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)

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

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)

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)

