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Palkkojen harmonisointi 
 
”Työskentelen praktikkona useamman kunnan yhteisessä seudullisessa organisaatiossa. Aikaisemmat 
palkkamme poikkesivat toisistaan eikä niitä tasoitettu organisaatiota muodostettaessa. Yhden eläinlääkärin 
palkka on näistä historiallisista syistä muita korkeampi, mikä näkyy tehtäväkohtaisen palkan päälle tulevana 
erillisenä lisänä. Palkkojen on tarkoitus ajan kuluessa tasoittua siten, että erillisen lisän saajan palkkaa ei 
koroteta valtakunnallisen sopimuksen paikallisilla järjestelyerillä, vaan korotusvara ohjautuu alempaa palkkaa 
saaville eläinlääkäreille.  Niin sanottu yleiskorotus korottaa toki kaikkien palkkoja. 

Järjestelyerät ovat kuitenkin olleet niin pieniä, että tasoittuminen ei tunnu etenevän kohtuullisessa ajassa. 
Lisäksi vuosina 2014 ja 2015 ei kunnallisen lääkärisopimuksen perusteella jaeta lainkaan paikallista erää eli 
tasoittuminen ei etene lainkaan, ellei työnantaja käytä siihen muuta rahaa. Jatkuessaan tilanne aiheuttaa 
turhaa jännitettä kollegoiden kesken. Mitä voisimme tehdä?” 

Lainsäädäntö on varsin selkeä asiassa: samasta tai samanarvoisesta työstä tulee maksaa sama palkka. 
Kunnallisen sopimusjärjestelmän sisällä asia on tulkittu niin, että samaa työtä tekevien tehtäväkohtaisten 
palkkojen tulee olla samat. Tehtäväkohtaiset palkat voivat poiketa toisistaan luvallisesti esimerkiksi sillä 
perusteella, että joihinkin tehtäviin liittyy erityisvastuita. Kunnalliset palkat muodostuvat tehtäväkohtaisen 
palkan lisäksi myös henkilökohtaisesta lisästä, joka harkinnanvaraiselta osaltaan voi poiketa samaa työtä 
tekevien välillä. Poikkeama voi olla huomattavakin, mutta sen tulee olla perusteltavissa henkilöiden välisillä 
eroilla esimerkiksi suoritetussa työmäärässä tai työn laadussa. 

Kuntaliitoksissa ja vastaavissa organisaatiouudistuksissa useammasta yksiköstä syntyy yleensä yksi uusi. 
Tavallista on, että aikaisempien yksiköiden palkat poikkeavat toisistaan. Optimaalinen ratkaisu olisi, että 
palkkojen erot päätetään tasoittaa heti uuden toimintayksikön käynnistyessä ja että siihen varataan 
tarpeellinen määrä rahaa. Kustannus on arvioitavissa ennakolta varsin tarkasti. 

Valitettavasti organisaatiouudistuksissa tällaiset henkilöstöön liittyvät asiat usein jäävät kiireessä muiden 
asioiden jalkoihin ja niitä hoidetaan jälkikäteen.  Tällöin tähän tarvittavat rahat näyttävät helposti 
lisäkustannuksilta eikä niitä haluttaisi toteuttaa, ellei ole pakko. Toiseksi paras vaihtoehto on kustannuksen 
siirtäminen ajassa eteenpäin. Laki on selkeä eikä anna aikamäärää, jonka kuluessa palkkojen harmonisointi 
on tehtävä. Samasta työstä sama palkka -periaate tulisi olla voimassa kaiken aikaa. Oikeuskäytäntö on 
niukka. 

Itä-Suomen hovioikeus on vuonna 2011 antanut päätöksen, jossa palkkojen harmonisointi kesti kaksi 
vuotta ja kahdeksan kuukautta eikä se pitänyt kulunutta aikaa lainsäädännön kannalta liian pitkänä. Kun 
asiassa ei ole korkeimman oikeusasteen ratkaisua, voimme pitää tätä hovioikeusratkaisua suuntaa-antavana.   

Työnantajan tulee pyrkiä suunnitelmallisesti toteuttamaan palkkojen harmonisointi organisaatiomuutoksen 
jälkeen. Harmonisointi voi kestää muutaman vuoden. Käytännössä harmonisointi ei voi toteutua 
kohtuullisessa ajassa pelkästään valtakunnallisten sopimuskorotusten kautta. Työnantajan on käytännössä 
sijoitettava tähän lisäksi muuta rahaa. Viime syksynä solmittu työmarkkinasopimus kärjistää tilannetta 
entisestään, kun se ei sisällä kuluvalle ja ensi vuodelle lainkaan paikallista järjestelyerää, jolla historiallisia 
palkkaeroja voitaisiin kuroa kiinni. 
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