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Teemalehe eesmärk on avada ühiskonna tasandil seoses naiste ja meeste olukorraga tööturul
aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad, nagu tööhõive, tööturu sooline
segregatsioon, naiste ja meeste tehtavate tööde tasustamine, soolise võrdsuse indikaatorid,
teemakohased uuringud ja publikatsioonid ning tööturulõhede vähendamisele suunatud
poliitikad.
Teemalehes kajastatakse soolise võrdsuse saavutamise eesmärke ja meetmeid eelkõige
kolmest tööturu ebavõrdsuse aspektist: hõive, sooline segregatsioon ja palgalõhe.
Teemalehes ei käsitleta tööelu kvaliteedi, töösuhete ja töökeskkonnaga seonduvaid soolise
ebavõrdsuse küsimusi ning iseendale tööandjate olukorda tööturul. Oluliseks on eelkõige
peetud lugeja juhtimist algallikate ja -andmete juurde.
Samuti toetab teemaleht soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht on osa projektist „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“, mida rahastatakse Norra
toetustest 2009-2014.
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ABC
Suur tööhõive ja väike tööpuudus on iga riigi üks makromajanduslikke eesmärke.
Konkurentsivõime ja tööhõive kasvu tagab kogu inimressursi, nii meeste kui ka naiste aktiivne
osalus. Kogu inimressursi efektiivne kaasatus on oluline ka ühiskonna jätkusuutlikkuse ja
inimarengu seisukohalt.
Meeste ja naiste võrdne osalemine tööturul võib märkimisväärselt suurendada Euroopa Liidu
majanduslikku potentsiaali. OECD prognooside kohaselt annaks meeste ja naiste osalemise
määra täielik ühtsus tulemuseks SKP 12,4% suurenemise elaniku kohta 2030. aastaks.1
Omavahel tihedalt seotud majanduspoliitika, tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitika on nende
eesmärkide saavutamisel määrava tähtsusega.

Ühiskonna makrotasandi näitajad kahe suurema sotsiaalse rühma võrdluses on
aluseks ühiskonna arengutaseme, moderniseerumise, demokraatia ja heaolu
hindamisel.

Indiviidi tasandil on majanduslik iseseisvus ja elatise teenimine peamine eeltingimus, mis
võimaldab nii meestel kui ka naistel hoida kontrolli enda elu üle ja teha valikutel põhinevaid
otsuseid. Majanduslik iseseisvus on üks soolise võrdõiguslikkuse eesmärke EL-s.
Sooline ebavõrdsus ilmneb kahe sotsiaalse rühma – naiste ja meeste – osaluse,
ressursside või neile juurdepääsu omamise, võimu ja mõjujõu, õiguste, võimaluste,
kohustuste ja vastutuse erinevustes. Ühiskonna tasandil ilmneb see soolise
kihistumisena, kus meessugu asetseb hierarhia kõrgemal ja naissugu madalamal
positsioonil. Sooline kihistumine on omane kõigile ühiskondadele ja seda kantakse
kultuuris kinnistatuna edasi põlvkonnalt põlvkonnale perekonna, haridus- ja
majandussüsteemi kaudu muu hulgas ka tööjaotuse ja töötegemise tavadega.
Kui varasemas, 19. sajandi ühiskonnakorralduses kujunes sugudevaheline tööjaotus
välja selle alusel, et naised töötasid kodus ja täitsid pereliikmete eest hoolitsemise
kohustust ja mehed käisid kodunt väljas tasustatud tööd tegemas, siis nüüdisajal on
naised võrdselt meestega tööturul majanduslikult aktiivsed, sageli ka kõrgemalt haritud
ning sisenenud tegevusaladele, kus on traditsiooniliselt domineerinud mehed. 2
Sellegipoolest pole arusaamad soorollidest ühiskonnas kuigi palju muutunud. Endiselt
kulub naistel rohkem aega koduste, nn tasustamata tööde tegemisele, naiste ja meeste
tööturul tehtavaid töid väärtustatakse erinevalt ja levinud on eelarvamused, nagu sobiks
naistele ja meestele töötamine erinevates valdkondades ja ametialadel.
1

Euroopa Parlamendi raport „Naiste ja meeste võrdsus Euroopa Liidus 2012. aastal“. (2013/2156(INI)),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20140073+0+DOC+XML+V0//ET.
2
Meeste liikumist nn naiste domineeritud aladele on märgata tunduvalt vähem.
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Soopõhine tööjaotus on ühiskonnas sotsiaalselt konstrueeritud ning see ei tulene
mingitest naiste ja meeste kaasasündinud omadustest, sest inimeste omavahelised
erinevused on soorühma sees palju suuremad kui erinevused kahe soorühma vahel.
Naiste ja meeste sotsiaalsed erinevused ei ole kaasasündinud või bioloogiliselt
määratletud. Ühiskonnas väljakujunenud soolise kihistumise süsteem (soosüsteem) ja
tüdrukute ja poiste erinev sotsialiseerimine määrab suuresti selle, millise hariduse
omandavad naised, millise mehed ning millised tööd ja ametid ning millist palka nad
saavad.
Soosüsteem taastoodab soolist ebavõrdsust juhul, kui ühiskonnas on laialt omaks
võetud kultuurilised uskumused naiste ja meeste olemuslikest erinevustest ja neilt
oodatakse erinevat, traditsiooniliste soonormide kohast käitumist. Ühiskonnas
kehtivaid ideid, hinnanguid, väärtusi, hoiakuid, mille abil normaliseeritakse ja
õigustatakse kehtivat soosüsteemi, ootusi naiste ja meeste sotsiaalsetele rollidele ja
rollidevahelistele suhetele nimetatakse sooideoloogiaks. Sooideoloogiad võivad olla
konservatiivsed, traditsioonilised või liberaalsed ja egalitaarsed.
Traditsioonilised sooideoloogiad on uskumuste süsteemid, mis seletavad, miks ja
kuidas naised ja mehed üksteisest erinevad. Nad määravad peamiselt bioloogiliste
erinevuste alusel naiste ja meeste erinevad (ja tingimata ebavõrdsed) õigused,
vastutuse, piirangud ja tasud. Selliste sooideoloogiate kaheks postulaadiks on naiste ja
meeste erinevuste rõhutamine ja vastandamine ning meeste ja mehelikkusega seotu
suurem väärtustamine.
Peamiste traditsiooniliste soopõhiste tööde jaotamise põhimõtete kohaselt peetakse
naistele sobivateks ametiteks kõiki kodutööde „pikendusi“ – õpetamist, arstiabi
osutamist, teenindust. Teiseks oletatakse, et naisel ei tohiks olla meeste üle võimu, ja
seega peetakse endastmõistetavaks, et sarnaste tingimuste juures eelistatakse
võimupositsioonil naisele meest ning kolmanda põhimõtte kohaselt jäetakse kogu
tehnika ja masinate käsitsemine meeste monopoliks.3
Traditsioonilist sooideoloogiat hoiavad alal ühiskonnas kehtivad müüdid, mis on
nüüdisajaks teaduslikult kummutatud,4 ning soolised stereotüübid, mis peavad naistele
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Bourdieu, P. Meeste domineerimine. Varrak, Tallinn, 2005.
Näiteks: 1. MÜÜT. Naistele ja meestele sobivad erinevad töö- ja tegevusalad.
Teadus: nüüdisajaks väljakujunenud tööjaotusel ei ole bioloogilist ega geneetilist alust – see on
sotsialiseerimise tulemus ja peegeldab fakti, et poisse ja tüdrukuid kasvatatakse erinevalt. Sotsiaalsete sooliste
erinevuste ja ebavõrdsuse taastootmine toimub ühiskonnas mõjutatuna arvukatest teguritest.
2. MÜÜT. Naised vastutavad kodu ja pere eest, mehed on pere ülalpidajad.
Teadus: traditsiooniline peremudel on muutunud, muutumas on ka soorollid, sest naised on meestega
võrdväärselt tööturul ja sageli ise oma pere ülalpidajad.
3. MÜÜT. Väljakujunenud sugudevahelised suhted pole muudetavad.
Teadus: sugudevahelised suhted on eri ajalooperioodidel ja kultuurides erinevad, muutuvad ja seega ka
muudetavad.
4
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„loomuomasemaks“ hoolitsemist, altruistlikkust, leplikkust ja vastutamist kodutööde
eest ning meestele agressiivsust, võimu ja edu koduvälisel tööturul.
Egalitaarsed, st võrdsusele suunatud, ja liberaalsed sooideoloogiad on uskumuste
süsteemid, mis tunnistavad inimeste valikuvabadusi, naiste ja meeste võrdväärsust,
naiste ja meeste võrdse kohtlemise olulisust ja toetavad võrdsemat tööjaotust.
Sooideoloogiat antakse suuresti edasi teksti ja kõnega – müütide, stereotüüpsete
väljenditega, aga ka sümbolite, rituaalide ja sotsiaalsete tavade kaudu. Teadmisi,
arusaamu, ideid, uskumusi ja väärtusi ning rühmadevahelisi suhteid ja rolle, samuti
sotsiaalseid identiteete luuakse ja kujundatakse keelekasutusega. Näiteks on eesti
keeles hulk mees-liitelisi ametinimetusi, mis pärinevad veel ajast, kui hulk ameteid olidki
soopõhised. Kuigi ametlikult on liigutud sooneutraalsemate ametinimetuste poole,
kannavad paljud neist sooga seotud tähendusi.
Seksistlikuks nimetatakse keelekasutust, mida võib tõlgendada erapooliku,
diskrimineeriva või halvustavana ja mis annab kaudselt märku, et üks sugupool on
teisest parem, tähtsam või olulisem. Seksistlik keel kannab edasi soolisi stereotüüpe ja
mõjutab ka iga inimese minapildi (identiteedi) kujunemist.
Samuti ka liigselt lihtsustavaid üldistusi ja soolisi stereotüüpe taastootvaid väljendeid,
mis omistavad kõikidele naistele või kõikidele meestele mingeid jooni või käitumist (nt
„Naised ei taha saada juhtideks“, „Naised ise ei küsi kõrget palka“), arvestamata, et
kumbki soorühm pole homogeenne, ei koosne ühesugustest inimestest.

Sooline ebavõrdsus ja sooline kihistumine on struktuursed ilmingud, mille
muutmine ei ole üksikisikute või rühmade võimuses ning nende vähendamine on
iga riigi kohustus.

