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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen 
soveltamisesta 
(2008/2012(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan ja 141 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta" 
(KOM(2007)0424),

– ottaa huomioon raportin, jonka on laatinut komission riippumattomien oikeudellisten 
asiantuntijoiden verkosto työllisyyden, sosiaaliasioiden sekä miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon alalla,

– ottaa huomioon Brysselissä 23. ja 24. maaliskuuta 2006 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa hyväksytyn Euroopan tasa-arvosopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 141 artiklan perusteella ratkaisemat asiat,

– ottaa huomioon EU:n työmarkkinaosapuolten laatimat sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
toimintapuitteet,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmasta 2006–20101 ja ... syyskuuta 2008 naisten ja miesten tasa-arvosta –
2008 (2008/2047(INI))2 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön ja 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että naiset ansaitsivat Euroopan unionissa keskimäärin 15 prosenttia 
vähemmän kuin miehet ja yksityissektorilla jopa 25 prosenttia vähemmän; ottaa 
huomioon, että sukupuolten palkkaero on jäsenvaltioissa 4–25 prosenttia, eikä tämä ero 
osoita olennaisia kaventumisen merkkejä,

B. ottaa huomioon, että sukupuolten palkkaero ei ole hävinnyt, vaikka laaja säännöstö on 
ollut voimassa yli 30 vuotta ja eron kaventamiseksi on toteutettu toimia ja kulutettu 
voimavaroja,

                                               
1 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
2 Asiakirjaa ei ole vielä hyväksytty.
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C. ottaa huomioon, että vaikka naisten koulumenestyksen taso on miehiin verrattuna 
korkeampi kaikissa jäsenvaltioissa ja naiset muodostavat enemmistön 
korkeakoulututkinnon suorittaneista, palkkaero ei pienene vastaavasti,

D. katsoo, että palkkaero johtuu välittömästä ja välillisestä syrjinnästä sekä 
yhteiskunnallisista ja taloudellisista tekijöistä, työmarkkinoiden eriytymisestä ja yleisestä 
palkkarakenteesta sekä liittyy useisiin oikeudellisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin 
tekijöihin, jotka ovat laaja-alaisempia kuin pelkästään kysymys saman työn samanlaisesta 
palkkauksesta,

E. katsoo, että palkkaeron kaventaminen oli yksi Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian 
tavoitteista, mutta useimmat jäsenvaltiot eivät kiinnittäneet siihen riittävästi huomiota,

F. katsoo, että EU:n lainsäädäntöä kehittämällä voitaisiin auttaa jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia tunnistamaan paremmin pitkään jatkuneiden sukupuolten 
palkkaerojen perimmäiset syyt,

G. katsoo, että naisvaltaisia ammatteja ja tehtäviä arvostetaan yleensä vähemmän kuin 
miesvaltaisia, vaikkei tälle välttämättä olisi mitään objektiivisia perusteita,

H. ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan koulutuksesta ja kokemuksesta maksetaan naisille 
vähemmän kuin miehille; katsoo, että "samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan" 
periaate edellyttää myös nykyisen sukupuolistereotypioiden vinouttaman 
yhteiskunnallisen roolijaon uudelleenmäärittelyä,

I. katsoo, että palkkaerosta aiheutuu merkittäviä seurauksia naisten asemalle talouselämässä 
ja yhteiskunnallisessa elämässä työelämän aikana ja sen jälkeen, ja tästä syystä naisten 
köyhyysriski on suurempi ja he ovat taloudellisesti riippuvaisempia muista,

J. katsoo, että se on toistuvasti kehottanut komissiota tekemään aloitteita, jotta edistettäisiin 
palkkaerojen poistamista, sekä tarkistamaan nykyistä lainsäädäntöä, 

K. katsoo, että miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu 
toisinto) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/54/EY1 mukaan samasta tai samanarvoisesta työstä maksettavan saman 
palkan periaate on keskeinen ja välttämätön osa yhteisön säännöstöä ja sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja että on 
asianmukaista antaa kyseisen periaatteen täytäntöönpanoa koskevia uusia säännöksiä,

L. ottaa huomioon, että komissio on edellä mainitussa tiedonannossa "Naisten ja miesten 
välisen palkkaeron torjunta" antamansa ilmoituksen mukaisesti tekemässä 
samapalkkaisuutta koskevasta EU:n lainsäädännöstä tutkimusta, johon kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien pitäisi osallistua; katsoo, että tutkimustulosten pitäisi saada 
riittävästi julkisuutta,

M. katsoo, että työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdassa määrättyä edellytystä, jonka mukaan 

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
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tällaista ehdotusta ei saa olla valmisteltavana, noudatetaan asianmukaisesti,

1. kehottaa komissiota esittämään parlamentille 31. joulukuuta 2009 mennessä EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklaan perustuvan lainsäädäntöehdotuksen miesten ja 
naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan nykyisen lainsäädännön 
tarkistamisesta jäljempänä annettujen yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti1;

2. vahvistaa, että suosituksissa otetaan huomioon toissijaisuusperiaate ja kansalaisten 
perusoikeudet;

3. katsoo, ettei pyydetyllä ehdotuksella ole taloudellisia vaikutuksia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja 
kansanedustuslaitoksille.

