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28.10.2016
Kokkuvõte
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja Eesti Naisuurimus- ja
Teabekeskus (ENUT) korraldasid mõttevahetuse, mille teemaks oli sooline palgalõhe biomajanduse
valdkonnas Eestis. Üritus toimus 28.10.2016 Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis,
kogunes 22 tööhõive statistika, soolise palgalõhe, metsanduse ja põllumajanduse valdkonna eksperti
(vt. Lisa 1).
Statistikaameti 2015. aasta andmete põhjal oli töötajate koguarv vanuses 15-74 aastat
põllumajanduse ja metsanduse sektorites umbes 25 000 inimest, mis moodustas 4% kõigist
töötajatest kõigis sektorites. Põllumajanduses töötas 6000 naist ja 10 200 meest, samas kui 1000
naist ja 6300 meest olid tööl metsanduses. Põhjust uurida soolist palgalõhet kahes nimetatud
sektoris annab asjaolu, et põllumajandus ja metsandus on Eesti jaoks kaks kõige olulisemat
biomajandust puudutavat valdkonda, mille tähtsus tulevikus suureneb. Põllumajanduse tähtsus
suureneb eelkõige toidutootmise ja metsanduse tähtsus süsinikusiduja rolli tõttu.
SEI Tallinn koostas esialgse ülevaate soolisest palgalõhest biomajanduses, täpsemalt
põllumajanduse ja metsanduse sektoris Eestis. Uuringus võrreldi naiste ja meeste haridust,
tööhõivet, ametikohti ja tunnibrutopalka. Uuringu tulemusena selgus, et:
1) Rohkem naisi kui mehi on saanud hariduse metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, kuid
hilisemas tööhõives on naiste osakaal väiksem.
2) Mida suurem on naiste osakaal tööhõives, seda märgatavam on sooline palgalõhe.
Antud eeluuring on lähtealuseks suuremaks uuringuks. Et selgitada eelnevalt esitatud tulemuste
põhjuseid, on tarvis läbi viia täiendavad uuringud. Kirjanduse ülevaatest selgus, et soolise palgalõhe
täpsemad põhjendused ei ole seotud paari teguriga, vaid tulenevad paljude tegurite koosmõjust.
Töötoa eesmärk oli nende tegurite üle arutleda ning püstitada seeläbi konkreetsem uurimusküsimus
edaspidiseks uuringuks. Mõttevahetuse käigus võeti vaatluse alla mitmed tegurite grupid, mida
palgalõhet uurinud autorid on oma töödes käsitlenud.
Soolist palgalõhet põhjustavad tegurid võib jagada kuude gruppi:

Personaalsed tegurid (vanus, haridus, töökogemus ja laste olemasolu);

Tööhõivega seotud tegurid (elukutse, tööaeg, tööleping ajutine/alaline, töö
staatus/ametipositsioon, karjäärivõimalused, töötingimused);

Organisatsioonilised tegurid (sektor, tegevus, organisatsiooni suurus,, värbamisstrateegiad,
töökorraldus, soost lähtuv võrdne/ebavõrdne kohtlemine tööandja poolt);

Ametite ja tegevusalade sooline segregatsioon (naiste ja meeste koondumine erinevatele
ametikohtadele ja tegevusaladele);


Institutsioonilised tegurid (haridus, koolisüsteem, palgaläbirääkimised, töösuhted,
lapsehoolduspuhkus, mõlemale vanemale lapsehoiuteenus tööandja juures ja väljaspool);

Sotsiaalsed normid ja tavad (karjäär ja töö valik, karjäärimustrid, meeste-ja naiste tööde
väärtustamine).
Mõttevahetus viidi läbi kolmes laudkonnas, kus iga laudkond käsitles kahte tegurite gruppi.
Arutluse käigus lisandusid eelpool mainitud peamistele teguritele veel täiendavad soolist palgalõhet
põhjustavad tegurid ja indikaatorid.
1. Personaalsed soolist palgalõhet põhjustavad tegurid
Tegurid

Indikaator (näited)

Sugu

M/N

Rahvus. keel

Eesti/Muu

Regioon

Maakond

Tööstaaž (Töökogemused)

Ametis oldud aeg (kuud, aastad)

Haridustase

Tüüp (põhiharidus, keskharidus, kõrgharidus)

