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Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta yleisesti

• Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, joka käsittää 
myös sukupuoli-identiteetin eli kunkin oman kokemuksen sukupuolestaan 
sekä sukupuolen ilmaisun eli sukupuolen tuomisen esiin pukeutumisella, 
käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

• Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai 
kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan 
ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, 
seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

All that we share

• https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


Pelastusalan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Toukokuussa 2020 perustettu

Pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä:

Kimmo Kohvakka, SM (pj)

Tanja Ulvinen, SM (vpj)

Mira Leinonen, AVI (siht)

Maija Tuori, SSPL

Mervi Parviainen, Pelastusopisto

Tuula Kukonlehto, SPAL

Timo Sovanen, SPEK

Tiia Tiesmäki, Pelastusalan naiset ry

Pirjo Tuominen, aluehallintovirastot

Petteri Helisten, pelastuslaitokset

Kaikilla on myös henkilökohtaiset varajäsenet.

• Naisten osuus sopimuspalokuntalaisista 
1204/15358 = 7,8 % (3 pelastuslaitosta ei ole 
eritellyt tietoa)

• Naisten osuus pelastustoiminnassa 36/3857 = 
0,93 %

• Naisten osuus hallinto- ja tukipalveluissa 
198/599 = 33,1 %

• Naisten osuus turvallisuuspalveluissa 78/345 
= 22,6 %

• Naisten osuus päätoimisissa 
(pelastustoiminta, hallinto- ja tukipalvelut ja 
turvallisuuspalvelut) 312/4801 = 6,5 %

• Lisäksi naisten osuus ensihoidossa 621/1416 = 
43,9 %

Vuosi 2019 sukupuolijakauma (lähde: SM)



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä teetti kaksi kyselyä 
alan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilasta 29.10.-16.11.2020:

• Pelastuslaitoksille, SM, AVIt, Hgin pelastuskoulu, 
Pelastusopisto, SSPL, SPPL ja SPEK

• Sopimuspalokuntalaisille



Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustoimintaohjelma

• Toimintaohjelma tulee muodostumaan työryhmän käsittelyn kautta, koskemaan 
koko pelastusalaa. 

• Erilaisia lähteitä: tutkimuksia, selvityksiä, kyselyjä, yhdenvertaisuusvaltuutetun 
ratkaisut, tasa-arvovaltuutetun ratkaisut ja työsuojelupiirien tarkastukset.

• Sisältää: toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
mm.:

• Suunnitelmat, laadinta ja ylläpito

• Lukumäärä ja tavoitteet

• Johtamisen tukeminen ja ohjeistus

• Vanhemmuuden tukeminen

• Työolojen kehittäminen (paloasemafasiliteetit, varusteet, virkavaatteet)

• Koulutus ja rekrytointi

• Viestintä ja julkikuva

• Lausuntokierrokselle joulukuussa 2020, sen jälkeen lausuntojen käsittely ja 
toimintaohjelman vahvistus



Sopimuspalokuntalaisten kyselyn vastauksia

• Vastauksia yhteensä 217, joista suomenkielisiä 203. 

• Vastaajien sukupuolijakauma

• Vastaajia ympäri Suomea.

nainen 92

mies 106

muun sukupuolinen 5



Onko palokunnassasi tasa-
arvosuunnitelma?

• Kyllä 10

• Ei 189

• On suunnitteilla/tekeillä  4

Onko palokunnassasi 
yhdenvertaisuussuunnitelma?

• Kyllä 12

• Ei 187

• On suunnitteilla/tekeillä 4



Koetko että em. suunnitelmille on tarvetta sopimuspalokunnissa?

• Kyllä 99

• Ei 104

Onko palokunnassasi ollut tasa-arvo tai/ja yhdenvertaisuusongelmia?

• Kyllä 63

• Ei 140

•

Onko palokunnassanne toimintaohjeet epäasialliseen käytökseen/häirintään/seksuaaliseen häirintään?

