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1 Johdanto 
Vaikka kolmikantaisia samapalkkaisuusohjelmia on sovittu ja toteutettu jo neljän halli-
tuskauden ajan, ei niiden tarve ole poistunut. Naisten ja miesten kokoaikaisen sään-
nöllisen työajan keskikuukausiansion ero oli vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä 
ennakkotiedon mukaan 15,6 prosenttia. Vuonna 2020 Euroopan unionissa naisten 
palkka oli 13 prosenttia miesten palkkaa pienempi. Tässä Gender Pay Gap -tilastossa 
Suomi on Euroopan unionin seitsemänneksi heikoin heti Tsekin jälkeen ja ennen Un-
karia. 

Suomessa samapalkkaisuuskeskustelua leimaa palkkaeron tavoitteita hitaampi ka-
ventuminen ja siihen turhautuminen, sopimustoiminnan ympäristön muutos ja siirtymi-
nen keskitetystä järjestelmästä alakohtaiseen ja yrityskohtaiseen sopimiseen. Sa-
maan aikaan kaikki osapuolet tunnustavat tarpeen pienentää naisten ja miesten palk-
kaeroa ja kaikki työmarkkinaosapuolet pitävät myös samapalkkaisuusohjelmien jatka-
mista tarpeellisena. Ohjelmaa halutaan kuitenkin muuttaa olosuhteita vastaavaksi. 

Tarkasteltavana on nyt neljäs samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi. Tässä ar-
vioinnissa on arvioitu myös ohjelman ulkopuolella olevia hallituksen samapalkkaisuus-
toimenpiteitä. Arviointi on perustunut ohjelman ja tutkimus- ja kehittämishankkeitten 
raportteihin ja yli 50 haastatteluun. Aiemmista arvioinneista poiketen haastatteluja on 
tehty asianosaisten lisäksi myös työ- ja virkaehtosopimusosapuolille ja ulkopuolisille 
asiantuntijoille. 

Raportissa on yhteensä 11 suositusta. Haastattelussa saadun selvityshenkilöinstituu-
tioon liittyvän ehdotuksen perusteella suosituksiin on liitetty toteuttamisen kustannus-
arvio, jos kyseessä ei ole olemassa olevien resurssien käyttö. 

Raportissa esitetään kahta rakenteellista muutosta tuleviin samapalkkaisuusohjelmiin 
ja yhtä pitkän aikavälin vaikuttavuusanalyysiä. 
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Kuten aiemmissakin arvioinneissa, ohjelman ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioin-
tia vaikeuttaa se, että arviointi tehdään kesken ohjelmakauden. Päätettyjen toimenpi-
teiden vaikutuksista ei ole saatavissa tietoa ja osa toimenpiteistä jatkuu edelleen. Tä-
hän esitetäänkin suositusta arviointimenettelyn muuttamiseksi. Jatkossa ulkopuolista 
kokonaisarviointia edeltäisi toimenpiteitä sovittaessa tehtävä ennakkoarviointi. Ennak-
koarvioinnin tekisi samapalkkaisuusohjelman osapuolten toimenpiteitä valmisteleva 
työryhmä. Vaikuttavuusarviointeja voitaisiin teettää tutkijoilla tai tutkimuslaitoksilla tar-
kemmin määritellyistä aiheista, kun riittävä tietopohja on saatavilla. 

Toimintaympäristön muutoksen ja ja siihen liittyvien haastatteluissa saatujen näke-
mysten perusteella tulisi jatkossa löytää tapoja, joilla työ- ja virkaehtosopimusosapuo-
let voivat tulla mukaan samapalkkaisuusohjelmaan aktiivisiksi toimijoiksi. Suosituk-
sessa tapa jätetään osapuolten harkittavaksi. 
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2 Samapalkkaisuusohjelmat 
Kun pääministeri Sanna Marinin hallituskausi loppuu huhtikuussa 2023, on samapalk-
kaisuusohjelmilla ikää yhteensä 16 vuotta. Koko tämän ajan hallituksen ja työmarkki-
nakeskusjärjestöjen kesken on vallinnut yksimielisyys siitä, että naisten ja miesten 
palkkaerojen pienentämiseksi tarvitaan kolmikantaisia samapalkkaisuusohjelmia. Oh-
jelmien tarvetta ei ole kiistetty myöskään muualta. Päinvastoin, muun muassa naisjär-
jestöt ja tasa-arvotoimijat ovat pyrkineet antamaan työhön oman panoksensa esimer-
kiksi kuulemisissa. 

2.1 Naisten ja miesten palkkaero ja muuttunut 
toimintaympäristö 

Pääministeri Matti Vanhasen ohjelmaan kirjattu tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta edis-
tävä ohjelma valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kolmikantai-
sessa ryhmässä vuosina 2004–2005. Hallitus hyväksyi omalta osaltaan samapalkkai-
suusohjelman helmikuussa 2006 ja sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen asetti 
16.3.2006 korkean tason seurantaryhmän. Ryhmän tehtävänä oli seurata samapalk-
kaisuusohjelman toteutumista ja tarpeen vaatiessa ryhtyä toimenpiteisiin sovittujen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 

Samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena oli, että naisten ja miesten välinen palkka-
ero kaventuu silloisesta noin 20 prosentista vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuo-
teen 2015 mennessä. 

Ensimmäinen samapalkkaisuusohjelma sisälsi palkkausjärjestelmiä, työmarkkinoiden 
segregaatiota ja naisten urakehitystä, palkka- ja sopimuspolitiikkaa, tilastojen ja tilas-
toyhteistyön kehittämistä, perhettä ja työtä, yritysten yhteiskuntavastuuta ja tasa-arvo-
suunnittelua koskevia tavoitteita ja yhteensä 30 toimenpidekokonaisuutta. 

Seuraavat kolme hallitusta ovat jatkaneet kolmikantaisten samapalkkaisuusohjelmien 
sopimista. Ensimmäisen ohjelmakauden jälkeen organisointia muutettiin niin, että kor-
kean tason ryhmän lisäksi perustettiin työmarkkinakeskusjärjestöjen ja virkamiesten 
yhteinen asiantuntijaryhmä valmistelemaan ohjelman toimenpiteitä ja ohjelman arvi-
ointi annettiin ulkopuoliselle selvityshenkilölle. 
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2.1.1 Naisten ja miesten palkkaeron kehitys 

Kunnianhimoisen päätavoitteen, palkkaeron kaventuminen 15 prosenttiin vuoteen 
2015 mennessä, realismi alkoi selvitä ensimmäisessä ulkopuolisessa arvioinnissa. 
Selvityshenkilö Juhani Saloniuksen johtopäätös vuonna 2011 oli, että mikäli palkka-
eron kaventuminen jatkuisi seurantakauden jäljellä olevina vuosina silloista tahtia, ei 
tavoitetta palkkaeron supistumisesta 15 prosenttiin tulla saavuttamaan. Tasaisella ke-
hitysvauhdilla palkkaero supistuisi noin kolme prosenttiyksikköä eli 16–17 prosenttiin 
vuoteen 2015 mennessä. 

Tämäkin arvio on nyt jouduttu toteamaan liian optimistiseksi. 

Kuvio 1. Miesten ja naisten keskiansiot 1985–2021 ja naisten keskiansioiden osuus mies-
ten keskiansioista 1985–2021. Lähde Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi, Palkan-
saajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot, €/kk 

Naisten ja miesten palkkaero on laskettu kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen 
työajan keskikuukausiansioista (Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi). Ansiotasoindeksi 
ei sisällä ylityötä eikä pääsääntöisesti osa-aikatyötä ja sillä mitataan palkkaeroa juridi-
sen sukupuolen mukaan. 
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Vuoden 2021 lopullinen ja vahvistettu palkkaero oli 15,7 prosenttia. Naisten keskian-
siot miesten keskiansioista oli 84,3 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mu-
kaan vuonna 2022 kolmannella neljänneksellä naisten ansiot olivat 84,4 prosenttia 
miesten ansioista eli palkkaero on vuoden 2006 noin 20 prosentista kaventunut 15,6 
prosenttiin.  

Kuvasta 1 voisi päätellä, että samapalkkaisuusohjelmien käynnistämisellä on ollut 
merkittävä vaikutus naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventumiseen. 
Taloustieteellistä analyysia ei asiasta kuitenkaan ole tehty ja yhtä hyvin voidaan työ-
markkinoista, lainsäädännön muutoksista ja taloussuhdanteista löytää muitakin vai-
kuttavia tekijöitä. 

Hieman syvällisempi käsitys palkkaeroista saadaan tarkastelemalla naisten ja miesten 
palkkaeron muutosta eri palkkatasoilla. 

Kuvio 2. Aineistona on käytetty Tilastokeskuksen työntekijäkohtaista Palkkarakenneaineis-
toa. Mukana on kaikki sektorit: yksityinen, valtio ja kunnat. Vertailu on tehty tunti-
palkoilla. Mittaukset on tehty säännöllisen ansion perusteella. Lähde: Työn ja ta-
louden tutkimus Labore, Paolo Fornaro ja Mika Maliranta. 

Palkkaerot ovat suurimmat keskiansioiden ylimmässä neljänneksessä ja pienimmät 
keskiansioiden alimmassa neljänneksessä.  
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Kuvasta nähdään, että miesten ja naisten välinen palkkaero oli 2000-luvun alussa 
suurempi keskituloilla kuin mediaanilla eli keskimmäisellä palkalla mitattuna. Tämä 
kertoo siitä, että miesten palkkajakauma oli naisia vinompi siten, että osalla miehistä 
oli hyvin korkeat palkat. Sukupuolten välinen ero on kaventunut keskipalkalla mitat-
tuna voimakkaammin kuin mediaanilla mitattuna. Tämä viittaa siihen, että keskipalk-
kojen lisäksi myös miesten ja naisten palkkajakaumat ovat lähentyneet toisiaan. Tämä 
on linjassa sen kanssa, että ylimmällä neljänneksellä tarkasteltuna miesten ja naisten 
palkkaero on kaventunut voimakkaammin kuin alimmalla neljänneksellä mitattuna, 
varsinkin vuoteen 2014 saakka. 

Työ- ja virkaehtosopimusosapuolten on hyvä tarkastella toimiala-, sopimusala- ja työ-
paikkakohtaisia palkkaeroja, jolloin he pystyvät tekemään palkkavertailuja ja selkiyttä-
mään oman alansa palkkaeroja, myös selittämättömiä palkkaeroja. 

