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Johdanto
Viime vuosina on kiinnitetty runsaasti huomiota tasa-arvokysymyksiin ja yksi aiheen ilmentymä on
sukupuolten välinen palkkaero (ks. esim. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo [vierailtu 29.5.2018].
Myös palkansaajajärjestöissä asia on ollut esillä. Korkeasti koulutettuja edustava Akava käynnisti vuoden
2016 kevättalvella #neuro-kampanjan, jonka avauksessa tuotiin esiin se, että naisten palkat laahaavat
edelleen jäljessä ja vaadittiin tilanteen korjaamista. Vertailemalla naisten ja miesten kokonaispalkkoja
Akavassa laskettiin, että ”neuron kurssi” on 82 prosenttia miesten ansioista (toisin ilmaistuna: naisen euro
on 82 senttiä). Myöhemmissä kampanjatiedotteissa Akava on tarkentanut viestiään: ”Akavan mielestä
sijoittuminen sektoreittain, ammateittain tai toimiasemittain ei edellytä tiettyä sukupuolta. Sen vuoksi
siihenkään perustuvaa palkkaeroa ei pidä hyssytellä.” https://www.akava.fi/tyoelama/tasaarvo/naisen_euro_eli_neuro_nousuun [vierailtu 28.5.2018].
Lakimiesliitto on pitkään seurannut jäsentensä palkkakehitystä vuosittaisten palkkatutkimusten (nykyään
työmarkkinatutkimus) avulla. Tutkimuksessa esitellään palkkalukuja myös sukupuolen mukaan
ryhmiteltynä. Tämän lisäksi Lakimiesliitto on teettänyt tarkempia tutkimuksia, joissa sukupuolten
palkkaeroja tarkastellaan vakioimalla useita palkkatasoa (potentiaalisesti) selittäviä tekijöitä. Jäljelle jäävää
sukupuolten palkkaeroa on kutsuttu selittämättömäksi palkkaeroksi. Tällä tavalla saadaan lähes
poikkeuksetta pienempiä palkkaeroja kuin vertailemalla kokoaikaisten työntekijöiden raakapalkkoja, kuten
edellä mainitun ”neuron” laskennassa tehdään.
Sukupuolten välistä (selittämätöntä) palkkaeroa selvitettiin edellisen kerran perusteellisemmin vuonna
2010 Real Stats Oy:n tekemässä tutkimuksessa, jossa hyödynnettiin vuoden 2009 palkkatutkimuksen
aineistoa. Raakapalkkoja tarkastelemalla havaittiin, että naisten palkat olivat 81 prosenttia miesten
palkoista. Muutosta oli tapahtunut parempaan: yksityisellä sektorilla ero oli 21 prosenttia kun vuonna 1994
se oli ollut vielä 31 prosenttia (julkiselta sektorilta vastaavia lukuja ei ollut saatavilla). Rakennevakioinnit
pienensivät eroa. Koko lakimieskunnassa se oli 7,3 log-% (raakapalkoissa 18,2 log-%). Julkisen sektorin
lakimiehillä eroksi jäi 7,5 log-% ja yksityisellä sektorilla hieman vähemmän, 5,9 log-%. Selittävinä muuttujina
palkkamallissa oli sukupuolen lisäksi työkokemusvuodet, toimiasema, organisaation koko, koulutus,
työsuhteen pysyvyys, toimiala, asuinalue ja todellinen työaika.
Tässä tutkielmassa palataan jälleen aiheeseen. Mikä on tällä hetkellä sukupuolten välinen palkkaero? Onko
tilanne muuttunut? Uutena asiana tutkitaan sitä, kuinka työelämästä poissaoleminen mahdollisesti selittää
eroa.
Tutkielman aineistona hyödynnetään marraskuussa 2017 toteutetun Lakimiesliiton palkkatutkimuksen
(työmarkkinatutkimus) aineistoa, jossa on kysytty lokakuun palkkatietoja. Kyselyyn vastasi 1965 lakimiestä
ja vastausasteeksi tuli 27 prosenttia. Analyyseissa on mukana vain kokoaikaista työtä lokakuussa tehneet
vastaajat.
Raportti etenee niin, että aluksi kuvaillaan lyhyesti tutkimusaineisto sekä tarkasteltavat muuttujat ja
analysointimenetelmät. Tämän jälkeen esitellään tulokset. Aluksi tarkastellaan eroja raakapalkoissa ja
tämän jälkeen tehdään regressioanalyysit, joissa tutkitaan sukupuolten rakennevakioituja palkkaeroja.
Regressiomallit on estimoitu erikseen koko lakimieskunnalle, julkisen sektorin lakimiehille ja yksityisen
sektorin lakimiehille. Lopuksi tarkastellaan perhevapaiden pitämisen yhteyttä kokonaispalkkaan. Tätä
varten muodostettiin uusi osa-aineisto, jossa on mukana vain 30-49 -vuotiaat vastaajat. Raportin lopussa
esitetään yhteenveto tuloksista.
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Tutkimuksen aineisto, muuttujat ja analysointimenetelmät
Tutkimusaineistona käytetään siis Lakimiesliiton vuoden 2017 työmarkkinatutkimusta, jossa kysyttiin
lokakuun palkkatietoja. Kysely toteutettiin 1.11.–5.12.2017.
Työmarkkinatutkimuksen kohdejoukon muodosti kaikki työelämässä olevat Lakimiesliiton
palkansaajajäsenet. Kysely tehdään vain sähköisessä muodossa, joten ne liiton jäsenet, jotka eivät olleet
ilmoittaneet jäsenrekisteriin ajantasaista sähköpostiosoitetta, rajautuivat kyselyn ulkopuolelle. Kyselyyn
vastasi 1 965 lakimiestä, joka on 27,1 prosenttia siitä ryhmästä, joka sai kyselyviestin. Laskettuna koko
