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Palkkojen yhteensovittaminen = palkkaharmonisaatio
Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät toiselle työnantajalle entisillä palvelussuhteen ehdoilla.
Palkan yhteensovittaminen perustuu syrjintää koskevaan lainsäädäntöön, tarkemmin tasa-arvolakiin,
yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.
Tehtäväkohtaiset palkat voivat vaihdella eri työnantajayksiköissä samassa tehtävässä tai saman
vaativuustason tehtävissä. Tarve harmonisoida palkkoja syntyy, kun vaativuudeltaan samasta
tehtävästä maksettavan palkan taso vaihtelee.
Työnantajan vaihtumisesta johtuva uuden palkkausjärjestelmän rakentaminen ja palkkojen
koordinointi ja yhteensovittaminen tulee vaatimaan runsaasti työtä, huolellista valmistelua ja
paikallisia neuvotteluja hyvinvointialueilla.
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Palkkojen yhteensovittaminen = palkkaharmonisaatio
Palkkojen harmonisointiin uusissa hyvinvointialueilla vaikuttavat vahvasti hyvinvointialueilla
sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset.
KT ja pääsopijajärjestöt sopivat toukokuussa 2020, että hyvinvointialueille solmitaan sote-sopimus,
lääkärisopimus ja maakunnan yleinen sopimus.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen
alan unioni JAU ovat hallinnoissaan hyväksyneet 6. kesäkuuta saadun neuvottelutuloksen
hyvinvointialueilla sovellettavista sopimuksista. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–
30.4.2025. Valtakunnansovittelija aloitti Sote ry:n ja KT:n välisen työriidan sovittelun sunnuntaina 21.
elokuuta 2022.
Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointia voidaan suunnitella tarkemmin vasta, kun työnantajilla on
tiedossa näiden uusien sopimusten palkkausjärjestelmät siirtymäaikoineen ja kaikki pääsopijajärjestöt
ovat mukana sopimuksissa.
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Palkkojen yhteensovittaminen = palkkaharmonisaatio
Sopimusratkaisu 2022–2025
Kehittämisohjelmaa toteutetaan paikallisilla järjestelyerillä
Palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–
2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Kehittämisohjelma toteutetaan
pääosin paikallisten järjestelyerien kautta.
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KVTES työnvaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmäpalkkojen yhteensovittaminen - harmonisointi
Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla
korvataan entiset palkkausjärjestelmät.
KVTES:n perusteella entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan
mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.
Yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden
palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on
nostaa palkat uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Tämä voi tapahtua myös asteittain.
Jos vanha tehtäväkohtainen palkka ylittää uuden palkkausjärjestelmän mukaisen vastaavan palkan,
eivätkä tehtävät ole olennaisesti muuttuneet, säilyy tehtäväkohtainen palkka ennallaan, jollei
paikallisesti toisin sovita. Palkkausjärjestelmien erilaisuudesta johtuva palkkaero supistuu uuden
palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkan noustessa
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Palkkaharmonisointiin käytettävä aika
Siirtymäajan pituus riippuu palkkaeroista, kustannuksista ja työnantajan taloudellisesta tilasta. Uuden
palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen palkkausjärjestelmään
on laadittava suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.
TT 2018/18 tuomiossa ei otettu kantaa siihen, mikä on kohtuullinen aika palkkaerojen poistamiselle,
vaan se ratkaistaan tapauskohtaisesti.
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Työtuomioistuin 2018/18
Työnantaja oli maksanut eräille fysioterapeuteille korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin samaa
työtä tekeville, vaativuustasoltaan samalla tai korkeammalla tasolla oleville fysioterapeuteille.
Tuomiossa katsottiin, ettei työnantaja ollut esittänyt hyväksyttävää, työntekijöiden tehtävistä tai
heidän asemastaan johtuvaa perustetta maksaa erisuuruisia tehtäväkohtaisia palkkoja samoista
tehtävistä huomattavan pitkän ajan tapahtuneen liikkeenluovutuksen jälkeen. Palkkaerojen
tasoittamiseksi ei myöskään ollut enää olemassa suunnitelmaa. Kanne hyväksyttiin ja työnantaja
tuomittiin hyvityssakkoon virka- ja työehtosopimuksen tieten rikkomisesta. Myös työnantajajärjestön
katsottiin laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa asiassa.
Korkein oikeus on katsonut, että työntekijöiden syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu palkkauksen osalta
merkitsee sitä, että samasta tai samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Lisäksi palkan ja
sen määräytymisperusteiden tulee olla yhteneväiset, ellei tästä poikkeamiseen ole olemassa
objektiivisesti arvioiden hyväksyttävää syytä (ks. KKO 2004:103). Samapalkkaisuusvaatimus koskee
myös tilanteita, joissa vertailuasemassa ovat samaa sukupuolta olevat henkilöt (ks. korkeimman
oikeuden ratkaisu. KKO 2009:52).
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Työtuomioistuin 2018/18
Työtuomioistuimen aikaisemmassa ratkaisukäytännössä hyväksyttävänä syynä työntekijöiden
erilaiseen kohteluun palkkauksen osalta ei ole pidetty taloudellisten voimavarojen niukkuutta (ks. tasaarvolain soveltamista koskevat ratkaisut TT 2002:7-10). Tämä periaate on vahvistettu myös Euroopan
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Unionin tuomioistuin on katsonut tuomiossaan asiassa
Dekker C-177/88, EU:C:1990:383, ettei työnantaja voi vedota taloudellisten voimavarojen menetyksiin
työhönottotilanteessa, kun kyse on ollut raskaudesta johtuvan poissaolon taloudellisista seurauksista.
(tuomion 12 kohta).
Vaikka muutostilanteista, mukaan luettuina liikkeenluovutuksista, seuranneita palkkaeroja on
oikeuskäytännössä sinänsä pidetty perusteltuina, työnantajalla on korkeimman oikeuden
ratkaisukäytännön mukaan velvollisuus pyrkiä korjaamaan nämä erot (KKO 2004:103, ks. myös KKO
1992:18). Myös ratkaisuissa KKO 2010:5, KKO 2013:10 ja KKO 2013:11 on katsottu, etteivät
palkkausperusteet tai palkkausperusteiden erot saa muodostua pysyviksi samaa työtä tekeville, vaan
erot on poistettava kohtuullisessa ajassa (ks. myös työtuomioistuimen ratkaisu TT 2011:29).
Oikeuskäytännössä ei ole kuitenkaan määritelty tarkemmin sitä, mitä on pidettävä kohtuullisena
aikana.
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Työtuomioistuin 2018/18
Kuntayhtymällä ei ole asiassa esitetyn henkilötodistelun perusteella ollut enää vuoden 2012 jälkeisenä
aikana olemassa suunnitelmaa palkan erojen poistamiseksi.
Työtuomioistuin

