
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) 

http://yle.fi/uutiset/poliitikot_huolissaan_naisten_turvallisuudesta__silti_naisjarjestojen_avustuksia_leikataan/8493854
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6%2F3%2F29846%2F9b558390e7&t=Vaitos_Alueita_kehitetaan_miesten_ehdoilla__naisvaltaiset_alat_nahdaan_kuluerana&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://www.hs.fi/kotimaa/a1440992171248
http://www.souli.fi/kasvokkain/koulutuksen-tasa-arvosta-ei-saa-tinkia/
http://yle.fi/uutiset/tutkijat_suomivat_hallitusta_meita_ollaan_viemassa_kohti_mieselattajyyden_yhteiskuntaa/8069338
http://www.hs.fi/kotimaa/a1433735459978?jako=d943632ada07db7f15cd13e780b6e47e&ref=tw-share
http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7501371.html#.VXU4SkrmqlI.twitter
http://www.hs.fi/politiikka/a1432695626255?jako=29bf693a083a8b0ab3100c5d5e932e99&ref=tw-share
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015052019724244_uu.shtml
http://yle.fi/uutiset/varoitus_vallattomasta_ja_yksisilmaisesta_naisnakokulmasta_miehet_rohmunneet_paattajien_pallit/7997241?origin=rss&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://suomenkuvalehti.fi/ylamaan-kettu/2015/05/13/patevat-miehet-ja-pettyneet-naiset/?shared=140-64046a9d-4
http://yle.fi/uutiset/sdp_uuden_eduskunnan_naisvaltaisin_keskustan_paikoille_kipusivat_miehet/7944489
http://yle.fi/uutiset/fewer_women_more_youngsters_in_new_parliament/7940300
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/nainen_tsekkaa_vaaliohjelmista_ainakin_nama
http://www.souli.fi/uutinen/tutkija-puolueiden-koulutusosaaminen-heikkoa/
http://yle.fi/uutiset/kay_muutakin_kuin_elamankoulua_jos_haluat_eduskuntaan/7882435
http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7341723.html
https://blogi.thl.fi/blogi/-/blogs/tasa-arvoon-on-viela-matkaa-eduskuntavaaleissa
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1422511736971?jako=0fcd7faf47906bb1af73ef88abe04edc&ref=tw-share
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/719325/Kansanedustajaksi+ehdolla+yha+enemman+naisia


  

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) 

http://www.hs.fi/kotimaa/a1445486804566
http://www.hs.fi/tiede/a1444109599134?jako=cfc9cd51c9712b04de2e5bb5729541df&ref=tw-share
http://www.hs.fi/tiede/a1444109599134?jako=cfc9cd51c9712b04de2e5bb5729541df&ref=tw-share
http://www.hs.fi/ura/a1441940769803?jako=c58167e75f9e7952704d5aa9749a128f&ref=tw-share
https://sites.google.com/site/vantaanakateemisetnaiset/ajankohtaista
http://www.souli.fi/oppia-ika-kaikki/luetaanko-yhdessa/
http://www.souli.fi/oppia-ika-kaikki/luetaanko-yhdessa/
http://www.hmlsetlementti.net/?x118281=228045
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto-auttaa-turvapaikanhakijoita
http://yle.fi/ylex/uutiset/uudesta_verkkopalvelusta_ratkaisu_vastaanottokeskusten_lahjoitusvyoryyn__toimii_kuin_haalahjalista/3-8399887
http://yle.fi/ylex/uutiset/uudesta_verkkopalvelusta_ratkaisu_vastaanottokeskusten_lahjoitusvyoryyn__toimii_kuin_haalahjalista/3-8399887
http://www.hs.fi/kotimaa/a1443586850544?jako=fe1abaa23245e5e23a8868e25c5e5f2d&ref=tw-share
http://www.hs.fi/kotimaa/a1443586850544?jako=fe1abaa23245e5e23a8868e25c5e5f2d&ref=tw-share
http://yle.fi/uutiset/lahti_nayttaa_mallia_suomelle_sadat_opiskelijat_keraavat_rahaa_ja_jakavat_tietoa_turvapaikanhakijoille/8339322
http://yle.fi/uutiset/lahti_nayttaa_mallia_suomelle_sadat_opiskelijat_keraavat_rahaa_ja_jakavat_tietoa_turvapaikanhakijoille/8339322
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1443154495060?jako=307980745334bdb59f0f6b5771b41a80&ref=tw-share
http://www.stat.fi/til/vkour/2014/vkour_2014_2015-11-05_tie_001_fi.html
http://www.hs.fi/talous/a1444278988743?jako=9ab7d689c4e0ca0d3f3925ff4f71c60f&ref=tw-share
http://www.hs.fi/talous/a1444278988743?jako=9ab7d689c4e0ca0d3f3925ff4f71c60f&ref=tw-share
http://www.unwomen.fi/uutiset/kestavan-kehityksen-tavoitteet-hyvaksytaan-ykn-huippukokouksessa/
http://www.plan-uk.org/news/news-and-features/what-stops-a-girl-from-going-to-school/