2.1.2 Naisten ja miesten kokonaisansiot 

Vuonna 2019 toimintansa aloittaneeseen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista 
palkoista, palkkioista ja etuuksista. Maksetut palkat sisältävät erilaiset työaikakorvauk-
set ja ylityökorvaukset. Tilastokeskus julkaisee tällä hetkellä kokeellista tilastoa Tulo-
rekisterin palkat ja palkkiot. Tilastossa ovat mukana käytännössä kaikki palkansaajat. 
Koska myös osa-aikaiset palkansaajat ovat mukana tilastossa, ovat sukupuolten väli-
set palkkaerot suuremmat kuin esimerkiksi Tilastokeskuksen säännöllisen työajan 
keskiansiotilastossa. 

Kuukausikeskiarvoista lasketut keskimääräiset palkkatulot ilman palkkioita vuonna 
2021 olivat miehillä 3862 euroa ja naisilla 3008 euroa. Naisten keskiansio oli siten 
77,9 prosenttia miesten keskiansioista eli naisten ja miesten kokonaiskeskiansion ero 
oli 22,1 prosenttia. 

Naisten ja miesten välisen taloudellisen tasa-arvon kehittymisen kannalta tulorekiste-
ristä saatavat tiedot ovat mielenkiintoisia. Tietojen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin 
pitkää seurantaa ja eri palkanosien vaikutusten analysointia. 
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2.1.3 Muuttunut toimintaympäristö 

2.1.3.1 Tulopoliittisista ja keskitetyistä ratkaisuista … 

Ensimmäistä samapalkkaisuusohjelmaa sovittaessa vuonna 2006 työmarkkinajärjes-
telmässä tunnustettiin vielä tulopoliittisten ratkaisujen ja keskitettyjen ratkaisujen ole-
massaolo vaihtoehtoisina työmarkkinaratkaisuina. Tulopoliittisissa ratkaisuissa on ol-
lut käytössä yleiskorotusten lisäksi niin sanottuja tasa-arvoeriä, naispalkkaeriä ja ma-
talapalkkaeriä. Näillä on keskitetysti keskusjärjestötasolla kohdennettu osa palkanko-
rotusvarasta naisvaltaisille ja matalapalkkaisille aloille. 

Ensimmäinen samapalkkaisuusohjelma luotiin siis keskitettyyn tulopoliittiseen sopi-
misympäristöön. 

2.1.3.2 Liittokohtaisiin sopimuksiin … 

Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnissa 2007–2010 selvityshenkilö Juhani 
Salonius toteaa, että sopimuspolitiikan painopisteen siirryttyä liitto- ja yritystason 
suuntaan sillä on vaikutusta myös samapalkkaisuuskysymysten hoitamiselle. Suosi-
tuksenaan hän toteaa, että kun palkka- ja sopimuspolitiikka jatkossa tapahtuu liitto- ja 
yritystasolla, on myös samapalkkaisuustoimenpiteet ratkaistava tässä ympäristössä ja 
käytettävä siihen soveltuvia toimintatapoja. 

Samapalkkaisuusohjelman 2010–2014 kokonaisarvioinnissa selvityshenkilö Esa 
Lonka toteaa, että taloustilanteen dramaattisesti heikennyttyä tekivät työmarkkinakes-
kusjärjestöt yhdessä hallituksen kanssa raamisopimuksen syksyllä 2011. Tämä siitä 
huolimatta, että muutamaa vuotta aiemmin oli varsin voimakkaasti puhuttu työehtoso-
pimuksia tehtävän korkeintaan alakohtaisesti liittotasolla. Samoin myös syksyllä 2013 
tehtiin työllisyys- ja kasvusopimus ja sen pohjalta kattavasti alakohtaiset työehtosopi-
mukset. Molempien taustalla on ollut työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteinen 
kuva Suomen taloudesta ja sen kehitysnäkymistä. 

Näiden poikkeusten takana on vahvistunut ajatus työehtojen sopimisesta hajautetusti. 
Tällöin käytössä ei enää ole sellaisia naisten palkka-asemaa parantavia palkankorotu-
seriä, joilla olisi etukäteinen hyväksyntä naisvaltaisten alojen ulkopuolisilla sopimus-
aloilla. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2023:1 

15 

2.1.3.3 Kohti yrityskohtaisia sopimuksia 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK muutti sääntöjään niin, että järjestö ei enää tee keski-
tettyjä tulopoliittisia ratkaisuja huhtikuun lopun 2016 jälkeen. EK:n tavoitteena oli lisätä 
yrityksissä tapahtuvaa paikallista sopimista, jota toimialaliitot tukevat. 

EK:n sääntömuutos ja sen seurauksena EK:n sopimismandaatin rajaus on muuttanut 
myös palkansaajakeskusjärjestöjen mahdollisuuksia tehdä palkkasopimuksia, koska 
niillä ei enää ole palkoista sopimiseen haluavaa toista osapuolta. On kuitenkin hyvä 
huomata, että työmarkkinakeskusjärjestöt, niin työnantaja- kuin palkansaajajärjestöt-
kään, eivät ole konserneja, jotka voisivat määrätä liittojaan. Liitot omistavat keskusjär-
jestöt ja käyttävät niissä päätösvaltaa. 

EK:n mandaatin rajaus on näkynyt selkeästi samapalkkaisuusohjelman 2020–2023 
toimenpiteistä sovittaessa. EK on johdonmukaisesti kieltäytynyt sellaisista toimenpi-
teistä, joilla se olisi palkanmäärityksessä mennyt jäsenliittojensa reviirille. 
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3 Pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen samapalkkaisuus-
tavoitteet 

Palkka-avoimuus 

Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä 
palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin 
palkkaeroihin puututaan nykyistä tiukemmin. 

Lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisen työntekijöiden 
oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaam-
min palkkasyrjintään. 

Samapalkkaisuusohjelma 

Palkkatasa-arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on oltava 
aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on 
hallituksen, työnantajia ja työntekijöitä edustavien järjestöjen sitoutuminen toimenpitei-
siin töiden vaativuuden arvioimiseksi, samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edis-
tämiseksi sekä työelämän segregaation purkamiseksi. Osana ohjelmaa arvioidaan 
työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutukset. 

Perhevapaat 

Toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kunnianhimoinen ja perheiden 
hyvinvointia tukeva perhevapaauudistus. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoito-
vastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertai-
suus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienene-
vät. 

Hallituksen samapalkkaisuuden edistämiseen liittyviä kolmea tavoittetta on toteutettu 
viiden erillisen toimenpiteen kautta: samapalkkaisuusohjelma, palkka-avoimuuden 
lainsäädäntöhanke, perhevapaauudistuksen lainsäädäntöhanke, samanarvoinen työ – 
tutkimus- ja kehittämishanke ja työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkai-
suusnäkökulmasta -tutkimushanke.  
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4 Toimenpiteet 

4.1 Kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma 
2020–2023  

Samapalkkaisuusohjelman valmistelu käynnistettiin hyvissä ajoin ennen hallituksen 
nimittämistä ja neuvotteluja siitä tiivistettiin pian hallituksen nimittämisen jälkeen. Neu-
vottelut ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä olivat niin vaikeat, että sopimukseen 
ohjelman toimenpiteistä päästiin vasta loppuvuonna 2020. 

Kahden edellisen samapalkkaisuusohjelman arvioinnit tehneet selvityshenkilöt Esa 
Lonka ja Leo Suomaa ovat suositelleet, että seuraavissa samapalkkaisuusohjelmissa 
keskitytään päätavoitteen eli naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventa-
misen kannalta harvempiin, mutta tehokkaampiin toimenpiteisiin. Kolmikantaisessa 
samapalkkaisuusohjelmassa 2020–2023 on edelleen yhteensä 10 toimenpidettä siitä 
huolimatta, että ohjelman toteuttamiseen pitkän neuvotteluvaiheen jälkeen oli enää 
noin kaksi vuotta.  

Haastatteluissa ilmeni, että haastatellut pitivät samapalkkaisuusohjelman toimenpitei-
den suurinta osaa kunnianhimottomina suhteessa hallitusohjelman tavoitteisiin ja te-
hottomina suhteessa ohjelman päätavoitteeseen. Vain yhtä toimenpidettä pitivät 
kaikki haastatellut ryhmät vaikuttavana. Niin työnantajien edustajat, palkansaajien 
edustajat kuin myös muut asiantuntijat pitivät alueellisen strategisen segregaation 
purkamisen hanketta vaikuttavana. 

Ohjelman kymmenestä toimenpiteestä kuuden toteuttaminen oli työmarkkinakeskus-
järjestöjen vastuulla. Toimenpiteiden vaikuttavuus riippuu toimenpiteen sisällön lisäksi 
aina myös toimeenpanon tehokkuudesta. Työ- ja virkaehtosopimusosapuolille kohdis-
tetut toimenpiteet on lähetetty heille tiedoksi sähköpostiviestein työmarkkinakeskusjär-
jestöjen yhdessä sopimin sanamuodoin. Viestien sanoitus ei ole kehottava tai edes to-
teava, vaan selkeästi konditionaalinen. Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että 
viestit ovat saavuttaneet työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelupöydät vaihtelevasti.  

Sopimisen dynamiikkaan kuuluu, että neuvottelujen kriisiytyessä osapuolet keskittyvät 
vain muutamaan tärkeimmäksi koettuun asiaan. Tässä tilanteessa muun muassa sa-
mapalkkaisuutta koskevat yksittäiset tavoitteet siirretään myöhemmin ratkaistavaksi. 
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Lisäksi viime vuosina yleistyneet lyhyet sopimuskaudet johtavat siihen, että jännittei-
sen neuvotteluvaiheen ulkopuoliselle sopimuskausien aikaiselle työskentelylle ei jää 
aikaa. 

Samapalkkaisuusohjelman sopimisen vaikeus johti siihen, että kaksi tutkimus- ja ke-
hittämishanketta, Samanarvoinen työ -tutkimus- ja kehittämishanke ja Työehtosopi-
musten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuusnäkökulmasta -tutkimushanke, siirret-
tiin kolmikantaisen sopimisen ulkopuolelle hallituksen hankkeiksi. Jälkimmäisen oh-
jausryhmään nimettiin kolme palkansaajärjestöjen ja kaksi työnantajajärjestöjen edus-
tajaa. 