kohdejoukosta saadaan osallistumisasteeksi 25,6 prosenttia, mistä voi päätellä, että sähköpostikyselyn
pitäisi ainakin teoriassa tavoittaa lähes kaikki kohdejoukosta. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi
roskapostisuodattimet aiheuttavat sen, että osa ei milloinkaan näe kyselyviestiä. Vuoden 2009 kyselyn
vastausaste oli vielä niinkin korkea kuin 40 prosenttia, mikä osittain selittynee sillä, että se toteutettiin
perinteisenä paperilomakekyselynä.
Aineiston tilastollista edustavuutta parannettiin erikseen yksityiselle ja julkiselle sektorille laskettujen ikä- ja
sukupuolirakenteen korjaavien painokertoimien avulla. Aineisto on tilastollisesti edustava sukupuolten
välisen palkkaeron tutkimiseen, mutta pienehköksi jäänyt vastaajamäärä tuo epävarmuutta esimerkiksi
toimialakohtaisiin tarkasteluihin.
Tässä raportissa tarkastellaan kokoaikaista työtä lokakuussa 2017 tehneiden lakimiesten palkkatietoja eli
osa-aikatyötä tekevät eivät ole tutkittavassa aineistossa mukana.
Työmarkkinatutkimuksessa on melko laajasti kysymyksiä eri aihealueilta. Huomattava osa kysymyksistä
tulee Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n lomakemallista: osa sellaisenaan ja osa mukaelmina. Tämän lisäksi
Lakimiesliitolla on omia kysymyksiä erityisesti koskien työpaikkatietoja ja muita taustamuuttujia.
Tässä selvityksessä tärkeimmät muuttujat olivat kuukausipalkka ja sukupuoli. Nämä olivat mukana
jokaisessa analyysissa. Koska tavoitteena oli tarkentaa ja selittää sukupuolten palkkaeroa, niin luonnollisesti
mukana oli myös huomattava määrä erilaisia taustamuuttujia ja muita palkkaeroja potentiaalisesti selittäviä
muuttujia.
Selitettävä muuttuja oli kokonaispalkka, joka viittaa lokakuussa 2017 maksettuun kuukausipalkkaan, johon
on laskettu mukaan luontoisetujen verotusarvo ja ylityöt. Koko lakimieskunnassa luontoisetujen
verotusarvo oli lokakuussa 2017 keskimäärin 92 euroa ja ylityökorvaukset 15 euroa. Mahdolliset
tulospalkkiot eivät sisälly tarkasteltavaan ansiokäsitteeseen.
Kokonaispalkan keskiarvo oli koko lakimieskunnassa 6 005 euroa. Yksityisellä sektorilla se oli 6 582 euroa,
julkisella sektorilla 5 541 euroa ja yliopistoissa 5 029 euroa. Miesten keskiarvo oli 6 711 euroa ja naisten
5 515 euroa. Palkkojen absoluuttinen taso ei kuitenkaan ollut tässä tutkimuksessa varsinaisena
kiinnostuksen kohteena, vaan fokus oli sukupuolten palkkaerossa.
Palkkamuuttujaa käytettiin sekä sellaisenaan, eli euromääräisenä muuttujana, että logaritmoituna
muuttujana. Kun euromääräisestä muuttujasta ottaa luonnollisen logaritmin saavutetaan paitsi tiettyjä
tilastomatemaattisia etuja (muuttujan jakauma normalisoituu), myös helpotetaan lukujen tulkintaa. Log-%
viitaa symmetriseen eroon vertailtavien luokkien, tässä tapauksessa sukupuolten välillä. Prosentuaalinen
erohan ei ole sama luku, jos esimerkiksi puhutaan siitä kuinka paljon vähemmän naiset tienaavat versus
kuinka paljon enemmän miehet tienaavat. Regressioanalyysissa selittävien muuttujien kertoimet ilmaisevat
suoraan sen paljonko logaritmoitu selitettävä muuttuja, tässä tapauksessa palkka, muuttuu
prosentuaalisesti, kun selittävän muuttujan luokan arvo muuttuu yhden yksikön (esimerkiksi kun
työkokemus lisääntyy vuoden tai toimiasema ”muuttuu” verrokkiluokasta [0] tarkasteltavaksi luokaksi [1]
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tai sukupuoli miehestä naiseksi – jälkimmäisessä tapauksessa kerroin ilmaiseen log-prosentteina
sukupuolten välisen selittämättömän palkkaeron). Palkkamuuttujaa tarkasteltiin pääosin keskiarvona.
Tutkittavat potentiaaliset selittävät ja aineistoa ryhmittelevät muuttujat olivat sukupuolen ja sektorin lisäksi
todellinen viikkotyöaika, toimiasema, työkokemusvuodet (ja työkokemusvuosien kymmenesosan
neliötermi), ikä, työsuhteen pysyvyys, yrityksen/organisaation koko, koulutus, varatuomarin arvonimi,
tulospalkkauksen piiriin kuuluminen ja työpaikan sijainti. Lisäksi mukana mallinnuksessa oli työelämästä
poissaoloa kuvaavat muuttujat, jotka mittaavat kuukausissa eri syistä johtuneita poissaoloja (työttömyys,
perhevapaat, kouluttautuminen, muu syy).
Analysointimenetelminä käytettiin keskiarvojen vertailua (erityisesti tutkittaessa eroja raakapalkoissa),
lineaarista regressioanalyysia ja kvantiiliregressiota, jonka avulla voidaan selvittää poikkeavatko
rakennevakioidut palkkaerot palkkajakauman eri kohdissa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että
sukupuolten väliset palkkaerot ovat suurimmat tulojakauman yläpäässä.

