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Teknologiayritykset tarvitsevat
naisia ja naiset teknologiaa
Miisa Kaartinen

Lukijalta. Tällä viikolla vietetään

Women in Tech -viikkoa teemalla ”Make a difference!”. Tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle.
Women in Tech -verkosto tuo yhteen teknologia-alalla työskenteleviä ja siitä kiinnostuneita naisia.
Verkosto haluaa herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan
liittyvistä valinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Monet ovat kysyneet, miksi tällaista tehdään. Miksi juuri naiset ja
teknologia? Eikö Suomella ja teknologiayrityksillä ole suurempiakin
ongelmia, kuten rapautuva kansantalous ja kilpailukyky? Nämä asiat
kuitenkin liittyvät toisiinsa.
Teknologia-ala on edelleen silmiinpistävän miesvaltainen. Teknologiateollisuuden työntekijöistä
vain noin viidennes on naisia. Sama
pätee opiskelijoihin ja tutkijoihin.
Liiketoimintavastuussa olevia naisjohtajia teknologiayrityksistä saa jo
hakemalla hakea.
Kyse ei ole pelkästään teknologiaaloihin liittyvien mahdollisuuksien
tunnetuksi tekemisestä tai naisten
urapolkujen monipuolistamisesta,

vaan myös yritysten ja viime kädessä Suomen menestyksestä. Women
in Tech -toiminnassa on mukana
iso joukko teknologiayrityksiä. Naiset ovat heille tärkeitä myös bisneksen kannalta.
Tytöt ja naiset käyttävät teknologiaa aivan kuten pojatkin, mutta teknologian suunnittelussa, tutkimuksessa ja yritystoiminnassa he
jäävät selkeäksi vähemmistöksi.
Viimeaikaisessa kilpailukykykeskustelussa on peräänkuulutettu yrityksiltä parempia tuotteita ja
palveluita sekä parempaa johtamista. Naiset voivat olla ratkaisu tähän.
Työelämän muutoksesta tehdyt tutkimukset alleviivaavat sitä, että yrityksissä tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista ja ajattelua.
Women in Tech -toiminnan missiona on vaikuttaa asenteisiin ja korjata vääriä mielikuvia. Ensin täytyy
saada lisää tyttöjä opiskelemaan teknologia-alaa tai muiden alojen osaajia hakeutumaan teknologian pariin.
Tutkimusten mukaan tyttöjen
mielikuvat teknologia-alasta ovat
huonoja. Kärjistetysti ajatellaan, että teknologia-alalla naisen on huono
olla ja opiskelu on toivottoman vaikeaa. Tämä ei pidä paikkaansa, jos kysytään teknologia-aloilla työskenteleviltä naisilta heidän kokemuksiaan.
Mervi Karikorpi
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Marjo Miettinen

Voimaa naisista. Women In Tech -verkosto kannustaa naisia hakeutumaan teknologia-alalle.
Kuvassa naisille suunnattu Rails Girls -ohjelmointityöpaja.
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Etsitkö uutta
bisnestä?
Ota käyttöösi maailman suurin
tarjouspyyntöjen hakukone!

Hankintahaku on helppokäyttöinen hakukone,
jonka avulla seuraat tehokkaasti julkisen sektorin
markkinoita. Julkinen sektori koostuu sadoista tuhansista
toimijoista ympäri maailmaa. Näitä ovat esimerkiksi
kaupungit, sairaalat ja koulut. Julkiset organisaatiot ostavat
samoja asioita kuin yksityiset yritykset.
Hankintahaku kerää päivittäin tuhansia uusia hankinta
ilmoituksia kymmenistä eri maista. Se yhdenmukaistaa
ilmoitukset ja näyttää ne helposti selattavassa muodossa.
Hankintahaku esittää ilmoitukset alkuperäiskielellä tai

kääntää ne englanniksi, jolloin voit etsiä tietoa englannin
kielisillä hakusanoilla kaikilta kielialueilta samanaikaisesti!
Voit myös tehdä rajattomasti hakuvahteja. Palvelu ilmoittaa
sinulle heti, kun kiinnostava ilmoitus on julkaistu.
Hankintahaun avulla kotimaisten ja kansainvälisten
tarjouspyyntöjen seuranta on kattavaa, helppoa ja erittäin
kustannustehokasta!
Tutustu tarkemmin palveluun ja julkisiin hankintoihin
osoitteessa: www.hankintahaku.fi

Tilaa Hankintahaku käyttöösi tänään! Puh. 0800 141 070 tai tietopalvelut@kauppalehti.fi

Hankintahaun
tietolähteet ovat nyt
entistä kattavammat.
Mukana myös Etelä- ja
Väli-Amerikka sekä
globaalit lähteet,
kuten Maailman pankki.

