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Tiivistelmä: Tutkimuksessa esitetään arvioita julkisen sektorin kuukausipalk-
kaisten miesten ja naisten välisen palkkaeron kaventamisen kustannuksista. Val-
tion ja kuntien osalta arvioidaan tämän noin kahdenkymmenen prosentin 
palkkaeron viiden prosenttiyksikön kaventamisen minimikustannukset hypoteet-
tisessa tilanteessa, jossa vain naisten palkkoja nostetaan sekä esitetään esimerkki-
laskelmia siitä, miten kustannukset riippuvat siitä, kuinka palkankorotukset 
suunnataan. Kuntien osalta lasketaan vielä erikseen sosiaali- ja terveyssektorille 
sekä sosiaali- ja terveyssektorin naisvaltaisissa matalapalkka-ammateissa työs-
kenteleville suunnatuin palkankorotuksin tapahtuvan palkkaerojen kavennuksen 
hinta. Miesten ja naisten palkkaeron viiden prosenttiyksikön kavennuksen mini-
mikustannukseksi saadaan kunnille 640 miljoonaa euroa ja valtiolle 110 miljoo-
naa euroa, kun laskelmat tehdään 2008 palkoin. Kuntien sosiaali- ja 
terveyssektorin naisvaltaisten matalapalkka-ammattien palkankorotusten kustan-
nus olisi noin 724 miljoonaa euroa. 
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Abstract: The unadjusted gender wage differential in the Finnish public sector is 
approximately twenty percent. We present estimates of the cost of reducing this 
differential by five percentage points. The minimum achievable cost is calculated 
at 640 million euros for the municipal employees and 110 million euros for the 
central government employees, in 2008 wages. The minimum is achieved in the 
hypothetical case where only women’s wages are raised; we also show how the 
cost evolves as a function of the gender composition of the group whose wages 
are raised. In a separate example we draw an estimate of how much it would cost 
to narrow the municipal sector wage gap by targeting the money to the employ-
ees in low-wage health and social sector occupations dominated by women – the 
cost is estimated at 724 million euros. 
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Yhteenveto

Tämän sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen taustalla on Vanhasen 
hallituksen (2003–2007) ja työmarkkinaosapuolten samapalkkaisuusohjelma, 
jonka yhtenä tavoitteena on kaventaa miesten ja naisten keskimääräistä palkka-
eroa vähintään viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Naisten ja 
miesten palkkaero valtion ja kuntasektorin sisällä on lähellä koko maan keskiar-
voa, eli kahtakymmentä prosenttia. Tässä selvityksessä esitetään arvioita sille, 
paljonko molempien sektoreiden sisäisen palkkaeron kavennus viidellä prosent-
tiyksiköllä maksaisi yleisesti ja kuntien osalta erityisesti silloin, jos palkankoro-
tukset kohdistettaisiin sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisissa matalapalkka-
ammateissa työskenteleville. 

Laskelmien lähtökohtana ovat vuoden 2005 julkisen sektorin yksilötason palkka-
rakenneaineistot. Kustannusarviota on lähdetty tekemään sillä oletuksella, että 
kuntien ja valtion työvoimarakenne vastaa aineistovuoden tilannetta ja että julki-
sen sektorin palkkakehitys jatkuu viime vuosien kaltaisena. Kustannuslaskelmis-
sa on huomioitu, että osa palkankorotuksista palaa kunnille ja valtiolle tulo- ja 
kulutusveroina. Palkankorotusten muita taloudellisia vaikutuksia sen sijaan ei ole 
tämän selvityksen puitteissa huomioitu. 

Palkkaeron kaventamisen kustannuksia on arvioitu useammalla eri tavalla. Mi-
nimikustannusarvio on saatu laskemalla esimerkki, jossa palkankorotukset suun-
nattaisiin vain naisille. Tällöin päädytään arvioon, jossa palkkaeron viiden 
prosenttiyksikön kavennuksen hinta vuonna 2008 olisi kuntasektorilla vähintään 
640 miljoonan euroa ja valtiolla noin 110 miljoonaa euroa. Näistä arvioista kus-
tannukset kasvavat sitä suuremmiksi, mitä enemmän miehiä kuuluu palkankoro-
tuksia saavien työntekijöiden joukkoon. Jos kuntien palkankorotukset 
suunnattaisiin sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisiin matalapalkka-ammatteihin, 
olisi kustannusarvio vuodelle 2008 noin 724 miljoonaa euroa. Selvityksessä on 
vuonna 2008 tehtävien kertakorotusten lisäksi arvioitu vuotuisia kustannuksia, 
jos palkkaeron kaventamiseen tarvittavat korotukset jaksotetaan vuosille 2008–
2015.

Julkisen työvoimarakenne tulee eläköitymisen johdosta muuttumaan voimak-
kaasti seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Vanhempiin kohortteihin verrattuna 
nuoret naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja ja koulutuksellinen segregaa-
tio on vähentynyt. Tämä tullee automaattisesti kaventamaan palkkaeroja jossain 
määrin. Naisvaltaisille aloille suunnatut palkankorotukset voivat silti olla tarpeen 
samapalkkaisuusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. 
Toinen julkisen sektorin palkkauksessa tapahtunut ja parhaillaan tapahtumassa 
oleva suuri rakenteellinen murros on uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto. 
Tämän muutoksen vaikutusta palkkatasa-arvoon ei ole tutkittu, mutta teoriassa 
sen pitäisi johtaa entistä oikeudenmukaisempaan ja paremmin tehtävien vaati-



vuutta vastaavaan palkkaukseen. Jatkossa tutkimusta tulisi suunnata siihen, miten 
uudet palkkausjärjestelmät tukevat samapalkkaisuustavoitetta. 
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1 Taustaa 

Kuntien kuukausipalkkaisten kokoaikaisten ja -palkkaisten naisten keskipalkka 
vuoden 2005 lokakuussa oli 2199 euroa ja miesten 2745 euroa1. Naisten keski-
palkka oli siis 19,9 prosenttia matalampi kuin miesten. Valtiolla naisten keski-
palkka oli 2409 euroa ja miesten 2944, eli naisten keskipalkka oli 18,2 prosenttia 
miesten palkkaa matalampi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että yksityisellä sek-
torilla kuukausipalkkaisten naisten keskipalkka oli 2345 euroa ja miesten 3085 
euroa, eli palkkaero oli 24 prosenttia2. Valtaosa näistä eroista johtuu ammatilli-
sesta segregaatiosta, eli miesten ja naisten voimakkaasta jakautumisesta eri tehtä-
viin3.

Kunnilla oli vuonna 2005 15 650 tuntipalkkaista työntekijää, joista valtaosa oli 
miehiä (13 234 miestä, 2416 naista). Naisten säännöllisen työajan keskituntiansio 
oli 10,00 euroa ja miesten keskituntiansio 11,58, eli palkkaero suhteessa miesten 
palkkaan oli 13,6 prosenttiyksikköä. Kuntien tuntipalkkaiset työntekijät on jätetty 
tämän selvityksen ulkopuolelle, koska tuntipalkkojen käsittely olisi ongelmallista 
samassa kehikossa kuukausipalkkojen kanssa. Valtiolla oli vuonna 2005 202 tun-
tipalkkaista työntekijää, jotka on myös jätetty tämän selvityksen ulkopuolelle. 

Kolmikantaisessa samapalkkaisuusohjelmassa4 asetetaan tavoitteeksi, että mies-
ten ja naisten keskiansioiden noin kahdenkymmenen prosentin ero kaventuisi 
viiteentoista prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tämän selvityksen tarkoitukse-
na on tuottaa yksinkertaisia laskelmia siitä, mikä olisi tämän viiden prosenttiyk-
sikön kavennuksen hinta valtiolle ja kunnille niiden omien työntekijöiden osalta 
sekä minkä hintaisia olisivat kuntien sosiaali- ja terveydenhoitoaloille suunnatut 
noin viisi prosenttiyksikköä muita aloja nopeamman palkkakehityksen takaavat 
korotukset. Erikseen arvioidaan naisvaltaisimmille aloille suunnattujen korotus-
ten vaikutusta ja hintaa. 