Osa haastatelluista piti hallituksen samapalkkaisuuteen liittyviä lainsäädäntöhankkeita 
tärkeämpinä ja vaikuttavampina kuin ohjelman toimenpiteitä. 

4.1.1 Palkka- ja sopimuspolitiikka 
1. Työmarkkinakeskusjärjestöjen suvaussuosituksen päivitys. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet suosituksen 22.11.2021. 

Suosituksen mukaan työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arvi-
ointi voidaan suorittaa sopimusneuvottelujen yhteydessä tai osana jatkuvaa 
neuvottelutoimintaa. Sopimukset voidaan suvata myös neuvottelujen ulkopuo-
lella esimerkiksi sitä varten perustetussa työryhmässä. Jälkikäteinen suvaus 
voi edellyttää mahdollisesti havaittujen epätasa-arvoa tuottavien kirjausten 
muuttamista. 

Työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutuksia arvioitaessa on havaittu, 
että niissä ei enää juurikaan ole välittömästi syrjiviä määräyksiä. Näennäisesti 
sukupuolineutraaleilla määräyksillä voi kuitenkin olla erilaisia vaikutuksia su-
kupuoliin. Suvauksella pyritään pääsemään kiinni tällaisiin mahdollisesti eriar-
voisuuteen johtaviin tilanteisiin ja rakenteisiin.  
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2. Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus, että toimialoilla osapuolet niin so-
piessaan selvittävät yhdessä millaisia uusia tasa-arvokysymyksiä muuttu-
van työelämän tilanteet aiheuttavat osapuolille ala- ja/tai työpaikkatasolla,
kuinka ne voidaan ratkaista ja kuinka niihin liittyviä käytäntöjä voidaan tu-
kea.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat ovat laatineet 2.6.2021 kirjeen työ- ja 
virkaehtosopimusosapuolille, jossa toivotaan, että työ- ja virkaehtosopimus-
osapuolet ottavat suosituksen huomioon. 

3. STM pyytää valtiovarainministeriön alaiselta tulo- ja kustannuskehityksen
selvitystoimikunnalta selvityksen työ- ja virkaehtosopimusten vaikutuksista
naisten ja miesten palkkaeroihin.

Valtionvarainministeriö ei asettanut uutta kolmikantaista tulo- ja kustannuske-
hityksen toimikuntaa edellisen toimikauden loputtua joulukuussa 2020. Työ-
markkinakeskusjärjestöt ovat tehneet ilman valtionvarainministeriön panosta 
selvityksen Samapalkkaisuuden edistäminen työehtosopimuksin ja arvio sopi-
muskorotusten vaikutuksesta naisten ja miesten palkkaeroon vuosina 2017–
2020. 

Selvityksen mukaan tarkastelujakson aikana kaikilla sektoreilla voidaan arvi-
oida naisten sopimuspalkkojen kohonneen miesten sopimuspalkkoja nopeam-
min. Naisten ja miesten palkkaero on pienin peruspalkoissa ja suurin koko-
naisansioissa. Miesten työaika- ym. lisät, ylityöstä saatavat korvaukset ja mm. 
tulospalkkaus näyttävät nostavan miesten kokonaisansiotasoa naisten koko-
naisansiotasoa enemmän. Työmarkkinajärjestöjen mukaan kuitenkin, tarkas-
teltaessa palkkaeron muutosta karkeastikin palkkaerittäin, vuosina 2016 ja 
2020 voidaan havaita myös palkkalajeittaisten erojen naisten ja miesten välillä 
kaventuneen. Työmarkkinajärjestöjen mukaan kokonaiskuvan muodostami-
nen palkaneriä koskevan tasa-arvon tilasta edellyttäisi vielä tarkempaa ana-
lyysiä. 
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4.1.2 Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja 
toimeenpano sekä palkkatietämyksen 
parantaminen 

4. Palkkatietämyksen lisääminen ohjeistuksilla, viestinnällä ja/tai koulutus- ja
verkkomateriaaleilla.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat ovat laatineet 2.6.2021 kirjeen työ- ja 
virkaehtosopimusosapuolille, jossa toivotaan, että työ- ja virkaehtosopimus-
osapuolet ottavat kirjauksen huomioon. 

5. Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien yleisyyden, kattavuuden ja sisällön
parantaminen työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisellä ohjeistuksella, muun
muassa verkkomateriaalina.

Työmarkkinakeskusjärjestöt päivittävät yhteisen tasa-arvosuunnittelun tarkis-
tuslistan. Tavoitteena on saada päivitys valmiiksi ohjelman toimintakauden ai-
kana. 

6. Työmarkkinakeskusjärjestöt toteuttavat yhdessä sovittaville tes/ves-osapuo-
lille kyselyn siitä, millä tavalla työ/virkaehtosopimuksessa tai osapuolten
muussa toiminnassa edistetään työn vaativuuteen perustuvia palkkausjär-
jestelmiä tai muita tasa-arvoa edistäviä palkkausjärjestelmiin liittyviä ele-
menttejä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt toteuttavat toimenpiteen järjestämällä palkkaus-
järjestelmiin liittyvän seminaarin maaliskuussa 2023. 

4.1.3 Segregaation purkaminen 
7. a)Toteutetaan kaikkia työmarkkinasektoreita koskeva kehittämishanke, joka

yhdistää työ- ja elinkeinoelämän, opetusviranomaiset ja koulutuksenjärjes-
täjät alueellisesti strategiseen yhteistyöhön segregaation purkamiseksi.

b) Kehittämishanke tekee organisaatio- ja toimintakulttuurien kehittä-
miseksi erilaisia kartoituksia. Hankkeessa voidaan hyödyntää Segregaation
purkutalkoot -tutkimushankkeen kirjallisuuskatsausta.
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa ja ministeriön rahoituksella kehittämishankkeen Segregaation purku – 
työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään. Hanke toteutetaan vuosina 2021–
2023. Hankkeen tavoitteena on purkaa sukupuolen mukaista segregaatiota 
työelämässä kehittämällä työpaikkojen käytäntöjä ja vahvistamalla verkosto-
yhteistyötä. Hanke edistää myös sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolen ja 
muiden risteävien erojen yhteisvaikutuksen huomioon ottamista. 

Hankkeessa on perustettu kolme alueellista yhteistyöverkostoa: Pohjalais-
maakunnat, Häme ja Kaakkois-Suomi sekä Itä-Suomi. Hankkeen pilottiorgani-
saatiot ovat Westenergy, Kymijoen hoiva ry ja Savon ammattiopisto. Lisäksi 
hanke tekee yhteistyötä Ponssen ja Metsäteollisuus ry:n kanssa. 

Hankkeessa on tähän mennessä todettu, että työpaikkatason käytäntöjä seg-
regaation purkamiseksi on kehitetty yllättävän vähän. Lisäksi näyttää siltä, 
että elinkeinopolitiikan, työelämän ja koulutuksen toimijat työskentelevät sii-
loutuneesti. 

Hankkeen aikana on vahvistunut, että pitkäjänteiselle, eri tahot yhdistävälle 
yhteistyölle on tarvetta. Segregaation purkamisen kannalta olennaista on elin-
keinopolitiikan, työelämän ja koulutuksen yhteistyöverkostojen luominen ja nii-
den riittävän pitkä pysyvyys. Segregaation purkamisessa erityisen tärkeää on 
suunnata viestintää asiasta myös muille kuin tasa-arvotoimijoille. 

Haastatteluissa ilmeni, että samapalkkaisuusohjelman segregaation purkami-
seen tähtääviä toimenpiteitä pidettiin laajasti tehokkaina ja vaikuttavina. Ne 
saivat yksimielisimmän kannatuksen sekä työnantajilta, palkansaajilta että 
muilta asiantuntijoilta. Mielenkiintoista kuitenkin on, että näkökulmat ja moti-
vaatiot segregaation purkamiseen jakautuivat. Yhtäältä segregaation purkami-
nen nähdään liiketaloudelliselta kannalta kannatettavana, koska se lisää työ-
paikkojen diversiteettiä eli moninaisuutta, innovaatiokykyä ja sitä kautta tulok-
sellisuutta. Toisaalta se nähtiin kannatettavana siksi, että se johtaa sukupuo-
len mukaan tasaisemmin jakautuneiden työpaikkojen lisääntymiseen, josta 
seuraa naisten palkkojen kohoaminen. Ja vielä segregaation purun nähtiin 
myös pienentävän tilastollisia palkkaeroja, mutta ilman palkkakustannusten 
nousua. 

Vaikka näkökulmat ja motiivit segregaation purkamiseen ovat erilaiset, voi 
sama tavoite erilaisista lähtökohdista olla kuitenkin yhdistävä ja vahvistava te-
kijä tavoitteen etenemiselle.  
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Toisaalta kuulemisessa tuotiin esille myös segregaation luonne. Kysymys on 
syvällä kulttuurissa olevista arvostuksista, joita ei voi muuttaa lyhyen aikavälin 
tavoitteilla. Siksi täsmätoimet, jotka liittyvät suoraan palkan muodostumiseen 
olisivat tehokkaampia ja työmarkkinajärjestöjen ydintehtävää. 

8. Toteutetaan hanke, joka tarkastelee sukupuolten urakehitystä ja selvittää
urakehityksen ja ammattisegregaation eli sukupuolten tehtävämuutosten
vaikutusta palkkaukseen.

Tilastokeskus toteuttaa sosiaali-ja terveysministeriön rahoituksella tutkimus-
hankkeen Sukupuolten työurat ja ammattisegregaatio sukupuolten palkkaero-
jen taustalla. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. 

Hankkeella saadaan tietoa sukupuolten urakehityksen ja ammattirakenteen 
muutosten vaikutuksista palkkaeroon. Tutkimuksessa tehdään tilastollista tar-
kastelua laajoilla pitkän aikavälin aineistoilla. 

4.1.4 Perheen ja työn yhteensovittaminen 
9. Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen materiaali perheen ja työn yhteen-

sovittamisen edistämiskeinoista työpaikkatasolla. Materiaalin tavoitteena on
erityisesti isien käyttämien perhevapaiden lisääminen. Materiaali pohjautuu
nykylainsäädäntöön ja mahdollisiin hyviin käytäntöihin. Materiaalin valmis-
tuttua sitä jakavat työmarkkinakeskusjärjestöt.

Materiaali on valmisteilla ja tavoitteena on materiaalin valmistuminen vuoden 
2023 alkupuolella. 

