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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta
(2014/2160(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8, 10, 19 ja 157 artiklan,

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto)1, 

– ottaa huomioon miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta 
läpinäkyvyyden avulla 7. maaliskuuta 2014 annetun komission suosituksen 
(C(2014)1405),

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2013 annetun komission kertomuksen aiheesta ”Kertomus 
miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) soveltamisesta” (COM(2013)0861),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491), 

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Vahvistettu 
sitoumus naisten ja miesten tasa-arvoon – Naisten peruskirja” (COM(2010)0078), 

– ottaa huomioon neuvoston 7. maaliskuuta 2011 hyväksymän Euroopan tasa-
arvosopimuksen (2011–2020), 

– ottaa huomioon SEUT:n 157 artiklaan perustuvan Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) osa-aikatyötä koskevan vuoden 1994 
yleissopimuksen määräykset, joissa maita velvoitetaan sisällyttämään julkisiin 
hankintamenettelyihin työtä koskeva lauseke, johon kuuluu myös vaatimus 
samapalkkaisuudesta,

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimuksen nro 100, joka koskee samanarvoisesta työstä 
maksettavaa samaa palkkaa,

1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 1979 päätöslauselmalla 34/180 
hyväksymän kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
11 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman mies- ja naispuolisille 
työntekijöille samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatteen 
soveltamisesta1,

– ottaa huomioon 24. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan 
samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka2,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston tuottaman 
Euroopan tason täytäntöönpanon arvioinnin direktiivistä 2006/54/EY,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0000/2015),

A. toteaa, että miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu kuuluu unionin oikeuden 
perusperiaatteisiin; 

B. toteaa, että sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään 
unionin oikeudessa;

C. toteaa, että samapalkkaisuuden periaate kirjattiin perussopimuksiin heti alkuajoista 
vuonna 1957; toteaa, että periaate, jonka mukaan samanarvoisesta työstä maksetaan 
sama palkka, tunnustetaan nykyään SEUT:n 157 artiklassa ja se on sisällytetty 
uudelleenlaadittuun direktiiviin 2006/54/EY (jäljempänä ”uudelleenlaadittu direktiivi”);

D. toteaa, että uudelleenlaaditulla direktiivillä haluttiin tehdä EU:n lainsäädännöstä tällä 
alalla johdonmukaisempaa ja saattaa se vastaamaan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä sekä yksinkertaistaa ja uudenaikaistaa jäsenvaltioiden asiaankuuluvaa 
tasa-arvolainsäädäntöä naisten aseman parantamiseksi työmarkkinoilla;

E. ottaa huomioon, että uudelleenlaadittu direktiivi toi mukanaan joitain uutuuksia, kuten 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen täytäntöönpano ja välillisen syrjinnän käsitteen 
määritteleminen, ja siinä viitattiin nimenomaisesti työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen; panee merkille, että näiden uutuuksien vaikutus jäsenvaltioissa on 
jäänyt vähäiseksi;

F. toteaa, että samapalkkaisuutta koskevien säännösten soveltaminen käytäntöön 
jäsenvaltioissa koettiin yhdeksi ongelmallisimmista alueista; toteaa, että viimeisimpien 
lukujen mukaan miesten ja naisten palkkojen välillä on yhä eroja, keskimäärin 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0375.
2 EUVL C 264 E, 13.9.2013, s.75.
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16,4 prosenttia, ja että huolimatta EU:n lainsäädännöstä ja ei-sitovista suosituksista 
tässä asiassa on edistytty äärimmäisen vähän; 

G. toteaa, että naisten työllisyydessä on saavutettu suhteellista edistystä, mutta unionin ja 
kansallisen tason sääntelypuitteista huolimatta työmarkkinoiden eriytyminen naisten ja 
miesten ammatteihin ja aloihin on yhä melko suurta, mikä vaikuttaa myös sukupuolten 
palkkaeroon koko työuran ajan; huomauttaa, että palkkaeroja lisää myös vertikaalinen 
eriytyminen eli se, että naiset ovat yliedustettuina matalapalkkaisissa ammateissa tai 
ovat työpaikan hierarkiassa alemmassa asemassa;

