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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Yksityisillä palvelualoilla naiset ovat yliedustettuina matalapalkkaisissa osa-aikaisissa ja määräaikaisissa 
tehtävissä. Sukupuolten välinen keskimääräinen palkkaero kaventuisi, jos naisten yliedustus näissä teh-
tävissä vähenisi tai jos näissä tehtävissä maksettaisiin yhtä suurta keskimääräistä palkkaa kuin kokoai-
kaisissa ja vakinaisissa tehtävissä. Palvelualoilla sukupuolten välisiä palkkaeroja selittää pitkälti naisten 
ja miesten erilainen sijoittuminen eri tehtäviin. Säännöllisen työajan kiinteän palkan päälle maksettavat 
erilaiset palkanlisät kasvattavat pääsääntöisesti sukupuolten välisiä palkkaeroja.
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Sukupuolen mukaan eriytyneet työsuhteet ja 
tehtävät selittävät pitkälti naisten ja miesten 
välisiä palkkaeroja yksityisillä palvelualoilla

Nämä tulokset ilmenevät Reija Liljan ja Eija Savajan 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisemasta raportista 
Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityi-
sillä palvelualoilla. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n 
rahoittamassa selvityksessä arvioidaan sukupuolten vä-
listen palkkaerojen kehittymistä vuosina 2007—2010 
kolmella yksityisen sektorin palvelualalla; kaupan alalla, 
kiinteistöpalvelualalla sekä matkailu-, ravintola- ja va-
paa-ajan palveluissa. 

Sukupuolten väliset keskimääräiset palkkaerot ovat 
kokoaikaisissa ja vakinaisissa työsuhteissa suuremmat 
kuin osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa. Ko-
koaikaisissa ja vakinaisissa työsuhteissa sukupuolten 
epäsuhtainen tehtäviin sijoittuminen ja palkitseminen 
ovat sukupuolten välisten palkkaerojen tärkeitä selitys-
tekijöitä. Naiset ja miehet tekevät matalapalkkaisissa 
osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa ilmeisen 
samankaltaisia tehtäviä, mistä syystä näissä työsuhteissa 
sukupuolten väliset palkkaerot jäävät vähäisiksi.

Sukupuolten välisiä yleisiä palkkaeroja kasvattaa se, 
että naiset ovat yliedustettuina matalapalkkaisissa osa-ai-
kaisissa ja määräaikaisissa tehtävissä. Sukupuolten vä-
linen keskimääräinen palkkaero kaventuisi, jos naisten 
yliedustus näissä tehtävissä vähenisi. Palkkaero kaventui-
si myös, jos näissä tehtävissä maksettaisiin yhtä suurta 

keskimääräistä palkkaa kuin kokoaikaisissa ja vakinaisis-
sa tehtävissä. 

Säännöllisen työajan kiinteän palkan suhteen lasketut 
sukupuolten väliset palkkaerot ovat järjestään pienemmät 
kuin lopullisen, kaikki palkanlisät sisältävän, palkan suh-
teen lasketut palkkaerot. Naisilla ja miehillä nämä työ-
aikoihin ja erilaisiin tehtäviin liittyvät palkanlisät eivät siis 
nosta kokonaisansioita samassa mitassa.  Sukupuolten 
väliset palkkaerot supistuvat mutteivät katoa, vaikka ver-
rattaisiin samassa ammatissa toimivia naisia ja miehiä, 
jotka taustaominaisuuksiltaan ovat samankaltaisia. Mitä 
enemmän vaihtelua ammattinimikkeen sisällä palkitse-
misessa voi periaatteessa olla, sitä suuremmaksi naisten 
palkkaero miehiin nähden näyttää kasvavan.  
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