
ja naised koonduvad erinevatele ametikohtadele ja 
tegevusaladele. Naised töötavad suurema tõenäosusega 
ametikohtadel ja tegevusaladel, kus palgatase on madalam.

 – Kõrgema keskmise tunnipalgaga ettevõtetes on 
soopõhised palgakäärid tuntavamad kui madalama 
keskmise sissetuleku tasemega ettevõttes. Omandivormi 
järgi vaadates on kõige suurem palgalõhe välisomanduses 
olevates ettevõtetes: 40% ehk kaks korda suurem kui 
eestimaise päritoluga eraettevõtetes. Kõige väiksem on 
sooline palgalõhe aga kohaliku omavalitsuse asutustes, 
14%, mis on omakorda oluliselt madalam kui riigisektoris 
keskmiselt. (vt joonis 2). 

 – Palgalõhe on suurem ettevõtetes, kus ka naiste osakaal 
töötajate seas on suurem.

K O K K U V Õ T E  U U R I N G U S T 

“ P A L G A L Õ H E  E E S T I S : 
S O O L I S E  P A L G A E R I N E V U S E  A N A L Ü Ü S ” 

TULEMUSED:  KUIDAS KUJUNEB MEESTE PALK? 

 – Tunnipalga suurust seletasid nii meeste kui naiste puhul enim (tähtsuse järjekorras) amet, 
ettevõtte tegevusala, haridustase, maakond ja vanus. Samas seletasid need enam naiste kui 
meeste tunnipalga variatiivsust. 

 – See viitab, et Eesti suurt palgalõhet veavadki kõrgelt makstud mehed, kelle palgataset ei suuda 
analüüsi kaasatud tegurid põhjendada.

 – Lisaks, meeste tunnipalk laste arvu kasvades suureneb, naiste puhul on tulemus vastupidine. 

T A U S T

 – Eestis on Euroopa Liidu suurim sooline 
palgalõhe. Eurostati andmetel oli Eestis 
naistöötajate brutotunnitasu 2018. aastal 22,7% 
madalam kui meestöötajatel. Euroopa Liidu 
keskmine on 15%.

 – Senised analüüsid on suutnud selgitada vaid 
väikese osa meeste ja naiste palkade erinevuse 
põhjustest. 

 – Palgalõhe põhjuste paremaks selgitamiseks 
ning seeläbi lõhe vähendamise võimaluste 
otsimiseks tellisid Eesti Teadusagentuur ja 
Sotsiaalministeerium Eesti teadlastelt uuringu 
„Soolise palgalõhe vähendamine“, mis kestab 
aastatel 2019-2021. Uuringu viivad läbi 
Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli 
ja Statistikaameti teadlased ning teadustööd 
rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 – Uurimisprojekti esimese sammuna analüüsis 
teadlaste rühm 2014. aastal Statistikaameti läbi 
viidud töötasu struktuuri uuringu andmeid, 
kombineerides neid erinevate registriandmetega 
– kokku analüüsiti üle 125 000 inimese andmeid.

 – Uus palgalõhe põhjuseid kirjeldav analüüs on 
varasematest detailsem tänu suuremale valimile 
ja võimalusele kombineerida ettevõtte ja töötasu 
kohta käivat infot teistest riiklikest registritest 
saadud andmetega indiviidide kohta, näiteks 
nende laste arv.

TULEMUSED:  MIDA KÕRGEM PALK,  SEDA ARUSAAMATUM 
PALGALÕHE?

 – Uue koondandmestiku najal õnnestus ära seletada umbes 40% palgalõhest ehk üle kahe korra 
enam võrreldes varasemate uuringutega. 

 – Seejuures on võimalik kaasatud tunnuste abil madalapalgaliste puhul ära seletada pea 
kogu vaadeldud lõhe ja keskmise palgaga inimeste puhul umbes pool (vt joonis 1), aga 
kõrgepalgaliste puhul jäi suurem osa palgalõhest selgitamata.

 – Vanuse lisandudes kasvab keskmine tunnipalk kõigil kuni 40. eluaastateni, mille järel hakkab 
taas langema. Meestel on aga palgakasv kiirem ja suurem, mis tähendab omakorda, et 
vanusega sooline palgalõhe suureneb.

 T A L L I N N A  Ü L I K O O L

E D A S I S E D  T E G E V U S E D : 

 – Hõlmame analüütilistesse mudelitesse 
elusündmused, näiteks laste saamise, et 
uurida nende mõju palga kujunemisele 
indiviidi tasandil. 

 – Teeme intervjuusid Eesti ettevõtetes, 
et selgitada palgalõhe kujunemise 
täpsemaid mehhanisme ja pakkuda selle 
põhjal välja uusi võimalusi palgalõhe 
vähendamiseks.

 – Mõtestame ka paremini lahti ühiskonnas 
domineerivate hoiakute ja arusaamade 
rolli palgalõhe kujunemisel, mis 
võivad avada palgalõhe selgitamata osa 
(näiteks, mis olukorras naised ootavadki 
meestest madalamat palka ja kuidas seda 
põhjendatakse). 
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Joonis 1: Palgalõhe suurus ja selgitatud osa 
osakaal, vastavalt tunnipalga suurusele

Joonis 2: Palgalõhe suurus ja selgitatud osa 
osakaal, vastavalt ettevõtte omandivormile.    

