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Hallituksen palsta 

Erilainen vuosi 
 
Kulunut vuosi on varmasti ollut perin kummallinen meistä jokaisella. Se nimeltä mainitse-
maton k-kirjaimella alkava asia on luultavasti vaikuttanut niin työ- kuin siviilielämäänkin. 
Ainakin itselle kevään kuuden viikon ihmiskoe, kun hoidimme puolison kanssa omien töi-
den ohessa 2-vuotiaan taaperon, oli melkoinen koettelemus. Onneksi monella muullakin 
kuului olevan pienet assistentit mukana palavereissa. 
 
No siitäkin selvittiin, mutta veikkaanpa, että kovin monella ei ole haluja ihan hetkeen mi-
hinkään ”ota lapsi mukaan töihin” päivään.  Nyt syksyllä ainakin toistaiseksi (*koputtaa 
puuta*) perheen pienimmät saavat olla hoidossa ja kouluissa. Etätyö sen sijaan jatkuu edel-
leen monin paikoin ja teamsseistä ja zoomista on tullut osa normaalia arkea.  
 
Vuosi on ollut erilainen myös Naismetsänhoitajilla.  Maaliskuussa pidettiin vielä yhdistyk-
sen vuosikokous normaalisti. Paikkana oli tällä kertaa Helsingin keskustakirjasto Oodi. Tilai-
suuden alussa projektipäällikkö Pia-Maria Thomssen Metsäkeskuksesta kertoi meille Ilmas-
toviisas metsänomistaja -hankkeesta. 
 
Kevään tapahtumaa ei sen sijaan päästy järjestämään. Vuosikokouksessa esille nousi toive 
tasa-arvokyselystä. Se sitten järjestettiin ikään kuin korvaamaan kevään yhteistä ohjelmaa. 
Kyselyn tulokset ovat tässä kirjeessä. Kiitoksia kaikille vastanneille! 
 
Syksyllä päästiin yhdessä retkeilemään ja kohteena oli Nuuksio. Retkestä lisää tässä kirjees-
sä. 
 
Ammattiliitto Loimulla oli syksyllä valtuustovaalit. Naismetsänhoitajien ehdokkaana oli Pia-
Maria Thomssen. Pia-Maria pääsi ensimmäiselle varasijalle. 
 
Naismetsänhoitajien pikkujoulut järjestetään tänä vuonna ajankohdan muodin mukaisesti 
etänä! Torstaina 10.12. klo 18.15 alkaen kuulemme mindfulness-webinaarin otsikol-
la Tietoinen läsnäolo ja itsemyötätunto.  
 
Webinaarin vetäjänä on Leena Rasanen. Leena on sosiaalipsykologi ja mindfulness- ja 
Mindful Self-Compassion -ohjaaja ja kouluttaja. Webinaarin jälkeen voidaan jatkaa jutuste-
lua niin kauan kuin tarinaa riittää. Omat glögit ja piparit mukaan ruutujen äärelle! Pikkujou-
luista on tullut erillinen kutsu sähköpostilla. 
 
t. Jaana Jäsenvastaava  
 
Ps. Hallituksessa on keväällä vapautumassa useampikin paikka. Jos olet kiinnostunut halli-
tustyöskentelystä, ota rohkeasti yhteyttä keneen tahansa meistä! 
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Syysretki Nuuksioon 

 
Lauantaina 19.9. kuusi reipasta Naismetsänhoitajaa tapasi Haltian luontokeskuksella. 
Tarkoitus oli retkeillä luonnossa, ja koska sää oli harvinaisen kaunis, päätimme suunnata 
4,6 kilometrin pituista yhdysreittiä pitkin Haukkalammelle. Reitti oli vaihteleva ja paikoin 
vaativakin, ja jännitystä ja mielenkiintoista seurattavaa matkalle tarjosivat osin samaa 

reittiä kulkevat swimrun-kilpailijat. Ehkä ensi vuonna olemme mukana kisassa  ?  

