimisessä ja kurssipaikan hakemisessa. Kannusta hakemaan ja kirjoita suosi-
tuskirje!

Kielikurssit
Suomen kieltä voi opiskella

 – työvoimapoliittisessa koulutuksessaq

 – kansalais- tai työväenopistossa

 – kansanopistossa, yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa

 – yksityisessä kielikoulutusta tarjoavassa yrityksessä tai yksityistunnilla

 – järjestön tai seurakunnan kielikurssilla.

Kurssien tarjonta vaihtelee paikkakunnittain. Kursseja järjestetään eri kohderyhmille 
ja eritasoisina. Kursseille voi päästä TE-toimiston kautta tai hakemalla suoraan oppi-
laitokseen. Jotkut kurssit maksetaan itse, toisiin voi saada korvausta Kelasta tai TE-
toimistosta.

Yleissivistävä koulutus
Aikuiset maahanmuuttajat voivat täydentää peruskoulutustaan suorittamalla peruskou-
lun oppimäärän tai aikuislukion. Tämä vaihtoehto kannattaa erityisesti silloin, jos ta-
voitteena on hakeutua jatkossa ammattiopintoihin, mutta koulutuspohja kotimaasta on 
heikko.

Kansanopistot tarjoavat myös yleissivistäviä koulutuksia, jotka auttavat elämänhallinnan 
ja kielitaidon kehittämisessä. Esimerkiksi kristillisten kansanopistojen opinnot kuten 
raamattukurssit voivat olla hyvä vaihtoehto.

Ammatillinen koulutus
Maahanmuuttajalla on sama oikeus ammattikoulutukseen kuin suomalaisella, ja ammat-
ti- tai yliopistotutkinnnon suorittaminen on maksutonta. Kannusta hakemaan kirkol-
lisen alan koulutukseen.

Maahanmuuttajat osallistuvat yleensä samaan opetusryhmään suomalaisten kanssa, jol-
loin suomen kielen taidon pitää olla varsin hyvä. Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestää 
myös englanninkielistä sosionomi-diakonikoulutusta, joka antaa kelpoisuuden kirkon 
diakonian virkaan. Oppilaitosten kesken on keskusteltu myös erityisesti maahanmuutta-
jille suunnatusta suntiokoulutuksesta, seuraa tilannetta!

Ohjaa eteenpäin koulutukseen



Lisätietoa koulutukseen liittyvistä asioista: www.opintoluotsi.fi
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Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus eli MaVa on 
hyvä vaihtoehto silloin, jos tavoitteena on ammatti, mutta suomen kieli tai opiskelutai-
dot vaativat vielä parannusta.

Tutkinnon rinnastaminen tai tunnustaminen Suomessa on tärkeä askel silloin, jos 
kotimaasta on jo olemassa ammattitutkinto.

Oppisopimusq sopii hyvin aikuisen opiskelumuodoksi, koska se yhdistää työn ja am-
mattiopinnot. Seurakunta voi tarjota työssäoppimispaikan, ja oppilaitos järjestää teoria-
opetuksen. Oppisopimusopiskelijan palkkakuluihin saa palkkatukea ja joissain tapauk-
sissa myös tukipalveluita työnantajalle. Kysy lisää oppisopimuskeskuksesta.

Daria Kapusta
Kohtaamispaikan työntekijä,
Iisalmen seurakunta

”Olen taustaltani sosiologi. Suomessa voisin 
opiskella tulkiksi.”

Toinen sukupolvi

Maahanmuuttajavanhempien tai kahden kulttuurin liittojen lapset, ”toinen 
sukupolvi”, ovat paras mittari maahanmuuttajien kotoutumiselle – ja yh-
teiskunnan asennetulpille. Heillä on suomalainen koulutus, kulttuuriosaa-
mista ja kielitaitoa. Pääsevätkö he mukaan työelämään? Vai onko vieraskie-
linen nimi este työnsaannille?

Paras tapa edistää seuraavan sukupolven sopeutumista on huolehtia 
heidän vanhempiensa pääsystä mukaan yhteiskuntaan – työhön, yh-
teisöihin ja päätöksentekoon.



