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Lyhyesti oma tausta NRC Groupin toimia 
tasa-arvon edistämiseksi

Omat kokemukset 
työelämästä



Heli Dorn
Projekti-insinööri, sähkörakentaminen
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Koulutus:
- Sähkö- ja automaatioasentaja, 2016
- Ylioppilas, 2017
- Sähkövoimatekniikan insinööri, 2021, 

Tampereen ammattikorkeakoulu
- Rautatieteknologian osaaja –koulutus, 

kevät 2022, XAMK Avoin ammattikorkeakoulu

Työura ennen NRC:tä:
• Sähköasentajaharjoittelija (2015-2016)

• Sähköasentaja (2016-2020)

Työura NRC:llä:
• Tekninen harjoittelija (05/2020 – 06/2021)

• Työmaamestari (06/2021 –03/2022)

• Projekti-insinööri (04/2022 - )



• Arvostamme monimuotoisuutta ja osallistumista ja haluamme tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet sukupuoleen, 
ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, uskontoon, poliittisiin näkemyksiin tai yhteiskunnalliseen taustaan 
katsomatta.

• Uskomme, että monimuotoisuus luo arvoa. Erilaisista taustoista tulevien ja erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä 
edustavien henkilöiden mielipiteiden kuunteleminen ja hyväksyminen parantaa päätöksentekoa koko yhtiössä. 
Monimuotoinen henkilöstö edistää monimuotoista ajattelua, joka on tärkeä innovointia ja kasvua edistävä tekijä.

• Osallistaminen ja monimuotoisuus on myös liiketoiminnallisesti järkevää NRC Groupille.

Monimuotoisuuden ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien 
edistäminen
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Naisten osuuksia NRC Groupissa 2021

Naisten osuus 
henkilöstöstä

10,7 %
10,3 % vuonna 2020

Naisten osuus johtoryhmässä

28 %
14 % vuonna 2020

Naisten osuus uusista 
työntekijöistä

12,5 %

Suomen johtoryhmä

58 %
Johtoryhmässä 12 jäsentä

Naisten osuus 
resurssipäälliköissä

80 %

Henkilöstömäärä

1 893
1 914 vuonna 2020

NRC Groupin hallituksessa

50 %
43 vuonna 2020



Naisten osuudet eri yksiköissä

91 %

9 %

NRG GROUP FINLAND
Miehet Naiset

Naisia 84 (9 %)

64 %

36 %

HALLINTO
Naisia 21 (36 %)

97 %

3 %

KUNNOSSAPITO

89 %

11 %

MATERIAALIT

82 %

18 %

RAITIOTIE

93 %

7 %

RAUTATIERAKENTAMINEN

Naisia 13 (3 %)

Naisia 4 (11 %) Naisia 25 (18 %) Naisia 21 (7 %)



NRC Group Finlandin resurssipäälliköiden ajatuksia:

”Valtavirrasta poikkeavat ovat aika varmoja siitä, mitä haluavat 
tehdä.” 

”Työuran jatkumon kannalta naiset sijoitetaan mieluummin 
tarkkuutta ja keskittymistä vaativiin tehtäviin, kuin ratapuolen 
todella fyysisiin tehtäviin. Eivät kuitenkaan poissulje toisiaan.”

”Nainen hakijana erottuu joukosta, päätös palkkauksesta 
tehdään osaamisen perusteella.”

”Sukupuoli ei ole palkkaus peruste.”

Tasa-arvo rekrytointitilanteessa



Noin 7 vuotta sitten sain kokea fyysistä ahdistelua työpaikalla.
Samalla henkistä yliotetta ja “omistamista”, rajoitettiin kenelle saisin puhua.

“Ei me tarvita projekti-insinöörejä, tarvitaan työmaapäälliköitä.”

“Nostin vähän sun palkkaa, mutta jos ei nyt heti tarvi mennä huutelemaan
muille, kun se on vähän enemmän kuin muilla.”

“Sinä, kun olet tuommonen sihteeri, niin voisitko leikata nämä.”

“Me oltas täällä hukassa jätkien kanssa ilman Heliä!”

Kokemuksia tasa-arvosta omalla työuralla



Keskusteluissa ja asenteessa huomaa henkilön aseman ja iän.
à Kahvipöytäkeskustelut jo vuosikymmenen työuran tehneen kanssa vs. juuri koulusta

valmistunut
à Asennekulttuuri erittäin vahva
à Sukupolven vaihdos ja ikäjakauman muuttuminen havaittavissa selkeästi

“Kun jalkansa saa oven väliin ja pääsee työnsyrjään kiinni, on helppo olla tyytyväinen
työhön.” 
à Jopa työhaastatteluun pääseminen on vaikeaa, huolimatta siitä, että pohjalla on jo 
työkokemusta tekniikalta sekä perustutkinto

Työyhteisön dynamiikka parantuu!

Kokemuksia tasa-arvosta omalla työuralla



Askeleet kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Uskalla olla oma itsesi!

Älä ruoki epätasa-arvoista kohtelua.

Nosta epäkohtia esille rohkeasti

Kohtele toisia niin, kuin haluat itseäsi kohdeltavan.

1

2

3

4



Kiitos!

Heli.dorn@nrcgroup.fi

@HeliDorn
@NRCGroupFinland

http://www.nrcgroup.fi

mailto:Heli.dorn@nrcgroup.fi
http://www.nrcgroup.fi/

