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LYHYESTI PELASTUSALAN NAISVERKOSTOSTA

Pelastusalan naisverkosto perustettiin keväällä 2015 edistämään pelastusalan yhdenvertaisuutta,
tasa-arvoa sekä vetovoimaisuutta. Toiminta on tarkoitettu kaikille pelastusalalla toimiville henki-
löille – sukupuoleen katsomatta.

Verkoston toiminnasta vastaa puheenjohtaja yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)
ja Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) kanssa. Puheenjohtajan tehtävänä on toimia verkoston edus-
tajana sekä koordinoida toimintaa.

SPEK ja SPPL toimivat naisverkoston tukena vuorovuosin. Vuonna 2018 koordinointivastuu on Suo-
men Palopäällystöliitolla, joka osallistuu tapahtumien järjestämiseen ja viestinnän ylläpitoon sekä
toimii puheenjohtajan apuna.

Naisverkoston kansainvälisenä kontaktipisteenä toimii CTIF:n alaisuudessa toimiva ”Women in Fire
and Rescue Services”, joka edistää ja tutkii naisten asemaa pelastustoimessa kansainvälisellä tasolla
tekemällä tutkimuksia ja suosituksia sekä jakamalla parhaita käytäntöjä.
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.NAISVERKOSTON VISIO
Edistämme yhteistyössä ja verkostoja hyödyntäen ratkaisukeskeistä ja tulevai-
suuteen katsovaa pelastusalan asioiden käsittelyä – tasa-arvoisesti.  Visiomme
on entistä tasa-arvoisempi ja monimuotoisempi pelastusala tulevaisuudessa.

Luomme turvallisuutta pelastusalalle

Rakennamme vuorovaikutusta

Rohkaisemme kaikkia sukupuolia pelastusalan jokaiselle tasolle

PAINOPISTEALUEET

Nostamme asioita esiin rakentavasti ja luomme nollatoleranssia häirinnälle

Organisoidumme verkostona
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TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Pelastusalan naisverkoston toimintakausi tarjoaa aidon mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja edistää pelas-
tusalan kehitystä. Verkoston tavoitteena on saada naisia paitsi työskentelemään pelastusalalla, myös har-
rastamaan palokuntatoimintaa.

RAKENNAMME VUOROVAIKUTUSTA

Järjestämme vuosittain ajankohtaisten teemojen ympärille nivoutuvan seminaarin, joka nostaa kes-
kusteluun aiheita Suomesta ja ulkomailta. Järjestämme tarpeen ja kysynnän mukaan myös muita
tapahtumia, teemme kyselyjä ja tutkimuksia sekä jaamme tietoa verkoston kesken ja sidosryhmille.

Yksi haasteemme on tunnettuuden puute. Viestinnällisenä tavoitteenamme on näkyvyyden ja siten
verkoston vaikuttavuuden lisääminen. Jaamme tietoa ja kokemuksia aktiivisesti sosiaalisen median
kanavilla (Facebook-ryhmä: Pelastusalan naiset) ja verkkosivuillamme (pelastusalannaiset.fi).

Yhtenä tavoitteenamme on verkostoitua muiden alojen naisverkostojen kanssa. Toimintamme on
avointa myös alan muille järjestöille.

ORGANISOIDUMME

Verkostomme koostuu pelastusalalla työskentelevistä ja vapaaehtoistoimintaan osallistuvista hen-
kilöistä, jotka ovat kiinnostuneita alan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Määrittele-
mällä tehtävät ja toimikaudet luomme yhdessä puitteet, joiden avulla verkostomme ja sen puheen-
johtajaksi kulloinkin valittava osaavat viedä asioita eteenpäin.

NOSTAMME ASIOITA ESIIN RAKENTAVASTI JA LUOMME
NOLLATOLERANSSIA HÄIRINNÄLLE

Kuuntelemme verkoston jäsenten ääntä, tartumme epäkohtiin, käsittelemme niitä rakentavasti ja
viemme asioita eteenpäin luottamuksella. Tuomme verkoston asiantuntijuutta esiin. Otamme tar-
kasteluun kansainvälisiä ja kotimaisia pelastusalan tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja häirintään
liittyviä kyselyjä sekä niiden tuloksia ja toimenpiteitä. Tarkoituksenamme on ulottaa hyväksi havait-
tuja käytäntöjä kaikkien käyttöön. Työskentelemme häirinnän tunnistamiseksi ja poistamiseksi.
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LUOMME TURVALLISUUTTA PELASTUSALALLE

Fyysinen toimintaympäristö on osa työhyvinvointia ja -turvallisuutta. Lisäksi turvallisuus tarkoittaa
välineiden ja varusteiden toimivuutta ja henkistä työsuojelua. Laki velvoittaa yli 30 työntekijän työ-
yhteisöjä laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tuemme pelastusalan organisaa-
tioita suunnitelmien laatimisessa.

ROHKAISEMME KAIKKIA SUKUPUOLIA PELASTUSALAN JOKAISELLE TASOLLE

Pyrimme toiminnallamme edistämään julkista ymmärrystä siitä, että pelastusalan eri tutkinnot so-
pivat eri ihmisille sukupuoleen katsomatta. Tavoitteenamme on yhteistyössä pelastusalan oppilai-
tosten kanssa markkinoida pelastajakursseja soveltuvina myös naisille. Tarkoituksemme on edistää
naisten hakeutumista alalle ja pitää kiinni jo alalla toimivista naisista, jotta pelastusalan henkilöstö-
rakenne vastaa olemassa olevaa väestöpohjaa. Kehitämme nykyistä työympäristöä ja toimintamal-
leja sekä ylläpidämme tasa-arvonäkökulmaa pelastusalan rakenneuudistuksessa.

Nostamme keskusteluun pelastusalan pääsyvaatimuksiin liittyviä puheenaiheita. Haluamme raken-
taa avointa keskustelua ja edistää sen avulla pelastusalan parhaan mahdollisen laadun tuottamista.
Hyödynnämme muiden viranomaisten esimerkkejä ja toimintaa muun muassa benchmarkkaamalla,
jotta voimme edistää esimies- ja päällikkötehtävien monimuotoisempaa ja tasa-arvoista jakautu-
mista.


