
Tasa-arvouutisia 2014 
 

Samasta työstä sama palkka 

Osa-aikatyö näkyy naisten palkoissa ja työurassa (Yle 23.12.2014) 

Palkkasalaisuus estää tasa-arvon toteutumisen (HS 19.12.2014) 

ILO: Gender pay gap widens for higher-earning women (ILO 5.12.2014) 

Voiko naisen euro nousta 90 senttiin? (HS 4.11.2014) 

Naiset pärjäävät työelämässä miehiä paremmin (HS 27.10.2014) 

Miksi nainen tienaa vähemmän kuin mies?  (TTL 23.9.2014) 

Tyttölasten vanhemmat, skarpatkaa: puhukaa rahasta (Kauppalehti 21.9.2014) 

Moni opiskelija työskentelee ilman palkkaa - korkeakoulut vastustavat palkattomia työharjoitteluja 

(HS 27.8.2014) 

Saatko tarpeeksi palkkaa? (HS 18.8.2014) 

Naisten ja miesten palkkatasa-arvo uhkaa jäädä unelmaksi - valvontaan ei voimia (Yle 15.8.2014) 

Arbetsmarknaden långt ifrån rättvis (Hbl 29.6.2014) 

Samasta työstä sama palkka – Islanti kehittää ensimmäisenä maailmassa samapalkkaisuusnormia 

(YLE 16.6.2014) 

Mitä jokaisen naisen pitäisi tietää talouskriisistä (HS 8.5.2014) 

Eikö naisia raha kiinnosta? (Taloussanomat 6.5.2014) 

Naiset saavat odottaa EU:ssa miesten palkkaa vielä 70 vuotta (HS 23.4.2014) 

Tasa-arvolaki: Työnantajan on pian pakko kertoa, jos naisen euro jää pienemmäksi kuin miehen 

(Aamulehti 14.4.2014) 

  

Koulutus ja urakehitys 

Vi är jämställda i arbetslivet år 2095 (Yle 28.10.2014) 

Korkeakoulutetut miehet jyräävät naiset työelämässä (KTL 21.10.2014) 

http://yle.fi/uutiset/osa-aikatyo_nakyy_naisten_palkoissa_ja_tyourassa/7674476
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1418878885969?jako=382aa3e40bb4cea2831151d8b3271e73&ref=tw-share
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_324651/lang--en/index.htm
http://www.hs.fi/tyoelama/a1415073738795?jako=2ae268f2f3238df2cf2c5d6bbe0466a2&ref=tw-share
http://www.hs.fi/elama/a1305891358876?jako=f44d17ed1aeb5804ee6ebabceb741b6c&ref=tw-share
http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Miksi_nainen_tienaa_vahemman_kuin_mies.aspx#.VCJpK5UZHOM.twitter
http://www.kauppalehti.fi/etusivu/tyttolasten+vanhemmat,+skarpatkaa+puhukaa+rahasta/201409699699
http://www.hs.fi/tyoelama/a1408680807154?jako=b79f6bdafc49c517720bbfdd736f9309&ref=tw-share
http://www.hs.fi/tyoelama/Saatko+tarpeeksi+palkkaa/a1408077851347
http://yle.fi/uutiset/naisten_ja_miesten_palkkatasa-arvo_uhkaa_jaada_unelmaksi_-_valvontaan_ei_voimia/6761475
http://hbl.fi/nyheter/2014-06-29/624711/klyftan-mellan-konen-som-ett-egnahemshus
http://yle.fi/uutiset/samasta_tyosta_sama_palkka__islanti_kehittaa_ensimmaisena_maailmassa_samapalkkaisuusnormia/7300599
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Mit%C3%A4+jokaisen+naisen+pit%C3%A4isi+tiet%C3%A4%C3%A4+talouskriisist%C3%A4/a1399437763585
http://www.taloussanomat.fi/raha/2014/05/06/eiko-naisia-raha-kiinnosta/20146316/139
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Naiset+saavat+odottaa+EUssa+miesten+palkkaa+viel%C3%A4+70+vuotta/a1398139989002
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194892818439/artikkeli/tasa-arvolaki+tyonantajan+on+pian+pakko+kertoa+jos+naisen+euro+jaa+pienemmaksi+kuin+miehen.html
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/28/vi-ar-jamstallda-i-arbetslivet-ar-2095
https://ktl.jyu.fi/ajankohtaista/t211014


Väitös: Ikääntynyt elää yliopistossa unelmaansa (Souli 15.10.2014) 

