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TASA-ARVO 
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-  tasa-arvo käsitteenä 
haastettu 

-  positiivinen mielikuva, 
retorinen voima 

-  mitä tasa-arvo oikein 
tarkoittaa: erilaisia 
käsityksiä 

-  mihin joukkoon se viittaa 
-  mikä on tasa-arvon ja 

oikeudenmukaisuuden 
suhde, mikä on tasa-arvon 
arvo 

 

TASA-ARVO 
mistä oikein puhumme 
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-  tasa-arvo ≠ samanlaisuus 
-  tasa-arvo: 

samankaltaisuus, mutta ei 
samuus 

-  tasa-arvo olettaa eroja 
verrattavien asioiden 
välillä 

-  kolmijäseninen käsite: 
verrattavat osat & kriteeri, 
mihin verrataan -> tasa-
arvo määriteltävä 
jokaisessa empiirisessä 
tapauksessa erikseen 

TASA-ARVO 
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-  tasa-arvo yhteydessä 
yhteiskunnallisen hyvän 
jakamiseen 

-  yksilön vastuu 
tilanteestaan? 

-  jos oikeutetusti 
arvioidaan olosuhteet 
epäoikeudenmukaisiksi, 
jokaisen velvollisuus 
yksilönä ja kollektiivisesti 
muuttaa olosuhteita 
oikeudenmukaisiksi 

TASA-ARVO 
& 

OIKEUDEN- 
MUKAISUUS 
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-  kuvaileva tulkinta 
-  “Matti ja Matti saavat 

olla viuluoppilaita.” 
 

-  ohjaava, määräävä 
tulkinta 
-  “Kaikkien Mattien 

pitäisi saada soittaa 
viulua.” 

TASA-ARVON 
TULKINTOJA 
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-  muodollinen tasa-arvo 
-  “samanlaiset tapaukset 

käsiteltävä samalla 
tavalla” 

-  mutta minkä asian suhteen 
verrataan, mikä on relevantti 
vertaamisen kohta 
-  kaikille 3 appelsiinia 
-  kaikille uusi viulu 
-  kaikille päivittäin leipää 

 

TASA-ARVON 
TULKINTOJA 
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TASAJAKOTASA-ARVON 
KRITIIKKI 

1) tarvitaan riittävät indeksit hyödykkeiden 
tasa-arvon mittaamiselle; tasainen jako 
johtaa epätyydytyksen kokemukseen 

2) tasaisen jaon aikaulottuvuus määriteltävä 
3) tasajako tuhoaa suoriutumisen 

kannustimet, tehottomuus, hallinnolliset 
kulut; tasa-arvon ja tehokkuuden suhde 
tasapainotettava 
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4) mekaaninen tasajako ei ota riittävästi 
huomioon yksilöitä ja heidän tilanteitaan: 
ihmiset haluavat eri asioita -> miksi siis 
kaikkien pitäisi saada juuri samat asiat 

5) tuotosten tasa-arvo liian kapea ja 
yksipuolinen; pitäisi ottaa huomioon myös 
tapahtumat ja olosuhteet, erityisesti 
yksilön aikeet, pätee myös sosiaalisiin 
instituutioihin 

TASAJAKOTASA-ARVON 
KRITIIKKI 
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TASAJAKOTASA-ARVON 
KRITIIKKI 
6)  vaarana, että karkea tasa-arvokäsitys 

johtaa yhdenmukaisuuteen pikemmin 
kuin pluralismiin ja demokratiaan; eli tasa-
arvo ei saa olla assimilaatiota hallitseviin 
luokitteluihin,yksinkertaisen tasa-arvon 
sijaan tarpeen kompleksisempi käsitys 
tasa-arvosta 
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-  suhteellinen tasa-arvo: 
-  kullekin tarpeen mukaan 

-  epätasa-arvoinen jako 
oikeutettu, jos henkilöt 
epätasa-arvoisia jonkin 
olennaisen ominaisuuden 
suhteen ja tällä 
ominaisuudella merkitystä 
tasa-arvon toteutumisessa 

TASA-ARVON 
TULKINTOJA 
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-  mikä on riittävän tasa-
arvon perusta 

