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SISSETULEKUTE EBAVÕRDSUS

‘erinevuste selgitused’, ‘objektiivsed
põhjused’, jne.

‐ Erinevused üksikisikute vahel (vanus, professionaalne kogemus, 

haridus, karjäärivalikud) 

‐ Erinevused era‐ ja avaliku sektori vahel
‐ Töömuster, nt osaline tööaeg
‐ Ühe soo kontsentratsioon teatud majandusharudes

(horisontaalne ehk ‘valdkondlik soosegregatsioon’)
‐ Ühe soo kontsentratsioon teatud ametites (vertikaalne ehk

‘ametipõhine soosegregatsioon’, ‘klaaslagi’))
‐ Erinevused ettevõtete vahel (tööstusharu, ettevõtte suurus 

jne.)
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Allikas: Denis Leythienne, Piotr Ronkowski. A decomposition of the unadjusted gender pay 

gap using Structure of Earnings Survey data. Eurrostat WP, 2018. 

Allikas: Denis Leythienne, Piotr Ronkowski. A decomposition of the unadjusted gender 
pay gap using Structure of Earnings Survey data. Eurostat WP, 2018. 

Milline on seadus? Ja milline on poliitika? Milline on reaktsiooni tase?

Mida ei saa seletada? (stereotüübid, devalveerimine, diskrimineerimine) 

Soopõhine diskrimineerimine aitab kaasa soolisele palgalõhele
‐ Ebavõrdne palk sama töö eest
‐ Ebavõrdne palk “sama väärtusega” töö eest 
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ÕIGUSLIKUD REAKTSIOONID

Globaalne tase
Rahvusvaheline tööorganisatsioon

‐ Võrdse tasustamise konventsioon nr 100 aastast 1951

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
‐ Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide
likvideerimise kohta (CEDAW) 1979

Regionaalne tase
Euroopa Liidu Nõukogu

‐ Euroopa sotsiaalharta 1961
‐ Euroopa inimõiguste konventsioon 1950, art. 14, protokoll
12 

Riiklik tase (Ühendkuningriik 2017, Norra, Island 2017, jne)

EL‐I TASEME REAKTSIOONID
Esmane seadusandlus – ELi toimimise leping (TFEU)

End. art. 119 (1) EMÜ, end. 141 EÜ – nüüd 157 (1) TFEU

algselt majanduslik eesmärk – riikidevahelise konkurentsiga seotud
klausel
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R O M E  ( 1 9 5 7 )

M A A S T R I C H T  
( 1 9 9 2 )

A M S T E R D A M ( 1 9 9 7 )

AFTER LISBON
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KOHTU ROLL (EUROOPA LIIDU 
KOHUS (CJEU))

Art. 119 (1) EMÜ ulatuslik ja 
intensiivne tõlgendamine =157(1) 
ELTL

1.Otsene mõju

2.Otsene horisontaalne mõju

3.ELi õigussüsteemi põhimõtte hierarhia 
‐ “mees‐ ja naistöötajatele võrdse töö eest võrdse tasu maksmise

põhimõte on osa Euroopa Ühenduse alustaladest”
✦ ELi kohus k 43/75 Defrenne II

KOHTU ROLL (EUROOPA LIIDU 
KOHUS (CJEU))

Art. 119 (1) EMÜ ulatuslik ja intensiivne 
tõlgendamine =157(1) ELTL

4. Topelteesmärk – majanduslik ja sotsiaalne

✦ ELi kohus 43/75 Defrenne II

5. Sotsiaalsem eesmärk 

“konkurentsimoonutuste kõrvaldamine erinevates liikmesriikides 
asuvate ettevõtjate vahel on teisejärguline sama sättega taotletava sotsiaalse 
eesmärgi suhtes, mis kujutab endast põhilist inimõigust”

✦ C‐270/97 Sievers u. Schrage
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TEISENE ÕIGUS

Direktiiv 75/117/EMÜ meeste ja naiste võrdse tasustamise
põhimõtte kohaldamisega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta
liikmesriikides

‐ Alus – end. art. 100 EMÜ – majanduslik‐poliitiline kompetents
‐ ‘liikmesriikide õigus‐ ja haldusnormide ühtlustamine, mis mõjutavad

otseselt ühisturu loomist või toimimist’

Alates 15.8.2009 – art. 4 direktiiv 2006/54/EÜ (uuesti sõnastatud)

‐ Alus – art. 157 (3) TFEU (end. art. 141 (3) EÜ) sotsiaalpoliitiline
kompetents ‐
‐ ‘meetmed, mis tagavad meeste ja naiste võrdsete võimaluste ning meeste

ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise tööhõive ja kutseala
küsimustes, sealhulgas põhimõtte, et võrdse või võrdväärse töö eest
makstakse võrdset tasu’

KOGU ELi DISKRIMINEERIMISE 
VASTASE ÕIGUSE IMPLUSID 

1. Põhiõiguse hierarhia
2. Tunnustamine “uute” põhiõigustena

‐ Euroopa Liidu kohtu pädevus
‐ ELi põhiõiguste dokumendid

(Art. 23 ELi põhiõiguste harta 2000) 

3. Teisene võrdõiguslikkuse alane seadusandlus
(nt direktiivid 2000/78/EÜ, 2000/43/EÜ)

‐ “Direktiiv ei lisa asutamislepingule sisu” (ELi kohus Jenkins)
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VÕRDSE KOHTLEMISE PÕHIMÕTE

Art. 157 ELTL (end. 141 EÜ) Art. 4 dir 2006/54/EÜ

Baassäte

1. Iga liikmesriik tagab mees‐ ja naistöötajatele võrdse või
võrdväärse töö eest võrdse tasumaksmise põhimõtte
rakendamise.

Võrdse või võrdväärse töö puhul kõrvaldatakse
otsene ja kaudne sooline diskrimineerimine töö
tasustamise kõigis aspektides ja tingimustes.

Selgitused

Võrdne palk ilma soolise diskrimineerimiseta tähendab:

(a) sama töö eest tasumine tükkmääraga arvutatakse sama 
mõõtühiku alusel;

(b) töö eest tasumine tööaja alusel on sama töö puhul 
ühesugune

Eelkõige juhul, kui palga määramisel kasutatakse
ametikohtade klassifitseerimise süsteemi, peab see 
põhinema samadel kriteeriumidel nii meeste kui ka 
naiste jaoks ning olema koostatud nii, et oleks
välistatud igasugune sooline diskrimineerimine.

Definitsioonid

2. Selle artikli tähenduses on "tasu“  tavaline põhi‐ või
miinimumpalk või palk ja muu rahaline või mitterahaline tasu, 
mille töötaja saab otseselt või kaudselt oma tööandjalt.

Esmase ja teisese seadusandluse vastastikune mõju

RAKENDAMISE ULATUS I

1. Adressaadid (Art. 157 ELTL)
1.Kas ainult liikmesriigid?

- Seadusandja
- Teised normatiivsete aktide loojad (nt spordiföderatsioonid)
- Kollektiivläbirääkimiste osapooled

✦ ELi kohus C-284/02 Sass
- Tööandja? Jah
- Otsene vertikaalne ja horisontaalne mõju

- Era- ja avaliku sektori tööandjad

2. Adressaadid (Art. 4 D2006/54/EÜ)
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RAKENDAMISE ULATUS II

‘Töötaja’ mõiste
1.Ühenduse õiguse tähenduses

‐ "seda ei saa määratleda viitega liikmesriikide õigusaktidele, vaid sellel
on tähendus Ühenduse õiguse raames. Lisaks ei saa seda kitsalt
tõlgendada“

✦ ELi kohus C‐256/01 Allonby

‐ “isik, kes osutab teatud aja jooksul teenuseid teisele isikule ja tema
juhtimisel, mille eest ta saab tasu“

✦ ELi kohus 66/85 Lawrie‐Blum

2.Paralleelid töötajate vaba liikumise kontseptsiooniga
(Art. 45 ELTL (end. 39 EÜ))

RAKENDAMISE ULATUS III

‘Töötaja’ mõiste

3.Töötajad, sh. praktikandid

4.Avalikud teenistujad, sh. kaitseväe töötajad

5.Ulatuse piirangud
- Kvaasitöötajad?
- Iseendale tööandjaks olijad?

- Art. 157 ELTL (end Art. 141 EÜ) – kindlasti 
mitte

- Art. 4 direktiiv 2006/54/EÜ?

