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Naisten
PALKKA

Osaaminen ja työn vaativuus 
näkyviin palkassa
   Palkkatasa-arvon vaatimus on ollut agendalla vuosikymmenestä 
toiseen. Millä keinoilla tarttuisi kesto-ongelmaan? Tässä keinoja 
erityisesti yksityissektorin työpaikoille.

TEKSTI Helena Lamponen   KUVAT Shutterstock ja Lehtikuva

N 
aisen ja miehen palkan tulee olla samalla 
tasolla, jos he tekevät samaa tai samanarvois-
ta työtä. Tähän tavoitteeseen myös Euroopan 
Unioni on sitoutunut aina vuodesta 1957. 
Silti naiset ansaitsevat EU-tasolla edelleen 

keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet ja 
tästä ns. selittämätön osuus on noin 9 prosenttia. Jäsen-
maittain erot vaihtelevat 2,5–30 prosentin välillä. 

Ongelma pysyy sitkeästi agendalla, vaikka palkkaeron 
kuromiseksi on tehty monenlaisia toimia kuten lakimuu-
toksia. Toki myönteistä on jonkin verran tapahtunut – 
silti Euroopan komissio arvioi, että palkkaerojen umpeen 
kurominen veisi nykyvauhdilla 70 vuotta.

Myös Suomessa on vielä paljon tehtävää palkkatasa-
arvon edistämiseksi. Ongelmista kertovat useat tuoreet 
tutkimukset.
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Naisten palkka-
toiveet ovat jo 

kättelyssä alempia 
kuin miesten.

>>

Kataisen hallitusohjelmaan liittyen selvitettiin koulu-
tustason nousun ja ammattirakenteen muutoksen yhteyt-
tä palkkatasoon yksityisellä sektorilla. Tutkimusjakso oli 
pitkä, vuodet 1995–2008. Erot naisten ja miesten keski-
tuntiansioissa olivat 18 prosenttia miesten hyväksi koko 
14 vuoden tarkastelujakson ajan. Samaan aikaan naisten 
koulutustaso nousi vahvemmin kuin miehillä. Ammatti-
rakenne muuttui niin, että rutiinitehtävien merkitys 
väheni ja asiantuntemusta sekä monimutkaista viestintää 
edellyttävät tehtävät lisääntyivät trendinomaisesti.

Tutkimus paljasti, etteivät lisääntyneet osaamisvaati-
mukset ja naisten miehiä enemmän parantunut koulutus 
tasoittaneet palkkaeroja yksityisellä sektorilla. Muutokset 
eivät ole johtaneet palkkaukselliseen tasa-arvoon, vaan 
pikemminkin päinvastoin.

Akavan Erityisalojen jäsenten palkkoja selvittäneen 
tutkimuksen mukaan yksityissektorilla naisen euro on 
edelleen hieman yli 85 senttiä. Alhaisen vastausaktiivi-
suuden vuoksi tulokset ovat vain suuntaa antavia, mutta 
silti puhuttelevia. Naisten ja miesten keskipalkoissa on 
huomattava ero: naisten keskipalkka on keskimäärin 
3 238 euroa kuukaudessa ja miehillä 3 800 euroa. Miehet 
aloittavat kyllä työuran pienemmällä palkalla kuin naiset, 
mutta yli 50-vuotiailla kuilu on jo noin 26 prosenttia mies-
ten hyväksi!

Nimikkeessä tarkkana, asematasolla on merkitystä 
Akavan Erityisalojen yksityissektorin jäsenistössä naisten 
ja miesten asematasossa ja tehtävissä on eroja. Miehet 
toimivat johtajina tai työnjohtotehtävissä (31 prosenttia), 
naiset ovat toimihenkilöitä (43 prosenttia) tai asiantunti-
joita (36 prosenttia). Asemataso näkyy myös palkassa. 
Toimihenkilöiden keskipalkka oli 2 883 euroa ja asian-
tuntijoiden 3 429 euroa.
 Toimihenkilöasemassa oli peräti 40 prosenttia jäse-
nistä. Näin suuri toimihenkilöiden osuus mietityttää.  
Jäsenten koulutus- ja osaamistaso huomioiden voi kysyä, 
onko yrityksissä asiantuntijatason tehtäviä tekeviä siirret-
ty muodollisesti toimihenkilöasemaan, jotta palkkaa voi-
taisiin maksaa vähemmän? 
  Jäsenen kannattaa kiinnittää asematasoon ja nimik-
keeseen huomiota jo rekrytointitilanteessa: ensinnäkin, 
vastaako nimike ja asemataso työtehtävien sisältöä ja 
toiseksi, miten ne vaikuttavat palkkaan.