Tässä selvityksessä ei oteta kantaa siihen, tulisiko naisten ja miesten palkkaeroja 
kaventaa, tai jos tulisi, niin millä keinoin. Palkkaero tullee pienenemään jonkin 
verran automaattisesti nuorten naisten miehiin nähden korkeamman koulutusta-
son ja vähemmän koulutettujen kohorttien eläköitymisen kautta. Samapalkkai-
                                             
1 Kuntien palveluksessa oli lokakuussa 2005 noin 241 000 kokoaikatyötä tekevää kuukausipalkkaista 
naista ja 63 000 miestä. Yhteensä kunta-alalla työskenteli 361 000 kuukausipalkkaista naista ja 86 000 
miestä. Valtiolla lukumäärät ovat vastaavasti noin 51 000 kokoaikaista naista, 56 000 kokoaikaista mies-
tä, yhteensä 60 000 naista ja 62 000 miestä. 
2 Tässä lähteenä ovat omat laskelmat kuntien ja valtion palkka-aineistosta. Luvut poikkeavat joitakin 
euroja seuraavista Tilastokeskuksen virallisista tilastoista: Valtion kuukausipalkat 2005, Kuntien kuukau-
sipalkat 2005. Yksityisen sektorin luvut TK:n julkaisuista Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2005 ja 
Yksityisen sektorin tuntipalkat 2005. 
3 Yksityisen sektorin osalta ks. Korkeamäki, Kyyrä ja Luukkonen (2004), julkisen sektorin osalta Vartiai-
nen (2001). 
4 Samapalkkaisuusohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:11. 
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suusohjelmassa asetettuun tavoitevuoteen 2015 mennessä työmarkkinoiden ra-
kennemuutokset, kuten esimerkiksi ammatillisen segregaation väheneminen, 
hoiva-alojen mahdollinen työvoimapula tai uudet sopimusaloja ylittävät, tehtävi-
en vaativuuteen perustuvat palkkausjärjestelmät, tuskin kuitenkaan yksin ehtivät 
saada aikaan tavoitellun suuruista sukupuolten välisen palkkaeron kaventumista. 
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2 Laskelmien lähtökohdat ja oletukset 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi, mitä aineistoja selvityksessä on käytetty ja 
kerrotaan, mitä asioita palkankorotusten kustannuksia arvioitaessa on huomioitu. 
Luvun lopussa mainitaan myös seikkoja, joita ei ole huomioitu, mutta joiden vai-
kutus sekä kustannuksiin että tulevaan palkkakehitykseen voi olla merkittävä. 

2.1 Aineistot ja palkkakäsitteet 

Kaikki laskelmat perustuvat vuoden 2005 lokakuun julkisen sektorin palkka-
aineistoihin, eli laskelmat on tehty samojen yksilötason aineistojen pohjalta, jois-
ta Tilastokeskus on julkaissut Valtion kuukausipalkat 2005 ja Kuntasektorin pal-
kat 2005. Mainitut tilastot sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen aineistojen 
laadusta ja käsitteistä. 

Tässä selvityksessä käytetyt palkkakäsitteet ovat

- säännöllisen työajan kuukausipalkka ja 
- kokonaiskuukausiansio. 

Säännöllisen työajan ansio pitää sisällään peruspalkan lisäksi euromääräisinä 
maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut sään-
nöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansioon lasketaan edellisten 
lisäksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, päivystyspalkkiot, varallaolokorvaukset, 
hälytysrahat yms. säännöllisen työajan ylittävän työsuorituksen perusteella mak-
setut lisät. Lomarahat eivät kuulu kumpaankaan palkkakäsitteeseen. Lomaraho-
jen on arvioitu olevan puolet säännöllisen työajan kuukausipalkasta. 

Miesten ja naisten palkkaero on vakiintuneen tavan mukaan laskettu kokoaika-
työtä tekevien ja täysimääräistä palkkaa saavien kuukausipalkkaisten henkilöiden 
palkoista. Kustannuslaskelmissa sen sijaan on oletettu, että myös osa-aikaiset ja 
vähennetyllä palkalla olevat kuukausipalkkaiset henkilöt saavat samansuuruisen 
(prosentti)korotuksen kuin kokoaikatyötä tekevät samassa ammatissa toimivat 
kollegansa. Kun tässä selvityksessä puhutaan naisten ja miesten palkkaeron ka-
ventamisesta viidellä prosenttiyksiköllä, tarkoitetaan kokoaikaisten täysipalkkais-
ten henkilöiden säännöllisen työajan ansioita. 

2.2 Välilliset työvoimakustannukset ja palkankorotusten muut 
kustannusvaikutukset 

Välillisiä työvoimakustannuksia eli sosiaalivakuutusmaksuja on arvioitu melko 
karkealla tavalla. Vuonna 2005 ne olivat valtiolla keskimäärin 27,2 prosenttia ja 
kunnilla 30,4 prosenttia henkilön palkkasummasta. Näitä arvoja on käytetty kai-
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kissa tämän selvityksen laskelmissa. Vuoteen 2007 mennessä kuntien maksut 
ovat nousseet vajaalla prosenttiyksiköllä ja valtiolla laskeneet pari prosenttiyk-
sikköä, eikä niiden tulevasta kehityksestä voitane sanoa mitään täsmällistä. 

Osa maksetuista palkankorotuksista palautuu verotuloina valtiolle ja kunnille. 
Tämä on pyritty huomioimaan valtion osalta siten, että jokaiselle henkilölle on 
arvioitu tulojen perusteella valtion tuloveron rajaveroaste, jonka mukainen osa 
palkankorotuksesta siis palautuisi suoraan takaisin. Tähän arvioon liittyy epä-
tarkkuutta, sillä vuositulojen arvioiminen lokakuun tulojen perusteella ja ilman 
tietoa muista ansiotuloista on jossain määrin epävarmaa. Valtion tuloveron raja-
veroprosentin täsmälliseksi määräämiseksi pitäisi verotettavien tulojen lisäksi 
tietää vielä vähennykset, joten tässä tehty arvio verotulojen kasvusta on hiukan 
liian suuri. Kuntien osalta rajaveroarviona on käytetty keskimääräistä kuntien 
tuloveroprosenttia, joka vuonna 2005 oli 18,3. 

Välillisten verojen vaikutusta on arvioitu siten, että palkankorotuksesta on ensin 
vähennetty verot ja työntekijän sotumaksut ja jäljelle jäävästä osasta 96 prosent-
tia on arvioitu käytettävän kulutukseen. Kulutustutkimuksen mukaan luku olisi 
joitakin prosenttiyksiköitä pienempi, mutta toisaalta kansantalouden tilinpidon 
mukaan suurempi, joten tähän lukuun on päädytty kompromissina. Kulutuksesta 
puolestaan välillisiä veroja oli 2005 noin 17,97 prosenttia. Tämä on siis otettu 
mukaan valtion palkankorotusten hintaa laskevana tekijänä. 

2.3 Huomioitavia seikkoja 

Palkankorotusten kustannusvaikutusta laskettaessa on oletettu, että lokakuun ti-
lanne on edustava koko vuoden osalta. Toisin sanoen oletetaan, että jokaisena 
vuoden kuukautena henkilöstön rakenne ja lukumäärä vastaavat lokakuussa 2005 
havaittua. Tällöin kausivaihtelu jää huomiotta ja aiheuttaa jonkin verran virhettä 
arvioituihin vuosikustannuksiin. 