26

Kotoutuminen on kaksisuuntaista; myös suomalaisten on oltava avoimia muutoksel-
le. Maahanmuuttaja ei voi kotoutua, jos suomalainen yhteiskunta ei ota häntä
vastaan.

Työnteko on tehokas tapa kotoutua, varsinkin jos työssä on mahdollista tutustua suo-
malaiseen työkulttuuriin ja käyttää suomen kieltä työkavereiden ja asiakkaiden kanssa.

Maahanmuuttajan mahdollisuudet löytää työtä ovat heikommat kuin Suomessa synty-
neen. Maahanmuuttajien työttömyysprosentti on suhdanteen mukaan noin kaksin- tai 
kolminkertainen suomalaisiin verrattuna. Heikossa taloustilanteessa maahanmuuttajien 
työttömyys pahenee ensimmäisenä.

Syitä vaikeaan työnsaantiin on useita

Maahanmuuttajan on vaikea löytää töitä

Maahanmuuttajaan
liittyvät tekijät

 – kielitaito
 – Suomeen sopivan 

ammattitaidon puute
 – katkot työhistoriassa, 

verkostojen puute
 – traumat ja maahanmuutto- 

prosessin vaikutukset

Yhteiskuntaan 
liittyvät tekijät

 – rasismi ja 
maahanmuuttovastaisuus

 – kulttuurierot

 – vaikea taloustilanne

 – riittämättömät tukipalvelut

 – koulutusjärjestelmän  
puutteet

Työnantajaan 
liittyvät tekijät

 – tiedon puute tai se, 
ettei tule ajatelleeksi

 – kyvyttömyys tunnistaa 
erilaista osaamista

 – joustamattomat käytännöt 
 – ennakkoluulot ja asenteet

 – puutteelliset 
rekrytointiresurssit
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Kahden kerroksen työmarkkinat
Maahanmuuttajat työskentelevät keskimääräistä useammin matalapalkkaisissa tehtävissä 
ja heikoissa työoloissa. Heidän työpanoksensa keskittyy siivous- ja ravintolatyöhön sekä 
rakennus- ja kuljetusalalle.

Yhdenvertaisuus toteutuu vasta sitten, kun maahanmuuttajalla on paitsi mahdollisuus 
saada töitä, myös sama mahdollisuus kuin suomalaisella valita ammattinsa, edetä ural-
laan ja saada koulutustaan vastaavaa, ”hyvää” työtä.

Entä omat työttömät?

Erityinen huomio maahanmuuttajien työllistämiseen voi tuntua hankalalta, 
varsinkin jos omassa lähipiirissä on työttömyyttä. Eikö pitäisi huolehtia en-
sin suomalaisista työttömistä?

Maahanmuuttajat ovat yhtä lailla osa yhteiskuntaamme kuin etnisesti suo-
malaiset henkilöt. Heidän työllistymisensä on yhtä tärkeää kuin kaik-
kien muiden. Tutkimusten mukaan maahanmuuttajien on muita vaikeam-
pi löytää työtä. Kokonaisten väestönosien syrjäytyminen ei ole kenenkään 
etu. Mahdollisimman yhdenvertaisen työelämän edistäminen lisää yhteis-
kuntarauhaa ja yhteistä hyvinvointia.

Ihannetilanne olisi, että jokaiselle olisi töitä. Kun näin ei ole, on tärkeää, 
että työpaikat jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti kaikille.

Phuong Hong Thi Phan
Kahvilaemäntä, Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunta

”En tiennyt, että kirkolla on tällaistakin työtä.”
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Maahanmuuttajien tulo työyhteisön jäseniksi voidaan nähdä yhtenä askeleena kohti ai-
dosti monimuotoistaq työyhteisöä.