• Kyllä 54

• Ei 95

• Ei, mutta toivoisin olevan  54



Avoimia vastauksia tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusongelmista

”Hälytysosastoon hakeutuminen haastavaa (asenneongelmat naisia kohtaan ja usea nainen vaihtanut 
palokuntaa/lopettanut tämän takia kokonaan), päällystötasolla kyseiset henkilöt, joten myös heidän kanssaan 
haastava tehdä yhteistyötä, asiasta keskusteltaessa eivät ymmärrä mistä kiikastaa, hälyssä ei tällä hetkellä 
yhtään naista.”

”Jo vuodesta 1994 lähtien on toimittu rinta-rinnan molempien sukupuolien kanssa.”

”Usein on oletus, että nainen ei halua/pysty tekemään fyysistä voimaa vaativia tehtäviä tai tyypillisesti 
miesten tekemiä tehtäviä (esim. Voimatyökalujen käyttö, ison auton ajaminen). Johtaa turhaan seisoskeluun 
harjoituksissa/tehtävillä ellei erikseen vaadi saada tehdä kyseisiä tehtäviä.”



” Omakohtainen kokemus siitä, kun on asiat hallinnassa itselläni, niin ainoa keino saattaa minut epäasiallisen kohtelun 
kohteeksi, on ollut huhupuheiden levittäminen seksuaalisesta suuntautumisestani.”

Mies, Häme

” Esim. Meillä ei kenellekään ole tehty turvallisuusselvitystä. Palokuntaan liittyi yli 10 v Suomessa asunut puolalainen ja 
heti olisi pitänyt sellainen tehdä ja tietenkin vain hänelle.”

Nainen, Lspel

” Varusteita on ollut vaikea saada oikean kokoisina, niistä on joutunut vääntämään ja niitä on saanut odottaa vuosia.

Sopimuspalokuntalaisia ei laiteta ASA-rekisteriin vaikka altistumista tapahtuu. Sopimuspalokuntalainen ei siis ole 
yhdenvertaisessa asemassa tältä osin.”

Nainen, UPL



” Hälytysosaston kykenemättömyys kunnioittaa muiden osastojen panostusta. Miehillä tapa alentaa ja 
halventaa palokunnassa eri osastoissa toimivien naisten panostusta ja toimintaa. ”

Nainen, V-S pel

” tyttöjen/naisten vaikeampaa päästä mukaan toimintaan. Varsinkin kun siirrytään hälytysosastoon. Samoin 
Hälytysosaston sisällä eri "kerrosten" väkeä. Savusukeltajat ovat muita parempia. Hankaluutta aiheuttaa kun 
tietyt tahot eivät ymmärrä että tulevaisuudessa (ja nyt) palokunta tarvitsee kaikenlaista väkeä ja kaikkien 
panos on tärkeä ”

Mies, UPL

”Naisten ajatellaan automaattisesti keittävän kahvit, muonittavan koko miesjoukon ja toimivan yleensäki 
huollossa enemmän kuin todellisissa tilanteissa harjoituksissa. Lisäksi on ollut seksuaalista häirintää.”

Nainen, Lappi



”EI omassa palokunnassa, mutta alalla tasa-arvoasiat vievät keskustelut aivan väärille urille. Olisi syytä 
puhua pelkästään yhdenvertaisuudesta eikä nostaa nais-mies -keskustelua jotenkin tärkeämmäksi 
asiaksi. Nyt vaikuttaa siltä, että lapsi menee pesuveden mukana ja asiasta vouhotetaan kaikilla 
rintamilla ja sitä kautta asiaan kyllästytään, siihen aletaan suhtautua negatiivisesti ja halutaan unohtaa 
koko juttu. Eli vouhottajat ja syyllistäjät kuriin, järki käteen ja tehdään asioita.”

Muunsukupuolinen, LUP

”Harjoituksissa ja jopa keikoilla kiusaamista ja suorastaan vittuilua. Keikoilla annetaan vain alimmat 
tehtävät tai jopa istutetaan autossa odottamassa.”

Nainen, IUPL



” Naisten asema palokunnassa ei ole tasavertainen miesten kanssa (naisia mm. kielletty liikkumasta 
paloaseman kaikissa tiloissa).”