Tööturul ilmnev sooline ebavõrdsus on majandusliku ebavõrdsuse üks osa, mis on
seotud naiste ja meeste haridusliku, tervise ja sotsiaalse ebavõrdsusega. Soolise
võrdõiguslikkuse edendamine tööturul toetab võrdsuse ja tasakaalu saavutamist
muudes sfäärides ja vastupidi – soolise ebavõrdsuse vähendamine hariduses, avalikus
elus, otsustustasandil jms toetab suuremat võrdsust tööturul.
Tööturg pole lihtsalt turg, kus üks inimene müüb oma tööd ja teine ostab seda tööd,
makstes vastavat tasu (palka), vaid on mõjutatud väga erinevatest teguritest:


tööpoliitika, mis koosneb riigi määratud töövõtjate ja tööandjate vahelistest
reeglitest ja normidest e tööseadustikust ning ettevõtete ja organisatsioonide
otsustest töökohtade, palga, puhkuse, töökorralduse jms kohta.



tööhõivepoliitika – regulatsioonid ja tegevused, mis on suunatud töökohtade
loomisele, säilitamisele ja arendamisele.
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tööturupoliitika, mille eesmärk on reguleerida ja suunata tööturul toimuvaid
protsesse nii, et need tooksid ühiskonnale kasu. Passiivne tööturupoliitika on
olemuselt osa sotsiaalpoliitikast, millega püütakse leevendada inimeste töö kaotamise
ja tööpuudusega kaasnevaid tagajärgi. Sotsiaal- ja majanduspoliitika, sh
regionaalpoliitika raames viiakse ellu nn aktiivset tööturupoliitikat, mille raames
kasutatakse majanduspoliitilisi hoobasid tööturu tasakaalustamiseks.

Kõikide nimetatud poliitikate ja nende raames elluviidavate meetmete puhul on ülimalt
oluline arvestada kehtiva soosüsteemiga, levinud soostereotüüpsete eelarvamuste ja
hoiakutega ning võtta samas arvesse põhitõde, et näiliselt sooliselt neutraalsed tegevused
võivad mõjutada nais- ja meessoost isikuid erinevalt ainuüksi seetõttu, et neil on ühiskonnas
erinev staatus, erinevad vajadused ja võimalused.
Sooteadlikkus on võime kindlaks teha esilekerkivad probleemid, mis tulenevad ebavõrdsusest
ja soolisest diskrimineerimisest. Seda isegi juhul, kui need on varjatud kujul ega ole täpselt
selge, kus peituvad probleemi sügavamad põhjused.5 Hea on meeles pidada, et „vaba valik“
on suhteline mõiste ja väga tihedalt seotud ühiskonna piiritletud naiste ja meeste
majanduslike, kultuuriliste ja poliitiliste võimalustega. Ühiskonnas väljakujunenud sooline
ebavõrdsus piirab oluliselt indiviidi valikuvabadusi.
Majanduslikust aspektist määravad tööturu toimimise tööjõu struktuur (sooline, vanuseline,
hariduslik, erialane) ja rakendusalad, töökohtade hulk ja töötamise tingimused, sh töötamise
eest saadavad tasud, sotsiaalkindlustushüvitised ja töötingimused. Tööturu olukorra all
mõistetakse tööhõive, töötuse ning mitteaktiivsuse taset. Mida kõrgem on tööhõive määr,
mida madalam on töötus ja mitteaktiivsus, seda parem on tööturu olukord riigis.
Soolise võrdõiguslikkuse aspektist tuleb arvestada, et soolist ebavõrdsust tööturul
mõjutavad:
 majanduslikud
tegurid
(ühiskonna
arengutase,
globaliseerumine,
tehnoloogilised uuendused, tootmisharude struktuur, tööturu segregatsioon
jms);
 institutsionaalsed tegurid (diskrimineerimisvastased seadused, maksusüsteem,
miinimumpalkade süsteem, tootmissuhted, ametiühingud, haridussüsteem jms);
 töötajate ja tööandjate personaalsed võimed, oskused ja võimalused;
 ühiskonnas levinud müüdid, stereotüübid, hoiakud, sotsiaalsed normid ja tavad.
Inimeste põhiõiguste kaitsmise aspektist on oluline järgida põhimõtet, et tööturul
koheldakse inimesi õiglaselt ja luuakse võrdsed võimalused nii juurdepääsuks tööle kui
ka tööelus oma kompetentsuse ja potentsiaali arendamiseks. Otsene või kaudne
diskrimineerimine soo alusel on keelatud eelkõige tööelu valkonnas.

5

Aksornkool, N. (2004). Gender Sensitivity. A Training Manual. UNESCO,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf.
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Naiste ja meeste võrdsuse, võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste põhimõte
on inimõiguste nurgakivi.

Eesti tööturg (ja haridusturg) paistab välja EL liikmesriikide hulgas keskmisest suurema soolise
kihistumise ja soolise ebavõrdsuse poolest. Suured erinevused Eesti naiste ja meeste
majanduslikus seisundis, töötamise valdkondades, karjäärivõimalustes, hariduses,
perekohustuste jagunemises jms, keskmistest palkadest rääkimata, lubavad Eesti paigutada
EL liikmesriikide seas mahajääjate hulka.
Lisaks pole poliitilisel tasandil kuigi tõsiselt võetud seda, et traditsioonilised stereotüübid, erija kutsealade jagunemine nn naiste- ja meestetöödeks, naiste väiksemad palgad ning
madalam staatus tööturul on ilmselge takistus ühiskonna moderniseerumisel.
Soolised stereotüübid vastandavad naisi ja mehi. Tööde ja tegevuste jäik jagunemine naiste ja
meeste vahel piirab ka järgmise põlvkonna haridus-, kutse- ning tegevusalade valikuid,
taastoodab naiste madalamat staatust ühiskonnas, sh nende nõrgemat positsiooni tööturul,
madalamat sissetulekut ning väiksemaid võimalusi kaasa rääkida ühiskonnas oluliste otsuste
langetamisel.

1. Mida tähendab sooline võrdõiguslikkus tööturul
Mõistega sooline võrdõiguslikkus tähistatakse sellist ühiskonna arengutaset, kus naistel ja
meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõigis ühiskonnaelu
valdkondades. 6 See tähendab naiste ja meeste ühesuguseid võimalusi teha valikuid, olla
majanduslikult iseseisev, ennast arendada ning olla koheldud õiglaselt ja võrdselt.
Tööturul tähendab sooline võrdõiguslikkus naiste ja meeste võrdset juurdepääsu kõikidele
töökohtadele, võrdväärse töö eest võrdset tasu, võrdseid karjääri- ja enesearendamise
võimalusi, võrdseid võimalusi töö ja pereelu ühitamiseks, võrdselt ohutuid töötingimusi ja
soolisest või seksuaalsest ahistamisest vaba töökeskkonda.
Kuna tegemist on kahe enam-vähem sama suure sotsiaalse rühmaga, saab võrdsust
tulemustes mõõta arvuliselt – kui palju tööealisi naisi ja mehi on majanduslikult aktiivsed ja
iseseisvad.
Tööturu tasandil tähendab naiste ja meeste võrdsus tulemustes, et naistel ja meestel on
võrdne ligipääs tööturule, võrdne staatus tööturul ja tööturu horisontaalne ja vertikaalne
sooline segregatsioon on vähenenud piirini, kus ei saa enam tegevusvaldkondi ja ameteid
sildistada nn naiste- või meestetöödeks. Tööhõivemäärades on kadunud soolised erinevused,
mis on seotud peres väikelaste olemasoluga. Rakendatud normide järgimise ja muude
meetmetega on palgalõhe vähenenud EL liikmesriikide keskmiste näitajateni.
Märkimisväärselt on vähenenud sugudevahelised töötuse ja hõive ning pikaajalise töötuse
lõhed. Tasakaalustunud on naiste ja meeste osatähtsus juhtivtöötajate ja ettevõtjate hulgas
6

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (RTI, 21.04.2004, 27, 181).
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ning ühtlustunud on naiste ja meeste karjääriteed ja enam-vähem võrdne on ka osaajaga naisja meessoost töötajate osatähtsus hõivatute seas.
Ettevõtete-organisatsioonide tasandil avaldub sooline võrdõiguslikkus töökeskkonnas selles,
et naiste ja meeste tehtavat tööd ettevõttes väärtustatakse võrdselt, sh on tagatud võrdväärse
töö eest võrdse palga maksmine. Töökohtadel on tagatud töötaja õigused ja sotsiaalne kaitse,
toimib sotsiaaldialoog ning kedagi ei diskrimineerita.
See tähendab, et indiviidi koht ja staatus nii organisatsioonis kui ka tööturul sõltub tema
talendist, võimekusest ja omandatud oskustest, mitte tema soost, rahvusest vm tunnusest.

2. Soolise võrdõiguslikkuse küsimused Euroopa tööturupoliitikas
Euroopa Liidus kehtivad soolise diskrimineerimise vastased seadused tulenesid ühenduse
ühisturu loomise nõuetest, vajadusest vältida ebaõiglast konkurentsi, mis võis kahjustada
rahvusvahelist turgu.7
Esialgu töötasu alase diskrimineerimise keelustamisega piirdunud erisäte on nüüdisajaks
arenenud teisesest ühenduse õigusest ja Euroopa Kohtu õigusemõistmisest tulenevalt
üldiseks nõudeks. Lisaks õiglase konkurentsi tagamisele majanduses on see inimeste
põhiõiguste kaitsmise ja soolise võrdõiguslikkuse kui üldise hüve taotlemine.
Poliitikate rakendamiseks on kehtestatud liikmesriikidele siduvad õigusnormid, püstitatud
ühised poliitilised eesmärgid, välja töötatud strateegiad ning ellu rakendatud programmid.

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika üks põhieesmärke on täiskasvanud indiviidide
majandusliku sõltumatuse saavutamine.

Kuigi soolise võrdõiguslikkuse teemade ja probleemidega on lääneriikides tegeletud
aastakümneid, võib soolist ebavõrdsust ja erinevusi naiste ja meeste olukorras märgata
kõikides tööeluga seotud aspektides ja kõikidel tasanditel – indiviidi, organisatsiooni ja
ühiskonna tasandil.
Enamikus EL riikides osalevad naised meestest vähem tasustatud tööde tegemisel,
teevad rohkem osaajaga tööd, nende keskmine palk on oluliselt madalam kui meestel
ning tööandjad ei järgi täielikult võrdse väärtusega töö eest võrdse palga maksmise
põhimõtet. Lisaks on naised tagasihoidlikult esindatud majandusotsuste langetamisel,
kas avaliku, majandus- või rahanduspoliitika väljatöötamisel; ettevõtjatena erasektoris
või otsustustasandi ametikohtadel majanduselus üldiselt.