Kaikilla meistä on erilaisia vakaumuksia, ominaisuuksia ja elämäntilanteita. 
Monimuotoisuutta arvostava työyhteisö sallii työntekijöiden erilaisuuden ja tarvittaessa 
myös erilaiset tuen tarpeet ja joustot. Tämä lisää työhyvinvointia ja sitä kautta työnteki-
jöiden sitoutumista ja työn tuloksellisuutta.

Eri taustasta tuleva jäsen tuo työpaikalla näkyväksi paljon sellaista, minkä suomalaiset 
tai jo pitkään samassa työssä olleet voivat ottaa itsestään selvänä. Näiden asioiden läpi-
käyminen voi tuntua rasittavalta tai pelottavalta. Toisaalta keskustelun kautta tulee uusia 
oivalluksia ja tervettä kriittisyyttä: miksi meillä muuten tehdään näin? 

Mitä enemmän erilaisia näkökulmia henkilöstöllä on, sitä enemmän mahdollisuuksia on 
löytää uusia, luovia ratkaisuja ja palvella erilaisia seurakuntalaisia. Monimuotoisuuden 
johtaminen tarkoittaa kykyä sovitella yhteen erilaisia toimintatapoja ja rohkaista 
luovuuteen.

Motivaatio erilaisuutta hyväksyvän työelämän edistämiseen nousee myös kristillisestä 
ihmiskuvasta ja kirkon arvomaailmasta. Kirkon on työyhteisönä toimittava oman arvo-
pohjansa mukaisesti. Jokaisen ihmisen luovuttamattoman ihmisarvon ja osallisuuden 
oikeuden on oltava luovuttamattomia arvoja myös kirkon työyhteisöissä.

Monimuotoisuus tavoitteeksi työyhteisölle
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Missä kohti te olette monimuotoisuuden portailla?

Monimuotoisuuden integrointi
Integroidaan monimuotoisuus seurakunnan koko-
naisuuteen. Moninaisuus on oppimisen voimavara. 
Moninaisuutta arvostetaan.

Monimuotoisuuden hyödyntäminen
Erilaisia ihmisiä halutaan hyödyntää asiakaspalvelussa. 
Maahanmuuttajat tekevät maahanmuuttajatyötä. 
Moninaisuudesta ei pyritä oppimaan.

Tasavertaisen kohtelun edistäminen
Noudatetaan lakia. Maassa maan tavalla. Maahanmuuttajat 
hyväksytään, jos he toimivat kuin suomalaiset.

Monimuotoisuuden vastustaminen
Torjutaan erilaisuuden haasteet ja samalla menetetään erilaisuuden edut. 
Ei palkata maahanmuuttajia, ei tule ongelmia.

Tukea työyhteisölle!

Monikulttuurisuus on laaja teema, joka ei mahdu tiiviin oppaan sivuille. 
Omia ja työyhteisön valmiuksia kulttuurienväliseen toimintaan voi 
pohtia ja harjaannuttaa.

Monikulttuurisuuskoulutusta työyhteisöille tarjoavat monet tahot, esimer-
kiksi Kirkkohallitus, Koulutuskeskus Agricola, Suomen Punainen Risti 
sekä koulutusyritykset ja oppilaitokset.

MOD-koulutus on apu moninaisuuden kohtaamiseen itsessä ja ympäris-
tössä. Koulutus koostuu parin päivän perus- ja jatkokurssista. Kursseilla 
on mahdollisuus pohtia omaa ajatteluaan ja suhdettaan erilaisuuteen, ja ne 
sopivat kaikille – työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.

www.evl.fi/mod
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Haluatko lukea lisää? Tämän oppaan kirjoittamisessa on käytetty seuraavia lähteitä:

Oppaita työyhteisölle:
Puhumalla paras – ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Sisäasiainministeriön julkaisut 
1/2008.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas. Sisäasiainministeriön julkaisu 10/2010.

Erilaisuus energiaksi. Diversa Consulting / Anna Savileppä 2010. 
http://www.diversa.fi/erilaisuus_energiaksi_tyokirja.pdf

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen – käsikirja työhön perehdyttäjälle 
ja työyhteisölle. SAK 2007.

