Tasa-arvouutisia
Eduskuntavaalit 2015 ja hallituspolitiikka
Poliitikot huolissaan naisten turvallisuudesta – silti naisjärjestöjen avustuksia leikataan (Yle
1.12.2015)
Väitös: Alueita kehitetään miesten ehdoilla – naisvaltaiset alat nähdään kulueränä (Suomenmaa
18.10.2015)
Professori: "Lama heikentää akateemisten naisten asemaa entisestään" (HS 1.9.2015)
Koulutuksen tasa-arvosta ei saa tinkiä (Souli 24.8.2015)
Tutkijat suomivat hallitusta: Meitä ollaan viemässä kohti mieselättäjyyden yhteiskuntaa (YLE
12.6.2015)
Koulutuksen leikkauksia vastustetaan eniten (HS 9.6.2015)
Tutkija: Tasa-arvoasiat jäävät taantumassa helposti syrjään (Suomenmaa 6.6.2015)
Hallitus leikkaa "kaikilta" – eniten sosiaalietuuksista ja koulutuksesta (HS 27.5.2015)
Eduskunnassa otettu selvää takapakkia - Näihin pöytiin naisten on vaikea päästä (Iltalehti
21.5.2015)
Varoitus vallattomasta ja yksisilmäisestä naisnäkökulmasta: miehet rohmunneet päättäjien pallit
(Yle 16.5.2015)
Pätevät miehet ja pettyneet naiset (Suomen Kuvalehti 13.5.2015)
SDP uuden eduskunnan naisvaltaisin, keskustan paikoille kipusivat miehet (Yle 21.4.2015)
Fewer women, more youngsters in new Parliament (Yle 20.4.2015)
Nainen, tsekkaa vaaliohjelmista ainakin nämä (MeNaiset 31.3.2015)
Tutkija: Puolueiden koulutusosaaminen heikkoa (Souli 31.3.2015)
Käy muutakin kuin elämänkoulua jos haluat eduskuntaan (Yle 21.3.2015)
Tasa-arvo unohtui puolueilta (Suomenmaa 24.02.2015)
Tasa-arvoon on vielä matkaa eduskuntavaaleissa (THL 10.2.2015)
Miehet pitävät valtaa EU:ssa – vain Suomen hallituksessa naisenemmistö (HS 30.1.2015)
Kansanedustajaksi ehdolla yhä enemmän naisia (Turun Sanomat 5.1.2015)

Järjestötoiminta
Vapaaehtoistyö tekee suuret ikäluokat onnelliseksi – nuoremmat auttavat rahalla (HS 23.10.2015)
Tutkimus: Jos haluat vaikutusvaltaisia ystäviä, kannattaa häärätä kansalaisjärjestössä tai
yhdistyksessä (HS 7.10.2015)
Miten luot hyvät verkostot? Kirsi Piha ja Lisa Sounio-Ahtisaari kertovat (HS 13.9.2015)
Vantaan Akateemisten Naisten puheenjohtaja: Jokainen meistä voi olla kotouttaja (Vantaan
Sanomat 9.9.2015)

SANL / Luetaan yhdessä -toiminta
Luetaanko yhdessä? Pasilan Asukastalolla moni maahanmuuttaja luo siteensä suomen kieleen ja
kulttuuriin (Souli 7.12.2015)
Vuoden vapaaehtoistoiminta: Luetaan yhdessä -toiminta (Settlementti 27.11.2015)
Yliopisto auttaa turvapaikanhakijoita (Helsingin yliopisto 30.10.2015)
Uudesta verkkopalvelusta ratkaisu vastaanottokeskusten lahjoitusvyöryyn – toimii kuin
häälahjalista (Yle 22.10.2015)
Ilman vapaaehtoisia Suomen valtio olisi pulassa turvapaikanhakijoiden vastaanotossa – mukaan
haastetaan jo työttömiä, korvauksella tai ilman (HS 30.9.2015)
Lahti näyttää mallia Suomelle: Sadat opiskelijat keräävät rahaa ja jakavat tietoa
turvapaikanhakijoille (Yle 29.9.2015)
EU sivuuttaa pakenevat naiset (HS 26.9.2015)