Tulokset
Erot raakapalkoissa
Naisten raakapalkat ovat 82 prosenttia miesten palkasta koko lakimieskunnassa (Kuvio 1). Vuoteen 2009
verrattuna ”naisten euro” on noussut yhden prosenttiyksikön. Julkisella sektorilla naisten palkat ovat 85
prosenttia miesten palkoista ja yksityisellä sektorilla 80 prosenttia. Yliopistojen palkat ovat mukana kaikkien
palkoissa mutta eivät kummassakaan sektorissa.

KUVIO 1

Kuviossa 2 esitetään toimialoittain vastaavat luvut. Pienempien toimialojen osalta tilastolliset
virhemarginaalit ovat suuria, joten päätelmissä on syytä olla varovainen. Joka tapauksessa tältä näyttää
suoraviivainen ”naisen euro on X senttiä” -tarkastelu vuoden 2017 työmarkkinatutkimuksen lukujen
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valossa. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ”Muu” -ryhmät molemmilta sektoreilta sekä ne toimialat, joista
oli alle 20 vastausta.

KUVIO 2

Askel syvällisempään tarkasteluun on katsoa miesten ja naisten raakapalkkoja toimiaseman mukaan eri
sektoreilla. Taulukossa 1 tarkastelussa on yksityinen sektori. Toimiasemansa ilmoittaneiden ryhmässä
keskimäärin naisten palkat olivat 80,6 prosenttia miesten palkoista. Vuonna 2009 vastaava suhdeluku oli
78,2 prosenttia, joten ero on hieman kaventunut. Suurimmillaan ero oli ylimmillä johtajilla ja pienin
alimpien johtajien ryhmässä.

TAULUKKO 1
Yksityinen sektori,
kokonaispalkka sukupuolen ja
toimiaseman mukaan.
Ylimmät johtajat
Alemmat johtajat
Osastopäälliköt
Lakimiehet
Muu
Yhteensä
N

Miehet
%-osuus
€ / kk
16
15
10
58
1
100 %
380

10 972
8 239
7 182
6 184
7 371

Naiset
%-osuus
€ / kk
8
10
10
71
0
100 %
464

8 849
7 639
6 532
5 264
5 942

Naisten palkka
miesten palkasta (%)
80,7
92,7
90,9
85,1
80,6

Taulukossa 2 esitetään sama analyysi julkiselle sektorille. Julkisen sektorin osalta toimiasema-tiedossa on
valitettavan paljon puuttuvia tietoja (nettikyselyssä osalla ilmeni ongelmia nimikkeen valinnassa, kun
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jostakin syystä e-lomake ei ollut mahdollistanut ”täpän” laittamista – suurimmalla osalla lomake kuitenkin
toimi oikein). Toimiasemansa ilmoittaneiden ryhmässä naisten palkat olivat keskimäärin 88,2 prosenttia
miesten palkoista. Vuonna 2009 vastaava suhdeluku oli 86,3 prosenttia, joten ero oli hieman kaventunut
myös julkisen sektorin lakimiehillä. Ylimpien johtajien ryhmässä ero oli suurin. Osastopäälliköillä sitä ei ollut
käytännössä lainkaan.