 
Alkuun kunnollinen palkkatoivomus 
Vertailua voi tehdä myös neuvottelujärjestömme Ylem-
mät Toimihenkilöt YTN ry:n vuoden 2014 tutkimuksen 
tietoihin, joissa on sisällä myös jäsentemme vastaukset.

YTN:n tutkimuksen mukaan alkupalkkataso on pol-
kenut usean vuoden ajan paikallaan, se on jopa hieman 
laskenut. Tätä kehityksen suuntaa voi muuttaa mm. kiin-

nittämällä työpaikkaa hakiessa huomiota palkkatoivo-
muksen perusteluihin ja määrään.

Hyvin perusteltu ja oikealla tasolla oleva palkkatoivo-
mus on vastaisen palkkakehityksen pohja. Erityisesti nais-
ten tulisi kiinnittää tähän huomiota, sillä kokemuksemme 
mukaan naiset esittävät työnhakutilanteessa matalampia 
palkkatoivomuksia kuin miehet.

Palkkatoiveen tueksi voi myös tiedustella vertailu-
tilastoja liiton tai oman jäsenyhdistyksen palkkaneuvon-
nasta.

 
Palkkakeskustelut käyttöön 
Palkkakehitykselle on tärkeää, että työsuhteen aikana 
työpaikalla käydään säännöllisesti palkkakes-
kustelu esimiehen kanssa. Akavan Erityis-
alojen tutkimuksen mukaan näin ei 
ole. Työpaikoilla käydään liian vä-
hän palkkakeskusteluja sekä esi-
miehen kanssa että työntekijöiden 
välillä.  

Yksityisen sektorin jäsenistä 
kolmannes (32 prosenttia) ei kes-
kustele koskaan palkasta esimie-
hen kanssa, 59 prosenttia keskus-
telee satunnaisesti. 67 prosenttia 
tekee itse aloitteen palkkakeskuste-
lusta, lähiesimiehen aloite on taustal-
la 24 prosentin osalta.

Myös YTN:n tutkimuksen mukaan palkka-
asioista ei yrityksissä juurikaan keskustella. YTN:n mu-
kaan palkkauksen perusteet ovat epämääräisiä tai niitä ei 
tunneta. Palkka-asiat ovat yrityksissä nyt entistä enemmän 
hämärän peitossa esimerkiksi verrattuna vuoteen 2008, 
jolloin talouden matalasuhdanne alkoi. YTN:n mukaan 
”koskaan ei tunnu olevan oikea aika puhua palkasta”.

Palkasta on hyvä puhua vuosittain. Tällöin keskustel-
laan palkan määräytymisen perusteista, työn vaativuu-
desta ja sen vaikutuksesta palkkaan. Jos palkoista ei kes-
kustella, yksi tapa edistää palkan oikeudenmukaista mää-
räytymistä jää tällöin käyttämättä.

 
Työn vaativuutta arvioitava   
Työn vaativuuden arviointijärjestelmät tulisi ottaa yksi-
tyissektorillakin laajaan käyttöön. Esimerkiksi valtiolla on 
saatu hyviä kokemuksia. Arviointi on tehnyt näkyväksi 
asiantuntijatyötä, mikä on vauhdittanut palkkakehitystä. 