- ‘iseendale tööandjaks olijad’ mitte riiklikus 
tähenduses 16
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RAKENDAMISE ULATUS  IV

Territoriaalne ulatus

1.Kui on kohaldatav liikmesriigile

2.Erandid (kohustuslikud sätted):

‐ Töökoht liikmesriigis

‐ Tööandja alaline asukoht asub liikmesriigis 

17

‘TASU’ MÕISTE

1.Lai definitsioon
Art. 157 ELTL (end. art. 141 EÜ)

‐ Käesolevas artiklis mõistetakse tasu all
‐ põhi‐ või miinimumpalka või mõnd muud tasumoodust, 

‐ kas rahas või boonusena, 
‐ mida töötaja otseselt või kaudselt
‐ oma töö eest
‐ tööandjalt saab

18



10

‘TASU’ MÕISTE
Näited:

1. Tavaline palk ja lisatasud

2. Reisisoodustused töötajatele ja nende pereliikmetele

✦ELi kohus 12/81 Garland

3. Palga jätkuv maksmine haiguse puhul

✦ELi kohus 171/88 Rinner‐Kuehn

4. Sünnitushüvitis

✦ELi kohus C‐218/98 Abdoulaye

5. Jõulupreemia

✦ELi kohus C‐281/97 Krueger

6. Koolitustel või meeskonna nõupidamistel osalemise hüvitamine

✦ELi kohus C‐360/90 Bötel

7. Koondamishüvitised

✦ELi kohus C‐262/88 Barber

8. Toitjakaotuspension kollektiivlepingu alusel

✦ELi kohus C‐109/91 Ten Oever

9. Üleminekutoetus (‘Überbrückungsgeld’) töölepingu alusel

✦ELi kohus C‐19/02 Hlozek

10.jne (ettevõtte auto, ettevõtte poolne majutus, osakud, laenud…

‘TASU’ MÕISTE

- Fakt, et teatud tasusid makstakse pärast töösuhte lõppemist, ei 
takista neil olemast tasu loomuga ülalmainitud sätete tähenduses✦ ELi kohus C‐262/88 Barber

- Mitte erinevate palgatüüpide eristamine, vaid eraldamine muudest
töötingimustest (art. 14-16 D2006/54/EÜ)

11.Stimuleerimine, tänu lojaalsuse eest?

12.Tuleviku töötulemused ‐ jah
✦ ELi kohus C‐333/97 Lewen

13.Edutamine kõrgemale palgatasemele (töötamise aja alusel) – ei
‐ tegelik küsimus on kvalifikatsiooniperioodi arvutamine ja rasedus‐ ja 
sünnituspuhkuse roll selles kontekstis
ELi kohus C‐284/02 Sass
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‘TASU’ MÕISTE
14.Pensionihüvitised = tasu

‐ Sotsiaalkindlustussüsteemid või hüvitised, mis on otseselt reguleeritud 
õigusaktidega ja mille puhul ettevõttes või kutseharus puudub kokkulepe, ei 
ole tasu

✦ ELi kohus 23/83 Liefting

‐ tööandja pensionisüsteemid

‐ Lepinguline pensionisüsteem ‐ tasu
✦ ELi kohus 69/80 Worringham
✦ ELi kohus C‐262/88 Barber – piiratud ajutine mõju

‐ Kutsealane pensioniskeem – tasu
✦ ELi kohus C‐170/84 Bilka

‐ Ametnike pension ‐ tasu
✦ ELi kohus C‐7/93 Beune

Määrav:  kus vanaduspensionit makstakse töötajale töösuhte alusel tema endise 
tööandjaga, täpsemalt tööhõive kriteeriumi alusel

ELi kohtupraktika kodifitseerimine 
direktiivi 2006/54/EÜ peatükis 2
“Võrdne kohtlemine kutsealastes
sotsiaalkindlustusskeemides”

‐Mittediskrimineerimise põhimõte

‐ Piiratud isiklik ulatus

‐ Piiratud materiaalne ulatus

‐ erandid
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VÕRDNE KOHTLEMINE

1. Ebavõrdse kohtlemise kaotamine, kuid ei nõuta õiglast tasu
Kuid: “võrdse tasu põhimõte eeldab, et mehed ja naised, keda see 

puudutab, on identses või võrreldavas situatsioonis“

✦ELi kohus C‐342/93 Gillespie

2. Võrdne tasu võrdväärse töö eest 
Võrdse kohtlemise põhimõttega on vastuolus rakendada sarnaseid reegleid 

objektiivselt erinevates olukordades

✦ELi kohus C‐19/02 Hlozek

3. Võrreldavat tuleks kohelda võrdsena ja võrreldamatult 
erinevalt

✦ELi kohus 106/83 Sermide

23

VÕRDNE KOHTLEMINE 

4.Võrdne kohtlemine nõuab võrreldavaid 

situatsioone
1.Võrdne töö 

‐ Identne töö või suures osas samaväärne töö selles osas, mis 
puudutab tegevuse liiki ja tööprotsesse

‐ määrav – töö olemus
‐ Töötajate vahetatavus

‐ Pigem töö olemus, mitte isiklikud tulemused
‐ Koolitus
‐ Töötingimused 
‐ Muu?
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AGA KA:

