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PALK ANSAAJ IEN T U T K I M U S L A I T O S

Suomalaisten palkat EU-maiden
keskitasoa

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat Jutta
Moisala ja Roope Uusitalo ovat selvittäneet palk-
ka- ja tuloeroja EU-maissa vuosina 1996–2000.
Tutkimuksessa on käytetty Eurooppalaisen elin-
olotutkimuksen (ECHP) aineistoa, johon on ke-
rätty haastattelutietoja palkoista ja tuloista EU-
maissa Ruotsia lukuun ottamatta. Vuonna 2000
suomalaisten palkansaajien keskimääräiset brut-
to- ja nettotuntipalkat olivat EU-maiden keskita-
soa. Palkkaerot olivat pienet moniin muihin EU-
maihin verrattuna.

Suomalaisen palkansaajan ostovoimaa alensivat
korkeahko hintataso ja suhteellisen kireä verotus
etenkin korkeasti koulutettujen kohdalla. Vero-
tuksen ja hintatason huomioinnin jälkeen olivat
korkeasti koulutettujen suomalaisten keskipalkat
EU-maiden alhaisimmalla tasolla v. 2000. Kor-
keasti koulutettujen palkat nousivat kuitenkin
vuosina 1996–2000 EU-maiden keskiarvoa no-
peammin, kun taas peruskoulutettujen palkkata-
son nousu oli keskimääräistä hitaampaa.

Hintatason ja perhekoon huomioinnin jälkeen
olivat kotitalouksien käytettävissä olevat tulot Suo-
messa EU-maiden keskitason alapuolella. Käytet-
tävissä olevat tulot henkeä kohti olivat v. 2000
alhaisemmat ainoastaan Portugalissa ja Kreikas-

sa. Käytettävissä olevien tulojen erot kasvoivat
Suomessa 1990-luvun loppupuolella nopeammin
kuin muissa EU-maissa. Suomi ei enää ollut Eu-
roopan tasaisimman tulonjaon maa. Vuonna 2000
tulonjako oli Suomea tasaisempi Belgiassa, Itä-
vallassa, Alankomaissa ja Tanskassa. Selvästi epä-
tasaisemman tulonjaon maita olivat Etelä-Euroo-
pan maat sekä Iso-Britannia ja Irlanti.
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Suomalaisten palkansaajien keskituntipalkat olivat v. 2000 lähellä EU-maiden kes-
kitasoa. Palkkaerot olivat pieniä useimpiin muihin EU-maihin verrattuna. Suoma-
laisen palkansaajan ostovoimaa heikensivät korkeahko hintataso ja suhteellisen ki-
reä verotus etenkin ylemmissä palkkaluokissa. Nettopalkkojen ostovoima oli alempi
kuin useimmissa muissa EU-maissa. Palkkojen ja käytettävissä olevien tulojen kehi-
tys oli Suomessa vuosina 1996–2000 EU-maiden keskitasoa. Sen sijaan tulonjaon
epätasaisuus kasvoi Suomessa samaan aikaan muita EU-maita nopeammin.


