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I Suomalainen sukupuolijärjestelmä
ja sukupuolen mukaiset arvostukset

• Vahva sukupuolenmukainen jako työmarkkinoilla, naistyypilliset työt ja miestyypilliset työt
• Maskuliinisuuden ja ”miesten työn” suurempi arvostus kuin feminiinisyyden ja ”naisten työn”
• Usein työmarkkinan segregaatio nimetään keskeiseksi ongelmaksi, mutta näkisin erilaisen

arvostuksen olevan vähintään yhtä merkittävä ongelma
• Ei mitään itsestään selvää syytä, miksi pitäisi ajatella miestyypillisten töiden olevan

vaativampia, arvokkaampia, tärkeämpiä
• Palkat sosiaalisena käytänteenä: palkkojen muodostumisella on pitkä yhteiskunnallinen

historia ja palkkojen ymmärretään perustuvan jaettuihin kulttuurisiin ymmärryksiin tehtävän
ja sitä hoitavan henkilön ”oikeasta paikasta” tehtävien hierarkiassa. Palkat tuottavat ja
uusintavat käsitystämme sosiaalisista jaoista, kuten sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta ja
etnisyydestä. (Figart, Mutari & Power, 2002).



II Työehtosopimukset ja juurtunut
aliarvostus

• Osa rakenteellisista vääristymistä, kuten julkisen sektorin naisammattien matala
palkkataso, on syntynyt vuosikymmeniä sitten, mutta suomalaisessa
työmarkkinajärjestelmässä vääristymiä vaikea oikaista

• Samalla työnantajalla, esimerkiksi kunnalla, on käytössä useita työehtosopimuksia ja
toisistaan poikkeavia palkan määrityksen käytäntöjä.

• Palkkataso usein irrallaan tehtävän vaativuudesta ja erilaisten töiden vaativuuksia ja
palkkatasoja ei ole suhteutettu toisiinsa, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ei ole
varmistettu (esim. Koskinen Sandberg et al., 2018)

” …sitten siihen on tullut ne korotukset, historian saatossa.. Et sillähän ei oo mitään logiikkaa,
nyt nykypäivässä, muuta kun et se on kehityksen tulos.” (Ammattiliitto 1, julkinen sektori)
”…nää virkaehtosopimusjärjestelmät muodostu tuossa 70-luvulla, niin se jäi, on oikeestaan
sen jälkeenjääneisyys on ollu jo sieltä alkaen..” (Ammattiliitto 2, julkinen sektori)
”..en halua ottaa suhteellisen palkkatasoihin mitään kantaa tässä roolissa että se on ne on
neuvottelukysymyksiä sitten aina… (Työnantajajärjestö, julkinen sektori)



III Perhevapaajärjestelmä ja naisten työsyrjintä? Vai
naisten työsyrjintä yleisesti ansioerojen syynä?

• Vasta 55+-ikäisistä naisista ja miehistä yhtä suuri osa on vakituisessa työsuhteessa
(työoloaineisto 2018):

• 15–24-v. palkansaajanaisista 24 % vastentahtoisissa määräaikatyösuhteissa,
vs. 13 % miehistä; 25–34-v. 22 % naisista ja 13 % miehistä; 45–54-v. 7 %
naisista ja 4 % miehistä

• Kaikissa paitsi 65+-ikäryhmässä naispalkansaajista suurempi osa on
vastentahtoisesti osa-aikatyössä, kaikkiaan 5 % naisista vs. 1 % miehistä (työoloaineisto
2018, omat laskelmat).

• Naisten työurat etenevät heikommin: rekrytoituvat alempiin ammattiluokituksen asemiin,
jäävät alempiin asemiin työurien edetessä (Kauhanen & Napari, 2011), kokevat
työsyrjintää miesenemmistöisillä aloilla, toisin kuin miehet naisenemmistöisellä alalla
(ks. Koivunen et al., 2017), ja sukupuoleen perustuva syrjintä ennakoi naispalkansaajien
pitkiä sairauspoissaoloja (Pietiläinen, Nätti & Ojala, 2019)

à Kotitalouden sisäiset ansioerot perheellistyttäessä, naisten heikommat tulot työuran
edetessäà yhä uudet perheet valitsevat, että nainen jää kotiin hoitamaan lasta
(Peutere 2019; Kuitto et al., 2019; Salmi & Närvi 2017).