TAULUKKO 2
Julkinen sektori,
kokonaispalkka sukupuolen ja
toimiaseman mukaan.
Ylimmät johtajat
Alemmat johtajat
Osastopäälliköt
Lakimiehet
Muu
Yhteensä
N

Miehet
%-osuus
€ / kk
13
9
12
46
20
100 %
286

7 904
6 799
5 993
5 433
5 028
5 874

Naiset
%-osuus
€ / kk
2
7
10
56
25

6 984
6 454
5 962
5 109
4 532
5 183

Naisten palkka
miesten palkasta (%)
88,4
94,9
99,5
94,0
90,1
88,2

467

Toimiaseman mukaan tehdyistä tarkasteluista kävi ilmi, että naisia on selvästi vähemmän johtotehtävissä
sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Tämän takia myös sukupuolten ero oli yhteensä selvästi enemmän
kuin tarkasteltaessa eroja toimiasemien sisällä pois lukien ylimpien johtajien ryhmä.

Regressioanalyysit eli paljonko jää selittämätöntä palkkaeroa
Regressioanalyyttisessa tarkastelussa lähdettiin liikkeelle koko lakimieskunnasta. Aluksi estimoitiin yhden
selittäjän, sukupuolen, ja yhden selitettävän muuttujan eli kokonaispalkan luonnollisen logaritmin sisältävä
malli. Mallin selitysasteeksi (adj-R2) saatiin 5,5 prosenttia eli sukupuoli selitti tällaisessa asetelmassa tuon
osuuden palkkamuuttujan vaihtelusta. Sukupuoli-muuttuja sai kaksi arvoa (0, 1), joista suurempi tarkoittaa
miestä. Muuttujan regressiokerroin (B) oli 0,157 ja se tarkoittaa, että ilman mitään kontrollimuuttujia
sukupuolten välinen palkkaero on mallissa 15,7 log-% miesten eduksi.
Tämä oli kuitenkin vain lähtökohta. Taulukossa 3 esitetään varsinainen koko lakimieskunnan tilannetta
tarkasteleva palkkamalli. Selittävien muuttujien valinnassa yhtenä lähtökohtana oli aiemman tutkimuksen
malli, mutta myös muita potentiaalisia selittäviä muuttujia kokeiltiin mallinnuksessa. Uusista muuttujista
mielekkäiksi ja tilastollisesti merkitseviksi selittäviksi muuttujiksi osoittautui töistä poissaolokuukaudet
työttömyyden ja jatkokoulutuksen takia, joista ensiksi mainittu ennusti matalampaa palkkatasoa ja
jälkimmäinen korkeampaa. Toimiaseman osalta vertailuryhmäksi otettiin yhdistelmä alin johto ja
osastopäälliköt, sillä näiden kahden toimiasemaryhmän kertoimet olivat hyvin lähellä toisiaan, kun
vertailukohtana oli ylimmät johtajat. Tämä uusi vertailuryhmänä, johon siis muiden toimiasemien kertoimia
peilataan, nimettiin keskijohdoksi. Organisaation kokoa kuvaava muuttuja osoittautui toimivan paremmin
sellaisenaan kuin logartimoituna muuttujana, jollaisena sitä käytettiin vuoden 2009
palkkaerotutkimuksessa. Vakituinen työsuhde (vertailuryhmänä määräaikainen työsuhde) ei osoittautunut
tällä kertaa tilastollisesti merkitseväksi selittäjäksi.
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TAULUKKO 3 Palkanmuodostusta selittävä regressiomalli: kaikki lakimiehet.