Tehtävää on vielä tälläkin saralla. Akavan Erityisalojen 
tutkimuksessa yksityisen sektorin vastaajista 51 prosentin 
mukaan vaativuuden arviointijärjestelmää ei sovelleta ja 
37 prosenttia ei osaa sanoa, sovelletaanko. Oman tehtävän 
vaativuuden perusteet tietää vain 27 prosenttia, 73 pro-
senttia ei niitä tiedä.
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– Kaikki keinot on 
otettava käyttöön, 

jotta naiset pääsevät 
palkkakuilusta,  
sanoo Akavan  

Erityisalojen edun-
valvonnan päällikkö 
Helena Lamponen. 

Määräaikaisuuden perusteisiin huomiota    
Myös työsuhteen luonne (vakituinen vai määräaikainen) 
vaikuttaa palkkaan ja palkkakehitykseen, mikäli työsuh-
teet ovat jatkuvaluonteisesti määräaikaisia. Akavan Eri-
tyisalojen tutkimuksessa määräaikaisten keskipalkka oli 
2 712 euroa kuukaudessa, kun se vakituisilla oli 3 435 
euroa kuukaudessa. Ero on yli 20 prosenttia vakituisten 
hyväksi. 

On syytä olla tarkkana siitä, onko määräaikaisen työsuh-
teen peruste lainmukainen, vai voisiko tehtävä olla toistai-
seksi voimassa oleva.

Akavan Erityisalojen tutkimuksen mukaan yksityisen 
sektorin jäsenistä määräaikainen työsuhde oli 17 prosen-

tilla, ja syynä oli usein projektiluotoinen työ (38 pro-
senttia). 

Määräaikaisuuksien yleisyys vaihtelee aloit-
tain. YTN:n tutkimuksen mukaan esimerkiksi 
järjestösektorilla peräti 23 prosenttia jäsenis-
tä on määräaikaisia, kun akavalaisella yksi-
tyissektorilla kaikkiaan määräaikaisten osuus 
jää alle 5 prosentin.

Tasa-arvolaista vetoapua    
Palkkaeron kuromiseen voi saada hyvää tukea tasa- 

 arvolaista. Laki velvoittaa laatimaan tasa-arvosuunni-
telman ja siihen sisältyvän palkkakartoituksen työpaikoil-
la, joissa henkilöstöä on säännöllisesti vähintään 30.

Tämä keino on vielä pitkälti hyödyntämättä. Akavan 
tuoreen luottamusmiesbarometrin mukaan tasa-arvosuun-
nitelma puuttuu useimmin pienemmiltä työpaikoilta ja 
etenkin yksityisen sektorin alle 50 työntekijän työpaikoilta. 
Varmimmin se on laadittu yksityisen ja julkisen puolen 
niillä työpaikoilla, joissa henkilöstön määrä on yli 250.

Tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa henkilöstöedus-
tajilla on oltava riittävät osallistumis‐ ja vaikuttamismah-
dollisuudet. Heille on turvattava tosiasialliset mahdolli-
suudet osallistua valmisteluun ja vaikuttaa suunnitelman 
sisältöön sen valmistelun eri vaiheissa.

Palkkakartoitus on kartoitus naisten ja miesten tehtä-
vien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Se sisältää 
toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa‐
arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa‐arvon saa-
vuttamiseksi ja arvion aikaisempaan suunnitelmaan si-
sältyneiden toimenpiteiden tuloksista.

Kartoituksen avulla selvitetään, että saman työnanta-
jan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä 
tekevien naisten ja miesten välillä ei ole perusteettomia 
palkkaeroja. Mikäli tarkastelussa tulee esille selkeitä ero-
ja, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja  
perusteita. Jos käytössä on palkkausjärjestelmiä, joissa 
palkat muodostuvat palkanosista, erojen syiden selvittä-
miseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia.

Mikäli palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työn-
antajan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Palkka-
tietojen tarkastelu eri sopimusalojen kesken on mahdol-
lista, sillä lähtökohtana on töiden sisällön ja niiden työn-
tekijöille asettamien vaatimusten vertaaminen.