-  tasa-arvo käsitteellinen 
skeema -> tarvitaan 
piirteet tai tapaukset 
konkretisoimaan 

-  tasa-arvopuheesta 
tulee mielekästä vasta, 
kun määritellään, 
minkälaisesta tasa-
arvosta on puute 

TASA-ARVON 
TULKINTOJA 
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-  jokainen ansaitsee 
saman arvokkuuden ja 
kunnioituksen 

-  tasa-arvo ei identtisyyttä 
-  olennaisissa asioissa 

samanlainen kohtelu 
 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

moraalinen tasa-arvo 
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-  yhteiskunnallisen hyvän 
tasa-arvoinen jako, ellei 
yhteisesti hyväksyttyjä 
perusteita epätasa-
arvoiseen jakoon 

-  jokainen jako oikeutetta-
va kaikille, joita koskee 

-  se, joka vaatii enemmän, 
on velkaa kaikille muille 
riittävän yleisen ja vasta-
vuoroisen oikeutuksen 

 

TASA-ARVO 
LÄHTÖKOHTANA 
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-  kansalaisoikeudet -> 
poikkeuksia ei voi oikeuttaa 

-  poliittisen osallistumisen 
mahdollisuudet -> poikkeuksia 
ei voi oikeuttaa 

-  sosiaaliset asemat ja 
mahdollisuudet -> 
lahjakkuuden ja motivaation 
mukaan pitäisi olla samat 
mahdollisuudet, mutta 
mahdollisuuksien tasa-
arvosta seuraa epätasa-
arvoinen tuotos 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

tasa-arvo 
lähtökohtana 
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-  missä määrin yhteiskunnan 
pitää tarjota sosiaalisten 
olosuhteiden tasa-arvo? 

-  onko ja missä asioissa 
oikeutettuja poikkeuksia tasa-
arvosta 
-  omistus? 
-  kykyjen erot?  
-  suoriutumisen erot? 
-  rakenteellinen syrjintä? 
-  taloudelliset palkkiot? 

-  mikä epätasa-arvo voi olla 
oikeutettua? 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

tasa-arvo 
lähtökohtana 



SML Lapua 060417 

-  yhteiskunnan minimaali-
nen puuttuminen jakoon 

-  yksilöillä oikeus vapau-
teen ja omaisuuteen  

-  ei tasaavaa jakamista 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

libertaarit 

Kritiikkiä 
-  heikko lähtökohta, että omaisuuden hankkiminen ei huonontaisi 

kenenkään tilannetta 
-  nähtävä intressien ja vaihtoehtojen koko kirjo, ei anna 

rajoittamattomia oikeuksia epätasa-arvoiseen resurssimäärään 
-  menestyksen ei pitäisi olla riippuvainen onnesta, poikkeuskyvyistä, 

peritystä omaisuudesta tai statuksesta: oltava tietyt 
perusolosuhteet, jotta varmistetaan perusvapauksien reilu arvo 
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-  hyödyn maksimointi moraa-
lisen hyväksynnän kriteerinä 

-  kaikilla mieltymyksillä yhtäläi-
nen arvo, vaikka ne kaven-
taisivat toisten oikeuksia ja 
intentioita 

-  utilitaristi ei voi tunnustaa 
moraaliin tai oikeuden-
mukaisuuteen perustuvia 
intressien rajoitteita 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

utilitaristit 

kritiikkiä 
-  yhtäläinen kohtelu vaatii yhtäläiset oikeudet ja 

perusresurssit, joita ei voi ottaa pois, millaisia toisten halut ja 
toiveet sitten ovatkaan 

-  yhtäläinen kohtelu: vaade reilusta osuudesta, eli ei kaikkien 
vaateiden yhtäläinen arvo 
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-  keskiössä yksilön hyvin-
vointi, tarpeiden tyydytys 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

hyvinvoinnin  
tasa-arvo 

 

kritiikkiä  
-  jos lähtökohtana yksilön subjektiivinen 

tarpeiden tyydytys, kaikkia yksilöllisiä toiveita 
ei voi pitää yhtä tärkeinä: kalliin maun ihmiset 
saisivat enemmän resursseja 