                                               
1  Miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 10 päivänä helmikuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi 75/117/ETY (EYVL L 45, 19.2.1975, 
s. 19) on otettu mukaan direktiiviin 2006/54/EY. Direktiivin 2006/54/EY säännösten mukaan direktiivi 
75/117/ETY kumotaan 15 päivästä elokuuta 2009 alkaen, mikä on myös kyseisen direktiivin täytäntöönpanolle 
asetettu takaraja. 
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE: PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ 
KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

Suositus 1: MÄÄRITELMÄT

Direktiiviin 2006/54/EY (uudelleenlaadittu toisinto) sisältyvä samapalkkaisuuden määritelmä 
on toisinto direktiivin 75/117/ETY säännöksistä. Jotta sukupuolten palkkaerojen torjumiseen 
tarkoitetut välineet voidaan ryhmitellä tarkemmin, on tärkeää määritellä yksityiskohtaisemmin 
eri käsitteet, kuten:
- sukupuolten palkkaero
- välitön palkkasyrjintä
- välillinen palkkasyrjintä
- eläke-ero: koskee eläkejärjestelmien eri osa-alueita, kuten jakojärjestelmää ja 

ammatillista lisäeläkejärjestelmää (palkkaero vaihtuu eläke-eroksi eläkkeelle 
siirtymisen jälkeen).

Suositus 2: TILANNEARVIO JA TULOSTEN AVOIMUUS

2.1. Työnantajien ja työntekijöiden puutteellinen tietämys ja heille suunnattu riittämätön 
tiedotus yrityksen nykyisistä tai mahdollisista palkkaeroista heikentää 
perustamissopimuksessa vahvistetun periaatteen ja nykyisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa.

2.2. Siksi on välttämätöntä velvoittaa yritykset tekemään säännöllisiä palkkatarkastuksia ja 
julkaisemaan niiden tulokset (esimerkiksi vähintään 20 työntekijää työllistävissä 
yrityksissä). 

2.3. Työnantajien on esitettävä tulokset työntekijöille ja näiden edustajille sukupuolen 
mukaan eriteltyinä palkkatilastoina. Kyseiset alakohtaiset ja kansalliset tiedot pitäisi 
kerätä jokaisessa jäsenvaltiossa.

Suositus 3: TYÖN ARVIOINTI

3.1. Työn arvon käsitettä leimaa naisille epäedullinen stereotyyppinen näkökulma, jossa 
korostetaan esimerkiksi fyysistä voimaa ihmissuhdetaitojen tai vastuun sijasta.

3.2. Komission aloitteessa on näin ollen keskityttävä siihen, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus ottaa käyttöön sukupuolineutraali työnarviointi, jonka avulla sekä 
työantajat että työntekijät pystyvät tunnistamaan epäoikeudenmukaisesti määriteltyyn 
palkka-asteikkoon perustuvan mahdollisen palkkasyrjinnän. Samalla on noudatettava 
kansallista lainsäädäntöä ja jäsenvaltioiden työmarkkinasuhteiden järjestelmän 
perinteisiä käytäntöjä. Työnarvioinnin perustekijöiden pitäisi myös olla avoimia ja 
yleisesti kaikkien sidosryhmien, työsuojeluhallinnon ja tasa-arvoelinten käytettävissä.
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Suositus 4: TASA-ARVOELIMET

Tasa-arvoelimillä pitäisi olla sukupuolten palkkaeron kaventamisessa erityisasema, jonka 
ansiosta ne voivat seurata sekä mahdollisuuksien mukaan valvoa tehokkaammin ja 
riippumattomammin sukupuolten tasa-arvoa koskevan lainsäädännön soveltamista.

 Niiden asemaa pitäisi parantaa 
- tukemalla ja neuvomalla palkkasyrjinnän uhreja
- tekemällä palkkaeroja koskevia riippumattomia tutkimuksia
- julkaisemalla puolueettomia selvityksiä ja antamalla suosituksia kaikista välittömään 

ja välilliseen palkkasyrjintään liittyvistä kysymyksistä.