  

Naisten
PALKKA
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Tietoa maksetuista palkoista     
Myös yhteistoimintalaki ja työehtosopimukset auttavat 
palkkatasa-arvoa. Työnantajan on annettava työpaikan 
luottamushenkilöille tilastotietoja maksetuista palkoista 
joko lain tai työehtosopimuksen pohjalta. 

Palkkatiedot mahdollistavat henkilöstöedustajille 
palkkakehityksen seurannan yrityksessä. Tietojen poh-
jalta on mahdollista edistää palkkatasa-arvoa myös niillä 
pienemmillä työpaikoilla, joilla ei ole velvollisuutta tasa-
arvolain tasa-arvosuunnitelman laadintaan. 

Yksityisissä yrityksissä yt-lain 11 §:n mukaan työnan-
tajalla on velvollisuus antaa palkkoja koskevat tilastotie-
dot henkilöstöedustajille vuosittain. Työnantajan on an-

Palkka nousuun näillä:      
 Huomio määräaikaisuuden perusteeseen 

 ja sen lainmukaisuuteen  

 Palkkatoivomuksen perustelut ja taso 
 kuntoon 

 Huomio nimikkeeseen ja asematasoon 

 Toimenkuvat ajan tasalle

 Palkkakeskustelut säännöllisiksi  

 Työn vaativuuden arviointijärjestelmät 
 käyttöön 

 Palkkatiedot henkilöstöedustajan käyttöön

 Tasa-arvolain tasa-arvosuunnitelma ja 
 palkkakartoitus kuntoon sekä toimimaan 
 käytännössä 
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Lähteet:  
Aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu Palkkatietämys Suomessa 
2010-2011-tutkimus ja Työsuojelurahaston hanketiedote        

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 työmarkkinatutkimus eri 
työmarkkinasektorien osalta 

Akavan luottamusmiesbarometri 2015

Euroopan komission tietoja palkkatasa-arvosta

Laine, Pekka – Lilja, Reija – Savaja, Eija: Pintaa syvemmälle – 
sukupuolten palkkauksellinen tasa-arvo yksityisellä sektorilla ss. 30-37. 
Talous ja yhteiskunta 2/2015

Lonka, Esa: Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2010-2014. 
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:25. 
Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2015 

Tasa-arvolaki esitöineen

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työolobarometri 2014  

Yhteistoimintalaki esitöineen

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n vuoden 2014 työmarkkinatutkimus

Naisten
PALKKA

nettava tiedot omasta aloitteestaan, ilman erillistä pyyn-
töä. Kullakin henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus 
saada tilastotiedot hänen edustamansa henkilöstöryh-
män kaikille työntekijöille maksetuista palkoista kerran 
vuodessa.

Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä työnantajan 
on annettava henkilöstöryhmän palkkatiedot eriteltyin 
ammattiryhmittäin. Näiden palkkatietojen henkilöstö- tai 
ammattiryhmittely on laadittava niin, että siitä ei käy ilmi 
yksittäisen työntekijän palkkatiedot. Tällä turvataan työn-
tekijöiden yksityisyyden suojaa. Palkkatiedot annetaan 
kunkin henkilöstöryhmän edustajille. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jos henkilöstöryhmän työntekijöitä edustaa kak-
si edustajaa, esimerkiksi luottamusmies ja luottamusval-
tuutettu, työnantajan on annettava kummallekin edusta-
jalle tämän henkilöstöryhmän kaikkien työntekijöiden 
palkkatiedot, jotta erittelyllä ei rikota muun muassa jär-
jestäytymisvapauden suojaa.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä sopimuksis-
sa, kuten tilastoyhteistyösopimuksessa, on palkkatilas-
tointia koskevia määräyksiä. Työehtosopimukseen työ-
ehtosopimuslain nojalla sidottu työnantaja saa soveltaa 
työehtosopimuksen määräyksiä palkkatietojen antami-
sessa. Muiden työnantajien ja muiden työntekijöiden 
osalta tiedot on annettavissa yrityksen suorittaman jon-
kin muun palkkatilastoinnin puitteissa. Työnantajat voi-
vat hyödyntää tasa-arvolain palkkakartoitusta tietoja 
antaessaan.

