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Palkka-avoimuus Suomen lainsäädännössä
• Julkisen sektorin palkansaajien palkkatiedot ovat julkisia nimikirjalain 7 

§:n perusteella.
• Julkisella sektorilla tarkoitetaan valtiota, kuntia ja evankelis-

luterilaista kirkkoa.
• Huom: sote-uudistuksen mukaisia ”hyvinvointialueita” ei olla 

lisäämässä palkka-avoimuuden piiriin.
• Yksityisellä sektorilla yleistä palkkojen julkisuutta ei ole. Joillakin 

työpaikoilla on sovittu, että palkkatiedot julkaistaan esimerkiksi kahdesti 
vuodessa. Tämä on työntekijöille vapaaehtoista.

• Tasa-arvolaissa (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) säädetään 
palkkatietojen käsittelystä tasa-arvosuunnitelmien palkkakartoitusten 
yhteydessä sekä silloin, kun työntekijä epäilee palkkasyrjintää.
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Palkkatietojen käsittely syrjintätilanteissa
• Tasa-arvolain 10 §:n mukaan yönantajan on annettava selvitys 

työntekijälle tämän palkkauksen perusteista ja muut työntekijää 
koskevat välttämättömät tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, 
onko mukaista palkkasyrjinnän kieltoa noudatettu.

• Työntekijällä on siis oikeus saada työnantajalta tiedot vain oman 
palkkauksensa perusteista, ei verrokin palkasta.

• Henkilöstön edustajalla on itsenäinen tiedonsaantioikeus tietoja 
yksittäisen työntekijän palkasta tämän suostumuksella tai 
työntekijäryhmän palkoista, jos on aihetta epäillä palkkasyrjintää. 

• Palkkasyrjintää epäilevän pyynnöstä henkilöstön edustaja voi saada 
tiedot ilman verrokin suostumustakin tasa-arvovaltuutetun kautta silloin, 
kun epäilyyn on ”perusteltua aihetta”. 
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Palkkatietojen käsittely palkkakartoituksessa 1/2
• Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan vähintään 30 työntekijää työllistävän 

työnantajan on laadittava joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja 
muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka 
mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. 

• Tasa-arvosuunnitelmaan täytyy sisällyttää koko henkilöstöä koskeva 
palkkakartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja 
palkkaeroista.

• Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan 
palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja 
miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.
Jos palkkakartoitus toimisi kuten on tarkoitettu, se auttaisi sekä 

edistämään palkkatasa-arvoa että havaitsemaan palkkasyrjintää!
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Palkkatietojen käsittely palkkakartoituksessa 2/2

• Palkkakartoituksessa muodostetaan ensin vertailtavat ryhmät 
vaativuus- tai tehtäväryhmien perusteella. 

• Lähtökohtana on kokonaispalkkojen tarkastelu.
• Jos ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja 

miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä 
palkkaerojen syitä ja perusteita.

• Esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan 
keskeisimpiä palkanosia.

• Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on 
ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.
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Lainsäädännön ongelmia: palkkasyrjintä
• Yksityisellä sektorilla palkkasyrjintää epäilevällä työntekijällä ei ole 

oikeutta saada verrokin palkkatietoja työnantajalta, jos verrokki ei itse 
halua antaa niitä.

• Henkilöstön edustaja voi saada tiedot tarvittaessa tasa-arvovaltuutetun 
kautta, mutta tätä mahdollisuutta ei ole käytetty. Tasa-arvovaltuutettu 
on arvostellut menettelytapaa byrokraattiseksi, eikä sitä luultavasti 
tunneta työpaikoilla.

• Jos työpaikalla ei ole henkilöstön edustajaa tai tämä ei halua edistää 
asiaa, on työntekijän vaikea viedä asiaa eteenpäin.

• Tasa-arvovaltuutettu voi selvittää palkkasyrjintäepäilyä, mutta silloin 
asiakkaalta tarvitaan tieto verrokista ja perusteita epäilylle.
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Lainsäädännön ongelmia: palkkakartoitus
• Palkkakartoitusta koskeva säännös on kolmikantavalmistelun ja monen 

kompromissin tulos, joten se on jäänyt epäjohdonmukaiseksi.
• Palkkojen tarkastelun tapa ei useinkaan mahdollista palkkakartoituksen 

tarkoituksen toteutumisen. Olennaista on se, miten vertailtavat ryhmät 
muodostetaan; ne ovat yleensä liian laajoja tai liian suppeita.

• Säännöksessä on useita epämääräisiä ilmaisuja, joihin eduskuntakin 
kiinnitti huomiota: Mitä tarkoittavat ”selkeät erot”? Entä ”keskeisimmät 
palkanosat”? EU:n lainsäädäntö edellyttää, että kaikki palkanosat ovat 
syrjimättömiä.

• Tietosuojaan vedoten yksilötason palkkoja ei välttämättä tarkastella 
lainkaan. Työnantaja voi myös edellyttää, että tarkasteltavissa ryhmissä 
on jopa 10 miestä ja 10 naista, mikä vaikeuttaa palkkavertailuja.
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Miten ongelmat saataisiin korjattua?
• Yksittäiselle työntekijälle on annettava mahdollisuus saada työpaikalla 

verrokin palkkatiedot, jos hän epäilee palkkasyrjintää. Tiedonsaantiin voi 
liittää salassapitovelvoitteen.

• Palkkakartoitussäännöstä on selkiytettävä:
− Vertailuryhmien valinnan olisi tuettava palkkakartoituksen 

tarkoitusta. 
− Henkilöstön edustajien tulee voida tarkastella palkkoja ja palkkaeroja 

koko henkilöstön osalta, tarvittaessa myös yksilötason palkkatietoja.
− Palkat tulisi kuvata jo palkkakartoituksen tekovaiheessa 

palkanosittain, koska kaikkien palkanosien on oltava syrjimättömiä.
• Tasa-arvovaltuutetun resursseja olisi lisättävä, jotta suunnitelmia 

voitaisiin valvoa paremmin. Valvottavia työnantajia on 8500.
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Hallitusohjelman kirjaukset
• Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan palkka-

avoimuudesta seuraavasti:
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 
yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia 
lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

• Kolmikantainen työryhmä valmistelee tasa-arvolain muutokset 31.3.2021 
mennessä. Elinkeinoelämän keskusliitto jättäytyi pois työryhmän työstä 
sen alkuvaiheessa.
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Kiitos!
jukka.maarianvaara@oikeus.fi
p. +358 295 666 831
www.tasa-arvo.fi
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