Palkankorotusten dynaamisia vaikutuksia talouteen ei ole huomioitu. Myöskään 
erilaisten ansiosidonnaisten tulonsiirtojen vähenemistä tulojen kasvun myötä ei 
ole otettu huomioon. 

Laskelmissa, joissa palkankorotukset on jaksotettu välille 2008–2015, ei ole 
huomioitu kohortti- tai muita työvoiman rakenteessa tapahtuvien muutosten vai-
kutusta, vaan kuntien ja valtion työvoimarakenteen oletetaan pysyvän ennallaan. 
Muun muassa eläköityminen tulee kuitenkin vaikuttamaan merkittävästi sekä 
kuntien että valtion työvoimarakenteeseen. 
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3 Palkkaeron viiden prosenttiyksikön kavennuksen 
hinta

Luvussa 3 tarkastellaan, paljonko palkkaeron viiden prosenttiyksikön kavennus 
kunta- ja valtiosektorilla maksaisi eri tavoin toteutettuna. Yksikään vaihtoehto ei 
itsessään ole realistinen, vaan tarkoituksena on antaa osviittaa kustannusten mit-
taluokasta ja palkkaeron kavennuksen vaatimien palkankorotusten suuruudesta. 
Ensimmäisen esimerkkitapauksen tilanne, jossa oletetaan, että vain naisten palk-
koja korotetaan, antaa alarajan palkkaeron kavennuksen kustannuksille (jos mies-
ten nimellispalkkojen alentaminen suljetaan pois). Esimerkki 2 puolestaan 
osoittaa yleisemmin, että palkankorotusten kohdentamisella on merkittävä vaiku-
tus kustannuksiin, jos tavoitteeksi asetetaan tietyn suuruinen miesten ja naisten 
kokonaispalkkaeron kavennus. Mitä naisvaltaisemmalle ryhmälle korotus teh-
dään, sitä pienemmät ovat kustannukset. Kolmannessa ja neljännessä esimerkissä 
lasketaan miesten ja naisten palkkaeron kaventamisen kustannuksia vain kun-
tasektorille ja tapauksessa, jossa palkankorotukset kohdennetaan koko sosiaali- ja 
terveyssektorille tai sosiaali- ja terveyssektorin naisvaltaisille ja matalapalkkaisil-
le aloille. 

3.1 Esimerkki 1: vain naisten palkkoja korotetaan 

Alla esitetään miesten ja naisten palkkaeron kaventamisen kustannukset kuvit-
teellisessa tilanteessa, jossa palkankorotus annetaan kaikille kunta- ja valtiosekto-
rin naisille5. Tällöin korotuksen hinta tulee käytetyksi palkkaeron kaventamisen 
mielessä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

Kunnat 

Jos olisi mahdollista korottaa yksinomaan naisten palkkoja ja korotus tehtäisiin 
yhdellä kertaa, pitäisi naisten palkkoja korottaa kunnissa noin 6,2 prosenttia6.
Tällöin 19,9 prosentin palkkaero kaventuisi 14,9 prosenttiin. Tällaisen korotuk-
sen hinta voidaan laskea kertomalla naisten vuotuinen palkkasumma7 lomarahoi-
neen vaaditulla prosenttimäärällä. Näin saatuun lukuun on vielä lisättävä 
palkkasidonnaiset välilliset työvoimakustannukset. Kuntien keskimääräiset sivu-
kulut olivat noin 30,5 prosenttia vuonna 2005. Korotuksia saavien ryhmien sivu-
kulut voivat poiketa näistä, mutta vähäisessä määrin. 

                                             
5 Oleellista on siis se, että korotuksia saavat vain naiset, ei se, että korotuksia saavat kaikki naiset. 
6 Kokoaikatyötä tekevien naisten säännöllisen työajan palkka on 80,1 prosenttia miesten palkasta. Tämä 
luku on kerrottava suunnilleen 1,062:lla, jotta se kasvaisi 85,1 prosenttiin. 
7 Vuotuinen palkkasumma on laskettu kertomalla naisten lokakuun kokonaisansiot kahdellatoista; loma-
rahat on huomioitu vuositulojen arviossa lisäämällä vuosituloihin puolet säännöllisen työajan kuukausian-
siosta. Tällöin palkkasummaan vaikuttava henkilöstön kausivaihtelu jää ottamatta lukuun. 
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Näistä oletuksista lähtien ja vuoden 2005 palkkatilastojen pohjalta saataisiin nais-
ten uudeksi säännöllisen työajan kuukausipalkaksi korotuksen jälkeen 2336 eu-
roa, naisten vuotuinen kokonaispalkkasumma8 kasvaisi noin 526 miljoonalla 
eurolla ja sivukulut 160 miljoonalla eurolla: palkankorotuksen menovaikutus 
kunnille asettuisi noin 687 miljoonaan euroon. Noin 96 miljoonaa euroa palk-
kasumman kasvusta kuitenkin palautuisi kunnille kasvaneina tuloveroina, joten 
kokonaiskustannukset olisivat noin 590 miljoonaa euroa. Kuntasektorin kuukau-
sipalkat nousivat 2005–2006  noin 2,66 prosenttia. Jos palkkakehityksen olete-
taan jatkuvan samana ja sivukulujen pysyvän ennallaan, olisi korotuksen hinta 
vuonna 2008 tehtynä noin 639 miljoonaa euroa. Edellä mainitut luvut on esitetty 
taulukossa 1. 

Jos naisten palkkoja ajateltaisiin nostettavan tasaisesti vuodesta 2008 samapalk-
kaisuusohjelman tavoitevuoteen 2015 asti ja tavoitteena olisi edellä mainittu vii-
den prosentin kavennus palkkaeroon, pitäisi naisten palkkoja korottaa joka vuosi 
vielä 0,75 prosentilla muiden korotusten jälkeen. Jos oletetaan, että miesten palk-
kakehitys vuosina 2008–2015 vastaisi vuosien 2000–2006 kasvua (kolme pro-
senttia / vuosi), olisi naisten korotuksen oltava 3,78 prosenttia vuodessa. Tällöin 
ensimmäisen vuoden kustannukset olisivat noin 78 miljoonaa euroa ja vuonna 
2015 noin 785 miljoonaa euroa. Taulukossa 1 on eritelty myös kustannukset vuo-
sittain ja laskelmien pohjana olevat oletukset. 

                                             
8 Tässä luvussa on huomioitu kaikkien (lokakuussa 2005) kuntien palveluksessa olevien naisten koko-
naisansiot, koska oletettavasti 1) mm. ylityökorvaukset, varallaolokorvaukset, yms. nousevat samassa 
suhteessa kuin säännöllisen työajan palkkakin ja 2) myös osa-aikaisten ja osapalkkaisten ansiot nousevat 
em. suhteessa. 
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Taulukko 1. Vuotuiset kustannukset kuntien kuukausipalkkaisten palkkaeron 
viiden prosenttiyksikön kavennuksesta naisten palkkoja korotta-
malla. Luvut miljoonaa euroa. 