Haridusvaldkond

Eriala

Laste vanus

Noorima lapse vanus

Perekonnaseis

Lastega/ilma lasteta
Üksikvanemaks olemine

2. Tööhõivega seotud soolist palgalõhet põhjustavad tegurid
Tegurid

Indikaator (näited)

Tööalastes koolitustes osalemine viimase 3 aasta Osalemine/Mitteosalemine
jooksul
Ametiühinguline kuuluvus

AÜ liige/Mitteliige

Palgasüsteem

Olemasolu. Läbipaistvus

3. Organisatsioonilised soolist palgalõhet põhjustavad tegurid
Tegurid

Indikaator (näited)

Organisatsiooni sisene palgapoliitika, ametialad, Täidetud/Ei ole täidetud
kus naised/mehed olemas
Olemas/ Ei ole olemas
Hierarhia organisatsioonis

Organisatsiooni analüüs

Töövärbamise strateegiad

Valmidus võtta vastu ametikohale teisest soost
inimene.
Samade väärtuste ja omadustega töötajad.
Kumba eelistada?
Palgasoovide erinevus

4. Ametite ja tegevusalade sooline segregatsioon (ebavõrdne jaotus) kui palgalõhe põhjustaja
Tegurid

Indikaator (näited)

Meeste ja naiste osakaal

Meeste ja naiste osakaal erinevatel ametialadel

Tegevusvaldkond

EMTAK tegevused

Organisatsiooni suurus, vorm

Töötajate arv (töötasu saajad). Era/Avalik

Ametiala

ISCO ametlik klassifikaator

Ootused

Tööandjate/töötajate. Mees- ja naistöötajate
palgasoov samadel ametikohtadel.

Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid
rakendatavate organisatsioonide tasakaal

On/ Ei ole

Erinevatel põhjustel diskrimineerivate juhtide
olemasolu

Laste olemasolu. Laste vanus. Üksikvanem.
Perekonnaseis

5. Institutsioonilised soolist palgalõhet põhjustavad tegurid
Tegurid

Indikaator (näited)

Segregatsioon kutsehariduses

Naiste ja meeste osakaal erinevatel
kutsehariduse erialadel

Puudub soolise võrdõiguslikkuse poliitika

Dokumendi analüüs

Kõrghariduses on naistel keerulisem tingimusi
täita

Uurimistöö toetused - meeste/naiste suhtearv

Transpordikorraldus

Analüüs transpordikorralduse üle, tööle
pääsemine maakohtades

Palgaläbirääkimised

Ametiühingutes ja survegruppides esindatus

Palkade avalikustamine ja läbipaistva palga
kujunemine

Palgad avalikud/mitteavalikud

Palgalõhe küsimus pole töösuhetes piisavalt
esile tõstetud

Töötajate sõnavõtt ja julgus

Võrdne kohtlemine peab olema sõnastatud
organisatsiooni käsiraamatus

Dokumendianalüüs

Tööturg kui omaette mõjutaja

Töökuulutuste eksponeerimine/sõnastus jne

Töötingimused

Sobilik nii mehele kui naisele?

Teadmatus majanduslikust kasust, mis tuleneb
võrdsest kohtlemisest

Personali küsitlus/ teadmiste analüüs

6. Sotsiaalsed normid ja tavad kui soolist palgalõhet põhjustavad tegurid
Tegurid

Indikaator (näited)

Haridus ja koolisüsteem

Segregatsioon kutseala suunamises
koolisüsteemi poolt

Ühiskondlik suhtumine

Lapsel on probleem/ tööandjad kardavad
lapsesaamiseas olevaid naisi

Sotsiaalmajanduslikud probleemid ja maj.
autonoomia puudumine

Töösuhete pingestumine/personali analüüs

Meedia mõju

Sisuanalüüs. Kajastavate teemade sagedus.
Naine kui objekt jne.

Nõukogude aja mõju

Kas? Mis? Hoiakud. Stereotüübid.