Koulutus- ja tasa-arvopolitiikka
Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014 (Tilastokeskus 5.11.2015)
Hallitus korvaamassa aikuiskoulutustuen lainalla – pienituloisten mahdollisuudet opiskella
vaikeutuvat (HS 9.10.2015)
Kestävän kehityksen tavoitteet hyväksytään YK:n huippukokouksessa (Suomen UN Women
24.9.2015)
What Stops a Girl from Going to School? (Plan International 9.9.2015)

Gudrun Schyman Kuntamarkkinoilla: Tasa-arvon vastustus näkyväksi (Kuntalehti 9.9.2015)
Tieteen päivät: Yhteiskuntaluokka työläistyttöjen koulutusvalinnoissa (Kantti 1.9.2015)
Väitös: Opettajien sukupuolitietoisuutta tulisi edistää (Itä-Suomen yliopisto 28.8.2015)
Uusi opetussuunnitelma edellyttää kasvatusta maailmankansalaisuuteen (Suomenmaa 25.8.2015)
Kouluissa on yhä tyttöjen ja poikien aineet (HS 16.6.2015)
Lakataan hokemasta, että Suomi on tasa-arvon mallimaa (MeNaiset 10.5.2015)
Unesco: Just 1/3 of countries have achieved all measurable EFA goals (ref. 9.4.2015)
Maksuton koulutus - hyvinvoinnin takaaja (SAMOK 19.3.2015)
Korkeakoulujen opiskelijavalintoihin ja opiskeluoikeutta koskeviin säännöksiin muutoksia (OPM
19.3.2015)
Madonlukuja luovuudelle (Tiede 4.3.2015)
Kouluista on liian helppo säästää (HS 28.1.2015)

Samasta työstä sama palkka
Koulutustason nousu ei ole tae samapalkkaisuudesta (Avainlehti 3.12.2015)
Maailman talousfoorumi: Naiset tienaavat nyt saman verran kuin miehet vuonna 2006 (Yle
19.11.2015)
Suomalaiset naiset tekevät pohjoismaalaisista eniten palkatonta työtä (Norden 11.11.2015)
Katso missä ammateissa nainen tienaa enemmän kuin mies (Yle 31.10.2015)
TASAN! vaatii hallitusta tasaamaan perhevapaat Naisten palkkapäivänä: Hallituksen toimien on
edistettävä tasa-arvoa (TASAN 30.10.2015)
Resten av året arbetar kvinnorna gratis (Svenska Yle 30.10.2015)
Naisen palkka liukuu alamäkeen viimeistään viisikymppisenä – miehen tilipussi tonnia lihavampi
(Yle 29.10.2015)
Osaaminen ja työn vaativuus näkyviin palkassa (Yhteenveto 3/2015)
Naisten palkat jäävät miehistä jälkeen 25 ikävuoden jälkeen - tässä iässä tienaat eniten
(Talouselämä 20.8.2015)
Budget Cuts in Europe - Do Women Pay the Price Again? (SANL 14.4.2015)

Vastavalmistuneet korkeakouluopiskelijat työllistyvät aiempaa paremmin (Yle 7.4.2015)
Työelämän muutokset eivät kaventaneet palkkaeroja – koulutus ei hyödytä naisia (HS 10.3.2015)
Naisten ja miesten väliset palkkaerot kasvaneet (Yle 9.3.2015)
Suomen Ekonomit: Miehen uraa pidetään edelleen tärkeämpänä (Akava 3.3.2015)
Ministeri Huovinen: Tasa-arvo näkyy naisten ja miesten arjessa joka päivä (STM 4.2.2015)
Miksi naiset tienaavat yhä vähemmän kuin miehet? (HS 3.1.2015)
Naisen eläke-euro on 69 senttiä (Ilmarinen 3.3.2013)