10. STM selvittää tietoisuuden lisäämistä perhevapaiden tasapuolisesta jakami-
sesta muun muassa perhevapaauudistuksen yhteydessä. Myös neuvoloissa
lisätään tietoa perhevapaiden jakamisesta ja sen hyödyistä.

STM:n Sukupuolten tasa-arvo neuvolatyössä -opas on uudistettu ja siihen on 
lisätty uusi luku perhevapaauudistuksesta ja vapaiden jakamisen hyödyistä. 
Opas on jaettu kaikkiin Suomen neuvoloihin ja neuvoloiden työntekijöille on 
viestitetty asiasta valtakunnallisilla neuvolapäivillä THL:n ja Duodecimin 
NEUKO-tietokannassa. 
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4.2 Palkka-avoimuus 
Palkka-avoimuuden lisäämiseen tähtäävää valmistelutyötä on tehty aktiivisesti. Tasa-
arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran selvitys palkka-avoimuudesta julkaistiin ennen 
pääministeri Sanna Marinin hallituskautta vuonna 2018. Selvityksessä kuvattiin muun 
muassa palkka-avoimuuden oikeudellisia edellytyksiä, kansainvälisiä esimerkkejä ja 
yrityskohtaisia käytäntöjä. 

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon aloitteesta työskennellyt osastopääl-
likkö Raimo Antilan johtama palkka-avoimuustyöryhmä käsitteli muun muassa palkka-
avoimuutta ja henkilötietosuojaa, työntekijän oikeutta saada palkkatietoja palkkasyrjin-
täepäilytilanteessa ja palkkatietojen saantia palkkakartoituksissa. Raportti työryhmän 
työstä julkaistiin vuonna 2019 ja siihen liittyy työnantajakeskusjärjestöjen edustajien 
täydentävä mielipide. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen edellyttämät palkka-avoimuutta koskevat muutokset 
tasa-arvolainsäädäntöön. Työryhmää johti johtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä. Työryhmä laati lainsäädäntöehdotukset palkka-avoimuuden toteutta-
miseksi. Työryhmän loppuraportti julkaistiin vuonna 2021. Loppuraportti on erimieli-
nen. Eriävän mielipiteen loppuraporttiin jättivät Suomen yrittäjien, Kunta- ja hyvinvoin-
tialuetyönantajien ja Kirkon työmarkkinalaitoksen edustajat sekä palkansaajajärjestö-
jen yhteinen edustaja ja SAK:n ja STTK:n edustajat. Täydentävän mielipiteen loppura-
porttiin jättivät Valtion työmarkkinalaitoksen edustaja ja Akavan edustaja. Elinkei-
noelämän keskusliiton edustaja erosi työryhmästä vuonna 2020. 

Haastatteluissa ilmeni, että käsittelyssä ollut hallituksen esitysluonnos palkka-avoi-
muuden lisäämiseksi jakoi työnantajien ja palkansaajien näkemyksiä jyrkästi. Työnan-
tajat vastustivat esitystä yksimielisesti. 

Muun muassa palkka-avoimuutta koskevaan lainsäädäntöehdotukseen liittyvien poliit-
tisten erimielisyyksien vuoksi hallitus päätti 17.11.2022, että se ei vie esitystä edus-
kuntaan.  

Samaan aikaan, kun Suomessa valmisteltiin lainsäädäntöä palkka-avoimuuden lisää-
miseksi, neuvoteltiin myös Euroopan unionissa palkka-avoimuuden lisäämisestä. Eu-
roopan komissio antoikin asiaa koskevan direktiiviehdotuksen COM (2021) 93 final. 
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Direktiivin esivalmisteluissa selvitettiin erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen käyttäytymis-
vaikutuksia. Selvitysten perusteella olettamus on, että hyvä tiedonsaanti (full informa-
tion) johtaa palkkasyrjinnän vähenemiseen (työnantajat) ja tietoisuuden ja toimenpitei-
den lisääntymiseen (palkansaajat) palkkaerojen pienentämiseksi. 

Vuonna 2020 Euroopan unionissa naisten palkka oli keskimäärin 13 prosenttia mies-
ten palkkaa pienempi (Eurostat 2020). Vuosien 2012 ja 2020 välillä palkkaero oli ka-
ventunut 3,4 prosenttiyksikköä, 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa eli 0.1 prosenttiyksik-
köä nopeammin kuin Suomessa. 

Eurostatin Gender Pay Gap -indikaattori (kuva 3) antaa yleiskuvan naisten ja miesten 
ansioiden eroista ja indikaattori on laajempi kuin palkkasyrjinnän perusteena oleva 
”sama palkka samanarvoisesta työstä” -säännös. Eurostatin sukupuolten palkkaero 
lasketaan naisten ja miesten keskimääräisten tuntiansioiden perusteella ja siinä on 
mukana kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi osa-aikaiset. 

Kuvio 3. Eurostatin Gender Pay Gap -indikaattori. 
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Euroopan unionin puheenjohtajamaa Tsekki (2/2022) edisti aktiivisesti niin sanottua 
palkka-avoimuusdirektiiviä ja Suomi suhtautui esitykseen myönteisesti. 

Parlamentin ja neuvoston välillä on saavutettu sovinto direktiivin sisällöstä ja se siirtyy 
seuraavaksi parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2023. Direktiivin 
tultua voimaan jäsenmailla on kolme vuotta aikaa täytäntöönpanna se kansallisesti. 
Siten tarvittavien lainsäädäntömuutosten on Suomessa tultava voimaan keväällä 2023 
alkavan halllituskauden aikana. 

4.3 Perhevapaauudistus 
Edellisessä samapalkkaisuusohjelmassa 2016–2019 oli useita työn ja perheen yh-
teensovittamiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka sisälsivät muun muassa ta-
voitteen isien perhevapaiden käytön lisääntymiseksi ja asenneilmapiiriin vaikutta-
miseksi. 

Selvityshenkilö Leo Suomaan kokonaisarvioinnissa todetaan, että perhevapaiden ar-
vioidaan olevan keskeinen keino päätavoitteena olevassa palkkaeron kaventami-
sessa. Lisäksi todetaan, että on erilaisia näkemyksiä siitä, millaisin kustannusvaiku-
tuksin uudistus tulisi toteuttaa. Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti, että perheva-
paauudistusta ei toteuteta kyseisellä vaalikaudella. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti toteuttaa perhevapaauudistuksen sama-
palkkaisuusohjelman ulkopuolella erillisenä kolmikantaisesti valmisteltavana lainsää-
däntöhankkeena. Perhevapaauudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan uu-
distuksen tavoitteena on muun muassa lisätä vanhempainvapaiden ja hoitovastuun 
jakautumista nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Perhevapaa-
uudistus tuli voimaan 1.8.2022. 

Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa todetaan, että lakiehdotuksen vaikutukset 
sukupuolten tasa-arvoon perustuvat suurelta osin siihen, että uudistuksen myötä isien 
vapaiden käyttö tosiasiallisesti lisääntyy. Rakenteellisen perhevapaauudistuksen ja 
perhevapaiden tasaisemman jakautumisen arvioidaan vaikuttavan välillisesti pitkällä 
tähtäyksellä sukupuolten tasa-arvoon työelämässä ja työmarkkinoilla. Naisten lyhyem-
millä perhevapailla ja poissaolojaksoilla työelämästä on todennäköisesti myös positii-
vinen vaikutus naisten ura- ja palkkakehitykseen. Naisten ura- ja palkkakehitystä ei 
kuitenkaan hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta ole asetettu lainsäädäntöuudistuk-
sen tavoitteeksi. 
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Työmarkkinajärjestöt pitivät perhevapaauudistusta naisten työurien pidentämisen kan-
nalta lähtökohtaisesti hyvänä. Kuitenkin katsottiin, että tavoitteen kannalta kotihoidon-
tuen säilyttäminen vaikeuttaa edelleen naisten työurien pidentämistä ja naisten ja 
miesten palkkaeron kaventamista koskevien tavoitteiden toteuttamista. 

Hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa vaikutusarvioinnissa tode-
taan, että suoria kustannuksia uudistuksesta aiheutuu työnantajille vanhempainrahan 
ajalta siltä osin kuin työnantajille maksettu vanhempainpäiväraha ei riitä kattamaan 
samalta ajalta aiheutuneita palkkakustannuksia sekä vuosilomapalkoista ja lomara-
hoista aiheutuneita kustannuksia. Palkkakustannukset ja lomarahat perustuvat työ- ja 
virkaehtosopimuksiin tai työsopimuksiin. 

Hallituksen esityksessä on siis lähdetty siitä ajatuksesta, että työnantajien kustannuk-
set voivat lisääntyä uudistuksen myötä. 

Haastatteluissa ilmeni, että useimmilla sopimusaloilla neuvottelut perhevapaauudis-
tuksesta seuraavista työehtosopimusten vanhempainvapaiden palkkamääräyksistä 
ovat päätyneet ongelmiin. Suurimmista sopimuksista ainoastaan kunta-alalla, hyvin-
vointialueilla, valtiolla, yksityisellä hyvinvointialalla ja yliopistoissa on sovittu siitä, että 
toisen vanhemman palkallista vanhempainvapaakautta on pidennetty yhtä pitkäksi 
synnyttäjän palkallisen vapaan kanssa. Näissä ratkaisuissa on työnantajan lisääntynyt 
palkkakustannus vähennetty palkankorotusvarasta tai kompensoitu jollain muun sopi-
musedun muutoksella. Tällöin työnantajien välittömät palkkakustannukset eivät ole 
vanhempainvapaan palkkaratkaisun vuoksi nousseet. Yhdellä sopimusalalla on lyhen-
netty synnyttäjän palkallista vanhempainvapaata, jolloin ratkaisu on niin sanotusti kus-
tannusneutraali eli se ei aiheuta työntajalla välittömiä lisääntyneitä palkkakustannuk-
sia. 

Hyväksyessään perhevapaita koskevat lait eduskunta hyväksyi seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa vanhempainvapaiden jakautumista 
työnantajien kesken ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaittujen epäkoh-
tien korjaamiseksi siten, etteivät vanhemmuudesta ja perhevapaiden käyttämi-
sestä aiheutuvat kustannukset aiheuta kohtuutonta taakkaa yksittäisille työn-
antajille. 
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4.4 Samanarvoinen työ – tutkimus- ja 
kehittämishanke 

Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jossa sitoudutaan 
edistämään palkkatasa-arvoa muun muassa työn vaativuuden arviointiin liittyvillä toi-
menpiteillä. Lisäksi eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto kehittää menetel-
män, jolla töiden vaativuutta on mahdollista vertailla eri toimialojen välillä. 