Väitöskirjatutkija on jo töissä (HS 7.10.2014) 

Miehet rynnivät perinteisille naisaloille (HS 6.10.2014) 

Yliopistojen tulisi vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja (HS 22.9.2014) 

Kvinnor har långt till toppen (Hufvudstadsbladet 28.8.2014) 

Yliopiston lasikatto on rikottava (politiikasta.fi 15.8.2014) 

Mind the Gap: The place of women in higher education (Guardian 12.8.2014) 

Liika itsekriittisyys hidastaa naisten urakehitystä (Talouselämä 6.8.2014) 

Moni huippuunsa koulutettu jättää työuransa – "Ihmiset hakevat helpompaa elämää" (Yle 

10.7.2014) 

Tasa-arvoministerit: Koulu on tasa-arvon kasvualusta (15.6.2014) 

Educating girls is central to any nation's effort to transform itself (Guardian 10.6.2014) 

Koulutetuille on töitä (Savon Sanomat 22.5.2014) 

What's So Scary About Smart Girls? (New York Times 10.5.2014) 

Tilastokeskus: Naiset jyräävät miehet koulutuksessa yhä selvemmin. (HS 19.3.2014) 

  

Ammattien sukupuolittuminen, johtajuus ja sukupuolikiintiöt 

EU-maat erimielisiä – tarvitaanko pörssiyrityksiin naiskiintiö? (YLE 11.12.2014) 

Nuoret naisjohtajat ottavat vastuuta johtoryhmissä (Kauppakamari 19.11.2014) 

Ministeriö puuttuu ammattien sukupuolittumiseen kaksimielisellä kampanjalla (HS 29.8.2014) 

Kvinnor har långt till toppen (Hufvudstadsbladet 28.8.2014) 

Työnjako ei käy tasan (Kaleva 11.7.2014) 

Tutkimus: Naisjohtajat tuovat vakautta yrityksiin (24.6.2014) 

Keskuskauppakamari: Hallituskiintiöt eivät tuo lisää naisjohtajia (8.3.2014) 

  

Koulutus ja sosiaaliturva 

http://www.souli.fi/uutinen/vaitos-ikaantynyt-elaa-yliopistossa-unelmaansa/
http://www.hs.fi/mielipide/a1412565449755?jako=a6867e6788234faf3c231e20bde9548a&ref=tw-share
http://www.hs.fi/kotimaa/a1412479209771?jako=1e8b369a0f08f76d42bc9eaf0eeaf60c&ref=tw-share
http://www.hs.fi/ihmiset/a1412138701521?jako=b739f210e5c72de5ea6f899e9e2ce2c7&ref=tw-share
http://hbl.fi/nyheter/2014-08-29/649041/kvinnor-har-langt-till-toppen
http://politiikasta.fi/artikkeli/yliopiston-lasikatto-rikottava
http://mg.co.za/article/2014-08-12-mind-the-gap-the-place-of-women-in-higher-education
http://www.talouselama.fi/Tebatti/kysymykset/liika+itsekriittisyys+hidastaa+naisten+urakehitysta/a2259558
http://yle.fi/uutiset/moni_huippuunsa_koulutettu_jattaa_tyouransa__ihmiset_hakevat_helpompaa_elamaa/7348451
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/tasa-arvoministerit-koulu-on-tasa-arvon-kasvualusta
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/10/educating-girls-is-central-to-any-nations-effort-to-transform-itself
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/koulutetuille-on-toita/1820562
http://www.nytimes.com/2014/05/11/opinion/sunday/kristof-whats-so-scary-about-smart-girls.html?smid=fb-share
http://www.hs.fi/kotimaa/Naiset+jyr%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t+miehet+koulutuksessa+yh%C3%A4+selvemmin/a1395198422380
http://yle.fi/uutiset/eu-maat_erimielisia__tarvitaanko_porssiyrityksiin_naiskiintio/7681570
http://kauppakamari.fi/2014/11/19/nuoret-naisjohtajat-ottavat-vastuuta-johtoryhmissa/
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1415336939076?jako=c00b3d29bfe59bf5f9dfcaee19f3d56d&ref=tw-share
http://hbl.fi/nyheter/2014-08-29/649041/kvinnor-har-langt-till-toppen
http://www.kaleva.fi/mielipide/paakirjoitukset/tyonjako-ei-kay-tasan/669408/#.U7_E5MeQU34.twitter
http://www.aka.fi/fi/T/Tarinoita-tieteesta/Tiedetarinoita-kulttuurin-ja-yhteiskunnan-tutkimuksesta/Naisjohtajat-tuovat-vakautta-yrityksiin/#.U6q-iy1FgBY.twitter
http://www.hs.fi/kotimaa/a1394188865317


