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Sooline palgalõhe vähenes kolmandat aastat järjest
Naispalgatöötajate keskmine brutotunnitasu oli 2016. aasta oktoobris 20,9% väiksem kui
meespalgatöötajatel, teatab Statistikaamet. Varasema aastaga võrreldes vähenes sooline
palgalõhe 1,3 protsendipunkti. Sooline palgalõhe vähenes 1,3 protsendipunkti võrra
kolmandat aastat järjest.
Keskmine brutotunnitasu oli ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta 2016. aasta
oktoobrikuu andmetel naispalgatöötajatel 6,04 eurot ning meespalgatöötajatel 7,63 eurot.
2015. aastaga võrreldes tõusis brutotunnitasu naispalgatöötajatel 11,6% ja meespalgatöötajatel
9,8%. Viimase kolme aasta jooksul on naispalgatöötajate brutotunnitasu tõusnud kiiremini kui
meestöötajate brutotunnitasu, mis on ka palgalõhe (mees- ja naistöötajate tunnitasude
erinevuse) vähenemise peamine põhjus.
2016. aastal oli kõige suurem sooline palgalõhe mäetööstuses (36,4%) – see on ka tegevusala,
kus enamik palgatöötajatest on mehed. Meeste suurem osatähtsus tegevusalal ei ole alati
seotud keskmisest suurema palgalõhega. Teine tegevusala, kus samuti suurema osa
palgatööjõust moodustavad mehed, on ehitus, samas seal oli sooline palgalõhe Eesti
keskmisest väiksem – 15,3%.
Mäetööstusele järgnesid palgalõhe suuruselt finants- ja kindlustustegevus (33,0%), töötlev
tööstus (29,5%), kaubandus (29,0%) ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (26,0%). Kõige
väiksem oli nais- ja meestöötajate brutotunnitasu erinevus veevarustuse ja kanalisatsiooni
tegevusalal (8,9%), avalikus halduses ja riigikaitses (8,0%) ning muudes teenindavates
tegevustes (7,8%). Veonduse ja laonduse tegevusalal palgalõhe puudus.
Sooline palgalõhe suurenes 2015. aastaga võrreldes kõige rohkem haldus- ja abitegevustes
(8,0 protsendipunkti), majutuses ja toitlustuses (4,9 protsendipunkti) ning mäetööstuses
(4,1 protsendipunkti) ning vähenes aastaga kõige enam ehituses (6,3 protsendipunkti), muudes
teenindavates tegevustes (6,2 protsendipunkti) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses
(6,1 protsendipunkti). Viimase viie aasta jooksul on palgalõhe kõige enam vähenenud muudes
teenindavates tegevustes ja kinnisvaraalases tegevuses ning suurenenud haldus- ja
abitegevustes; põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusalal ning mäetööstuses.
Vaadates palgalõhe esinemist omaniku liigiti on nii riigile kui ka kohalikele omavalitsustele
kuuluvates asutustes ja ettevõtetes palgalõhe väiksem kui Eesti või välismaa eraõiguslikele
isikutele kuuluvates ettevõtetes. 2016. aastal oli palgalõhe riigile kuuluvates asutustes ja
ettevõtetes 17,0%, kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes 11,6%, samal
ajal kui Eesti eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes oli palgalõhe 19,5% ja välismaa
eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes 29,7%.
Võrreldes avalikku sektorit (riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluvad asutused ja äriühingud)
ja erasektorit (Eesti ja välismaa eraõiguslikule isikule kuuluvad ettevõtted), siis palgalõhe oli nii
avalikus- kui erasektoris suhteliselt samal tasemel – vastavalt 21,6% ja 21,8%.
2016. aastal oli maakonniti kõige suurem palgalõhe Ida-Viru maakonnas (27,9%), järgnesid
Jõgeva (25,3%), Hiiu (23,4%) ja Lääne (22,1%) maakond. Kõige väiksem oli sooline palgalõhe
Põlva (11,3%), Rapla (15,1%) ja Tartu (15,9%) maakonnas.
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Nais- ja meespalgatöötajate brutotunnitasude erinevus, 2016
Tegevusala
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33,0

9,39
7,56

Töötlev tööstus

29,5

5,33
7,45

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

29,0

5,29
8,82

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

26,0

6,52
12,18
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Naistöötajate keskmine brutotunnipalk

Statistikaameti ja Eurostati soolise palgalõhe arvutamise metoodika erineb. Kuigi
Eurostat saab andmed liikmesriikide statistikaametitelt, siis Eurostat jätab oma avaldatud
palgalõhest välja alla 10 töötajaga ettevõtete ja asutuste näitajaid, samuti
põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning avaliku halduse ja riigikaitse
tegevusalade palgatöötajate töötasud. Eurostati arvestuse järgi on Eesti sooline
palgalõhe Euroopa Liidu suurim (2015. aastal 26,9%). Statistikaameti arvutatud sooline
palgalõhe, kus on arvesse võetud kõik ettevõtted ja asutused ning kõik tegevusalad, oli
Eestis 2015. aastal 22,2%.
Statistikaamet on palgalõhe arvutanud alates 1994. aastast. 2016. aastal oli valimis ligi
12 350 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Sooline palgalõhe arvutatakse lahutades
meestöötajate keskmisest brutotunnipalgast naistöötajate keskmine brutotunnipalk,
saadud number jagatakse meestöötajate keskmise brutotunnipalgaga ning
väljendatakse protsentides. Soolise palgalõhe raames arvutatud keskmine
brutotunnipalk on arvestatud ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta.
Statistika aluseks on küsimustik „Palk, lisa oktoobrikuu kohta“ (alates 2017. aastast on
statistikatöö nimetus „Palgalõhe“), mille esitamise tähtaeg oli 01.12.2016. Statistikatöö
avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle
tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.
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