Hankkeen tavoitteena oli samapalkkaisuuden vahvistaminen. Hankkeessa tarkastel-
laan palkkausjärjestelmiä, työn vaativuuden arviointia ja sama palkka samanarvoi-
sesta työstä -periaatteen toteutumista oikeudellisesta näkökulmasta työ- ja virkaehto-
sopimuksissa sekä pilottiorganisaatioissa. 

Hankkeen tutkijoiden mielestä samanarvoisen työn tarkastelua työpaikoilla edistäisi 
koko organisaation kattavien palkkausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöönotto. 
Työpaikoilla pitäisi myös nykyistä enemmän panostaa tasa-arvosuunnitelmiin ja niihin 
liittyviin palkkakartoituksiin. Lisäksi työpaikoilla olisi syytä lisätä tietoa ja viestintää 
palkkausjärjestelmistä ja palkkauksen perusteista. Nykyistä lainsäädäntöä voisi mah-
dollisesti tarkentaa mm. samanarvoisen työn määritelmällä ja selkeyttämällä työehto-
sopimusten roolia. Tutkijoiden mukaan palkkatasa-arvon parantamisessa vaaditaan 
työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä. Työehtosopimuskirjauksissa olisi hyvä selkeästi 
mahdollistaa koko organisaation kattavien palkkausjärjestelmien rakentaminen. 

4.5 Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset 
samapalkkaisuusnäkökulmasta – 
tutkimushanke 

Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jossa edellytetään, 
että palkkatasa-arvoa edistetään muun muassa arvioimalla työehtosopimusten suku-
puolivaikutukset samapalkkaisuusohjelmassa. Hanke tutkii työehtosopimusten vaiku-
tuksia erityisesti palkkatasa-arvon kannalta. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointia 
yhtenä samapalkkaisuuden edistämisen keinona. Hanke arvioi, onko työehtosopimuk-
sissa sellaisia rakenteita ja määräyksiä, jotka asettavat sukupuolet erilaiseen ase-
maan tai eriyttävät naisten ja miesten palkkausta. Hanke arvioi joidenkin keskeisten 
työehtosopimusten sukupuolivaikutukset. Arvioinnissa keskitytään palkanmuodostuk-
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seen ja palkkausjärjestelmiin ja lisäksi selvitetään määräysten soveltamista työpaikka-
tasolla. Tarkoituksena on tunnistaa erityisesti samapalkkaisuuteen liittyviä työehtoso-
pimusten sukupuolivaikutusten arviointien kehittämiskohteita. 

Hankkeen toimikausi kestää 31.3.2023 asti. 

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tiedonkeruuta on rajoittanut kunta-alan, joidenkin 
muiden alojen ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan neuvottelutilanne. Hank-
keen ajanjaksoon sisältyi perhevapaalainsäädännön uudistaminen ja siihen liittyvien 
ratkaisujen sopiminen työ- ja virkaehtosopimuksiin. 
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5 Johtopäätökset ja suositukset 

5.1 Naisten ja miesten palkkaero ja muuttunut 
toimintaympäristö 

5.1.1 Samapalkkaisuusohjelmien vaikuttavuusanalyysi 

Naisten ansioiden osuutta miesten ansioista kuvaavasta pitkän aikavälin tilastosta 
(kuva 1) voisi päätellä, että samapalkkaisuusohjelmien käynnistämisellä on ollut mer-
kittävä vaikutus naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventumiseen. Ta-
loustieteellistä analyysia ei asiasta kuitenkaan ole tehty ja yhtä hyvin voidaan työ-
markkinoista, lainsäädännöstä ja taloussuhdanteista löytää muitakin vaikuttavia teki-
jöitä. 

Jos halutaan arvioida samapalkkaisuusohjelmien vaikuttavuutta miesten ja naisten 
keskiansioiden välisen eron muuttumiseen, olisi se nyt mahdollista. Käytettävissä on 
riittävästi tietoa samapalkkaisuusohjelmia edeltävältä ajalta ja käynnissä on jo neljän-
nen hallituskauden samapalkkaisuusohjelma. Seuraavien hallitusten samapalkkaisuu-
teen tehtävien panostusten tehokkaimman kohdentamisen kannalta tällainen vaikutta-
vuustutkimus olisi perusteltu. 

Suositus 1: Tehdään taloustieteellinen vaikuttavuusanalyysi, jossa selvitetään 
samapalkkaisuusohjelmien, lainsäädännön muutosten, taloussuhdanteiden, 
työmarkkinoiden rakennemuutosten ja työmarkkinatoimenpiteiden vaikutuksia 
naisten ja miesten keskiansioiden eron muutoksiin. 

Kustannusvaikutus: 150 000 – 400 000 euroa 

5.1.2 Muuttunut toimintaympäristö 

Elinkeinoelämän keskusliiton sääntömuutos, jolla EK on rajannut itseltään palkkausta 
koskevat sopimukset, on vaikuttanut rajoittavasti samapalkkaisuusohjelman 2020-
2023 toimenpiteistä sopimiseen. Useat toimenpiteet on sanoitettu niin, että toimenpi-
teessä ei kehoteta työ- ja virkaehtosopimusosapuolia toimenpiteen toteuttamiseen. 
Kehottamisen sijaan joko suositellaan tai toivotaan ja todetaan, että osapuolet voivat 
niin halutessaan toteuttaa sovitun toimenpiteen. 
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Kymmenestä toimenpiteestä neljä on sellaisia, joissa toimijoita ovat työ- ja virkaehto-
sopimusosapuolet. Työ- ja virkaehtosopimusosapuolet näyttävät syystä tai toisesta si-
toutuneen heikosti samapalkkaisuusohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin. Tilannetta 
ei voida korjata pelkästään viestinnän keinoin, vaan toimenpiteitä harkittaessa on huo-
mioitava eri työmarkkinaosapuolten mandaatit. 

Suositus 2: Seuraavaa samapalkkaisuusohjelmaa suunniteltaessa etsitään ta-
poja, joilla työ- ja virkaehtosopimusosapuolet saadaan aktiivisiksi toimijoiksi ja 
osallisiksi samapalkkaisuusohjelmaan. 

5.2 Samapalkkaisuusohjelman käsitteet, 
tavoitteet, mittarit ja arviointi 

5.2.1 Käsitteet 

Kolmikantaisessa samapalkkaisuusohjelmassa ei ole määritelty ohjelmassa käytettyä 
samapalkkaisuus-käsitettä. Haastatteluissa kaikilta haastateltavilta kysyttiin ohjel-
massa käytettyjen käsitteiden selkeyttä. Suurin osa haastatelluista ilmoitti ymmärtä-
vänsä, mitä samapalkkaisuudella tarkoitetaan, mutta tiedostavansa, että käsite ei ole 
yleisesti selkeä.  

Samapalkkaisuudesta keskusteltaessa puhutaan kuitenkin usein sekaisin eri ilmiöistä. 
Keskustelussa tarkoitetaan joko poliittista palkkauksen tasa-arvotavoitetta tai Tilasto-
keskuksen mittaamaa naisten ja miesten keskiansiota tai sopimusalalla ja työpaikoilla 
esiintyvän selittämättömän palkkaeron poistamista tai tasa-arvolain edellyttämää vaa-
timusta maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa. Samapalkkai-
suusohjelman ulkopuoliselle lukijalle käsitteen määrittelemättömyys voi aiheuttaa se-
kaannusta. 

Samapalkkaisuuskäsitteen erilaiseen tulkintaan vaikuttavat käsittelytilanteen lisäksi 
haastattelujen perusteella erilaiset näkökulmat samapalkkaisuuteen. Eri osapuolten 
intressit ohjaavat tulkintaa laajentavasti tai rajaavasti. Samapalkkaisuuskäsitteen 
määrittelemättömyys johtaa epäselvyyksiin keskusteluissa ja mahdollisesti vaikeuksiin 
päästä yhteisymmärrykseen vaikuttavista toimenpiteistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Samapalkkaisuuden perusteet ja edistämi-
nen kuvataan samapalkkaisuuskäsitettä eri yhteyksissä. Se tarkoittaa pyrkimystä to-
teuttaa oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen palkkaus sukupuolten välillä. Poliittisena 
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käsitteenä samapalkkaisuus edellyttää eriarvoistaviin palkkarakenteisiin puuttumista 
ja niiden korjaamista. 

Samapalkkaisuusohjelmassa 2020–2023 on kolmikantaisesti sovittu päätavoitteeksi 
sukupuolten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen. Seurantaa varten mittariksi on 
samoin kolmikantaisesti sovittu Tilastokeskuksen ansiotasotilasto.  

Suositus 3: Keskustelun selkeyttämiseksi ja kohdistamiseksi haluttuun ilmiöön 
tulisi samapalkkaisuusohjelmassa jatkossa määritellä ohjelmassa käytettävät 
käsitteet.  

5.2.2 Tavoitteet 

Samapalkkaisuusohjelman kaudella 2015–2019 naisten ja miesten keskimääräinen 
palkkaero kaventui 17 prosentista 16 prosenttiin. Vuodesta 2006 lähtien palkkaero on 
kaventunut keskimäärin 0,3 prosentin keskivauhtia. 

Samapalkkaisuusohjelman 2020–2023 osapuolet – hallitus, työnantajakeskusjärjestöt 
ja palkansaajakeskusjärjestöt – sitoutuivat tavoitteeseen, että sukupuolten keskimää-
räinen palkkaero kapenee entistä nopeammin. Numeerista tavoitetta ei sovittu, mutta 
käytännössä tavoite merkitsi yli 1,2 prosenttiyksikön kapenemista naisten ja miesten 
keskimääräisessä palkkaerossa hallituskauden aikana. Tavoitteen toteutuessa palk-
kaero vuonna 2023 olisi siis alle 14,8 prosenttia. 

Tavoite määriteltiin päätavoitteeksi. Päätavoitteen toteutumista kuvaava mittari kätkee 
sisälleen sekä toivottuja että ei-toivottuja muutoksia. Siksi päätavoitetta olisi hyvä mo-
nipuolistaa osatavoitteilla, joiden avulla toimenpiteitä voidaan tarkemmin kohdentaa 
toivottuihin muutoksiin. 

