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Förord
Kvinnoforskningens dokumentation har främjats av många samarbetsparter. Det första initiativet kom från kvinnoforskarkretsarna. Delegationen för jämställdhetsärenden och speciellt
forskningssektionen erbjöd för sin del sin sakkunskap i projektets förberedelsefas. Vid socialoch hälsovårdsministeriet ansågs det viktigt att främja saken, eftersom de nya vindarna inom
främjandet av jämställdhet i förvaltningen lyfter fram behovet av ett ännu bättre kunskapsunderlag.
Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi ansvarade för en förundersökning som utfördes av bibliotekarie Ann-Louise Söderlund. Social- och hälsovårdsministeriet finansierade
förundersökningen. Jämställdhetsombudsmannen, som verkar i samband med social- och hälsovårdsministeriet, tillsatte en referensgrupp för förundersökningen om dokumentationen av
kvinnoforskning. Referensgruppen hade till uppgift att stöda förundersökningen. Den skulle
aktivt delta i definieringen av förundersökningens innehåll samt godkänna slutrapporten.
Under förundersökningens lopp har jämställdhetsärendena vid social- och hälsovårdsministeriet omorganiserats. Främjandet av jämställdhet som verksamhetsprincip för offentlig förvaltning (mainstreaming) hör till den nya jämställdhetsenhetens uppgifter. Den började sin verksamhet 1.5.2001. Regeringarna har förbundit sig att främja jämställdheten både i FN:s Peking-handlingsplan och i Amsterdamfördraget.
Denna utredning omfattar en kartläggning av kvinnoforskningens informationskällor. Vidare
innehåller den ett förslag om hur tillgången på information väsentligt kan utökas på kort sikt
och med relativt knappa resurser. För det andra omfattar den riktlinjer för hurudana informationstjänster man bör sträva efter att utveckla också i Finland.
Målsättningen är att utveckla dokumentationen av kvinnoforskning så att den tillgodoser den
offentliga förvaltningens behov av information. Samtidigt är det naturligt att planera informationstjänsten så att den på likvärdigt sätt tar i beaktande också de övriga användargruppernas
behov. Dessa är massmedierna, medborgarorganisationerna, forskarna och studerandena samt
de enskilda medborgarna.
Leila Räsänen
Ordförande för referensgruppen för förundersökningen av kvinnoforskningens dokumentation

Esipuhe
Naistutkimusdokumentaatiota ovat edistäneet monet yhteistyökumppanit. Toivomus lähti
liikkeelle naistutkijoiden piiristä. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja erityisesti tutkimusjaosto
puolestaan antoivat asiantuntemuksensa käyttöön hankkeen valmisteluvaiheessa.
Sosiaali- ja terveysministeriössä asian edistämistä pidettiin tärkeänä, sillä tasa-arvon edistämisen uudet tuulet hallinnossa nostavat esiin entistä paremman tietopohjan tarpeellisuuden
Esiselvityksestä on vastannut Åbo Akademin naistutkimuslaitos ja sen on suorittanut kirjastonhoitaja Ann-Louise Söderlund. Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut esiselvityksen.
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva tasa-arvovaltuutettu asetti naistutkimusdokumentaatiota koskevalle esiselvitykselle ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä oli tukea
esitutkimusta. Sen tuli osallistua aktiivisesti esitutkimuksen sisällön määrittelyyn ja hyväksyä
loppuraportti.
Todettakoon tässä yhteydessä sivujuonteena, että esiselvitystyön kuluessa sosiaali- ja
terveysministeriön tasa-arvoasiat on organisoitu uudelleen. Tasa-arvon edistäminen julkishallinnon toimintaperiaatteena (valtavirtaistaminen - mainstreaming) kuuluu sosiaali- ja
terveysministeriössä 1.5.2001 toimintansa aloittaneen tasa-arvoyksikön tehtäviin. Sen edistämiseen hallitukset ovat sitoutuneet sekä YK:n Pekingin toimintaohjelmassa että Amsterdamin sopimuksessa.
Tämä selvitys käsittää naistutkimuksen tietolähteiden kartoituksen. Lisäksi se sisältää ehdotuksen siitä, kuinka tiedon saatavuutta voidaan olennaisesti lisätä lyhyellä aikavälillä ja
suhteellisen niukoin resurssein. Toiseksi se sisältää näkemyksen siitä, minkälaiseen tietopalveluiden kehittämiseen Suomessakin tulisi pyrkiä.
Tavoitteena on kehittää naistutkimusdokumentaatiota siten, että se palvelee julkishallinnon
tiedon tarpeita. Samalla on luontevaa suunnitella tietopalvelua siten, että se ottaa yhtä lailla
huomioon myös muiden käyttäjäryhmien tarpeet, joita ovat tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt, tutkijat ja opiskelijat sekä yksittäiset kansalaiset.

Leila Räsänen
Naistutkimusdokumentaation esitutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja
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1. Uppdraget
Social- och hälsovårdsministeriet gav på initiativ av Delegationen för jämställdhetsärenden
Åbo Akademi i uppdrag att utföra en förundersökning om kvinnoforskningens dokumentation
i Finland (projektnr 600160800, avtal 216/00). Till projektets uppgift hörde att skapa mallar
för hur kvinnoforskningens dokumentation skall kunna förverkligas och förundersökningen
skulle fungera som en grund för planeringen av kvinnoforskningens dokumentation i Finland.
Den egentliga dokumentationen kommer i sinom tid att betjäna den offentliga förvaltningens,
politiska beslutfattares, arbetsmarknadsorganisationernas, medborgarorganisationernas såsom
kvinnoorganisationer, forsknings- och undervisningsfältets samt medias informationsbehov.
Den offentliga förvaltningens informationsbehov har blivit akut bl.a. av strävan att integrera
jämställdhet i all förvaltning (mainstreaming) och för att kunna utvärdera könskonsekvenserna av olika åtgärder. Dokumentationen kommer också att tillgodose utländska
informationsbehov om kvinnoforskning i Finland.

Kvinnoforskning används nedan som ett paraplybegrepp för feministisk forskning, jämställdhetsforskning, könsforskning, genusforskning, mansforskning o.s.v.

Förundersökningen utfördes 1.2-31.8.2001 av PM Ann-Louise Söderlund som deltidsanställd
specialforskare. Som dess vetenskapliga ledare fungerade prof. Harriet Silius, föreståndare för
institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi.

En referensgrupp under ledning av konsultativa tjänstemannen Leila Räsänen tillsattes
19.2.2001 med uppgift att fungera som en stödgrupp för förundersökningen genom att följa
med projektet och ge kommentarer samt godkänna slutrapporten. Gruppen bestod av ordförande, konsultativa tjänstemannen Leila Räsänen (social- och hälsovårdsministeriet), specialforskaren Johanna Pakkanen (social- och hälsovårdsministeriet), projektchefen Pirkko Romakkaniemi (finansministeriet), jämställdhetsansvariga Marja Nykänen (Helsingfors universitet), chefen för informationstjänst Johanna Hartman (social- och hälsovårds-ministeriet), informationskoordinatorn Maria Grönroos (NIKK- Nordisk institutt for kvinne- og
kjønnsforskning), bibliotekarien Eva Isaksson (Helsingfors universitet), generalsekreteraren
Elina Sana (social- och hälsovårdsministeriet), professor Harriet Silius (Åbo Akademi) och
bibliotekarien Ann-Louise Söderlund (Åbo Akademi). Referensgruppen har sammanträtt
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26.2.01 på Åbo Akademi, 3.5.01 på Jämställdhetsbyrån i Helsingfors samt 8.6.01 på Åbo
Akademi, institutet för kvinnoforskning.

2. Behov
2.1. Den offentliga förvaltningens behov
I programmet för Paavo Lipponens II regering konstateras att regeringen kommer att befrämja
jämställdheten genom att integrera kön (mainstreaming) och utveckla könskonsekvens- bedömning av lagförslag. Enligt social- och hälsovårdsministeriets planer kommer båda målen
att befrämjas år 2001. Att utvärdera könskonsekvensernas betydelse ställer nya och konkreta
krav på att de som förbereder arbetet har tillförlitliga kunskaper om resultaten av den vetenskapliga forskning som har gjorts med avseende på kön. Det behövs också information om
pågående forskningsprojekt och om forskare som kan verka som sakkunniga.

2.2. Nordiska och internationella behov
Kvinno- och könsforskningens tvärvetenskapliga karaktär kombinerat med det faktum att de
flesta forskare på fältet inte är verksamma inom särskilda kvinnoforskningsenheter har medfört livliga kontakter och nätverk mellan forskare över landgränserna. Det nordiska samarbetet inom kvinno- och könsforskning är dryga 20 år gammalt1 och omfattar utöver direkta kontakter mellan forskare också samarbete inom informations- och dokumentationsfältet.

Kvinnoforskarna i Finland har också haft goda kontakter i både Europa och Nordamerika. De
nordiska länderna, inklusive Finland, är intressanta för forskare, jämställdhetsarbetare, politiker m.fl. som fokuserar på frågor om kön, makt, demokrati och jämställdhet. För att befrämja
detta samarbete och förmedlingen av kunskap från Finland fordras god tillgång på relevant
information på så många världsspråk som möjligt. I det nordiska samarbetet är de skandinaviska språken självskrivna. Kontakter och samarbetsprojekt i Nordens närområden såsom Estland, Litauen och Nordvästryssland är också aktuella, t.ex. NorFas projekt Information Technology, Transnational Democracy and Gender (ITDG) och Joint Nordic - NW Russian Development and Research Project. Dylika projekt ställer krav på att information om kvinnoforskning är tillgänglig på bl.a. engelska.
1

Se t.ex. Satsningar och samarbete : nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år / red. Solveig Bergman.
Oslo: NIKK, 2000.
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2.3. Kvinnoforskningens behov
Kvinnoforskningsenheterna i Finland får ofta förfrågningar bl.a. om forskare och pågående
forskningsprojekt från olika användargrupper. Förfrågningarna från utlandet växer kontinuerligt. Dylik information finns i dag endast hos enskilda personer och informationen är inte
elektroniskt samlad. Samtidigt saknar kvinnoforskningsenheterna personal2 som är utbildad
för eller har särskilt ansvar för dokumentationsuppgifter. Behovet av projekt- och expertdatabaser är således stort. Behovet framgår mera detaljerat i punkt 4.2.1 och i bilagorna över undersökningarna (bilaga nr 6 och 9).

3. Nuläget inom dokumentationen
Nedan följer ett sammandrag av en kartläggning av nuvarande databaser, informationskällor,
arkiv och dokumentationstjänster som berör kvinnoforskning i Finland. Kartläggningen i sin
helhet

finns

bifogad

(bilaga

nr

1)

och

som

webbsida

på

adressen:

http://www.abo.fi/instut/kvinnis/doku/dokumentation.htm

3.1. Tryckta källor
Följande bibliografi över kvinnoforskning i Finland har haft stor vikt som informationsförmedlare både nationellt och utanför landets gränser: Research on Women and Gender from
Finland 1980-1995/ Editors: Mika Siimes, Liisa Husu & Hannele Varsa. [Helsinki]: Ministry of Social Affairs and Health, [1996]. Bibliografin producerades med syfte att öka tillgången till publicerad kvinnoforskning i Finland på utomnordiska språk. Redan 1992 publicerades
emellertid den första engelskspråkiga bibliografin, som sedan togs med i Finlands andra periodiska rapport i FN´s CEDAW-kommitté. I dagens läge är dessa bibliografier föråldrade.

En annan informationskälla som har haft stor betydelse är bibliografin Naisia asiakirjoja arkistoja: Suomen naishistorian arkistolähteitä/ Härkönen, Mirja et al. Helsinki: SHS, 1994.
Bibliografin listar arkivkällor för finländsk kvinnohistoria och tillkom genom ett samarbete
mellan forskare på området, representanter för olika bibliotek och Delegationen för jämställdhetsärenden.
2

Åbo Akademi har för tillfället som enda universitet i landet en deltidsanställd bibliotekarie på området.
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Under 1980-talet gjordes i Finland flera bibliografier inom kvinnoforskning (se bilaga nr 2).
Dessa är i dagens läge föråldrade och det saknas nyare bibliografier inom ämnesområdet.
Denna information är inte heller tillgänglig i elektronisk form.

Delegationen för jämställdhetsärenden har sedan 1994 årligen gett ut publikationer om kvinnoforskning i serien Naistutkimusraportteja/Kvinnoforskningsrapporter. Serien koncentrerar
sig på kvinno-, mans- och jämställdhetsforskning och publicerar i huvudsak vetenskapliga
undersökningar såsom universitetens pro gradu-avhandlingar, men också bibliografier och
artikelsamlingar. Utgivningsspråket är finska, svenska eller engelska. Som referensgrupp för
serien fungerar jämställdhetsdelegationens forskningsutskott. Exempel på publikationer i serien är: Tasa-arvo-näkökulma julkishallinnon tutkimuksessa / Hanna Takala. (Naistutkimusraportteja; 1998:1). Serien utkommer sporadiskt och täcker endast en del av kvinnoforskningen.

3.2. Tidskrifter och nyhetsblad
Viktig för forskningsområdet är också tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning som utges av
Sällskapet för kvinnoforskning i Finland alltsedan 1988 samt Naistutkimustiedote, som utges
sedan 1981 av kvinnoforskningskoordinatorn, delegationen för jämställdhetsärenden och bekostas av Stellatum. Tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning publicerar vetenskapliga artiklar och bokrecensioner. Nyhetsbladet Naistutkimustiedote innehåller information om aktuella
händelser inom kvinno-, mans- och jämställdhetsforskning. Naistutkimustiedote listar också
ny litteratur och doktorsavhandlingar inom ämnet. Ingendera publikationen finns tillgänglig
online.