H. toteaa, että lasten ja ikääntyneiden sukulaisten hoito merkitsevät lisätyötä, jonka tekevät 
pääosassa naiset; huomauttaa, että tästä työstä ei makseta eikä sitä arvosteta 
yhteiskunnassa, vaikka se lisää sosiaalista hyvinvointia ja sitä voidaan mitata talouden 
indikaattoreilla, kuten BKT:llä; toteaa sen suurentavan naisten ja miesten välisiä 
tuloeroja, koska poissa työmarkkinoilta vietetyt vuodet ja osa-aikajärjestelyistä johtuva 
lyhyempi työaika tulevat työtekijälle ”kalliiksi”; toteaa, että nämä osatekijät vaikuttavat 
elinikäisiin ansioihin eri tavoin eri jäsenvaltioissa riippuen siitä, miten paljon 
vanhempia tuetaan joko lainsäädäntötoimin tai työehtosopimuksin;

I. panee merkille, että naisten eläke on keskimäärin 39 prosenttia pienempi kuin miesten; 
ottaa huomioon, että tämä tilanne voi johtua monista eri tekijöistä, kuten siitä, missä 
määrin naiset tekevät palkkatyötä, eri alojen työvoiman rakenteesta, työvuosien 
määrästä ja sukupuolten palkkaerosta; toteaa, että tämä lisää eläkkeellä olevien naisten 
köyhyysriskiä;

J. ottaa huomioon, että uudelleenlaaditussa direktiivissä todetaan selkeästi, että 
kaikenlainen raskauteen tai äitiysvapaaseen liittyvä naisten epäedullisempi kohtelu on 
syrjintää; ottaa huomioon, että uudelleenlaaditussa direktiivissä säädetään selkeästi 
oikeudesta palata samaan tai vastaavanlaiseen tehtävään äitiysvapaan jälkeen sekä 
niiden mies- ja naistyöntekijöiden suojelemisesta irtisanomiselta, jotka käyttävät 
oikeuttaan vanhempain- ja/tai adoptiovapaaseen;

K. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla ja kansalaisyhteiskunnan järjestöillä on tärkeä 
tehtävä yhdenvertaisen kohtelun ja samapalkkaisen työn käsitteen edistämisessä; 

L. katsoo, että tasa-arvoelimiä olisi tuettava asianmukaisesti niiden suorittaessa tehtäviään 
eli pyrkiessä edistämään, valvomaan ja tukemaan yhdenvertaista kohtelua 
riippumattomalla ja tehokkaalla tavalla; 

M. toteaa parlamentin toistuvasti kehottaneen komissiota tarkastelemaan nykyistä 
lainsäädäntöä uudelleen, jotta sukupuolten palkkaerosta päästään eroon; katsoo, että 
sukupuolten palkkaeron poistaminen olisi keino lisätä naisten työllisyyttä ja vähentää 
eläkeikäisten naisten köyhyysriskiä;

Yleisarvio
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1. toteaa, että yleisesti ottaen jäsenvaltiot ovat saattaneet kansallisen lainsäädäntönsä 
linjaan EU:n lainsäädännön kanssa1; huomauttaa, että uudelleenlaaditun direktiivin 
säännösten saattaminen asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ei sellaisenaan 
riitä varmistamaan niiden täysimääräistä soveltamista ja tehokasta täytäntöönpanoa;

2. painottaa, että jäsenvaltioilla oli velvollisuus saattaa kansallisen lainsäädännön osaksi 
vain ”huomattavia muutoksia” aiheuttavat uudelleenlaaditun direktiivin säännökset, 
joita ei ollut eritelty tarkkaan; painottaa, että komission ponnistelut täytäntöönpanon 
valvomiseksi jäivät melko tuloksettomiksi eikä niillä saatu varmistettua yhdenmukaista 
lähestymistapaa ja riittävää opastusta kansallisen tason tehokkaan täytäntöönpanon 
mahdollistamiseksi;

3. kehottaa tämän vuoksi komissiota määrittämään uudelleenlaaditun direktiivin puutteet 
ja valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen, jolla se korvataan; 

Samapalkkaisuutta koskevien säännösten soveltaminen

4. panee merkille, että välitön syrjintä palkkauksessa näyttää jäsenvaltioissa vähentyneen 
ja että pääasiallinen ongelma on yhä työn arviointi etenkin työehtosopimuksissa;

5. korostaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan samapalkkaisuuden 
periaatetta on noudatettava miesten ja naisten palkka- ja palkkiojärjestelmien kaikkien 
osatekijöiden suhteen;

6. toteaa jälleen, että unionin tasolla on selkeästi määriteltävä eri käsitteet, kuten 
sukupuolten palkkaero, palkka, välitön ja välillinen palkkasyrjintä, ”samana” pidettävä 
työ ja samanarvoinen työ; huomauttaa, että koska työsopimuksia on monentyyppisiä, 
sukupuolten palkkaeron laskeminen nykytyylillä saattaa antaa väärän kuvan 
samapalkkaisuuden ongelmasta; kehottaa komissiota analysoimaan mahdollisia 
vääristymiä ja ehdottamaan ratkaisua;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kartoittamaan, miten nykyisiä, keskenään hyvin 
erilaisia työn arviointi- ja luokitusjärjestelmiä sovelletaan; kehottaa komissiota 
antamaan suuntaviivoja neutraalien työn arviointi- ja luokitusjärjestelmien 
kehittämiseksi ja varmistamaan erityistoimin esimerkiksi, että naiset ja miehet ovat 
oikeassa suhteessa edustettuina arviointikomiteoissa, että kehitetään neutraaleja 
työnkuvauksia ja painotustaulukoita ja että vahvistetaan selkeät perusteet, joiden 
mukaan työn arvo voidaan määritellä;

8. huomauttaa, että selkeä ja yhdenmukaistettu työluokitusjärjestelmä ja palkkojen 
läpinäkyvyys parantavat oikeussuojaa; panee merkille, että lukuisat jäsenvaltiot ovat jo 
toteuttaneet erityistoimenpiteitä palkkojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi; painottaa 
näiden toimenpiteiden kirjavuutta ja panee merkille komission vuonna 2014 antamat 
suositukset palkkauksen läpinäkyvyydestä; kehottaa komissiota arvioimaan näiden 
suositusten todellista vaikutusta; 

Yhdenvertaista kohtelua koskevien säännösten soveltaminen

1 Uudelleenlaaditun direktiivin soveltamisesta annetun komission kertomuksen (COM(2013)0861) mukaan.
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9. painottaa, että ammatillisia lisäeläkejärjestelmiä on pidettävä palkkana ja että niihin on 
sovellettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta; kehottaa komissiota valvomaan 
tiiviisti ja antamaan selvityksen tämän periaatteen täytäntöönpanosta, koska kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattaminen on joissain jäsenvaltioissa osoittautunut epäselväksi ja 
lakisääteisten ja ammatillisten lisäeläkejärjestelmien erottaminen toisistaan aiheuttaa 
tietyissä tapauksissa yhä ongelmia;

10. panee merkille, että jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja siinä, miten niissä 
pannaan täytäntöön säännökset, joilla suojellaan äitiys-, vanhempain- ja/tai 
adoptiovapaaseen liittyvältä syrjinnältä; painottaa, että kansallisella tasolla on 
puututtava johdonmukaisesti erityisiin haasteisiin, mukaan lukien eri sektorien (julkinen 
ja yksityinen) ja organisaatioiden (yritysten) väliset erot, epätyypillisten ja osa-aikaisten 
työsuhteiden tilanne sekä käytäntö irtisanoa määräaikaiset työsopimukset suoja-aikana 
ja saada työtekijät irtisanoutumaan vapaaehtoisesti;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan tehokkaita valvontajärjestelmiä ja 
parantamaan tietojen keräämistä sukupuoleen perustuvasta häirinnästä ja syrjinnästä, 
mukaan lukien syrjinnästä raskauden, äitiysvapaan tai muunlaisten vapaiden ottamisen 
perusteella;

12. huomauttaa, että oikeussuojan saatavuutta näissä asioissa voivat rajoittaa monenlaiset 
syyt, kuten se, että menettelyt ovat pitkäkestoisia tai kalliita, maksutonta oikeusapua ei 
voi saada tai syrjitty pelkää leimautumista työpaikalla; korostaa, että todistustaakkaa 
koskevan säännön soveltaminen aiheuttaa myös ongelmia monissa jäsenvaltioissa; 
kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tasa-arvoelimiä, ammattijärjestöjä ja 
kansalaisjärjestöjä, jotta ne voisivat aktiivisesti tarjota apua syrjinnän kohteeksi 
joutuneille;