Päätavoitteen lisäksi samapalkkaisuusohjelman 2020–2023 kymmenestä toimenpi-
teestä vain yhdelle toimenpiteelle on sovittu oma tavoite. Kun toimenpiteille ei ole ase-
tettu omia tavoitteita, on toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitava suhteessa päätavoit-
teeseen ja sen mittaamiseen. Toimenpiteiden vaikutukset päätavoitteen saavuttami-
seen ovat yleensä välilliset ja niiden arviointi ennakkoon tai edes jälkikäteen ei ole 
helppoa. 

Suositus 4: Seuraavassa samapalkkaisuusohjelmassa päätavoitteen lisäksi 
kullekin yksittäiselle toimenpiteelle asetetaan oma tavoitteensa. 
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5.2.3 Mittarit ja arviointi 

Samapalkkaisuusohjelman tavoitteen etenemisen seuraamiseksi on sovittu vain yksi 
mittari. Tavoitteena olevaa naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kaventu-
mista mitataan seuraamalla naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron kehitty-
mistä. Käytössä on Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi, joka on laskettu kokoaikaisten 
palkansaajien säännöllisen työajan keskikuukausiansioista. Ansiotasoindeksi ei sisällä 
ylityötä eikä pääsääntöisesti osa-aikatyötä. Sillä mitataan palkkaeroa juridisen suku-
puolen mukaan. 

Tilastossa naisten ja miesten säännöllisen työajan ansioiden kehittymisestä ovat mu-
kana vain kokoaikatyötä tekevät palkansaajat. Sen ulkopuolella on kasvava osa-ai-
kaisten ryhmä, yksinyrittäjät ja alustataloudessa päätyönään työskentelevät. Tilasto 
kattaa kuitenkin 83% työvoimasta. 

Käytetty mittari, johon samapalkkaisuusohjelman määrällinen päätavoite on sidottu 
suoraan ja yksi osatavoite epäsuorasti, on mittaamisen kannalta helppo ja selkeä. 
Sitä on syytä käyttää myös jatkossa. Naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero on 
kuitenkin ylätason mittari, johon liittyy käytännön ongelmia. Se voi peittää alleen erilai-
sia muutoksia naisten ja miesten palkoissa niin, että muutokset eivät tule mittarissa 
näkyviin. Toisaalta se voi myös näyttää tavoitteen edistymisen, mutta peittää alleen 
sen, millainen muutos edistymisen on aiheuttanut tai että edistymiseen johtanut muu-
tos onkin epätoivottu. 

Yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten mittaamiseksi ei ole sovittu mittareita, joten 
myös yksittäisten toimenpiteiden vaikutusta tulee arvioida suhteessa naisten ja mies-
ten keskimääräisen palkkaeron kehittymiseen. Osatavoitteiden yhteys ainoaan ansio-
tasomittariin on välillinen ja välillisen vaikutuksen mittaaminen on vähintäänkin epä-
varmaa. Yksittäisten toimenpiteiden vaikutusta ja niiden tavoitteiden mahdollista saa-
vuttamista voitaisiin vaihtoehtoisesti arvioida ennakkoarviointina syy- ja seuraussuh-
teita hahmottamalla ja kuvaamalla niiden perusteella vaikutusmekanismeja ja vaiku-
tusketjuja. 

Toimenpiteitä valmistelevien työryhmien tulisi siis itse arvioida vaikutusmekanismeja 
ja vaikutusketjuja, joista ilmenee, miten toimenpiteen oletetaan vaikuttavan.  

Suositus 5: Samapalkkaisuusohjelman yksittäisiä toimenpiteitä asetettaessa nii-
den oletettavista vaikutuksista tehdään ennakkoarviointi. Ennakkoarviointi voi-
daan toteuttaa kuvaamalla oletetut vaikutusketjut. 
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5.2.4 Ulkopuolinen arviointi 

Samapalkkaisuusohjelman mukaan hallituskauden loppupuolella toteutetaan sama-
palkkaisuusohjelman kokonaisarviointi ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Kokonaisar-
viointi sisältää myös hallituksen muiden samapalkkaisuutta vahvistavien tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden arvioinnin. Kokonaisarviointi selvittää hallituksen ja työmarkki-
nakeskusjärjestöjen samapalkkaisuustoimenpiteiden tuloksia ja vaikuttavuutta. 

Ulkopuolisen arvioinnin tarkoituksena on riippumattoman tiedon tuottaminen päätök-
senteon tueksi. 

Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan 
halutut tulokset ja vaikutukset. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa 
toiminnan tuloksellisuudesta ja sillä voidaan mitata aikaansaatuja muutoksia. Vaikut-
tavuuden arviointi on mahdollista, kun on tiedossa lähtötilanne, toimenpiteet ja toi-
menpiteiden jälkeen riittävästi tietoa lopputilanteesta.  

Kokonaisarvio samapalkkaisuustoimenpiteiden tuloksista ja vaikuttavuudesta tehdään 
ohjelman ja toimenpiteiden vielä jatkuessa. Kun osa toimenpiteistä on vielä aloitta-
matta, osa kesken ja osa on tehty, mutta toimeenpano edelleen kesken, on mahdo-
tonta arvioida toimenpiteiden, samapalkkaisuusohjelman tai hallituksen hankkeiden 
vaikuttavuutta. Samapalkkaisuusohjelman vaikuttavuusarvioinnin kannalta ongelmal-
lista on lisäksi se, että Tilastokeskuksen ansiotilasto – ainoa mittari – ei ole reaaliai-
kainen. Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteiden toimeenpano on aloitettu kesällä 
2021, joten toimenpiteet eivät ole vielä voineet vaikuttaa vuoden 2021 ansioihin. Vuo-
den 2021 ansiotilasto julkaistiin lokakuussa 2022. 

Vaikuttavuuden arviointia on edellytetty myös kolmelta edelliselta selvityshenkilöltä. 
Jokainen on joutunut toteamaan, että osa toimenpiteistä on kesken ja toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutuksista ei ole saatavissa tietoa. Vaikuttavuusarviointia voidaan 
tehdä monella tavalla, mutta usein se edellyttää tutkimusta. Hyödyllistä olisi arvioida, 
mistä toimenpiteistä erikseen teetetään vaikuttavuusanalyysi tai vaikuttavuusarviointi. 
Tässä raportissa esitetään taloustieteellisen vaikuttavuusanalyysin tekemistä sama-
palkkaisuusohjelman, taloussuhdanteiden, työmarkkinoiden rakenteen ja työmarkkina-
toimenpiteiden vaikutuksista naisten ja miesten keskiansioiden eron muutoksiin. 

Haastatteluissa ulkopuolista arviointia pidettiin yleisesti tarpeellisena. 
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Suositus 6: Politiikan ja hallinnon avoimuuden vahvistamiseksi on edelleen 
syytä toteuttaa ulkopuolinen arviointi samapalkkaisuusohjelman ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden tavoitteista, toteuttamisesta ja ennakkoarviointien 
osuvuudesta.  

Kustannusvaikutus: 40 000 – 50 000 euroa 

5.3 Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteet 
5.3.1 Palkka- ja sopimuspolitiikka 

Valtiovarainministeriön alaisen tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan lak-
kauttaminen ei ole poistanut tarvetta muodostaa työmarkkinaosapuolten ja valtion yh-
teistä tietopohjaa työmarkkina- ja suhdannetilanteesta ja niiden näkymistä. Samapalk-
kaisuusohjelmassa korvaavaa työtä on tehty työmarkkinakeskusjärjestöjen ekonomis-
tiryhmässä. Naisten ja miesten palkkaeron muutoksiin vaikuttavat työ- ja virkaehtoso-
pimukset, mutta myös taloussuhdanteet, työmarkkinat ja työmarkkinoiden rakenne-
muutokset ja paikalliset palkankorotuserät. Vaikka keskitettyjä ja tulopoliittisia ratkai-
suja ei olekaan näköpiirissä, olisi yhteisen tietopohjan muodostaminen kollektiivisopi-
musten palkanmuodostuksesta päättävien tahojen ja valtion kanssa kansantalouden 
kehityksen ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeätä.  

Tarvittavat osaamisresurssit ovat edelleen olemassa valtiovarainministeriössä ja työ-
markkinajärjestöissä. 

Suositus 7: Valtiovarainministeriön johdolla käynnistetään valtion ja asian-
omaisten työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyö, jolla varmistetaan yhteisen 
tietopohjan muodostamisen mahdollisuus työmarkkina- ja suhdannetilanteesta 
ja niiden näkymistä. 

5.3.2 Segregaation purkaminen 

Samapalkkaisuusohjelman segregaation purkamiseen tähtääviin toimenpiteisiin –  
alueellinen strateginen yhteistyö, keinot ja työkalut työpaikoille segregaation purka-
miseksi ja kehittämistyö pilottiorganisaatioiden kanssa sekä tutkimushanke urakehi-
tyksen ja ammattirakenteen muutoksen vaikutuksista palkkaukseen – on kohdistettu 
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samapalkkaisuusohjelman suurin taloudellinen panostus, 440 000 euroa. Segregaa-
tion purku on myös haastattelujen perusteella arvioitu samapalkkaisuusohjelman 
hankkeista tehokkaimmaksi ja vaikuttavimmaksi.  

Hankkeissa tullaan saamaan kokemusta eri toimijoiden alueellisesta yhteistyöstä, esi-
merkkejä keinoista ja käytännöistä tasa-arvon edistämiseksi ja segregaation purka-
miseksi työpaikoilla, kokemuksia keinojen toimivuudesta alueverkostoissa ja pilottior-
ganisaatioissa sekä sukupuolten urakehityksen ja ammattirakenteen vaikutuksista 
palkkaeroon. Pitkäjänteinen eri toimijoiden yhteistyö on edellytys toivottujen vaikutus-
ten aikaansaamiseksi koulutuksen ja työelämän segregaation vähentämisessä.  

Ongelmaksi tässä, kuten muissakin ulkopuolelta ohjatuissa ja ulkopuolisella rahoituk-
sella kustannetuissa hankkeissa, tulee olemaan saavutettujen vaikutusten kestävyys. 

Tilastokeskuksen toteuttama tutkimushanke Sukupuolten työurat ja ammattisegregaa-
tio sukupuolten palkkaerojen taustalla tarkastelee sukupuolten urakehitystä ja urake-
hityksen vaikutusta palkkaukseen. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Hankkeen 
tuloksina saataneen hyödyllistä tietoa muun muassa siitä, missä vaiheessa sukupuol-
ten työurat alkavat eriytyä, miten naiset ja miehet siirtyvät eri tehtäviin ja mikä on ilmi-
öiden palkkavaikutus. 