2. Samaväärne töö 
‐ Töö, mis võib välja näha erinev, kuid mis on sisuliselt sama 

väärtusega ja kus on töö kriteeriumitele sama kõrged 
nõudmised  – nagu teadmised ja oskused, pingutus ja 
stressitaluvus, vastutus ja töökeskkonna tingimused

‐ Kvalitatiivne lähenemine
✦ ELi kohus 237/85  Rummler

25
ELTL 157 “võrdväärne” vahetu mõju C-624/19 (Tesco poed)

VÕRDLUS

1.Teisest soost isik või grupp

2.Tegevus ei pea olema toimunud samal ajal

3.Võrdlus madalama väärtusega tegevusega

✦ ELi kohus C‐429/08 Murphy

4. Mitte tingimata sama tööandja, kuid sama allikas (nt 
kollektiivleping)

1. ‘Sama allika’ doktriin (Lawrence, Allonby) – pole direktiivis

2. “puudub organ, kes vastutaks ebavõrdsuse eest ja suudaks
taastada võrdse kohtlemise. Selline olukord ei kuulu artikli 141 
lõike 1 EÜ reguleerimisalasse”
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VÕRDLUS

5.Tööandja tõendamiskoormis

6.Statistika
Parim viis statistika võrdlemiseks on võtta ühelt poolt arvesse

meeste osakaalu tööjõus, keda erinev kohtlemine mõjutab, ja teiselt
poolt naiste osakaalu tööjõus, keda see mõjutab.

✦ELi kohus C‐167/97 Seymour‐Smith and Perez

DISKRIMINEERIMISE VORMID

1.Otsene diskrimineerimine
1.Meeste ja naiste erinev pensioniiga tööandja 
pensionikindlustussüsteemis 

2. Emapuhkusel olevad naised ei saa kasu töötingimuste 
parandamisest

✦ELi kohus C‐66/99 Pedersen

1.Põhjendamine pole lubatud

2.Seetõttu on erinevalt kohtlemise võimalus vaid:

‐ Situatsioonides, mis pole võrreldavad

✦ ELi kohus C‐218/98 Abdulaye

‐ Võimalik positiivne tegevus tööalase ebasoodsa olukorra

korvamiseks, kui see on lubatud
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DISKRIMINEERIMISE VORMID

2.Kaudne diskrimineerimine
Kriteeriumid, mis seavad ühe soo ebasoodsasse

olukorda

‐ Osaajaga töö 
‐ Eristamine töösuhtes oldud aja alusel 

KAUDSE DISKRIMINEERIMISE 
PÕHJENDAMINE

1.Objektiivne selgitus
"kui ettevõtja suudab näidata, et tema palgapraktikat võib seletada

objektiivselt põhjendatud teguritega, mis ei ole seotud soolise

diskrimineerimisega, ei rikuta artiklit 119“

✦ ELi kohus 170‐84 Bilka

2.Art. 2(2) b) direktiiv 2006/54/EÜ
“kui sätet, kriteeriumit või praktikat võib objektiivselt põhjendada 

seadusandliku eesmärgiga ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on 

asjakohased ja vajalikud”



16

KAUDSE DISKRIMINEERIMISE 
PÕHJENDAMINE 

3.Võimalikud eristamiskriteeriumid: 
‐ Ettevõtte vajadused, riiklikud poliitikad, tööturu olukord
‐ Kui see omab tähtsust töö tulemuslikkusele

1. Paindlikkus (kohandamine paindliku tööaja ja ‐kohaga)

2. Kutsealane koolitus
3. Tööstaaž?

✦ELi kohus C‐17/05 Cadman

‐ Ei nõua ad hoc põhjendamist, sest tööstaaž käib käsikäes
kogemustega, mis üldiselt võimaldavad töötajal oma
ülesandeid paremini täita

‐ Kui töötaja ei too välja fakte, mis seavad selle järelduse 
tõsise kahtluse alla 

ÕIGUSKAITSEVAHENDID

1. Tõendamiskoormis 

2. Mittemateriaalse kahju kompenseerimine

3. Tasandamine üles või tasandamine alla
–Tasandamine  seni, kuni kriteeriumi pole muudetud; st. sama kõrge

palk inimesele/grupile, keda siiani on diskrimineeritud

ELi kohus C‐231/06 Jonkman

‐Kui kriteeriumit muudetakse, on mõlemad võimalikud: tasandamine
üles või alla, st. kas kõrgem palk kõigle või madalam palk kõigile.
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UUS EK ETTEPANEK LÄBIPAISTVUSE JA JÕUSTAMISE 
SAAVUTAMISEKS


