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UUSI TUTKIMUS: GEPOCO-HANKE

• Suomen Akatemian (2016–2020) ja Helsingin yliopiston 

tutkimusmäärärahojen (2015–2017) rahoittama GePoCo-projekti -> Gender and 

Power in Reconfigured Corporatist Finland

•http://blogs.helsinki.fi/ge-po-co/

• Tutkimme suomalaisen yhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon sukupuolistuneita

vallan järjestyksiä nykyajan korporatismin kehyksessä

• Projekti osallistuu kansainvälisen tutkimusverkoston Gender Equality Policy in 

Practice (GEPP) toimintaan, jossa tutkitaan tasa-arvopolitiikan toimeenpanon 

haasteita.

Tutkimuksen tavoitteena on:

1) Analysoida korporatismia paikallisella tasolla ammattiyhdistysliikkeiden toiminnassa 

(Ville Kainulainen)

2) Tutkia korporatistisia neuvotteluprosesseja kansallisella tasolla (Milja Saari)

• Nyt työn alla: Sari Sairaanhoitajan tapaus 

3) Korporatismi monikansallisessa eurooppalaisessa kontekstissa (Anna Elomäki ja 

Johanna Kantola)
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TAUSTA

• Tasa-arvokouluttajana vuodesta 2001, Tasa-arvotutkijana vuodesta 2004

• Väitöskirjatutkijana 2007-2016

• yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatiotutkimuksen linja

• Monitieteinen tutkimus: politiikan tutkimus, sukupuolentutkimus, oikeustiede, 

työelämäntutkimus ja organisaatiotutkimus

• Miksi sukupuolten palkkatasa-arvon edistäminen on niin vaikeaa?

• Miksi tasa-arvolain edellyttämän tasa-arvosuunnittelun (1995 ->)  ja 

palkkakartoitusten (2005 ->)  laatiminen takkuaa työpaikoilla?

• tasa-arvosuunnitelma EK:n jäsenyrityksistä 65 prosentilla, STTK:n 

luottamusmiesvastausten mukaan tasa-arvosuunnitelma oli kuitenkin tehty vain 

puolessa työpaikoista 

• EK:n mukaan tasa-arvosuunnitelman tehneistä työpaikoista noin 77 prosenttia 

oli laatinut tasa-arvolain edellyttämän palkkakartoituksen, STTK:n 

luottamusmiesvastausten mukaan vastaava osuus oli noin 45 prosenttia. 

•(Lähde: Palkkakartoitustyöryhmän loppuraportti, STM 2012, 8–9.) 
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NAISTEN JA MIESTEN PALKKATASA-ARVO 
SUOMALAISEN TASA-ARVOPOLITIIKAN AJANKOHTAINEN 
IKUISUUSTEEMA
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Palkansaajanaisten säännöllisen työajan keskiansiot sektoreittain 1985–2014, prosenttia miesten 

ansioista. Lähteet:  Tilastokeskus 2014, 58; 2016, 62

Ks. myös: Saari, Milja (2012) Sukupuolten palkkaeriarvoisuus tasa-arvon ikuisuuskysymyksenä. 

Teoksessa Kantola, Johanna, Nousiainen, Kevät & Saari, Milja (toim.) Tasa-arvo toisin nähtynä: 

oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus. 201–

225. 

STTK:N NAISTEN PALKKAPÄIVÄ 
31.10.2016

• Naisten palkka on Suomessa keskimäärin vain 83.3 % miesten 

palkasta (ero noin 17 %)

• Vuosipalkaksi muutettuna palkka on maksettu loka-marraskuun 

vaihteeseen mennessä ja loppuvuoden naiset työskentelevät 

"palkatta".

• Palkkaeron pienentyminen on ollut erittäin hidasta koko 2000-luvun.

• Suomessa palkkaero on EU:n keskiarvoa (n. 16 %) suurempi.

• Säännöllisen työajan palkkojen mukaan miesten keskipalkka oli 

tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 2. neljänneksellä 3693 euroa 

ja naisten 3075 euroa (ero 618 euroa) .