Maahanmuuttajat työpaikalla. Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin. Koulutuskeskus 
Salpaus. http://www.salpaus.fi/material/maahanmuuttajat.pdf

Menestystä monimuotoisuudesta – elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä moni-
muotoisuuden johtamiseen. YES – yhdenvertaisuus etusijalle -hanke. Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2010.

Tutkimustietoa maahanmuutosta, yhdenvertaisuudesta ja 
kirkon työmarkkinoista:
Björklund, Liisa ja Grönlund, Henrietta: Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistäjänä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 28/2009.

Grönlund, Henrietta: Yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhtei-
söissä. Kirkkohallitus 2010.

Haikkola, Lotta ja Martikainen, Tuomas (toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS Kir-
jat 2010.

Maahanmuuttajien työllistymisen esteet – kohti ennakoivaa ja vaikuttavaa verkostotyötä. 
Sisäasiainministeriö, ALPO-projekti 2011. 

Wrede, Sirpa ja Nordberg, Camilla (toim.): Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eri- 
arvoisuus. Palmenia 2010.

Kirjallisuutta 
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Maahanmuuttaja – henkilö, joka on muuttanut Suomeen muualta pysyväisluonteisesti. 
Yläkäsite ja kompromissitermi, joka voi muuttua leimaavaksi. Maahanmuutto on vain 
yksi tapahtuma ihmisen elämässä.

Uussuomalainen – toinen nimitys maahanmuuttajalle. Korostaa sitä, että maahan-
muuttajakin on suomalaisen yhteiskunnan jäsen.

Oleskelulupa – ulkomaan kansalaisen lupa oleskella pysyvästi Suomessa. Voidaan 
myöntää esimerkiksi kansainvälisen suojelun tarpeen, työn tai perhesuhteen perusteella. 
Oleskelulupaan liittyy lähes aina oikeus tehdä töitä. Oleskelulupa voi olla pysyvä tai 
väliaikainen. EU-kansalainen ei tarvitse erillistä oleskelulupaa.

Kansalaisuus – maahanmuuttaja voi hakea Suomen kansalaisuutta oleskeltuaan Suo-
messa kuusi vuotta. Kansalaisuuden saadakseen pitää todistaa riittävä suomen tai ruot-
sin kielen taito.

Kotoutuminen – maahanmuuttajan sopeutuminen Suomeen. Kotoutumiseen kuuluu 
kielen ja yhteiskunnan pelisääntöjen opettelu, oman paikan löytäminen yhteiskunnassa ja 
sosiaalisessa ympäristössä sekä usein työpaikan löytäminen. Kotoutuminen on vuosien 
prosessi, joka vaikuttaa myös henkiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin. Epäonnistunut 
kotoutuminen voi johtaa syrjäytymiseen ja sosiaalisiin ongelmiin.

Kotoutuminen on kaksisuuntaista: myös suomalaisten on ”kotouduttava” monikult-
tuuriseen yhteiskuntaan. Kotoutumisesta käytetään myös nimitystä integraatio.

Kotouttaminen – yhteiskunnan toteuttamia toimenpiteitä, jotka edistävät kotoutumista. 
Esimerkiksi kielikoulutus, perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta tai työnvälityspalvelut. 
Kotouttamistyötä tekevät niin viranomaiset kuin järjestöt ja seurakunnat.

Sanastoa 
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Siirtolainen – henkilö, joka on muuttanut kotimaastaan vapaaehtoisesti esimerkiksi 
työn, opiskelun, perhesuhteiden tai seikkailunhalun vuoksi. Ei pakolainen.

Pakolainen – henkilö, joka on joutunut muuttamaan pois kotimaastaan esimerkiksi 
sodan tai nälänhädän vuoksi. Lainsäädännön näkökulmasta henkilö, jolle on myönnetty 
oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella (pakolaisstatus). Kiintiöpakolainen 
on henkilö, joka on tullut Suomeen vuosittaisessa 750 pakolaisleiriltä tulevan henkilön 
kiintiössä.