palkankorotus ja 
sivukulut

josta palautuu 
kunnille veroina yhteensä

miljoonaa euroa 

Kertakorotus

Vuoden 2005 palkoin 686,9 96,8 590,5

Vuoden 2008 palkoin 743,2 104,2 638,9

Korotus jaksotettu
2008–2015 

2008 90,5 12,7 77,8

2009 187,0 26,2 160,8

2010 290,1 40,7 249,4

2011 399,9 56,1 343,8

2012 516,8 72,5 444,3

2013 641,2 89,9 551,3

2014 773,5 108,5 665,0

2015 914,0 128,2 785,8
    

Oletukset

Naisten palkkasumma + kulut 2005  11 002,1 milj. €

Palkkakehitys 2005–2008  2,66 % vuodessa

Miesten palkkakehitys 2008–2015  3,00 % vuodessa

Naisten palkkakehitys 2008–2015  3,78 % vuodessa

Sivukulut  30,47 %

Kuntien keskimääräinen (raja)veroaste  18,30 %

Valtio

Miesten ja naisten keskipalkkojen ero suhteessa miesten keskipalkkaan oli vuon-
na 2005 valtiolla lähes sama kuin kunnilla. Valtion kuukausipalkkaiset naiset 
tarvitsisivat noin 6,1 prosentin korotuksen säännöllisen työajan ansioihinsa, jotta 
palkkaero kaventuisi viidellä prosenttiyksiköllä. Uusi kuukausiansio olisi koro-
tuksen jälkeen 2556 euroa. Vuotuinen palkkasumma kasvaisi korotuksen ansiosta 
noin 105 miljoonalla eurolla ja välilliset työvoimakustannukset 28 miljoonalla 
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eurolla. Kokonaiskustannus olisi siis noin 133 miljoonaa euroa vuoden 2005 
palkkojen mukaan laskettuna. Tästä summasta palautuisi valtion tuloveroina ja 
erilaisina välillisinä veroina 33 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannus miesten ja 
naisten palkkaeron viiden prosenttiyksikön kavennuksesta vuoden 2005 tiedoin 
olisi siis noin sata miljoonaa euroa. Jos valtion palkkojen oletetaan kehittyvän 
2006–2008 samoin kuin 2005–2006, eli kasvavan 3 prosenttia vuodessa, ja muut 
oletukset pysyvät ennallaan, olisi kustannus vuonna 2008 noin 109 miljoonaa 
euroa.

Edellä esitettyjen kertakustannusten lisäksi taulukossa 2 on esitetty arviot kus-
tannuksista, jos valtion naisille suunnatut korotukset jaettaisiin tasaisesti vuosille 
2008–2015. Tällöin vuotuisen palkankorotuksen olisi oltava naisilla 0,77 pro-
senttiyksikköä miehiä suurempi. Ensimmäisenä vuotena kustannukset olisivat 
noin 13 miljoonaa euroa, josta ne nousisivat vuoden 2015 135 miljoonaan eu-
roon. Kuten jaksossa 2.3 mainittiin, näihin tulevaisuuteen projisoituihin kustan-
nuksiin liittyy huomattavasti enemmän epävarmuutta kuin kertakorotusta 
koskeviin kustannuslaskelmiin. 
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Taulukko 2. Vuotuiset kustannukset valtion kuukausipalkkaisten palkkaeron 
viiden prosenttiyksikön kavennuksesta naisten palkkoja korotta-
malla. Luvut miljoonaa euroa. 

palkankorotus ja 
sivukulut

josta palautuu 
valtiolle veroina yhteensä

miljoonaa euroa 

Kertakorotus

Vuoden 2005 palkoin 133,1 33,0 100,1

Vuoden 2008 palkoin 145,4 36,0 109,4
    

Korotus jaksotettu
2008–2015 

2008 17,7 4,4 13,3 

2009 36,6 9,1 27,5 

2010 56,8 14,1 42,7 

2011 78,3 19,4 58,9 

2012 101,2 25,1 76,1 

2013 125,5 31,1 94,4 

2014 151,4 37,5 113,9 

2015 178,9 44,3 134,6 
    

Oletukset

Naisten palkkasumma + kulut 2005 2 177,8 milj. €

Palkkakehitys 2005–2008  3,00 % vuodessa

Miesten palkkakehitys 2008–2015  3,00 % vuodessa

Naisten palkkakehitys 2008–2015  3,77 % vuodessa

Sivukulut  27,21 %

Valtion tuloveron rajaveroaste valtion naisilla  22,70 %

Korotuksesta 96 % kulutukseen, jossa veroja  17,97 %
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3.2 Esimerkki 2: palkkoja korotetaan naisvaltaisilla aloilla tai 
naisvaltaisissa ammateissa 

Tässä jaksossa näytetään, kuinka korotuksia saavan alan tai ammattiryhmän 
naisvaltaisuus vaikuttaa miesten ja naisten palkkaeron kaventamisen kustannuk-
siin.

Ensimmäistä esimerkkiä realistisempi vaihtoehto sukupuolten palkkaeron pie-
nentämiseen on korottaa palkkoja esimerkiksi sopimusaloittain tai ammateittain. 
Se, millä tavoin korotukset toteutetaan, esimerkiksi uusin palkkausjärjestelmin 
tai sopimalla naispalkkaeristä, ei vaikuta palkkaeron kaventamisen kustannuk-
siin. Vaihtoehdossa, jossa palkankorotukset suunnataan naisvaltaisille aloille tai 
ammatteihin, kustannukset määräävänä tekijänä on naisten palkkasumman suh-
teellinen osuus kaikkien korotuksia saavien palkkasummasta. Mitä korkeampi on 
naisten osuus, sitä lähempänä ollaan ensimmäisessä esimerkissä laskettua kus-
tannusten alarajaa. Mitä enemmän korotusten saajien joukossa on miehiä, sitä 
suurempia palkankorotuksia tarvitaan. Korotuksien prosenttimäärä, eli monellako 
prosentilla palkkoja valitussa ryhmässä korotetaan, riippuu taasen korotuksen 
saavien ja ilman jäävien naisten ja miesten palkkasummien suhteista. Liitteessä 1 
on esitetty tarkemmin, kuinka tarvittava korotusprosentti ja kustannukset voidaan 
laskea sen jälkeen, kun on selvillä korotuksia saava ryhmä ja haluttu palkkaeron 
kavennus koko sektorilla (kunta tai valtio). 

Asian selkeyttämiseksi alla oleviin taulukoihin 3 ja 4 on koottu esimerkkilaskel-
mien tuloksia siitä, mitä viiden prosenttiyksikön palkkaeron kavennus kunnilla ja 
valtiolla maksaisi, jos palkankorotukset suunnattaisiin ammatteihin, joissa nais-
ten osuus palkkasummasta on keskimäärin vasemman sarakkeen osoittama. Li-
säksi on laskettu, mikä olisi vaadittava palkankorotusprosentti näissä ryhmissä ja 
kuinka isolle osalle miehistä ja naisista korotukset kohdistuisivat. Kustannus ei 
oleellisesti riipu siitä, kuinka ryhmät on valittu. Näissä esimerkeissä korotuksia 
saavien naisten lukumäärä on pidetty mahdollisimman suurena (ja siis korotus-
prosentti mahdollisimman pienenä) ottamalla mukaan ammatteja naisvaltaisuus-
järjestyksessä.
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Taulukko 3. Viiden prosenttiyksikön palkkaeron kavennuksen hinta kunnille 
palkankorotuksen naisiin kohdistuvan prosentin mukaan vuoden 
2008 arvioiduin palkoin laskettuna. Luvut miljoonaa euroa. 

Naisten osuus 
palkoista, % 

Naisten lkm. 
(osuus naisista) 

Miesten lkm. 
(osuus miehistä) P5*

Palkat ja
sivukulut,  M€ 

Verojen
jälkeen,  M€ 

100 9 734 133** 217,76 634,4 543,1
 (2,7 %) (0,2 %)   

98 204 988 4 156 13,01 728,0 623,3
 (56,8 %) (4,8 %)   

96 274 932 10 544 10,37 817,7 700,1
 (76,2 %) (12,2 %)   

94 291 098 14 818 10,32 891,2 763,0
 (80,7 %) (17,2 %)   

92 304 993 19 641 10,52 990,5 848,0
 (84,5 %) (22,8 %)   

90 322 106 26 934 11,11 1 159,8 993,0
 (89,3 %) (31,2 %)   

88 334 706 34 023 12,03 1 348,9 1 154,8 
 (92,8 %) (39,5 %)   

86 344 908 41 411 13,61 1 635,1 1 399,9 
 (95,6 %) (48,0 %)   

84 353 581 49 557 15,83 2 011,5 1 722,1 
 (98,0 %) (57,5 %)   

82 357 272 55 621 20,28 2 687,8 2 301,2 
 (99,0 %) (64,5 %)   

*) Sarake P5 kertoo viiden prosenttiyksikön palkkaeron kavennuksen (koko kuntasektorilla) vaatiman pal-
kankorotusprosentin, kun korotus suunnataan ammatteihin, joissa naisten osuus palkkasummasta on keski-
määrin ensimmäisen sarakkeen osoittama määrä. 
**) Ammateissa, joissa naisten osuus palkoista on 100 %, on kuitenkin 133 miestä, joille syystä tai toisesta 
(virkavapaa, tms.) ei ole maksettu / kirjattu palkkaa. 

