


Pienet yritykset (alle 50):

HUONE Events Hotel

HUONE Events Hotel on hotellinomainen tapahtumapaikka kokouksille ja 
yritystapahtumille

• Evon ja Jussi Söderlund perustivat HUONEen vuonna 2012.

• HUONE työllistää 12 henkilöä Suomessa ja 10 vastikään avatussa Singaporen 
toimistossa.

• Suomessa HUONE työllistää työntekijöitä 5 eri kansallisuudesta.

• HUONE on aina nähnyt itsensä kulttuuriltaan kansainvälisenä yrityksenä. 
Henkilöstö tuo eniten arvoa yrityksen liiketoiminnalle ja asiakkaille. Koko 
henkilöstö nauttii monimuotoisessa tiimissä työskentelystä, missä he voivat 
oppia eri kulttuureista ja erilaisista toimintatavoista. Yrityksen tavoitteena on 
kasvaa globaaliksi yritykseksi, tämän tavoitteen jakaa koko henkilöstö.

• Lisätietoa https://www.huone.events/

https://www.huone.events/


Keskisuuret yritykset (50-250):

JS Suomi Oy

JS Suomi on erikoistunut MultiMediaEsitteisiin, jotka räätälöidään 
tarkasti asiakkaiden tarpeisiin.

• JS Suomi on osa globaalia JS World Media, joka toimii 11 maassa.

• JS Suomi avattiin vuonna 2009, ja nykyään yritys työllistää 58 
henkilöä Suomessa.

• Ensimmäinen ulkomaalaistaustainen työntekijä palkattiin vuonna 
2010, ja nykyään noin 15% henkilöstöstä on 
ulkomaalaistataustaisia.

• Lisätietoa http://www.jssuomi.fi/

http://www.jssuomi.fi/


Suuret yritykset (yli 250):

WSP Finland Oy

WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä suunnitteluyritys. WSP tarjoaa 
palveluita suunnittelussa, konsultoinnissa ja muotoilussa. WSP:n pääalat 
ovat yhdyskuntasuunnittelun eri osa-alueet ja erilaisten kohteiden ja 
materiaalien rakennetekniikka.

• Suomen WSP on osa globaalia WSP Groupia, ja Suomessa yritys työllistää 
noin 500 henkeä.

• WSP:llä monikulttuurisuus tulee ennen kaikkea eri suunnittelualojen 
kirjosta. Eri alojen insinöörit , muotoilijat ja arkkitehdit työskentelevät 
yhteisissä projekteissa. Henkilöstön kieli- ja kulttuuritaustat vaihtelevat ja 
englantia kuulee jo aika arkisesti. Suomeen ulkomailta saapuvat osaajat 
ovat WSP:lle todella tärkeitä alan kärsiessä kroonisesta tekijäpulasta

• Lisätietoa http://www.wsp-pb.com/fi/WSP-Finland/

http://www.wsp-pb.com/fi/WSP-Finland/


Kunniamaininta:

BlueFors Cryogenics Oy

BlueFors on erikoistunut kehittyneisiin ultramatalien lämpötilojen jäähdyttimiin, 
joita käytetään erityisesti kvanttiteknologian alalla tieteelliseen tutkimukseen. 

• Rob Blaauwgeers ja Pieter Vorselman perustivat yrityksen vuonna 2008.

• BlueFors työllistää noin 80 henkeä, joista 16% on ulkomaalaistaustaisia.

• Yrityksessä työskentelee henkilöitä 10 eri kansallisuudesta.

• BlueForsilla on alusta asti ollut selvää, että ihmisten taustoilla ei ole merkitystä. 
Osaaminen ja pätevyys, sekä henkilön sopeutuminen tiimiin ja organisaatioon 
merkitsee. Näin yritykseen saadaan parhaat tekijät. Monimuotoisuus luo 
muutoskykyä, tuo uusia näkökulmia, ja on hauskaa. BlueFors on onnistunut 
luomaan voittamattoman yhdistelmän suomalaisen korkeakoulujärjestelmän 
parhaista puolista ja kansainvälisestä myynti- ja innovaatio-osaamisesta. 
Henkilöstö nauttii osallistavassa ja avoimessa ilmapiirissä työskentelystä.

• Lisätietoa http://www.bluefors.com/

http://www.bluefors.com/


Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailu järjestettiin yhteistyössä 
Helsingin seudun kauppakamarin COME-projektin, 

Keskuskauppakamarin ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.  

Helsingin seudun kauppakamarin COME-projekti on osa Töissä 
Suomessa -hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja 

Uudenmaan liitto.