Palkkatiedot saatuaan henkilöstöedustajilla on oikeus 
esittää niistä tarkentavia kysymyksiä työnantajalle. Kysy-
myksiä ei tarvitse esittää samassa yhteydessä kuin tiedot 
on saatu. Henkilöstöedustajilla on siten tietojen saamisen 
jälkeen aikaa harkita kysymyksiä esimerkiksi edustami-
ensa työntekijöiden kanssa. Työnantajan on annettava 
vastauksensa kohtuullisen ajan kuluessa.

Tätäkään keinoa ei vielä hyödynnetä kokonaan yksi-
tyissektorilla. Akavan vuoden 2015 luottamusmiesbaro-
metrin mukaan yksityisen sektorin työpaikoilla luotta-
musmiehistä 31 prosenttia ei ollut saanut lainkaan tieto-
ja edustamiensa työntekijöiden ansiokehityksestä ja 32 
prosenttia ei ollut saanut tietoja edustamiensa työnteki-
jöiden palkkaryhmästä/vaativuusryhmästä. Julkisella 
sektorilla luottamusmiehet saavat nämä tiedot laajasti 
työnantajalta joko säännöllisesti tai pyynnöstään.

Palkkatietämys lisää työtyytyväisyyttä      
Palkkatietämys tarkoittaa tietoa palkan määräytymispe-
rusteista ja oman suorituksen vaikutuksesta palkkaukseen.
Palkkatietämys ja työtyytyväisyys ovat yhteydessä keske-
nään. Kun henkilöstö tietää palkan perusteet ja palkkaus-
tavat sekä tuntee palkkausjärjestelmän, työnantaja pystyy 
hyödyntämään palkkauksen myönteisiä vaikutuksia.
 Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2014 Työoloba-
rometrin mukaan hieman yli puolet palkansaajista arvioi, 
että palkkaus on erittäin tai melko kannustava. Naiset ovat 
palkkaukseensa tyytymättömämpiä kuin miehet. 

Koko elämän mittainen tasa-arvokysymys      
Palkalla on väliä ja perusteettomien palkkaerojen kuro-
miseen on keinoja, jotka on hyödynnetty erityisesti yksi-
tyissektorilla vasta osittain.

Jäsenen kannattaa siis itse olla palkka-asiassa aktiivi-
nen. Työpaikan luottamusmies tai -valtuutettu voi auttaa. 
Lisäksi Akavan Erityisalojen asiamiehet ja lakimiehet 
opastavat ja voivat puuttua asiaan, jos työnantaja rikkoo 
lakia tai työehtosopimusta.

On syytä muistaa, ettei kyse ole vain uran nykyhetken 
toimeentulosta. Jokaisen palkansaajan koko työajan ansiot 
näkyvät konkreettisesti myös eläkeajan elintasossa ja toi-
meentulossa.  
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TIINA, 37, on kaksi tutkintoa suorittanut 
kahden lapsen äiti, joka ei ole koskaan 
saanut yli vähimmäissuosituksen olevaa 
palkkaa työstään. Itseasiassa aika 
harvoin edes sitä. 

– Lähdin alun perin opiskelemaan 
ammattikorkeakouluun alaa, jossa tuntui 
olevan hyvät  ja monipuoliset ura-
mahdollisuudet, Tiina kertoo. 
Hän valmistui tavoiteajas-
sa viettäen vielä vuo-
den vaihdossa ja 
oppien samalla 
kokonaan uuden 
kielen.

 Opiskeluaika-
naan Tiina työs-
kenteli enimmäk-
seen muissa kun 
oman alansa töissä, 
mutta niin tuntuivat 
tekevän kaikki muutkin. 
Ensimmäinen oman alan 
työpaikka löytyi työharjoittelun 
kautta. Se oli määräaikainen, mutta 
sitä jatkettiin. Tiina siirtyi organisaatiossa 
pariinkin otteeseen pätkistä ja tehtävistä 
toiseen. 