Jos esimerkiksi kuntien palkkaeroa (taulukko 3) haluttaisiin kaventaa viidellä 
prosenttiyksiköllä, korotuksen suuntaaminen ammatteihin, joissa on vain naisia 
(naisten osuus palkkasummasta 100 %), maksaisi kunnille verotulojen kasvun 
huomioiden noin 543 miljoonaa euroa9. Kunta-alan täysin naisvaltaisissa amma-

                                             
9 Tämä on vähemmän kuin kaikille naisille tasaisesti jaetun korotuksen kustannus, sillä näissä täysin nais-
valtaisissa ammateissa kokoaikaisten kokopalkkaisten naisten säännöllisen työajan palkan osuus palk-
kasummasta on suurempi kuin kaikilla kunnan naistyöntekijöillä keskimäärin. Kavennusrahaa kuluu siis 
vähemmän osa-aikaisten ja osapalkkaisten palkkojen korotuksiin ja/tai muuhun kuin säännöllisen työajan 
palkkoihin, joiden perusteella tarvittu korotusprosentti on laskettu. 
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teissa työskentelee vain noin 2,7 prosenttia kaikista kunta-alan naisista, joten 
heidän palkkojaan olisi korotettava 218 prosentilla, jotta haluttu viiden prosent-
tiyksikön kavennus kaikkien kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkkaerossa 
saataisiin aikaan. Kuntien ammatit ovat kuitenkin segregoituneet niin voimak-
kaasti, että ammateissa, joissa naisten palkat muodostavat keskimäärin 98 pro-
senttia palkkasummasta, työskentelee melkein 57 prosenttia kaikista kunta-alan 
naisista. Jos palkankorotukset suunnattaisiin näihin ammatteihin, olisi viiden pro-
senttiyksikön kavennuksen kustannus 623 miljoonaa euroa. Tällöin palkankoro-
tus osuisi vasta 4,8 prosentille kunta-alan miehistä. Mitä enemmän naisia 
halutaan korotusten piiriin, sitä kalliimmaksi palkkaeron kiinni kurominen tulee. 

Valtion kuukausipalkkaisista yli puolet on miehiä, mutta ammatit ovat voimak-
kaasti sukupuolen mukaan segregoituneita. Näin ollen korotusten suuntaaminen 
ammatin perusteella naisille onnistuu suunnilleen yhtä hyvin kuin kunnillakin, 
mutta korotusten jakaminen yhtä suurelle osalle naisista tulee suhteellisesti kal-
liimmaksi. Jos korotus siis halutaan antaa ammatin perusteella vaikkapa 70 pro-
sentille naisista, on siitä koituva kustannus suurempi suhteessa minimikustan-
nukseen.
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Taulukko 4. Viiden prosenttiyksikön palkkaeron kavennuksen hinta valtiolle 
palkankorotuksen naisiin kohdistuvan prosentin mukaan vuoden 
2008 arvioiduin palkoin laskettuna. Luvut miljoonaa euroa. 

Naisten osuus 
palkoista, % 

Naisten lkm. 
(osuus naisista) 

Miesten lkm. 
(osuus miehistä) P5*

Palkat ja
sivukulut,  M€ 

Verojen
jälkeen,  M€ 

100 2 156 0 165,14 133,7 100,8
 (3,6 %) (0,0 %)   

98 8 265 159 49,72 140,0 107,2
 (13,8 %) (0,3 %)   

96 21 688 906 20,94 147,7 113,7
 (36,2 %) (1,4 %)   

94 26 457 1 689 17,38 154,1 118,5
 (44,1 %) (2,7 %)   

92 29 240 2 376 15,72 159,9 122,6
 (48,8 %) (3,8 %)   

90 32 290 3 341 14,40 167,5 128,2
 (53,9 %) (5,3 %)   

88 34 732 4 358 13,60 175,5 134,2
 (57,9 %) (7,0 %)   

86 36 773 5 448 13,05 184,5 140,8
 (61,3 %) (8,7 %)   

84 38 420 6 495 12,62 194,0 147,7
 (64,1 %) (10,4 %)   

82 39 839 7 527 12,43 200,8 152,9
 (66,5 %) (12,0 %)   

80 41 373 8 683 12,12 213,1 161,7
 (69,0 %) (13,9 %)   

78 43 488 10 488 11,85 226,5 171,7
 (72,5 %) (16,8 %)   

76 45 125 11 995 11,65 242,9 183,5
 (75,3 %) (19,2 %)   

74 46 745 13 696 11,58 259,1 195,4

 (78,0 %) (21,9 %)   

72 47 747 14 882 11,59 272,9 205,4
 (79,6 %) (23,8 %)    

*) Sarake P5 kertoo viiden prosenttiyksikön palkkaeron kavennuksen (koko valtiolla) vaatiman palkankoro-
tusprosentin, kun korotus suunnataan ammatteihin, joissa naisten osuus palkkasummasta on keskimäärin 
ensimmäisen sarakkeen osoittama määrä. 
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Jos taulukoiden 3 ja 4 ammattikohtaiset korotukset jaetaan vuosille 2008–2015, 
ovat ne kustannuksiltaan pienimmillään vastaavat kuin taulukoissa 1 ja 2 esitetyt 
vain naisille kohdennettujen korotusten kustannukset. Mitä enemmän korotuksi-
en saajien joukossa on miehiä, sitä enemmän kustannukset luonnollisesti nouse-
vat.

Taulukoiden 3 ja 4 luvut ovat naisten palkkaosuuden ja kustannusten suhteen 
yleispäteviä. Jos siis halutaan arvioida mille tahansa (naisvaltaiselle) alalle suun-
natun palkankorotuksen kustannuksia, kun halutaan kaventaa kokonaispalkka-
eroa viidellä prosenttiyksiköllä, voidaan se katsoa yo. taulukoista. Seuraavassa 
esimerkissä lasketaan kuntien sosiaali- ja terveysalalle kohdistettujen korotusten 
hintoja. Kun tiedetään, että näillä aloilla naisten palkkojen osuus on noin 86,5 
prosenttia palkkasummasta, voidaan taulukosta 3 päätellä viiden prosenttiyksikön 
kavennuksen hinnaksi noin 1,4 miljardia euroa vuoden 2008 palkoissa. Kun las-
kelmat tehdään todellisella aineistolla, saadaan kustannuksista jonkin verran al-
haisemmat – tämä johtuu siitä, että sosiaali- ja terveysalalla säännöllisen työajan 
palkka muodostaa suuremman osan kustannuksista kuin taulukkoon 3 valikoitu-
neessa joukossa ja täten pienempi osa korotuksesta kuluu muihin kuin säännölli-
sen työajan palkoista koituviin kuluihin. 

3.3 Esimerkki 3: palkkoja korotetaan kuntien sosiaali- ja 
terveysalalla10

Tässä esimerkissä arvioidaan kuntien sosiaali- ja terveysalalle tehdyn viiden pro-
sentin palkankorotuksen kustannuksia ja lasketaan, paljonko se vaikuttaisi kun-
tasektorin kokonaispalkkaeroon. Lisäksi lasketaan edellisen luvun hengessä, 
paljonko eräiden suurempien ammattiryhmien palkkoja pitäisi korottaa, jotta saa-
taisiin aikaan viiden prosenttiyksikön kavennus koko kuntasektorin miesten ja 
naisten palkkaerossa. 