- vahvistaa että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on menetellyt kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen määräysten vastaisesti maksamalla 1.2.2010 ja sen jälkeen A:lle, B:lle,
C:lle, D:lle, E:lle, F:lle, G:lle, H:lle, I:lle, J:lle, K:lle, L:lle, M:lle, N:lle, O:lle, P:lle, Q:lle, R:lle, S:lle,
T:lle,U:lle, V:lle, W:lle, X:lle, Y:lle ja Z:lle pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin yhtä vaativaa tai
vähemmän vaativaa työtä tekeville Ä:lle, Ö:lle ja A1:lle,
TT 2018/18 tuomiossa ei otettu kantaa siihen, mikä on kohtuullinen aika palkkaerojen poistamiselle,
vaan se ratkaistaan tapauskohtaisesti.
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Palkkaharmonisointi esimerkkejä
PALKKAHARMONISOINTIIN VARAUDUTAAN
Essotessa tehdään palkkojen harmonisointia kuntien vuonna 2016 hyväksymän henkilöstön
siirtosopimuksen mukaisesti. Harmonisoinnin kustannukset ovat tällä hetkellä yhteensä 29,3 miljoonaa
euroa, jotka jakautuvat vuosille 2021 ja 2022. Hallitus sitoutui kokouksessaan palkkaharmonisoinnin
toteuttamiseen. Joulukuun kokouksissa hallitus ja valtuusto päättävät määrärahoista.
https://www.essote.fi/essoten-talousasioiden-kasittelyyn-aikalisa-%E2%88%92-palkkaharmonisointiinsitoudutaan/
Talentia: Eksoten 30 miljoonan euron palkkasaatavat alkusoitto – myös muualla on lipsuttu
palkkojen harmonisoinnista
11.9.2020 12:01
https://www.juko.fi/ajankohtaista/talentia-eksoten-30-miljoonan-euron-palkkasaatavat-alkusoittomyos-muualla-lipsuttu-palkkojen-harmonisoinnista/
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Palkkaharmonisointi esimerkkejä
Soten alijäämät paisuvat yli 40 miljoonaan – säästöjä
etsittävä entistä ankarammin
Julkaistu: 9.12.2020 klo 21:56Sote varaa lähes 16
miljoonaa euroa työntekijöiden palkkojen
harmonisointiin tälle ja ensi vuodelle. Molemmat
vuodet ovat muutenkin rajusti alijäämäisiä.
Nyt käsitelty summa varataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevien
työntekijöiden palkkojen harmonisointiin. Luvusta puuttuvat vielä lääkärit sekä teknisen puolen työntekijät.
Kuva: Juha Neuvonen
Hannu Mustonen
KUHMOLAINEN
0
Kainuun sote varaa lähes 16 miljoonaa euroa työntekijöiden palkkojen harmonisointiin. Summa lisätään
alijäämiin ja esitetään yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Näin päätti yhtymähallitus keskiviikkona.
https://www.kuhmolainen.fi/artikkeli/soten-alijaamat-paisuvat-yli-40-miljoonaan-saastoja-etsittava-entistaankarammin-192555431/
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Siirtyvä henkilöstö alueittain
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ja pelastustoimi yhteensä 18 485 henkilöä
Pelastustoimi

