
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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TULEMUSED:  ET TEVÕT TE PROFIIL  ON OLULINE

 – Töökohaga seotud faktorite suurem selgitusvõime viitab tööturu segregeeritusele, so mehed 
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KAS SOOLIST PALGALÕHET  
ON VÕIMALIK SELETADA  

PALGASOOVI ERINEVUSEGA?
Mari-Liis Räis, Kadri Täht, Marge Unt

Kuidas? 
–  Uuring põhineb CV.ee (CV-online/CVO) andmetel.
  CVO on Eestis tegutsev tööportaal, kus ettevõtted saavad 

läbi töökuulutuste värvata töötajaid, tööotsijad saavad  ava-
likustada oma CVd ja kandideerida pakutud positsioonidele.  
Andmed pärinevad perioodist november 2018  kuni jaanuar 
2020. Analüüsi kaasati iga CV-online portaali kasutaja värs-
keim tööle kandideerimine, milles  oli märgitud kandidee-
rija palgasoov (kokku 7127 kuulutust). Valimisse kaasatud 
tööotsijatest olid  sellel hetkel töötud 22%. Olemasolul võeti 
arvesse ka tööandja poolt töökuulutuses pakutud palga või 
palgavahemiku infot (n = 981).

–  Analüüsis  võrreldi  tööotsijate reservatsioonipalku, soovitud 
palku ja makstud palku, eesmärgiga tuvastada, kas neid esi-
neb soolisi erinevusi ning mis neid erinevusi võiks selgitada.

Tulemused
–  Analüüsi tulemused näitasid, et sooline palgalõhe eksisteerib juba palgaootus-

tes, mis omakorda selgitab selle nähtuse läbivat ja visa püsimist Eesti tööturul.  
Keskmine soovitud palk oli meestel 1585€ kuus ning naistel 1240€ kuus (Eesti 
keskmine palk 2019 oli umbes 1162€). Meeste teatatud soovitud palk oli seega 
keskmiselt 22% kõrgem kui naiste oma, mis on sarnane tegelikule palgalõhele 
(23%). Seejuures oli naiste soovitud palk väga lähedal keskmisele palgale, samas 
kui meeste ootused olid sellest palju kõrgemad.

–  Palgaootus ja ka palgalõhe oli seotud tööotsija haridustasemega. Kõige suurem 
sooline lõhe soovitud palkades oli kutseharidusega kandidaatide seas (40%), 
kutse- ja kutsekeskharidusega kandidaatide seas oli see väiksem (vastavalt 28% 
ja 26%) ning kõige väiksem oli lõhe doktorikraadiga kandidaatide seas (17%).

–  Tööalase staatuse alusel (graafik 1) oli näha selget erinevust töötavate ja töötute 
kandidaatide seas. Töötute soovitud palk oli reservatsioonipalgale väga lähedal, 
mis viitab sellele,  et majandusliku  pinge all langetatakse ka ootusi palga suhtes. 

–  Kõige suurem vahe ilmneb varasema töökogemuseta kandidaatide seas, kus sooline 
palgalõhe soovitud palkades küündis peaaegu 40%-ni. Selles väljendub  märkimis-
väärne ootuste erinevus meeste ja naiste vahel juba tööturule sisenedes.

–  Palgasoov ja sooline lõhe  seostus ka palgataseme endaga – kõrgema palgatase-
me juures oli vaadeldud vahe märkimisväärselt suurem. Naiste soovitud palk oli 
pakutud palgale lähemal, samas kui meeste soovitud palk seda keskmiselt kergelt 
ületas (graafik 2)

–  Sooline lõhe soovitud ja makstud palkade vahel vähenes, kui kuulutusse oli li-
satud tööandja palgapakkumine. Kandidaatide puhul, kellel oli varasem tööko-
gemus riigiasutustes, kus palga läbipaistvus on reeglina suurem, oli palgalõhe 
samuti mõnevõrra väiksem, mis viitab veelkord palkade läbipaistvuse olulisusele 
palgalõhe vähendamisel. Ühtlasi kinnitab see, et kättesaadavam palgateave pro-
pageerib ühtlasi võrdsemat positsiooni palgaläbirääkimistel.

–  Ei isikupõhised ega tööalased tunnused ei suutnud siiski kuigivõrd selgitada 
vaadeldud lõhet palgaootustes. Selgitamata osa vähenes mõnevõrra kui mudelis 
võeti arvesse ka tööandja poolt pakutud palka. Asjaolu, et suuremat osa vaadel-
dud palgaootuste lõhest ei õnnestunud ära seletada viitab mh sellele, et vastus 
võib peituda endiselt diskrimineerivates sotsiaalsetes normides ning palkamise 
läbipaistmatutes praktikates. 

Miks?
–  Meeste ja naiste vaheline palgalõhe on Eestis jätkuvalt Euroo-

pa kõrgeimate hulgas. Eurostati andmetel küündis see 2020. 
aastal 21.1%-ni.

–  Uuring analüüsib, kuidas palgalõhe väljendub juba tööle kan-
dideerimise protsessis,  võrreldes reservatsioonipalka, soovi-
tud palka ning makstud palka. Reservatsioonipalk on selles 
uuringus madalaim palk, millega töötu on nõus tööle asuma, 
soovitud palk on esialgne palgasoov töö otsimisel ning maks-
tud palk on reaalne palk töö eest.

–  Varasemalt (Meriküll ja Mõtsmees 2014) on 2009. aasta and-
mete põhjal läbi viidud uuringus leitud, et lõhe palgaootustes 
peegeldas üsna tuntavalt  tegelikku mõõdetud palgalõhet. 
Siiski, lõhe oli madalam reservatsioonipalkade puhul (~24% 
) ning kõrgem soovitud palga ja makstud palga vahel (~30%). 
Teisisõnu, minimaalne vastuvõetav tasu oli meeste ja naiste 
vahel palju sarnasem, kui ootuste ja reaalse palga vaheline 
lõhe. 2009. aasta oli majanduskriisi algus, seetõttu tekib kü-
simus, kas ja kuivõrd mängis see neis trendides rolli majan-
duskriis ning kuidas palgalõhe „stabiilsemas“ majanduskesk-
konnas väljendub.
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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
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TULEMUSED:  ET TEVÕT TE PROFIIL  ON OLULINE

 – Töökohaga seotud faktorite suurem selgitusvõime viitab tööturu segregeeritusele, so mehed 

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.
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Joonis 2. Pakutud ja soovitud palgad ja palgalõhe sissetuleku protsentiilide lõikes 

Kadri Täht, sotsioloogia professor 
E-post: kadri.taht@tlu.ee

Joonis 1. Soovitud palgad soo ja tööotsija poolt määratletud tööturustaatuse lõikes