13. kehottaa komissiota arvioimaan nykyisiä parhaita käytäntöjä ja levittämään arvioinnin 
tuloksia sellaisista tehokkaista toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot voisivat toteuttaa 
kannustaakseen työnantajia ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvia organisaatioita 
ehkäisemään kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää, etenkin häirintää ja 
sukupuolista häirintää työpaikoilla, parantamalla mahdollisuuksia työnsaantiin, 
tarjoamalla ammatillista jatkokoulutusta ja edistämällä parhaita käytäntöjä;

Yhdenvertaisen kohtelun ja vuoropuhelun edistäminen 

14. toteaa jälleen, että tasa-arvoelimillä olisi oltava valtuudet seurata ja raportoida 
tehokkaasti ja riippumattomasti naisten ja miesten tasa-arvoa edistävästä 
lainsäädännöstä; 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita rohkaisemaan työmarkkinaosapuolia edistämään 
tasa-arvoon liittyvien käytäntöjen seurantaa työpaikoilla ja jatkamaan 
työehtosopimusten, sovellettavien palkka-asteikkojen ja työn luokitusjärjestelmien 
tarkastelua, jotta vältetään naisten mahdollinen välitön tai välillinen syrjintä; kehottaa 
jäsenvaltioita tiukentamaan suurten ja keskisuurten yritysten velvollisuuksia varmistaa 
yhdenvertaisen kohtelun järjestelmällinen edistäminen ja antaa säännöllisesti 
tarkoituksenmukaista tietoa työntekijöilleen, muun muassa samapalkkaisuuden 
ongelmista;
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16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan institutionaalisia mekanismeja, joilla 
naisten ja miesten tasa-arvo toteutetaan, sekä kannustamaan työmarkkinaosapuolia 
arvioimaan työehtosopimusten tasa-arvoulottuvuutta;

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään huomattavasti tiedotustoimia, joissa 
kerrotaan sukupuolen perusteella syrjityksi tulleiden oikeuksista; painottaa, että 
kaikkien sidosryhmien, myös työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen, on tehtävä 
yhteistyötä, jotta voidaan puuttua stereotypioihin naisten ja miesten töistä sekä niiden 
vaikutuksiin työn arvostukseen ja palkkatasoon;

18. huomauttaa, että eräs uudelleenlaaditun direktiivin mukanaan tuomista uutuuksista on 
viittaus työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen; kehottaa komissiota 
kehittämään jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kuultuaan erityistoimia, joilla 
pönkitetään tämän alan oikeuksia;

Suositukset

19. toistaa kehotuksensa jäsenvaltioille, että nämä soveltaisivat ja panisivat 
uudelleenlaaditun direktiivin 2006/54/EY täytäntöön johdonmukaisesti, kannustaisivat 
työmarkkinaosapuolia edistämään aktiivisemmin yhdenvertaista kohtelua, esimerkiksi 
laatimalla toimintasuunnitelmia, joilla puututaan perusteettomiin eroihin miesten ja 
naisten palkoissa, joihin sisältyy konkreettisia toimia ja joiden tuloksia seurataan 
yrityksen, toimialan, jäsenvaltion ja EU:n tasolla; 

20. kehottaa komissiota sen annettua kertomuksen uudelleenlaaditun direktiivin 
soveltamisesta ja saatua tämän päätöslauselman tarkastelemaan ensiksi mainittua 
uudelleen, mitä parlamentti on jo vaatinut etenkin 24. toukokuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa, johon sisältyy erityisiä ja selkeitä suosituksia;

21. korostaa, että neutraali työn luokitus ja arviointi sekä palkkojen läpinäkyvyys ovat 
välttämättömiä yhdenvertaisen kohtelun edistämisen kannalta; kehottaa komissiota 
sisällyttämään nämä toimet ehdotukseensa uudeksi direktiiviksi, joka korvaa 
uudelleenlaaditun direktiivin; huomauttaa, että vain yhdenmukaistettu lähestymistapa on 
yhteensopiva unionin perusvapauksiin kuuluvan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
kanssa;