Koillismaa

875
724

Oulu
11199

943

Lakeus

Oulunkaari

912

Oulun eteläinen

Rannikkoseutu
2325
1507
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Palkkaharmonisaatio
 KT on päivittänyt arvioitaan palkkojen harmonisoinnin kustannuksista hyvinvointialueuudistuksessa.
Todennäköisimpänä KT pitää arviotaan, jonka mukaan harmonisointi nostaa työvoimakustannuksia vuositasolla
noin 680 miljoonaa euroa.
 KT:n päivitetyt arviot palkkojen harmoninsoinnin kustannuksista hyvinvointialueuudistuksesta perustuvat
Tilastokeskuksen vuoden 2020 tietoihin palkoista ja työvoimakustannuksista. Arvioidut kustannukset ovat
vuositason kustannuksia. Laskelmissa ei oteta kantaa harmonisoinnin aikatauluun.

 Laskelmissa erilaisilla harmonisointimalleilla laskettujen vaihtoehtojen kustannukset vaihtelevat erittäin paljon.
KT pitää todennäköisimpänä laskelmaa, jonka mukaan palkkojen harmonisointi nostaa työvoimakustannuksia 5,8
% eli noin 680 miljoonaa euroa.

13

Kaksi eri arvioita Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen palkkaharmonisaatiokustannuksista
 Laskelmissa erilaisilla harmonisointimalleilla laskettujen vaihtoehtojen kustannukset vaihtelevat erittäin paljon.
KT pitää todennäköisimpänä laskelmaa, jonka mukaan palkkojen harmonisointi nostaa työvoimakustannuksia 5,8
% eli noin 680 miljoonaa euroa.

 941,9 ME x 5,8 % = 54,6 ME ?
 Edellisen maakuntauudistuksen yhteydessä on arvioitu palkkaharmonisointitarvetta eri harmonisointitasojen
mukaisesti.
 Mediaanitasolla arvio on noin 10 miljoonaa euroa,
 9 desiilin tasolla (ansio jota vähemmän ansaitsee 90 prosenttia henkilöstöstä) arvio on noin 75 miljoonaa euroa
 harmonisointi TVA-tasojen korkeimmalle tasolle noin 100 miljoonaa euroa.
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Kuinka umpisolmu avataan ? Palkkaharmonisaatio käytännössä
1. Hyvinvointialueilla on voimassa kaikkien pääsopijajärjestöjen hyväksymät virka – ja
työehtosopimukset
2. Hyvinvointialueelle neuvotellaan ja valmistellaan käyttöönotettavaksi sopimusten mukainen
palkkausjärjestelmä
3. Arvioidaan palkkausjärjestelmän mukaiset palkkojen yhteensovittamisen kustannukset
4. Tehdään suunnitelma palkkaerojen poistamiseksi

5. Uusien hyvinvointialueelle palkattavien työntekijöiden ja viranhaltijoiden osalta noudatetaan
sovittua palkkausjärjestelmää
6. Jos tehtäväkohtainen palkka on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, palkat nostetaan
uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle, tämä tapahtuu asteittain kohtuullisessa ajassa
Palkkausjärjestelmän valmistelu xx vuotta ? Harmonisointiaika x vuotta,? Kustannukset xxx M€ ? Rahoitus ?
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Kiitos mielenkiinnosta!
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