• Palkkaero on kasvanut hieman, koska viime vuonna naisten osuus 

miesten palkasta oli 83,4 % ja nyt 83.3 %.
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Sukupuolten palkkaeroa

vastaan protestoidaan

Islannissa

-Naisten palkanmaksu loppuu:

-V. 2005 klo 14.08

-V. 2016 klo 14.38

-Kehitystä noin kolme

minuuttia vuodessa

-> yhtä pitkä työpäivä v. 2068 

-> Yli puoli vuosisataa

palkkatasa-arvoon, jos

palkkaero pienenee tätä

vauhtia

Lähde: 

http://icelandreview.com/news/2016/10/

24/women-iceland-leave-work-238-pm

MISTÄ SUKUPUOLTEN PALKKAERO (17 %) 
MUODOSTUU?
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Lähde: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/infographs/equal-pay-day-2015/equal-pay-day/index_en.html

Sukupuolit-

tunut hoiva

Sukupuoli-

syrjintä
Lasikatto

Sukupuolit-

tunut palkaton 

työ

+

Sukupuolen mukaan 

jakaantuneet alat ja 

ammatit - segregaatio

Suomessa n. 10 % 

ammateista sellaisia, 

jossa kumpaakin 

sukupuolta väh. 40 %
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SUKUPUOLTEN PALKKAEROON LIITTYY MYÖS 
ESIMERKIKSI IKÄ, KOULUTUSTAUSTA, ETNINEN TAUSTA 

JNE. 
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Lähde: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/infographs/equal-pay-day-2015/equal-pay-day/index_en.html

Akava: Korkeasti koulutettujen naisten keskiansiot ovat vain noin 80 prosenttia miesten 

keskiansioista. 

Tilastokeskus: vuonna 2014 Suomessa olevan maahanmuuttajanaisen euro oli vain 62 senttiä 

suomalaismiehen eurosta, 77 senttiä maahanmuuttajamiehen eurosta ja 84 senttiä 

suomalaisnaisen eurosta. 

PALKKATASA-ARVO ON MONITASOINEN 
ILMIÖ

- Tasa-arvopoliittinen kysymys: sukupuolten tasa-arvo on ollut 

keskeinen poliittinen tavoite Suomessa

- Tasa-arvo-oikeudellinen kysymys: Suomea sitovat kansalliset ja 

kansainväliset perus- ja ihmisoikeusnormit 

-Samapalkkaisuusperiaate: sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

- Työmarkkinapoliittinen kysymys -> palkat, neuvotteluvoima, 

kolmikanta

- Sosiaalipoliittinen kysymys -> hoivan jakautuminen -> esim. 

perhevapaamallit ja julkisten palveluiden saatavuus lapsille ja 

vanhuksille

- Henkilöstöpoliittinen kysymys: osa johtamista 

- Koulutuspoliittinen kysymys, maahanmuuttopoliittinen kysymys jne….
25/10/2016
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Väitöskirjassani 

tutkimuksen kohteena:
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TUTKIMUSASETELMA
• Tutkin samapalkkaisuutta tasa-arvopoliittisena, työmarkkinapoliittisena ja

oikeudellisena ilmiönä

• Väitöskirja koostuu viidestä artikkelista ja yhteenvetoluvusta. 

Tutkimusongelma:

• millaiset diskursiiviset ja institutionaaliset järjestykset rakentavat kehyksen 

samapalkkaisuuspolitiikalle -> mitä voi sanoa, ajatella ja tehdä?

• mitä nämä diskursiiviset ja institutionaaliset järjestykset kertovat tasa-arvopolitiikan ja 

tasa-arvotyön sukupuolittuneista valtajärjestyksistä 

Tutkimuskysymykset :

1) Miten sukupuolten välinen palkkaeriarvoisuus määrittyy yhteiskunnallisena 

ongelmana? 

2) Miten palkkasyrjinnän kieltävä ja samapalkkaisuuden edistämistä edellyttävä tasa-

arvo-oikeus ja palkat työmarkkinakysymyksenä kohtaavat poliittisessa prosessissa 

samapalkkaisuuden edistämisvelvoitteiden muotoilussa ja niiden toimeenpanossa 

työpaikoilla?

3) Mitä haasteita vallitseva oikeistokonservatiivinen ja uusliberaali aika asettaa tasa-arvo-

ja samapalkkaisuuspolitiikalle, sen teemoille, instituutioille, kielelle ja toimijoille. 
25/10/2016
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SAMAPALKKAISUUS – NEUVOTELTU OIKEUS
KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

1) Poliittisesti kiistelty samapalkkaisuus

•Palkkaeriarvoisuus on poliittisesti kiistelty yhteiskunnallinen ongelma.

