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Piilotyöpaikat ja verkostoituminen 

- Ainoastaan neljännes työssäkäyvistä on työllistynyt avoimen ilmoituksen 
kautta (Sitra 2017) 

- Asiantuntijat suosittelevat työnhakijoita verkostoitumaan. Onko suhteilla 
enemmän merkitystä kuin kyvyillä ja osaamisella? 

- Suosivia nimityskäytäntöjä esiintyy sekä julkisten virkojen täytössä että 
liike-elämässä 

- Kuntatasolla hyvä veli –verkostoihin liittyvä vallan väärinkäyttö näkyy 
yleisimmin juuri virkojen täyttämisessä (Kunnallisalan kehittämissäätiön 
kysely 2012, Maan tapa –kysely 2012) 



Työpaikkailmoitusten vaatimukset

- TTL:n Pekka Varje on tutkinut ihannetyöntekijän kuvaa Helsingin Sanomien 
työpaikkailmoituksissa 1940-luvulta 2000-luvulle 

- 40- ja 50-luvut: persoonallisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ei 
juuri kiinnitetty huomiota 

- 60- ja 70-luvut: uusia asioita: sosiaalisiin suhteisiin liittyvät vaatimukset, 
työssä viihtyminen ja itsensä toteuttaminen 

- 80- ja 90-luvut: henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, tunneilmaisuun ja 
sosiaalisten suhteiden hallintaan liittyvien vaatimusten lisääntyminen 

- 2000-luku: ilmoitukset muuttuivat yhä vaativammiksi, hakijalta vaaditaan 
motivaatiota ja kiinnostusta 

- Tunnekäyttäytymiseen, motivaatioon ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
liittyvien vaatimusten määrä kasvanut moninkertaiseksi



Ihanteellinen persoonallisuus 

- Työntekijän oltava sielullaan mukana työssä 

- Työelämässä arvostettuja temperamentin piirteitä: sosiaalisuus, aktiivisuus, 
rohkeus, ulospäinsuuntautuneisuus 

- Keltikangas-Järvinen: Persoonallisuus on noussut työelämässä keskeiseen 
rooliin, vaikka se ennustaa heikosti ihmisen toimintaa työssä. Ekstrovertit 
eivät ole introvertteja parempia työntekijöitä, mutta heitä suositaan 
rekrytoinnissa. 

- Persoonallisuustestien käyttö on yleistynyt. Testejä ei ole normitettu eivätkä 
ne useinkaan kestä tarkastelua nykyaikaisen tieteellisen psykologian 
näkökulmasta 

- Sosiaalisuus ei ole sama asia kuin sosiaaliset taidot 

- Persoonallisuuden tulo arvioinnin kohteeksi on johtanut 
persoonallisuussyrjintään ja vähentänyt erilaisuuden sietämistä 

- Lisäksi: etnisyyteen, ikään ja sukupuoleen perustuva syrjintä



Vähälahjaisuusmyytti 

- Työttömyyskysymyksessä huomio kääntynyt yhä enemmän rakenteellisista 
syistä työttömien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 
- ”Köyhien joukossa on erittäin paljon vähälahjaisia ihmisiä, joille nykyinen 
työelämä on liian haastavaa.” – Osmo Soininvaara 
- Pitääkö työntekijän olla poikkeuksellisen kyvykäs pärjätäkseen nykyajan 
työelämässä? Voi päinvastoin ajatella, että työntekijöiden tarvitsee osata 
entistä vähemmän, kun koneet hoitavat enemmän tehtäviä. Vähälahjaisia 
ihmisiä on jopa eduskunnassa asti... 
- Vähentymässä olevien yksinkertaisten liukuhihnatöiden määrää on liioiteltu 
- Fyysisten töiden vaatimuksia on helppo aliarvioida 
- Työttömyyden näkeminen ”heikosti tuottavien” työntekijöiden ongelmana 
- Työn tuottavuus ei riipu ensisijaisesti yksittäisestä työntekijästä vaan 
yhteiskunnallisesta ja teknologisesta kehityksestä 
- Monissa ammateissa tuottavuuden käsite on mieletön



Viekö tekoäly työt?



- Maailmalla käytiin jo 50-luvulla keskustelua siitä, ettei ammattitaidottomille 
työntekijöille ole kysyntää 

- Jos työttömyys on vähälahjaisten ongelma, niin mikä selittää yhä kasvavan 
akateemisen työttömyyden? 

- 22 % työttömistä korkeakoulututkinnon suorittaneita (2018) 

- Työttömyysluvut paljastavat vain yhden puolen akateemisten kohtaamista 
työttömyysongelmista. Jatko-opiskelijat, työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 
koulutustaan vastaamattomiin tehtäviin työllistyneet 

- ”Heikosti tuottavan” työn tekijöiden vaihtuminen 

- Juhana Vartiainen: Hae puhelinmyyjäksi!



- Jari Sarasvuo: Ammattitaidon tunnusmerkki on se, että sille löytyy ostaja, 
eikä ilman ostajaa ole ammattitaitoakaan. 

- Miten työnantaja erottaa ammattitaidon työhakemuksesta? 

- Työnantajat uskovat, että työttömyys muuttaa työnhakijaa huonommaksi 

- Rappeutumisteoria 

- On virhe sekoittaa henkilön kyvyt eli se, mitä hän voi tehdä siihen, mitä hän 
tekee


