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Palkka-avoimuuslainsäädäntöä valmistelevan työryhmän asettaminen 

Asettaminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan 
pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman edellyttämät palkka-avoimuutta koskevat 
muutokset tasa-arvolainsäädäntöön. 

Toimikausi 

21.8.2020 – 31.3.2021 

Tausta 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan: 

- Perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-
avoimuutta lainsäädännön keinoin. Perusteettomiin naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin 
puututaan nykyistä tiukemmin. 

- Lisätään tasa-arvolakiin henkilöstön, henkilöstöedustajien ja yksittäisten työntekijöiden oikeuksia 
ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään. 

Palkka-avoimuuden lisääminen on viime vuosina noussut keskeiseksi keinoksi palkkatasa-arvon 
edistämisessä. Euroopan komissio on antanut suosituksen miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
periaatteen lujittamisesta läpinäkyvyyden avulla (2014/124/EU). Parhaillaan komissio valmistelee 
sitovia lainsäädäntötoimia palkka-avoimuudesta, mitä koskeva komission lainsäädäntöaloite on 
tarkoitus julkaista vuoden 2020 lopulla. Palkka-avoimuuteen liittyvät myös tietosuojakysymykset, 
miltä osin keskeinen säädös on EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679. 

Palkka-avoimuutta on tarkasteltu myös kansallisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti keväällä 
2019 kolmikantaisen työryhmän käsittelemään palkka-avoimuutta. Työryhmä tarkasteli 
lainsäädännöllisiä keinoja palkka-avoimuuden vahvistamiseksi. Työryhmän loppuraportti (STM:n 
raportteja ja muistioita 2019:32) sisältää myös pohjoismaisen vertailun aiheesta. Vuonna 2018 
sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi selvityshenkilö Jukka Maarianvaaran laatiman selvityksen 
palkka-avoimuudesta (STM:n raportteja ja muistioita 41/2018). 

Tehtävät 

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman edellyttämät palkka-avoimuutta koskevat 
muutokset tasa-arvolainsäädäntöön. 
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Organisointi 

Puheenjohtaja 
Tanja Auvinen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet 
Timo von Boehm, lakimies, Kirkon työmarkkinalaitos 
 
Niklas Bruun, professori emeritus 
 
Jouko Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, Valtion työmarkkinalaitos, valtiovarainministeriö 
 
Seija Jalkanen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Anja Lahermaa, juristi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
 
Maarit Lehtinen, työmarkkinalakimies, KT Kuntatyönantajat 
 
Anu-Tuija Lehto, lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 
 
Katja Leppänen, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 
Anne Mironen, työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen  
Keskusjärjestö SAK ry (palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustaja) 
 
Seppo Nevalainen, ekonomisti, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (palkansaajakeskusjärjestöjen 
yhteinen edustaja) 
 
Atte Rytkönen, asiantuntija, Suomen Yrittäjät ry 
 
Jassi Saurio, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
 
Lotta Savinko, työelämäasioiden päällikkö, Akava ry 
 
Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Asiantuntijat 
Outi Anttila, ma. työtuomioistuinneuvos, työtuomioistuin 
 
Jukka Maarianvaara, tasa-arvovaltuutettu, tasa-arvovaltuutetun toimisto 
 
Mia Murtomäki, ylitarkastaja, tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Sihteerit 
Terhi Tulkki, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Outi Kumpuvaara, hallitussihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
 

 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § edellyttää, että valtion 
työryhmissä on sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. Työryhmän kokoonpano täyttää kiintiösäännöksen 40 prosentin vaatimuksen.  
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Kustannukset ja rahoitus 

Työryhmä työskentelee virka-aikana ilman erillistä korvausta. Työryhmän kulut maksetaan 
momentilta 33.01.01.01. 

 

 

 

 

Pohjoismaisen yhteistyön ja    
tasa-arvon ministeri  Thomas Blomqvist 

 

 

 

Osastopäällikkö  Raimo Antila 

 

  
 

Jakelu Päätöksessä mainitut 
 

Tiedoksi kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö 
erityisavustaja Anders Portin 
Viestintäyksikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 
Hallintoyksikkö, talousryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö 
 

 