Jotta hankkeisiin kohdistetut panokset ja siitä saatava konkreettinen kokemus ja tieto 
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin ja kestävästi, tulisi huolehtia siitä, että 
hankkeiden loppuminen vuonna 2023 ja 2024 ei johda yhteistyöverkostojen hajoami-
seen ja toiminnan hiipumiseen. 

Suositus 8: Segregaation purku -hankkeessa rakennetut yhteistyöverkostot 
integroidaan olemassa oleviin työelämän ja koulutuksen alueellisiin rakenteisiin 
ja hankkeisiin ja segregaation purkamisen keinoista kerätyllä kokemuksella ja 
tiedolla vahvistetaan niiden toimintaa vaikuttavammaksi. 

5.4 Perhevapaauudistus 
Perhevapaauudistuksen vaikutukset naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron 
pienenemiseen tulevat olemaan hitaita, koska isien perhevapaiden käytön oletetaan 
lisääntyvän verkkaisesti. Jos lisäksi työmarkkinoilla on pitkään tilanne, että vanhem-
painvapaiden palkoista ei päästä uudistuksen edellyttämiin sopimuksiin, voi olettaa, 
että epävarma tilanne vähentää isien halukkuutta lisätä vanhempainvapaan käyttöä. 
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Perhevapaauudistuksen tultua voimaan 1.8.2022 ja kun useimmissa työehtosopimuk-
sissa ei ole onnistuttu sopimaan vanhempainrahakauden palkallisuuden muuttami-
sesta, on ilmeistä, että useilla työpaikoilla on vanhempainrahan palkallisuuden suh-
teen lainvastainen tilanne. Tilanteen kattava ratkaiseminen on työehtosopimus-
osapuolten käsissä.  

Haastatteluissa ilmeni, että jotkut yksittäiset yritykset ovat ratkaisseet tilanteen ilman 
työehtosopimusmääräyksiä pidentämällä toisen vanhemman palkallisen vanhempain-
vapaan vastaamaan synnyttäjän palkallista vapaata. 

Vaikka perhevapaauudistuksen tavoitteena ei ole naisten ja miesten keskimääräisten 
ansioiden eron pienentäminen, on se lain esitöissä kuitenkin arvioitu uudistuksen välil-
liseksi vaikutukseksi. Eduskunnan lausuman rajoittuminen yrityksiin mahdollisesti koh-
distuviin kohtuuttomiin kustannuksiin ja työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa ilmen-
neet ongelmat vanhempainvapaan palkallisuuden sopimisessa antavat aihetta perhe-
vapaauudistuksen vaikutusten laajempaan seurantaan. 

Suositus 9: Työ- ja virkaehtosopimuksissa tehtäviä vanhempainvapaan 
palkkausta koskevia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia naisten ja miesten 
palkkaerojen kehitykseen seurataan sekä arvioidaan mahdollisia tarvittavia 
toimenpiteitä perhevapaiden kehittämiseksi tukemaan naisten ja miesten 
keskiansioiden eron pienentämistä. 

Arvio kustannuksista: 50 000 – 100 000 euroa 

5.5 Samanarvoinen työ – tutkimus- ja 
kehittämishanke 

Tutkimushankkeessa on tehty perusteellinen selvitys virkaehtosopimusten ja yleissito-
vien työehtosopimusten palkkausjärjestelmistä ja niiden perusteena käytetyistä työn 
vaativuuden arvioinneista. Myös sama palkka samanarvoisesta työstä -periaatteen to-
teutuminen oikeudellisesta näkökulmasta edellyttää tutkimuksen mukaan lainmuutos-
ten tarpeen arviointia. Tutkimus tarjoaa perusteita työpaikkakohtaisiin, työ- ja virkaeh-
tosopimuskohtaisiin ja lainsäädännöllisiin kehittämistoimiin. 

Suositus 10: Tutkimushankkeessa esitetyt suositukset otetaan huomioon 
tulevissa samapalkkaisuusohjelmissa, palkka-avoimuusdirektiivin täytäntöön-
panossa ja muissa samapalkkaisuustoimenpiteissä. 
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5.6 Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset 
samapalkkaisuusnäkökulmasta – 
tutkimushanke 

Suomessa on hyvin vähän tutkimustietoa työehtosopimusjärjestelmän vaikutuksista 
samapalkkaisuuteen. Tässä hankkeessa tullaan saamaan käyttökelpoista tietoa työ- 
ja virkaehtosopimusten palkkausjärjestelmien vaikutuksista sukupuolten välisiin palk-
kaeroihin, samapalkkaisuusohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanosta työ- ja virka-
ehtosopimuksissa ja perhevapaauudistuksen vaikutuksista naisten ja miesten ansioi-
den kehittymiseen. 

Suositus 11: Seuraavassa samapalkkaisuusohjelmassa sovitaan tutkimuksen 
perusteella käyttökelpoisiksi osoittautuvista konkreettisista toimenpiteistä työ- 
ja virkaehtosopimusten ja sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämiseksi  
samapalkkaisuutta edistäviksi. 
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6 Lopuksi 
Naisten ja miesten välinen palkkaero johtuu useista tekijöistä. Tästä syystä on erityi-
sen tärkeää, että samapalkkaisuuteen tähtäävät toimenpiteet perustuvat tietoon.  

Samapalkkaisuuden edistämisessä on käytettävissä ainakin kolme eritasoista väli-
nettä: lainsäädäntö ja siihen liittyvä virallinen valvonta, työmarkkinajärjestöjen sopi-
mustoiminta ja siihen liittyvä valvonta ja niiden lainsäädäntöön liittyvä neuvonta ja 
epävirallinen valvonta sekä tutkimustiedon lisääminen ja kehittämishankkeet. Vaikka 
nämä keinot ovat erillisiä, ne ovat kuitenkin yhteyksissä toisiinsa ja vaikuttavat rajaa-
vasti tai laajentavasti toistensa tehokkuuteen. Kuulemisessa ja haastatteluissa pal-
kansaajajärjestöjen edustajat korostivat lainsäädännön tehokkuutta ja sen tarpeen li-
sääntymistä viime vuosina. Vakiintuneesti työmarkkinajärjestöt ovat pitäneet kolmi-
kantaista sopimista ja kolmikantaista valmistelua Suomen vahvuutena työelämän ke-
hittämisessä. Kolmikantainen sopiminen on kuitenkin EK:n mandaatin kapeutumisen 
myötä menettänyt voimaansa. 

Lainsäädäntöhankkeet ovat normaalitilanteessa pitkäkestoisia, mutta ne luovat työ-
markkinasuhdanteista riippumatonta turvaa edellyttäen, että toimeenpano, valvonta ja 
oikeussuojakeinot ovat tehokkaat. Tasa-arvovaltuutettu on viimeksi vuonna 2022 
eduskunnalle antamassaan kertomuksessa kiinnittänyt huomiota valvontaresurssien 
riittämättömyyteen ja oikeussuojakeinojen tehostamistarpeeseen. Lainsäädännön py-
syvyys tekee siitä myös jäykän ja olosuhteiden muutoksiin hitaasti reagoivan. 

Työmarkkinajärjestöjen sopimustoiminta mahdollistaa sille kuuluvilla asia-alueilla toi-
mintaympäristön muutosten edellyttämät nopeatkin muutokset. Sopimustoiminnassa 
vaikuttaa kuitenkin myös neuvotteluvoima, joka ei ole samanlainen eri aloilla eikä 
myöskään työpaikoilla. Virallisista tilastoista jää näkymättömäksi työmarkkinajärjestö-
jen neuvonta, ohjaus ja valvonta työpaikkojen samapalkkaisuuskysymyksissä. Tasa-
arvovaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle 2022 olevan liitteen mukaan tasa-arvo-
valtuutetulle on palkkasyrjintään liittyviä yhteydenottoja tullut vuosittain 29–58 kappa-
letta vuosina 2017–2021. Työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen neuvonnan tai neu-
vottelujen perusteella ratkaistujen palkkasyrjintäepäilyjen tai -tapausten määrää ei ole 
tiedossa. Yleisen elämänkokemuksen perusteella voi kuitenkin olettaa, että näin rat-
kaistuja tapauksia on enemmän kuin yhteydenottoja tasa-arvovaltuutettuun. 

Tutkimushankkeista saatava tieto ei ole nopeasti sovellettavissa, mutta se on julki-
sesti arvioitavissa ja sen käyttöaika on yleensä pitkä. Suomessa ongelmaksi voi muo-
dostua alan tutkijoiden harvalukuisuus ja pieni tutkimusyhteisö. Kuitenkin päätöksen-
teon perustuminen tietoon on nimenomaan pienessä maassa olennaista.  
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Kehittämishankkeissa päästään usein lähelle työyhteisöjä ja ihmisten arkea. Kehittä-
mishankkeiden kriittinen kohta on kuitenkin niiden vaikuttavuuden kestävyys. Jat-
kossa tulisikin kiinnittää erityisesti huomiota ulkopuolisella ohjauksella ja rahoituksella 
aikaansaatujen vaikutusten juurruttamiseen omarahoitteisiksi käytännöiksi. 

Samapalkkaisuusohjelmaan ja hallituksen samapalkkaisuustoimenpiteisiin kuuluvien 
tutkimushankkeiden johtopäätöksissä ja suosituksissa korostuu toimenpiteiden koh-
distaminen työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työpaikoille. Useiden haastateltujen näke-
myksen mukaan on niin, että mitä lähemmäksi työntekoa mennään, sen vähemmän 
esiintyy palkkaeroja naisten ja miesten välillä ja palkkaerot muodostuvat lähinnä alo-
jen välisistä eroista. Alojen välisiä palkkaeroja ei enää ratkaista keskitetyillä palkkarat-
kaisuilla. Palkkaratkaisut tehdään sopimusalakohtaisesti tai yrityskohtaisesti. Myös 
nämä seikat tukevat työ- ja virkaehtosopimusosapuolten ottamista mukaan samapalk-
kaisuusohjelman aktiivisiksi toimijoiksi. 