7

Näiteks sätestati Prantsusmaa nõudel norm maksta naistele ja meestele sama töö eest võrdset palka 1957.
aastal sõlmitud Rooma lepingu artikliga 119 (praegu artikkel 141), et välistada teistel liikmesriikidel ebaõiglaste
eeliste saamine seetõttu, et neil sellise diskrimineerimise keeld riigi seadustes puudus.
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Makromajanduslikul tasemel on põhiküsimusteks jäänud naiste ja meeste
 majandusliku aktiivsuse ja võrdsuse saavutamine tööhõives,
 kutse- ja ametialase segregatsiooni ja palgalõhe vähendamine,
 erinevuste vähendamine tööde tasustamises,
 tasustatud ja tasustamata töö jagunemine,
 võrdne osalemine majandusotsuste tegemisel.
EL-s pööratakse suurt rõhku tööhõivele ehk töötavate inimeste osakaalule majanduslikult
aktiivses rahvastikus. Seda nii majandusarengu kui ka elanike heaolu nimel – tööhõive
vähenemisega suureneb töötus ning mitteaktiivsus, seega muutub majanduslik olukord
keerulisemaks ka inimeste jaoks. Täistööhõive kõrval rõhutatakse heade töötingimuste,
väärika töö, kõrge tootlikkuse, sotsiaalse sidususe ja turvalise paindlikkuse eesmärke.
Kuna naiste staatus ja olukord on tööturul ebasoodsam, suunatakse sihipäraselt vahendeid
meeste ja naiste hõive erinevuste (hõivelõhe) vähendamiseks ning ergutatakse uute
töökohtade loomist eeskätt naistele. Lähtutakse seisukohast, et naistele tuleb tagada pärast
lapsehoolduspuhkust tööle naasmiseks head võimalused kohanemiseks tööturu teisenenud
tingimustega.
Euroopa sotsiaalpartnerid UNICE/UEAPME, CEEP ja ETUC8 on oma soolise võrdõiguslikkuse
tegevusraamistikus,9 mis kehtib alates 2005. aastast, määratlenud neli prioriteeti:
 tähelepanu pööramine soorollidele,
 naiste osaluse suurendamine otsustusprotsessis,
 pere- ja tööelu tasakaalu toetamine,
 meeste ja naiste palgaerinevuste vastu võitlemine.
Euroopa Komisjon on soolise võrdõiguslikkuse tööprogrammide raames kohustunud soolist
võrdõiguslikkust edendama kõigis oma poliitikavaldkondades. 2010–2015. a tööprogrammi
prioriteetideks on järgmised teemavaldkonnad: naiste ja meeste majandusliku sõltumatuse
saavutamine, võrdse tasu maksmine võrdväärse töö eest; sugude võrdsus otsustamistasandil,
väärikuse ja isikupuutumatuse kaitsmine ja sooideoloogial põhineva vägivalla lõpetamine,
soolise võrdõiguslikkuse edendamine väliskoostöös, tagades ühtlasi tegelemise läbivate
teemadega – soorollide ja stereotüüpide vastu võitlemise, seadusandluse parandamise ja
rakendamise ning soolist võrdõiguslikkust edendavate institutsioonide võimestamisega.10

2.1. Sooline ebavõrdsus tööhõives
2013. aastal oli EL-s 20–64-aastaste meeste tööhõive keskmiselt 74,2%, naiste tööhõive
62,5%. Eestis oli samas vanuserühmas meeste tööhõive 76,2% ja naiste tööhõive 70,0%. 11
2013. aasta lõpu seisuga olid kogu ELis tööta 13,6 miljonit meest ja 11,6 miljonit naist. See
8

ETUC – Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon, UNICE – Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude
Ühendus, UEAPME – Euroopa Käsitööliste ning Väike- ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon, CEEP – Euroopa
Riigiosalusega Ettevõtete Keskus.
9
Soolise võrdõiguslikkuse tegevusraamistik, http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2008-01880E.pdf.
10
Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_et.htm.
11
Statistikaamet. Meeste ja naiste tööhõive määr ja hõivelõhe vanuserühma järgi, http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Dialog/varval.asp?ma=TKL01&lang=2.
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tähendab meeste 10,7% ja naiste 10,8% keskmist töötuse määra, kuid mõnes liikmesriigis on
see kõrgem.
Soolised lõhed tööhõive näitajates on liikmesriigiti erinevad (Joonis 1).

Joonis 1. Sooline hõivelõhe EL liikmesriikides 2013. aastal.12

2.2. Sooline palgalõhe
Sooliseks palgalõheks nimetatakse naiste ja meeste keskmiste brutotunnipalkade erinevust.
Euroopa Liidus jälgitakse soolist palgalõhet Euroopa Liidu statistikaameti (Eurostati)
avaldatavat korrigeerimata palgalõhe näitaja abil (ing gender pay gap in unadjusted form), mis
avaldatakse igal aastal kõigide liikmeriikide kohta. Näitaja arvutatakse brutotunnipalgale
tuginedes ja see näitab, mitu protsenti on naiste brutotunnipalk väiksem meeste omast.

12

Female labor market participation,
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/31_labour_market_participation_for_women_02.pdf .
Sinine – täistööajale taandatud nais- ja meestöötajate hõivelõhe, kollane – naiste-meeste hõivelõhe. Täistööaja
ekvivalent on ühik, mille abil saab mõõta tööhõives osalevate inimeste arvu võrreldaval viisil, kuigi nad võivad
töötada eri arvu tunde nädalas. Ühiku arvutamiseks võrreldakse töötaja keskmist töötundide arvu täistööajaga
töötaja keskmise töötundide arvuga. Täistööajaga töötaja loetakse seega üheks täistööaja ekvivalendiks ning
osalise tööajaga töötajale omistatakse väärtus proportsionaalselt tema töötatud tundidega. Näiteks loetakse
nädalas 20 tundi töötav osalise tööajaga töötaja juhul, kui täistöönädala pikkus on 40 tundi, 0,5 täistööaja
ekvivalendiks.
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EL-s teenivad naised praegu keskmiselt 17,5% vähem kui mehed ning sooline palgalõhe13
ei ole vähenenud. Soolise palgalõhe näitajad riigiti erinevad väga suures ulatuses (vt
joonis 2).

Joonis 2. Sooline palgalõhe EL liikmesriikides.14
Riikides, kus sooline palgaerinevus on väike, on naiste osalus tööhõives madal ja
töötavate naiste palgad kõrgemad haridustaseme ja elukutsega seotud põhjustel.15
Soolise palgalõhe arvutamiseks kogutakse andmeid töötasu struktuuriuuringuga, mis on
kohustuslik kõikidele Euroopa Liidu riikidele ja mida korraldatakse Euroopa Liidus nelja aasta
tagant. 16 Vajalikud andmed kogutakse ettevõtete kaudu ja soolise palgalõhe indikaatorit
kasutatakse peamiselt soolise võrdõiguslikkuse olukorra mõõtmiseks makromajanduslikul
tasandil. Nais- ja meestöötajate keskmise brutopalga erinevus annab teatud üldmulje naiste
13

Sooline palgalõhe näitab, mitu protsenti on naiste keskmine brutotunnipalk meeste omast väiksem.
http://statistikaamet.wordpress.com/tag/palgalohe/ .
15
„The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative
indicators”, eesistujariigi Belgia aruanne 2010,
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016516%202010%20ADD%202 .
16
Kuni 2008. aastani koguti Eestis andmeid igal aastal. Eesti Statistikaametil on kavas võtta kasutusele
administratiivsed andmeallikad, eelkõige Maksu- ja Tolliameti andmestik ning regulaarsed isiku-uuringud, et
muuta meeste ja naiste palgalõhe statistika iga-aastase regulaarse statistika osaks ning publitseerida palgalõhe
andmestikku Statistikaameti veebis igal aastal.
14
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ja meeste olukorrast nii tööturul kui ka muudes eluvaldkondades. Samas on oluline teada, et
palgast sõltuvad peamised hüvitised: vanemahüvitis, hooldushüvitis, haigushüvitis,
töötuskindlustushüvitised ning ka pensionid. Seega annab palgalõhe suurus märku ka sellest,
kui suured erinevused on naiste ja meeste saadavates hüvitistes.

Palgalõhe on üks indikaatoreid, mille alusel saab otsustada, kas ja kui suured on
soolise ebavõrdsuse probleemid ühiskonnas.

Tööturu tasandil ilmnev palgalõhe on otseselt seotud naiste ja meeste võrdse tasustamise
normide puuduliku kohaldamisega praktikas ja asjaoluga, et naised oma õigusi liikmesriikide
kohtute kaudu harva kaitsevad.17 Võrdse tasustamise põhimõte (e soolise diskrimineerimise
keeld töö tasustamisel) tähendab, et mehed ja naised peaksid ühes konkreetses ettevõttes
või organisatsioonis saama võrdse ja võrdväärse töö eest võrdset palka.18 Võrdväärse töö eest
võrdse tasu maksmine on iga tööandja kohustus.

2.3. Tööturu sooline segregatsioon
Tööturu sooline segregatsioon on tihedalt seotud üldise soolise tööjaotusega – nn tasustatud
ja tasustamata tööde jagunemisega, mis peegeldab ajaloolis-kultuurilisi soosuhteid
perekonnas ning sugudevahelisi hierarhilisi suhteid ühiskonnas, mida aina kinnitatakse
kehtivate müütide, stereotüüpide ja sooliselt väljakujunenud käitumismustritega ka
organisatsioonides.
Tööturu soolise segregatsiooni puhul käsitletakse kahte aspekti: soolise ebavõrdsuse
avaldumist töö- ja ametialade hierarhias (vertikaalne segregatsioon) ning naiste ja meeste
jagunemist tegevusvaldkondades (horisontaalne segregatsioon).19
Esimene tähendab, et naistöötajad jõuavad juhtivatele kohtadele vähem kui meestöötajad.
Kuigi naised moodustavad EL-s 60% ülikooli lõpetajatest, on nende esindatus
majandusvaldkonna
otsustustasandi
ametikohtadel,
eriti
tippjuhtide
hulgas,
ebaproportsionaalselt madal: Euroopa tähtsaimates ettevõtetes on kõigest üks seitsmest
juhatuse liikmest naissoost (13,7%).20

17

Sooline palgalõhe: Euroopas töötavad naised 59 päeva tasuta,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1227_et.htm.
18
Palga või töötasu hulka kuuluvad ka preemiad ja lisatasud, organisatsiooni toodete või teenuste saamine,
rahalised toetused isiklike sündmuste puhul, puhkusetoetused, erialase täienduskoolituse võimalused,
tasemehariduse kulude katmine, sportimisvõimalused, tööriietus ja töökaitsevahendite andmine, isiklike
sõiduautode kasutamise kompensatsioon või ametiauto andmine isiklikuks kasutamiseks, transpordi
korraldamine tööle ja töölt koju liikumiseks, ametitelefon jms.
19
Bettio, F., Verashchagina, A. Gender Segregation in the Labour Market: Root Causes,
Implications and Policy Responses in the EU. European Commission, 2009,
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4028&langId=en,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=364&furtherPubs=yes.
20
Database: Women in Decision Making, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decisionmaking/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm.
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Horisontaalne soopõhine tööjaotus avaldub naiste ja meeste töötamises erinevates
sektorites21 ja tegevusvaldkondades.
Nii vertikaalset kui ka horisontaalset soolist segregatsiooni võib märgata ka
organisatsioonides. Isegi neil tegevusaladel, kus mehi ja naisi on võrdselt, töötavad nad sageli
ainult sookaaslaste seas. 22 Suurtes organisatsioonides jõuavad naised ametiredeli tippu
enamasti organisatsiooni tugiosakondades, näiteks personali- ja haldustöös.23
Tööturu soolise segregatsiooni mõõtmiseks ja muutuste hindamiseks kasutatakse
segregatsiooni indeksit, mis näitab, mitu protsenti naisi (või mehi) peaks minema üle
töökohtadele, kus nende sugupool on alaesindatud. Indeks on 0, kui mehed ja naised on
võrdselt jaotunud kõikidele töökohtadele. Indeksi väärtus on 100, kui kõikide töökohtade
esindajad on ainult mehed või ainult naised. Näiteks on Eestis 2012. aasta andmetel 24
horisontaalse segregatsiooni indeks 25,2% ja vertikaalse segregatsiooni näitajaks 30,9%, mis
on EL-s suurimaid. 25

