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1. Lähteandmebaasi tegemine – Merle Paats
Ettekandes toodi välja, missuguseid tunnuseid on loodud ja võrreldud lähteandmebaasis kasutamiseks.
Toodi välja eri andmebaaside andmete kasutamise ja sidumise võimalused ja puudused.
Ettekande põhjal arutati järgmisi küsimusi:
1) Marju Raju tegi ettepaneku arvestada väikelapseeaks 0–3 eluaastat. Sellest tulenevalt lubasid
TÜ esindajad analüüsida, missugused andmed on laste kohta olemas ning milliseid tunnuseid on
võimalik lisada. Merle Paatsi väitel saab laste andmeid REL2011 andmete põhjal kasutada vaid
aastate 2011–2012 puhul, sest hiljem see info vananeb ja ei ole enam relevantne.
2) Kerly Espenberg soovis teada, kas tegeleme töötajate või palgatöötajatega. Merle Paatsi sõnul
on analüüsist välja jäetud ettevõtjad ja FIE-d, seni on tegeletud vaid palgatöötajate analüüsiga.
3) Merle Paats püstitas keeleoskuse tunnuse leidmise teema. Jääb küsimus, missuguse uuringu
andmeid selleks kasutada. Kerly Espenberg pakkus välja, et võiks uurida EHIS-e registri
andmeid, kuid seal on olemas peamiselt noorte inimeste keeleoskuse tase.
4) Merle Paats püstitas küsimuse, kas välismaal töötavate Eesti elanike andmed peaks samuti
palgalõhe arvutustesse võtma, kuigi üldise kokkuvõtte ja senise analüüsi tulemusel ei muuda
välismaal töötavate inimeste kõrgem palk märgatavalt keskmist palka, rohkem mängib see rolli
tegevusalapõhise jaotuse puhul. Yngve Rosenbladi sõnul on EMTA töötajate registri aruandesse
planeeritud töökoha asukoha ja ametiala kajastamine. Selleks on vaja teha mõned
seadusemuudatused, asjaga praegu tegeletakse. Merle Paats andis TÜ-le ülesande uurida, kas
andmeid on oluline vaadata töökoha asukoha järgi, mis on ETU baasil võimalik.
5) Arutati probleeme, mis tekivad ETU ja ESU andmete liitmisel. Vastus Kerly Espenbergi
küsimusele: andmete linkimine ettevõtete registriga on võimalik vaid ETU puhul, sest ESU-s ei
ole ettevõtte koodi küsitud.
2. EMTA andmed – Merle Paats
Merle Paats tegi ettekande, kuidas saab projekti eesmärki silmas pidades kasutada EMTA kogutavaid
andmeid. Marju Raju sõnul oleks oluline teada, kui palju erineb soolise jaotuse puhul erinevate ettevõtete
makstav tasu, kas töökohti vahetavad rohkem naised või mehed ning kummad töötavad rohkem
erinevates ettevõtetes korraga, kui suur on sel juhul palgaerinevus.
Merle Paats palus koosolekul olijatelt sisendit, kuidas peaksime täpselt EMTA andmeid kasutama, mil
viisil tuleks leida EMTA andmete baasil töine tulu isiku kohta: aastakeskmisena, uuringukuu järgi, võttes
arvesse põhitööandjat jne. Kui meil on kindlad kriteeriumid, saame leida tunnused ja nende baasil teha
tunnuste kattuvuse analüüsi, et ennetada küsimusi. Marju Raju sõnul on palgalõhe teema väga
päevakajaline, selle kohta küsitakse ja teemat arutatakse pidevalt ning sageli kaheldakse analüüside

metoodilises lahenduses.
Yngve Rosenbladi arvates peaks põhitööandjaks arvestama uuringus kirjeldatu, sest andmeesitaja ei
pruugi suurima sissetuleku saamist lugeda põhitööandja alla. Näitena toodi koolitajad ja esinejad, kes
saavad tulu kõrvaltasuna.
3. Tartu Ülikooli analüüs – Merli Aksen
Kerly Espenberg selgitas TÜ analüüsile eelnenud kokkuleppeid ja tegi planeeritava analüüsi kohta
sissejuhatuse. Eelmisel kohtumisel lepiti kokku, et kajastatakse lühidalt juba tehtud metoodikaanalüüse,
sh materjali, mis on Centari ja Praxise ühisuuringus kajastatud. Analüüsis plaanitakse soolise palgalõhe
leidmisel mängida eri mudelitega, kasutades põnevamaid ja modernsemaid võimalusi ning andmeid.
Kerly Espenberg palus SoM-i esindajatelt sisendit, kuidas ja millise metoodika alusel arvutatakse
meessoost lihttöötaja palka. Probleemne koht on ka see, kuidas leida palgalõhe mõju pensionilõhele ja
sotsiaaltoetustele, sest selle analüüsimiseks ei ole andmebaasi. Marju Raju sõnul mõeldi siinkohal
taustanalüüsi ja hinnanguid, kuidas sooline palgalõhe mõjutab hilisemaid pensione.
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