Nainen, Länsi-Suomi

”Varusteongelma (naisille ei sopivia) ja hallitukseen ei oteta naisia.”
Nainen, Pohjanmaa

” Ihmiset arvostellaan jo ennakkoon. Mm.rekrytointi kampanjaa ei hälytysosasto pidä koska he eivät 
halua kun tietynlaisia tyyppejä osastoonsa. Naisten ja nuorten osalta tälläistä ongelmaa ei ole. Myös 
palokunnan sisällä on hyvin eri arvoista toimintaa.”

Nainen, Satakunta



” Tasa-arvo on edelleen haastava asia laajasti pelastustoimessa. Naisen sana on vähän sama, kun naisen 
euro eli paino-arvo monesti vähäisempi. Arvostus pitää ansaita paljon painavammalla perusteella, kun 
miesten. Valitettavaa, mutta osalle miehistä pätevämpi nainen on jollain tavalla "uhka" ja monesti 
näkyy vähättelynä naisen tekemisestä.  Toki on myös nykyisin paljon miehiä, jotka arvostavat pelkkää 
osaamista riippumatta sukupuolesta ja uskaltavat osoittaa sen sanomalla mielipiteensä ja jopa 
kumoavat vähättelevät kommentit rohkeasti eikä hyväksy niitä hiljaa.  Eli uskaltavat puuttua siihen 
ryhmän edessä.”

Nainen, Helsinki

”Palokunnassani on vain kaksi naista hälytysosastossa. Osasto vanhenee koko ajan ja uutta väkeä 
tarvittaisiin. Kuintenkin esimerkiksi tapahtumissa rekrytointi kohdistuu vain miehiin. Hälytysosaston 
jäsenet eivät sanallakaan ehdota naisia osallistumaan toimintaan ellei kyseessä ole naisosasto.”

Nainen, Lounais-Suomi



• Olen nuorempi sammutusmies, koska en saa lihaskunto-ja kokonaan toimintakykytestiä tehtyä. Olen 
sairaanhoitaja, mutta ensivastekeikoille ei pyydetä. Olen ollut palokunnassa v.6/2017 alkaen. Suoritan 
kuitenkin evy-tentit, ym. tehtävät ja harjoitukset normaalisti, siinä missä miehetkin. En ole kuin 
"hätävara" ja kaikkien kanssa ei voi & pysty työskentelemään. Olen viimeksi "päivystänyt" kesäkuussa 
2 yötä. Meillä sorretaan naisia ja muita naisia ei enää ole kuin minä, vakituisesti. En tiedä, onko tätä 
turha jatkaa, jos syrjintä on koko ajan samanlaista??

• Tyttöjen/naisten vaikeampaa päästä mukaan toimintaan. Varsinkin kun siirrytään hälytysosastoon. 
Samoin Hälytysosaston sisällä eri "kerrosten" väkeä. 

• Savusukeltajat ovat muita parempia. Hankaluutta aiheuttaa kun tietyt tahot eivät ymmärrä että 
tulevaisuudessa (ja nyt) palokunta tarvitsee kaikenlaista väkeä ja kaikkien panos on tärkeä



Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
yhdistystoiminnassa
• Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä 
itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

• Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, 
kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

• Laki naisten ja miesten tasa-arvosta taas kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-
identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

• Yhdistystoiminnassa laittomana syrjintänä voidaan pitää esimerkiksi yhdistyksen 
toiminnassa esiintyvää toistuvaa häirintää tai jäsenvalinnassa harjoitettua valikointia, 
joille ei löydy perusteita yhdistyksen säännöistä tai tarkoituksesta.



Turvallisuusselvityksistä

Onko palokunnassanne käytössä turvallisuusselvitykset, onko niitä tehty kenen toimesta?

• On tehty pelastuslaitoksen toimesta 52

• Ei ole tehty 101

• On tehty palokunnan toimesta 50

• Turvallisuusselvityslaki 726/2014



Palokuntanuorisotyö

Onko palokunnassanne käytössä ohje alaikäisen koskemattomuuden turvaamisesta?