21

Näiteks 2010. aastal oli enamik töötavatest naistest hõivatud teenindussektoris (EL-s naistest 83,1%,
meestest 58,1%) ja avalikus sektoris (EL-s keskmiselt naistest 25% , meestest 17%),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20120246+0+DOC+XML+V0//ET
22
Naised, mehed ja töötingimused Euroopas. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1349.htm.
23
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Euroopa Parlament. Naiste töötingimused
teenindussektoris (2012/2046(INI),
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-20120246+0+DOC+XML+V0//ET.
24
Eurostat, LFS.
25
Bettio, F., Verashchagina, A. Gender Segregation in the Labour Market: Root Causes,
Implications and Policy Responses in the EU. European Commission, 2009,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=364&furtherPubs=yes.
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Joonis 3. Hõivatute sooline segregatsioon tegevusalade kaupa Eestis (2013).26
Sooline segregatsioon mõjutab palgaerinevusi, toetab naiste töö vähesemat väärtustamist ja
ebasoodsamat kohtlemist. Näiteks väga paljusid neid töid, mida naised teevad
teenindussektoris, ei peeta päris professionaalsust nõudvateks. Lisaks tähendab sooline
segregatsioon tööturul ühe või teise soorühma suuremat haavatavust majanduslanguse ajal.27

26

Eesti tööturg täna ja homme. Inimeste oskuste ja tööturu vajaduste ühitamise rakkerühm, 2014,
http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tooturuylevaated.
27
Näiteks 2008-2009. a majanduslanguse tõttu ehitustegevuse madalseisu ja turgude kokkutõmbumise järel
vabanes suur hulk madala haridustaseme ja väheste tööoskustega mehi, kellel on raskusi töö leidmisega uues
majandussituatsioonis.
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Soolise segregatsiooni peamisteks negatiivseteks tagajärgedeks on tööturu jäikus, tööjõuturu
segmenteeritus, majandusprotsesside ebaefektiivsus, sooline palgalõhe, sooline
diskrimineerimine, soostereotüüpide kinnistumine.
Ühekülgsel ja stereotüüpsel tööjaotusel on negatiivne mõju mõlemale sugupoolele, 28 sest
väljakujunenud tööde jaotus mõjutab ka järgmise põlvkonna valikuid ning ei arvesta sellega,
et struktuursed muutused tulevikus pakutavates töökohtades eeldavad vabanemist aegunud
stereotüüpidest.29
Tööturu vertikaalse segregatsiooni vähendamise eesmärgil peetakse oluliseks tõsta naiste
osakaalu majandusotsuste tegemisel. Põhjuseks on Euroopas viimastel aastakümnetel
täheldatav suundumus, et kuigi üha enam naisi on omandanud kõrgema hariduse ja järjest
suurem osa naisi on tööturul hõivatud, on nad endiselt ülekaalus madalama palgaga sektorites
ning nii vastutusrikastel ametikohtadel kui ka ettevõtluses on naiste osatähtsus väike.30
Naiste asumist juhtpositsioonidele takistavad rollimudelite ning töö ja pereelu ühitamise
meetmete puudumine, piiratud juurdepääs võrgustikule, mis on oluline kõrgemate
ametikohtade saavutamiseks jms, ning institutsionaalsed tavad. 31 Viimaste muutmiseks on
kavandatud kinnitada õiguslikult siduvad eesmärgid börsil noteeritud juhtorganites soolise
tasakaalu (40 : 60) saavutamiseks.32
Tööturupoliitikates püütakse üha enam arvestada demograafiliste protsesside sooaspekte –
tõsiasja, et naiste võrdsem staatus ühiskonnas ja peres mõjub positiivselt nii iibele kui ka laste
kasvukeskkonnale. Nüüdisaegse tööhõivepoliitika võtmeküsimuseks on kujunemas töö ja
pereelu ühitamise võimaldamine. (Vt töö ja pereelu ühitamise teemalehte.)

28

Blöackburn, R. M. 2009 Measuring Occupational Segregation and its Dimensions of Inequality and Difference.
Cambridge Studies in Social Research No 12. SSRG Publications.
29
Tööjõuvajaduse uuringud kinnitavad, et tegevusalati jätkub majandusstruktuuri nihe primaarsektorilt ja
traditsiooniliselt tööstuselt teenuste ja teadmismahuka majanduse suunas. Kõige rohkem töökohti tuleb
näiteks EL-s juurde äri- ja muude teenuste pakkujatel (9 miljonit). Kaubandus, transport, majutus ja toitlustus
annavad 3,5 miljonit uut töökohta, peaaegu sama palju töökohti (3,2 miljonit) tekib ka avalike teenuste sektoris
(haridus, tervishoid, avalik haldus). Seevastu põllumajandussektoris kaob rohkem kui 2 miljonit ja tööstuses
peaaegu pool miljonit töökohta. Eelmisel kümnendil kasvanud ehitussektori areng 2006–2015 ilmselt
tasakaalustub, juurde tuleb vähem kui pool miljonit töökohta. CEDEFOP. Future Skill Needs in Europe: MediumTerm Forecast. Synthesis report, http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4078_en.pdf.
30
More women in senior positions – key to economic stability and growth (25 March 2010),
http://www.eubusiness.com/topics/employment/women-senior.10/.
31
Schäfer, A., Tucci, I., and K. Gottschall, (2011), Top down or Bottom up? A Cross-National Study of Vertical
Occupational Sex Segregation in Twelve European Countries, Zentrum für Sozialpolitik
Working Papers, No. 04/2011, http://econstor.eu/bitstream/10419/52137/1/671659359.pdf.
32
2012. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku kehtestada direktiiv, mille kohaselt peaks börsil
noteeritud äriühingute puhul aastaks 2020 ja börsil noteeritud riigi osalusega äriühingute puhul aastaks 2018
olema alaesindatud soost liikmete osakaal tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgas vähemalt
40%. Euroopa Parlament toetab komisjoni ettepanekut suurendada naiste arvu äriühingute juhtorganites.
Brüssel, 20. november 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1118_et.htm.
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33

Joonis 4. Infograafik soolisest ebavõrdsusest tööturul.

3. Eesti tööturupoliitika soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid
Euroopa Liidus on seatud kõikidele liikmesriikidele ühtsed strateegilised eesmärgid, kuid
meetmed, mis nendeni jõuda aitavad, on iga riigi enda otsustada. Üks strateegiline eesmärk
on jõuda 2020. aastaks 20–64-aastaste seas 75% tööhõive määrani.34

33

Infograafik soolisest ebavõrdsusest tööturul,
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20130301FCS06145/1/html/Infograafiksoolisest-ebav%C3%B5rdsusest-t%C3%B6%C3%B6turul.
34
Europa 2020.
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„Eesti 2020“ kaks keskset eesmärki on Eesti tootlikkuse ja tööhõive tõstmine. Lähiaastatel on
tähelepanu hariduse ja tööhõive valdkondadel ning peamised eesmärgid on pikaajaliste
töötute ja noorte töötute tööturule lõimimine ning nende oskuste arendamine.
Konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“35 on seatud eesmärgiks jõuda 2020. aastaks tööhõive
määrani (20–64-aastased) vähemalt 76%, mis ületab Euroopa tööhõivestrateegias seatud
eesmärgi (75%). Kuigi sõnaselgeid soolise võrdõiguslikkuse eesmärke tööturul ükski Eesti
üleriiklik horisontaalne pikaajaline strateegiline dokument ei sisalda, märgitakse
konkurentsivõime kavas ära järgmised põhimõtted:





elanikud sõltumata piirkonnast või soost peaksid olema maksimaalselt hõivatud
võimalikult kõrge lisandväärtusega ettevõtmistes;
selleks, et tööhõives osalemist ei takistaks hoolduskoormus, mis võib olla tingitud
laste, puudega või eakate pereliikmete eest hoolitsemisest, tuleb eritähelepanu
pöörata tööjõu pikaajalisest haigusest, töövõimetusest, puudest või
hooldamiskohustustest tingitud tööturult eemalejäämise vähendamisele ja iseseisva
toimetuleku parandamisele, mh täiendavate sihtotstarbeliste hoolekande- ja
tugiteenuste pakkumise abil;
väikelapse kasvatamise kõrvalt tööturule (taas)sisenemiseks ning töö ja pereelu
ühitamiseks tuleb suurendada kvaliteetse, taskukohase ja paindliku alushariduse ning
lapsehoiuteenuse kättesaadavust ning puudega laste vanemate tööhõives osalemiseks
tuleb pakkuda täiendavaid tugiteenuseid.

Põhimõtted on seotud eelkõige naiste osakaalu suurendamisega tööhõives.
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2014–2017, 36 mis lähtub muu
hulgas Eesti konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“ ja Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktist
2011–2020 on prognoositud
 saavutada 20–64-aastaste tööhõive määr aastaks 2020 meestel 78,5% ja naistel 73,5%;
 vähendada naiste ja meeste keskmiste brutotunnipalkade vahet (palgalõhet) 2020.
aastaks 22,5%-ni;
 vähendada horisontaalset soolist segregatsiooni 2017. aastaks 24,5%-ni.
Poliitikainstrumentidena on ette nähtud nii laiemale avalikkusele kui ka konkreetsetele
sihtgruppidele suunatud koolitus- ja teavitustegevused, mis peaksid suurendama võimekust
ja oskusi soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud normide täitmiseks, samuti
asjakohaseid uuringuid ja analüüse vajalike uurimis- ja statistiliste andmete saamiseks, mis
toetaksid teadmistepõhiste otsuste langetamist.

35

Eesti konkurentsivõime kava 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_estonia_et.pdf.
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukavas aastateks 2014–2017,
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Ministeeriumi_arengukava_ja_tooplaan/sotsiaalministeeriumi_arengukava_2
014-2017.pdf.
36
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Vabariigi Valitsuse tegevuskavaga meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks37 on ette nähtud
tegevused:




soolise võrdõiguslikkuse seaduse parem rakendamine, eelkõige üldise teadlikkuse
tõstmine ja palgastatistika kättesaadavuse parandamine;
töö, pere- ja eraelu ühitamiseks tööandjate ja lapsevanemate teadlikkuse tõstmine,
meetmete ja juhiste olemasolu ning peresõbralike ettevõtete toetamine;
soo aspektiga läbivalt arvestamiseks haridussektoris loodetakse saavutada olukord,
kus kõikides haridusastmetes on soolise võrdõiguslikkuse käsitlus sisuline ja toetab
noori informeeritud valikute tegemiseks tööl, pere- ja eraelus. Ühtlasi on eesmärgiks
horisontaalse segregatsiooni vähenemine tänu mitmekesisematele erialavalikutele
ning poiste ja tüdrukute potentsiaali soostereotüüpidevabale ärakasutamisele.