-  tyydytys halujen toteuttamisena ei voi olla 
standardi 

-  hyvinvoinnin tasa-arvo ei huomioi yksilön omaa 
vastuuta hyvinvoinnistaan 
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-  miksi pitäisi tyytyä minimiin? 
-  riittävyyden standardi asettuu 

todennäköisesti korkealle: 
riittävyys saavutetaan, kun 
kukaan ei keksi vaatia lisää 

 
-  reaalimaailma on niukkuuden 

maailma 
-  jokainen vaatimus arvioitava 

suhteessa kaikkien muiden 
vaatimuksiin ja käytettävissä 
oleviin resursseihin 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

tasa-arvon 
arvo 

mitä olemme velkaa 
tarpeessa oleville 
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-  yksilön vastuu 
päätöksistään ja 
toiminnastaan, mutta 
ei olosuhteista, jotka 
oman kontrollin 
ulkopuolella (rotu, 
ihonväri, sukupuoli, 
älykkyys, sosiaalinen 
asema jne.) 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

resurssien 
tasa-arvo 
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-  epätasa-arvoinen jako 
oikeutettu, jos asemat kaikille 
avoinna & jos tarjotaan suurin 
mahdollinen hyöty heikoim-
massa asemassa oleville 

-  epätasa-arvoinen tulos oikeu-
tettu vain, kun se seurausta 
yksilöiden tietoisista päätök-
sistä 

-  jaon muotoutuminen riippuu 
yksilöiden ambitioista, epä-
tasa-arvoinen tulos oikeutet-
tu, koska jokaisella vastuu 
saatavilla olevien mahdolli-
suuksien käyttämisestä 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

resurssien 
tasa-arvo 
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-  tasa-arvon rinnalla myös 
muita arvoja 

-  tasa-arvo, valinta, vastuu 
-  niiden haittojen eliminointi, 

joista yksilö ei voi olla 
vastuussa 

-  vastuu omista päätöksistä 
kummunneesta epätasa-
arvosta 

-  vastuu toiminnan seurauksista 
-  vastuu epätasa-arvoisten 

olosuhteiden parantamisesta 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

tasa-arvo 
ja 

vastuu 



SML Lapua 060417 

-  yksilön vastuu 
-  ryhmien välinen tasa-arvo 
-  ryhmän jäsenten välinen tasa-

arvo? 
-  globaali oikeudenmukaisuus? 
-  sukupolvien oikeudenmukai-

suus: mikä nykyisen sukupol-
ven vastuu tulevien sukupol-
vien elinolosuhteista? 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

kenen 
tasa-arvo 
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-  hyvä elämä? 
-  kaikkien olosuhteita 

heikentävä tasa-arvo? 
-  tasa-arvo / hyvinvointi 
-  tasa-arvo / universaali vapaus 
-  tasa-arvo / inhimillinen 

vapaus ja kunnioitus 
-  arvokkaan elämän standardit 

eivät verrattavissa 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

tasa-arvon 
arvo 
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-  hyvä elämä:  
-  viisaus  

-  oikeudenmukaisuus 
-  kohtuullisuus  

-  rohkeus 
 

-  arvokkuuden kokemus 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 

tasa-arvon 
arvo 
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-  tasajakotasa-arvo ongelmallinen 
-  resurssien epätasainen jako voi olla yhteiselle 

lähtöviivalle saattamista tai huolehtimista siitä, 
että kaikki pääsevät maaliin 

-  resurssien epätasainen jako tulisi aina oikeuttaa 
yhteisen keskustelun kautta 

-  tasa-arvon rinnalla yhteiskunnassa on myös 
muita jakamattomia arvoja 

TASA-ARVON 
NÄKÖKULMIA 
yhteenvetoa 
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TASA-ARVON 

NÄKÖKULMIA 
____ 

 
TASA-ARVO  

& 
KOULUTUS-
POLITIIKKA 
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TASA-ARVON 
HETKIÄ  

-  antiikin kreikka 
-  varhaiskristillinen ajattelu 
-  uskonpuhdistus 
-  Ranskan vallankumous 
-  Karl & Vladimir 
-  Johann Vilhelm Snellman 
-  Minna Canth 
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TASA-ARVON 
HETKIÄ  