Turvapaikanhakija – henkilö, joka on itsenäisesti matkustanut toiseen maahan ja anoo 
sieltä oleskelulupaa ja kansainvälistä suojelua. Saa oleskella maassa turvapaikkahakemuk-
sen käsittelyn ajan. Turvapaikkaa hakee Suomesta vuosittain noin 3 000–6 000 henkilöä, 
ja positiivisia turvapaikkapäätöksiä tehdään noin 500. 

Paperiton siirtolainen – henkilö, jolla ei ole oleskelulupaa siinä maassa, jossa hän 
asuu. Arviot paperittomien siirtolaisten määrästä vaihtelevat joistakin sadoista tuhansiin 
henkilöihin Suomessa.

Paluumuuttaja – henkilö, joka muuttaa takaisin entiseen kotimaahansa. Suomessa 
usein tarkoittaa myös entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneita suomalaisten jälke-
läisiä, joilla oli aiemmin mahdollisuus hakea oleskelulupaa suomalaisten sukujuurien 
perusteella.

Työperäinen maahanmuuttaja – henkilö, jolla on Suomeen muuttaessaan työpaikka 
täkäläisessä yrityksessä ja joka saa oleskeluluvan tämän työsuhteen perusteella.

Perheenyhdistäminen – Suomessa asuva maahanmuuttaja voi tietyin edellytyksin saada
oleskeluluvan myös perheenjäsenilleen (puoliso ja lapset, alaikäisen vanhemmat). 
Perheenyhdistämistä hakevan henkilön oleskeluluvan mukaan edellytyksenä saattavat 
olla perheen elättämiseen riittävät tulot.

Siirtotyöläinen – henkilö, joka tulee Suomeen väliaikaisesti työhön. Ei varsinainen 
maahanmuuttaja, koska tarkoitus ei ole asua pysyvästi Suomessa. Ei ole Suomen sosiaa-
liturvan tai kotouttamistoimien piirissä.
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Monikulttuurisuus – monikulttuurinen väestö koostuu monista eri kansallisuuksista, 
etnisistä taustoista ja kieli- ja kulttuuriryhmistä. Monikulttuurinen yhteiskunta pyrkii 
edistämään eri ryhmien välistä vuoropuhelua ja yhdenvertaisuutta, ja näkee eri kulttuurit 
rikkautena ja mahdollisuutena.

Etnosentrismi – ajattelumalli, jonka mukaan oma (esimerkiksi suomalainen) toiminta-
tapa on tavallinen tai normaali, ja muut toimintatavat näyttävät siihen verrattuna poik-
keuksellisilta ja vääriltä. Etnosentrismi on ihmiselle luontaista, mutta se estää näkemästä 
moninaisuuden tuomia etuja ja estää yhdenvertaisuuden toteutumista.

Rasismi – ajattelumalli, jonka mukaan toiset etnisyydet tai kulttuurit ovat lähtökohtai-
sesti toisia parempia. Oikeuttaa esimerkiksi syrjinnän.

Etnisyys – henkilön kansallisesta, kielellisestä ja kulttuurisesta taustasta koostuva identi-
teetti. Termillä viitataan usein erityisesti etnisiin vähemmistöihin tai vieraita kulttuureja 
edustaviin henkilöihin.

Stereotypia – yksinkertaistettu näkemys tiettyyn ihmisryhmään liittyvistä ominaisuuk-
sista. Perustuu usein ennakkoluuloihin ja haittaa ihmisten yksilöllisyyden näkemistä. 
Esimerkiksi ”suomalaiset ovat hiljaisia” tai ”naiset ovat tunteellisia”.

Yhdenvertaisuus – periaate, jonka mukaan kaikki ihmisryhmät ovat lähtökohtaisesti 
samassa asemassa. Esimerkiksi työnhakijoita tai työntekijöitä ei saa kohdella eri tavoin 
etnisen taustan, uskonnon, iän tai sukupuolen perusteella. Yhdenvertaisuuden toteutta-
minen vaatii usein heikossa asemassa olevien ryhmien aseman parantamista.