4. Tööturul soolise võrdõiguslikkuse edendamise poliitikate aluseks
olevad andmed ja indikaatorid
Kõige laiahaardelisemalt kogub ja avaldab tööturustatistikat enam kui 200 riigist
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) veebilehes LABORSTA, 38 võimaldades juurdepääsu
andmebaasile ILOSTAT. 39 ILO avaldab elektrooniliselt teavet 18 tööturu võtmeindikaatori
lõikes (Key Indicators of the Labour Market, KILM) alates 1999. aastast.40
Ühtlasi on Rahvusvaheline tööorganisatsioon avaldanud juhendmaterjale sooaspektide
arvestamiseks tööturu-, tööhõive ja mikrotasandi tööpoliitikates41 ja käsitlenud naiste õiguste
küsimusi seoses tööturu ja töösuhetega.42-43
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) statistilise andmebaasi44 põhjal saab
võrrelda tööhõive ja naiste tööhõivemäärade ning muid tööturu näitajaid 2005. aasta
andmetest alates.

37

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele 04.07.2012, http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Sooline_vordoiguslikkus/tooelu/kabineti_memorandum_04_07_12doc.pdf .
38
Laborsta Internet, http://laborsta.ilo.org.
39
ILOSTAT Database,
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata?_afrLoop=706080947110554#%40%3F_afrLoop%3D706
080947110554%26_adf.ctrl-state%3D1d3b448nwo_86.
40
Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2013. 8th Edition,
http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htm.
41
Resource guide on Gender issues in employment and labour market policies,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_243015.pdf.
42
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon. Naistöötajate õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse ABC,
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/6500.
43
Rahvusvaheline Tööbüroo 2004. Juhendmaterjal: Vanemate naistöötajate tööhõive Eestis,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_116279.pdf.
44
OECD Statistics, http://www.oecd.org/statistics/.
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Eurostat avaldab soopõhise statistika põhinäitajaid soolise võrdõiguslikkuse arengu
mõõtmiseks hariduse, tööturu, palga ja tervise kohta rubriigis „Gender statistics“ 45 ning
soolise võrdõiguslikkuse indikaatorite andmebaasis „Indicators – gender“.46
Töötasude andmeid, mida kogutakse iga nelja aasta tagant tehtavate küsitluste põhjal,
avaldatakse Eurostati veebilehel „Earning statistics“, 47 kusjuures soo kaupa tuuakse eraldi
välja madalapalgaliste võrdlusandmed. Euroopa Liidu strateegia „Euroopa 2020“ veebilehel48
avaldatakse
temaatilisi
ülevaateid
liikmesriikide
edusammude
kohta
eri
poliitikavaldkondades, sh tööturu, haridus- ja sotsiaalpoliitikas.
Euroopa Komisjoni väljapakutud tööhõivesuuniste indikaatoreid ja nende arendamist Eestis
on analüüsinud poliitikauuringute keskus Praxis.49
Soolise võrdõiguslikkuse arenguprotsessi jälgimiseks liikmesriikides, sh tööturul toimuvate
suundumuste kohta, koostab Euroopa Komisjon iga-aastaseid aruandeid Euroopa Nõukogule,
Euroopa Parlamendile, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ja Regioonide Komiteele.
Nendes võrreldakse arengut poliitikas ja õigusloomes, aga tuuakse ühtlasi välja strateegilised
väljakutsed ja suunised edasiseks tegevuseks. 50 Aruanded on varustatud liikmesriikide
statistiliste andmete võrdlustega.
Soolisi erinevusi kajastavad Euroopa
aastaaruanded51 ja publikatsioonid.

Elu-

ja

Töötingimuste

Parandamise

Fondi

EL Nõukogu on alates 1999. aastast naiste majandusliku olukorra kirjeldamiseks kindlaks
määranud 17 näitajat, mille hulgas on lisaks kogutavatele statististilistele, kvantitatiivsetele
näitajatele nn kvalitatiivseid indikaatoreid, mis aitavad hinnata ÜRO IV naiste
maailmakonverentsi, nn Beijingi konverentsi tegevuskava täitmist liikmesriikides (nt andmed
meetmete kohta palgalõhe vähendamiseks 52 ). Indikaatorid on avaldatud Euroopa Soolise
Võrdõiguslikkuse Instituudi (European Institute for Gender Equality – EIGE) portaalis,

45

Gender statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_statistics .
Gender equality indicators,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/equality/indicators_
gender.
47
Eurostat. Earning statistics,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Earnings_statistics .
48
Europe 2020. Key areas: comparing Member States' performances,
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm.
49
Kallaste, E., Võrk, A., Leetmaa, R., Roosmaa, E:-L. (2005) Töövaldkonna indikaatorite arendamine.
Lõpparuanne. Tallinn, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS,
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Tooja_Sotsiaalpoliitika/Eesti_toovaldkonna_indikaatorite_arendamine/Indikaatorid_final.pdf .
50
Report on Progress on Equality between Women and Men, 2006–2013. European Commission, Justice,
Gender Equality Documents, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm.
51
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. a raport „Töötingimused Euroopa Liidus: sooline
tegur” ja 2008. aasta raport „Töötamine Euroopas: soolised erinevused”.
52
The Gender Pay Gap in the Member States of the European Union: Quantitative and Qualitative Indicators.
Belgian Presidency Report, 2010, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16516-ad02.en10.pdf.
46
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kusjuures iga indikaatori juures on võimalik leida selle kontseptuaalne põhjendus, eesmärgid,
andmeallikad ja viited dokumentidele, millega need on EL tasandil kinnitatud.53
Sooliste palgaerinevuste vähenemise mõõtmiseks on nõukogus kinnitatud indikaatorid.54
Sotsiaalmajanduslikke protsesse saab mõõta väga erinevate indikaatoritega ja nende
tõlgendamine sõltub enamasti laiemast kontekstist. Seetõttu on oluline, et kõikide muude
valdkondade (haridus, tööturu-, lastehoiu ja muude teenuste kasutamine jms) näitajad isikute
kohta oleks kogutud nii, et neid saaks analüüsida sugude kaupa.
Tööturunäitajatest on peale tavapäraste aktiivsuse/mitteaktiivsuse, töötuse ja
tööturuteenuste kasutamist, hüvitiste saamist, töösuhete iseloomu kirjeldavate soo lõikes
esitatavate näitajate soolise võrdõiguslikkuse aspektist olulised järgmised:










tööhõivelõhe sugude kaupa;
tööhõivelõhe täisajaga töötamise kohta sugude kaupa;
sugudevaheline tööhõivelõhe vanuserühmade ja haridustasemete kaupa;
tööhõive lõhed laste olemasolu järgi sugude kaupa;
palgaerinevus sugude lõikes e palgalõhe;
sugudevaheline palgaerinevus vanuserühmade, haridustasemete, majandussektorite
ja ametialade kaupa;
tööturu segregeeritus sugude kaupa (sektorite ja ametite vaheline sooline
segregatsioon);
pikaajaline tööpuudus sugude kaupa;
töötuselõhe sugude kaupa.

Eestis on näiteks kavandatud palgaerinevuste jälgimiseks ning olukorra kirjeldamiseks
järgmiste näitajate regulaarne avaldamine:55










keskmine sooline palgalõhe;
segregatsioon tööturul tegevusala ja ametiala baasil;
naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas;
naisettevõtjate osatähtsus ettevõtjate seas;
osaajaga töötajate osatähtsus nais- ja meessoost hõivatute seas;
lapsehooldusteenuste puudusest tingitud osaajaga töötamine ja töö mitteotsimine;
meeste osatähtsus vanemahüvitiste saajate hulgas;
lapsehoolduspuhkuse kasutamine soo järgi;
tasuta ja tasuline töö soo järgi;
vanemaks olemise mõju tööhõivele.

53

EU Indicators for the Beijing Platform for Action, http://eige.europa.eu/internal/bpfa/results#/83/indicators.
Nõukogu järeldused, 6. detsember 2010, mis käsitlevad pühendunumat ja tõhusamat tegutsemist meeste ja
naiste palgaerinevuste kaotamiseks ning Pekingi tegevusprogrammi rakendamise läbivaatamist,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG1218(01)&rid=60.
55
Paats, M., Lunev, M. Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus: kasutatavad andmeallikad.
– Statistikaamet, 2014.
54
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Eesti tööturunäitajate kohta kogub andmeid Eesti Statistikaamet tööjõu-uuringute ja muude
vaatluste alusel. Administratiivseid tööturu olukorda kirjeldavaid andmeid koguvad ka Eesti
Töötukassa, Tööinspektsioon, Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet, Maksu- ja Tolliamet.
Eesti
ja
Euroopa
statistikaametite
ning
rahvusvaheliste
organisatsioonide
tööturuandmebaaside ja mitmesuguste temaatiliste uuringute andmete alusel koostavad
Eestis tööturuülevaateid regulaarselt Eesti Statistikaamet oma aastaraamatutes, alates 2007.
aastast Sotsiaalministeerium oma toimetistes56 ja Eesti Pank. Eesti Pank avaldab kaks korda
aastas ülevaate Eesti tööturust, kus käsitletakse peamiselt majanduslikke küsimusi – tööjõu
nõudlust ja pakkumist, tööjõukulusid, tööjõu välisrännet jms, käsitedes olulisemate
suundumuste puhul ka soolisi erinevusi.57
Eesti tööjõu-uuringud (ETU) annavad ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning elanike
majanduslikust aktiivsusest – tööhõivest, töötusest – ja tööoludest. ETU on vanim aasta ringi
tehtav isiku-uuring, millega kogutud andmed avaldab Statistikaamet statistika andmebaasis.
ETU andmeid kasutatakse arvukates teadustöödes58 ja palgalõheuuringutes.59
Tööturuteemadega on seotud ka tööelu-uuringud (TEU) – küsitlusuuringud töösuhete, töö- ja
tööajakorralduse, töötervishoiu, töötasustamise, töötajate arendamise, kaasamise ja
kollektiivse töösuhte kohta Eestis. Ka TEU-põhine statistika on avaldatud Statistikaameti
andmebaasis. Uuringuandmed on aluseks analüüsivatele artiklitele, mille hulgas on ka naiste
ja meeste olukorda kirjeldavaid käsitlusi.60
Aastatel 2005–2008 kogus Eesti Statistikaamet ametialade palgaandmeid kord aastas. Alates
2010. aastast kogutakse statistika andmebaasis avaldatavaid andmeid igal neljandal aastal.