Rennosti jutustellen pääsimme Haukkalammelle eväiden kera. Söimme eväät nuotion 
ääressä ja levättyämme suuntasimme jälleen maisemia ihaillen ja jyrkistä nousuista 
hengästyen takaisin kohti luontokeskusta. Retken päätteeksi nautimme vielä kahvit 
luontokeskuksen kahvilassa ja totesimme, että pitkäkestoinen kävely luonnossa teki 
erittäin hyvää etätyön rapauttamalle peruskunnolle, ja hyvät keskustelut virkistivät mieltä. 
Kiitos kaikille osallistujille retkestä, toivottavasti pääsemme pian taas kokoontumaan ja 
vaihtamaan kuulumisia kasvotusten! 
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Naismetsänhoitajat ry:n tasa-arvokyselyn tulokset 

Vuosikokouksessa keväällä 2020 esitettiin toive metsäalan tasa-arvokyselystä. Toteutus 
jätettiin hallituksen päätettäväksi. Koska keväällä ei voitu järjestää jäsentapahtumaa 
koronarajoitusten vuoksi, päätti hallitus toteuttaa kyselyn itse ja rajata vastaajajoukon 
Naismetsänhoitajat ry:n jäseniin. Kyselyyn saatiin 56 vastausta, mitä voidaan pitää hyvänä 
tuloksena. Kysely tuotti myös mielenkiintoisia kommentteja ja pohdintaa vapaaseen 
tekstikenttään. 

Taustakysymykset 

 

Lähes 70 % vastaajista oli ollut työelämässä yli 15 vuotta. Yli 25 vuotta työelämässä olleet 
olivat suurin vastaajaryhmä. 

 

Yli puolet vastaajista oli töissä metsäalalla. Muulla kuin metsäalalla työskenteli noin 
kolmasosa vastaajista. 
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Enemmistö vastaajista työskenteli asiantuntijana, ylempänä toimihenkilönä, 
toimihenkilönä tai työntekijänä. Loput vastaukset jakautuivat useampaan pienempään 
kategoriaan (työttömät 5%, yrittäjät 5%, erilaisilla vapailla olevat 4%, opiskelijat 2 % ja 
muut 2%). 

 

Työelämä ja ura 

 

Suurin osa vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen urakehitykseensä. Tyytymätön tai 
jokseenkin tyytymätön oli noin joka neljäs vastaaja. 
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Enemmistön mielestä sukupuolella ei ole ollut juurikaan tai ollenkaan positiivista 
vaikutusta urakehitykseen. Noin 14 % vastaajista koki sukupuolen vaikuttaneen 
positiivisesti jonkin verran.   

 

Yli puolet vastaajista koki, että sukupuoli on vaikuttanut urakehitykseen merkittävästi tai 
jonkin verran negatiivisesti. Vain 12,5 % vastaajista oli sitä mieltä, että sukupuolella ei ole 
ollut lainkaan negatiivista vaikutusta urakehitykseen. 
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Suurin osa vastaajista koki työelämän tasa-arvoisuuden parantuneen ajan kuluessa. Noin 
18 % vastaajista oli sitä mieltä, että muutosta ei juurikaan ole tapahtunut. Vastauksiin 
vaikuttanee vastaajan työuran pituus, koska lyhyellä työuralla ei merkittäviä muutoksia 
luonnollisestikaan ole ehtinyt tapahtua. 

 

Yli 60 % vastaajista koki, että työnantajien välillä on ollut merkittävästi tai jonkin verran 
eroja tasa-arvon näkökulmasta. Noin neljänneksen mielestä eroja ei juurikaan tai ollenkaan 
ole ollut. 
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Epätasa-arvoista kohtelua tai käytöstä oli kokenut jonkin verran tai useasti noin joka toinen 
vastaaja. Noin 40 % vastasi, ettei ollut juurikaan kokenut edellä mainittua käytöstä. 

 

 

 

Valtaosa vastaajista oli joskus havainnut epätasa-arvoista kohtelua tai käytöstä työuransa 
aikana. 
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Nykyinen tai viimeisin työpaikka 
 

 

 

Noin viidesosassa vastaajien työpaikoista ei ollut tasa-arvo- tai 
palkkatasavertaisuussuunnitelmaa. Toisaalta noin kolmasosa vastaajista ei tiennyt, onko 
sitä. 

 

 

 

Noin kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että suunnitelmaa tuodaan esille edes jonkin 
verran. 
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Vajaa puolet vastaajista oli sitä mieltä, että niin sanottuja “naisten” ja “miesten” töitä ei 
heidän työpaikallaan ole, eli naiset ja miehet tekevät samoja työtehtäviä. Noin 10 % 
vastaajista koki, että “naisten” ja “miesten” töitä oli, ja reilu neljännes koki niitä olevan 
jonkin verran. 

 

 

Lähes joka toisen vastaajan esihenkilö kohteli naisia ja miehiä tasa-arvoisesti. Lisäksi 
pääosin tasa-arvoisesti toimi lähes joka kolmas esihenkilö. 
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Kollegoidensa palkkatasoa ei tuntenut noin 40 % vastaajista. Jollain tasolla kollegoiden 
palkkataso oli tiedossa yli puolella vastaajista. 

