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ORGANISATSIOONIDE TÖÖTURU- JA PALGAUURINGU KÜSITLUSE TULEMUSTE 

LÜHIKOKKUVÕTE SÜGISTALV 2018–2019 
 

Hea lugeja! 

Mul on hea meel tuua Teieni 2018. aasta oktoobris korraldatud organisatsioonide tööturu- ja 

palgauuringu küsitluse tulemuste lühikokkuvõte.  

Kokkuvõte annab ülevaate põhipalkade muutustest ja nende põhjustest, lisatasudest ja 

soodustustest, samuti tööandjate värbamisplaanidest.  

Väljaannet saab tellida Palgainfo Agentuuri veebilehelt. Küsitluses osalejatele on lühikokkuvõte 

tasuta. 

Tänan kõiki uuringus osalenuid ja uuringu korraldamist toetanud partnereid! Tööandjate küsitluse 

korraldamisel oli suureks abiks Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, mis aitas osalejaid 

uuringusse kaasata ja andis välja ka auhinna.   

Uuringus osalejatele olid auhinnad välja pannud ka teatriühendus Oma Lava, Viking Line ning 

Äripäeva raamatuklubi. 

Novembris 2018 jätkub uuring töötasude uuringuga, millega kogume andmeid ametite töötasude 

kohta. Esinduslike andmete saamiseks on iga organisatsiooni panus väga oluline. Koos saame muuta 

turul saadava töötasude info adekvaatsemaks ning rohkem numbritel ja vähem emotsioonidel 

põhinevaks.  

Loodan, et leiate võimaluse osaleda! 

 

Kadri Seeder  

Palgainfo Agentuur 
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https://www.cvkeskus.ee/jobad.php?op=new&utm_source=PalgainfoAgentuur&utm_medium=ORGkokkuvoteST1819
https://www.cvkeskus.ee/jobad.php?op=new&utm_source=PalgainfoAgentuur&utm_medium=ORGkokkuvoteST1819
https://www.cvkeskus.ee/jobad.php?op=new&utm_source=PalgainfoAgentuur&utm_medium=ORGkokkuvoteST1819
https://www.cvkeskus.ee/jobad.php?op=new&utm_source=PalgainfoAgentuur&utm_medium=ORGkokkuvoteST1819
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UURINGU KORRALDUS JA ANALÜÜSID  

Uuringu korraldus 

Palgainfo Agentuur tegutseb 2013. aasta 

kevadest iseseisva ja sõltumatu uuringuagen-

tuurina, pakkudes töö ja tasustamise infot nii 

tööandjatele kui ka töötajatele.  

Uuringuid korraldatakse kaks korda aastas – 

aprilli ja oktoobri töötasude kohta. Andmeid 

kogutakse kahest allikast – organisatsiooni-

delt ja töötajatelt.  

 

 

 

Töötajatelt kogutakse andmeid veebiküsit-

lusega. Tavaliselt vastab küsitlusele üle 10 000 

töötaja.  

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring 

koosneb kahest osast:  

▪ veebiküsitlusest, mis annab üldise 

ülevaate põhipalkade muutustest ja 

tööandjate värbamisplaanidest; 

▪ töötasude uuringust, mis annab detailse 

ülevaate töötasudest erinevatel ametitel. 

Töötasude uuringus on esindatud üle 400 

ametinimetuse. Tööde süstematiseerimiseks 

kasutab Palgainfo Agentuur sarnaselt statis-

tikaametitega ametite klassifikaatorit (ISCO). 

Ametinimetuse taga sulgudes olev number 

näitab klassifikaatori koodi. Agentuur on klassifi-

kaatorit täiendanud vastavalt uuringus osalejate 

ettepanekutele. 

 

Töötasude analüüsid 

Agentuur avaldab värsked töötasude andmed 

oma kodulehel töötasude andmebaasis ja 

koostab töötasude analüüse vastavalt tellijate 

soovidele.  

Töötasude andmebaasis saab võrrelda töö-

tasusid nii ametite kui ka organisatsioonide ning 

töötajate taustaandmete järgi.  