Üheskoos jõuti järelduseni, et soolist palgalõhet põhjustavaid tegureid on väga palju ning soolise
palgalõhe põhjused on väga komplekssed. Seetõttu oldi seisukohal, et soolist palgalõhet tasub
uurida pigem konkreetsete asutuste/organisatsioonide siseselt, kui et hakata seda tegema suure
valimiga. Viimasel juhul võib arutlus minna liialt hajevile ja üldiseks. Sooline palgalõhe on vägagi
organisatsioonikeskkonnast sõltuv nähtus ja seetõttu on soolise palgalõhe põhjuseid lihtsam
kaardistada mingi konkreetse asutuse/ettevõtte ning selle konkreetse personali näitel. Seda enam, et
probleem ise on juba ära tõestatud – jah, meil on palgalõhe, kuid tarvis on konkreetseid näiteid ja
just tööandjal on selles väga oluline roll.
Lisaks oldi ühisel seisukohal, et organisatsioonis, mis on võetud palgalõhe põhjuste uurimuses
vaatluse alla, peaks meeste ja naiste osakaal jagunema enam-vähem võrdselt. Vastasel juhul oleks
uuring ikkagi ühe soo suhtes kallutatud. Ühe huvitava mõtteavaldusena öeldi ka seda, et kõige
suuremad diskrimineerijad olevat just naised ise, kuna enamik personalijuhte on naised. Seega oleks
põnev võrrelda omavahel ka kahte sellist organisatsiooni, kus juhtkonnas suurem võim palkade üle
otsustamisel on naissoost isikutel ja kus meessoost juhtidel. Seega on väga suur roll ka sellel,
milliste kriteeriumite alusel võtta organisatsioonid vaatluse alla.
Eraldi biomajanduse seisukohalt tõstatati ka see teema, et kuivõrd biomajandus on pigem
maakohtade kui linnaliste alade tegevusvaldkond, ja et linnades on üldjuhul palgad suuremad, siis
kas ja kuidas on biomajanduse valdkonna palgalõhed mõjutatud töötaja töökoha asukohast. Samuti
leiti, et biomajanduse valdkonnad nagu metsandus ja põllumajandus Eestis on olnud palju
mõjutatud nõukogude võimust, mistõttu arutleti ka selle võimu mõju üle antud sektorite palga ja
tööhõive evolutsioonis. Juba töökuulutustest saab lugeda, et otsitakse metsa-või põllumeest, mitte
naist, ehkki ka naised võivad nendele töökohtadele kandideerida ja valituks osutuda, aga juba
keeleliselt on välja kujunenud taolised sotsiaalsed normid.
Edaspidises uuringus tehti ettepanek peale põllumajanduse ja metsanduse valdkondade,
biomajanduse sektorit veelgi laiendada ning võtta EMTAK tegevusvaldkondadest vaatluse alla ka
energeetika sektor.
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Lisa 1: Osavõtnute nimekiri
Jrk. Nr

Ees-ja perekonnanimi

Organisatsioon

Amet

1 Aare Kasemets

Maaeluministeerium

2 Agnes Einman

Sotsiaalministeerium

3 Anneli Kimmel

Maaeluministeerium

Strateegia osakonna nõunik
Soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht
Kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja

4 Anneli Laigu

Keskkonnaministeerium

Metsaosakonna peaspetsialist

5 Gea Kangilaski

Eesti Ametiühingute Keskliit

Analüütik-projektijuht

6 Hannaliis Uusma

ENUT

7 Irja Rae

Fontes

Vabatahtlik
Palgakonsultatsioonid OÜ
juht

8 Irje Möldre

SA Erametsakeskus

Arendusnõunik

9 Kai Maasoo

Statistikaamet

Juhtivstatistik

10 Kaire Toming

TÜ Eesti Mereinstituut

Vanemteadur

11 Kaja Jürjes-Jürgens

ENUT

Vabatahtlik

12 Kaja Peterson

SEIT

Vanemekspert

13 Karin Juhat

BPW Estonia (EENA)

Keskkonnaekspert

14 Kerli Kirsimaa

SEIT

Nooremekspert

15 Liivi Pehk

Võrdõigusvoliniku kantselei

Kompetentsikeskuse juht

16 Marilin Eessalu

MTÜ Eesti Roheline Liikumine

Tegevjuht

17 Marten-Ingmar Merivee

Maaeluministeerium

Strateegia osakonna juhataja

18 Martti Mandel

Maaeluministeerium

19 Pirjo Turk

Poliitikauuringute keskus PRAXIS

Peaspetsialist
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

20 Reet Laja

ENUT

Juhatuse esinaine

21 Riina Kütt

Naiskoolituse Keskus

Juhatuse liige

22 Ülle-Marike Papp

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert

Eesti sotsiaalteadlane