• Kyllä 74

• Ei 115

• Ei ole nuoriso-osastoa 14

Tarkastetaanko teillä nuorten kanssa toimivien rikostaustat?

• Kyllä 88

• Ei 72

• Ei jos tuttu/vaihtaa palokunnasta toiseen 20

• Kyllä, Ei jos tuttu/vaihtaa palokunnasta toiseen 4

• Ei ole nuoriso-osastoa 19



Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten 
rikostaustan selvittämisestä (148/2014)

• Laki ollut voimassa vuodesta 2014 alkaen.

• Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista 
koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata alaikäisten kasvua, 
kehitystä ja hyvinvointia.

• 4 § Alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavat 
toimet

• Vapaaehtoistehtävän järjestäjän on luotava toimintaansa koskevia 
ohjeita tai menettelytapoja, jotka ovat tarpeellisia tämän lain 
tarkoituksen toteuttamiseksi sekä arvioitava ne vapaaehtoistehtävät, 
joihin valittavien vapaaehtoisten rikostausta on tarkoitus selvittää.



Häirintä, syrjintä 
ja epäasiallinen 
käytös

• Oltava ohjeet ja menettelyt 
syrjinnän, häirinnän ja epäasiallisen 
käytöksen kitkemiseksi. 

• Toimivat johdon apuvälineinä, 
vaikkei mitään ongelmia tällä 
hetkellä olisikaan.

• Menettelyt ovat osana luomassa 
jäsenistölle turvallista ilmapiiriä, 
jossa on tilaa kaikille ja jossa 
puututaan tarvittaessa epäkohtiin.

• Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskoordinaattori 
auttaa tarvittaessa.



Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi 
mietittäviä kysymyksiä omassa palokunnassa:

• Onko palokunnan toiminta avointa? Tiedotetaanko päätöksistä ja onko kellä tahansa jäsenellä 
mahdollisuus esittää toimintaan uusia ideoita?

• Mikäli joku kokee jonkin asian palokunnan toiminnassa epämiellyttäväksi, miten mielipiteen voi tuoda 
esille ja miten siitä keskustellaan?

• Kuinka monimuotoinen jäsenistönne on? Mikäli jäsenistönne tai yhdistyksenne hallitukset koostuvat 
vuodesta toiseen samankaltaisista taustoista tulevista henkilöistä, onko tälle jotain syytä?

• Millaista palokuntanne viestintä on? Onko viestintä saavutettavaa (esim. viestittekö myös 
englanniksi)?

• Ovatko palokuntanne tilat ja tapahtumat esteettömiä? Mainitsetteko esteellisyydestä tai 
esteettömyydestä tapahtumista tiedottaessanne?

• Onko palokunnassanne käyty aiemmin keskusteluja yhdenvertaisuudesta? Millaisia asioita on tullut 
esille? Onko yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä tehty keskustelujen pohjalta?



Konkretia

• Tuki sopimuspalokuntien tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
kehittämiselle

• Mallit, parhaat käytännöt

• Apu ohjeiden luomiseen 

• Koulutustilaisuudet

• Käytännöt alaikäisten koskemattomuuden turvaamiseksi: ohjeet, 
rikostaustan selvittäminen

• Varusteet: työturvallisuusnäkökulma

• Osaamisvaatimukset tarkasteluun koulutusuudistuksen yhteydessä. 

• Raskausasiat huomioitava myös sopimuspalokunnissa

• Tilat

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saatava yhdeksi tarkastelunäkökulmaksi 
sopimuspalokuntien kaikkeen toimintaan. Sopimuspalokunnat ovat 
pienoisyhteiskuntia. 



Kysymyksiä?

Kiitos
huomiostanne!



https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

https://www.youtube.com/watch?v=FZ8Sgkq74XA

https://www.youtube.com/watch?v=-z5DPXY-DSQ

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
https://www.youtube.com/watch?v=FZ8Sgkq74XA
https://www.youtube.com/watch?v=-z5DPXY-DSQ