Tasa-arvo – sukua yhdenvertaisuus-termille, mutta käytetään useimmiten sukupuolten 
yhdenvertaisuuden yhteydessä.

Monimuotoisuus – periaate, jonka mukaan erilaisuus on yhteisön voimavara. Esimer-
kiksi työntekijöiksi pyritään saamaan eri taustoista tulevia ihmisiä ja johtamaan heitä 
niin, että kaikkien lahjat ja luovuus pääsevät esiin.

Syrjintä – yhdenvertaisuuden vastakohta. Ihmisten asettaminen perusteettomasti eriar-
voiseen asemaan. Syrjintä voi olla suoraa (esimerkiksi rotuerottelu) tai epäsuoraa, jolloin 
perustelu on näennäisesti syrjimätön, vaikka se todellisuudessa aiheuttaa eriarvoisuutta 
(esimerkiksi virheettömän suomen kielitaidon vaatiminen, vaikka sitä ei työssä tarvita). 
Rakenteellinen syrjintä tarkoittaa yhteiskunnassa vallitsevia käytäntöjä, jotka suosivat 
jotain ihmisryhmää toisen kustannuksella.

Positiivinen erityiskohtelu – toimenpiteitä, jotka tähtäävät heikossa asemassa olevien 
ryhmien tilanteen parantamiseen ja rakenteellisen syrjinnän poistamiseen. Esimerkiksi 
maahanmuuttajille suunnatut erityispalvelut tai sukupuolikiintiöt.
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Työharjoittelu, työelämävalmennus, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta – työ-
voimahallinnon ja Kelan kustantamia tukitoimia työttömille työnhakijoille. Näihin osal-
listuva henkilö ei saa palkkaa, vaan ylläpitokorvauksen harjoitteluajalta. Työnantajalle 
ei tule kustannuksia. Eri tukimuotoihin liittyy erilaisia rajoituksia ja paikallisia toiminta- 
tapoja, ja niistä pitää aina sopia TE-toimiston kanssa. Työharjoittelu on tarkoitettu nuo-
rille, työelämävalmennus yli 25-vuotiaille. Työkokeilu liittyy työkyvyn selvittämistarpee-
seen tai ammatinvaihtoon. Kuntouttavaa työtoimintaa koordinoi kunta, ja se on suun-
nattu pitkäaikaistyöttömille. 

Palkkatuki – taloudellinen tuki, joka vähentää työnantajan kustannuksia pitkään työttö-
mänä olleen henkilön palkkauksessa. Haetaan TE-toimistosta ennen työsuhteen solmi- 
mista.

Oppisopimus – järjestely, jossa suuri osa ammattitutkinnon opinnoista suoritetaan 
työssäoppimispaikalla. Opiskelijan kanssa solmitaan työsuhde, johon saa palkkatukea. 
Opintoja täydennetään teoriaopetuksella oppilaitoksessa.

Työvoimapoliittinen koulutus – työttömille tai työttömyysuhan alaisille suunnattua 
kokopäiväistä koulutusta. Koulutus on opiskelijalle maksutonta, ja opiskeluajalta makse- 
taan ylläpitokorvaus. Voi olla ammatillista, työnhakutaitoihin liittyvää tai esimerkiksi kie-
likoulutusta.

Ylläpitokorvaus – kannustinraha, jota Kela maksaa työvoimahallinnon toimenpiteisiin 
kuten koulutukseen tai harjoitteluun osallistuville. Tarkoitettu esimerkiksi työharjoittelu- 
paikalle matkustamiseen. Vuonna 2012 ylläpitokorvaus on 9 euroa päivässä.





Yhdessä työhön

Kuka pääsee kirkkoon töihin?

Miten käännämme erilaisuuden eduksi?

Ketä työhönotto suosii ja ketä syrjii?

Miten seurakunta voi edistää yhdenvertaisuutta työelämässä?

Tervetuloa töihin! on opas seurakunnille ja muille kristillisille työnantajille 
monikulttuuriseen rekrytointiin ja perehdyttämiseen.

www.kirkkopalvelut.fi/yhdessa