22. kehottaa komissiota säätämään uudessa direktiivissä EU:n tason seuraamuksista, joiden 
mukaan yritykset, joiden on todettu rikkoneen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, 
suljetaan pois EU:n talousarviosta rahoitettavista julkisista tavara- ja 
palveluhankintamenettelyistä;

23. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet varmistaakseen, että eriarvoisen 
kohtelun ja syrjinnän kohteeksi joutuneet voisivat saada oikeasuhteisen korvauksen 
voimassa olevien säännösten mukaisesti; 

24. korostaa, että vain yhdenvertaisen kohtelun periaatteen tehokas täytäntöönpano voi 
johtaa todellisiin parannuksiin naisten asemassa työmarkkinoilla ja että tämä edellyttää 
strategista yhteistyötä Euroopan ja kansallisen tason sekä toimialojen ja järjestötason 
toimijoilta; 
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25. kehottaa komissiota tarkastelemaan eläke-eroja synnyttäviä tekijöitä ja arvioimaan 
tarvetta ryhtyä erityistoimenpiteisiin näiden erojen pienentämiseksi EU:ssa ja 
jäsenvaltioiden tasolla sekä lainsäädännöllä että muunlaisin toimin;

26. kehottaa komissiota suorittamaan tutkimuksen, jossa vertaillaan äitien ja lapsettomien 
naisten tilannetta; huomauttaa, että tällaisella tutkimuksella olisi pyrittävä lisäämään 
tietoa näiden naisten asemasta työmarkkinoilla ja eritoten työllisyysasteesta, 
palkkaeroista, urakehityksestä ja eläkkeistä;

27. huomauttaa, että talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa annettaviin 
maakohtaisiin suosituksiin olisi sisällytettävä tavoitteita sukupuolten palkkaeron 
pienentämiseksi;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Yleisiä huomioita

Miesten ja naisten yhdenvertaisessa kohtelussa työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa on 
kyse vapaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Yhdenvertainen kohtelu on luovuttamaton osa 
yhteiskuntasopimusta. Kaikki naiset voivat iästä, koulutuksesta tai sosiaalisesta asemasta 
riippumatta joutua kärsimään välitöntä tai välillistä syrjintää työpaikalla. Toisinaan syrjintä on 
niin hienovaraista, että se voidaan paljastaa vain analysoimalla perinpohjin asiaankuuluvia 
tilastotietoja,

Työelämän eriarvoisuuden vaikutusta ei voi aliarvioida. Se murentaa naisten voimavaroja, 
eikä yhteiskunta pääse täysin hyödyntämään heidän lahjojaan, taitojaan ja kykyjään. Naisten 
ja miesten samapalkkaisuus lisää oikeudenmukaisuutta ja työmotivaatiota. 

Samalla se on perhepoliittinen kysymys. Euroopassa monien perheiden hyvinvointi on kiinni 
naisten palkasta. Valtaosa äideistä on mukana työmarkkinoilla, ja monet heistä kantavat 
päävastuun perheensä elatuksesta perheen pääasiallisena tai ainoana elättäjänä. Siksi 
sukupuolten palkkaero vaikuttaa huolestuttavasti heidän lastensa elinoloihin, ravitsemukseen 
ja mahdollisuuksiin elämässä. Tehokkailla poliittisilla toimilla, joilla kavennetaan 
sukupuolten palkkaeroa, voidaan parantaa monien perheiden ja etenkin yksinhuoltajien ja 
matalapalkka-ammateissa työskentelevien vanhempien tilannetta.

Yhdenvertainen kohtelu ja syrjintäkiellon periaate ovat tärkeä osa EU:n primaarioikeutta – 
ovat olleet sitä vuonna 1957 tehdystä Rooman sopimuksesta alkaen (ne on nykyään kirjattu 
SEUT:n 157 artiklaan) – sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Tästä huolimatta 
sukupuolten palkkaero, joka on tärkeä miesten ja naisten eriarvoisuuden indikaattori 
työelämässä, pysyi viime vuosikymmenen aikana lähes samana: vuonna 2008 se oli 
17,5 prosenttia ja vuonna 2012 16,4 prosenttia.

