
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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• Analysed the impact of life events on 
people’s wages (like having children).

• Conducted interviews with Estonian 
companies in order to explain the mecha-
nisms that led to the gender gap, and based 
on these �ndings, propose ways to reduce 
the pay gap.

• Explored the role played by social attitudes 
in creating and perpetuating the gender pay 
gap. This in turn may help to fill in the gaps 
in knowledge, such as why women expect 
lower wages and how people justify it.

• With the new joint data set, it was possible to explain about 40% of the known pay gap, which 
is more than twice than in previous studies.

• With the parameters included in the analysis, whilst almost all of the pay gap could be 
explained with low-wage earners, only half could be explained for medium-wage earners. For 
high-wage earners, only a fraction of the wage gap could be rationalised with some kind of 
explanation (see also Figure 1).

• People’s average hourly wage tends to increase for everyone up to the age of 40, a�er which it 
tends to decline. However, men experience a faster and higher wage growth compared to 
women, which in turn means that the gender pay gap increases with age.

a brief summary of the study 

“THE ANALYSIS OF THE GENDER 
PAY GAP IN ESTONIA”

tallinn university 2020

�is research was commissioned by the 
Ministry of Social A�airs of the 
Republic of Estonia and funded by the 
Estonian Research Council from 
National Programme for Addressing 
Socio-Economic Challenges through 
R&D (RITA) which is supported by 
Estonian Government and European 
Regional Development Fund. 
Contract no. 7.2.-2/19/2 

additional material

�is fact sheet is a summary of the technical report 
completed during the study. �e full report (in Estonian) 
is available on the project homepage at rege.tlu.ee. For 
more information, please contact the project leaders:

Marge Unt, Professor of Comparative Sociology, Tallinn 
University. E-mail: marge.unt@tlu.ee

Kadri Täht, Associate Professor of Sociology and Senior 
Researcher, Tallinn University. E-mail: kadri.taht@tlu.ee

background
• Estonia has the largest gender pay gap in the 

EU.
• According to 2018 Eurostat data, gross 

hourly wages averaged 15% lower for 
women (in the EU). In Estonia, the di�er-
ence was 22.7%.

• Previous studies have been able to explain 
but a fraction of the existing gender pay gap.

• In 2019, the Estonian Research Agency and 
the Ministry of Social A�airs commissioned 
a research project: "Reducing the gender pay 
gap". �is study aimed to better explain the 
causes and o�er solutions to reduce the 
gender pay gap. Financed by the European 
Regional Development Fund, the project 
was carried out by Tallinn University, 
Tallinn University of Technology and 
Statistics Estonia. It was completed in 
January, 2021.

• �e �rst step was to analyse the data from 
the Structure of Earning Survey (SES) (2014) 
and combine it with registry data. �is 
provided a total sample size of more than 
125,000 people.

• �e analysis outlining the causes of the 
gender pay gap is more detailed than 
previous studies due to its larger sample size 
and the opportunity to combine the SES 
data about companies and pay with individ-
ual data from the national registry (e.g. 
number of children).

findings: how is the gender pay gap accounted for at different 
salary levels?

findings: what factors determine a man’s wage?
• Di�erences in hourly wages for both men and women were due �rst and foremost, to the 

occupation people where in, second, the company’s �eld of economic activity, third, their level 
of education, fourth, their place of residence (county) and ��h, their age. However, these 
factors explain the variability of women’s hourly wages much better than they do men's hourly 
wages.

• �e latter suggests that the large wage gap in Estonia is driven by highly paid men whose wage 
levels cannot be explained by (standard) factors included in the analysis.

• In addition, men's hourly wages tend to be higher when they have more children, whereas this 
is the exact opposite for women.

findings: does the company matter?
• �e gender segregation of the workforce is a key determining factor. Men tend to dominate in 

jobs with higher hourly wages; whilst the reverse is true for women.
• �e higher the salaries o�ered by a company, the 

greater the gender pay gap is likely to be. When 
looking at ownership, the largest wage gap can be 
found in foreign-owned companies: ranging between 
40-50% larger than in private companies of Estonian 
origin. �e smallest pay gap can be observed in local 
government (14%), which is signi�cantly lower than 
in the rest of the public sector (see Figure 2).

• �e gender pay gap is wider in companies where the 
proportion of women in the workforce is higher. Figure 2: Proportion of the pay gap that can be 

reasonably explained according to where the company 
is based.

Figure 1: Gender pay gap and the proportion of the pay gap that can 
be reasonably explained across wage quantiles. 

project homepage:
rege.tlu.ee