3.3. Databaser
Specifika bibliografiska databaser inom kvinnoforskning finns, i motsats till andra nordiska
länder, inte i Finland. Det material som de finländska universitetsbiblioteken anskaffar registreras i universitetens egna databaser samt i den för universiteten gemensamma databasen
LINDA. I universitetens artikeldatabas ARTO som upprättades 1995 registreras uppgifter om
artiklar i ca 1000 inhemska tidskrifter. ARTO består idag av ungefär 400 000 poster, och man
räknar med en årlig tillväxt på ca 70 000 referenser. Abstrakt eller artiklar i fulltext finns inte i
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ARTO. Referenser till äldre tidskriftsartiklar, huvudsakligen från perioden 1980-1994, finns
sökbara i CD-ROMdatabasen Kati. FEM-databasen, med cirka 1500 referenser till kvinnovetenskapliga tidskriftsartiklar gjordes vid Åbo Akademi under åren 1988-1994 och ingår numera som en del i CD-Kati och ARTO. Under år 2001 har de finländska biblioteken övergått
från VTLS-databassystemet till Voyager-systemet. I Voyager finns möjlighet att skapa direkta
länkar till tidskriftsartiklar i fulltext. Detta förutsätter att tidskriften publiceras som fulltext
och att biblioteken har användaravtal med tidskriften ifråga. De finländska universitetsbibliotekens databaser är fritt tillgängliga via www för de finländska universitetens användare
(forskare, lärare, studerande), men avgiftsbelagda för utomstående.

FENNICA-databasen, som är Finlands nationalbibliografi registrerar inhemsk litteratur, periodika, kartor och audiovisuellt material samt publikationer som utgetts utomlands av finländare. Databasen innehåller idag över 650 000 referenser. FENNICA-databasen är gratis tillgänglig på webben.

För indexering i ovan nämnda databaser används ämnesordlistorna YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) och ALLÄRS (Allmän tesaurus på svenska). Även fria finska, svenska och
engelska termer används. På grund av att relevanta termer för kvinno-, mans- och könsforskning saknas i ämnesordlistorna YSA och ALLÄRS är det svårt att söka material inom ämnesområdet. Användaren ges inte möjlighet att begränsa eller göra specifika sökningar inom ämnet kvinnoforskning. En sökning med termen naistutkimus gjordes i bägge databaserna.
Sökningen gav i tidskriftsdatabasen ARTO 1419 träffar och i FENNICA-databasen 239 träffar. Sökresultaten finns som bilaga (bilaga 3). Sökningen visar att databaserna är okänsliga för
könsrelevant terminologi och ger därför begränsade sökresultat.

Dokumentations- och informationsansvariga inom kvinnoforskning i Europa har tillsammans
utarbetat en specifik tesaurus3 för kvinno-, mans- och könsforskning. Tesaurusen kunde utgöra en grund för att utarbeta ämnesordlistor på de inhemska språken.

3

European women's thesaurus: a structured list of descriptions for indexing and retrieving information in the
field of the position of women and women's studies. Amsterdam: IIAV, 1998. ISBN: 90-6981-012-3
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FinELib - det nationella elektroniska biblioteket, ett program initierat av undervisningsministeriet med målsättning att förbättra villkoren för forskning och utbildning i Finland, innehåller elektroniska tidskrifter, referensdatabaser och uppslagsverk från hela världen. Där
ingår även utländska tidskrifter med kvinnoperspektiv. Användningen av FinELib är knuten
till nationella användaravtal och begränsad till ett konsortium i vilket bl.a. universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut i Finland är medlemmar.

Det nationella elektroniska biblioteket har samarbete med andra inhemska utvecklingsprojekt
såsom elektronisk publicering (ELEKTRA), virtualbiblioteksprojektet och arkivering av elektroniska publikationer. ELEKTRA är en databas för inhemska vetenskapliga tidskrifter och
dissertationer. I nuläget innehåller databasen över 6000 tidskriftsartiklar och ett tjugotal dissertationer. En sökning på ämnesordet naistutkimus gav 11 träffar. Användningen av
ELEKTRA förutsätter användaravtal.

I Finland finns inte heller specifika forskar- och projektdatabaser över kvinnoforskning. De
flesta enskilda universitet har egna expertdatabaser (se bilaga nr 1), men dessa täcker endast
det egna universitets forskare och forskningsprojekt. De förutsätter att man känner till vid vilket universitet forskaren verkar eller projektet är förlagt. En riksomfattande databas över
kvinnoforskning i Finland saknas.

Statsrådets projektregister HARE innehåller information om beredningsarbetet i ministerier.
Informationen består av olika projekts uppdrag, deltagare och tidtabeller. Registret är den
enda databasen inom förvaltningen i vilken kön har integrerats, d.v.s. det framkommer hur
många män och kvinnor som är med i arbetsgrupper, kommittéer, delegationer och andra organ som är utnämnda av ministerierna.
3.4. E-postlistor
De flesta kvinnoforskningsenheterna har lokalt tillgängliga e-postlistor. Kvinnoforskningsenheter eller motsvarande finns vid följande universitet: Helsingfors universitet, Tammerfors
universitet, Åbo universitet, Åbo Akademi, Joensuu universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och vid Lapplands universitet. Dessutom bedrivs kvinnoforskning vid landets handelshögskolor och vid en del forskningsinstitut, såsom STAKES. Den nationellt viktigaste e-postlistan är naistutkimus som upprättades 1993. Därmed är denna den äldsta euro-
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peiska e-postlistan inom vetenskapsområdet. Listan upprätthålls med medel från universitetens kvinnoforskningsenheter och Tane, men det dagliga arbetet som e-postlistan förutsätter
utförs idag till största delen genom frivilligt arbete, varför garanterad kontinuitet saknas. Epostlistan naistutkimus är ett diskussionsforum som bygger på medlemskap. Alla som är intresserade av eller arbetar med frågor som rör kvinnoforskning kan registrera sig som medlemmar. Listans medlemmar erhåller via e-post information om seminarier, kurser, konferenser, nya publikationer, disputationer och andra aktuella händelser. Via e-postlistan naistutkimus får användaren den information som sänds av någon annan medlem, men listan saknar en
systematisk informationsförmedling och ger inte heller en täckande överblick över kvinnoforskningsfältet. På listan debatteras och diskuteras också aktuella frågor inom kvinnoforskning och jämställdhet. Listan har arkiv med diskussioner från åren 1993-1998 på adressen:
http://www.helsinki.fi/akka-info/nt/arkisto.html. I det nyare arkivet med diskussioner från år
1998 och framåt är det även möjligt att göra sökningar. Detta arkiv finns på adressen:
http://www.listserv.funet.fi/archives/naistutkimus.html.

3.5. Webbplatser
Samtliga kvinnoforskningsenheter i Finland har egna webbplatser (se bilaga 1). De innehåller
främst uppgifter om personal och undervisning. Uppgifter om forskare och pågående forskningsprojekt finns endast i begränsad utsträckning.

Kristinainstitutet vid Helsingfors universitet upprätthåller länksamlingen Finska mön/Suomineito/Finnish Maiden, som innehåller länkar till bl.a. webbplatser med information om kvinnoforskning i Finland, e-postlistor, elektroniska kvinnoforskningstidskrifter, kvinnliga politiker samt kvinnliga författare och andra kulturpersoner. Kvinnoforskningsenheten vid Jyväskylä universitet har en alfabetisk lista över sitt referensbibliotek, Body-kirjasto, på sin webbplats. Universitetens webbplatser är framför allt avsedda för studerande på respektive universitet. Dessa webbsidor saknar sökfunktioner och kan därmed vara svåranvända för utomstående, som inte känner till universitetens organisation och struktur. Kvinnoforskningsenheterna
har inte särskild personal som upprätthåller webbsidorna så informationen kan delvis vara
föråldrad och kontinuitet saknas. Kvinnoforskningsenheterna saknar informatiker, bibliotekarier eller annan personal för informations- och dokumentationstjänster. Vid Åbo Akademi
finns dock en deltidsanställd person.
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Akka-info, en webbplats med information om kvinnoforskning i Finland, upprättades 1997
som en portal för kvinnoforskning i Finland. Webbplatsen är ett gemensamt projekt mellan
sällskapet för kvinnoforskning i Finland (SUNS), kvinnoforskningsenheterna och Tane. Idag
sköts webbplatsen främst på basen av frivilligt arbete och därmed är den kontinuerliga uppdateringen ett problem. Akka-info är på finska, svenska och engelska. Sidorna innehåller länkar
till information om kvinnoforskning i Finland, SUNS, e-postlistor samt aktuella händelser
inom kvinnoforskning. På webbplatsen ingår också utställningen Vetenskaps-kvinnor som
hölls vid Helsingfors universitet år 2000. Finländska avhandlingar med anknytning till kvinnoforskning finns listade på följande adress: http://www.helsinki.fi/~kris_ntk/sissivai.htm.
Listan omfattar avhandlingar fram till år 1997.

NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning i Oslo, har en webbplats med information och länkar till kvinnoforskning i hela världen. NIKK upprätthåller även Q-biblioteket,
ett nordiskt virtuellt bibliotek inom kvinno-, mans- och könsforskning. Där finns länkar till
bibliografiska databaser, databaser över kompetens, experter, projekt och arkiv samt statistik
och jämställdhetsinformation. Q-biblioteket har uppkommit som led i projektet "Ett nordiskt
virtuellt kvinno- och könsforskningsbibliotek". I rapporten över projektet ges även rekommendationer för Finlands del. Bland annat konstateras att eftersom nästan ingen kvinnoforskningsrelevant information finns tillgänglig i form av databaser på internet eller är sökbar, så är
det viktigt att åstadkomma sådan. Det efterlyses både en referensdatabas och en expertdatabas
för kvinnoforskning i Finland. I rapporten konstateras att bibliografin Research on women
and gender from Finland 1980-1995 kunde uppdateras och göras tillgänglig online med tanke
på både inhemska och internationella användare. Det samma gäller för den översikt av kvinnohistoriskt arkivmaterial [Naisia, asiakirjoja, arkistoja] som finns i databasform, men inte
tillgängligt online. Q-bibliotekets webbadress är: http://www.nikk.uio.no/qbiblioteket/qvirtrapp.html#text51.

3.6. Sammanfattning
Bland bristerna i rådande informationskällor kan följande noteras. De tryckta bibliografierna
över kvinnoforskning i Finland är föråldrade. Nyare bibliografiska källor om kvinnoforskning
saknas. Möjligheten att ur de nationella bibliografiska databaserna söka material om kvinnoforskning är begränsad p.g.a. att de ämnesordlistor som används vid indexering saknar relevanta ämnesord för kvinno-, mans- och könsforskning. Specifika forskar- och projekt-
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databaser inom kvinnoforskning i Finland saknas helt. E-postlistan naistutkimus upprätthålls
genom frivilligt arbete och saknar därmed kontinuitet. Listan ger inte heller en systematisk
informationsförmedling. Nyhetsbladet Naistutkimustiedote utkommer på grund av begränsade
resurser sporadiskt och ger därför inte en täckande bild av forskning och aktuella händelser
inom området. Kvinnoforskningsenheterna saknar personal och resurser för uppdatering och
underhåll av aktuella webbplatser. Akka-info upprätthålls genom frivilligt arbete och kontinuerlig uppdatering är ett resursproblem. Finland är således i behov av en riksomfattande webbplats som skulle vara tillgänglig för alla och innehålla information om pågående forskning,
experter, publikationer, aktuella händelser, konferenser etc. inom kvinnoforskning. Idag finns
i Finland ingen som helst dokumentationstjänst som kunde betjäna olika gruppers behov av
kvinnoforskning.

4. Undersökning av användarnas behov
Användarnas behov av dokumentation och information om kvinnoforskning undersöktes genom enkäter riktade till e-postlistan naistutkimus, till arbetsgruppen för uppföljning av Finlands regerings jämställdhetsprogram samt till kvinnoforskningsenheter och –miljöer i Finland.

4.1. Enkät riktad till alla intresserade av kvinnoforskning och jämställdhet i Finland
En enkätundersökning om användarnas behov av information om kvinnoforskning och jämställdhet gjordes via e-postlistan naistutkimus samt till arbetsgruppen för uppföljning av Finlands regerings jämställdhetsprogram. Enkäten riktade sig till alla som är intresserade av
kvinnoforskning och jämställdhetsärenden. Enkäten kunde besvaras på internet under tiden
16.3-4.5.2001. Enkätens frågor sammanställdes av Johanna Pakkanen vid Jämställdhetsenheten, Eva Isaksson vid Helsingfors universitetsbibliotek och Ann-Louise Söderlund vid
institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi. Enkäten kunde besvaras på finska eller
svenska. Frågeformulären finns som bilagor (bilaga nr 4 och 5).

4.1.1. Kommentarer och slutsatser till enkäten
Resultaten av undersökningen finns som bilaga (bilaga nr 6). Här nedan sammanfattas det
viktigaste som framkom i undersökningen.
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De som använder existerande informationskanaler söker oftast efter information om tryckt
material och nya publikationer. De flesta av de svarande ansåg även att uppgifter om tryckt
material är lätt att hitta. Det samma gäller även information om konferenser, seminarier och
kurser samt information om kvinnoforskningsenheterna liksom information om nya publikationer. Detta är ett väntat resultat eftersom det är denna typ av information som redan existerar och som ofta förmedlas via e-postlistan naistutkimus.

Svårt att hitta konstaterades information om pågående forskning och uppgifter om tidskriftsartiklar vara. Även detta svar var väntat eftersom Finland saknar expertkataloger inom kvinnoforskning. Att tidskriftsartiklar även upplevs som svåra att hitta kan delvis bero på att indexeringen av kvinnovetenskapliga tidskrifter är begränsad p.g.a. brist på könsrelevanta termer
och på att artikeldatabasen ARTO inte är gratis tillgänglig utanför universiteten. Artikeldatabasen ARTO är relativt ny jämfört med nationalbibliografin FENNICA, vilket också kan spela in.