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) 

http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/paatoksenteko/gudryn-schyman-kuntamarkkinoilla-tasa-arvon-vastustus-nakyvaksi/
http://www.kantti.net/artikkeli/2015/09/tieteen-p%C3%A4iv%C3%A4t-yhteiskuntaluokka-ty%C3%B6l%C3%A4istytt%C3%B6jen-koulutusvalinnoissa
https://www.uef.fi/fi/-/28-8-opettajien-sukupuolitietoisuutta-tulisi-edistaa
http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7613815.html#.Vd16wj9LtbU.twitter
http://www.hs.fi/kaupunki/a1434341368126?jako=4f860c642bbe199fe6f3d7d054acbbf2&ref=tw-share
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/lakataan_hokemasta_etta_suomi_on_tasa_arvon_mallimaa
http://en.unesco.org/gem-report/report/2015/education-all-2000-2015-achievements-and-challenges#sthash.yJ09CAB9.dpbs
http://samok.fi/2015/03/19/maksuton-koulutus-hyvinvoinnin-takaaja/
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/03/korkeakoululait.html#.VQrPHkwHRrQ.twitter
http://www.tiede.fi/artikkeli/blogit/totta_toistaiseksi/madonlukuja_luovuudelle
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1422333025165
http://verkkoavain.fi/2015/12/03/koulutustason-nousu-ei-ole-tae-samapalkkaisuudesta/
http://yle.fi/uutiset/maailman_talousfoorumi_naiset_tienaavat_nyt_saman_verran_kuin_miehet_vuonna_2006/8466145
http://www.norden.org/fi/ajankohtaista/uutiset/suomalaiset-naiset-tekevaet-pohjoismaalaisista-eniten-palkatonta-tyoetae
http://yle.fi/uutiset/katso_missa_ammateissa_nainen_tienaa_enemman_kuin_mies/8420322
https://tasannyt.wordpress.com/2015/10/30/kampanja-tasan-vaatii-hallitusta-tasaamaan-perhevapaat/
https://tasannyt.wordpress.com/2015/10/30/kampanja-tasan-vaatii-hallitusta-tasaamaan-perhevapaat/
http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/30/resten-av-aret-arbetar-kvinnorna-gratis
http://yle.fi/uutiset/naisen_palkka_liukuu_alamakeen_viimeistaan_viisikymppisena__miehen_tilipussi_tonnia_lihavampi/8415118
http://yle.fi/uutiset/naisen_palkka_liukuu_alamakeen_viimeistaan_viisikymppisena__miehen_tilipussi_tonnia_lihavampi/8415118
http://www.digipaper.fi/Yhteenveto-lehti/127742/
http://www.talouselama.fi/uutiset/naisten+palkat+jaavat+miehista+jalkeen+25+ikavuoden+jalkeen++tassa+iassa+tienaat+eniten/a2319767
http://akateemisetnaiset.blogspot.fi/2015/04/budget-cuts-in-europe-do-women-pay.html


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) 

http://yle.fi/uutiset/vastavalmistuneet_korkeakouluopiskelijat_tyollistyvat_aiempaa_paremmin/7907781
http://www.hs.fi/ura/a1425871473085
http://yle.fi/uutiset/naisten_ja_miesten_valiset_palkkaerot_kasvaneet/7851851
http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/akava-yhteison_uutisia/suomen_ekonomit_miehen_uraa_pidetaan_edelleen_tarkeampan.14219.news
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1902339?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.VNIOvAzg6bQ.twitter
http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1419912162357
http://parempaaelamaa.org/2013/03/03/naisen-elake-euro-on-69-senttia/
http://www.nokianuutiset.fi/Uutiset/1195008947684/artikkeli/vaitoskirja+varttuneiden+ikasyrjinta+on+jarruna+pitkille+tyourille.html
http://kauppakamari.fi/2015/11/30/hallituksissa-naisjasenten-tausta-poikkeaa-miesjasenten-taustasta/
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/minne_nuoret_naiset_katosivat_tyomarkkinoilta
http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/naisjohtajille_on_piilokiintiot
http://yle.fi/uutiset/selvitys_naiset_rynnivat_johtotehtaviin__osuus_eun_huippua/8460363
http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/kolumnit/anu_silfverbergin_kolumni_kollega_oli_tyohon_liian_aiti
http://www.hs.fi/ura/a1445569579548?jako=19acb7ea1bab67ba5e4f2e88e83ce259&ref=tw-share
http://www.hs.fi/ura/a1445569579548?jako=19acb7ea1bab67ba5e4f2e88e83ce259&ref=tw-share
http://www.jylkkari.fi/2015/09/yliopiston-kadonneet-naiset/
http://www.helsinki.fi/hum/ajankohtaista/2015/09/0914.htm
http://www.hs.fi/paivanlehti/01092015/a1440993012872
http://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ilmiot/taman_takia_yli_50_vuotias_nainen_on_parasta_tyovoimaa
http://www.meidanperhe.fi/artikkeli/arki/amerikkalaistutkimus_tyossakayvien_aitien_lapset_parjaavat_paremmin 
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/Sivut/yliopistoista-valmistuneille-riittaa-toita-heikossakin-taloustilanteessa.aspx#.VYEQ78VpwJg.twitter
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194985233153/artikkeli/tutkimus+paljastaa+ikasyrjinta+ajaa+tyontekijoita+yliopistoon.html
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/yliopistojen-asiantuntijat-pelkka-kandidaatin-tutkinto-riittaa-harvoin-tyoelamaan/?shared=84739-9642f032-1


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) 

http://www.hs.fi/talous/a1432690356570?jako=14ba33d97465ab937fe4c71d23764f8c&ref=tw-share
http://www.hs.fi/tyoelama/a1422758022945?jako=80292f405a3dd73ab3c6605dd58f4a24&ref=tw-share
http://www.souli.fi/kysynpahan-vain/saako-tyosuhdetta-ketjuttaa-loputtomiin/
http://www.hs.fi/talous/a1449384802108?jako=8d4cf46bfd9735e0a86805d52c984caf&ref=tw-share
http://www.jpnews.fi/muut/insinooreiksi-kaivataan-naisia-%E2%80%9Dpitaa-vaan-puskea-eteenpain%E2%80%9D/
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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) 
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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) 
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