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1. Järjestöllinen aloite nimettömästä työnhausta 

Minna Karvonen 
  
Aloitteessa ehdotamme, että Feministinen puolue ottaa toiminnassaan käyttöönsä nimettömän 
työnhaun. Puolueen toimiessa pääosin vapaaehtoisten voimin esitämme, että nimetöntä 
työnhakua sovelletaan myös avoimeen hakuun laitettujen vapaaehtoistoimien täyttämisessä, 
mikäli hakijoita toimeen on ollut useampi kuin yksi. Aloite on linjassa Feministisen puolueen 
yleisohjelman kanssa, jossa syrjintää ehkäisevä nimetön työnhaku sisältyy feministiseen 
työelämäpolitiikkaan. 
  
Nimetön työnhaku voidaan toteuttaa sähköisenä palveluna tai siten, että valintapäätökseen 
osallistumaton henkilö poistaa ensiksi hakemuksista tunnistetiedot. Nimetöntä työnhakua 
käyttävien ja kokeilleiden tahojen mallissa poistettavia tietoja ovat nimi, osoite, ikä, sukupuoli, 
syntymäpaikka, siviilisääty, kansallisuus ja äidinkieli. Näin valinta muodostuu osaamisen 
perusteella, kun jäljelle jää osaamisesta kertova tieto - ammatti, koulutus ja työkokemus. 
 
Puoluehallituksen lausunto: 
 
Anonyymi työnhaku edistää yhdenvertaisuutta työnhakijoiden kesken ja työnhaussa 
tapahtuvaan diskriminaatioon anonyymi työnhaku on yksi ratkaisu. Anonyymi työnhaku antaa 
kaikille yhtäläiset mahdollisuudet hakea työ-/vapaaehtoistyötehtäviä perustuen heidän 
pätevyyteensä ja osaamiseensa. Anonyymi työnhaku vähentää esimerkiksi etnisyyden, kielen, 
kulttuurin, sukupuolen, iän tai perhesuhteiden perusteella tapahtuvaa syrjintää.  
 
Anonyymia työnhakua on jo kokeiltu monissa isoissa kaupungeissa Suomessa (ml. Helsinki ja 
Espoo). Nyt esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten, rodullistettujen, vammaisten henkilöiden 
ja oleskeluluvalla työskentelevien ihmisten työllistyminen on muita vaikeampaa, ja se näkyy 
myös palkkauksessa.  Yleisohjelmansa mukaisesti Feministinen puolue haluaa lisätä nimetöntä 
työnhakua ja kehittää aktiivisesti muita menetelmiä, joilla estetään syrjintää työnhaussa.  
 
Koska puolue haluaa edistää nimetöntä työnhakua, on hyvä aloittaa omista prosesseista. 
Puoluehallitus esittää siis aloitteen hyväksymistä. 
  



2. Järjestöllinen aloite paikallisyhdistyksen vuosittaisesta avustuksesta 

Feministinen puolue Pirkanmaa 
  
Aloitteessa ehdotamme paikallisyhdistyksen vuosittaisen avustuksen korottamista nykyisestä 
sadasta eurosta. Korotuksesta huolimatta avustus voi säilyä nykyisellä tavalla 
harkinnanvaraisena, jolloin puoluehallituksen työvaliokunta myöntää avustuksen. Korotus 
kuitenkin nostaisi maksimin vähintään 200 euroon. Puoluekokouksessa voidaan päättää 
euromääräisen korotuksen sijasta myös periaatepäätöksestä avustusmäärän nostamisesta. 
  
Toiminnassamme Pirkanmaan piirijärjestönä koemme, että sadan euron vuosittainen avustus 
tapahtumien järjestämiseen rajoittaa toimintaamme. Tampereella ei ole ilmaisia 
kokoontumistiloja yhdistyksille; kirjastotilojen ja muiden vastaavien tilojen käyttäminen on 
maksullista. Tämän hetkisestä budjetista ei riitä varoja kahden tapahtuman järjestämiseen 
vuodessa, puhumattakaan siitä, että pääsisimme Tampereen ulkopuolelle tekemään 
toimintaamme tutuksi. Jäsenten aktivoiminen toimintaamme mukaan ja näkyvyys useiden 
vaalien lähestyessä ovat niin piirillemme kuin koko puolueelle tärkeitä, ja näitä molempia 
tavoitteita tukee avointen tapahtumien järjestäminen. 
 
Puoluehallituksen lausunto: 
 
Paikallisryhmille puolueen keskusorganisaatiosta maksettava tuki on yksi tärkeä tapa tukea 
jäsenyhdistyksiä niiden alkuvaiheessa, ennen oman varainhankinnan vakiintumista.  
 
Nykyinen tuki sisältää tuen yhdistyksen rekisteröimiseksi sekä vuosittaisen tuen tapahtumien 
järjestämistä varten. Lisäksi puolueen jäsenmaksuista tilitetään puoluekokouksen päätöksen 
mukainen osuus jäsenmaksutilityksenä paikallisyhdistyksille.  
 
Kokonaisuudessaan paikallisyhdistyksille tilitettävien maksujen osuus on puolueen vuoden 
2018 ja 2019 talousarvioissa 13% sen varsinaisen toiminnan kuluista eli 2000 euroa 15 000 
eurosta. Puoluehallitus pitää tuen määrää oikeasuhtaisena suhteessa puolueen omaan 
taloudelliseen liikkumavaraan, josta kustannetaan puolueen pääasiallinen toiminta. 
 
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous ei siksi asetu kannattamaan aloitetta sen 
nykymuodossa, vaan esittää siihen seuraavaa muutosta: 
 
Myönnetään tukea jatkossakin sekä rekisteröitymismaksuihin tietyin ehdoin että vuosittaiseen 
tapahtuma-avustukseen budjetin sallimissa rajoissa. Vuoden 2019 talousarviossa se tarkoittaa 
100 euron tukea vuodessa ryhmää kohden.  
 
Jo olemassaolevan tuen rinnalle lisätään mahdollisuus anoa harkinnanvaraista tukea 
tapahtumille, joiden puoluehallitus arvioi hakemuksen perusteella olevan riittävän vaikuttavia 
puolueen tavoitteiden edistämiseksi. Puoluehallitus voi tällöin tukea tapahtumia puolueen 
omasta tapahtumabudjetista. 
 



Lisäksi laaditaan opas paikallisjärjestöjen viestintää ja varainhankintaa varten. 
Paikallisjärjestöjen toiminnan taloudellisen perustan tulisi perustua omaehtoiseen 
varainhankintaan. Jäsenhankinta, vastikkeellinen rahankeräys, kahvimyynti, arpajaiset omissa 
tilaisuuksissa ja vastikkeeton varainhankinta vaalien aikana ovat tärkeitä keinoja vahvistaa 
yhdistysten taloutta. 