De svarande hade även möjlighet att fritt formulera önskemål om tjänster och informationskällor inom kvinnoforskning och jämställdhet. Många önskade en forskardatabas och en expertkatalog.

Vidare

föreslogs

att

kvinnoforskningstidskrifter

såsom

Naistutkimus-

Kvinnoforskning och Naistutkimustiedote skulle finnas som fulltext online liksom en artikeldatabas över både inhemska och utländska tidskriftsartiklar om kvinnoforskning. Ytterligare
önskades en samlad informations- och dokumentationstjänst som både ger muntlig vägledning
och som är länkad till databaser och informationskällor. En tänkbar modell är KILDEN i
Norge. Andra förslag var: databas med statistik över kvinnors ställning i Finland, kvinnoarkiv, en uppdaterad och utökad Akka-info samt databas för lagförslag, lagar och motsvarande
initiativ i jämställdhetsfrågor.

4.2. Enkät för kvinnoforskningsenheterna i Finland
En förfrågan med enkät gjordes också till alla kvinnoforskningsenheter och –miljöer med undervisning i Finland. Frågeformulären på finska och svenska finns som bilaga (bilaga nr 7 och
8). Sex enheter besvarade enkäten.
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4.2.1. Slutsatser och kommentarer till enheternas svar
Enheterna uppgav att de är i störst behov av information om pågående och avslutade forskningsprojekt. Denna typ av information är svår att överblicka eftersom Finland saknar expertoch projektdatabaser inom kvinnoforskningsområdet. Enligt enheterna vore det mest angeläget att på riksnivå upprätthålla följande informationskällor: databas över pågående forskning
och en forskar- & expertdatabas. En uppföljning av bibliografin Research on Women and
gender from Finland ansågs också som angeläget. Resultaten i sin helhet finns som bilaga (bilaga nr 9).

5. Jämförande studie över de övriga nordiska ländernas informationscentra
för kvinno- och könsforskning.
I förundersökningens uppdrag ingick en jämförande studie över de övriga nordiska ländernas
informations- och dokumentationscentra för kvinnoforskning.
5.1. Sverige
I Sverige grundades 1998 Nationella sekretariatet för genusforskning som ett led i en större
satsning på forskning med köns/genusperspektiv. Sekretariatets viktigaste uppgifter är att
överblicka genusforskningen i Sverige, aktivt sprida dess resultat både inom och utanför universitet, arbeta för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt analysera dess
status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden. Sekretariatets arbete bedrivs
i olika former: utredningsarbete, informationsspridning och anordnande av konferenser och
seminarier. Sekretariatet upprätthåller en webbplats med information om föreläsningar, seminarier och konferenser samt en kurskatalog över kvinno- och genusforskning i Sverige
(http://www.genus.gu.se/). Sekretariatet ger också ut tidningen Genus med nyheter och information om genusforskningen i Sverige. Tidningen innehåller intervjuer med forskare om pågående eller avslutade forskningsprojekt och tar upp politiska beslut, utredningar och rapporter som berör genusforskningen. Där ingår även gästkrönikörer, debattsida, nationellt kalendarium och notiser om ny litteratur. Tidningen är gratis tillgänglig och utges både i tryckt format
och online på sekretariatets webbplats. Sekretariatet har även genomfört och publicerat flera
utredningar om genusforskning i Sverige. Som en del av sekretariatets verksamhet ingår också att ordna kurser för olika målgrupper såsom journalister och lärare om genusforskning samt
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upprätthållandet av en nationell e-postlista. Nationella sekretariatet för genusforskning lyder
under utbildningsdepartementet och har en årlig budget på 5 miljoner SEK. Det har följande
personal:1 föreståndare, 2 informatörer/redaktörer och 1 högskolesekreterare samt 4 projektanställda på deltid som sköter kurser, ordnande av konferenser samt administrativa uppgifter.

Nationella sekretariatet för genusforskning finansierar även FEMDOK-databasen, en nationell
databas för forskning om kvinnor, genus och jämställdhet vid universitet och högskolor inom
genusforskningen i Sverige. Databasen upprätthålls av Centrum för genusvetenskap vid
Lunds universitet med en finansiering av sekretariatet på 100 000 SEK/år. I databasen som
startade redan år 1990 registreras både pågående och avslutade forskningsprojekt, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och magisteruppsatser. En viktig funktion är att synliggöra
genusforskningen, förmedla kontakt med experter och föredragshållare samt underlätta kontakten mellan forskare. FEMDOK databasen innehöll 497 personposter våren 2001. Totalt var
787 pågående och avslutade projekt registrerade. Uppskattningsvis täcker den f.n. ungefär
hälften av fältet. Databasen är ett självständigt projekt och en autonom databas. Databasen är
fritt sökbar på webben.

De Kvinnohistoriska samlingarna finns vid Göteborgs universitetsbibliotek sedan 1958.
Kvinnohistoriska samlingarna är ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning i Sverige. Dess verksamhet består i att bevaka och förteckna litteratur inom området, samla arkivmaterial såsom pressklipp och att ge referensservice samt informations-tjänst.
Databasen KVINNSAM är den största bibliografiska resursen inom kvinnoforskning i Norden. Biblioteket har utarbetat en egen ämnesordlista med över 2000 ämnesord för kvinnoforskningsområdet. Databasen innehåller cirka 88 000 litteraturreferenser. Täckningen är
mycket god. Databasen omfattar både svensk och en hel del utländsk litteratur, vilket bl.a. betyder att en del finländsk kvinnoforskning ingår. Databasen är en separat sökbar specialdatabas i LIBRIS Websök (det svenska nationella biblioteksdatabassystemet) och är fritt sökbar
på webben. Vid kvinnohistoriska samlingarna är bl.a. följande projekt och arbeten aktuella: en
databas över svenska doktorsavhandlingar med kvinno-, mans- och genusforskningsperspektiv, underhåll och utveckling av den egna ämnesordslistan, en frågelåda på webbplatsen, digitalisering av ett urval av fotografier om rösträttsrörelsen samt en digitalisering av äldre tidskrifter.

29

5.2. Norge
I Norge finns KILDEN, informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning, som grundades 1998 med nationellt ansvar att dokumentera norsk kvinno- och
könsforskning samt att förmedla norsk kvinno- och könsforskning både inom och utanför
Norge. KILDEN informerar om kvinno- och könsforskning i Norge samt fungerar som en informationstjänst för studerande och forskare, journalister, personal inom offentlig förvaltning
samt olika organisationer. Till KILDENS viktigaste uppgifter hör att upprätthålla en webbplats (http://kilden.forskningsradet.no/) med information om kvinno- och könsforskning i
Norge, att ge ut den vetenskapliga tidskriften Kvinneforskning samt upprätthålla forskardatabasen KILDEN. Databasen omfattar idag cirka 1500 kvinnliga forskare, varav antalet kvinnooch könsforskare är 583. Täckningen torde vara relativt god. Databasen är ett självständigt
projekt och en autonom databas. Databasen är fritt sökbar på webben. KILDEN publicerar
också ett nyhetsmagasin på nätet med information om aktuella händelser såsom konferenser,
seminarier, kurser, disputationer och nya publikationer samt korta notiser om ny kvinno- och
könsforskning. KILDEN står under Norges forskningsråd och har en årlig budget på 2,4
MNOK. Dess personal består av 1 föreståndare och 2 planerare.

5.3. Danmark
I Danmark finns KVINFO - Center for information om kvinde- og kønsforskning, grundat
under perioden 1965-1972. KVINFO är ett nationellt informationscenter med uppgift att förmedla kvinno- och könsforskningens resultat till en bred intresserad allmänhet. KVINFO
förmedlar information om kvinno- och könsforskning i Danmark genom sin webbplats
(http://www.kvinfo.dk/) och via den elektroniska tidskriften FORUM - tidskrift for køn og
kultur. Tidskriften är gratis tillgänglig på KVINFOs webbplats. KVINFO upprätthåller ett
specialbibliotek inom kvinnoforskning med danska och utländska titlar samt en onlinedatabas
över dessa. Biblioteksdatabasen omfattar cirka 15000 titlar och täcker danskt material relativt
väl. Databasen är en del av den nationella bibliografiska databasen REX (det Kongelige biblioteks online-katalog). KVINFOs databas är fritt sökbar på webben.

Vidare upprätthåller KVINFO expertdatabasen Kvinder på linien som registrerar kvinnliga
danska experter inom alla verksamhetsområden i samhället såsom forskare inom kvinno- och
könsforskning, kvinnliga politiker, kvinnor med ledande ställning inom stats- och offentlig
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förvaltning samt inom det privata näringslivet, kvinnor i kvinnoorganisationer och fackliga
organisationer samt kvinnliga kulturpersonligheter. Kvinder på linien har som strävan att representera kvinnor från så många olika verksamhetsområden som möjligt och med en stor regional spridning. Databasens täckning är idag representativ och innehåller ca 1300 experter
inklusive kvinno- och könsforskare. Databasen är fritt tillgänglig på webben, men också sökbar genom POLINFO, Danmarks största elektroniska informationssystem som innehåller bl.a.
nyheter, bakgrundsartiklar och expertdatabaser och som används flitigt av bl.a. massmedia.
KVINFO fungerar som en självständig institution under Kulturministeriet med en årlig budget
på 5,6 MDKR och har 10 anställda enligt följande: 1 föreståndare, 1 bibliotekschef, 2 forskningsbibliotekarier, 2 bibliotekarier, 1,5 redaktör, 0,5 IT-ansvarig, 1 ekonomichef samt 1 sekreterare.

6. Övriga jämförande studier
Maria Grönroos gjorde en intervju med jämställdhetsinspektör Vivan Nikula vid Ålands
självstyrelse om Ålands behov av könsforskningsrelaterad information. Jämställdhetsverksamheten på Åland, som har en anställd, kan ses som ett Finland i miniatyr. Vid jämställdhetsenheten efterlystes mer forskningsinformation bl.a. för att kunna höja kvaliteten på
jämställdhetsarbetet. Förutom information om både pågående och aktuell forskning samt experter efterlystes god forskningsförmedling som beaktar svenskspråkighet och olika målgrupper. Det finns även ett behov av utbildning av jämställdhetsarbetare och media. De allmänna
informationskällornas förutsättningar att lyfta fram nya och tvärvetenskapliga fält ifrågasattes
och en mer systematisk, dokumenterad och personoberoende information önskades. Rapporten finns i sin helhet som bilaga (bilaga nr 10).

Harriet Silius gjorde i samband med en annan resa ett studiebesök på flamländska regeringens
jämställdhetsenhet och på dokumentationscentret RoSa i Bryssel, Belgien som betjänar Flanderns informationsbehov. Flandern är ungefär lika stort som Finland. Studiebesöket visade att
Flandern sedan 1978 satsar på ett särskilt dokumentationscentrum och att behovet av en utökad kunskapsbas för jämställdhetsarbetet nu upplevs som särskilt akut p.g.a. mainstreamingbehovet. Därför görs från år 2001 en särskild satsning om 25 miljoner FIM på kvinno- och
könsforskning vid universiteten i form av ett nytt institut. Rapporten i sin helhet finns som
bilaga (bilaga nr 11).
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7. Förslag

På basen av den utvärdering av nuläget och de behov som dokumenterats ovan i fråga om en
kunskapsbas för kvinno-, mans- och jämställdhetsforskning har referensgruppen beslutat om
nedanstående förslag.

7.1. Förslag på kort sikt

Elektroniska informationskällor
Förundersökningen visar att det även i Finland behövs en riksomfattande informationskälla
där kvinnoforskningens kunskapsbas är samlad. En dylik elektronisk plats skulle ersätta den
idag utspridda informationen, fylla ut de luckor som finns och vara gratis tillgänglig för alla
användare. Därför föreslås att en portal för kvinnoforskning upprättas på nätet. Utgångspunkten för portalen vore den nuvarande webbplatsen Akka-info. Till portalen föreslås utöver nuvarande material fogade en expert- och forskardatabas samt en databas över pågående forskning. Då dessa har upprättats kan en databas över avslutad forskning läggas till
portalen. En utgångspunkt vore för detta ändamål en utveckling med inhemskt material och
uppdatering av bibliografin Research on Women and Gender from Finland 1980-1995. Epostlistan naistutkimus' arkiv, eventuellt hela listans upprätthållande, kunde på sikt anslutas
till portalen.

Arbetet med portalen borde starta så snart som möjligt, senast år 2002, eftersom många uppgifter om forskare, pågående och avslutade projekt, liksom olika publikationer under år 2001
insamlas av Finlands Akademi för ett utvärderingsprojekt. När portalen är upprättad vore det
ändamålsenligt att lägga ut nyhetsbladet Naistutkimustiedote, som utges av delegationen för
jämställdhetsärenden, på nätet så att större skaror användare nås och publikationen igen kan
bli gratis. En elektronisk version av Naistutkimustiedote kräver särskilt i initiativskedet både
ekonomiska och personella resurser.

Referensgruppen föreslår att berörda myndigheter köper de elektroniska tjänsterna på basen
av anbudstävlan av ett universitet. Eftersom en väsentlig del av informationen idag är samlad
hos universiteten och då dessa har tillgång till både det nationella universitetsbiblioteks-
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systemet och universitetens gemensamma datanät FUNET, är ett universitet både den mest
kostnadseffektiva och innehållsmässigt mest mångsidiga platsen för dessa tjänster gällande
kvinnoforskningen i Finland.

I initialskedet då portalen upprättas och information skaffas kan kostnaderna uppskattas till
minst 250 000 FIM per år (42000 €). Initialskedet kan antas pågå 1-3 år. En större satsning i
början förkortar initialskedet, medan en liten satsning förlänger den. Då portalen är fullt utbyggd antas kostnaderna för uppdatering och upprätthållande ligga kring 100 000 FIM (17000
€). Kostnaderna har uppskattats på basen av erfarenheterna i Sverige.