Edellisten samapalkkaisuusohjelmien selvityshenkilöt ovat suositelleet toimenpiteiden 
vähentämistä ja kohdistamista vaikuttavammin. Samaa voi suositella edelleen, kuiten-
kin aiemmalla huomautuksella: sukupuolten välisiin palkkaeroihin vaikuttavat monet 
seikat eikä ole tehokasta resurssien käyttöä keskittyä monisäikeisessä ongelmassa 
vain yhteen tekijään. Samapalkkaisuusohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta lisäisi 
myöskin se, että toimenpiteet olisivat konkreettisia. Korkean tason ryhmän jäsenten, 
ministereiden ja työmarkkinajärjestöjen johtajien, sitoutuminen ohjelmaan on ratkaise-
van tärkeää. 

Suuret kiitokset kaikille kuulemiseen ja haastatteluihin osallistuneille. Henkilökohtaiset 
luottamukselliset haastattelut avasivat samapalkkaisuutta ja siihen liittyviä tavoitteita 
ja haasteita enemmän kuin pystyin etukäteen kuvittelemaan. Siihen antamanne aika 
oli arvokasta. Lienee myös suomalainen tapa, että asiantuntija-apua on saatavissa, 
kun sitä tarvitaan. Kiitos kaikille asiantuntijoille tähän työhön antamastanne ajasta. 

Erityiskiitokset haluan osoittaa Outi Viitamaa-Tervoselle, Milla Sandtille ja Raimo Anti-
lalle. Olen saanut kaiken tarvitsemani sisältöavun, teknisen avun, keskustelun ja kan-
nustuksen, mitä olen tarvinnut ja halunnut. 
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Johtava asiantuntija Hanna Kivistö valtioneuvoston kanslian strategiayksiköstä sanoi, 
että hienoinkaan analyysi tai arviointi ei ole minkään arvoinen ellei se mene käyttöön. 
Toivon, että myös tästä arvioinnista on apua – tai ainakin ajatuksen aihetta - niin halli-
tusohjelmasta neuvotteleville ja sitä toimeenpaneville kuin myös työmarkkinaosapuo-
lille tavoiteltaessa naisten ja miesten samapalkkaisuutta. 

Helsingissä 9. tammikuuta 2023 
Leila Kostiainen  
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7 Haastattelut ja kuuleminen 
Arviointia ja raporttia varten on haastateltu ja saatu asiantuntija-apua 59 henkilöltä. 
Haastattelut on suoritettu suurimmaksi osaksi yksilöhaastatteluina. Haastattelun run-
kona on ollut etukäteiskysymykset, joita on jonkin verran muokattu kohderyhmän mu-
kaan. Haastattelun perusrunko on käsitellyt samapalkkaisuusohjelmien yleistä merki-
tystä, hallituksen samapalkkaisuustavoitteiden ilmenemistä ohjelmasta, ohjelman toi-
menpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta suhteessa ohjelman tavoitteeseen, työehto-
sopimusosapuolten osallisuutta samapalkkaisuusohjelmaan, samapalkkaisuusohjel-
mien tarpeellisuutta tulevaisuudessa ja ulkopuolisen arvioinnin merkitystä. 

Haastattelut olivat luottamuksellisia ja toteutettiin pääsääntöisesti tapaamisina. Ta-
voitteena oli saada tietoa samapalkkaisuusohjelman toimenpidekokonaisuuden 
taustoista ja näkemyksiä mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista samapalkkaisuus-
ohjelman jatkoa ajatellen. 

Aiemmista arvioinneista poiketen tähän arviointiin on haastateltu myös työ- ja 
virkaeh-tosopimusosapuolten edustajia, samapalkkaisuusohjelman ulkopuolella 
toimivia asiantuntijoita sekä ohjelman kannalta keskeisiä ministereitä. 

7.1 Korkean tason ryhmä – haastattelut 
Andersson Li, opetusministeri OKM 

Blomqvist Thomas, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri OM 

Eloranta Jarkko, puheenjohtaja SAK 

Haatainen Tuula, työministeri TEM 

Jalonen Markku, toimitusjohtaja KT 

Löfgren Maria, puheenjohtaja Akava 

Ojanen Sari, neuvottelujohtaja VTML 

Oksala Ilkka, johtaja EK 

Palola Antti, puheenjohtaja STTK 

Piepponen Anna Kaarina, työmarkkinajohtaja KIT 

Piispanen Pekka, johtaja Akava 
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7.2 Asiantuntijaryhmä – haastattelut 
Ahtiainen Minna, johtaja STTK 

Antila Raimo, osastopäällikkö STM 

von Boehm Timo, lakimies KIT 

Happonen Mika, neuvotteleva virkamies VTML 

Jalkanen Seija, johtava asiantuntija TEM 

Leppänen Katja, asiantuntija EK 

Mironen Anne, työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija SAK 

Rajanen Jari, neuvotteleva virkamies OKM 

Saaristo Heikki, johtava työmarkkina-asiamies KT 

Savinko Lotta, päällikkö Akava 

7.3 Muut asiantuntijat – haastattelut ja 
asiantuntija-apu 

Aalto Tuomas, lakimies Journalistiliitto 

Auvinen Tanja, johtaja STM 

Bruun Niklas, professori emeritus 

Ciriolo Emanuele, JRC Competense Centre on Behavioral Insights, EU:n komissio 

Collin Annika, erityisasiantuntija VNK 

Hankamäki Teemu, neuvottelujohtaja TEK 

Janas Pirkko, ylitarkastaja Tasa-arvovaltuutetun toimisto 

Kirvesniemi Else-Mai, toiminnanjohtaja Tehy 

Kivistö Hanna, johtava asiantuntija VNK 

Laine Pekka, erikoistutkija Tilastokeskus 

Lavikkala Anna, työmarkkinajohtaja Kaupanliitto 

Lehtoranta Tanja, työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Pro 

Lindroos Petri, neuvottelujohtaja OAJ 

Liukko Arno, hallitusneuvos VNK 
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Maarianvaara Jukka, tasa-arvovaltuutettu 

Maliranta Mika, johtaja Labore 

Mähönen Erno, erityisasiantuntija TEM 

Mänttäri Tuomas, työmarkkinajohtaja HALI 

Niemi-Laine Päivi, puheenjohtaja JHL 

Nokso-Koivisto Oskari, projektipäällikkö Aalto-yliopisto 

Nousiainen Kevät, professori emerita 

Nummila Harri, yliaktuaari Tilastokeskus 

Oras Tytti, lakimies Journalistiliitto 

Paavola Silja, puheenjohtaja Super 

Pälvimäki Leona, hallintoassistentti VNK 

Rahkola Joonas, pääekonomisti Keva 

Rantala Kati, tutkimusjohtaja Helsingin yliopisto 

Ruohoniemi Jarkko, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden työnantajat 

Rytkönen-Sandberg Atte, asiantuntija SY 

Römpötti Essi, erityisasiantuntija VNK 

Rönni-Sällinen Annika, puheenjohtaja PAM 

Saari Juho, professori Tampereen yliopisto 

Sajavaara Anu, valtakunnansovittelija 

Sarhimaa Jukka, johtaja Metsäteollisuus 

Tala Jyrki, professori emeritus 

Teräsaho Mia, kehittämispäällikkö THL 

Viitamaa-Tervonen Outi, projektipäällikkö STM 

Virolainen Meri, arviointineuvos VNK 

Virtanen Jyrki, työmarkkinajohtaja Teollisuusliitto 
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7.4 Kuuleminen 
Avoimeen kuulemiseen 27.10.2022 kutsuttiin 61 ja siihen osallistui 35 henkilöä. Kuu-
lemiseen ilmoittautuneille jaettiin selvityshenkilön Alustavia havaintoja -esitys. Kuule-
misesta on laadittu muistio, joka on liitteenä sivulla 47. 
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8 Lähteet 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja 
varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, HE129/2021 vp (ns. 
perhevapaauudistus)  

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi COM (2021) 93 
final Miesten ja naisten samapalkkaisuudenperiaatteen soveltamisen lujittamisesta 
palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla 

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
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9 Liitteet 
Samapalkkaisuusohjelma 2020–2023 

Muistio kuulemisesta 27.10.2022 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syyskuussa kokonaisarvioinnin palkkatasa-ar-
voa edistävistä toimenpiteistä. Kokonaisarvioinnista on sovittu kolmikantaisessa sa-
mapalkkaisuusohjelmassa 2020–2023. Arviointiin kuuluvat sekä ohjelma että hallituk-
sen omat samapalkkaisuushankkeet. Riippumattoman arvioinnin tekee oikeustieteen 
kandidaatti Leila Kostiainen. 

Kokonaisarvioinnista järjestettiin kuuleminen 27.10.2022. Kuulemiseen kutsuttiin 
kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt sekä laajasti palkansaaja- ja työnantajaliittoja. Kut-
suttuina olivat myös samapalkkaisuusohjelman asiantuntijaryhmä, meneillään olevien 
samapalkkaisuushankkeiden tutkijat ja muita keskeisiä samapalkkaisuustoimijoita.  

Kuulemisen osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti siihen,  

• millaiset toimenpiteet ovat vaikuttavimpia samapalkkaisuustavoitteen 
saavuttamiseksi 

• miten työ- ja virkaehtosopimusosapuolet tulisi jatkossa sitouttaa ohjel-
maan ja 

• tulisiko samapalkkaisuuteen tähtäävien toimenpiteiden olla ensisijaisesti 
hallituksen, kolmikantaisen yhteistyön vai työ- ja virkaehtosopimus-
osapuolten tehtävänä. 

Toimenpiteistä vaikuttavimpina pidettiin palkansaajapuolella lainsäädäntötoimia, erityi-
sesti palkka-avoimuutta ja samanarvoisen työn määrittelyä tasa-arvolaissa, ja työnan-
tajapuolella työelämän ja koulutuksen segregaation purkamista. 

Työ- ja virkaehtosopimusosapuolten mukanaoloa samapalkkaisuusohjelmassa ja sen 
valmistelussa pidettiin jatkossa toivottavana. Samalla useissa puheenvuoroissa ko-
rostettiin tes/ves –osapuolten itsenäistä roolia palkka- ja sopimuspolitiikassa. 

Samapalkkaisuustoimenpiteiden nähtiin yleisesti olevan kaikkien osapuolten tehtävä. 
Erityisesti palkansaajapuolella korostettiin myös valtiovallan keskeistä roolia ja lain-
säädäntöä. Kolmikantaisen yhteistyön jatkumista samapalkkaisuuden edistämisessä 
pidettiin tarpeellisena useimmissa puheenvuoroissa. 
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