Kuntien sosiaali- ja terveysalalla11 työskentelee lähes kaksi kolmesta kuntasekto-
rin naisesta ja ala on huomattavan naisvaltainen: työntekijöistä 91 prosenttia on 
naisia. Tälle alalle suunnattu viiden prosentin palkankorotus maksaisi vuoden 
2005 palkoin 403 miljoonaa euroa ja kuntien tuloverot huomioiden 346 miljoo-
naa euroa. Jos palkkakehitys vastaisi viimeisintä havaintoa (2005–2006, 2,66 % 
vuodessa), olisi korotuksen hinta vuoden 2008 palkoin ja verojen jälkeen 375 
miljoonaa euroa. Taulukossa 5 on lisäksi esitetty, kuinka kustannukset jakautui-

                                             
10 STM:n toimeksiannon mukaisesti. 
11 Sosiaali- ja terveysalan tehtäväalaluokitukseen kuuluvat palkansaajat: sosiaali- ja terveystoimen hallin-
to, lasten päivähoito, lasten ja nuorten laitoshuolto, muut lasten ja perheiden palvelut, vanhusten laitos-
huolto, vammaisten laitoshuolto, suojatyö ja työhön kuntoutus, kotipalvelu, muut vanhusten ja 
vammaisten palvelut, päihdehuolto, perusterveydenhuolto – avopalvelut, perusterveydenhuolto – ham-
mashoito, perusterveydenhuolto – vuodeosasto, erikoissairaanhoidon avohoito, erikoissairaanhoidon 
vuodeosasto, ympäristöterveydenhoito, muu sosiaali- ja terveystoimi. 
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sivat vuosille 2008–2015, jos korotukset jaettaisiin tasaisesti koko jaksolle. Sosi-
aali- ja terveysalalle annettu viiden prosentin korotus kaventaisi koko kuntasekto-
rin miesten ja naisten palkkaeroa 1,42 prosenttiyksiköllä. Jos sen sijaan 
haluttaisiin kaventaa kuntien kuukausipalkkaisten kokonaispalkkaeroa viidellä 
prosenttiyksiköllä sosiaali- ja terveysalan palkkoja nostamalla, muodostuisi koro-
tusprosentiksi 18,23. Tämän kokoisen palkankorotuksen kustannus vuoden 2008 
palkoin ja verot huomioiden olisi noin 1,3 miljardia euroa. 

Taulukko 5. Kuntien sosiaali- ja terveysalan palkankorotusten hinta. Luvut 
miljoonaa euroa. 

5.00 % korotus eli 
1,42 %-yksikön kavennus 

5 %-yksikön kavennus eli 
18,23 % korotus 

Palkat ja
sivukulut

Verojen
jälkeen

Palkat ja
sivukulut

Verojen
jälkeen

 miljoonaa euroa miljoonaa euroa
2005 palkoin 402,7 346,2 1 432,0 1 226,0 
2008 palkoin 435,7 374,6 1 549,4 1 326,5 

Korotus jaettuna 
2008–2015 

2008 53,3 45,8 184,4 157,9
2009 110,2 94,7 383,9 328,6
2010 170,7 146,8 599,4 513,2
2011 235,2 202,2 831,9 712,2
2012 303,7 261,1 1 082,5 926,8
2013 376,5 323,7 1 352,4 1 157,8 
2014 453,9 390,2 1 642,6 1 406,3 
2015 535,9 460,7 1 954,4 1 673,3 

Oletukset Naiset Miehet 
Kokoaikaisten ja -palkkaisten lkm. 158 607 16 195

Lkm. yhteensä 233 254 22 551
Säännöllisen työajan kk-palkka 2148 3037

Kaikkien kokonais-kk-palkka 1832 2949

Osuus kaikista kuntasektorin naisista / miehistä 64,6 % 26,2 %

Lisäksi on aiempaan tapaan oletettu, että palkat kasvavat kuntasektorilla 2006–2008 2,66 % vuo-
dessa ja sen jälkeen muilla kuin korotuksen saavilla 3 % vuodessa. Kuntasektorin palkan sivuku-
luarviona on käytetty 30,473 % vuosituloista ja kuntien keskimääräisen tuloveroasteen on oletettu 
olevan 18,3 %. 
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3.4 Esimerkki 4: palkkoja korotetaan sosiaali- ja terveysalan 
naisvaltaisissa matalapalkka-ammateissa 

Sosiaali- ja terveysala pitää sisällään paljon muitakin kuin sosiaali- ja terveys-
alaan leimallisesti kuuluvia ammatteja: muun muassa keittäjiä, kanslisteja, am-
mattimiehiä ja vahtimestareita. Toisaalta terveydenhuollon ammattilaisia 
työskentelee jonkin verran muillakin aloilla. Tämän vuoksi seuraavassa tarkaste-
lussa on otettu mukaan vain sellaiset ammatit, joiden työntekijöistä vähintään 
75 % työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. Myös ko. alan ulkopuolella, mutta 
näissä samoissa ammateissa työskentelevät, on otettu mukaan laskelmiin. Lisäksi 
ammatteja on rajattu siten, että naisten osuus on vähintään 80 % (~kuntasektorin 
keskiarvo) ja säännöllisen työajan keskipalkka vuonna 2005 oli alle 2550 euroa 
kuukaudessa, eli alle kaikkien palkansaajien keskiansion. Palkkarajaus sulkee 
ulos muiden rajausten jälkeen lähinnä lääkäreitä, psykologeja, yms. ylemmän 
korkea-asteen koulutuksen vaativia ammatteja sekä erilaisia johtajia. Pois rajattu-
jen joukossa on kuitenkin myös korkeimmin palkattuja sairaanhoitajia, kuten yli-
hoitajia ja osastonhoitajia. Yli tuhannen hengen ammatit, jotka täyttävät 
rajauksen ehdot, on listattu liitteen 2 liitetaulukossa 1. 

Yllä mainitut rajaukset pienentävät joukkoa noin viidenneksellä. Rajaukset myös 
nostavat naisten osuutta ja laskevat keskipalkkaa. Tarkempi kohdennus on siten 
omiaan pudottamaan palkankorotuksesta koituvia kustannuksia huomattavasti, 
noin 30 prosentilla, koko sosiaali- ja terveysalalle suunnattuihin korotuksiin ver-
rattuna (ks. taulukko 6). Viiden prosentin palkankorotuksen kustannukseksi tulisi 
vuoden 2005 palkoin noin 279 miljoonaa euroa (verojen jälkeen 240 miljoonaa) 
ja vuoden 2008 palkoin noin 302 miljoonaa euroa (verojen jälkeen 260 miljoonaa 
euroa). Viiden prosentin palkkaeron kaventamiseen koko kuntasektorilla tarvit-
taisiin 14,37 prosentin palkankorotus tälle rajatulle sosiaali- ja terveyssektorin 
palkansaajaryhmälle. Sen kustannukset olisivat vuoden 2005 palkoin 782 miljoo-
naa euroa ennen välittömästi veroina palautuvan osan huomioimista ja noin 670 
miljoonaa euroa verojen jälkeen. Vuoden 2008 palkoissa vastaavat summat olisi-
vat 846 miljoonaa euroa ennen verojen huomioimista ja 724 miljoonaa euroa 
kuntien tuloveron jälkeen. 
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Taulukko 6. Kuntien sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisten ja matalapalk-
kaisten ammattien palkankorotusten hinta. Luvut miljoonaa eu-
roa.

