
URAPAJAT
CV-työpajat klo 12.00-14.30 (ei ilmoittautumista)
1.10. Visuaalinen CV-työpaja

5.11. CV workshop in English 

1.12. Kirjoita hyvä CV – sisällöt kuntoon 

Haastattelusimulaattori (FI/EN)
21.10. klo 14-16 Varaa haastattelusimulaatio:

25.11. klo 10-13 https://bit.ly/TAMKtyoelama

Urapajat ovat osa TAMK Urapalveluiden ja TUURA – Tukea urapolulle –hankkeen yhteistyötä.
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https://bit.ly/TAMKtyoelama


Nelli Pahkamäki | suunnittelija

TAMK Urapalvelut





Taustaa 

• Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten 
ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena 
opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. 

• Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten 
ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä 
eriytyvänä urakehityksenä. 

→ Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden 
tunnistamista, tunnustamista, asenteiden avaamista ja uusien käytänteiden 
kehittämistä.



Turvallisempi tila ja vuorovaikutus

1. Arvostamme erilaisuutta. Jokaisella yksilöllä 
on oikeus osallistua sellaisena kuin hän on 
tuntien olonsa turvalliseksi.

2. Vältämme oletusten tekemistä. Olemme 
avoimia uuden oppimiselle.

3. Jaamme ajatuksiamme ja kokemuksiamme
sen verran kuin itse koemme sopivaksi.

4. Kuuntelemme aktiivisesti ja tasapuolisesti 
kaikkien ajatuksia ja kokemuksia.

5. Kielenkäyttömme on vastuullista ja 
huomaavaista.



Alkulämmittely: Sarjakuvat

- Mitä ajatuksia herää?
- Oletko itse törmännyt 
vastaaviin tilanteisiin? 
- Mitä tilanteissa voisi 
tehdä?
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Tasa-arvoisesta työelämästä on määritetty laissa:

• Suomen perustuslaki 

• Työsopimuslaki

• Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

• Yhdenvertaisuuslaki

• Rikoslaki

• Muita lakeja: Työsuojelulaki 

•Työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä 
yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää.
• Yli 30 työntekijän työpaikoille pitää laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.



Syrjintä

Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa työntekijää eri asemaan iän, alkuperän, 

kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai 

muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.
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Syrjintä voi olla

• välitöntä, jolloin henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista henkilöä 
vastaavassa tilanteessa syrjivän syyn perusteella. 

• välillistä, jolloin tasapuoliselta näyttävä säännös, peruste tai käytäntö johtaa 
siihen, että henkilö joutuu syrjivän syyn perusteella epäedulliseen asemaan 
muihin nähden.

• häirintää, jos se liittyy johonkin kiellettyyn syrjintäperusteeseen ja se on 
henkilön arvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaavaa käyttäytymistä, 
jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri

• kohtuullisten mukautusten epäämistä, jos työnantaja ei tee asianmukaisia 
ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavia kohtuullisia mukautuksia, jotta 
vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä ja 
suoriutua työtehtävistään ja edetä työurallaan.

• ohje tai käsky syrjiä jotakuta, kuten syrjintään liittyvä tai syrjinnän 
aikaansaamiseksi annettu opastus, toimintaohje tai velvoite. Esimerkiksi 
työnantaja kieltää alaistaan palkkaamasta tiettyyn etniseen ryhmään 
kuuluvaa henkilöä.
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Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

• Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai 

vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä.

• Häirintää on esimerkiksi: toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät 

ja pilkkaavat puheet, työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen 

tai aseman kyseenalaistaminen, työyhteisöstä eristäminen, seksuaalinen häirintä.

• Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä tai vaarantaa sen.

• Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. 
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Pienryhmäkeskustelu

- Teemakortit keskustelun apuna
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Näin toimit kohdatessasi epäasiallista kohtelua
1. Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi.

2. Ilmaise epäasiallisesti käyttäytyvälle, että et hyväksy toimintaa ja pyydä häntä 
lopettamaan. Suurin osa tilanteista ratkeaa avoimella keskustelulla osallisten välillä. Jos 
et uskalla yksin mennä epäasiallisesti käyttäytyvälle kertomaan, voit pyytää avuksesi 
ystävän tai esimerkiksi opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilön.

3. Ota yhteys opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöön, joka auttaa sinua selvittämään 
tapausta täysin luottamuksellisesti.

4. Pidä kirjaa tapahtumista, mahdollisista muista läsnäolijoista ja pidä tallessa mahdolliset 
todisteet, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Kun tilannetta käsitellään kokouksessa, 
pyydä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.

• Opiskelijoiden välisessä tilanteessa koulutuksessa häirintäyhdyshenkilöitä 
ovat:

Epäasiallinen käytös - TAMK 
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• Ilmoita asiasta esihenkilöllesi 

•Harjoittelun aikana ilmoita asiasta myös ohjaavalle opettajalle

•Voit myös keskustella asiasta työpaikan työsuojeluvaltuutetun tai 
luottamusmiehen kanssa.

•Mikäli keskusteltuasi työnantajan kanssa edelleen epäilet tulleesi 
syrjityksi jollakin yhdenvertaisuuslain tarkoittamalla 
syrjintäperusteella tai et saa selvitettyä asiaa työnantajasi kanssa, 
voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastojen työsuojelun 
vastuualueiden puhelinneuvontaan 0295 016 620

Jos koet häirintää tai syrjintää 
työpaikalla

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/puhelinneuvonta


Lisätietoa ja neuvoja:

Työsuojelu.fi

Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt:

Opiskelijan opas 
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KIITOS!