-  antiikin kreikka 
-  vapaiden miesten tasa-arvo 
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TASA-ARVON 
HETKIÄ  

-  varhaiskristillinen 
ajattelu 

Ei ole tässä juutalaista eikä 
kreikkalaista, ei ole orjaa 
eikä vapaata, ei ole miestä 
eikä naista; sillä kaikki te 
olette yhtä.
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TASA-ARVON 
HETKIÄ  

-  uskonpuhdistus 
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MODERNIN 
TASA-ARVON 

JUURET 
-  Locke: ihmisillä luonnollinen oikeus 

itsemääräämiseen ja vapauteen 
-  Rousseau: epätasa-arvo ihmisrodun 

rappeutumista, yksilöllisyys sidottava 
yleiseen kansalaisuuteen ja 
itsemääräämiseen 

-  Kant: tasa-arvo universaali, inhimillinen 
arvo, rationaalisten olentojen yhtäläinen 
vapaus 
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TASA-ARVON 
HETKIÄ  

-  Ranskan 
vallankumous 

L’etat, 
c’est moi. 

Liberté, 
égalité, 
fraternité. 
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TASA-ARVON 
HETKIÄ  

-  Karl & Vladimir 
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ANGLO-
AMERIKKALAISIA 

TUTKIMUSLINJOJA 
-  Michael Apple 
-  Henri Giroux 
-  Bowles & Gintis 
 
-  yhteiskunta rajoittavana 

rakenteena 
-  koulu epätasa-arvon 

uusintamiskoneistona 
-  huomio koulun arkeen: 

vuorovaikutus, 
oppimateriaalit, koulujen 
resurssit 

-  epätasa-arvon ilmenemisen 
alueita: sukupuoli, rotu, 
uskonto, etnisyys 
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LATINALAIS-
AMERIKKALAINEN 

TRADITIO 

-  Paulo Freire 
-  kriittinen pedagogiikka 



SML Lapua 060417 

TASA-ARVO  
& 

ME 
SUOMALAISET 

-  Johann Vilhelm 
Snellman 

-  Minna Canth 
-  1. tasavalta 
-  2. tasavalta 
-  peruskoulu 
-  uusi peruskoulu 
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TASA-ARVO  
& 

Johann 
Vilhelm 

Snellman 

-  liberalismi & kansallisuusaate 

-  kansansivistys & kansallisuusaate 
kietoutuneet Suomessa 

-  jokaisella oltava vapaus ja oikeus 
päästä kehittämään itseään 

-  oikeus päästä osalliseksi sivistyksestä 
-  kansakunta maailmanhistorian 

subjektina 
-  sivistys = kansakunnan sivistystä 
-  Suomen tulevaisuus perustuu kansan 

sivistykseen 
-  sivistys liittää Suomen kansakuntana 

muuhun ihmiskuntaan 
-  kansalainen yhteiskunnallisen toiminnan 

liikkeelle paneva voima 
-  yhteisö kasvatuksessa yksilöä 

tärkeämmällä sijalla 
-  itsenäinen sivistyksen hankkiminen, 

tarve sivistää itseään 
-  koulutus yhteiskuntapolitiikan välineenä 



SML Lapua 060417 

TASA-ARVO  
& 

Minna Canth 

-  naisten 
kansalaisoikeudet 

-  naisten 
taloudelliset 
oikeudet 

-  tyttöjen oikeus 
koulutukseen 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
autonomian 
ajan lopulla 

-  1866 kansakouluasetus 
-  1898 piirijakoasetus 
-  kaikki pitäjät oli jaettava 

koulupiireihin niin, että 
kenenkään koulumatka ei 
muodostuisi yli 5 kilometrin 
mittaiseksi  

-  kaikilla halukkailla oli oikeus 
päästä kansakouluun, mutta 
oppivelvollisuutta ei ollut 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
1. tasavalta -  oppivelvollisuuslaki 1921  

-  lasten kansakoulun 
oppimäärän omaksuminen 
muuttui pakolliseksi 

-  kunnat velvoitettiin entistä 
tiukemmin perustamaan ja 
ylläpitämään kansakouluja 