5.00 % korotus eli 
1,75 %-yksikön kavennus 

5 %-yksikön kavennus eli 
14,37 % korotus 

Palkat ja
sivukulut

Verojen
jälkeen

Palkat ja
sivukulut

Verojen
jälkeen

 miljoonaa euroa miljoonaa euroa
2005 palkoin 279,0 239,9 781,6 669,1
2008 palkoin 301,9 259,5 845,6 724,0

   
Korotus jaettuna 
2008–2015     

2008 36,9 31,8 102,2 87,5
2009 76,3 65,6 212,2 181,7
2010 118,3 101,7 330,7 283,1
2011 162,9 140,1 458,0 392,1
2012 210,4 180,9 594,7 509,1
2013 260,9 224,3 741,3 634,7
2014 314,4 270,3 898,4 769,2
2015 371,3 319,2 1 066,7 913,2

     

Oletukset Naiset Miehet 
Kokoaikaisten ja -palkkaisten lkm. 129 954 4 895

Lkm. yhteensä 191 707 6 818

Säännöllisen työajan kk-palkka 2047 2263

Kaikkien kokonais-kk-palkka 1716 1919

Osuus kaikista kuntasektorin naisista / miehistä 53,1 % 7,9 %

Lisäksi on aiempaan tapaan oletettu, että palkat kasvavat kuntasektorilla 2006–2008 2,66 % vuo-
dessa ja sen jälkeen muilla kuin korotuksen saavilla 3 % vuodessa. Kuntasektorin palkan sivuku-
luarviona on käytetty 30,473 % vuosituloista ja kuntien keskimääräisen tuloveroasteen on oletettu 
olevan 18,3 %. 
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4 Jatkotutkimustarpeita

Julkisen sektorin palkkaus on viimeisten vuosien aikana käynyt ja on edelleen 
käymässä läpi suurta muutosta uusien palkkausjärjestelmien käyttöönoton muo-
dossa. Näiden järjestelmien tarkoituksena on määritellä kunkin tehtävän vaati-
vuus, jonka pohjalta johdetaan tehtäväkohtainen palkanosa. Tehtävään liittyvän 
palkan lisäksi työntekijöille maksetaan henkilökohtaista osaa, jonka tulisi perus-
tua siihen, kuinka hyvin hän on tehtävistään suoriutunut. Jos tehtävien vaati-
vuusarviot on toteutettu objektiivisesti ja jos työntekijöiden suoriutumista 
arvioidaan oikeudenmukaisesti, tulisi myös miesten ja naisten palkkaerojen aina-
kin kunkin järjestelmän sisällä kuvata vain vaativuudessa ja suorituksessa olevia 
eroja, eikä sen kummemmin liittyä sukupuoleen12. Sitä, toimivatko uudet palkka-
usjärjestelmät miesten ja naisten palkkaeroja tasoittavasti, ei kuitenkaan ole tut-
kittu. Kun aineistoa uusien palkkausjärjestelmien soveltamisesta on jo useiden 
vuosien ajalta, olisi hyödyllistä selvittää, mikä on niiden vaikutus julkisen sekto-
rin palkkarakenteeseen yleisemmin ja samapalkkaisuuden etenemiseen erityises-
ti. Tällainen tutkimus tukisi konkreettisesti samapalkkaisuusohjelman 
toteuttamista ja siitä olisi hyötyä ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. 

                                             
12 Jompaakumpaa sukupuolta syrjiviä käytäntöjä voi tietysti esiintyä palkkauksen lisäksi rekrytoinneissa 
ja promootioissa, joten palkkausjärjestelmän tasapuolisuus ei vielä riitä takaamaan tasa-arvoista palkka-
kehitystä. 
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5 Johtopäätökset

Tämä sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys liittyy kolmikantaiseen sa-
mapalkkaisuusohjelmaan, jonka konkreettisimpana tavoitteena on miesten ja 
naisten kahdenkymmenen prosentin palkkaeron kaventaminen vähintään viidellä 
prosenttiyksiköllä vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvityksessä tarkastellaan 
palkkaeron kavennuksen kustannuksia julkisella sektorilla niiden kohdentamisen 
näkökulmasta ja erityisesti tilanteessa, jossa miesten ja naisten palkkaeroja ka-
vennettaisiin kuntasektorilla suuntaamalla palkankorotukset sosiaali- ja terveys-
sektorille. Tarkoituksena ei ole ollut etsiä valmista mallia palkkaerojen 
kaventamisen pohjaksi. 

Ensimmäisen esimerkkilaskelman pohjalta voidaan todeta, että kuntasektorin 
miesten ja naisten säännöllisen työajan keskipalkkojen 19,9 prosentin palkkaeron 
kaventaminen viidellä prosenttiyksiköllä maksaisi vähintään 640 miljoonaa euroa 
vuoden 2008 palkoin. Tämä minimikustannus saavutettaisiin, jos olisi mahdollis-
ta korottaa ainoastaan kuntasektorin naisten palkkoja 6,2 prosentilla. Valtion 
kuukausipalkkaisten 18,2 prosentin palkkaeron kaventaminen samaisella viidellä 
prosenttiyksiköllä maksaisi vähintään 110 miljoonaa euroa ja vaatisi 6,1 prosen-
tin palkankorotuksen naisille. Tämän minimikustannusesimerkin jälkeen tarkas-
tellaan tilannetta, jossa palkankorotukset kohdistettaisiin ammatin perusteella. 
Tällöin palkkaeron kaventamisen kustannukset nousevat sitä korkeammiksi mitä 
enemmän miehiä päätyy korotuksen piiriin. Kustannusten riippuvuutta palkanko-
rotusten ”leveydestä” on pyritty havainnollistamaan palkka-aineistoista tehdyillä 
laskelmilla.

Kaikille kuntien sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille suunnatulla 
palkankorotuksella toteutettuna koko kuntasektorin miesten ja naisten palkkaeron 
kaventaminen viidellä prosenttiyksiköllä maksaisi noin 1,3 miljardia euroa vuo-
den 2008 palkoin. Jos korotukset kohdistettaisiin tarkemmin, esimerkiksi kuntien 
sosiaali- ja terveysalan naisvaltaisiin matalapalkka-ammatteihin, jäisi kustannus 
huomattavasti pienemmäksi. Tällöin näissä matalapalkka-ammateissa työskente-
leville naisille ja miehille tarvittaisiin noin neljäntoista prosentin palkankorotus, 
joka vuoden 2008 palkoin maksaisi noin 724 miljoonaa euroa. 

Edellä esitetyt laskelmat on tehty vuoden 2005 lokakuun palkka-aineistojen poh-
jalta seuraavin oletuksin: 

- Palkkakehitys julkisella sektorilla jatkuu vuoteen 2008 samoin kuin 2005–
2006,

- palkankorotukset nostavat muita suoria palkkakustannuksia samassa suhtees-
sa kuin palkkoja korotetaan ja 

- kuntien ja valtion työvoimarakenne pysyy ennallaan. 
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Kustannusarvioissa on huomioitu korotuksesta välittöminä veroina kunnalle sekä 
välittöminä tuloveroina ja välillisinä kulutusveroina valtiolle palautuva osuus. 
Selvityksen kaltaiset laskelmat antavat hyvän kuvan siitä, mitä keskipalkkojen 
eron kaventaminen maksaa, kun oletetaan muiden asioiden pysyvän ennallaan. 
Tämän mittaluokan palkankorotukset vaikuttavat talouteen yleisemminkin. Esi-
merkiksi se, toteutetaanko ne budjettineutraalisti vai kerätäänkö tarvittavat varat 
veronkorotuksin13, voi merkittävästi muuttaa vaikutusarvioita. 

Seuraavan vuosikymmenen aikana julkisen sektorin työvoimarakenne tulee 
muuttumaan voimakkaasti eläköitymisen johdosta. Nuorten kohorttien joukossa 
naiset ovat miehiin verrattuna aiempaa korkeammin koulutettuja ja koulutuksel-
linen segregaatio on vähentynyt. Tämä rakennemuutos yhdessä palkkausjärjes-
telmien kehitystyön kanssa tarjoavat suorien palkankorotusten lisäksi  
mahdollisuuden miesten ja naisten palkkaerojen kaventamiseen. 