Tästä stagnaatiosta esittelijä on taipuvainen päättelemään, että nykyinen direktiivi 
2006/54/EY (uudelleenlaadittu) on tullut tiensä päähän ja kaipaa ajantasaistamista. Tätä 
päätelmää tukevat myös Euroopan parlamentin aiemmat kannat, etenkin oma-aloitteinen 
päätöslauselma 2011/2285(INI) suosituksista komissiolle sen periaatteen soveltamisesta, 
jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka 
(Bauerin mietintö). 

Sukupuolten palkkaero 

Sukupuolten palkkaerolla tarkoitetaan keskimääräisen bruttotuntipalkan eroa miespuolisten 
palkkatyöläisten ja naispuolisten palkkatyöläisten välillä prosentteina miespuolisten 
palkkatyöläisten palkasta. Näin saatu prosenttiosuus on tärkeä indikaattori miesten ja naisten 
eriarvoisuudesta työelämässä, sillä sen laskennassa otetaan huomioon sekä kokopäivä- että 
osa-aikatyö (viimeksi mainitussa tuntipalkka on yleensä alempi ja työntekijöistä valtaosa on 
naisia).

Sukupuolten palkkaero on määritelmänsä johdosta altis kolmenlaisille häiriöille, jotka 
asettavat rajat sen tulkinnalle: yksilön ominaisuudet (esimerkiksi koulutus – jos vähän 
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koulutettu nainen pysyy poissa työmarkkinoilta, palkkaero pienenee, mutta jos hän tarvitsee 
tuloja ja menee töihin, palkkaero suurenee, koska korkeammin koulutetut työntekijät 
ansaitsevat enemmän), toimialan ominaisuudet (esimerkiksi yrityksen koko – suurten 
yritysten työntekijät yleensä ansaitsevat enemmän kuin pienten yritysten) ja järjestelmän 
ominaisuudet (minimipalkka – korkeampi minimipalkka pienentää palkkaeroa, koska monet 
naiset työskentelevät matalapalkkaisissa ammateissa).

Siksi on tärkeää verrata yleistä palkkaeroa yksittäisillä aloilla havaittuun palkkaeroon. Vaikka 
täysipäiväisten ja osa-aikaisten työntekijöiden palkkaero voi olla huomattava, se ei välttämättä 
johdu välittömästä syrjinnästä. Se on pikemminkin seurausta siitä, että osa-aikatyö on 
yleisempää matalapalkka-aloilla, kuten terveydenhoito- tai siivouspalvelualalla. Osa-aikaisten 
työntekijöiden tuntipalkkojen keskinäinen vertailu osoittaa, että palkkaero on pienempi kuin 
täysipäiväisillä työntekijöillä. 

Palkkaerona ilmenevän naisten ja miesten eriarvoisuuden torjumiseksi on määritettävä syyt, 
minkä vuoksi monet naiset koulutuksestaan ja lahjoistaan riippumatta valitsevat markkina-
arvoltaan alhaisemman työpaikan.

Työ- ja perhe-elämän epätasapaino 

Naiset kantavat pääasiallisen vastuun lasten ja muiden perheenjäsenten hoidosta ja käyttävät 
suhteettoman paljon aikaa palkattoman työn tekemiseen. Voidakseen tehdä näin, he usein 
valitsevat osa-aikatyön. He ovat myös yliedustettuina aloilla ja ammateissa, jotka 
mahdollistavat työ- ja perhe-elämän paremman tasapainottamisen. Niinpä naiset ovat usein 
matalapalkkaisissa työpaikoissa eivätkä halua johtotehtäviin. Mutta vaikka miehet tekevät 
työpaikalla pidempiä työpäiviä kuin naiset, jos naisten palkattomat ja palkalliset työtunnit 
yhdistetään, heidän työpäivistään tulee huomattavasti pidempiä kuin miesten. 