Suositus 5: TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU

Työehtosopimusten ja sovellettavien palkka-asteikkojen lähempi tarkastelu ja 
työnarviointijärjestelmät ovat välttämättömiä etupäässä silloin, kun on kyse osa-aikaisten 
työntekijöiden asemasta, muista epätyypillisistä työjärjestelyistä tai lisäkorvauksista ja 
palkkioista, joita miehet saavat naisia useammin. Jäsenvaltioiden pitäisi – kansallisen 
lainsäädännön, työehtosopimusten tai menettelytapojen rajoissa – kehottaa 
työmarkkinaosapuolia ottamaan käyttöön sukupuolineutraalit työnarvioinnit, joiden avulla 
sekä työnantajat että työntekijät pystyvät tunnistamaan epäoikeudenmukaisesti määriteltyyn 
palkka-asteikkoon perustuvan mahdollisen palkkasyrjinnän.

Suositus 6: SEURAAMUKSET

6.1. Tämän alan lainsäädäntö on eri syistä selvästi tehotonta, ja kun muistetaan, ettei 
ongelmaa pystytty kokonaisuudessaan ratkaisemaan lainsäädännöllä, komission ja 
jäsenvaltioiden olisi harkittava nykyisen lainsäädännön täydentämistä asianmukaisilla 
seuraamustyypeillä.

6.2. Jäsenvaltioiden on tärkeää toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 
samanarvoisesta työstä maksettavan saman palkan periaatteen rikkomisesta määrätään 
asianmukaiset seuraamukset.

6.3. Direktiiviin 2006/54/EY (uudelleenlaadittu toisinto) mukaisesti jäsenvaltioilla on jo 
nyt velvollisuus määrätä korvaus tai hyvitys (III osasto, horisontaaliset säännökset, 
1 luvun 18 artikla) sekä seuraamuksia (3 luvun 25 artikla, yleiset horisontaaliset 
säännökset), jotka ovat "tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia". Pelkästään näiden 
säännösten avulla ei kuitenkaan torjuta samapalkkaisuuden periaatteen rikkomista. 
Tästä syystä ehdotetaan seuraavia toimia:

- korvaukselle tai hyvitykselle ei vahvisteta ennalta enimmäismäärää 

- seuraamuksiin sisällytetään uhrille maksettavat korvaukset

- määrätään työsuojeluhallinnon edellyttämä sopimussakko esimerkiksi silloin, 
kun suosituksessa 2 tarkoitettuja sukupuolen mukaan eriteltyjä palkkatilastoja 
koskeva analyysi on jätetty ilmoittamatta tai sitä ei ole saatavilla
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- sulkeminen julkisten etuuksien ja avustusten (myös jäsenvaltioiden 
hallinnoiman EU-rahoituksen) sekä julkisten hankintamenettelyjen 
ulkopuolelle hankintamenettelyjä koskevan direktiivin 2004/17/EY ja 
2004/18/EY säännösten mukaisesti ("Hankintaviranomaiset voivat asettaa 
hankintasopimuksen toteuttamista koskevia erityisehtoja – – [joissa] voidaan 
käsitellä erityisesti sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia.").
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PERUSTELUT