Vidare föreslår referensgruppen att nationalbibliografin FENNICA och artikeldatabasen
ARTO för vilka universitetsbiblioteken ansvarar, utökas med fler ämnesrelevanta ämnesord
för att bättra betjäna behovet av kunskap om kvinno-, mans- och jämställdhetsforskning.

I dagens läge är flera instanser, t.ex. undervisningsministeriet, Finlands Akademi, engagerade
i projekt med syfte att skaffa fram underlag för mainstreamingarbete. Referensgruppen föreslår att samarbete inleds så att detta arbete kan koordineras för att uppnå synergi- och kostnadsinbesparingseffekter.

7.2. Förslag på längre sikt

Utvecklade informations- och dokumentationstjänster för mainstreamingbehov
För att kontinuerligt upprätthålla, uppdatera och utveckla informations- och dokumentationstjänsterna behövs personresurser med god kunskap om forskningsfältet och om hur tjänsterna
kan utvecklas. Även statistikproduktion och förmedling av tillgänglig statistik kräver särskilda resurser. På sikt behöver Finland informations- och dokumentationstjänster av det slag som
idag finns i Sverige, Norge och Danmark. Fullt utbyggd integrering av kön (mainstreaming) i
förvaltningen, liksom könskonsekvensbedömning av lagförslag och andra myndighetsåtgärder, kräver aktiv förmedling av forskningsresultat om kön och bearbetning av statistik och
annan kunskap om kön. Ytterligare behövs informationsspridning och utbildning av olika
grupper inom i första hand myndigheter och media. Det internationella samarbetet, särskilt
inom EU, kräver tjänster som inte har beaktats i denna förundersökning. En utvidgad verksamhet kräver en effektiv och kvalitativt högstående ledning av tjänsterna. Även de utvidgade
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tjänsterna kunde upphandlas på basen av anbudstävlan av universiteten. En sådan fullt utbyggd informations- och dokumentationstjänst, med ansvar för forskningsförmedling samt
informations- och kunskapsspridning, kan på basen av svenska erfarenheter antas kosta ca 2
MFIM per år (335 000 €).

Fulltext av tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning på nätet
Det vore önskvärt att tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning görs tillgänglig och sökbar
som fulltext på Internet. Genom de användarundersökningar som gjordes inom detta projekt
framkom att det är svårt att hitta information om tidskriftsartiklar. Tidskriftsartiklar hör till de
viktigaste informationskällorna för forskare och övriga användare eftersom tidskrifterna ofta
innehåller det aktuellaste inom forskningen på området. Nätutgivningen kunde t.ex. ske genom samarbete mellan de vetenskapliga tidskrifterna i Finland. Detta skulle även möjliggöra
att material utöver artiklar, t.ex. bokrecensioner, debattinlägg o.s.v. blir elektroniskt tillgängliga.
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BILAGA 1

http://.abo.fi/instut/kvinnis/doku/dokumentation.htm
Institutet för kvinnoforskning
Åbo Akademi, 20500 ÅBO E-post: ann-louise.soderlund@abo.fi
18.04.2001

Kartläggning av nuvarande databaser, informationskällor, arkiv
och dokumentationstjänster inom kvinnoforskning i Finland
Specifika databaser inom kvinnoforskning finns inte i Finland.

Allmänna databaser i Finland:
LINDA, de finländska universitetens samkatalog. Allt material vid de finländska universitetsbiblioteken registreras i universitetens egna databaser och i den gemensamma databasen,
LINDA som innehåller ca 3,1 miljoner bibliografiska referenser.Vid indexering i databasen används den finska ämnesordslistan YSA och den svenska ALLÄRS. Även fria finska, svenska och
engelska ämnesord används.Att använda LINDA är gratis för de finländska universitetens användare, men avgiftsbelagt för utomstående. Se prislista, hinnasto.

Fennica, Finlands nationalbibliografi. Databasen innehåller referenser till monografier, serier,
kartor, audiovisuellt material och elektroniskt material tryckt i Finland eller utanför Finland av
finska författare. Databasen innehåller idag över 650 000 referenser. Vid indexeringen används
YSA och ALLÄRS. Databasen är fritt tillgänglig för alla.
ALMA, Åbo Akademis bibliotekskatalog.Databasen innehåller nu ca 430 000 bibliografiska poster varav 4200 titlar hör till institutet för kvinnoforskning. Det är i första hand titlar med tryckår
1980 och senare, men en inmatning av äldre material pågår kontinuerligt. I basen registreras monografier och tidskrifter, inte tidskriftsartiklar. Vid indexering i ALMA används YSA och ALLÄRS. Även fria finska, svenska och engelska ämnesord används. Databasen är fritt tillgänglig
för alla.
ARTO, referensdatabas över artiklar i inhemska tidskrifter. Databasen upprättades 1995 och innehåller uppgifter om artiklar i ca 1000 finländska tidskrifter. Vid indexering i ARTO används
YSA och ALLÄRS. Att använda ARTO är gratis för de finländska universitetens användare, men
avgiftsbelagt för utomstående. Se prislista, hinnasto.
FinELib-det nationella elektroniska biblioteket, ett program initierat av undervisningsministeriet med målsättning att förbättra villkoren för forskning och utbildning i Finland, innehåller
elektroniska tidskrifter, referensdatabaser och uppslagsverk. Här ingår ett flertal tidskrifter med
kvinnoperspektiv. Användningen av FinELIb baserar sig på användaravtal.
ELEKTRA är en databas för inhemska vetenskapliga tidskrifter och dissertationer.I databasen
finns cirka 5 000 fulltext artiklar från mer än 30 inhemska vetenskapliga tidskrifter och ett tjugotal
dissertationer. Användning av elektra kräver användaravtal.
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Tryckta bibliografier över kvinnoforskning i Finland:
Research on Women and Gender from Finland 1980-1995/ Ed.: Mika Siimes, Liisa Husu & Hannele Varsa. Ministery of social affairs and health, 1996.
Naisia asiakirjoja arkistoja: Suomen naishistorian arkistolähteitä/ Härkönen, Mirja et al. Finns samlad i
NASTA-databas, men inte tillgänglig online.
Tidskrifter och nyhetsblad inom ämnet:
Naistutkimus-kvinnoforskning Utges av Suomen naistutkimuksen seuran/ Sällskapet för
kvinnoforskning i Finland
Naistutkimustiedote utges av Delegationen för jämställdhetsärenden vid Social- och hälsovårdsministeriet
Raijakoo: feministinen mielipide- ja kulttuurilehti
Kvinnoforskningsenheter:
Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto
Turun yliopiston naistutkimuskeskus
Institutet för kvinnoforskning, Åbo Akademi
Naistutkimuksen laitos, Tampere
Joensuun yliopiston naistutkimuksen opintokokonaisuus
Jyväskylän yliopiston naistutkimus http://www.cc.jyu.fi/~yhtfil/naistut/Body-kirjasto, naistutkimuksen kirjasto. Body-kirjaston teokset on luetteloitu JYKDOKiin. Kirjat aakkosjärjestyksessä löytyvät tästä listasta.
Oulun yliopiston naistutkimus http://wwwedu.oulu.fi/nt/
Snellmanian kirjasto – Naistutkimuksen kokoelmat ja tiedonlähteet/ Oulun yliopisto
Lapin yliopiston naistutkimus Suomen naistutkimuksen seura, SUNS Lähtökohtia Naistutkimuksen Kehysohjelmaan
Suomi-neito kokoelma naisaiheisia linkkejä.
Finska Mön är en samling finska kvinnolänkar på svenska. Finnish Maiden is a collection of Finnish women's links
Femina Borealis - Women and Development in the North This network is an action, education and research project that involves activists from five countries: Finland, Sweden, Norway,
Russia and the Sami Region.
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Projekt- och forskningsregister:
Suomen Akatemia
Finlands Akademi
Academy of Finland
Naistutkimusaiheisia tutkimusprojekteja Vuodelta 1997-1999
HARE: valtioneuvoston hankerekisteri
STAKES
STAKES, NaisNet (Women and Families: research network on health and health services)
TUHTI, Databasen innehåller information om över 2000 forskningsprojekt i Helsingfors universitet
TUHTI, Tietokanta sisältää tietoa yli 2000 Helsingin yliopiston tutkimushankkeesta
JULKI, Databasen innehåller uppgifter om över 62000 publikationer i Helsingfors universitet
JULKI, Tietokanta sisältää tietoa yli 62000 Helsingin yliopiston julkaisusta vuodesta 1994 alkaen.
ASTI, Expertis
Databasen innehåller uppgifter om över 4000 experter i Helsingfors universitet.
ASTI, Tietokanta sisältää tietoa yli 3000 Helsingin yliopiston asiantuntijasta.
MUTI, Vetenskaplig verksamhet Databasen innehåller information om över 3000 forskares/lärares
vetenskapliga verksamhet i Helsingfors universitet.
Forskningsprojekten, publikationerna och patenten har sina egna databaser.
MUTI, Tieteellinen toiminta Tietokanta sisältää tietoa yli 3000 Helsingin yliopiston
tutkijan/opettajan tieteellisestä toiminnasta. Tutkimushankkeilla, julkaisuilla ja patenteilla on omat
tietokantansa.
Tampereen yliopiston tiettellisen toiminnan rekisteri
Åbo Akademi:expertkatalog
E-post listor:
Förteckning över listor i Finland Naistutkimus, naistutkimuksen postilista
akka-lista, keskustelua naisasioista
Naistampere-lista TamY:n nais- ja tasa-arvojaoston lista
Suomen Sapfo, lesbokeskustelua
Urbanettes, naiset ja kaupunkisuunnittelu
Filomela, naistutkimusta Jyväskylässä

38
Finn-wid, naiset ja kolmas maailma
Imetystukilista, keskustelua rintaruokinnasta
Sp-tietotekniikka, sukupuoli ja tietotekniikka
Kristiina-lista, naistutkimusta Helsingissä
Naistampere, naistutkimusta Tampereella
Femabo, kvinnoforskning vid Åbo Akademi
Nais-verkko, Punavihreä naisverkosto
Asenne-F, HY:n naistutkimuksen opiskelijat
Naishistoria
Tasa-arvo-lista, yliopistojen tasa-arvoasiat
SPVALTA: Ylläpidän sukupuolen, väkivallan ja vallan tutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja
ammattilaisille tarkoitettua sähköpostilistaa. Keskustelulistalle voi liittyä lähettämällä e-mailin osoitteeseen sssuro@uta.fi. Suvi Ronkainen
Suomalainen postituslistaluettelo
Postilistojen käyttöohjeita Internet-oppaasta
Postituslista viestintäympäristönä - Pauliina Kauppila
Utländska diskussionslistor:
Women´s studies Emails lists
Gender related electronic forums, by Joan Korenman
WISE-L, European women's studies
List of lesbian lists
länkbibliotek:
AKKA-info esittelee suomalaista naistutkimusta tietoverkossa.
AKKA-info på svenska Akka-info är ett finskt nätprojekt som samlar kvinnovetenskaplig information och resurser.
AKKA-info in English aika-info is a national project to collect Finnish women's studies related
Information and make it accessible through the web. Women's Studies in Finland
Naistutkimus/miestutkimus-virtuaalikirjasto. Jyväskylän yliopiton kirjasto.Virtuaalikirjasto
on aihehakemisto, johon on kuvailtu ja lajiteltu internetistä löytyvää materiaalia alakohtaisesti.
Mukana oleva materiaali on korkeatasoista, tietopalvelun ammattilaisten toimittamaa. Palvelun
ensisijaisena kohderyhmänä on kotimainen tiedeyhteisö. Kaikkiaan Virtuaalikirjastossa on noin
12000 internet-aineistoa kuvailevaa viitettä 56 aihealueelta.
Q-biblioteket : virtualbibliotek för kvinno-, mans- & könsforskning Rapport över nordiska
källor inom kvinno- och könsforskning som upprätthålls av NIKK, Nordisk institutt for kvinneog kjønnsforskning
ELKI, Länkar som samlats av Riksdagsbiblioteket
ELKI, Eduskunnan kirjaston kokoamia linkkejä
ELKI, Links by the Library of Parliament
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artikelsamlingar/litteraturlistor :
Suomalaisia naistutkimusaiheisia väitöskirjoja
Nais-, mies- ja sukupuolihistoriallisen tutkimuksen linkkisivusto www-artikkeleita
Finnish woman: the road to equality Artikkelikokoelma. Suomalaisen naisasian historiaa englanniksi käännettynä
Lesbian and Gay Literature Situated in Finland This is a bibliography of scientific gay and
lesbian literature located in Finland. It is intended to cover all books and monographs printed in
Finnish, Swedish, English, German and French. It is based on a systematic research covering scientific libraries in Finland, Finnish bibliographies, certain private libraries and the Organisation
for Sexual Equality (SETA).
Kriitinen miestutkimus Miestutkimus 2000-luvulla, Suomalainen bibliografia, Opetus
statistik :
Naiset ja miehet numeroina http://tilastokeskus.fi/tk/he/tasaarvo.html
Women and men in Finland http://www.stat.fi/tk/tilsivue.html
Tilastokeskuksen StatFin -tilastopalvelu tarjoaa tilastotietoa Internetin välityksellä
övriga hemsidor:
Xantippa is a service for students of women´s studies. It contains information about women in
the European Union. The material is prepared by two projects under the European Socrates programme. Contains Women and law in Europe and Women in the European union.
Tiedenaisia Sivuilta löytyy tietoa niin yksittäisistä tiedenaisista kuin naisten asemasta suomalaisessa
tiedemaailmassa yleisemminkin.. Sivut on avattu Helsingin yliopiston kirjaston ja Kristiinainstituutin vuonna 2000 järjestämän Tiedenaisia-näyttelyn yhteydessä, mutta niitä tullaan täydentämään ja laajentamaan.
Vetenskapskvinnor Sidorna innehåller information om såväl enskilda vetenskapskvinnor som
kvinnornas ställning i allmänhet i den finländska vetenskapliga världen. Sidorna har öppnats i
samband med Helsingfors universitetsbiblioteks och Christina-institutets utställning Vetenskapskvinnor år 2000.
Women of learning These pages contain personal biographies of female scholars as well as General information on the status of women in the Finnish academic world. This online exhibition
was constructed in connection with the exhibition Women of Learning, mounted in cooperation
between the Helsinki University Library and the Christina Institute of Women's Studies in 2000.
Tasa-arvotoimisto , Jämställdhetsombudsmannen,
Office of the Ombudsman for Equality, Council for Equality