•Ei yhteisymmärrystä ongelmasta, ratkaisukeinoista eikä vastuusta

2) Symbolinen samapalkkaisuus

• tasa-arvolaki, jonka toimeenpanon edellytykset on kolmikantakonsensuksen puutteen takia 

jätetty auki (LM:n tiedonsaantioikeudet + rooli, tasa-arvoviranomaisten heikot resurssit)

•tasa-vertaisten kumppaneiden ideaali -> symboliset kumppanuudet: 

•palkansaajat – elinkeinoelämä, naiset – miehet

3) Irrallinen samapalkkaisuus

• Samapalkkaisuuden politiikkaa tehdään näennäisesti irrallaan muusta poliittisesta ja 

taloudellisesta päätöksenteosta

• Sipilän hallituksen leikkauspolitiikalla ja normien purkutalkoilla on sukupuolivaikutuksia -> häviäjänä 

matalapalkkaiset, naisvaltaiset alat yksityisellä ja julkisella sektorilla?

• Samapalkkaisuusohjelmassa ei esim. mainita Sipilän kärkihanketta eli paikallisen sopimisen 

laajentamista  - > yhteydet hallitusohjelman ja tasa-arvo-ohjelman tai samapalkkaisuusohjelman 

välillä?

25/10/2016
Milja Saari
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”TYÖEHTOSOPIMUS ON NAISEN 
PARAS YSTÄVÄ”

• Pääministeri Juha Sipilän hallitus ja elinkeinoelämän järjestöt ajavat 

voimakkaasti palkkojen paikallisen sopimisen laajentamista. 

=> Käytännössä kyse sopimisesta alle tessin – ylihän voi sopia nytkin

• Uhkana, että sukupuolten palkkaerot kasvavat entisestään.

• Työehtosopimuksia tulee niiden heikentämisen sijaan kehittää siten, että ne 

huomioivat nykyistä paremmin sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmat.

• llman työehtosopimukseen kirjattuja perusraameja, joiden alle ei voida sopia, 

naiset yksityisellä palvelusektorilla jäävät yksin ja heikkoon 

neuvotteluasemaan.

• Finanssialalla yritykset tahkoavat historiallista tulosta ja samaan aikaan 

henkilöstö pelkää työpaikan ja riittävän toimeentulon puolesta.

• Heikossa neuvotteluasemassa olevalle on turha sanoa, että ”vaadipa nainen 

lisää liksaa ja ole rohkeampi”.
25/10/2016
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SAMAPALKKAISUUDEN TOTEUTTAMISEN 
NORMEJA TULEE KEHITTÄÄ, EI HEIKENTÄÄ

• Normit (tasa-arvolaki ja tessit) takaavat palkansaajanaisten ja -miesten oikeudet 

silloinkin, kun työnantajan mielestä tasa-arvon edistämiseen ei ole tarvetta tai 

varaa. 

• Nykyisellään tasa-arvolaki ei tarjoa luottamusmiehille riittäviä työkaluja 

naisten ja miesten palkkatasa-arvon seurantaan ja edistämiseen työpaikoilla. 

•Luottamusmiesten oikeuksia saada tiedot työpaikan naisten ja miesten 

palkoista palkanosittain tulee laajentaa 

•Luottamusmiesten roolia samapalkkaisuuden edistäjinä tulisi vahvistaa ja tasa-

arvolaissa ja tesseissä määritellä selkeämmin, mitä yhteistyö tarkoittaa tasa-

arvosuunnittelussa ja palkkakartoituksen laatimisessa

• Työpaikkatason tasa-arvotyö edellyttää nykyistä selkeämpää tasa-arvolakia ja 

työehtosopimuksiin kirjattuja tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen 

konkreettisia tavoitteita ja niiden seurantaa. 

25/10/2016
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VASTUU SAMAPALKKAISUUSPERIAATTEEN 
TOTEUTTAMISESTA VIIMEKÄDESSÄ 
VALTIOVALLALLA

• Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä naisille ja miehille on perus- ja 

ihmisoikeus, jota hallitus ja työnantajat eivät voi toimeenpanna tai olla 

toimeenpanematta sen mukaan kun niin sattuu huvittamaan.