– Työ tuntui mielekkäältä ja kiinnosta-
valta, mutta ajattelin koko ajan tähtäävä-
ni korkeammalle. Nimike oli aina assis-
tentti- tai koordinaattori-tasolla, suunnit-
telin kuitenkin hakevani muutaman 
vuoden kuluttua vaativampiin tehtäviin, 
Tiina kertoo. 

Palkka polkee paikoillaan
Elokuu tuo monelle uusia mukavia alkuja eteen, mutta  
Tiinalle se tietää jälleen yhden määräaikaisen työsopimuksen  
päättymistä – ilman tietoa tulevasta.

TEKSTI Anna-Maria Balk   

Palkka pysyi tasaisesti samana, ja 
palkankorotukselle tuntui aina olevan 
joku este vaikka vastuuta oli tullut rutkas-
ti lisää. Varsinaisia palkkakeskusteluita ei 
työpaikalla käyty. Suuren yrityksen käytyä 
jo useammat yt-neuvottelut henki tuntui 
olevan, että jokainen sai lähinnä olla 

kiitollinen työpaikastaan. 
Kuutisen vuotta sitten 
Tiina siirtyi jälleen, nyt 

koko konsernin pää-
paikkaan. Hänelle 
luvattiin suullisesti 
vakinaista jatkoa 
jälleen uuteen 
määräaikaiseen 
pestiin sekä uusia 
tehtäviä. Tällä 
välillä Tiina oli kui-

tenkin tavannut 
miehensä ja huomasi 

olevansa raskaana. 
– Kun kerroin raskau-

destani työpaikalla, ei kulunut 
kuin hetki kun minulle ilmoitettiin, ettei 

määräaikaista sopimustani sittenkään 
vakinaistettaisi tulevan organisaatiouudis-
tuksen takia. 

Tiina ei kuulunut tuolloin ammattiliit-
toon eikä ymmärtänyt kyseenalaistaa 
asiaa. Niinpä hän jäi kotiin äitiyslomansa 
jälkeen. Ja edelleen sen jälkeen, sillä 
uutta työtä ei pienen lapsen äidille tuntu-
nut löytyvän. Samaan aikaan hänen 
miehensä eteni urallaan saaden esimies-

vastuuta sekä reilun palkankorotuksen, 
vaikka hänellä on alempi tutkinto. 

Tiina päätti käyttää aikaansa opiske-
luun. Hän haki ja pääsi yliopistoon, ja on 
nyt valmistunut oman alansa maisteriksi. 
Vakituista työtä tai parempaa palkkaa se 
ei ole tuonut. 

– Toinen lapsemme syntyi tässä välis-
sä, ja olen ollut nyt kahdesti pätkän töis-
sä. Olisin mielelläni jatkanut, mutta jatkoa 
ei ole ollut tarjolla. Palkkani ei ole noussut 
eikä kehittynyt oikeastaan mihinkään 
tässä 10 vuodessa, jonka olen oman 
alani töissä ollut. Aina vedotaan yleiseen 
palkkatasoon tai taloudelliseen tilantee-
seen. Vaikka nimike on alemman toimi-
henkilön, voi työn sisältö olla silti asian-
tuntijatasoista. Näissä hommissa näkee 
lähes aina pelkkiä naisia, tai sitten uran 
alussa olevia miehiä, jotka jatkavat ural-
laan pian eteenpäin, Tiina lataa.  

Nyt hänellä on jälleen uuden työn 
hakeminen edessä. Tiina murehtii, että 
kaikki alkaa jälleen alusta, sekä palkan 
että uran suhteen.

– Pelkään olevani kohta hakemassa 
samoja alempia tehtäviä samalla palkalla 
kun työurani alussa. Tuntuu epäreilulta, 
että perhevapaat ja jo niiden pelko tuntu-
vat jättävän naiset loppuiäksi ura- ja 
palkkakuoppaan. 

Haastateltavan 
nimi muutettu. 

Palkan- 
korotukselle  

tuntui aina olevan 
joku este.