40
Tasa-arvoa valtavirtaan – nettiraportti
Unioni - naisasialiitto Suomessa ry.
Osaava nainen
The status of women in Finland/ virtual Finland
Naisjuristit – Kvinnliga jurister r.y. -Women lawyers in Finland
Naisiin kohdistuvan väkivallan & prostituution
Suomen White Ribbon-kampanja,
Turun naislinja
Tyttöjen talo,Tyttöjen Talo on kaikille ja kaikenlaisille tytöille tarkoitettu avoin kohtaamispaikka
Helsingissä.
CEDAW/pressmeddelande,CEDAW till Finlands regering: Ris,ros och rekommendationer.
Pressmeddelande 16.2.2001
Internet, naisten verkko- Eva Isaksson

Norden
NIKK - det nordiska institutet för kvinno- och könsforskning är en tvärvetenskaplig nordisk
forskningsinstitution finansierad av Nordiska ministerrådet. NIKK är också samarbetsorgan för
feministisk-, kvinno-, mans-, köns- och jämställdhetsforskning i Norden
Nordiska ministerrådet Nyhedsbrev: Ligestilling i Norden, Publikationer m.m.

bibliografiska databaser:
KVINNSAM Tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska kvinnovetenskapliga
referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. Referenserna omfattar böcker, tidskrifter,
artiklar i tidskrifter, kapitel i böcker, uppsatser, broschyrer, forskningsrapporter m.m. Basen innehåller ca 73 000 poster, inmatade fr o m 1980. Indexeringen sker ur ett konsekvent genusperspektiv och ämnesordet kvinnor är alltid underförstått. KVINNSAM är sökbar via LIBRIS Websök.
Kvinnohistoriska
samlingarna
i
Göteborg
http://www.ub.gu.se/samlingar/kvinn/KVINNSAM, frågelåda, digitalt arkiv över äldre svenska
kvinnotidskrifter, handskrifter, "Ny litteratur om kvinnor".
Centrum för genusvetenskap i Lund har ett specialbibliotek med kvinno-, genus- och jämställdhetslitteratur, ca 9000 böcker och ett sextiotal tidskrifter.
KVINFO Bibliografiske database innehåller kvinno- och könsrelaterat material. Samlingen består
av publikationer, som har utkommit efter 1980. På KVINFOs hemsida finns också ett flertal litteraturlistor.
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KVINDOK, en database for litteratur om kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetsbiblioteket i Bergen.
HOMODOC, Folkhälsoinstitutets dataregister över svensk forskning om homosexualitet och
homosexuellas situation.

arkiv:
KVINNSAM, Kvinnohistoriska samlingarnas arkiv i Göteborg innehåller källmaterial från enskilda personer och kvinnoföreningar. Handskriftssamlingen innehåller arkiv med brev, bilder,
dagböcker, manuskript, protokoll, räkenskaper, verksamhetsberättelser etc. Tyngdpunkten ligger
på 1900-talets första årtionde, från kampen för kvinnors rösträtt och tiden därefter. Arkivsamlingarna är till största delen katalogiserade och både förteckningarna över enskilda arkiv och över
föreningar är utlagda på www.
Kvindehistorisk Samling nationale, kvindehistoriske arkiv, som har til opgave at opspore, indsamle og registrere kvindehistoriske arkivalier i Danmark. Samlingen rummer arkiver fra danske
kvindeorganisationer og fra de nye kvindebevægelser. Arkivet er registreret i en database der kun
er tilgængelig på Kvindehistorisk Samling ved Statsbiblioteket i Århus.

expertkataloger:
FEMDOK databas för kvinno- genus- och jämställdhetsforskning i Sverige Databasen omfattar
information om pågående och avslutade forskningsprojekt, doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och magisteruppsatser skrivna 1990 eller senare. Här hittar du också uppgifter om forskare,
föreläsare och experter. Omfattar nu ca 700 poster.
Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg (invigdes 1998) Sekretariatet skall verka för och informera om kvinno- och genusforskning. Några av sekretariatets viktigaste uppgifter
är att överblicka genusforskningen i Sverige, aktivt sprida dess resultat både inom och utanför
universitetet, arbeta för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt analysera dess
status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden. Sekretariatet ger ut nyhets- och
reportagetidningen Genus.
Kvinder på linien KVINFOs expertdatabase omfatter bl.a. kvindelige forskere og praktikere,
kvinde-/kønsforskere, kvindelige politikere, kvinder i ledende stillinger i det private erhvervsliv
og i stat, amt og kommuner, kvinder i kvindeorganisationer og faglige organisationer, samt kvindelige kulturpersonligheder.
KILDENS forskerbase Oversikt over personer og publikasjoner innenfor fagfeltet. KILDENs
forskerbase har siden åpningen i juni 1999 blitt mye brukt både innenfor og utenfor akademia.
Journalister, studenter, skoleelever, forskere og allment interesserte er av dem vi vet benytter
seg av databasen.KILDENs forskerbase delfinansieres av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Vi samarbeider også nært med Likestillingssenterets
Kvinnebasen.,en landsdekkende kompetansedatabase for kvinner.
European database, Women in decision-making provides information about women in political decision-making positions in the European Union, in Member States of the European Eco-
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nomic Area and in the Candidate Countries. Data are collected on national, regional and on the
European level.
WITEC European Database for Women Experts in SET (Science,Engineering and Technology)
WITEC update the database in order to be a valuable tool for the media, governmental bodies
such as the European Commission, school teachers and others who are keen to locate and refer
to key women who are respected figures in their fields for their views, experience, expertise and
as role models for society.
European women's lobby Databas med kvinnliga experter inom EU.
IIAV database Mapping the world contains addresses of women´s information centres, archives
and librarties in 125 countries.
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BILAGA 2

Bilaga 2: Bibliografier över kvinnoforskning i Finland
Husu, Liisa/ Sukupuolten tasa-arvo yliopistoissa ja korkeakouluissa : kirjalisuutta / Liisa Husu
& Eeva Raevaara.[Helsinki] : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1991. (Tasa-arvojulkaisuja. Sarja
F. Esitteitä, ISSN 0785-6725 ; 1991, 1)ISBN: 951-47-5072-1.
Naisten asemaan liittyvää suomalaista ja Suomessa ilmestynyttä kirjallisuutta vuosilta 19811982 / toim. Anja Korhonen. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1984 (Jyväskylän yliopiston
kirjaston bibliografioita, ISSN 0359-9388 ; 7). ISBN: 951-679-271-5.
Naisten asemaan liittyvää suomalaista ja Suomessa ilmestynyttä kirjallisuutta vuodelta 1983 /
toim. Anja Korhonen. Jyväskylä : Jyväskylän yliopiston kirjasto, 1986. Jyväskylän yliopiston
kirjaston bibliografioita, ISSN 0359-9388 ; 15.ISBN: 951-679-511-0
Naisten asemaan liittyvää suomalaista kirjallisuutta vuosilta 1967-1980 / toim. Inkeri Peura,
Sirkka-Liisa Lappalainen-Happonen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1984 (Jyväskylän yliopiston kirjaston bibliografioita, ISSN 0359-9388 ; 5) ISBN: 951-679-149-2.
Nordgren, Nina/ Naiset ja johtajuus : bibliografia = Kvinnor och ledarskap : en bibliografi /
Nina Nordgren; [Hki] : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, [1984] (Naistutkimusmonisteita =
Kvinnoforskningsstenciler, ISSN 0780-1823 ; 1984 : 1)
Simonen, Leila / Naisten reproduktiotyötä käsittelevää kirjallisuutta : valikoiva bibliografia =
selective bibliography = Literature on women's reproductive work / Leila Simonen, Auli
Kaartinen. Helsinki : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 1985 (Naistutkimusmonisteita = Kvinnoforskningsstenciler, ISSN 0780-1823 ; 1985:4)
I slutet av 1980-talet samlade det europeiskt projekt (ECSSID) in information om pågående
forskning om kvinnor i Europa. Resultatet av projektet är två europeiska uppslagsverk:
The changing role of women in society: a documentation of current research: research projects in progress 1981-1983 /ed. by Werner Richter, Huberta Hogeweg-de Haart, Liparit
Kiuzadjan ; with an introd. by Herta Kuhrig. Berlin: Akademie-Verlag, 1985 (Inventories of
social sciences research in Europe. A Vienna Centre series)
The changing role of women in society: a documentation of current research: research projects in progress / comp. at the Scientific Information Centre of the Academy of Sciences of
the GDR. Del: 1984-1987/ ed. by Werner Richter, Liisa Husu, Arnaud Marks; with an introd.
by Rita Liljeström. Berlin: Akademie-Verlag, 1989.(Inventories of social sciences research in
Europe. A Vienna Centre series) ISBN: 3-05-000897-0.
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BILAGA 3

Kotimaiset perustietokannat
On olemassa kaksi kotimaista yleistietokantaa, jotka luonnostaan soveltuvat suomalaisen naistutkimuksen tiedontalletukseen.

ARTO - kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta
http://www.lib.helsinki.fi/yhteistietokannat/arto.html
- Uusien kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta, aineistoa pääosin vuodesta 1995 alkaen.
- ARTOon rekisteröidään artikkelit kattavasti n. 1000 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä.
- ARTOon tallennetaan kuhunkin aihealueeseen liittyviä artikkeliviitteitä lukemattomista lehdistä ja
kokoomateoksista. Artikkelit ovat kaikilta tiedon alueilta ja tieteellisyyden asteilta.
- ARTO palvelee kaikkia tiedon tarvitsijoita harrastajista ja käyttötiedon etsijöistä aina alan tutkijoihin asti.
- Tiedontuottajia on n. 40 asiantuntijaorganisaatiota - korkeakoulukirjastoja, maakuntakirjastoja ja erikoiskirjastoja.
- ARTO-tietokannasta päivitetään uudet viitteet kerran kuukaudessa KDOK-tietopankin KATI-tietokantaan.
- ARTOn käyttö on maksullista, käytännössä se on jo hyvin laajasti saatavissa mm. omien tiedontuottajaorganisaatioidensa piirissä.
Esimerkki 1: tehdään ARTOssa haku asiasanalla ’naistutkimus’. Halutulos: 1419 viitettä.
Arto
1.

- - - - - - - - - - - - - - VTLS-98 - - - - - - - - - - - - HAETUT SANAT
Naistutkimus

1419 VIIT.

Esimerkki 2: tutkitaan, onko Naistutkimus-lehden artikkelit luetteloitu ARTOon.
Kyllä, ne ovat siellä kattavasti.
Arto - - - - - - - - - - - - - - VTLS-98 - - - - - - - - VIITTEET VUOSITTAIN
HAKUTERMI: Naistutkimus
(1/2)
NIMEKE:
1.
22
2.
71
3.
63
4.
62
5.
65
6.
62
7.
55
8.
45
9.
61
10.
99
11.
110
12.
77
13.
78
14.
41

Naistutkimus
-2001
-2000
-1999
-1998
-1997
-1996
-1995
-1994
-1993
-1992
-1991
-1990
-1989
-1988

Valitaan selattavaksi vuosi 2001:
Arto - - - - - - - - - - - - - - VTLS-98 - - - - VALITUN JULKAISUN ARTIKKELIT
HAKUTERMI: Naistutkimus
(22)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aikuinen nainen, opiskelu ja arki.....
Extasens betydelser...................
Filosofian historia ja feministise....
Hermostumisen historiaa...............
Herätetty vaan ei herännyt?.........
Interventioita kaanoniin..............
Jumala naisten vaatteissa.............
Kiinatar, vedenneito, alaston minä :.
Kiivasta taistoa Iris Uurron tuota....
Naisten ensimmäinen ehtoollinen......
Naisten kansalaistuminen paikallisena.
Naistutkimuksen identiteetti..........
Onko järjellä sukupuolta?...........

Koski, Leena......
Östman, Ann-C....
Reuter, Martina...
Hakosalo, Heini...
Pyykkö, Riitta...
Palin, Tutta......
Vuola, Elina......
Kainulainen, Siru.
Melkas, Kukku.....
Rossi, Leena-M....
Nevala, Seija-....
Julkunen, Raija...
Werner, Laura.....

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pohjoisia pärjääjiä...............
Pyhä, sukupuoli ja heteronormatii....
Suden aikaan, aikaa sudelle...........
Terveisiä kritiikin hiekkalaatikosta.
Tunteet, tutkimus ja sukupuoli........
Tutkimus muistamisen ja unohtamise....
Verta, rasvaa ja silikonia : Orlan ja.
Äidin hoiva ja isän oikeudet........
Äitejä ja valistajia................

Kivimäki, Sanna..
Charpentier, Sari.
Honkasalo, Mar....
Sinervo, Helena...
Pajala, Mari......
Peltonen, Eeva....
Vänskä, Anna....
Nätkin, Ritva....
Helsti, Hilkka....

