
 

   
 

Sukupuolten välisen palkkaeron vähentäminen,  
EPSU 2009 -kongressin samapalkkaisuutta koskevien 

päätöslauselmien toteuttaminen 
 
 
Sukupuolten välistä palkkaeroa käsiteltiin Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen 
federaation (EPSU) Kunta- ja aluehallinnon komitean (LRG), Valtionhallinnon komitean 
(NEA) ja Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan komitean (HSS) viimeksi pidetyissä kokouksissa. 
Kunta- ja aluehallinnon komitean ja Valtionhallinnon komitean kokouksissa keskustelun 
laajempana asiayhteytenä oli oikeudenmukaisen palkkajärjestelmän erilaisiin elementteihin 
keskittyvän Pay Checklist -tarkistuslistan kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
komitean kokouksessa käyty keskustelu oli osittain jatkoa komitean vastaukselle Jane 
Pillingerin laatimaan raporttiin sukupuolten välisestä palkkaerosta hoitoalalla. 
 
Palkkatasa-arvo on asetettu prioriteetiksi myös EPSU:n toimintasuunnitelmassa seuraavalle 
viisivuotiskaudelle kahden viime kesäkuun kongressissa sovitun päätöslauselman pohjalta. 
Päätöslauselmissa ei pelkästään velvoitettu EPSU:a ja sen jäsenliittoja tekemään työtä 
sukupuolten välisen palkkaeron supistamiseksi viidellä prosenttiyksiköllä 
(http://www.epsu.org/a/5534), vaan myös selvittämään, miten ne voisivat puuttua siihen, että 
naisvaltaisilla aloilla ja naisvaltaisissa ammateissa palkka on yleensä pienempi (sekä miehillä 
että naisilla) kuin niillä aloilla ja niissä ammateissa, joissa miehet muodostavat työntekijöiden 
enemmistön (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Kolmen pysyvän komitean kokouksissa oltiin yhtä mieltä siitä, että on tärkeää seurata tiiviisti 
samapalkkaisuuden kehitystä ja erityisesti selvittää se palkkaerojen suuruus, joka vallitsee 
kunkin jäsenliiton toimialan keskeisellä sektorilla, ammattiryhmässä tai työpaikassa sen 
mukaan, mikä näistä on palkkaeron kannalta merkityksellisin. 
 
Pyydämme jäsenliittoja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, jotta voimme määritellä 
tämänhetkisen tilanteen ja jotta pystymme arvioimaan palkkatasa-arvon edistymistä tämän 
vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen vuosittain EPSU:n seuraavaan kongressiin asti, 
joka pidetään vuonna 2014.  
Vastauksista esitetään raportti jokaiselle pysyvälle komitealle niiden kokouksissa lokakuussa 
2010, ja kaikista vastauksista laadittua yhteenvetoa käsitellään Brysselissä 7. - 8.12.2010 
pidettävässä EPSU:n TES-konferenssissa.  
 
 
Huomioita sukupuolten välisestä palkkaerosta 
Palkkatasa-arvo on enemmän kuin sen varmistamista, että miehet ja naiset saavat samaa 
palkkaa samasta työstä (vaikka sekin on hyvin tärkeää!). Sukupuolten välistä palkkaeroa 
mitataan yleensä vertaamalla miesten ja naisten keskipalkkaa ottaen huomioon työhön 
käytetty aika. Palkkaero voidaan laskea tietyllä alalla tai tietyssä työpaikassa. Lukujen 
merkityksellisyys voi olla riippuvainen siitä, missä määrin jäsenliitot neuvottelevat 
alakohtaisella ja/tai paikallisella tasolla.  
 
Sukupuolten välinen palkkaero on indikaattori, joka kuvaa yleisesti miesten ja naisten välisen 
epätasa-arvon laajuutta. Olennaista on analysoida tarkemmin miesten ja naisten välisen 
palkkaepätasa-arvon syitä. Esimerkiksi ikä, virkaikä, palvelusaika sekä yleisen ja ammatillisen 
koulutuksen taso voivat kaikki vaikuttaa siihen, että naisten keskipalkka on pienempi kuin 



 

   
 
miesten keskipalkka. Näihin ongelmiin voidaan vastata erilaisilla toimenpiteillä, esimerkiksi 
parantamalla naisten ammatillista koulutusta ja etenemismahdollisuuksia sekä puuttumalla 
siihen vaikutukseen, joka äitiyslomaan ja lastenhoitoon liittyvällä poissaololla on naisten 
palkkaan ja etenemismahdollisuuksiin.   
 



 

   
 
 
Sukupuolten välistä palkkaeroa koskevia kysymyksiä jäsenliitoille 

 
 
Onko teillä tietoa naisten ja miesten palkoista omalla alallanne, työpaikassanne, 
ammatissanne tai asianomaisessa neuvotteluryhmässä? 
 
Jos tällaisia lukuja ei ole, voitteko selittää syyn niiden puuttumiseen?  
(Onko esimerkiksi työnantaja kieltäytynyt antamasta niitä?) 
 
Miten suuri sukupuolten välinen palkkaero alallanne / työpaikallanne on tällä hetkellä, ja onko 
teillä lukuja, jotka ilmentävät viimeisten viiden vuoden trendiä?  
(Sukupuolten välinen palkkaero on miesten ja naisten keskiansioiden välinen ero) 
 
Oletteko neuvotelleet työnantajan kanssa jostakin ongelmasta, joka vahvistaa sukupuolten 
välistä palkkaeroa, kuten esimerkiksi: 
 
• Naisten keskittyminen matalapalkkaisiin töihin 

• Se missä määrin naiset ovat joutuneet jäämään osa-aikatöihin mutta haluavat 
kokoaikaista työtä / työajan lisäämistä  

• Palkkajärjestelmien avoimuus ja palkkarakenteen elementit (esimerkiksi bonukset ja 
suoritepalkka), jotka voivat periaatteessa aiheuttaa naisten syrjintää 

• Suuremmat palkankorotukset pienipalkkaisimmille ja/tai naisvaltaisille ammateille 

• Ammatilliset koulutus- ja etenemismahdollisuudet naisille 

• Äitiysloman ja vanhempainloman vaikutus naisten palkkoihin ja tulevaisuudennäkymiin 

• Lastenhoidon saatavuus tai tuki lasten tai hoitoa tarvitsevan aikuisen hoidosta koituviin 
kustannuksiin 

• Ulkoistamisen vaikutus   

• Työaikojen joustavuus 

 
Millaisia tuloksia on saatu? 
 
Lähetä vastauksesi osoitteeseen nsalson@epsu.org ja rpond@epsu.org 
 
Pyydämme sinua vastaamaan 1. syyskuuta 2010 menness ä, niin että pystymme 
laatimaan raportit lokakuussa pidettäviä pysyvien k omiteoiden kokouksia varten.  
 
Kiitos! 