Samapalkkaisuutta koskeva EU:n lainsäädäntö on varsin laaja. Vaikutus riippuu kuitenkin 
tehokkaasta noudattamisen valvonnasta, mikä saattaa olla ongelmallista.
Tietojen mukaan naisten ja miesten välinen palkkaero on jatkunut pitkään. Viimeisimpien 
tietojen mukaan miesten ja naisten bruttotuntipalkassa on 15 prosentin ero ja yksityisen 
sektorin palkoissa 25 prosentin ero. Sukupuolten palkkaeron on usein selitetty johtuvan 
eroista henkilökohtaisissa ominaisuuksissa kuten iässä, koulutustasossa ja kokemuksessa. 
Näillä eroilla on kuitenkin todistettavasti melko vähäinen osuus sukupuolten palkkaeron 
jatkumiseen.
Koska yksilöllisten ominaispiirteiden erot vähenevät kaikkialla EU:ssa, vaikka ne ovat 
joissakin maissa edelleen merkittäviä, sukupuolten palkkaero näyttää liittyvän pikemminkin 
ammatillisen eriytymisen asteeseen ja palkkarakenteen vaikutukseen. Muuttumattomana 
pysynyt ja pitkään jatkunut sukupuolten palkkaero osoittaa painokkaasti, että tarvitaan 
monitahoisia toimia, jotka kohdennetaan lainsäädännön täytäntöönpanoon ja joilla puututaan 
työmarkkinoiden eriytymiseen. 
Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että avointa välitöntä palkkasyrjintää vähennetään 
nykyisellä lainsäädännöllä. Välillinen syrjintä näyttää johtavan palkkaeroon eriytyneillä 
aloilla. Välittömän syrjinnän torjunnassa tehokkaaksi osoittautuneella lainsäädännöllä on 
vähäisempi vaikutus taloudellisesta eriytymisestä johtuvan palkkaeron takia. Lainsäädännön 
arviointi paljastaa, että säädöksissä on sukupuolten palkkaeroa koskevia eroavaisuuksia. 
Direktiivi 75/117/ETY ja direktiivi 54/2006/EY (uudelleenlaadittu toisinto) osoittavat, että 
olennainen ero on säädöksen taustalla oleva periaate: vuonna 1975 sukupuolten palkkaeroa 
pidettiin taloudelliseen kilpailukykyyn liittyvänä kysymyksenä, joka oli "olennainen osa 
yhteismarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa". Vuonna 2006 annettu direktiivi puolestaan 
perustuu yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteeseen.
Tarkasti ottaen säädöksillä on kuitenkin sama soveltamisala: tehottomuuden syiden 
löytäminen. 
Mietinnön tavoitteena on vahvistaa nykyistä säädöstä ja samalla pitää mielessä, että 
taloudelliseen eriytymiseen ei juurikaan voitaisi vaikuttaa tämäntyyppisellä lainsäädännöllä. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lukuisien päätösten perusteella palkan määritelmässä on 
havaittavissa olennainen muutos. Menettelytavat ja mahdolliset oikeussuojakeinot ovat 
kehittyneet huomattavasti myös syrjinnän vastaisten toimien vaikutuksen ansiosta.

Lainsäädännön lisäksi poliittiset ratkaisut voidaan periaatteessa ryhmitellä kolmeen 
osa-alueeseen:

1) samapalkkaisuutta koskeva politiikka, jolla puututaan välittömään ja välilliseen 
syrjintään

2) yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva politiikka, jonka tavoitteena on työn ja perhe-
elämän yhteensovittaminen ja sen ansiosta pysyvät työsuhteet

3) palkkapolitiikat, joiden tavoitteena on palkkaerojen kaventaminen ja naisvaltaisten 
matalapalkka-alojen palkkauksen parantaminen.

Tehokas poliittinen kokonaisratkaisu saattaa riippua kansallisista erityispiirteistä ja 
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sukupuolten palkkaeron perimmäisistä syistä.
Komission pyytämistä kansallisista selvityksistä ilmeni, että useissa jäsenvaltioissa 
sukupuolten palkkaeroa ei pidetä kovin näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa ja poliittisissa 
ohjelmissa. Yhdeksi keskeisistä ongelmista nimettiin se, ettei kukaan halua todella sitoutua 
ongelman ratkaisemiseen, sillä kukaan ei oikeastaan tunne olevansa vastuussa sukupuolten 
palkkaerojen poistamisesta1.

Palkanmuodostuksen jatkuvalla hajauttamisella saattaa olla merkittävämpiä seurauksia 
tulevaisuudessa. Tilanne saattaa olla monimutkaisempi niissä jäsenvaltioissa, joissa 
työmarkkinaosapuolten asema on heikko, ammattiyhdistysten merkitys vähenee tai 
palkkaneuvotteluja ei ole tapana käydä. Henkilökohtaisiin työsopimuksiin perustuvan 
menettelytavan jatkaminen ilman mitään tietoa samanlaisen työn palkkauksesta saattaa 
kasvattaa sukupuolten palkkaeroa.

On selvää, ettei sukupuolten palkkaeroa koskevaa ongelmaa ratkaista pelkästään kehittämällä 
nykyistä lainsäädäntöä. Vain tehokkaalla poliittisella kokonaisratkaisulla, johon kuuluu 
parempia ja tehokkaampia säädöksiä ja selkeä vastuujako, voidaan käydä käsiksi yhteen 
kaikkein pitkäaikaisimmista ongelmista sukupuolten tasa-arvon alalla. Yli 30 vuotta voimassa 
ollut lainsäädäntö, joka ei ole tuottanut tyydyttäviä tuloksia, on jo itsessään osoitus siitä, että 
lainsäädäntöä on parannettava pääasiassa lisäämällä sen tehokkuutta.

                                               
1 A gender pay gap - Origins and policy responses. Vertaileva tutkimus 30:stä Euroopan maasta, EY, 2006.
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