Tohtorit kertovat: Tällaista on olla huippukoulutettu ja työtön (Me Naiset 21.12.2014) 

TEM: Sukupuolinäkökulmaa TE-palveluissa tulisi lisätä (Valtioneuvosto 12.12.2014) 

Isyyden vahvistaminen parantaisi työllisyyttä (HS 8.11.2014) 

Naisten palkkapäivänä on hyvä katsoa myös naisen eläke-euroon (TELA 31.10.2014) 

"Äidinkin pitää huolehtia tulevaisuudestaan" (Kodin Kuvalehti 30.10.2014) 

Opintotukilakiin ehdotetaan muutoksia (OKM 23.10.2014) 

TEM: Osa-aikatyön ei pitäisi estää opiskelua työttömyyspäivärahalla (Yle 21.10.2014) 

Ei työttömyysturvaa eikä opintotukea – työtön opiskelija voi jäädä loukkuun  (Yle 15.10.2014) 

Naisjärjestöt vaativat tulevan eläkejärjestelmän huolellista sukupuolivaikutusten arviointia 

(ePressi.com 6.10.2014) 

Freelancer on usein eläketurvan väliinputoaja (Yle 11.9.2014) 

Syrjintä kukkii sossuissa - toimeentulotuen maksamisessa kivikautisia käytäntöjä (Yle 26.8.2014) 

Koulutettu isä jää herkimmin kotiin (HS 30.6.2014) 

Uhkana eläkeiän köyhyys (Me Naiset 8.6.2014) 

Koulutetut äidit palaavat nopeasti työelämään (HS 20.4.2014, lisätietoja tutkimuksesta: THL 

14.4.2014) 

  

Yhteiskunnallinen koulutus- ja tasa-arvopolitiikka 

Suomalainen luottaa eniten koulutukseen (Souli 9.12.2014) 

Professori: Koulutuksen eriarvoisuus uudessa kasvussa (HS 3.12.2014) 

Tutkijat: Annetaan koulutukselle mahdollisuus (Ksml 15.11.2014) 

Työryhmä: Miesten syrjäytyminen on tasa-arvokysymys  (STM 11.11.2014) 

Gender equality report: not one country has fully closed the gap yet (the Guardian 28.10.2014) 

YK värvää miehiä edistämään sukupuolten tasa-arvoa (Yle 20.9.2014) 

HS vertaili: Ruotsi pesee Suomen tasa-arvon kymmenottelussa (HS 11.9.2014) 

Eva Biaudet: Ihmiskauppaa väheksytään Suomessa - suuri osa tekijöistä ja uhreista suomalaisia (HS 

10.9.2014) 

http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/tohtorit_kertovat_tallaista_on_olla_huippukoulutettu_ja_tyoton
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/tohtorit_kertovat_tallaista_on_olla_huippukoulutettu_ja_tyoton
http://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/ilmiot/suorat_sanat/aidinkin_pitaa_huolehtia_tulevaisuudestaan
http://www.tela.fi/medialle/uutiset/1/0/naisten_palkkapaivana_on_hyva_katsoa_myos_naisen_elake-euroon
http://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/ilmiot/suorat_sanat/aidinkin_pitaa_huolehtia_tulevaisuudestaan
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/10/opintotukilaki.html
http://yle.fi/uutiset/tem_osa-aikatyon_ei_pitaisi_estaa_opiskelua_tyottomyyspaivarahalla/7538302
http://yle.fi/uutiset/ei_tyottomyysturvaa_eika_opintotukea__tyoton_opiskelija_voi_jaada_loukkuun/7529366
http://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/naisjarjestot-vaativat-tulevan-elakejarjestelman-huolellista-sukupuolivaikutusten-arviointia.html
http://yle.fi/uutiset/freelancer_on_usein_elaketurvan_valiinputoaja/7466887
http://yle.fi/uutiset/syrjinta_kukkii_sossuissa__toimeentulotuen_maksamisessa_kivikautisia_kaytantoja/7431223
http://www.hs.fi/kotimaa/Koulutettu+is%C3%A4+j%C3%A4%C3%A4+herkimmin+kotiin/a1404015143691
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/uhkana_elakeian_koyhyys
http://www.hs.fi/kotimaa/Koulutetut+%C3%A4idit+palaavat+nopeasti+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n/a1397956696256
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perhevapaatutkimus/tuloksia/heikossa_tyomarkkina-asemassa_olevat_aidit_kotona
http://www.souli.fi/uutinen/suomalainen-luottaa-eniten-koulutukseen/
http://www.hs.fi/kotimaa/a1417575165985?jako=b0887d346b7b1f18656fbfa71b7a87ba&ref=tw-share
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/annetaan-koulutukselle-mahdollisuus/1933695
http://www.stm.fi/ylakulma/artikkeli/-/view/1895470#fi
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/28/not-one-country-has-fully-closed-gender-gap-yet-report-shows
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1894107#fi
http://www.hs.fi/ulkomaat/HS+vertaili+Ruotsi+pesee+Suomen+tasa-arvon+kymmenottelussa/a1410327739234
http://www.hs.fi/kotimaa/a1410315206473?jako=91bbb50f0eb0b8bdcd714ccc9d73bfa4&ref=fb-share