Perhe- ja työelämän väliset jännitteet ovat vaikuttamassa myös siihen, että ensimmäinen lapsi 
hankitaan myöhemmin ja että syntyvyys on useimmissa jäsenvaltioissa alhainen. Pienten 
lasten äitien työllisyysaste on jatkuvasti alhaisempi kuin lapsettomien naisten. Lisäksi 
asiantuntijoiden tutkimusten mukaan sukupuolten palkkaero alkaa näkyä siinä vaiheessa, kun 
nainen palaa työmarkkinoille ensimmäisen äitiysvapaansa jälkeen, se suurenee uran 
keskeytyessä ulkoisten tekijöiden vuoksi, joita ovat esimerkiksi lapsiin liittyvät työn 
keskeytykset ja huollettavien perheenjäsenten hoitaminen, ja se yleensä kasvaa iän ja 
koulutustason myötä. 1

Äitiys- ja perhevapaiden vuoksi naisten työurassa voi olla merkittäviä katkoksia, jotka 
vaikuttavat myös sukupuolten palkkaeroon. Tällaisten kausien suoriin vaikutuksiin kuuluvat 
palkanmenetys ja palkan korvautuminen äitiysrahalla sekä monissa jäsenvaltioissa 
huonommat sosiaaliturvaetuudet tänä aikana. Tästä syystä sukupuolten palkkaero on pienin 
nuorten työntekijöiden ryhmässä ja kasvaa iän myötä edellä mainittujen työuran keskeytysten 
vuoksi. 

1 Euroopan parlamentin 24. toukokuuta 2012 antama päätöslauselma suosituksista komissiolle sen periaatteen 
soveltamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka 
(2011/2285(INI)).
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Se, että naisille ei ole tarjolla käytännön ratkaisuja, jotka auttaisivat heitä paremmin 
yhdistämään työ- ja perhe-elämän, on tärkein työmarkkinoiden horisontaalista/alakohtaista ja 
vertikaalista/ammatillista eriytymistä lisäävä tekijä.

Tästä seuraa, että naiset työskentelevät usein aloilla, joilla tuntipalkka on alhaisempi kuin 
miesvaltaisilla aloilla, esimerkiksi terveydenhoito- tai opetusalalla taikka julkishallinnossa. 
Samalla naiset kokevat vertikaalista tai ammatillista eriytymistä, joka johtuu asenteellisesta 
roolijaosta miesten hallitsemassa yhteiskunnassa. Turhan usein heitä palkataan 
hallintoavustajiksi, myymäläapulaisiksi taikka vain vähän tai ei lainkaan ammattitaitoa 
edellyttäviin tehtäviin. 

Esittelijä painottaa tarvetta ottaa huomioon, että naisten erityinen rooli synnyttäjinä on 
yhteydessä siihen, että he ovat valmiita hyväksymään epäoikeudenmukaista kohtelua 
työmarkkinoilla. Siksi hän esittää painokkaasti, että säännöksissä, jolla pyritään luomaan 
optimaaliset olosuhteet työ- ja perhe-elämän tasapainottamiselle, otetaan huomioon naisten 
palkattoman hoivatyön laajuus ja tunnustetaan asianmukaisesti tämän palkattoman työn arvo.

Tätä varten saattaa olla tarpeen muuttaa sukupuolten palkkaeron laskentatapaa niin, ettei siinä 
oteta huomioon naisia, joilla on vähintään yksi lapsi. Näin sukupuolten palkkaero heijastelisi 
todellista palkkaeroa, joka johtuu syrjinnästä. Samalla nykyiseen tapaan lasketun sukupuolten 
palkkaeron ja uudella tapaa lasketun ”riisutun” palkkaeron vertailua voitaisiin käyttää 
perustana arvioitaessa, kuinka paljon yhteiskunta on velkaa naisille heidän suorittamastaan 
palkattomasta hoivatyöstä.

Eläkejärjestelmien syrjivyys

Naisten ja miesten välinen palkkaero suurenee eläköitymisen jälkeen. Saatavilla olevien 
tilastotietojen mukaan naiset saavat unionissa keskimäärin 39 prosenttia vähemmän eläkettä 
kuin miehet. Tämä kehitys heijastelee eriarvoista asemaa urakehityksessä, mikä havaitaan 
selvästi ammatillisia eläkkeitä vertailtaessa. Eläke-erot ovat keskimäärin huomattavasti 
palkkaeroja suurempia. Tähän on syynä se, että suurempi osuus naisista tekee osa-aikatyötä ja 
pienemmällä tuntipalkalla ja heille kertyy vähemmän työvuosia. Joissain jäsenvaltioissa 
eläke-erot ovat lähes kaksinkertaiset palkkaeroihin verrattuna. Tästä johtuva eriarvoisuus 
saattaa lisääntyä ennestään jäsenvaltioiden väestörakenteen vinoutuessa. Jakojärjestelmään 
kohdistuvat paineet kasvavat ja yksityisistä eläkerahastoista, joiden hallinnoimat säästöt 
lasketaan prosenttiosuutena palkkatuloista, tulee eläkkeelle jääneiden kansalaisten 
pääasiallinen tulonlähde.