Faktileht on kokkuvõte uuringu käigus valminud tehnilisest 
raportist. Lisainfo jaoks või raporti täisversiooni saamiseks 
palun võtke ühendust projekti juhtidega:
Marge Unt, Tallinna Ülikooli võrdleva sotsioloogia professor
E-post: marge.unt@tlu.ee
Kadri Täht, sotsioloogia dotsent ja vanemteadur
E-post: kadri.taht@tlu.ee 
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programmi RITA raames 
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TULEMUSED:  ET TEVÕT TE PROFIIL  ON OLULINE

 – Töökohaga seotud faktorite suurem selgitusvõime viitab tööturu segregeeritusele, so mehed 
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suurim sooline palgalõhe, Eurostati 
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-
struktuursed ega peitu eelkõige naistes 
endis. Tööturul ja organisatsioonides 
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maskuliinse normiga enam sobituvatele 
töötajatele.
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Teadusagentuuri tellimusel 
programmi RITA raames 
Sotsiaalministeeriumi tarbeks.

RIIGILE
• teavitada tööandjaid ja töötajaid soolise 

palgalõhe olemusest ja kujunemise 
põhjustest. 

• pakkuda tuge tööandjatele soolise võrdõi-
guslikkuse seaduses toodud ülesannete 
täitmiseks ja palgalõhe monitoorimiseks.

• kujundada konkreetsed sekkumised ja 
meetmed lähtudes teiste riikide eeskujust.

TÖÖANDJALE
• organisatsiooni palgasüsteem peaks olema 

läbipaistvam. 
• tööandjatel tuleks astuda palgalõhe vähen-

damiseks oma organisatsioonis 
konkreetseid samme.

• juhid peaksid soolisest palgalõhest rohkem 
teadma: lisada palgalõhe vähendamine 
mõne juhi ülesannete hulka.

Hoiakud ja juhtimisviisid, mis toetavad soolise palgalõhe kujunemist:
• Palgainfo on  „läbipaistmatu”, levinud on arusaam palgast kui isiklikust asjast ning mitmedki 

juhid ja töötajad toovad vastuväiteid palkade läbipaistvuse suurendamisele isegi siis, kui nad 
ideed palkade suuremast läbipaistvusest retoorikas toetavad.

• Palgaläbirääkimised on  sisuliselt kättesaamatud eelkõige madalamatel ametikohtadel paikne-
vatele töötajatele, kes on tüüpiliselt naised. Töötajal on  kohustus põhjendada, miks ta 
palgatõusu „väärib“. Tüüpilised on individuaalsed palgaläbirääkimised, kus initsiatiiv 
palgatõusu küsimiseks on jäetud töötaja kanda. 

• Organisatsioonides puudub üldjuhul süstemaatiline ja eesmärgistatud tegevus soolise 
võrdõiguslikkuse ja soolise palgalõhe küsimustega tegelemiseks, nendes küsimustes ei võta 
keegi vastutust.

• Töösuhetes on valdav individualistlik ideoloogia: vastutus õiglase töösuhte eest on jäetud 
töötaja kanda, kollektiivsed läbirääkimised AÜ abil on harvad.

• Tööandjad, töötajad ja ka riigi esindajad on vastu töösuhete „ülereguleerimisele“, sh ollakse 
vastu konkreetsetele soolist palgalõhet vähendavatele meetmetele, nt kvoodid, tööandja 
kohustus riigile raporteerida palgalõhe seisu.

• Organisatsioonides pole tööd ja tööülesanded piisavalt võrreldud ega standardiseeritud. 
Rõhutatakse tööde, töötajate ja töökohtade unikaalsust ja võrreldamatust. 

Neli peamist arusaama tööandjate, töötajate ja riigiametnike hulgas, mis toetavad soolise 
palgalõhe jätkumist:
1. Sooline palgalõhe tekib tööandjate teadlike või tahtlike otsuste tagajärjel.
2. On levinud arusaam, et palgalõhe tuleneb samal ametikohal töötavate naiste ja meeste 

erinevast tasustamisest.
3. Arvamus, et tööandjad ei saa palgalõhe vähendamiseks palju teha, kuna palgakujundus peab 

lähtuma turust.
4. Leitakse, et palgalõhe pole võimalik mõõta, kuna enamik töökohti ja inimesi organisatsioonis 

on unikaalsed ja võrreldamatud ja et palgakujunduses tuleb arvestada töötaja isikuomadusi.

• Andmed koguti intervjuude läbiviimise ja veebivormi kaudu ning analüüsiti olemasolevaid dokumente:
- 8 intervjuud riigiametnikega; soolise palgalõhe vähendamise seaduseelnõu (2018) analüüs (makrotasand) 
- 4 juhtumiuuringus osalenud organisatsiooni, sh nende palgadokumendid ja intervjuud 51 (juhtiv)töötajaga 
ja 7 intervjuud juhtidega teistest organisatsioonidest (mesotasand) 
- 48 veebivormi kaudu kogutud soolise palgalõhe kogemuslugu 9 intervjuud kogemuste jagajatega (mikrotasand) 

• Andmete analüüsiks kasutati kvalitatiivset temaatilist analüüsi ja uuriti soolise palgalõhe raamistamisviise 

• Mõista, kuidas kujuneb ja jätkub sooline 
palgalõhe Eesti tööturul ja organisatsioonides

• Tuvastada ja avada soolist palgalõhet kujun-
davaid asjaolusid Eesti tööturul ja organisat-
sioonides: 
◦ Millised mõttemustrid ja igapäevased 
tegevused tööelus kujundavad soolist 
palgalõhe Eesti tööturul? 
◦ Kuidas mõtestavad soolist palgalõhet, selle 
põhjuseid ja tagamaid tööturul tegutsevad 
osapooled - riigi esindajad, juhid ja teised 
töötajad? Milliseid lahendusi nad ise 
probleemile näevad? 

• Luua teadmistepõhised eeldused soolise 
palgalõhe vähendamiseks
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