56

Sotsiaalministeeriumi võrguteavikud: Töövaldkonna areng 2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 RR
arhiivis DIGAR. Töövaldkonna areng 2012 [Võrguteavik] / toimetaja [ja eessõna]: Ülle Marksoo. – Tallinn:
Sotsiaalministeerium, 2013. Sotsiaalministeeriumi toimetised. Trendide kogumik; 2/2013,
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/toimetised_20132_1.pdf.
Töövaldkonna areng 2013 / toim. Marksoo, Ü. Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2014 (Sotsiaalministeeriumi
toimetised. Trendide kogumik; 4/2014, http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/toovaldkonna_areng_2013.pdf .
57
Eesti Pank. Tööturu ülevaade 1/14, http://www.eestipank.ee/publikatsioonid/tooturu-ulevaade.
58
Eesti Statistikaamet. Isiku-uuringud, http://www.stat.ee/76609.
59
Sooline palgalõhe Eestis [Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR
uuringu kokkuvõte]. – Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2011. – 112 lk: ill. ; 24 cm. – (Sotsiaalministeeriumi
toimetised. Artiklite kogumik; 2011, nr 2).
60
3/2011 Eesti tööelu-uuring 2009. – Artiklite kogumik.
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5. Soolise ebavõrdsusega seotud probleemiasetused uuringutes
Tööturg ja tööturul toimuv on uurimisaineks sotsioloogidele, majandusteadlastele,
politoloogidele, demograafidele, antropoloogidele, õigusteadlastele ja inimgeograafia ning
paljude muude valdkondade uurijatele.
Kuna majandusteoreetilistes lähenemistes, mis enamasti toetuvad tööturuandmete
statistilistele töötlustele, on jõutud järeldustele, et soolisel segregatsioonil ja palgalõhel (sh
kaudsel soolisel diskrimineerimisel) ei ole otsest majanduslikku põhjust 61 e seda ei saa
seletada majandusteooriatega, on teemakohased uuringuküsimused püstitatud üha rohkem
soosotsioloogia62 ja interdistsiplinaarsete soouuringute63 valdkondades.64 Uuringute maht on
aukartustäratav ja uurimisprobleeme on püstitatud ja analüüsitud mitmesuguste
käsitlusviiside ning metoodikate abil. 65 Ülevaateid eri teoreetilistest lähenemisviisidest
kajastavad nii EL tasandi66-67 kui ka Eesti publikatsioonid.68
Uuringud on liikunud varasematelt soosuhete, soorollide, stereotüüpsete hoiakute ja sooliselt
määratletud käitumise analüüsimiselt selliste struktuursete tegurite analüüsimisele, mis
mõjutavad eelnevaid, olgu siis ühiskonnas ja tööturul laiemalt või konkreetsete
majandusvaldkondade ja organisatsioonide, ettevõtete ja töökohtade tasandil. See tähendab,
et soolise segregatsiooni põhjuseid ei püüta leida mitte niivõrd indiviidide erinevuste (sh
erinevate soorollide) tasandilt, vaid püütakse analüüsida, kuidas ja milliste mehhanismide abil
ühiskonna struktuurid ja institutsioonid soolist segregatsiooni loovad ja taastoodavad –

61

Eamets, R. Palgalõhest ja sellega seotud müütidest. Eesti Ekspress, 10.06.2013,
http://ekspress.delfi.ee/news/arvamus/raul-eamets-palgalohest-ja-sellega-seotud-muutidest?id=66242602.
62
Soosotsioloogia raames analüüsitakse sotsiaalseid erinevusi ja sotsiaalset ebavõrdsust sugude vahel,
keskendudes ressursside jagunemise, võimusuhete, sotsiaalsete staatuste ja sooliste identiteetide küsimustele.
63
Soouuringud ja sootundlikud sotsioloogilised uuringud ei piirdu statistilise võrdleva analüüsiga, millised on
naiste ja meeste vahelised erinevused tööturul ja sissetulekutes või kui ulatuslik on tööturu vertikaalne ja
horisontaalne segregatsioon, vaid nendele lisanduvad seletavad (põhjuste) analüüsid, mis toovad esile
valitsevate sooliste erinevuste aluspõhjused; selle, kui suur on probleemi esinemisulatus (sagedus), ja näitavad,
millised on takistused soolise ebavõrdsuse kõrvaldamiseks või vähendamiseks.
64
Talves, K. (2011). Soosotsioloogia. Raamatust Marling, R (toim) Sissejuhatus soouuringutesse. Tartu: Tartu
Ülikooli kirjastus: 82–121.
65
Euroopa Tööhõive Vaatluskeskus (European Employment Observatory EEO) kogub ja avaldab tööturuuuringuid, kattes soolise võrdõiguslikkuse aspektist naiste ja meeste palkade erinevusi, selgitavaid uuringuid ja
publikatsioone.
A Refernce List of Key Publications in Labour Market Research, http://www.eu-employmentobservatory.net/resources/reports/literaturereview-jan2012.pdf.
66
Bettio,F, Verashchagina, A. (2009) Gender segregation in the labour market: root causes,
implications and policy responses in the EU. European Commission Directorate-General for
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G. Luxembourg: Publications Office of the European
Union, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=364&furtherPubs=yes .
67
Lyly-Yrjänäinen, M., Fernández Macías, E. (2009) Women managers and hierarchical structures in
working life, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef08103.htm.
68
Anspal, S., Biin, H., Kallaste, E., Karu, M., Kraut, L. Sooline palgalõhe. Teoreetilise ja empiirilise kirjanduse
ülevaade. Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Tallinn, 2009,
http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-ja_Sotsiaalpoliitika/1_raport.pdf.

22

sugude vastanduvat eristamist ning nendevahelist hierarhiat ning sellega seotud
väärtushinnanguid ja sümboleid.
Näiteks küsimustele,
 miks naised on nõus tööturule sisenema madalama palgaga (naiste
reservatsioonipalk69 on madalam kui meestel);
 miks riskikäitumist peetakse tööturul olulisemaks ja väärtuslikumaks kui
alahoidlikumat käitumist, mida peetakse omasemaks naistele;
 miks on naised meestest sagedamini nõus palga langetamisega;
 miks isapuhkuse võtmist ei seostata meheksolemise normidega;
 miks naiste tööd, oskused ja ametid on sageli vähem väärtustatud ning madalamalt
tasustatud palgaga kui meeste tööd;
 kuidas sooline sotsialiseerimine on seotud sooliste erinevustega tööturul,
püütakse vastuseid leida, analüüsides, kuidas soolisus kui sotsiaalne institutsioon e reeglite,
normide, põhimõtete, tegutsemismallide jms püsiv kogum reguleerib inimtegevuse erinevaid
valdkondi.
Tööjõu nõudluse puhul uuritakse põhjuseid, miks tööandjad ühtedele või teistele
töökohtadele naisi või mehi eelistavad, kuidas ja miks naisi ja mehi erinevalt edutatakse ning
millised soolised mõjud on eri palgasüsteemidel, mille poolest erinevad karjäärivõimalused,
käitumismustrid ja -strateegiad organisatsioonis.
Tööturuga on seotud ka mikrotasandi – ettevõtete ja organisatsioonide soosuhete – uuringud,
mida tehakse mitmesuguste akadeemiliste distsipliinide raames. 70 Seejuures on just
soouuringud andnud tõuke soolisuse analüüsimiseks organisatsiooniteoorias, 71
juhtimisalastes,72 organisatsioonikäitumise73 ja -kultuuri74 uuringutes.
Omaette uuringutegrupiks liigituvad muud tööturu makrotasandiga seotud õigus- ja
sotsiaalteaduslikud analüüsid ja ülevaated naiste ja meeste (ning vähemusgruppide) võrdse

69

Reservatsioonipalk on väikseim töötasu, millega töötu on nõus tööle asuma. Tööjõu-uuringu andmetel oli
meeste reservatsioonipalk kõrgem kui naistel. Näiteks 2013. aastal oli naiste ja meeste reservatsioonipalkade
vahe I taseme hariduse puhul 144 eurot, II taseme (kesk- ja kutseharidus) puhul 191 eurot ja III taseme
hariduse puhul 187 eurot. Keskmiselt on naised valmis asuma tööle veerandi võrra väiksema tasu eest.
Eesti Pank. Tööturu Ülevaade 1/2014, http://www.eestipank.ee/publikatsioon/tooturuulevaade/2014/tooturu-ulevaade-12014.
70
Wahl, A., Höök, P., Holgersson, Ch., Linghag, S. Sugupoolte aspekt organisatsioonis. Sotsiaalministeerium,
2005.
71
Acker, J. (1990) Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organisations. Gender & Society, Vol. 4, Nr
2.
72
Husu, L., Hearn, J., Lämsä, A-M., Vanhala, S. (2010) (Editors) Leadership through the Gender Lens. Wome and
Men in Organisations. Hanken School of Economics. Research Reports, 71. Helsinki, 2010,
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/753/71-978-952-232-101-5.pdf.
73
Wilson, F. (2002) Organisational Behaviour and Gender. Innovative Business Textbooks. University of
Glasgow.
74
Aaltio, I., Mills, A. (Ed). (2002) Gender, Identity and the Culture of Organizations. Routledge Studies in
Management, Organizations and Society, Routledge.
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kohtlemise normide sätestamisest ja rakendamisest. 75 - 76 Koostöös Euroopa Komisjoniga
avaldab soolise võrdõiguslikkuse õigusküsimuste ekspertide võrgustik alates 2005. aastast
väljaannet „Euroopa naiste ja meeste võrdse kohtlemise seaduste ülevaated“.77
Poliitikameetmete väljatöötamiseks tehtud rakendusuuringutes on üha enam loobutud
näilisest soolisest neutraalsusest, mõistes, et inimesed, kellele meetmed suunatakse, pole
sootud kodanikud.