• Samapalkkaisuuden politiikka tulee nähdä osana ihmisoikeuspolitiikkaa -> 

valtiovallan on otettava vahvemmin vastuu samapalkkaisuusperiaatteen 

toteuttamisesta.

•Tasa-arvolain kehittäminen -> työnantajaosapuoli ei saa torpata

tiedonsaantioikeuksien laajentamista, kun samapalkkaisuusperiaatteen toimeenpano 

nähdään perus- ja ihmisoikeuden toteuttamisena

•Tasa-arvoviranomaisten resurssit ovat riittämättömät lain valvonnassa ja 

ohjeistamisessa. Eduskunnalla on budjettivalta ja mahdollisuus taata tasa-arvolain 

toimeenpanon edellytykset.

•Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma tulee valtavirtaistaa valtionhallintoon ja myös 

työelämää ja taloutta koskevaan päätöksentekoon 

25/10/2016
Milja Saari
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Perus- ja ihmisoikeuksien 

toteuttamisesta on pidettävä kiinni 

myös muina kuin hyvinä vuosina
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PALKKATASA-ARVON TYÖKALU: TASA-ARVOLAIN 
TASA-ARVOSUUNNITTELU-VELVOITE (6 A §)

• Velvoite uudistui 2015

• Työnantajan, jolla on palvelussuhteessa säännöllisesti vähintään 30 

työntekijää, on laadittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta 

ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka 

mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. 

• Suunnitelma voi olla oma erillinen suunnitelmansa tai se voidaan sisällyttää 

henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. 

• Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle. 

• Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä luottamusmiehen, 

luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai muiden henkilöstön 

nimeämien edustajien kanssa. 

• Henkilöstön edustajilla on oltava riittävät osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet suunnitelmaa laadittaessa. 

25/10/2016
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TASA-ARVOLAKIIN TULI 2015 OMA PYKÄLÄ 
PALKKAKARTOITUKSELLE  (6B §)

• palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan 

palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten 

ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja

-> tavoite on selvittää, ettei työpaikalla esiinny sukupuoleen perustuvaa 

palkkasyrjintää

• Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen tai muulla 

perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja 

naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä 

palkkaerojen syitä ja perusteita. 

•palkkaerojen syiden selvittämiseksi tulee analysoida keskeisimpiä 

palkanosia, mikäli työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa 

palkat muodostuvat palkanosista. 

• Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on 

ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. 
25/10/2016
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TASA-ARVOLAKIA VALVOVA TASA-ARVOVALTUU-
TETTU OHJEISTAA PALKKAKARTOITUKSEN 
LAATIMISTA:

• Palkkakartoitus tehdään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, 

mutta työnantaja on vastuussa tasa-arvosuunnitelmasta.

• Työntekijöiden valitsemille edustajille tulee turvata tosiasialliset 

mahdollisuudet osallistua palkkakartoituksen valmisteluun ja vaikuttaa sen 

sisältöön prosessin kaikissa vaiheissa

•käsiteltäessä palkkakartoituksessa käytettävää luokittelua/ryhmittelyä ja sitä 

millaisia palkkavertailuja tehdään

•päätettäessä kirjataanko palkat kartoitukseen kokonaispalkkoina vai jo 

alkuvaiheessa palkanosittain

•selvitettäessä ja arvioitaessa palkkaerojen syitä ja perusteita

•käsiteltäessä mahdollisia korjaavia toimenpiteitä

•tehtäessä arviota toimenpiteiden toteuttamisesta.

Katso lisää tasa-arvovaltuutetun www-sivulta: https://www.tasa-arvo.fi/palkkakartoitus.

25/10/2016
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PALKKASALAISUUS  - PALKKATASA-ARVON ESTE

- Suomen lainsäädännön perusteella yksittäisen työntekijän 

palkkatiedot ja niiden osat eivät ole julkisia

•lainsäädännössä palkkasalaisuutta on perusteltu yksityisyyden suojalla

•yksityisyyden suoja on tärkeä, mutta palkkasalaisuuteen vetoaminen estää 

tehokkaasti palkoista keskustelun ja palkkojen tasa-arvoisuuden vertailun

- yhteistoimintalaki edellyttää, että työnantaja antaa tilastot henkilöstön 

edustajalle hänen edustamansa henkilöstöryhmän palkoista kerran 

vuodessa

-tiedot on mahdollista pyytää myös ammattiryhmittäin eriteltynä

- ongelmana esim. konsernit: jos palkkatiedot saadaan vain valtakunnallisella 

tasolla esitettynä, ei niistä voi paljoa päätellä

- Esim. palkkakartoituksessa tulisi olla sellaiset vertailuryhmät, jotka kertovat 

oikeasti palkkatasa-arvon tilasta jotain olennaista

-Joan Acker: Palkkasalaisuus on palkkatasa-arvon este. 
25/10/2016
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STTK:N KAMPANJA #TASAVERTAINEN
PALKKASALAISUUDEN PURKAMINEN