14
14
14
14
14
14
14
14
14

(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)
(2001)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Katsotaan vielä, mitä bibliografisia tietoja yksittäisen artikkelin MARC-tietueeseen on sisällytetty.
Arto - - - - - - - - - - - - - - VTLS-98 - - - - - - - - - - - - - MARC-NÄYTTÖ
HAKUTERMI: Naistutkimus
(12/22)
ID-numero:
Kohde
:
Aineisto :
Julk.maa :
Sisältö :
Aikaind. :
1. 035
2. 041
3. 100
4. 245 2
5. 440
6. 695
7. 773
1. 790
2. 872
3. 995

a058233860
b
Tallensi: 0007Lähde : 1 N/C/D
: n Syöttöpv: 010314
a
Kokous :
Elämäk :
Ilmiasu :
Käyttöpv: 010315
fi
Juhlaj. :
J/K/S :
Kirjall.:
Koodi 1 :
Virall. :
Indeksi:
Koodi 2 :
Koodi 3 :
s
Vuosi 1 : 2001Vuosi 2:
Arv.:
Taso
: 33
0582-33860
fin
Julkunen $h Raija
Naistutkimuksen identiteetti
Ikkunat
naistutkimus $b identiteetti
$7 nnas $w 07843844 $t Naistutkimus $d Helsinki : Suomen
naistutkimuksen seura $x 0784-3844 $g 14 (2001) : 1 $v s.
44-49 $o 0001
000186460 $x 7998--2001
396
Peri

FENNICA-tietokanta
http://fennicaw.lib.helsinki.fi/
- Suomen kansallisbibliografia, sisältää tiedot Suomessa painetuista tai muuten valmistetuista monografioista,
kausijulkaisuista, kartoista, audiovisuaalisesta aineistosta sekä atk-tallenteista sekä ennakkotietoja lähiaikoina
ilmestyvistä julkaisuista. Lisäksi tietokannassa on tietoja ulkomailla ilmestyneistä julkaisuista, joiden tekijä on
suomalainen tai jotka koskevat Suomea.
- 1999 viitteitä 650 000 julkaisuun. Kirja-aineisto ja kausijulkaisut vuodesta 1488 (1800-luvun tietojen tallennus
on vielä kesken). Uusin aineisto luetteloidaan ajantasaisesti.
- tiedontuottajia ovat Helsingin yliopiston kirjaston lisäksi Jyväskylän yliopiston kirjasto ja Turun yliopiston
kirjasto.
- Fennica on vapaasti saatavissa
Esimerkki 1: tehdään FENNICAssa haku asiasanalla ’naistutkimus’. Halutulos: 239 viitettä.
FENNICA - - - - - - - - - - - - - VTLS-98 - - - - - - - - - - - - HAETUT SANAT
1.

naistutkimus

239 VIIT.

Esimerkki 2: tehdään haku tekijänimellä ’Räsänen, Leila’ ja valitaan jonkin löydetyn
naistutkimusaiheisen julkaisun MARC-näyttö. Nähdään, että sen asiasanoitus on puutteellinen.
FENNICA - - - - - - - - - - - - - VTLS-98 - - - - - - - - - - - - - MARC-NÄYTTÖ
HAKUTERMI: Räsänen Leila 1941(5/11)
ID-numero:
Kohde
:
Aineisto :
Julk.maa :
Sisältö :
Aikaind. :

9519314164
m
Tallensi: 0000Lähde : 5 N/C/D
:
a
Kokous :
Elämäk :
Ilmiasu :
fi
Juhlaj. :
J/K/S :
Kirjall.:
Virall. :
Indeksi:
Koodi 2 :
s
Vuosi 1 : 1982Vuosi 2:
Arv.:

Syöttöpv: 830316
Käyttöpv: 950517
Koodi 1 :
Koodi 3 : 2
Taso
: 0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

021
035
041
080
080
080
085
100 1
245 2

951-9314-16-4 $c nid.
0125-37960
fin
39
331
351/354
396
Haataja $h Anita $c 1949Sukupuolten tasa-arvo valtionhallinnossa ja työelämässä $d
Anita Haataja, Leila Räsänen, Eeva-Liisa Tuominen
2. 260
[Hki] $b Valtion koulutuskeskus $b Valtion painatuskeskus,
[jakaja] $c [1982]
3. 300
[8], 143, [1] s. $b kuv. $c 30 cm
4. 440
Julkaisusarja $n Valtion koulutuskeskus $g B $w 0356-5882 $v
n:o 19 $y 019
5. 700 10 Räsänen $h Leila $c 19416. 700 10 Tuominen $h Eeva-Liisa $c 19457. 872
39
8. 872
331
9. 872
351/354
10. 872
396
11. 990
Ea2
1. 991
JAb
2. 992
s.O.III.2156

Yhteenvetoa
- ARTOn tiedontuottajapohja on laaja, ja sen tuottajaorganisaatioon lienee helppo päästä mukaan
- FENNICAn tiedontuottajapohja on suppeampi, on ehkä vaikeampi saada täydennyksiä mukaan
- ARTOssa on jo kohtalaisen kattavasti naistutkimusartikkeleita
- FENNICAssa on käytännössä kaikki monografia-aineisto, mutta asiasanoitus on naistutkimuksen osalta
puutteellinen
- ARTO on maksullinen, mutta käytännössä varsin laajassa käytössä
- FENNICA on maksuton
- Sekä ARTO että FENNICA siirtyvät www-käyttöliittymältään nopeaan ja helppokäyttöiseen Voyagersysteemiin

EI 3.5.2001
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BILAGA 6

Bilaga 6: Resultat av enkäten riktad till alla som är intresserade av kvinnoforskning och jämställdhet i Finland
Bakgrundsinformation
På enkäten svarade totalt 182 personer. Bland dem som svarade var en dryg tredjedel studerande vid högskola eller universitet, en tredjedel forskare eller doktorander och var femte var
lärare eller annan personal vid högskola eller universitet. Resten av de svarande återfanns i
grupperna: informatiker eller bibliotekarier 4 %, journalister 2 %, föredragande/planerare/ledande tjänsteman inom offentlig förvaltning, annan personal inom offentlig
förvaltning och politiker/riksdagsledamot/kommunalfullmäktig/nämndemedlem totalt 8 %
och övriga 5 %. I gruppen övriga fanns bl.a. företagare, författare och kontorspersonal. Svararnas bakgrund anges schematiskt i diagram 1.

Diagram 1: Bakgrundsinformation

politiker
8%

journalist
2%

övriga
5%

informatiker
4%

lärare eller annan
peronal vid univ.
17%

studerande
34 %

forskare
30 %

En inledande fråga ställdes angående vilken anknytning de svarande har till kvinnoforskning.
Hälften av de svarande arbetade med eller studerade kvinnoforskning. Fyra av tio av de svarande följer med kvinnoforskning främst av intresse medan en tredjedel söker i allmänhet efter information och nyheter om jämställdhetsärenden i Finland. Likaså uppgav en tredjedel att
kvinnoforskningen i övrigt hör till deras arbete eller studier och nästan lika många att de följer
med något delområde inom kvinnoforskning.
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Informationssökning
På frågan om vilken typ av information som man söker om kvinnoforskning eller jämställdhet
i Finland uppgav de flesta av de svarande att de brukar söka information om tryckt material,
nya publikationer, avslutade forskningsprojekt, uppgifter om tidskriftsartiklar, pågående
forskningsprojekt och information om konferenser, seminarier eller kurser. Mer sällan söker
man information om forskare eller kvinnoorganisationer och -grupper, statistiska uppgifter
eller information om kvinnoforskningsenheter. Information om offentliga handlingar eller lagförslag, uppgifter om audiovisuellt material och uppgifter ur arkiv söks mycket sällan. Den
exakta fördelningen finns i diagram 2.

Diagram 2: Vilken typ av information söker du om kvinnoforskning eller
jämställdhet?
160

145

139

140

124
116

120

112 111

100

82
80

77

74
63
50

60

33

40

arkiv

offentliga handlingar,
lagförslag etc

statistiska uppgifter

avslutad forskning

tryckt material

0

forskare

20

pågående forskning

antal
svarande

30

Ett par frågor om hur användaren uppfattar sökandet av information ställdes också. På frågan
om man brukar hitta den information som man söker svarade färre än var tionde att de alltid
hittar den information de söker medan nästan tvåtredje delar hittar ofta. En dryg fjärdedel av
de svarande hittar ibland medan färre än var tionde sällan hittar den information de söker efter. Svaren illustreras i diagram 3.
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Diagram 3: Brukar du hitta den information som du söker?
120
100
80
60
40
antal svarande

20
0
alltid

ofta

ibland

sällan

aldrig

De svarande ombads också uppge vilken information som är lätt kontra svår att hitta. Av de
svarande ansåg tre fjärdedelar att det är lätt att hitta uppgifter om tryckt material. Lätt att hitta
är också information om konferenser, seminarier och kurser, kvinnoforskningsenheter, nya
publikationer, avslutade forskningsprojekt samt information om kvinnoorganisationer och
-grupper. Svårt att hitta ansågs information om pågående forskningsprojekt och uppgifter om
tidskriftsartiklar. Svaren presenteras grafiskt i diagram 4.
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Diagram 4: Vilken information är lätt/svår att hitta?
140
120
100
80

lätt
svårt

60
40

påg. forskningsprojekt

tidskriftsartiklar

statistiska uppgifter

AV-material

arkivuppgifter

offentliga handlingar,
lagförslag

forskare

kvinnoorg. och -grupper

avslutade
forskningsprojekt

nya publikationer

kvinnoforskningsenheter

konferenser, seminarier,
kurser

0

tryckt material

antal svarande 20

På frågan om vilka informationskällor man brukar använda för att söka information om kvinnoforskning eller jämställdhet i Finland svarade nio av tio att de söker på internet och/eller i
databaser på nätet, ungefär hälften söker i tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning, en fjärdedel frågar på e-postlistan naistutkimus och lika många använder Naistutkimustiedote. Var
åttonde av de svarande söker i e-postlistan naistutkimus arkiv och använder informationstjänst. Bland informationstjänsterna nämndes bl.a.: bibliotek, statistikcentralen, NIKK, jämställdhetsbyrån, lärare, egna forskarnätverk och personliga kontaktnät. Den exakta fördelningen anges i tabell 1.
Tabell 1: Vilka informationskällor brukar du använda för att söka information om kvinnoforskning eller jämställdhet i Finland?
antal personer
Söker på internet och/eller i databaser på nätet
166
Tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning
98
Frågar på e-postlistan naistutkimus
45
Naistutkimustiedote
45
Söker i e-postlistan naistutkimus arkiv
26
Använder informationstjänst
23
Annan tidskrift
18
Frågar på någon annan lista
14
Söker i andra databaser
13
Söker i tryckta bibliografier
7
Jag gör förfrågningar till jämställdhetsbyrån
5
Arkiv
2

antal i %
91 %
54 %
25 %
25 %
13 %
13 %
10 %
8%
7%
4%
3%
1%
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Då man söker information om kvinnoforskning i Finland använder man främst sökmaskiner,
kvinnoforskningens olika webbsidor, de finländska universitetsbibliotekens databaser och
högskolornas eller forskningsinstitutens projekt- och forskarregister. Akka-info används av
nästan var tredje, Jämställdhetsbyråns webbsidor används av en dryg fjärdedel, medan forskningsprojektens egna webbsidor och Finlands Akademis webbsidor används av mindre än en
fjärdedel av de svarande. Den närmare fördelningen anges i tabell 2.

Tabell 2: Om du via internet söker information om kvinnoforskning i
Finland, vilka av följande sökmöjligheter brukar du använda?
Sökmaskiner (t.ex. Altavista, Yahoo, Google, Evreka)
Kvinnoforskningens olika webbsidor
De finländska universitetsbibliotekens databaser
Högskolornas eller forskningsinstitutens projekt- och forskarregister
Akka-info
Jämställdhetsbyråns webbsidor
Forskningsprojektens egna webbsidor
Finlands Akademis webbsidor
ELKI/ riksdagsbibliotekets webbsidor
Nordiskt Q-bibliotek/Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning
mansforskningens webbsidor
annat

antal personer
146
107
92
71
55
49
43
37
18
17
17
8

antal i %
80 %
60 %
50 %
39 %
30 %
27 %
24 %
20 %
10 %
10 %
10 %
4%
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BILAGA 7

Naistutkimuksen tietotarvekysely naistutkimusyksiköille*,
huhtikuussa 2001.
*yksiköllä emme tarkoita ainoastaan hallinnollista yksikköä tai laitosta vaan myös yhteisiä
joka palvelee yliopistonne naistutkimuksen tietotarpeita. Määrittely on
vastaajan ratkaistavissa.

Tätä kyselyä suunnataan kaikille naistutkimusyksiköille Suomessa. Kysely on osaa esitutkimusta naistutkimuksen dokumentoititarpeista Suomessa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö/
tasa-arvoasiain neuvottelukunta ovat tilanneet. Dokumentointihanke tulee aikoinaan palvelemaan m.m. julkishallintoa, tutkimus- ja opetuskenttää ja tiedotusvälineitä.
Yksikön nimi:___________________________________________
Yksikön koko: yksikön henkilökuntaan määrä _________
arvioitu määrä tutkijoita naistutkimusyhteisössä__________
arvioitu määrä naistutkimusopiskelijoita__________

1. Millaista tietoa on mielestäsi vaikeaa löytää? Minkälaisia kyselyitä yksikköönne
tulee ja kuka kysymyksiä esittää – opiskelijat, tutkijat, tiedotusvälineet jne.?
Millaisiin yksikköönne tuleviin kysymyksiin ja kyselyihin on mielestäsi vaikeaa vastata?
Vastaa mieluummin mahdollisimman perusteellisesti.

2. Käyttääkö yksikkönne henkilökunta jotain tutkijarekisteriä tai asiantuntija-hakemistoa? Mitä? Mikäli käytätte internethakemistoja, anna mielellään verkkosivujen osoitteet (URL).

3. Onko yksikkönne mukana jonkun naistutkimukseen liittyvän tietokannan tai rekisterin
(esim. tutkimusrekisteri, hankerekisteri, henkilörekisteri) kehittämisessä? Mikäli kyllä, minkä?