Koulutus ja urakehitys
Väitöskirja: Varttuneiden ikäsyrjintä on jarruna pitkille työurille (Nokian Uutiset 4.12.2015)
Hallituksissa naisjäsenten tausta poikkeaa miesjäsenten taustasta (Kauppakamari 30.11.2015)
Minne nuoret naiset katosivat työmarkkinoilta? (Me Naiset 28.11.2015)
Naisjohtajille on piilokiintiöt (Tiede 18.11.2015)
Selvitys: naiset rynnivät johtotehtäviin – osuus EU:n huippua (Yle 17.11.2015)
Kollega oli työhön liian äiti (Me Naiset 12.11.2015)
Naiset jarruttelevat yhä urasuunnitelmissaan – "Moni tavoittelee työelämässä kymppiä. Riittäisikö
kasipuolikin?" (HS 25.10.2015)
Yliopiston kadonneet naiset (Jylkkäri 17.9.2015)
Työelämän tasa-arvon tutkimus vauhtiin Suomen Akatemian strategisella rahoituksella (Helsingin
yliopisto 15.9.2015)
Naisilla aliedustus yliopistojen johtopaikoilla (HS 1.9.2015)
Tämän takia yli 50-vuotias nainen on parasta työvoimaa (Kodin Kuvalehti 26.8.2015)
Amerikkalaistutkimus: Työssäkäyvien äitien lapset pärjäävät paremmin (Meidän Perhe 26.6.2015)
Yliopistoista valmistuneille riittää töitä heikossakin taloustilanteessa (Turun yliopisto 17.6.2015)
Tutkimus paljastaa: Ikäsyrjintä ajaa työntekijöitä yliopistoon (Aamulehti 10.6.2015)
Yliopistojen asiantuntijat: Pelkkä kandidaatin tutkinto riittää harvoin työelämään (Suomen
Kuvalehti 8.6.2015)

Tutkimus: ulkomaalaiset vastavalmistuneet eivät työllisty – Suomi hukkaa osaamista (TEK
7.5.2015)
Raportti: Yli 56-vuotiaalla ei juurikaan enää mahdollisuuksia työllistyä (HS 1.2.2015)
Saako työsuhdetta ketjuttaa loputtomiin? (Souli 20.1.2015)

Ammattien sukupuolittuminen, johtajuus ja sukupuolikiintiöt
FT: Naisvaltaiset yritykset merkittävästi kannattavampia (HS 7.12.2015)
Insinööreiksi kaivataan naisia - "Pitää vain puskea eteenpäin! (JP News 12.11.2015)
Teknologia-ala tarvitsee naisia (Image 11.11.2015)
Työmarkkinoiden sukupuolierot vain kasvavat (Talouselämä 2.11.2015)
Miehet yliedustettuina johtotehtävissä ja työelämän ulkopuolella (Tieto & Trendit 29.10.2015)
Ammatillinen eriytyminen sukupuolen mukaan jatkui vuonna 2013 (Tilastokeskus 23.10.2015)
Naisjohtajat eroavat useammin ja heillä on vähemmän lapsia kuin mieskollegoilla (HS 13.10.2015)
Puolet suomalaisten aivoista haaskuun – Miten tytöt saadaan kiinnostumaan tekniikasta? (Tekniikka
& Talous 11.10.2015)
Tutkimus: Johtoryhmät ja hallitukset eivät naisistu automaattisesti (STM 16.6.2015)
Naisjohtajuus - Avain yrityksen menestykselle (Kauppalehti 8.6.2015)
Keskuskauppakamari moittii pörssiyhtiöitä huonoista selityksistä naisten sivuuttamisessa (HS
27.5.2015)
Suomessa ollaan yhä naisten ja miesten töissä (Taloussanomat 6.5.2015)
Koneen muotoilujohtaja: Jokainen menestynyt nainen on kärsinyt ennakkoluuloista (HS 3.5.2015)
Naisjohtajilla on kaksoistaakka (IL 16.4.2015)
Väitös: Puoliso vaikuttaa nais- ja miesjohtajien uriin eri tavoin (JY 7.4.2015)
Tutkimus: Toimitusjohtajalta edellytetään miehille tyypillisempää kokemustaustaa (STM
24.3.2015)
17 keinoa edistää naisjohtajuutta (Etelä-Suomen Sanomat 16.3.2015)
Valtiollinen periaatepäätös: Naiskiintiö kymmeniin pörssiyhtiöihin – Epärealistinen tavoite, sanoo
Keskuskauppakamari (Yle 19.2.2015)