-  ei koulupakkoa, mutta 
kuntien kansakoulut olivat 
pääsääntöinen tie oppivel-
vollisuuden suorittamiseksi  
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
2. tasavalta 

Suomen elinkeinoelämän murros: maatalousväestön 
väheneminen, korkeamman jalostusasteen työn kasvu -> 
koulutustarve 
1950 40% työvoimasta maataloudessa 
1960 30 % työvoimasta maataloudessa 
1970 12 % työvoimasta maataloudessa 
1950 - 1970 teollisuustyövoima 27,8 % -> 34 % 
1950 - 1970 palvelutyövoima 24,9 % -> 43,9 % 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
2. tasavalta 

liberalistinen 
yhteiskuntapolitiikka 
-  koulutuksen säätelyn tärkein 

kriteeri on kysyntä 
-  yksilöiden koulutuskysynnän 

summa = koulutuksen 
tarjonta 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
2. tasavalta 

-  liberalistisen koulutuspolitiikan ihmiskäsitys pessimistinen 
-  ihmisen suorituskyvyssä merkittäviä yksilöllisiä eroja 
-  niiden perusta nähtiin biologiseksi ja perinnölliseksi, vain 

rajallisesti vaikutettavissa koulutuksella 
-  lahjakkuuserojen hyödyntäminen optimoimalla 

allokaatiota: oikeat kakarat oikeisiin lokeroihin ja oikeille 
väylille 

-  käsitys koulutettavuuden ennaltamääräytymisestä -> 
koulutusjärjestelmän tasojen rajat vaikeasti ylitettävät, 
koulumuotojen hierarkia 

-  valikointi keskeiseksi 
-  oikeudenmukaisuus = yksilö kykyään vastaavan 

koulutuksen lähtöviivalle 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
2. tasavalta 

-  oppikoululaitoksen kasvu 
-  kahden väylän koulu 
-  koulutuksen umpiperät 
-  yhteisen koulun 

mahdollisuuden ajattelu 
-  ymmärrys 

koulutettavuudesta 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
peruskoulua 

kohti 

sotien jälkeen yhteiskunta- ja 
koulutuspoliittinen murros:  
-  koulutus ei ollut enää 

yksinomaan pedagoginen 
kysymys, vaan sosiaalinen 
ja demokraattinen kysymys 

-  kansanvaltaisuus ja 
oikeudenmukaisuus, 
sosiaalinen kasvatus 

-  yksilöllinen ja yhteisöllinen 
kasvatuspäämäärä 
sopusointuun 

-  ei valikoinnille, ei karsinnalle 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
2. tasavalta 

-  koulutuksesta 
yhteiskuntapolitiikkaa 

-  koulutukseen pääsy 
-  peruskoulu-uudistus 
-  yliopistolaitoksen kasvu 

-  tuotantokorosteinen koulutus 
-  koulutuksen tarjontaa määrittävät tuotannon 

ja talouselämän tarpeet 
-  sotien jälkeen koulutuspoliittisena 

periaatteena taloudellinen kasvu 
-  sitä kohtaan epäily 1970-luvulla 

-  alueellisuus tasa-arvon näkökulmana 
-  yliopistoverkosto 
-  musiikkioppilaitosverkosto 
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KOULUTUKSEN 
TASA-ARVO  
2. tasavalta 

-  koulutuksesta 
yhteiskuntapolitiikkaa 

-  koulutukseen pääsy 
-  peruskoulu-uudistus 
-  yliopistolaitoksen kasvu 

-  koulutuksen määrällinen laajentuminen 
-  => pedagoginen haaste:  

-  miten tavoitteet voidaan saavuttaa, kun 
oppilasaines on lahjakkuudeltaan aiempaa 
heterogeenisempaa 

-  onko koulutettavuutta aliarvioitu vai 
yliarvioitu? 
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SUOMEN 
KOULUTUSPOLITIIKAN 

TASA-ARVO-  
KÄSITYKSET 

Torsten Husén 

-  konservatiivinen tulkinta 
-  huolehditaan, että on kouluja 
-  jokaisella mahdollisuus hakeutua 
-  jokaisen oma vastuu, haluaako 

hakeutua 
-  tpo-esimerkki: valtakunnallinen verkosto 
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SUOMEN 
KOULUTUSPOLITIIKAN 