Esittelijä näkee eläke-erot palkkaerojen jatkeena. Ne ovat syrjintää, ja siksi ne on poistettava.

”Saman” työn käsite

Naisten yhä jatkuva välillinen syrjintä työmarkkinoilla on selvästi yhteydessä heidän 
erityisasemaansa tosiasiallisina tai mahdollisina äiteinä/synnyttäjinä. Tämän lisäksi se, ettei 
samanarvoisen työn käsitettä ole määritelty eikä eri työtehtävien vertailuun ole selkeitä 
arviointiperusteita, estää merkittävällä tavalla luomasta oikeudenmukaisia työmarkkinoita, 
jotka perustuvat naisten ja miesten yhdenvertaiseen kohteluun.
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Uudelleenlaaditun direktiivin johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan seuraavaa: ”Jotta 
voitaisiin arvioida, tekevätkö työntekijät samaa tai samanarvoista työtä, on (...) määriteltävä, 
voidaanko katsoa, että kyseiset työntekijät ovat vertailukelpoisessa tilanteessa, kun otetaan 
huomioon erilaiset tekijät kuten työn luonne, koulutus ja työolosuhteet.” 

Tähän mennessä kaksitoista jäsenvaltiota on määritellyt tämän käsitteen lainsäädännössään. 
Useimmissa tapauksissa se perustuu neljälle tärkeimmälle työn arvioinnissa käytettävälle 
osatekijälle, jotka esitettiin direktiivin 2006/54/EY soveltamiskertomukseen liitetyn 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan liitteessä I ja jotka ovat taidot, kuormittavuus, 
vastuullisuus ja työolot. Esittelijä ehdottaa, että kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan ottamaan 
käyttöön saman tai samanarvoisen työn käsite, sillä näin edistetään unionin perusvapauksiin 
kuuluvaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.

Palkkojen läpinäkyvyys

Palkkojen läpinäkyvyyttä lisäävien toimenpiteiden käyttöönotto on myös merkittävä vaihe 
luotaessa naisten ja miesten tasa-arvoon perustuvia työmarkkinoita. Esittelijä on vakuuttunut, 
että tämän välineen pakollinen käyttöönotto yhteisen eurooppalaisen määritelmän pohjalta 
vaikuttaisi myönteisesti, sillä se lisäisi työntekijöiden tietoisuutta palkkojen ja etuuksien 
eroista ja toisaalta tarjoaisi syrjityille perusteen nostaa kanne syrjintätapauksissa.

Oikeussuojan saatavuus

Uudelleenlaaditun direktiivin täytäntöönpanon valvonta paljastaa, että syrjintää kärsineen 
oikeussuojan toteutuminen vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Jotta merkittävin 
este kaikissa jäsenvaltioissa saadaan raivattua, esittelijä vaatii, että syrjityille on tarjottava 
maksutonta oikeusapua. Sitä voisivat tarjota tasa-arvoelimet, ammattijärjestöt tai 
kansalaisjärjestöt.

Oikeussuojan saatavuuden parantaminen on myös ennakkoedellytys uudelleenlaaditussa 
direktiivissä säädettyjen korvausten ja seuraamusten soveltamiselle. Korvaukset ovat 
tuomioistuimille keino suoda syrjityille asianmukainen hyvitys, mutta koska sanktiot ja 
seuraamukset vaikuttavat työnantajiin haitallisesti, ne motivoivat välttämään kaikkia 
menettelyitä, jotka voidaan tulkita syrjiviksi. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti esittelijän 
ehdottamat sanktiot olisi määrättävä erityisesti unionin tasolla ja niillä olisi vaikutettava 
siihen, saako yritys osallistua EU:n talousarviosta rahoitettaviin julkisiin tavara- ja 
palveluhankintamenettelyihin.