4. Osallistuuko yksikkönne johonkin muuhun hankkeeseen joka edistää naistutkimuksen
tietotarpeita (ei kirjahankkeita)? Kuvaile hanketta ja osallistumismuotoanne.

5. Minkä tyyppistä tietoa yksikkönne tarvitsee? Merkitse ykkösellä tärkeimmän, 12:lla vähiten tärkeän ja sijoita muut järjestykseen.
___Tietoa konferensseista, seminaareista, kursseista
___Tietoa uusista julkaisuista
___Tietoa käynnissä olevasta tutkimuksesta
___Tietoa jo tehdystä tutkimuksesta
___Tietoa naisjärjestöistä ja –ryhmistä
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___Tietoa naistutkimusyksiköistä – minkä tyyppistä?(yhteystietoja, kirjallisuuslistoja?)_________________________________________________________________
___Tietoa painetusta aineistosta
___Tietoa aikakauslehtiartikkeleista
___Tietoa audiovisuaalisista aineistoista, esim. elokuvista
___Tietoa julkisista asiakirjoista, lakiehdotuksista jne.
___Tilastotietoa
___Tietoja arkistoista
Muuta, mitä?__________________________________

6. Mitä naistutkimukseen tai tasa-arvoon liittyviä tietolähteitä mielestänne kannattaisi ylläpitää keskitetysti Suomessa? Aseta allaolevat järjestykseen yhdestä yhdeksään, yksi tärkeimmälle:
___ Naistutkimuksen/tasa-arvotutkimuksen tutkijarekisteri/asiantuntijaluettelo
___ tietokanta josta löytyy käynnissä oleva naistutkimus

___ olemassa olevat yliopistotietokannat siten kehitettyinä, että haku omistuisi
naistutkimuksen relevanteilla hakusanoilla
___ Naistutkimus-lista
___ Akka-infon ylläpito verkossa
___ julkaisuluettelo tai bibliografia, kuten Research on Women and gender from Finland
/Ed. Siimes, Husu & Varsa 1980-1995, joka kattaa suomalaiset englanninkieliset naistutkimusjulkaisut
___ katsauksia naishistoriantutkimuksen kannalta merkittäviin arkistoaineistoihin, kuten Naisia, asiakirjoja, arkistoja: suomen naishistorian arkistolähteitä/ Härkönen…[et al], 1993
___ arkistoja, mitä?
___ Tilastoja naisista, miehistä, tasa-arvosta
___ muuta, mitä?_________________________________________________________

7. Kommentteja projektille naistutkimuksen tietotarpeista, tai muita kommentteja joita haluat antaa:
Yhteystiedot (saatamme ottaa yhteyttä hankkeen edistyessä)
Nimi
Sähköposti:
Puhelin:
Osana hankettamme olemme laatineet luettelon jo olemassaolevista tietolähteistä Suomessa.
TOIVOISIMME KAIKKIEN TÄYDENTÄN TÄTÄ LUETTELOA.
Löydät sen osoitteesta: http://www.abo.fi/instut/kvinnis/doku/dokumentation.htm
Tarvitsemme vastauksenne viimeistään 23.4. KIITOS osallistumisestanne!
Palautusosoite: Institutet för kvinnoforskning, Åbo Akademi, 20500 Åbo.
Sähköposti: ann-louise.soderlund@abo.fi
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BILAGA 8

Förfrågan om kvinnoforskningens informationsbehov till kvinnoforsknings-enheterna i Finland, april 2001
Denna förfrågan riktas till samtliga kvinnoforskningsenheter i Finland. Enkäten är en del av
den förundersökning om kvinnoforskningens dokumentation i Finland som social- och hälsovårdsministeriet/delegationen för jämställdhetsärenden har beställt av Åbo Akademi. Dokumentationen kommer i sinom tid att betjäna den offentliga förvaltningens, forsknings- och
undervisningsfältets samt medias informationsbehov.

Enhetens namn:
Enhetens storlek: antal anställda ________
uppskattat antal forskare i kvinnoforskningsmiljön___________
uppskattat antal studerande_____________

1. Hurudana frågor får din enhet/institution som ni tycker att det är svårt att svara på/ att hitta
existerande information om? Svara så utförligt som möjligt. Skriv också vem som ställer frågorna – forskare, studerande, media m. m.

2. Använder institutionens/enhetens personal något forskarregister eller någon expertkatalog?
Vilka används? Ange gärna webbadressen (URL)

3. Har ni planer på eller arbetar ni med att utveckla databaser eller register (forskningsregister,
projektregister, personregister) för kvinnoforskning? Om ja, vilka?
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4. Deltar din enhet i något större projekt med syfte att dokumentera kvinnoforskning? Om ja,
beskriv projektet och er andel:

5. Vilken typ av information gällande kvinnoforskning är din institution/enhet i störst behov
av? Rangordna från 1 för viktigast till 12 för minst viktigt.
___ Information om konferenser, seminarier, kurser
___Information om nya publikationer
___ Information om pågående forskningsprojekt
___ Information om avslutade forskningsprojekt
___ Information om kvinnoorganisationer och –grupper
___ Information om kvinnoforskningsenheter, vilken typ av uppgifter söker du? (kontaktuppgifter, litteraturlistor?)___________________________________________
___ Uppgifter om tryckta publikationer
___ Uppgifter om tidskriftsartiklar
___ Uppgifter om audiovisuellt material t.ex. filmer
___ Information om offentliga handlingar, lagförslag etc.
___ Statistiska uppgifter
___ Uppgifter ur arkiv
Annat, vad?_______________________________________________________________

6. Vilka informationskällor om kvinnoforskning eller jämställdhet i Finland vore det mest angeläget om att upprätthålla på riksnivå? Rangordna från 1 för viktigast till 9 för minst viktigt.
___ forskarregister/expertkatalog över kvinnoforskning/jämställdhet i Finland
___ databas över pågående forskning
___ nu existerande universitetsbiblioteks databaser sökbara på referenser relevanta för kvinnoforskning
___ Naistutkimus-listan
___ uppdatering av Akka-info på webben (http://www.helsinki.fi/akka-info/svenska.html)
___ publikationsförteckning eller bibliografi, såsom Research on Women and gender from
Finland/ Ed. Siimes, Husu & Varsa 1980-1995, som förtecknar finländsk kvinnoforskning
publicerad på engelska
___ översikter av kvinnohistoriskt relevant arkivmaterial, såsom Naisia, asiakirjoja, arkistoja: suomen naishistorian arkistolähteitä/ Härkönen…[et al], Finska historiska samfundet
1993.
___ Arkiv, vilka? _____________________________________________________
___ Statistik över kvinnor/ män/ jämställdhet
___ Annat, Vad?______________________________________________________
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7. Övriga kommentarer till projektet om kvinnoforskningens dokumentation:

PERSON SOM VI KAN KONTAKTA FÖR TILLÄGGSINFORMATION:
Namn:
e-post:
telefon:
Som en del i projektet har en översikt gjorts över nuvarande informationskällor i Finland.
GE GÄRNA KOMPLETTERANDE UPPGIFTER TILL ÖVERSIKTEN. Översikten hittar
du på följande adress: http://www.abo.fi/instut/kvinnis/doku/dokumentation.htm

Vi behöver ditt svar senast 23 april. TACK för ditt deltagande!
Returadress: Institutet för kvinnoforskning, Åbo Akademi, 20500 Åbo
E-post: ann-louise.soderlund@abo.fi
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BILAGA 9

Bilaga 9: Resultat av enkäten till kvinnoforskningsenheterna
På den inledande frågan om vilka frågor som enheterna/institutionerna får, som de upplever
att det är svårt att hitta information om, svarade samtliga enheter att det är svårt att hitta information om forskare och experter. Ofta är det media som söker denna information. För att
kunna svara på medias frågor behövs en expertkatalog eller ett forskarregister. Det borde även
finnas en landsomfattande översikt av den forskning som görs inom kvinnoforskning i Finland.
Enheterna ombads också rangordna vilken typ av information som enheten/institutionen skulle vara i störst behov av. Samtliga enheter ansåg att de var i störst behov av information om
pågående forskningsprojekt samt information om avslutade forskningsprojekt. Viktigt ansågs
också uppgifter om tryckt material och nya publikationer. De detaljerade svaren finns i diagram 1.

Diagram 1: Vilken typ av information gällande kvinnoforskning är din
enhet/institution i störst behov av?
Rangordning från 10 för viktigast, 1 minst viktigt
0

pågående forskningsprojekt
avslutade forskningsprojekt
nya publikationer
tryckta publikationer
konferenser, seminarier, kurser
tidskriftsartiklar
kvinnoforskningsenheter
statistiska uppgifter
offentliga handlingar, lagförslag
arkiv
AV-material
kvinnoorganisationer och -grupper

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Enheterna ombads också rangordna vilka informationskällor om kvinnoforskning eller jämställdhet i Finland det vore mest angeläget om att upprätthålla på riksnivå. Bland de tre viktigaste återfanns följande: databas över pågående forskning, forskarregister/databas över kvinnoforskning/jämställdhet i Finland samt bibliografi såsom Research on Women and gender
from Finland. Viktigt ansågs också att göra nu existerande biblioteksdatabaser sökbara på referenser relevanta för kvinnoforskning, kvinnoforsknings/naistutkimus-listan och statistik
över kvinnor/män/jämställdhet. Mindre viktigt ansågs översikter av kvinnohistoriskt relevant
material såsom Naisia, asiakirjoja, arkistoja: suomen naishistorian arkistolähteitä, uppdatering av Akka-info samt arkiv.
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BILAGA 10

Intervju med jämställdhetsinspektör Vivan Nikula, Ålands självstyrelse
26.04.2001
av Maria Grönroos, informationskoordinator, NIKK
Jämställdhetsinspektören vid Ålands självstyrelse valdes som informant för förprojektet om
dokumentation av finländsk kvinnoforskning därför att denna en-persons-byrå representerar
det offentliga jämställdhetsarbetet i Finland i miniatyr. Hennes behov av och tillgång på
forskningsrelevant information torde vara relativt representativt för offentligt anställda som
arbetar med jämställdhetspolitik,- beredning, -projekt, -utbildning och -information
Huvudtema som diskuterades apropå information och dokumentation av forskning och
jämställdhetsfakta.
Ej rangordnade.
1. Kvalitativa aspekter på jämställdhetsarbete, - kunskap och –utbildning blir allt viktigare
att beakta. Idag förekommer s.k. ”konsultering i jämställdhetsfrågor” av mycket varierande kvalitet. Återspeglar behovet av jämställdhetskunskap och okunskap kring kvalitativa
krav.
2. Det behövs goda förmedlare av ny forskningsbaserad kunskap – det innefattar mångsidiga
språkkunskaper, förmåga att förmedla till olika målgrupper.
3. Systematiska översikter av kompetens och expertis inom kvinno-, mans- och jämställdhetsforskning saknas och efterfrågas.
4. Könsrelevant statistik saknas inom många områden och där den existerar analyseras den
inte alltid.
5. Behov av kontakter till forskare som kan åta sig utredningar och forskningsprojekt relaterade till den åländska regionen och som skulle ge bättre kvalitet på kunskapen om Åland.
6. Behov av information om kurser och utbildning på svenska och med relevans för jämställdhetsarbete.
7. Pressen är intresserad av jämställdhetsfrågor men deras kunskapsnivå är allt för låg. Även
här behövs utbildning.
8. De lokala folkbiblioteken saknar kunskap om jämställdhet och kvinnoforskning, därför
vore det önskvärt med information om t.ex. ny litteratur på området. Svårt för t.ex. Mariehamns stadsbibliotek att ta fram.
9. Jämställdhetsrelevanta publikationer som utges i Finland – t.ex. av Jämställdhetsdelegationen – bör också översättas till svenska för att vara tillgängliga för de intresserade myndigheterna och enskilda personer på Åland. Konkret exempel är t.ex. nyare forskning om
våld mot kvinnor som har relevans för aktuella projekt på Åland.
10. Den kunskap som finns idag vid självstyrelsen är nästan helt personberoende, ingen dokumentation sker. Efterlyser någon form av fakta-paket där en del sådan odokumenterad
kunskap kunde samlas.
11. Information om pågående och avslutad forskning svår att få tag i och efterfrågas ofta.
12. Genomgående problem att hitta information p.g.a. fältet är nytt, tvärgående och därmed
ofta osynligt i mainstream-system.
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Områden med god tillgång på information
Information om lagstiftning och förslag, både i Finland och Sverige.
Information om konferenser.
Att via webben hitta information om och kontaktupplysningar till forskare och enheter
m.m. när namnet på forskaren eller enheten är känt.
Att via Åbo Akademis eller Österbottens Högskolas bibliotek få tag på litteratur när referensen är tydlig.
Hänvändelser det är svårt att besvara
Juridiska frågor som ofta inbegriper tolkning av lag.
Frågor som är relaterade till arbetsmarknaden, löner, diskriminering, olika behandling i
det privata näringslivet, m.m.
Förfrågningar om vart män som slår m.m. kan hänvisas, vilka behandlingsmöjligheter
som finns.
Frågor om statistik. Ofta studerande som frågar för olika projekt.
Jämställdhetsinspektören som informationssökare och –användare
Behöver fakta, ny kunskap för att driva gott jämställdhetsarbete.
Behöver information om lämpliga experter i samband med anordnande av utbildning för
olika målgrupper.
Behöver häva sin egen kompetens genom utbildning.
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BILAGA 11