Regressiomallin selitysaste on 56 prosenttia (,559). Sukupuolten rakennevakioitu palkkaero on 7,6 log-%
miesten eduksi, kun tällä tavoin tarkastellaan koko lakimieskuntaa yhtenä ryhmänä. Ero oli nyt
jotakuinkin sama kuin vuoden 2009 tutkimuksessa (7,3 log-%). Eniten selitysvoimaa oli kokemuksella,
toimiasemalla ja sektorilla.
Yksityisen sektorin aineistoon ei otettu mukaan yliopistoja ja sektori-muuttuja jätettiin luonnollisesti pois.
Toimialaa kokeiltiin selittäjäksi (oli mukana 2009), mutta se ei juurikaan parantanut mallin selitysastetta
eikä sen lisääminen myöskään käytännössä vaikuttanut sukupuolen regressiokertoimeen. Sen sijaan
tulospalkkauksen piirissä oleminen osoittautui kohtalaisen selitysvoimaiseksi muuttujaksi (Taulukko 4).
Poissaolokuukausien syistä ainoastaan työttömyys säilyi tilastollisesti merkitsevänä selittäjänä. Toimiasema
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oli nyt mukana siten, että ylempi johtaja toimi vertailuryhmänä ja keskijohto oli jaettu alempiin johtajiin ja
osastopäälliköihin.

TAULUKKO 4 Palkanmuodostusta selittävä regressiomalli: yksityisen sektorin lakimiehet.

Regressiomallin selitysaste on 60 prosenttia (,604). Sukupuolten rakennevakioitu palkkaero yksityisellä
sektorilla on 8,4 log-% miesten eduksi. Vuoden 2009 selvityksen yksityisen sektorin regressiomallissa ero
oli vain 5,9 log-%. Johtuen mallien erilaisuudesta (ja aineiston koosta) ei kuitenkaan ole syytä tehdä vahvaa
tulkintaa siitä, että yksityisen sektorin rakennevakioitu palkkaero sukupuolten välillä olisi kasvanut. Vuoden
2009 ero oli ehkä yllättävänkin matala ja se saattaa selittyä vuonna 2008 alkaneella talouden taantumalla,
joka heijastui yritysten palkanmaksukykyyn.
Julkisen sektorin lakimiesten palkanmuodostusta tutkittiin niin ikään kokeilemalla useita potentiaalisia
selittäviä muuttujia. Vuonna 2009 julkinen sektori oli jaoteltu palkkamallissa alasektoreiksi valtioon,
kuntaan ja kategoriaan ”muu”, johon kuuluivat esimerkiksi liikelaitokset ja seurakunnat. Näitä muuttujia
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kokeiltiin myös nyt, mutta ne eivät juurikaan parantaneet mallin selitysvoimaa, eivätkä muuttaneet
sukupuolen regressiokerrointa, joten ne jätettiin pois lopullisesta mallista. Toimiaseman vertailuryhmiksi oli
perusteltua valita keskijohto (alempi johtaja + osastopäällikkö) ja työajan vertailuryhmäksi vähintään 42
tuntia viikossa töitä tekevät, johon verrattiin tätä lyhyempää todellista viikkotuntimäärää tekevien ryhmää.
Tosin kun yksityisen sektorin (ja koko lakimieskunnan) mallissa, julkisen sektorin mallissa selitysvoimaisiksi
muuttujiksi osoittautui varatuomarin arvonimi ja ikä (vedenjakajana 34-vuotta). Kuten yksityisellä sektorilla,
poissaolokuukausien syistä ainoastaan työttömyys säilyi tilastollisesti merkitsevänä selittäjänä.

TAULUKKO 4 Palkanmuodostusta selittävä regressiomalli: julkisen sektorin lakimiehet.

Regressiomallin selitysaste on 50 prosenttia (,499). Julkisen sektorin lakimiesten rakennevakioitu
sukupuolten palkkaero on 6,8 log-% miesten eduksi. Vuoden 2009 selvityksessä ero oli 7,5 log-%.
Selittämätön ero näyttäisi siis kaventuneen, mutta tätäkin tulosta on syytä tulkita varovaisesti.

Edellä esitetyt mallit on tehty perinteisellä lineaarisella regressioanalyysilla, jossa selitettävänä muuttujan
suureena on keskiarvo. Kvantiiliregression avulla voi esitoimaida myös muita palkkajakauman ”kohtia”,
kuten mediaania, ala- ja yläkvartiileja sekä alinta ja ylintä desiiliä. Sen avulla voi tarkastella vaihteleeko
sukupuolten välinen palkkaero palkkajakauman eri kohdissa. Kuviosta 3 ilmenee, että yksityisellä sektorilla
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sukupuolten rakennevakioitu ero suureena tasaisesti mentäessä kohti suurempia tuloja. Julkisella sektorilla
palkkaero on suurin piirtein samalla tasolla aina ylimpään desiiliin saakka, jossa se on selvästi suurempi (9,6
log-%) kuin muissa tarkasteltavissa palkkajakauman kohdissa. Huomionarvoista on, että yksityisellä
sektorilla palkkaero on pienempi kuin julkisella sektorilla aina mediaaniin saakka.

