
Energiateollisuus ry:n tasa-
arvojäsenkyselyn tuloksia



Taustaa ja vastaajat 

• Kysely oli auki ET:n jäsenyrityksille 15.-31.1.

• 64 vastaajaa, osa vastasi koko konsernin puolesta 
(noin 20 vastaajaa), joten kokonaiskattavuus arviolta 
puolet jäsenistä

• Taustaksi kysyttiin vain sukupuolijakoa kussakin 
henkilöstöryhmässä, vastaukset noudattelivat alan 
yleisiä tilastoituja lukuja eli

– Työntekijät 97 vs. 3

– Toimihenkilöt 45 vs. 55

– Ylemmät 75 vs. 25

• Viisi varsinaista kysymystä, muutama jatkokysymys
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Oletteko edistäneet 
sukupuolten tasa-arvon 
toteutumista 
yrityksessänne?
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 n Prosentti 

Kyllä 45 70,31% 

Ei 19 29,69% 

 



Millaisin keinoin/miten olette näin tehneet?
Vastaajien määrä: 43
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Vastaukset jakautuivat aika tasaisesti neljään 
kategoriaan: 

•Tasa-arvo/yhdenvertaisuussuunnitelmat

•Rekrytointi

•Palkkaus

•Työpaikan käytännöt 

Onko tasa-arvo lisääntynyt näiden toimenpiteiden 
johdosta? 

•41 vastaajasta 25 vastasi kyllä, vain 6 ei, 7 eos ja muutamissa 
kommenteissa ei vastattu kysymykseen

Ne, jotka vastasivat, että eivät ole edistäneet tasa-
arvoa, ilmoittivat syiksi:

•Ei ole ollut vaihtuvuutta, jotta oisi voitu rekrytoida lisää naisia 

•Ei ole ollut naishakijoita tehtäviin

•Tasa-arvo on itsestäänselvyys



Esimerkkejä onnistumisista tasa-arvon 
saralla
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Sokkorekrytointia olemme 
kokeilleet ja se on hyvä 

menettely, mutta 
valitettavasti erityisesti 

naisten määrä hakijoissa on 
alhainen. 

Miesvaltaisessa hyvinkin 
teknisessä tiimissä on 

nostettu (nuori) nainen 
esimieheksi

Rekrytointi-ilmoituksissa 
mainitaan erikseen, että 

pyrimme lisäämään tasa-
arvoa ja toivotaan kaikkien 

sukupuolien hakevan 
tehtävään

Tällä hetkellä johtoryhmässä 
on naiset-miehet 50%-50%. 

Mm. meillä miehet ovat 
käyttäneet erityisen paljon 
perhevapaamahdollisuutta.

Viimeisin asentajamme on 
nainen eikä hän jää yhtään 

miesasentajista jälkeen jopa 
on ainakin osaa heistä 

parempi.

Taloushallinnon ja 
kirjanpidon henkilöt ovat 

olleet pitkään meillä naisia. 
Reilu vuosi sitten taloon 

palkattiin uusi kirjanpitäjä, 
nuori mies.



Yrityksemme sitoutuu Equal by 30 tavoitteisiin

• Ne jotka vastasivat ei tai osittain, perustelivat, 
etteivät tunteneet asiaa tarpeeksi (Equal by 30 oli 
kyllä linkitetty kyselyn saatteeseen, sivustolle pääsi 
linkin kautta perehtymään)

• Osa oli ymmärtänyt, että nyt pitää pistää nimi 
johonkin sopimukseen alle tai sitoutua raportointiin, 
vaikka lähinnä tarkoitus oli kartoittaa voivatko ET 
jäsenyritykset sitoutua TAVOITTEISIIN (=equal pay, 
equal opportunities ja equal leadership towards
2030)

• Jäsenyritys tietysti päättää itse, haluaako virallisesti 
kampanjaan mukaan, nyt kartoitettiin maaperää 
sille, että ET lähtee järjestönä edistämään tasa-
arvoa ja Equal by 30 periaatteita
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 n Prosentti 

Kyllä 41 64,06% 

Ei 13 20,31% 

osittain 10 15,63% 

 



Yhteenveto ja johtopäätökset
• Suurin osa vastanneista yrityksistä on edistänyt tasa-arvon toteutumista, suosituimmat keinot:  tasa-

arvo/yhdenvertaisuussuunnitelmat, rekrytointi, palkkaus, työpaikan käytännöt 

• Suurin este tasa-arvon edistämisessä yritysten arvion mukaan on koulutusvalinnat, jotka johtavat siihen, että 
työnhakutilanteessa miehiä on hakijoiden joukossa paljon enemmän

• Ratkaisu on koulutukseen ja alalle hakeutumiseen vaikuttaminen 

• Suurin osa vastaajista voi sitoutua Equal by 30 –kampanjan tavoitteisiin
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Equal by 30 -sitoumus



Energiateollisuus ry sitoutuu lisämään
naisten osuutta energia-alalla

Energiamurroksen keskiössä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitaan alalle kaikki parhaat tekijät, jotta 
tavoitteissa onnistutaan. Tämä tarkoittaa, että eri sukupuolet tulisi olla alalla tasaisemmin edustettuna, jotta 
emme hukkaa potentiaalia.

• Sitoudumme edistämään naisten etenemistä kaikissa henkilöstöryhmissä, johtoryhmät mukaan lukien

• Energiateollisuus ry sitoutuu lisäämään naisten osuutta alalla vuoteen 2030 mennessä, kaikilla tasoilla, 
koska:

– Ilmastonmuutos ja energiamurros tarvitsee parhaat talentit

– Se on tutkitusti liiketoiminnallisesti kannattavaa 

• Sitoudumme vaikuttamaan siihen, että naisten osuus erityisesti tekniikan alojen opiskelijoista lisääntyy 
korkeakouluissa ja tytöt valitsisivat matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita nykyistä enemmän
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