                                             
13 Esimerkiksi kuntien palkkaeron kavennuksen minimikustannus vuoden 2005 palkoin (noin 590 miljoo-
naa euroa) vastaa 4,1 prosenttia kuntien vuoden 2005 verotuloista tai 11,7 prosenttia kuntien vuonna 2005 
saamista valtionosuuksista. 
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Liite 1: Palkankorotusten kustannusten riippuvuus 
 korotuksensaajien naisvaltaisuudesta ja halutun 
 palkkaeron kavennuksen suuruudesta 

Seuraavassa esitetään lyhyesti, kuinka miesten ja naisten välisen palkkaeron vii-
den prosenttiyksikön kavennukseen vaadittava korotusprosentti ja siitä seuraavat 
kustannukset on laskettu. 

Naisten ja miesten palkkasuhde ja palkkaeron muutos suhteessa miesten palk-
kaan määritellään seuraavasti: 

1 1 0 0
0 1

1 0

palkkasuhde ,

palkkaero ,

 jolloin .

f

m

m f

m

m f m f

m m

w
R

w
w w

WD
w

w w w w
WD R R R

w w

 (1) 

Laskelmassa (1) wm on miesten keskipalkka, wf  naisten keskipalkka. Yläindeksi 
0 viittaa arvoihin ennen palkankorotuksia ja 1 korotusten jälkeen. Palkkaeron 
muutos suhteessa miesten keskipalkkaan on siis samankokoinen, mutta eri merk-
kinen kuin palkkasuhteen muutos. Jos palkkoja korotetaan vain tietyllä (naisval-
taisella) alalla K, uusi palkkasuhde voidaan kirjoittaa funktiona 
korotuskertoimesta P, korotuksen saavalla alalla olevien naisten ja miesten osuu-
desta suhteessa kaikkiin naisiin ja miehiin ( ,K K

f mS S ) sekä korotusalojen K ja mui-
den alojen –K naisten ja miesten palkkakeskiarvoista ennen korotusta 
( , , ,K K K K

f m f mw w w w ):

1
1

,
1

K K K K
f f f f

K K K K
m m m m

PS w S w
R

PS w S w
 (2) 

jossa naisten lkm. alalla miesten lkm. alalla = , =
kaikkien naisten lkm. kaikkien miesten lkm.

K K
f f

K KS S .

Sijoittamalla (2) palkkasuhteen muutoksen yhtälöön (1) voidaan edelleen ratkais-
ta korotuskerroin P, jolla saadaan aikaan haluttu palkkaeron kaventuminen 

1 0R R R :
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0

0

.
K K K K

m m f f
K K K K
f f m m

R R S w S w
P

S w R R S w
 (3) 

(3) Pätee niin kauan, kuin nimittäjä säilyy positiivisena; palkkaeron kaventami-
nen määrällä R käy mahdottomaksi ryhmän K palkkoja nostamalla, jos korotuk-
sen saajien joukossa on paljon naisiin verrattuna korkeapalkkaisia miehiä ja/tai 
haviteltu kavennus on liian suuri. 

Korotuksen P hinta puolestaan on (P–1) kertaa alalla K työskentelevien henkilöi-
den palkkasidonnaisten kustannukset. Jos siis halutaan tietää, paljonko yhden 
prosenttiyksikön palkkaeron kavennus kunta- tai valtiosektorilla maksaa ja pal-
jonko palkkoja on jollakin alalla korotettava tämän saavuttamiseksi, on tiedettävä 
a) alalla työskentelevien miesten ja naisten lukumäärä, b) alalla työskentelevien 
miesten ja naisten osuus kaikista sektorin miehistä ja naisista ja c) alalla työsken-
televien miesten ja naisten sekä muiden miesten ja naisten keskipalkka. 

Kavennuksen R vaatiman korotusprosentin P kaavasta (3) on syytä huomata, 
että se ei ole lineaarinen R:n suhteen, vaan vaadittu korotusprosentti kasvaa 
kiihtyvää tahtia jokaista kavennusprosenttiyksikköä kohti aina, kun korotuksen-
saajien joukossa on miehiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden prosenttiyksikön 
kavennus palkkaerossa vaatii enemmän kuin kaksinkertaisen palkankorotuksen 
yhden prosenttiyksikön kavennukseen verrattuna. Sama pätee siten myös kustan-
nuksiin: viiden prosenttiyksikön kavennus on enemmän kuin viisi kertaa kalliim-
pi kuin yhden prosenttiyksikön kavennus aina, jos palkankorotuksensaajien 
joukossa on yksikin mies. 
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Liite 2: Suurimmat naisvaltaiset sosiaali- ja terveysalan 
 matala- ja keskipalkkaiset ammatit 

Liitetaulukko 1. Suurimmat naisvaltaiset sosiaali- ja terveysalan ammatit, joissa 
säännöllisen työajan keskiansio on alle 2550 € / kk. 

Ammatti Yhteensä Naiset Miehet 
 lkm. palkka lkm. palkka lkm. palkka 

Apulaisosastonhoitaja 1 149 2 520 1 088 2 516 61 2 583 
Fysioterapeutti 1 661 2 008 1 504 2 015 157 1 949 
Hammashoitaja 2 006 1 811 1 998 – 8 – 
Hoitaja 5 409 2 085 5 217 2 083 192 2 156 
Hoitoapulainen 1 259 1 903 1 189 1 901 70 1 930 
Kodinhoitaja 5 085 2 003 5 060 2 004 25 1 868 
Kotiavustaja 1 192 1 820 1 171 1 821 21 1 742 
Kätilö 1 148 2 512 1 143 – 5 – 
Laboratoriohoitaja 2 900 2 195 2 824 2 196 76 2 181 
Laitosapulainen 3 091 1 742 3 067 1 743 24 1 657 
Laitoshuoltaja 1 376 1 738 1 374 – 2 – 
Lastenhoitaja 9 263 1 861 9 142 1 862 121 1 786 
Lastentarhanopettaja 6 928 2 012 6 702 2 012 226 2 011 
Lähihoitaja 6 188 2 013 6 030 2 011 158 2 064 
Osastoapulainen 1 001 1 904 995 – 6 – 
Osastonhoitaja, hoitolaitoksessa 1 160 2 483 1 129 2 481 31 2 536 
Osastonsihteeri 3 723 1 861 3 696 1 860 27 2 012 
Perhepäivähoitaja 8 534 1 596 8 526 – 8 – 
Perushoitaja 11 470 2 181 11 202 2 181 268 2 160 
Päivähoitaja 1 485 1 798 1 467 1 799 18 1 741 
Päiväkodin johtaja 1 581 2 434 1 494 2 431 87 2 478 
Ryhmäperhepäivähoitaja 1 269 1 680 1 266 – 3 – 
Röntgenhoitaja 1 455 2 250 1 270 2 240 185 2 319 
Sairaala-apulainen 1 633 1 814 1 626 – 7 – 
Sairaanhoitaja 25 076 2 360 23 134 2 349 1 942 2 489 
Sosiaalityöntekijä 2 455 2 318 2 232 2 314 223 2 353 
Terveydenhoitaja 3 975 2 077 3 958 2 077 17 2 117 
Terveyskeskusavustaja 1 541 1 874 1 527 1 874 14 1 867 
Välinehuoltaja 1 262 1 689 1 237 1 687 25 1 763 
Yli tuhannen hengen ammatit, joiden työntekijöistä vähintään 75 % työskentelee sosiaali- ja 
terveyssektorilla, joissa naisten osuus on vähintään 80 % ja joiden keskipalkka on alle 
2550 € / kk. Lukumäärät koskevat kokoaikaisia ja kokopalkkaisia, palkat ovat säännöllisen 
työajan keskiansioita. 
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