KUVIO 3

Verrattuna vuoden 2009 palkkaerotutkimukseen on tilanne pysynyt hyvin pitkälle samankaltaisena.
Silloinkin ero oli matalimmillaan alimmassa desiilissä (JS: 5,7 log-%; YS: 2,4 log-%) ja suurimmillaan
ylimmässä desiilissä (JS: 9,4 log-%; YS: 11,2 log-%).

Perhevapaat ja työmarkkina-asema
Perhevapailla on osoitettu olevan yhteys palkkakehitykseen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) ja
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) yli kymmenen vuoden takaisissa tutkimuksissa havaittiin, että
”lapsisakko” (tai ”lapsihaitta”), eli menetys palkkakehityksessä, oli suurin yli kaksi vuotta työelämästä poissa
olleilla naisilla; tätä lyhyemmän aikaa poissa olleilla naisilla lapsisakko oli pienempi ja he myös nopeasti
kirivät lapsettomien naisten palkkatasolle. Miehillä perhevapaat olivat huomattavasti lyhyempiä ja niiden
pitäminen oli myönteisessä yhteydessä palkkakehitykseen. Lasten lukumäärän havaittiin lisäävän lapsisakon
suuruutta.12
Lakimiesliiton palkkatutkimuksien aineistot eivät mahdollista vastaavanlaista pitkittäisasetelmaa, sillä niissä
ei identifioida yksilöitä, eikä toisaalta perhevapaista ole kysytty aiemmissa kyselyissä. Seuraavassa
joudutaan tyytymään lähinnä suuntaa-antavaan lähestymistapaan, joka kuitenkin tuo tärkeän
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kontribuution lakimieskunnan piirissä käytyyn keskusteluun aiheesta; nyt asiasta saadaan tiettävästi
ensimmäistä kertaa tutkittua tietoa ja ehkä virikkeitä jatkoselvityksiin.
Ensimmäiseksi tehdään neljä erillistä regressioanalyysia, joissa perhevapaiden kesto lisätään mukaan
yhdeksi selittäväksi muuttujaksi edellä esiteltyihin sektorikohtaisiin palkkamalleihin. Vastaavasti sukupuoli
poistetaan muuttujajoukosta, koska miehille ja naisille estimoidaan omat sektorikohtaisen regressiomallit.
Huomio luonnollisesti kiinnittyy siihen, onko perhevapaiden kestolla tilastollista selitysvoimaa mallissa ja
minkä suuntainen mahdollinen vaikutus on.
Perhevapaiden kestoa mittaava muuttuja oli jatkuva muuttuja, jossa vastaajat ovat merkinneet
kuukausimäärän, jonka he ovat olleet yhteensä poissa työelämästä perhevapaiden takia. Jos henkilö on
jättänyt kohdan tyhjäksi, on vastaus tulkittu 0-kuukaudeksi. Koska tiedetään, että osa vain yksinkertaisesti
jättää vastaamatta kysymyksiin (ja varsinkin tämän tyyppisiin), on perusteltua epäillä, että todellisuudessa
aivan yhtä moni ei ole lapseton.
Yksityisen sektorin osalta saatiin kiinnostava tulos, joka on linjassa ETLA:n ja PT:n tutkimusten kanssa.
Miehillä perhevapaakuukaudet olivat positiivisessa yhteydessä kokonaispalkkaan (regressiokerroin
[B]=,015; t=2,336; Sig.=,020) kun taas naisilla yhteys oli negatiivinen (B=-,002; t=-2,615; Sig.=,009).
Regressiokertoimet tarkoittavat sitä, että miehillä yksi kuukausi perhevapaata lisää palkkaestimaattia 1,5
log-% ja naisilla vähentää sitä -0,2 log-%. On tietenkin selvää, etteivät yhteydet tosielämässä ole näin
lineaarisia ja miehilläkin kerroin saattaisi muuttua negatiiviseksi, jos perhevapaiden määrässä puhuttaisiin
kuukausien sijaan vuosista.
Julkisella sektorilla ei vastaavaa yhteyttä löytynyt: perhevapaakuukausien regressiokertoimet eivät olleet
tilastollisesti merkitseviä kuukausipalkan ennustajia. Niiden etumerkit olivat kuitenkin samat kuin yksityisen
sektorin mallissa, mikä vihjaa, että samanlainen ”mekanismi” ehkä toteutuu myös julkisella sektorilla.
Seuraavaksi aihetta tarkasteltiin muodostamalla osa-aineisto 30-49-vuotiaista kyselyhetkellä kokoaikaista
työtä tehneistä vastaajista. Aineisto edelleen ryhmiteltiin sektoreittain. Perhevapaa-muuttujasta tehtiin
analyysia varten uusi muuttuja, jossa vastaajat oli ryhmitelty kolmeen luokkaan: (1) heihin jotka eivät ole
olleet lainkaan perhevapaalla, (2) heihin jotka ovat olleet perhevapaalla korkeintaan kaksi vuotta ja (3)
heihin jotka ovat olleet perhevapaalla yli kaksi vuotta. Miehillä muuttuja sai arvoja (molemmilla sektoreilla)
vain kahdessa ensimmäisessä luokassa, koska kukaan vastaajista ei ilmoittanut olleensa yli kahta vuotta
pidempään perhevapaalla.
Primäärinä kiinnostuksen kohteena oli tässäkin mahdolliset erot kokonaispalkassa. Mukaan oli otettu myös
vastaajien keski-ikä kussakin ryhmässä ja lokakuussa tehdyt todelliset työtunnit niin ikään keskiarvona.
Hypoteesina oli, että erityisesti pidempään perhevapaalla olleilla naisilla näkyisi lapsisakko pienempänä
keskipalkkana ja että perhevapaalla olleilla miehillä saattaisi olla jopa korkeampi palkka kuin miehillä, jotka
eivät olleet pitäneet perhevapaita. Mahdollinen ero kuitenkin saattaisi heijastella enemmän sitä, että
perhevapaita pitäneet tekevät lyhyempää työviikkoa ja ovat keski-iältään vanhempia.
Taulukossa 6 nähdään julkisen sektorin tulokset. Sekä miehillä että naisilla niiden vastaajien palkka, jotka
eivät ole olleet lainkaan perhevapaalla, oli pienin. Tässä ryhmässä kuitenkin myös vastaajat olivat keskiiältään nuorempia. Työtuntien määrä oli naisilla suurin tässä ryhmässä. Naisten osalta yli kaksi vuotta
perhevapaalla olleilla (joita siis miehissä ei ole lainkaan) oli muita keskimäärin 1-2 tuntia lyhyempi työviikko
(silti 38,5 tuntia) ja vastaavasti myös keskipalkka oli hieman pienempi. Keski-ikä heillä oli hieman yllättäen
matalampi kuin vähemmän perhevapaita pitäneillä. Miesten osalta tulos antoi tukea aiempien tutkimusten
havainnolle siitä, että perhevapaiden pitäminen ennusti parempaa ansiokehitystä, joskin on syytä epäillä,
että jokin kolmas tekijä (johon myös perhevapaat korreloivat) on ollut ansiokehityksen varsinainen syy.
Miehillä perhevapaat olivat tyypillisesti hyvin lyhyitä.
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TAULUKKO 6. Perhevapaat julkisen sektorin lakimiehillä.
Julkinen
sektori, 30-49 vuotiaat

