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Tööelu otsuste seos sissetulekuga

Otsused:
- minevikus
- olevikus
- tulevikus

Kogu elukaar – noored, tööealised, pensioniiga

Koostöö

- Statistikaametiga

- Sotsiaalkindlustusametiga



DRAFT!

Palgavõrdsus on võrdse ühiskonna arengu eelduseks. Palgarakendus näitab, milline on olukord Eestis. Maksu- ja 

tolliameti andmete põhjal kuvatakse maakondade ja ametialade lõikes, täistööajaga töötavate meeste ja naiste keskmiste 

kuupalkade erinevus. Maakondade lõikes saab lisaks võrrelda eri ametialade igakuiseid mediaanpalkasid ja keskmisi 

palkasid.
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töötavaid mehi töötavaid naisi

Pole valitud maakonda ega ametiala

Keskmised palgad, 2020
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Keskmine palk täisajaga töötavatel meestel ja naistel. Harju maakond

töötavaid mehi töötavaid naisi

Täisajaga töötavate töötajate koguarv, Harju maakond

Keskmised palgad, 2020
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Valitud ametinimetus kuulub ametirühma 

poemüüjad.

Poemüüjad müüvad otse või jae- ja 

hulgimüügiasutuste nimel mitmesuguseid kaupu 

ja teenuseid inimestele ning selgitavad kaupade ja 

teenuste otstarvet ja omadusi. 
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töötavaid mehi töötavaid naisi

Täisajaga töötavate töötajate koguarv, poemüüjad, Harju maakond

Keskmine palk täisajaga töötavatel meestel ja naistel – poemüüjad. Harju maakond
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Keskmised palgad, 2020 Töötajate vanuseline jaotus ametialal, 2020
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Kui ametialade palgad kasvaksid samas tempos kui enne 2019. aastat ning kõigi ametialade kaalutud palgakasv kokku vastaks 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pikaajalisele prognoosile, siis on 2030. aastal tulemuseks palganumbrid alljärgnevas 
tabelis. Ametialal on seda lihtsam tööd leida, mida rohkem inimesi on sellelt pensionile suundumas. Pikas perspektiivis võivad mõnel 
ametialal hakata tulevikus robotid ja arvutid inimeste eest tööd ära tegema.
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Pensioni suurus tulevikus on seotud palgaga tööeas pensioni kindlustusosa, ühendosa ja II samba sissemaksete kaudu. Üks aasta 
tööstaaži lisandub neile, kes teenivad terve aasta jooksul vähemalt miinimumpalka. See tähendab, et isegi võrdse tööstaaži korral 
kanduksid tänased soolised palgaerinevused üle tulevikku.

Meeste ja naiste 18,4%-line kuupalkade erinevus muutub ajapikku

10,2%-liseks pensionide erinevuseks, aga ära ei kao.

Meeste ja naiste kuupalkade erinevus 

2020 (sama aasta eurod)

Meeste ja naiste pensionide erinevus 

2071 (sama aasta eurod)
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