6. Uuringutest selgunud peamistest seaduspärasustest
Naiste ja meeste tehtavate tööde erineva väärtustamise ja erineva tasustamise küsimused
ühiskonnas on seotud keerukate, tihti omavahel põimunud ja ajaloolisest ning kultuurilisest
taustast mõjutatud sotsiaal-majanduslike tegurite ja põhjustega: otsene ja kaudne sooline
diskrimineerimine, tüdrukute ja poiste erinev kasvatamine ja sotsialiseerimine, soorollide
mõju haridus- ja kutsevalikutele, ebavõrdsus hariduses, tööturu horisontaalne ja vertikaalne
segregatsioon, üldine palkade ebavõrdsus, raskused töö, pere- ja eraelu ühitamisel,
perekohustuste ja kodutööde ebavõrdne jaotus, läbipaistmatus tasustamisel, palgapoliitikate
olemasolu ja puudumine, kehtiv soosüsteem ja sooideoloogia, sh tavad ja stereotüübid, mis
mõjutavad nn sookohast käitumist.78-79

6.1. Tööhõive
Naiste osalusmäära tööturul mõjutab eelkõige väikelastele mõeldud täistööajaga
lapsehoiuasutuste kättesaadavus ja teenuste paindlikkus, seejuures on riiklikud kulud
lapsehoiuteenustele otseselt seotud naiste täistööajaga tööhõive suurenemisega.80

6.2. Segregatsioon
Tööturu soolise segregatsiooni uuringute tulemusel on jõutud järeldustele, et nn naistöötajate
domineeritud valdkondade alatasustamine ei ole juhuslik, vaid toetatud patriarhaalse,
traditsioonilise ühiskonna sooideoloogiast, mis eristab selgelt naiste ja meeste tööalaseid ja
ühiskondlikke rolle ning väärtustab nende panust erinevalt. Selle mõtteviisi toel on paljud
naised, suurema tõenäosusega kui mehed, nõus valima ja suunduma madalamalt tasustatud
ning ühiskonna silmis vähem väärtustatud töökohtadele.
75

Equality at work: Tackling the challenges. Report of the Director-General.
Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
International Labour Conference , 96th Session 2007. ILO, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf .
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DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2006) „Making work pay“ debates from a gender
perspective – A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=19&furtherPubs=yes.
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Gender Equality Law Review. No 1/2014, http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/law_reviews/egelr_2014_1_final_web_en.pdf .
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naiste tööhõive ja majanduskasv” (ettevalmistav
arvamus) 2013/C 341/02, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012AE3611&qid=1410769353408&from=EN#ntr12C_2013341ET.01000601-E0012.
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Inequality in Labour Income – What are its drivers and How Can it Be Reduced? OECD Economics Department
Policy Notes, No. 8, 2012, http://www.oecd.org/tax/public-finance/49417273.pdf.
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OECD (2012) Closing the Gender Gap: Act Now, http://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm.
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OECD analüüs toob „Maailma väärtuste uuringute analüüsi“ põhjal 81 välja, et kõige
tugevamalt on seotud naiste madalama staatusega tööturul, tööhõive ja soolise palgalõhega
anti-egalitaarsed, patriarhaalsed soorollihoiakud.82
Samas näitavad uuringud, et naiste suurem osalus juhtivatel ametikohtadel on majanduslikult
soodne – suurem sooline tasakaal ettevõtete juhtorganites tõstab ettevõtte kasumlikkust,
tagab tõhusama riskijuhtimise ja paremad majandusnäitajad. 83-84
Eestis on arvukalt kvantitatiivseid kirjeldavaid ülevaateid naiste ja meeste olukorrast ja
kehtivast sooideoloogiast tööturul, mis toetuvad ametkondlikele ja vaatlusandmetele85, 86, 87
samuti peegeldavad elanike tööturuga seotud hoiakuid regulaarsed soolise võrdõiguslikkuse
monitooringud.88
Uuringutega on tõestatud, et kvoodisüsteemid, mida rakendatakse soolise tasakaalu
saavutamiseks ettevõtete juhtorganites, on tõhusad nii püstitatud osalusmäärade
saavutamiseks 89 kui ka ühiskonnas levinud eelarvamuste ja stereotüüpsete hoiakute
muutmiseks.90
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World Values Surveys 1990, 1995, 1999.
Nicole M Fortin, M.N. (2005) Gender Role Attitudes and the Labour-market Outcomes of Women across
OECD Countries. Oxford Review of Economic Policy. Volume 21, Issue 3.
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Kotiranta, A., Kovalainen, A., Rouvinen, P. Naiasjohtoiset yritykset muita kannatavampia?
Helsinki: ETLA, Elinkeinoelämän Tutkimus‐laitos, The Research Institute of the Finnish Economy, 2007.
(Keskusteluaiheita, Discussion Papers, ISSN 0781‐6847; No. 1110), http://www.etla.fi/wpcontent/uploads/2012/09/dp1110.pdf.
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European Commission. Report on the progressioon on equality between women and men in 2010.
Commission Staff Working Paper. SEC(2011) 193 final,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sec/com_sec(2011)0193_/com_sec(2011)0
193_en.pdf.
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Lõppraport. Tartu,
http://www.sh.ut.ee/sites/default/files/sh_files/Sooline%20ebav%C3%B5rdsus%20t%C3%B6%C3%B6elus%20II
I%20kogumik.pdf.
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Masso, M. Mehed ja naised tööelus. (2010) Teel tasakaalustatud ühiskonda II. Naised ja mehed Eestis.
Sotsiaalministeerium, Tallinn. Lk 26–39,
http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/8860.
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Kikkas, K. (2013) Soolise segregatsiooni ja sooväärtuste seosed Eesti tööturul. Bakalaureusetöö (Juh Roots,
A.) Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja Haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut,
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/31698/kikkas_katre.pdf?sequence=1 .
88
Roosalu, T. (Toim) ( 2014) Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Artiklite kogumik.
Sotsiaalministeeriumi toimetised 3/2014. http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.
pdf.
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6.3. Palgalõhe
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 91 ja Majandusliku Koostöö ja Arengu
Organisatsiooni (OECD)92 aruanded näitavad, et mitmesugustel põhjustel on naistel meestest
vähem tööhõivevõimalusi ja nad saavad sama töö eest vähem palka, kuigi praegu on enamikus
EL liikmesriikides naiste haridustase meeste omast kõrgem.
Soolise palgalõhe üheks peamiseks põhjuseks on nn naiste- ja meestetööde erinev
väärtustamine. Nende ametite puhul, kus ülekaalukalt töötavad mehed, hinnatakse
vastutust ja kompetentsust kõrgemalt, aga nn naiste elukutsed (enamasti tervishoius,
hariduses ja avalikus halduses) on enamasti vähem väärtustatud kui tüüpilised meeste tööd.
Täheldatud on ka üldist tendentsi, et töid, mida samas sektoris või ettevõttes teevad naised,
väärtustatakse vähem, samuti makstakse selle eest vähem palka.
Euroopa Komisjon on välja toonud faktid, et isegi siis, kui naised ja mehed teevad võrdse
väärtusega töid, mis nõuavad samu oskusi, kvalifikatsiooni ja kogemusi, on need vähem
tasustatud ja alahinnatud juhul, kui valdkonnas domineerivad naistöötajad.93
Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni uuring „WageIndicator“ toob välja järgmised
seaduspärasused: sooline palgalõhe suureneb vanuse kasvades ja tippjuhtimise tasandil,
kuulumine ametühingusse mõjutab palgalõhe vähenemist – pea kõigis maades on naiste ja
meeste palgalõhe väiksem neil töötajatel, kes on ametiühingute liikmed, ja tegevusharudesorganisatsioonides, kus kasutatakse kollektiivlepinguid. 94
Eestis palgalõhe senised makrotasandi statistilistele andmetel toetuvad kirjeldused ja
analüüsid ei ole võimaldanud neid tegureid, mis mõjutavad suuremat osa (85%) palgalõhest,
välja tuua ega uurida, aga on selgunud, et sooline palgalõhe on väiksem ametiühingusse
kuuluvate töötajate (sh suuremate ettvõtete ja avaliku sektori asutuste) hulgas.
Ametiühingutesse kuuluvate töötajate hulgas on palgaerinevus 22% ja mittekuuluvate hulgas
32%.95
Mikrotasandi uuringutega on püütud välja selgitada personalitavasid ja tasustamissüsteeme.96
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Uuringute põhjal on jõutud järeldustele, et paljud organisatsioonid ei mõista täielikult võrdse
palga sisu, st seda, et võrdset palka tuleb nais- ja meestöötajatele maksta mitte ainult sama
töö, vaid ka erineva sisuga, aga väärtuselt võrdse töö eest.97
Nii on näiteks palgalõhe põhjusteks kogum tegureid, mis on seotud:






organisatsiooni tasandiga (diskrimineerivad palgasüsteemid ja töö tulemuste
hindamine, sama ja võrdväärse töö eest naistele vähem maksmine, naiste
kompetentside madalam väärtustamine ja vähesem edutamine);
tööturu struktuuriga (horisontaalne ja vertikaalne sooline segregatsioon tööturul ja
naistööjõuga valdkondade madalam staatus);
ühiskonnas levinud sooideoloogia ja tavad, mille kohaselt peetakse töö ja pereelu
ühitamist pigem naiste kui meeste probleemiks (hoolduskohustuste tõttu tekkivad
pausid võivad omakorda piirata karjäärivõimalusi ja põhjustada otsest või kaudset
diskrimineerimist tööandjate poolt);
indiviidide tasandil on poiste ja tüdrukute erineva sotsialiseerimise tõttu hariduse
omandamise käigus väljakujunenud soolised identiteedid, mis on mõjutatud
ühiskonnas kehtivatest soorolliootustest naiste ja meeste erinevale käitumisele
(traditsioonilised erialavalikud, käitumine palgaläbirääkimistel, enesehinnang, karjääri
planeerimine jms).

7. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine tööturul – õiguslikud ja
poliitilised alused
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), mis on ÜRO spetsialiseeritud asutus, on välja andnud
üle 170 konventsiooni ja enam kui 180 soovitust, mis on otseselt või kaudselt seotud
tööturuga. Need hõlmavad töötajate ja tööandjate põhiõigusi, töölevõtmist ja
professionaalset väljaõpet, töötingimusi, sotsiaalkindlustust, tööohutust ja tervisekaitset ning
muid rahvusvahelisi tööstandardeid.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööhõivepoliitika elluviimise konventsiooni nr 122
kohaselt,98 mille Eesti ratifitseeris 2002. aastal, on tööhõivepoliitika eesmärgid:
 tagada töö kõigile tööturul osalevatele töövõimelistele isikutele;
 muuta töö võimalikult tootlikuks;
 vältida diskrimineerimist ükskõik millisel alusel99 ja anda igaühele vabadus valida
ja võimalus taotleda sobivat tööd ning kasutada töös oma oskusi ja võimeid.
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Alates 1975. aastast on Euroopa Ühendus sätestanud õiguslikult siduvad normid nais- ja
meestöötajate võrdseks kohtlemiseks oma aluslepingutes, 100 Euroopa Liidu toimimise
lepingus (art 8) ja põhiõiguste hartas, milles on ette nähtud, et naiste ja meeste võrdsus tuleb
tagada kõikides valdkondades, „kaasa arvatud tööhõive, töö ja palk”.
Liikmesriigid on oma õigusesse üle võtnud naiste ja meeste võrdset kohtlemist sätestavate
direktiivide normid. Eesti soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS)101 on vastavuses ÜRO naiste
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioonis ja EL õiguses kehtestatud
naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidega.102 Sätestatud õigusnormide selgitamiseks on
publitseeritud kommenteeritud väljaanne.103
Kuigi igal inimesel on võimalik soolise diskrimineerimise kahtlustuse korral oma õigusi kaitsta,
on soolise ebavõrdsuse struktuurse iseloomu tõttu liikmesriikide üleselt kokku lepitud
mitmetes ebavõrdsuse vähendamise eesmärkides, eelkõige tööturuga seotud valdkondades.
104

Naiste ja meeste võrdset majanduslikku iseseisvust, võrdset tasu võrdse töö eest ja võrdsust
otsustamistasandil rõhutatakse EL naiste hartas105 ja Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktis
2011–2020.106
Naiste tööhõive ja selle tõstmise kohta on avaldanud arvamuse Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee, 107 esitades ühtlasi olulisemad tegevussuunad ja vajalikud meetmed
demograafiliste ja sotsiaalsete probleemide ennetamiseks.
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Konkreetseid soovitusi võitlemiseks palgaerinevuste vastu sisaldavad Euroopa Komisjoni
teatis108 ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus,109 millega suunatakse liikmesriike
tegelema palgaerinevuste põhjustega, mis on seotud naiste ja meeste töö erineva
väärtustamisega,




ametite soolise eristamisega tööturul,
erinevustega naiste ja meeste seotuses tööeluga,
naiste ja meeste erinevustega nende võimupositsioonis ja staatuses.