TASA-ARVO-  
KÄSITYKSET 

Torsten Husén 

-  liberaali tulkinta 
-  minimoidaan osallistumisen esteitä 
-  jokaisen omalla vastuulla, miten 

menestyy 
-  opintososiaaliset edut 
-  tpo-esimerkki: vapaaoppilaspaikat, 

maksualennukset, vuokrasoittimet 
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SUOMEN 
KOULUTUSPOLITIIKAN 

TASA-ARVO-  
KÄSITYKSET 

Torsten Husén 

-  radikaali tulkinta 
-  resurssien epätasainen jako 

tulosten erojen minimoimiseksi 
-  tulosten tasa-arvo 
-  eriytyvä opettaminen 
-  tpo-esimerkki: henkilökohtaiset suunnitelmat, 

tukiopetus, joustavat opintoajat 
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SUOMEN 
KOULUTUSPOLITIIKAN 

TASA-ARVO-  
KÄSITYKSET 

-  radikaali tulkinta2 

-  resurssien epätasainen jako tulosten 
erojen minimoimiseksi 

-  henkilökohtaistetut päätetavoitteet, 
räätälöidyt menetelmät 

-  mukautettu ops, HOJKS 
-  tpo-esimerkki: luku 5 
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ENNEN 
LOPPUHUIPENNUSTA 

-  jos joku lyö sinua tasa-arvolla, kysy 
-  millaiseen tasa-arvokäsitykseen hän sitoutuu ja 

miksi   
-  miksi hän sulkee joitakin muita tasa-

arvokäsityksiä pois 
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RADIKAALI 
TASA-ARVO-  

KÄSITYS3 

-  postmoderni tulkinta 

-  tavoitteiden, sisältöjen, rakenteen 
muokkaaminen oppilaan 
toiveiden mukaan 

-  kouluton koulu? 
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Ivan Illich: 
Deschooling society 

-  modernin yhteiskunnan kritiikki 
-  kouluinstituution purkaminen 
-  todistukset koulutuksen paholaisina 
-  ulos luokkahuoneesta, ulos koulusta  



SML Lapua 060417 

RADIKAALI 
TASA-ARVO-  

KÄSITYS3 
Ivan Illich: 
Deschooling society 

-  koulutuksen levittäminen läpi elämän 
-  arkielämän oppiminen 
-  koulutussetelit, oppimisverkostot 
-  olennaista pitäisi olla todellinen kyky 

riippumatta siitä, miten se on hankittu 
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RADIKAALI 
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KÄSITYS3 
Ivan Illich: 
Deschooling society 

-  pakollinen massakoulutus puuttumista ihmisten elämään 
tavalla, joka on tuotteistava, institutionalisoiva ja 
köyhdyttävä 

-  virhepäätelmä, että enimmin osin oppiminen olisi 
opettamisen tulos 

-  perinteisessä koulussa opettajalla 3 roolia 
-  yhteisörituaalien toimittaja 
-  terapeutti 
-  saarnaaja 

-  modernissa koulussa rajattoman edistyksen ja pelastuksen 
myytit 

-  koulutusteollisuus vaatii aina lisää resursseja, mutta ei tuota 
enempää tuotoksia 
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RADIKAALI 
TASA-ARVO-  
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Deschooling society 

-  sijaan oppiva yhteiskunta  
-  taitoharjoitus laajasti saatavilla ja riisuttu koulun 

ritualistisista elementeistä  
-  kansalaiset vapaasti yhdistyvät kehittääkseen 

omista lähtökohdistaan oppimista ja koulutusta, 
jossa voi olla ohjaajia 

-  ihminen ei tarvitse instituutioita selvitäkseen 
hengissä, mutta tarvitsee luontoa ja toisia ihmisiä 
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"love the earth  
on which we can meet  

each other" 
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  Kiitos jaksamisesta! 

sano sanasi 
050 345 8332 

matti.vanttinen@juvenalia.fi 

EQUALITY 

JÄMLIKHET 

GLEICHBERECHTIGUNG 

GELIJKHEID 

ROVNOPRÁVNOST 

ÉGALITÉ 