Post-2015 IFUW Pushes for a Standalone Global Education Goal (World Pulse 31.7.2014) 

Ministeri Huovinen: Sukupuolten tasa-arvon edistäminen osa yritysten yhteiskuntavastuuta (STM 

10.6.2014) 

Totta kai sukupuolella on merkitystä (Ilkka 1.6.2014) 

Tasa-arvon virkamies (Sylvi 2.5.2014) 

OPH: Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa parantamisen varaa (4.4.2014) 

SANL-FKAF: Suomi ei ole vieläkään toimeenpannut 28 vuotta sitten vahvistamaansa YK:n 

naissopimusta (31.3.2014) 

  

Media ja sukupuoli 

Tutkijat valmiita auttamaan mediaa (Turun yliopisto 11.12.2014) 

Miksi Huilissa on naiskiintiöt? (Huili 11.11.2014) 

Media hyväksyy asiantuntijaksi naisen vain harvoin (Yle 10.11.2014) 

  

Digiajan arjen taidot 

Tytöt eivät osaa käyttää tietokonetta (HS 13.11.2014) 

When Women Stopped Coding (NPR 21.10.2014) 

 

Ikääntyneiden oikeudet on turvattava nettimaailmassa (HS 6.10.2014) 

Koodi ei kiinnosta? Varaudu häviämään työelämässä lapsillesi (HS 4.10.2014) 

Havukosken tyttökoodarit tekivät oman tietokonepelin (Vantaan Sanomat 1.10.2014) 

Oma tietokone on monelle lukiolaiselle pakollinen hankinta (HS 7.8.2014) 

The future of universities: The digital degree (Economist 28.6.2014) 

  

  

 

http://uutiset.helsinki.fi/2014/08/06/oppilaiden-valikointi-kiihtyy-kouluissa/#.U-h7LGN2tf9
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1406166517352?jako=1d4e9adf04fb68e505382c23ada3113e&ref=tw-share
http://www.ilkka.fi/mielipide/kolumnit/totta-kai-sukupuolella-on-merkitysta-1.1622328
http://sylvi.fi/2014/05/tasa-arvon-virkamies/
http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/oppilaitosten_tasa-arvosuunnittelussa_parantamisen_varaa?language=fi&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/2014/03/suomi-ei-ole-vielakaan-toimeenpannut-28.html
http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/2014/03/suomi-ei-ole-vielakaan-toimeenpannut-28.html
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/tutkijat-valmiita-auttamaan-mediaa.aspx
http://www.huililehti.net/miksi-huilissa-on-naiskiintiot/
http://yle.fi/uutiset/media_hyvaksyy_asiantuntijaksi_naisen_vain_harvoin/7612686
http://www.hs.fi/kotimaa/a1415679484818?jako=18b16cf652ea62e1021f6b13e6d95695&ref=tw-share
http://www.npr.org/blogs/money/2014/10/21/357629765/when-women-stopped-coding?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1412478633153?jako=3434b583470799fa97656190e5c55317&ref=og-url
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1412310529264?jako=280578884df890510e2028f5da3b4396&ref=tw-share
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/241086-havukosken-tyttokoodarit-tekivat-oman-tietokonepelin
http://www.hs.fi/kotimaa/Oma+tietokone+on+monelle+lukiolaiselle+pakollinen+hankinta/a1407302972141
http://www.economist.com/news/briefing/21605899-staid-higher-education-business-about-experience-welcome-earthquake-digital?fsrc=scn/tw_ec/the_digital_degree