- STTK:n johtaja Katarina Murto 24.10.2016: 

-työpaikoilla on hyvin vaikea sopia palkankorotuksista ja siksi yleiskorotukset 

ovat tyypillisin tapa sopia niistä

-STTK:n mielestä palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkoista sopimista 

paikallisesti ja myös palkkatasa-arvon toteutumista. 

-Luottamushenkilöillä tulisi olla oikeus saada edustamiensa työntekijöiden 

palkkatiedot ja -perusteet. 

-Myös nykyistä avoimemmat tulos- ja bonuspalkkajärjestelmät edistäisivät 

tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 

-Periaatteista olisi aina sovittava työpaikkatasolla.

-24.10.2016: http://www.sttk.fi/2016/10/24/sttkn-johtaja-katarina-murto-palkkasalaisuuden-

purkaminen-edistaisi-palkkatasa-arvoa-paikallista-sopimista-2/

25/10/2016
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SAMAPALKKAISUUSPERIAATE 
SAMA PALKKA SAMASTA JA 
SAMANARVOISESTA TYÖSTÄ
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•Väitöskirjani johtopäätös: henkilöstön edustajille –

luottamusmiehelle – lakiin ja tesseihin oikeus saada 

palkkatiedot palkanosittain koko henkilöstön 

palkoista osana palkkakartoituksen 

laatimisprosessia

- > muuten ei voida arvioida sitä, onko palkkaus 

syrjimätön myös samanarvoisen työn yhteydessä
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PALKKASALAISUUDEN PURKAMINEN 
MAHDOLLISTA MYÖS LAINSÄÄDÄNNÖN 
KAUTTA

• Saksassa hallitus on sopinut, että yli 200 hengen yrityksissä 

työntekijöillä on oltava mahdollisuus vertailla miesten ja naisten 

nimettomiä palkkatietoja

• Uuden säännön arvellaan koskevan noin 14 miljoonaa työntekijää 

yksityisellä ja julkisella puolella

• Lain voimaantulosta ei ole vielä päätetty.

25/10/2016
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MITÄ PALKANSAAJA- JA 
TYÖNANTAJAJÄRJESTÖT VOIVAT TEHDÄ?

• kouluttaa jäseniään tasa-arvosuunnitteluun ja palkkakartoitusten laatimiseen

• kerätä tietoa tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista -> hyvien käytäntöjen 

tietopankit?

• laatia yhteistyössä alakohtaisia palkkakartoitusmalleja -> VvL:n

samapalkkaisuusopas: Saari 2011: Työllä tasa-arvoon:

http://www.vvl.fi/media/tyossa/vvl_tyolla-tasa-arvoon_2011_nettiin.pdf

• vakiinnuttaa työehtosopimuksen sukupuolivaikutusten arvioinnin valtavirtaistamisen

välineenä

• kiinnittää huomiota määrälliseen tasa-arvoon päätöksentekoelimissään

• ottaa sopimus- ja neuvottelutoiminnassa mukaan tasa-arvo- ja 

samapalkkaisuusnäkökulmat

• pitää tasa-arvo- ja samapalkkaisuusasioita aktiivisesti esillä suhteessa jäseniin ja 

laajempaan yleisöön

25/10/2016
Milja Saari

25

8.12.2016 KLO 13-15 
MUSIIKKITALON 

TERASSILÄMPIÖSSÄ 

- ILMOITTAUTUMISET 
30.11.2016 MENNESSÄ 

TANE@STM.FI
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Tervetuloa 8.12.16 Samapalkkaisuuden politiikka - kirjan julkkareihin!

Kiitos!

http://www.vvl.fi/media/tyossa/vvl_tyolla-tasa-arvoon_2011_nettiin.pdf
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