Keski-ikä
Todelliset
viikkotyötunnit
Kokonaispalkka

Ei ole ollut perhevapaalla

On ollut perhevapaalla
korkeintaan kaksi vuotta

On ollut perhevapaalla yli
kaksi vuotta

Miehet
(n=93/60%)
40,2 vuotta
40,0 h/vko

Naiset
(n=146/49%)
38,9 vuotta
41,0 h/vko

Miehet
(n=61/40%)
41,1 vuotta
39,9 h/vko

Naiset
(n=91/31%)
41,7 vuotta
40,0 h/vko

Miehet
(n=0/0%)
-

Naiset
(n=61/21%)
41,1 vuotta
38,8 h/vko

5 170 €

4 671 €

5 740 €

5 094 €

-

4 919 €

Myös yksityisen sektorin osalta havaitaan, että perhevapaita pitämättömien keskipalkka oli matalin mutta
niin myös keski-ikä (Taulukko 7). Julkisen sektorin lakimiesten tapaan, tämä ryhmä teki kaikkein pisintä
työviikkoa. Yksityisellä sektorilla näyttäisi suuntaa-antavasti pätevän ETLA:n tutkimuksen havainto
yksityisen sektorin naisten lapsisakosta, joka ilmenee pidempään perhevapailla olleilla. Pidempään
perhevapaalla olleet naiset olivat noin kolme vuotta vanhempia kuin lyhyemmän perhevapaakertymän
naiset ja silti heidän keskipalkkansa oli hieman pienempi. Työkokemuksellahan, jota mitataan tutkinnon
suorittamisesta kuluneella ajalla, oli korkeampaa tulotasoa ennustava vaikutus (ks. taulukot 3, 4 ja5).
Toisaalta, jälleen kuten julkisella sektorilla, pisimpään perhevapailla olleilla naisilla oli keskimäärin hieman
lyhyempi työviikko (40,5 h vs 41,5 h). Miesten osalta perhevapaiden pitämisellä oli yhteys parempaan
keskiansioon, mutta syy-seuraussuhdetta on jälleen mahdoton osoittaa tai sitä onko esimerkiksi
perhevapaiden pitäminen yhteydessä johonkin samaan ominaisuuteen, joka ennustaa myös parempia
keskituloja.