Komisjon on avaldanud soovitused meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõtte
tugevdamise kohta läbipaistvuse suurendamise kaudu, 110 milles rõhutatakse muu hulgas
vajadust tagada pidev järelevalve võrdse tasustamise põhimõtte rakendamise üle.
Vertikaalse soolise segregatsiooni vähendamist puudutab Euroopa Parlamendi resolutsioon
naiste ja ärijuhtimise kohta, 111 milles tehakse hulk ettepanekuid meetmeteks, mis
suurendaksid naiste osakaalu juhtimistasandil ning palutakse komisjonil esitada tegevuskava,
millega kehtestatakse konkreetsed, mõõdetavad ja saavutatavad eesmärgid tasakaalustatud
esindatuse saavutamiseks iga suurusega ettevõttes ning koostada juhend väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtete jaoks.
Euroopa Liidu tasandi peamised sotsiaaldialoogi huvigrupid112 võtsid 2005. aastal vastu soolise
võrdõiguslikkuse edendamise alase tegevusplatvormi, milles on määratud neli peamist
tegevusvaldkonda: võidelda sooliste stereotüüpidega, saavutada naiste suurem osalus otsuste
tegemisel, toetada töö ja pereelu ühitamist ja võidelda palgalõhe vastu. Igal aastal avaldatakse
ülevaade saavutatud tulemustest ja tegevustest liikmesriikides. Tegevusplatvorm ja aruanded
on allalaaditavad Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) kodulehelt.113
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8. Mida teha riigi tasandil?
Soolise võrdõiguslikkuse poliitika elluviimiseks kehtivad Euroopa Nõukogusse kuuluvatele
riikidele 114 soovituslikud põhimõtted ja standardid (REC (2007)17), millesse Eestil tuleks
suhtuda tõsisemalt kui lihtsalt soovitustesse.
Riigi tasandil on kõige olulisem kehtivate normide ellurakendamine võimalikult tõhusate
meetmetega, sh riikliku järelevalvega, sest sügavalt juurdunud hoiakuid ja arusaamu muudab
ainult normikohane käitumine.
Inimeste põhiõiguste kaitsmiseks sätestada riiklik järelevalve palgatingimuste ja töölepingute
ning soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmise üle. Reaktiivne reageerimine üksikisikute
kaebustele ei taga kiireid muutusi.
Rakendusaktidega sätestada tööandjatele selged kohustused soolise ebavõrdsuse
vähendamiseks: palgasüsteemide suurema läbipaistvuse nõudmine, suurte ja keskmiste
ettevõtete poolt korrapäraste aruannete esitamine, mis kajastavad nais- ja meestöötajate
keskmist töötasu, karjääri, edutamist, koolitustel osalemist jms töötajate kategooriate või
ametikohtade kaupa.
Nõuda palgasüsteemide ja töötasude määramise aluste suuremat läbipaistvust, mis aitaks
parandada nende isikute võimalusi, kes kahtlustavad töötasuga seotud soolist
diskrimineerimist, senisest hõlpsamini võrrelda oma tasu teisest soost töötajate tasudega ning
diskrimineerimise kahtluse korral asuda oma õigusi kaitsma. Viimase võimaldamine on
otseselt riigi kohustus.
Sätestada, et avaliku sektori asutused ja ametid esitaksid kõikvõimalike statistiliste andmete
analüüsimisel ja küsitlusuuringute tulemused ka sugude kaupa. Just tööturumeetmete puhul
on sageli oluline soolise mõju järjepidev, regulaarne hindamine.
Analüüsida nii mikro- kui ka makromajanduslike tööpoliitikate ja tööhõivepoliitikate
(seaduste, regulatsioonide) ja aktiivsete tööturumeetmete väljatöötamisel ja
ellurakendamisel nende võimalikku mõju naistele ja meestele, kogudes ühtlasi seireandmeid
nt aktiivsete tööturumeetmete (hüvitised, tööturuteenused, sh koolitused) kasutamisest
naiste ja meeste poolt.
Töötada välja meetmed, mis innustaks mehi ja naisi leidma töökohti mittetraditsioonilistel
töökohtadel (nt mehed sotsiaalsektoris ja naised IKT-sektoris) ja püstitada seda toetavad
eesmärgid tööturupoliitikasse, tõstes ühtlasi tööturunõustajate ja koolitajate teadlikkust ja
oskusi. Töötutega tegelemine vajab sooliselt diferentseeritud lähenemist.
Töötada välja tööandjatele mõeldud juhendid ametikohtade hindamise meetoditest, mis
võimaldaksid määrata tööde suhtelist väärtust.

114

Eesti kuulub Euroopa Nõukogusse alates 1993. aastast.

30

Toetada ja propageerida kollektiivlepingutel põhinevat palgakorraldust, mis on
reglementeeritum ja välistab palkade määramisel subjektiivsuse. Kollektiivsed palgalepped
muudavad palgasüsteemi läbipaistvamaks ja vähendavad soolise diskrimineerimise ohtu.
Kollegiaalsetesse otsustuskogudesse nimetamiseks töötada välja selged kvalifikatsiooni- ja
valikukriteeriumid ja püstitada eesmärgid soolise tasakaalu saavutamiseks ja õiglase karjääri
võimaldamiseks.

9. Rahvusvaheline kogemus
Euroopa Komisjoni õigusküsimuste direktoraadi veebilehelt 115 leiab peale õigusnormide
ülevaadete materjale võrdse majandusliku iseseisvuse saavutamise ja palgalõhe vähendamise
meetmetest ja heast tavast.116
Ülevaateid heast tavast, mis on suunatud soolise segregatsiooni ja palgalõhede
vähendamisele, on publitseeritud Eestis rahvusvahelistes projektides, nt „Stereotüüpe
murdes“,117 „Meeste ja naiste võrdõiguslikkus – tõhusate ja jätkusuutlike ettevõtete põhimõte
ja eesmärk”,118 aga ka rakendusuuringute järeldustes ja kokkuvõtetes.119
Ülevaateid partnerriikide projektidest ja praktilistest tegevustest, mis toetavad naiste ja
meeste võrdse kohtlemise põhimõtete elluviimist, koostavad võrgustikud, näiteks
liikmesriikide võrdset kohtlemist edendavate sõltumatute institutsioonide võrgustik
EQUINET, 120 soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustik ENEGE 121 ja soolise
võrdõiguslikkuse õigusekspertide võrgustik, mis kaks korda aastas avaldab
ülevaateid liikmesriikide praktikatest. 122
Sooliste palgaerinevuste vähendamiseks kasutatakse EL liikmesriikides:
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seadusi ja õigusnorme, mis kohustavad tööandjaid rakendama konkreetseid meetmeid
palgaerinevuste
vähendamiseks
ning
asjakohaseid
järelevalveja
kontrollimehhanisme;
 kompleksseid mitmeaastaseid riiklikke tegevuskavu ja programme, mis on suunatud
nii soolise segregatsiooni kui ka palgalõhe vähenemisele;
 koostöös sotsiaalpartneritega tegevuskavade, meetmete ja eesmärkide väljatöötamist
ja seiret konkreetsetes tegevusvaldkondades;
 veebipõhiseid abivahendeid, palgakalkulaatoreid, mis aitavad parandada
palgasüsteemide läbipaistvust;
 juhendeid
tööde
hindamise
analüütiliste
meetodite
rakendamiseks
organisatsioonides-ettevõtetes;
kõikide tegevuste puhul ka pidevat meetmete tõhususe analüüsi ja aruandlust.123

Näiteks
Belgia parlament võttis 2012. aastal vastu seaduse, millega kehtestatakse ettevõtjatele
kohustus teha iga kahe aasta tagant võrdlev uuring töötasude struktuuri kohta. Samuti oli
Belgia esimene riik ELis, kes korraldas 2005. aastal võrdse palga päeva.124
Prantsusmaa 2006. aastal vastu võetud võrdset palka käsitlevas seaduses nõutakse
ettevõtjatelt palgaaruandeid ja tegevuskavasid soolise palgalõhe kaotamiseks. Samuti peavad
tööandjad kõnealuse seaduse kohaselt koostama igal aastal soolist võrdõiguslikkust käsitleva
aruande ja esitama selle töötajate esindajatele.
Suurbritannias on välja töötatud mudel ettevõtetes palkade võrdsuse auditi tegemiseks ning
koostatud metoodiline juhend ja tarkvara, mis aitab organisatsioonidel analüüsida oma
palkade struktuuri ning sisaldab juhiseid diskrimineerimisvaba palgasüsteemi loomiseks.125
Mittediskrimineerivad töökohtade hindamise süsteemid on välja töötatud ka Austrias, 126
Belgias127 ja Rahvusvahelise Tööbüroo poolt.128
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Vertikaalse segregatsiooni vähendamiseks peetakse kõige efektiivsemaks ja kiiremaid
muutusi tagavaks sooliste osakaalude piirmäärade kehtestamist.
Liikmesriikide meetmed ulatuvad õiguslikult siduvatest kvootidest koos sanktsioonidega kuni
isereguleerimiseni teatud sektorites.
Näiteks kehtestas Norra 40% esindatuse nõude börsiettevõtete nõukogu soolisele koosseisule
2008. aastast. 2011. aasta lõpuks oli juba 11 liikmesriiki kehtestanud õigusaktid, mis hõlmasid
kvoote või eesmärke seoses soolise võrdõiguslikkusega ettevõtete juhtorganites.
Prantsusmaa, Itaalia ja Belgia kehtestasid kvoodid koos sanktsioonidega rikkumise eest;
Hispaania ja Madalmaad kehtestasid kvoodid ilma sanktsioonideta; Taani, Soome, Kreeka,
Austria ja Sloveenia rakendavad sätteid, mida kohaldatakse ainult riigi kontrollitavatele
ettevõtetele ning Saksamaal katavad soolist mõõdet eeskirjad töötajate esindatuse kohta
nõukogudes.
Horisontaalse segregatsiooni vähendamist toetatakse erinevate ajutiste erimeetmete, sh
sihtrühmade koolituste ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatega.129
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