Harriet Silius
26.4.01

Rapport från besök hos Martha Franken, chef för jämställdhetsenheten vid flamländska
regeringen/jämställdhetsenheten och hos Chris Zwaenepoel, chef för dokumentationscentret
RoSa, Bryssel, Belgien 23.4.01.
I Belgien sköts juridiska frågor såsom lagstiftning, tillämpning och uppföljning av jämställdhetslag liksom rättsliga frågor av den federala regeringen (i Finland ankommer dessa frågor
på JämO). Regionerna, bland dem Flandern, ansvarar för jämställdhetspolitik, mainstreaming
och emancipationsbefrämjande åtgärder. Flandern har 5,8 miljoner invånare och motsvarar
därför till sin storlek ungefär Finland. Den flamländska jämställdhetsenheten underlyder
avdelningen för koordinering. Koordineringsavdelningen är ett horisontellt "ministerium" som
i Finland närmast motsvarar statsrådets kansli.
Jämställdhetsenheten består av en chef plus fem anställda. Den inrättades 1995. Dess
uppgift är att genom dialog mellan beslutsfattare (policy makers), forskare och kvinnoorganisationer (NGOs) särskilt stöda sex olika grupper: 1) kvinnor 2) homosexuella och lesbiska 3) handikappade 4) invandrare 5) barn och 6) äldre. Budgeten är 20 miljoner BEF, dvs
ca 3 miljoner FIM. Därutöver delas dryga 5 milj. FIM årligen ut på ansökan till de sex särskilda målgrupperna. Enheten är ansvarig för jämställdhetsfrågor inte bara i det egna ministeriet utan horisontellt i alla ministerier.
Mainstreamingen upplevs som en politik som kräver betydligt mer resurser och andra
åtgärder än de nuvarande. Som särskilt akut upplevs behovet av forskning samt förmedling
och information om forskningsresultat. Därför har universiteten lämnat in offerter på hur de
kan bidra till verksamheten vid ett nytt institut för kön (gender institute). För ändamålet har
anslagits ca 25 milj. FIM (4.4 milj. euro). Institutet ska koordinera forskningsverksamhet, stå
för information och utredningar, samla in statistik, förmedla resultat o.s.v. Verksamhetsbeskrivningen täcker forskningskoordinatorns uppgifter i Finland, men är bredare och motsvarar i stort det förslag som framlagts av Sverige om ett EU-institut för jämställdhetsfrågor.
Likheter finns även med Genussekretariatet i Sverige. Universiteten förutsätts samarbeta och
bidra med olika typer av specialkunskap i det nya institutet.
Dokumentationscentret RoSa har funnits sedan 1978. RoSa är ett flamländskt dokumentations- och informationscenter samt arkiv för jämställdhet, feminism och kvinnostudier. Det
har 10 personer anställda och stora moderna lokaler i absoluta centrum av Bryssel. Centrets
budget är ca 3 milj. FIM. Av summan står den flamländska regeringen via jämställdhetsbudgeten för tvåtredjedelar, medan resten av medlen kommer från tre olika håll: den flamländska arbetskraftsbudgeten, federala medel och kommunala medel.
RoSa har ett bibliotek med över 20.000 titlar, 700 tidskrifter, 27.000 artiklar och ett
omfattande urklippsarkiv. Databasen, som är trespråkig (flamländska, franska, engelska) omfattar även s.k. grå litteratur (t.ex. 1500 pamfletter, posters, broschyrer). Allt material är indexerat och sökbart elektroniskt. Kontaktkatalogen har 3600 uppslag på experter, organisationer o.s.v.
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Centrets användare är 1) studerande/forskare, 2) media och 3) politiker/beslutsfattare.
För de två senare grupperna görs faktablad om olika aktuella frågor. I dem beskrivs forskningsresultat om en fråga kortfattat. Därtill ges några litteraturhänvisningar. Faktabladen görs
i allt större utsträckning också på engelska.
Sammanfattningsvis är jämställdhetspolitiken i det flamländska Belgien inriktad på å ena sidan stöd för emanciperande verksamhet och arbete mot diskriminering och å andra sidan på
dokumentation, information och uppföljning samt policy-initiativ. Samarbetet med universitet
och forskningsprojekt å ena sidan och särskilda målgrupper (NGOs) å andra sidan är starkt.
Det innebär att stora delar av verksamheten är delegerad till s.k. underleverantörer. Jämställdhetsenhetens chef upplever kraven på mainstreaming som problematiska, eftersom det finns
risk för att det blir svårare att befrämja emanciperande verksamhet eller att motverka
diskriminering av kvinnor. Ett specifikt belgiskt problem är dessutom bristen på statistikproduktion.
Efter inrättandet av det nya könsinstitutet kommer flamländsk jämställdhetspolitik att stå på
tre ben, som resursmässigt är ungefär lika stora:
1) jämställdhetsenheten vid ministeriet,
2) könsinstitutet, till vilket olika universitet bidrar med olika delar och
3) dokumentationscentret.

KYSELY NAISTUTKIMUKSEEN LIITTYVISTÄ
TIETOTARPEISTA
Maaliskuu 2001
På svenska

A. Taustatiedot
a. Ruksaa kaikkein parhaiten itseesi soveltuva vaihtoehto. Olen:
Opiskelija (korkeakoulu/yliopisto)
Opiskelija (muu oppilaitos)
Tutkija/tutkijakoulutettava
Opettaja (korkeakoulu/ yliopisto)
Tietopalveluammatissa
Muu yliopiston työntekijä
Poliitikko, kansanedustaja, kunnanvaltuutettu,
lautakunnan jäsen
Esittelijä, suunnittelija, johtava virkamies
julkishallinnossa
Muu julkishallinnon työntekijä
Journalisti
Muu, mikä?
b. Käytätkö tietoverkkoa (www, sähköposti, yms.) - valitse yksi tai
useampia:
Kotona
Työpaikalla
Opiskelupaikalla/ opiskelupaikan kirjastossa
Muussa kirjastossa
Muualla, missä
c. Montako tuntia käytät tietoverkkoa (www, sähköposti yms.)
viikossa keskimäärin (arvio)?

B. Kyselyosuus
1. Mikä on suhteesi naistutkimukseen? (Voit valita useampia
vaihtoehtoja.)

Työskenteletkö/opiskeletko naistutkimuksen parissa
Liittyykö naistutkimus muutoin työhösi/opiskeluusi
Seuraatko naistutkimusta lähinnä tiedonhalun takia
Etsitkö yleensä tietoa ja uutisia tasa-arvoasioista
Suomessa?
Seuraatko jotain naistutkimuksen osa-aluetta, mitä?
Jokin muu, mikä?
2. Mitä suomalaiseen naistutkimukseen tai tasa-arvoon liittyviä tietoja
etsit eri tietolähteistä? (Voit valita useampia vaihtoehtoja.)
Tietoa konferensseista, seminaareista, kursseista
Tietoa uusista julkaisuista
Tietoa tutkijoista
Tietoa käynnissä olevasta tutkimuksesta
Tietoa jo tehdystä tutkimuksesta
Tietoa naisjärjestöistä ja -ryhmistä
Tietoa naistutkimusyksiköistä
Tietoa painetusta aineistosta, esim. kirjoista
Tietoa lehtiartikkeleista
Tietoa audiovisuaalisesta aineistosta, mm. filmeistä
Tietoa julkisasiakirjoista, lakiesityksistä, yms.
Tilastotietoa
Tietoa arkistolähteistä
Muuta, mitä?
3. Löydätkö yleensä tiedot joita etsit?
Käytännössä aina
Usein
Joskus
Harvoin
En juuri koskaan
4. Mitkä seuraavista tiedoista ovat mielestäsi helposti löydettävissä?

helppo vaikea

en osaa
sanoa

Tietoa konferensseista, seminaareista, kursseista
Tietoa uusista julkaisuista
Tietoa tutkijoista
Tietoa käynnissä olevasta tutkimuksesta
Tietoa jo tehdystä tutkimuksesta
Tietoa naisjärjestöistä ja -ryhmistä
Tietoa naistutkimusyksiköistä
Tietoa painetusta aineistosta, esim. kirjoista
Tietoa lehtiartikkeleista
Tietoa audiovisuaalisesta aineistosta, mm. filmeistä
Tietoa julkisasiakirjoista, lakiesityksistä, yms.
Tilastotietoa
Tietoa arkistolähteistä
5. Mitä tietolähteitä sinulla on tapana käyttää etsiessäsi tietoa
Suomessa tehdystä naistutkimuksesta tai tasa-arvoasioista Suomessa?
Etsin tietoverkosta ja/tai tietoverkossa olevista
tietokannoista
Etsin muista tietokannoista, mistä?
Kysyn naistutkimus-listalla
Kysyn jollain muulla listalta, millä?
Haen naistutkimus-listan arkistosta
Etsin painetuista bibliografioista - mainitse käyttämäsi
Naistutkimus-lehti
Naistutkimustiedote
Muu lehti, mikä
Arkistot, mistä arkistoista etsit?
Käytän informaatiopalveluja, mitä?
Tiedustelen tasa-arvovaltuutetun toimistosta, tasaarvoasiain neuvottelukunnasta
6. Jos etsit tietoverkosta tietoa Suomessa tehdystä naistutkimuksesta,
mitä seuraavista käytät?

Hakukoneet (esim. Altavista, Yahoo, Google, Evreka)
Akka-info -sivusto
Nordiskt Q-bibliotek / NIKK
Korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten hanke- ja
tutkimusrekisterit
Tutkimushankkeiden omat sivustot
Suomen Akatemian sivusto
Tasa-arvotoimiston sivusto
Naistutkimusyksiköiden sivustot
Miestutkimuksen sivusto
Suomalaisten yliopistokirjastojen tietokannat, mitkä?
ELKI/Eduskunnan kirjasto
Muu, mikä?
7. Mitä palveluja/tietolähteitä toivoisit naistutkimuksesta ja tasaarvosta?

8. Kommentteja projektiin naistutkimuksen tietotarpeista, tai muita
kommentteja joita haluat antaa:

Lähetä
Tyhjennä lomake

FÖRFRÅGAN OM KVINNOFORSKNINGENS
INFORMATIONSBEHOV
Mars 2001
Suomeksi

A. Bakgrundsinformation
a. Kryssa för det alternativ som passar bäst in på dig. Jag är:
Studerande (högskola/universitet)
Studerande (annan läroinrättning)
Forskare / doktorand
Lärare (högskola / universitet)
Bibliotekarie / informatiker
Annan personal inom universitet
Politiker, riksdagsledamot, kommunalfullmäktig,
nämndeman
Föredragande, planerare, ledande tjänsteman inom
offentlig förvaltning
Annan personal inom offentlig förvaltning
Journalist
Annat, vad?
b. Var använder du internet (www, e-post, o.s.v.) - välj ett eller flera
Hemma
På arbetsplatsen
På studieplatsen / studieplatsens bibliotek
På andra bibliotek
På annan plats, var?
c. Hur många timmar använder du internet (www, e-post, o.s.v.) i
medeltal per vecka?

B. Frågedel
1. Vilken är din anknytning till kvinnoforskning?
Arbetar du med/ studerar du kvinnoforskning?
Hör kvinnoforskning i övrigt till ditt arbete/ dina studier?
Följer du med kvinnoforskning främst av intresse

Söker du i allmänhet efter information och nyheter om
jämställdhetsärenden i Finland?
Följer du med något delområde inom
kvinnoforskning?
Annat, vad
2.Vilken typ av information söker du om kvinnoforskning eller
jämställdhet i Finland?
Information om konferenser, seminarier, kurser
Information om nya publikationer
Information om forskare
Information om pågående forskningsprojekt
Information om avslutade forskningsprojekt
Information om kvinnoorganisationer och -grupper
Information om kvinnoforskningsenheter
Uppgifter om tryckt material ex. böcker
Uppgifter om tidskriftsartiklar
Uppgifter om audiovisuellt material ex. filmer
Information om offentliga handlingar, lagförslag e t c
Statistiska uppgifter
Uppgifter ur arkiv
Annat, vad?
3. Brukar du hitta den information du söker efter?
alltid
ofta
ibland
sällan
aldrig
4. Vilken information är enligt dig lätt att hitta?
lätt svårt vet inte
Information om konferenser, seminarier, kurser
Information om nya publikationer
Information om forskare
Information om pågående forskningsprojekt
Information om avslutade forskningsprojekt
Information om kvinnoorganisationer och -grupper

Information om kvinnoforskningsenheter
Uppgifter om tryckt material ex. böcker
Uppgifter om tidskriftsartiklar
Uppgifter om audiovisuellt material ex. filmer
Information om offentliga handlingar, lagförslag e t c
Statistiska uppgifter
Uppgifter ur arkiv
5. Vilka informationskällor brukar du använda för att söka
information om kvinnoforskning eller jämställdhet i Finland ?
Söker på internet och/eller i databaser på nätet
Söker i andra databaser, vilka?
Frågar på Naistutkimus-listan
Frågar på någon annan lista, vilken?
Söker i Naistutkimus-listans arkiv
Söker i tryckta bibliografier, vilka?
Naistutkimus/kvinnoforsknings- tidskriften
Naistutkimustiedote
Annan tidskrift, vilken?
Arkiv, vilka söker du i?
Använder informationstjänst, vilken?
Jag gör förfrågningar till Jämställdhetsbyrån/ delegationen
för jämställdhetsärenden
6. Om du via internet söker information om kvinnoforskning i
Finland, vilka av följande brukar du använda?
Sökmaskiner (t. ex.Altavista, Yahoo, Google, Evreka)
Akka-info
Nordiskt Q-bibliotek / Nordiskt institut för kvinno- och
könsforskning
Högskolornas eller forskningsinstitutens projekt- och
forskarregister
Forskningsprojektens egna hemsidor
Finlands Akademis hemsidor
Jämställdhetsbyråns hemsidor
Kvinnoforskningsenheternas hemsidor

Mansforskningens hemsidor
De finländska universitetsbibliotekens databaser,
vilka?
ELKI/riksdagsbibliotekets sidor
Annat, vad?
7. Vilka tjänster/informationskällor önskar du att det skulle finnas
inom kvinnoforskning och jämställdhet?

8. Kommentarer till projektet "Kvinnoforskningens
dokumentationsbehov" och andra kommentarer:

Sänd
Töm fälten