IV Työvoiman joustavan käytön
muodot ”jäykkien” palkkojen
vastinparina

Näihin limittyy työolotutkimuksen 2018 mukaan
palkansaajilla:
- nollatuntisopimuksella tehtävää työtä (2,2%
kaikista palkansaajista, >10h/vk työssä olevilla)
- vuokratyötä (1,8% palkansaajista) sekä
- säännöllisen kilpailutuksen kohteena olemista
(15%).
Kaikkiaan 24 prosenttia palkansaajista (n. 21%
työllisistä) vastentahtoisesti jossakin osa-, määräaika-
, nolla-, vuokratyösuhteessa ja/tai kilpailutuksen
kohteena.
Yrittäjät Suomessa 2017 -tutkimuksen yrittäjistä:
- viidennes oli yrittäjiä olosuhteiden pakosta (2,3%
työllisistä)
- maatalousyrittäjistä ja itsensätyöllistäjistä 38–
40% kuuluu kahteen alimpaan tulodesiiliin ja
- 1 prosentti työllisistä oli ”kombityöntekijöitä”
(Sutela & Pärnänen 2018, 61–63, 130–132).
Lisäksi alustatyö saattaa yleistyä, mikäli sitä ei
rohjeta säännellä.
Varovasti arvioiden 25–30 % kaikista työllisistä
joustavissa, vastentahtoisissa ja/tai
pienituloisuuden vuoksi tukalissa
työolosuhteissa.
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IV Työvoiman käytön sääntelemättömyyden ja matalapalkkatyön vaikutukset
Työvoiman segmentaatio: työmarkkinasääntelyä purkavat toimet eri maissa ovat syventäneet
työmarkkinoiden jakoja ja lisänneet naisten ja vähemmistöryhmien jäämistä epätyypillisiin
työsuhdestatuksiin, jotka muodostuvat useammin loukuiksi kuin silloiksi työmarkkinoille. On virhe
olettaa sääntelyn purun helpottavan eri segmenttien työllistymistä. (Rubery & Piasna 2016.)
Saksan minijobs-reformien vaikutuksia: vientialojen kustannuskilpailukyky parani, mutta
palveluiden, ml. sosiaali- ja terveysalojen kustannuksella koska niissä työn hinta halpeni, toisin
sanoen etenkin naisten ja maahanmuuttajien työmarkkina-asema heikkeni, työntekijöiden skills-
investoinnit vähenivät (Jaehrling 2017).
Teetettävän työn laadun heikentäminen aiheuttaa fiskaalisia riskejä (Rubery ym. 2016):
- Saksan minijobsit yhdistyivät työntekijöiden mediaaniansioiden heikentymiseen; työttömyydestä

työllistyttiin heikommille ansioille; uudet rekrytoinnit heikommin ehdoin (Jaehrling 2017)
- köyhyysriski kasvoi Ruotsin arbetslinjenillä (Palviainen 2020)
Verotulokertymät pienenevät, mikäli työvoimaa saisi käyttää vielä nykyistä heikommin ehdoin.
Yleissitovuuden purkamisen vaikutukset makrotalouteen olisivat arvaamattomia ja
todennäköisesti negatiivisia siltä osin, kuin työnteon ehdot sekä elinolot heikentyisivät.



1. Samapalkkaisuusohjelmien tasa-arvotoimet eivät riitä. Järeämmät keinot?
• Samapalkkaisuusohjelman neuvottelut kariutuivat 13.2., koska työnantajajärjestöt vastustivat

toimia liittyen työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten sekä palkkausjärjestelmien
työn vaativuuden arviointiperusteiden selvittämisessä.

• Nämä kaksi teemaa ovatkin aivan keskeisiä samapalkkaisuuden edistämisessä ja järjestöjen
tulisi sitoutua näihin toimiin ja omankin toimintansa kriittiseen arviointiin.

• ”Gender equality bargaining” työehtosopimusneuvotteluissa systemaattiseksi toimeksi, tasa-
arvonäkökulmat vahvaksi osaksi neuvotteluja

• Vahvempi tasa-arvolainsäädäntö ja sen valvonta keskeistä. Syrjiviä käytäntöjä tulisi riitauttaa.
• Julkisen sektorin vastuu oikeudenmukaisesta palkkauksesta, vääristymiin ja rakenteelliseen

palkkasyrjintään syytä puuttua ja rahoitus toimille järjestää.
• Perhevapaakiintiöiden ohella tulisi tasata ennen kaikkea tasata työnantajakustannusten jako

perhevapaiden yhteydessä, kaikki työnantajan taloudelliset kannusteet syrjiä perheikäistä
naista pois.

Mitä tulisi tehdä tasa-arvon
parantamiseksi?



2. “Public sector pay bargaining as a macro-economic tool” (van Klaveren & Gregory
2018)
- Julkisen sektorin palkkojen parantaminen aluepolitiikan tukena? Tukee paikallisesti
kuntien verokertymää ja yksityistä ostovoimaa
- Pääomaan kohdistuvat verot ovat Suomessa EU28-keskiarvon alapuolella:

- V. 2017 Verotuksen rakenne (Taxation trends in the EU 2019):
Työhön kohdistuvat verot Suomi 49.9 % vs EU28 49.7 %
Kulutukseen kohdistuvat verot Suomi 32.7 % vs. EU28 28.3 %
pääomaan kohdistuvat verot Suomi 17.3 % vs. EU28 21.9 %

- tulokehitys aina nihkeämpää alemmissa tuloluokissa, kulutuksen rakenne
painottuu asumiseen ja syömiseen pienituloisilla vuokralla asuvilla (Savela 2018)

- hyvät palvelut maksavat, mutta silti vähemmän ja tasa-arvoisemmin kuin
että väestö ostaa niitä itse kukin markkinoilta.

Mitä tulisi tehdä tasa-arvon
parantamiseksi?



3. ”Inclusive re-regulation” (Rubery & Piasna 2016): Tulisi säilyttää ja
vahvistaa työntekijää suojaavia työmarkkinainstituutiota, jotka estävät
työmarkkinoiden segmentaation syvenemisen
- Ristiriita matalapalkkatyön lisäämisen ja sosiaalisesti kestävän työn ja

kasvun välillä on ilmeinen; institutionaalisilla reformeilla ei tulisi syventää
sosiaalisia eroja (Jaehrling 2017)

- Jos työvoiman käyttöä joustavoitetaan entisestään, myös sosiaalinen
koheesio ja luottamus eri väestö- ja työntekijäryhmien välillä vähenee ja
terveys- ja hyvinvointierot voivat syventyä, koska työvoiman
segmentoituminen syvenee. Näin kävi Saksassa (Jaehrling 2017).

Mitä tulisi tehdä tasa-arvon
parantamiseksi?
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