 

Perhe 

 

Vajaa puolet vastanneista koki tulleensa kohdelluksi tasa-arvoisesti perheasioihin liittyen. 
Lisäksi noin viidennes vastasi saaneensa tasa-arvoista kohtelua osittain. Epätasa-arvoisesti 
oli tullut kohdelluksi 12,5 % vastaajista. Noin viidennes ei osannut sanoa tai perheasiat 
eivät koskeneet heitä.  
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Yli puolet vastaajista koki, että perhevapaat olivat vaikuttaneet ura- tai palkkakehitykseen. 
Noin viidesosa oli sitä mieltä, että perhevapaat eivät ole vaikuttaneet.  

 

 

Opinnot 

 

Sukupuolella ei näytä olleen useimmille merkitystä pää- tai sivuainevalinnoissa. 
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Vain 12,5 % vastaajista koki yliopisto-opettajien kohdelleen tai kohtelevan naisia ja miehiä 
täysin tasa-arvoisesti. Lisäksi noin 60 % vastasi opettajien kohdelleen naisia ja miehiä 
pääosin tasa-arvoisesti. Noin viidenneksen mielestä kohtelu ei ole ollut tasa-arvoista.  

 

Jäikö jotain sanomatta? 
 

Aihe kaipaa avointa keskustelua. On paljon sellaisia kokemuksia, joita on vaikea mittareilla 
mitata. Esimerkiksi epäasiallinen kommentointi ja rasvaiset vitsit ovat joissakin piireissä 
metsäalallakin arkipäivää. Itse en ole kokenut epätasa-arvoa, koska olen ronski. Samoin ei 
ole kaikilla ja toivoisinkin, että asiaa nostettaisiin enemmän keskusteluun. Sukupuolten 
välisen tasa-arvon lisäksi olisi hyvä keskustella myös yhdenvertaisuudesta. Metsäalalla on 
hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia, entä miten suhtaudutaan seksuaalisesti 
valtavirrasta poikkeaviin? Ikään perustuvaa syrjintää alalla on todella paljon, sekä nuorten 
että ikääntyneempien kohdalla. Myöskin arvosyrjintää on - ympäristöarvoja painottava sai 
kyllä olla rankankin arvostelun kohteena vielä kymmenen vuotta sitten - olisiko tilanne nyt 
jo tuolta osin helpottanut. 

Olen hurjan iloinen siitä, että saitte tämän järjestettyä. Hyvää työtä hallitus! 

On työelämässä ongelmia, mutta niihin on myös olemassa ratkaisutapoja. joissain asioissa 
tehdään överit, niinkuin sanassa esihenkilö, minusta tällainen semantiikka on turhaa ja 
vastenmielistä. jokaisen pitää myös osata puolustautua, palkkaa pitää vaatia, etuja pitää 
vaatia. Jos ei onnistu, niin voi vaihtaa työpaikkaa. ei myöskään ole oikein kerätä etuja 
(kuten vakinaistua) uhriutumalla ja käyttämällä järjestelmää hyväkseen. meillä on asiat 
hyvin, mutta kun aletaan tehdä tikusta älämölöä niin ehkä jonain päivänä tulee 
arvokonservatiivien vastaisku, heteromiehet hermostuu ja ajaa naiset takaisin hellan 
ääreen. vrt Puola tai Unkari. työelämässä normaali elämä estetään, kun mitään ei uskalla 
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sanoa ja varsinkaan halata tai muuten koskea. Kannattaisi ottaa huomioon, että meillä on 
Suomessa naisilla menetettävää, kun asiamme on niin hyvin. 

Hienoa, että kysely toteutettiin. 

Jos olisin nuorena lukiolaisena tiennyt, että metsäalalla ei naisena ole menestymisen 
mahdollisuuksia, vaikka osaaminen on kuinka hyvä, en tietenkään olisi alun perinkään 
lähtenyt opiskelemaan alaa. Etenin kuitenkin tohtoriksi asti, mutta työtulot olen joutunut 
hankkimaan milloin mistäkin pätkätöistä ja yrittäjyydestä. Olen opiskellut toisen alan 
metsäopintojen jälkeen, sellaisen, jossa mieheys ei ole merkittävä meriitti, ja nyt olen sen 
alan osaamisen avulla virassa. Eli ei auta vaikka opiskelee miehiselle alalle, pitäisi vielä 
päästä sillä töihinkin. Misogynistit sanovat, että parhaat valitaan sukupuolesta riippumatta, 
HAH sanon minä. 

Epätasa-arvoisimmat tilanteet olivat työuran alkuvaiheessa varsinkin työhaastatteluissa. 
Toivoin, että ne kysymykset joita 90-luvulla esitettiin olisivat jo mennyttä, mutta kuulin 
kyllä minua 25 vuotta nuoremmalta metsänhoitajanaiselta, että vielä niitä esiintyy. 