Kuinka tehdä tieteen naiset näkyviksi? (Politiikasta.fi 28.1.2015)
Johtajanaiselle Suomi on takapajula (Kauppalehti 16.1.2015)
There are only three countries in the world where your boss is more likely to be a woman
(Washington Post 13.1.2015)

Koulutus ja sosiaaliturva
Korkeakoulutettujen työttömien määrän kasvuvauhti on hieman hidastunut (Akava 7.12.2015)
Yksinhuoltajien köyhyys kovaa – lähes joka neljäs yksinhuoltajista turvautunut toimeentulotukeen
(Mtv3 9.11.2015)
Epäilys päivähoidon heikosta tasosta ajaa äitejä kotihoidontuelle (Kansan Uutiset 27.10.2015)
Hallitus päätti päivähoitoryhmien suurentamisesta ja subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta (HS
22.10.2015)
Public consultation: Are men and women treated equally in matters of social security? DL 14.12.
(EU Commission 21.9.2015)
Korkeakoulutetuillakin on oikeus kunnon työvoimapalveluihin (Akava 3.9.2015)
Hyvin alkanut ura voi tyssätä perhevapaan jälkeen – Tutkija: Töihin palaajan pitää muistuttaa
työnantajaa osaamisestaan (HS 4.8.2015)
Mielipiteet päivähoito-oikeudesta ovat hataralla pohjalla (HS 24.6.2015)
Heikki Hiilamo: Kiltti tytär hoivaa kaikkia (Kodin Kuvalehti 17.6.2015)
Väitös: Isät haluavat monipuolisempaa vastuuta ja vanhemmuutta (JY 8.4.2015)
Perheiden valinnanvapus ei toteudu (Satakunnan kansa 25.3.2015)
HS selvitti puolueiden kannat perhevapaisiin: Kolme vastustaa isäkiintiöitä (HS 16.3.2015)
Professori: Kotihoidon tuki osasyy miesten ja naisten epätasa-arvoon (Yle 11.3.2015)

Parisuhdeväkivallan vastainen työ
Naisjärjestöjen mielestä uhri unohtuu raiskauskeskustelussa (Yle 26.11.2015)
Naisten väkivaltaisuus perheissä kasvaa – miehet lapsineen etsivät apua turvakodeista (Yle
6.11.2015)

Senkin nalkuttava ämmä! – Menneisyyden asenteet ruokkivat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa (Yle
16.9.2015)
Turvakodeista puuttuu satoja paikkoja – tilanne paikoin lohduton (HS 8.9.2015)
"Varsinainen kansanterveydellinen ongelma" – Itäsuomalaista perheväkivallan ehkäisymallia
viedään maailmalle (Yle 24.8.2015)
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa estettävä (HS 11.8.2015)
Pelkoa, nöyryyttämistä ja mustelmia - Joka neljäs korkeakoulutettu nainen parisuhdeväkivallan uhri
(SANL 10.8.2015)
Miesten on yhä edelleen vaikea hakeutua turvakotiin – asiantuntijat peräänkuuluttavat
asennemuutosta (Yle 10.8.2015)
Koulutus ei suojaa parisuhdeväkivallalta (Suomen Kuvalehti 21.6.2015)
Korkeakoulutettuja naisia väkivaltaisissa suhteissa (Helsingin yliopisto 16.6.2015)
Turvakoti voi olla liian kaukana – lapseton nainen ei välttämättä pääse turvaan (Keskisuomalainen
10.6.2015)
Yli neljännes korkeakoulutetuista naisista kokenut parisuhdeväkivaltaa (Tieteentekijöiden liitto
14.5.2015)
Ministeri Huovinen: Tasa-arvo näkyy naisten ja miesten arjessa joka päivä (STM 4.2.2015)
Turvakodin suoja on nyt lakisääteinen oikeus (Kansan Tahto 15.1.2015)
Better protection for victims of violence anywhere in the EU (European Commission 9.1.2015)