TAULUKKO 7. Perhevapaat yksityisen sektorin lakimiehillä.
Yksityinen
sektori, 30-49 vuotiaat

Keski-ikä
Todelliset
viikkotyötunnit
Kokonaispalkka

Ei ole ollut perhevapaalla

On ollut perhevapaalla
korkeintaan kaksi vuotta

Miehet
Naiset
(n=123/58%) (n=128/46%)
39,4 vuotta
36,5 vuotta
42,3 h/vko
42,1 h/vko

Miehet
(n=89/42%)
40,2 vuotta
41,8 h/vko

Naiset
(n=73/26%)
38,6 vuotta
41,5 h/vko

Miehet
(n=0)
-

Naiset
(n=79/28%)
41,8 vuotta
40,5 h/vko

7 356 €

6 091 €

-

6 021 €

6 800 €

5 586 €

On ollut perhevapaalla
yli kaksi vuotta

Kaiken kaikkiaan edellisiin analyyseihin pitää suhtautua vain suuntaa-antavina. On selvä, että
työmarkkinoilla – ja molemmilla sektoreilla – on mahdollista saavuttaa keskimääräistä parempi ansiotaso
riippumatta siitä, onko käyttänyt perhevapaita vai ei. Näin on varsinkin silloin, jos poissaolo ei ole useiden
vuosien mittainen.

12

Yhteenveto
Tutkimuksen alussa tarkasteltiin eroja raakapalkoissa ja havaittiin, että koko lakimieskunnassa naisten
raakapalkat olivat 82 prosenttia miesten palkoista. Vuonna 2009 prosenttiluku oli 81, joten ero oli
kaventunut yhden prosenttiyksikön verran. Sukupuolten välinen rakennevakioitu eli ns. selittämätön
palkkaero koko lakimieskunnassa oli 7,6 log-% miesten eduksi. Ero oli jotakuinkin sama kuin vuoden 2009
tutkimuksessa.
Yksityisellä sektorilla selittämätön palkkaero oli 8,4 log-% miesten eduksi ja julkisella sektorilla 6,8 log-%.
Julkisella sektorilla ero oli hieman pienentynyt ja yksityisellä sektorilla kasvanut, jos tuloksia vertaa
edelliseen, vuonna 2009 toteutettuun palkkaerotutkimukseen. Kvantiiliregressiot osoittivat, että
sukupuolten palkkaerot olivat suurimmillaan palkkahaitarin yläpäässä molemmilla sektoreilla.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös suuntaa-antavasti perhevapaiden pitämisen yhteyttä palkkoihin miehillä
ja naisilla. Tulokset osoittivat, että miehillä perhevapaiden pitäminen korreloi positiivisesti palkkaestimaatin
kanssa siinä missä naisilla korrelaatio oli negatiivinen. Miehillä kuitenkin perhevapaiden kesto oli
keskimäärin huomattavasti lyhyempi ja naisilla negatiivinen vaikutus näyttäisi liittyvän vain pidempiin
poissaoloihin (yhteensä yli 24 kuukautta). Työelämästä poissaolojen syistä merkittävin yhteys palkkaan oli
työttömyyskuukausilla, jotka ennustivat pienempää kuukausipalkkaa molemmilla sektoreilla.
Kuten tästäkin tutkimuksesta ilmenee, on palkkaerojen laskentaan monia erilaisia tapoja. Paitsi että
miesten ja naisten palkkojen prosentuaaliset erot ovat riippuvaisia tarkastelutavasta, niin erilaiset metodit
myös suuntaavat keskustelua ja johtopäätöksiä erilaisiin asioihin. 345
Kun verrataan raakapalkkoja, on näkökulmakulma ylätasolla ja huomion tulisi kiinnittyä työmarkkinoiden
rakenteisiin kuten ammattien ja alojen sukupuolittuneisuuteen ja esimerkiksi naisten aliedustukseen
johtotehtävissä, jos ja kun havaitaan, että naisten palkat laahaavat miesten palkkojen perässä.
Raakapalkoissa havaittujen erojen tulkitseminen työnantajien harjoittamaksi palkkadiskriminaatioksi ei ole
tieteellisesti perusteltua. Sen osoittaminen vaatisi organisaatiotasolla tapahtuvaa samanlaista työtä
tekevien työntekijöiden palkkojen vertailua.
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LIITE 1: Keskeisten muuttujien jakaumat/keskiarvot sukupuolen mukaan.
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