Minulla on ollut hyvä urakehitys ja hyvin palkattu työ. Olen saanut vähintään samaa 
palkkaa kuin mieskollegani. Mikään ei ole tullut kuitenkaan ilman, että olisin itse 
huolehtinut asioista. Kaikki olisi ollut huomattavasti helpompaa ja olisin päässyt 
vähemmällä työllä jos olisin mies. Tällä hetkellä maailma onneksi on huomattavasti tasa-
arvoisempi. Itse olen tyytyväinen elämääni ja kaikkiin kokemuksiini. On ollut avartavaa ja 
kasvattavaa. 

Metsäalalla on vieläkin vahva miesten kulttuuri. Toisaalta fiksuissa porukoissa naisia vielä 
kohdellaan herrasmiesmäisesti. Mutta kyllä miehet pitävät sisäpiiriä, tukevat ja edistävät 
toistensa uria. Nainen on aina hieman ulkokehällä. Saunomiskulttuuri ylläpitää tätä eroa, 
varsinkin jos esimies on mies. Naiset eivät arvaakaan kuinka paljon erilaisia palkkioita on 
leivottu (esi)miesten palkkoihin sekä työsopimuksiin. Naiset ovat asiasuuntautuneita ja 
tekevät työnsä "aatteen" ja kiinnostuksen takia. Miehet usein rahan takia. Siksi miehet ovat 
valmiimpia urasiirtoihin, eivät kiinny tehtäviinsä. 

Metsäalalla on mielestäni vähemmän miesten ja naisten kuppikuntia verrattuna esim. 
toimistotyöhön tai ehkäpä tehtaisiin, jossa sukupuolten edustajia voi olla marginaalissa. 
Omissa töissä olen ollut tasavertaisessa asemassa vaikka olenkin usein ollut se ainoa 
nainen. Kerran jätin työn hakematta, koska olin aika raskaana enkä halunnut 
yksinkertaisesti paskamaiseen tilanteeseen työhaastattelussa. Ystävälle kävi näin, ja se oli 
aivan kamalaa. Eihän raskaus olisi saanut vaikuttaa, mutta kyllä se vaan vaikutti ja hän ei 
saanut paikkaa. 

Tasa-arvokehitys on mielestäni jäänyt junnaamaan paikalleen. Opiskeluaikana ollaan suht 
tasaväkisiä, mutta metsäalalla nuoretkin miehet ukkoutuvat nopeasti. Alalla tasa-
arvokysymykset ovat monesti epämukavuusalueella ja varsinkin metsätalouden parissa 
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ollaan osittain vielä hyvinkin perinteisten sukupuoliroolien vankeina. Pääasiassa olen ollut 
tyytyväinen ja esimiehinä ja naisina on ollut fiksuja tyyppejä, kollegoissa ja 
yhteistyökumppaneissa valitettavasti ei aina näin ole. Naisena olen tietyissä tilanteissa 
kokenut myös hyötyväni "harvinaisesta" sukupuolestani, eläköön sukupuolikiintiöt ja 
pyrkimys tasaisempaan paikkajakoon. 

Tilanteet vaihtelee, eri työnantajilla erilaista kohtelua. Itse en esim ole ollut perhevapailla, 
mutta koen että jossain vaiheessa kun olin nuori, niin jo se mahdollisuus että voisin ryhtyä 
perheelliseksi, vaikutti mahdollisuuksiini työelämässä. Sitten taas vanhempana tuntuu siltä 
että saman ikäiset miehet on vielä ihan käypää kamaa, mutta itse on jo ihan yli-ikäinen eikä 
enää työllistettävissä. 

Vieläkin kun opiskelijani hakevat kesätöitä niin nuorten naisten on haastavampaa löytää 
metsäalan töitä 

Pitkän työuran aikana ehtii tapahtua paljon. Joitakin kirveleviä käänteitä miettiessä on 
vaikea määrittää, miten asiaan vaikutti sukupuoleni, miten esim. muut henkilökohtaiset 
ominaisuuteni taikka esim. henkilökemia valintoja tekevien henkilöiden kanssa. Nuoret 
metsäalan naiset ovat rohkeita ja pelkäämättömiä ja toivotan heille kaikkea parasta omalla 
urallaan - olkaa lujia, hankkikaa osaamista, älkää kaihtako vastuuta ja ottakaa paikkanne! 

Kiitos kyselyn järjestämisestä, pisti mukavasti miettimään omiakin kokemuksia. Tulikohan 
oltua liian positiivinen? :) 

 