Agentuur analüüsib töötasude varieeruvust, 

keskmist ja mediaani. Töötasude andmebaasis 

ja eritellimusel valminud analüüsides tuuakse 

välja 1. ja 3. kvartiil – need on piirid, millest 25% 

töötasudest on madalamad ja 25% töötasudest 

kõrgemad. 10% töötasudest on 90. protsentiilist 

veel kõrgemad ja 10% töötasudest jääb 10. 

protsentiilist allapoole. Mediaan jagab arvude 

rea pooleks ehk pooled töötasud on mediaanist 

kõrgemad ja pooled madalamad.  

 

  

 

 

Vaadake lähemalt:

TÖÖTASUDE ANDMEBAAS 

TÖÖTASUDE ANALÜÜSID 

https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/pohipakett/uue-andmebaasi-tutvustus
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/tootasu-analyys
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/pohipakett/uue-andmebaasi-tutvustus
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/pohipakett/uue-andmebaasi-tutvustus
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/tootasu-analyys
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/pohipakett/uue-andmebaasi-tutvustus
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/tootasu-analyys
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/tootasu-analyys
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/pohipakett/uue-andmebaasi-tutvustus
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/tootasu-analyys
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KÜSITLUSES OSALEJAD 
 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuringu 

veebiküsitlus korraldati 2018. aasta oktoobris 

sellele vastas 505 organisatsiooni esindajat.  

Tegevusalad. Tegevusalade lõikes oli rohkem 

vastajaid tööstuse, kaubanduse, erinevate 

kutsealade (nt raamatupidamine, 

inseneriteadus, õigus jne) ning ehituse ja 

elektritööde valdkondadest.  

Võrreldes uuringus osalenud organisatsioonide 

jaotust tegevusalade lõikes statistikaameti 

andmetega, on uuringus osalejate seas rohkem 

töötleva tööstuse organisatsioone.
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Töötajate arv. Üle pooltes (66%) uuringus 

esindatud organisatsioonidest töötas alla 50 

töötaja, ülejäänutes rohkem kui 50 töötajat. 

Kuni viis töötajat oli viiendikus (21%) uuringus 

osalenud organisatsioonidest. Kõigist Eesti 

ettevõtetest moodustavad kuni kümne töötaja-

ga väikeettevõtted üle 90% (allikas: statistika-

amet). Seega on uuringus paremini esindatud 

suuremad ettevõtted ja asutused. 

Tegevuspiirkond. Küsitlusele vastajatel paluti 

märkida organisatsiooni tegevuse piirkonnad, st 

märkida sai mitu piirkonda. Üle Eesti tegutses 

16% vastanud organisatsioonidest, Tallinnas ja 

mitmes maakonnas 12% ning väljaspool Tallinna 

mitmes maakonnass 6% vastajatest. Tallinnas 

ja/või Harjumaal tegutses üle kolmandiku (35%) 

uuringus osalejatest. 
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Organisatsiooni tüüp. Enamik (85%) uuringus 

osalenud organisatsioone olid eraomanduses 

olevad äriühingud. Kohalikke omavalitsusi, sh 

allasutusi ja hallatavaid üksuseid, oli uuringus 

osalejate seas 6%, riigiasutusi 2%, mitte-

tulundusühinguid ja sihtasutusi 4%.  

Vastajate amet. Vastajatel paluti märkida ka 

oma amet organisatsioonis. 44% vastajatest olid 

organisatsioonide omanikud ja/või juhid, vee-

rand (24%) personalijuhid, ülejäänud vastajad 

töötasid muudel ametitel.  
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PÕHIPALKADE MUUTUSED 

Põhipalgad on tõusnud ligi 

pooltes organisatsioonides  

Viimase kuue kuu (aprill–september 2018) 

jooksul olid töötajate põhipalgad tõusnud pea 

pooltes (48%) uuringus osalenud organisat-

sioonides. Pooled (50%) uuringus osalenutest 

märkisid, et nende organisatsioonis ei ole 

põhipalgad viimasel kuuel kuul muutunud.  

2018. aasta kevadel korraldatud küsitluses 

osalenutest ligi veerand (23%) prognoosis 

põhipalkade kasvu, 19% ei osanud öelda, kas 

põhipalgad muutuvad ning muutust ei kavan-

danud üle pooled (57%) organisatsioonid. Seega 

on põhipalkasid tõstnud rohkem organisat-

sioone, kui seda esialgu prognoosis.  

Sarnast tulemust on näidanud ka varasemad 

uuringud, et tegelikkuses tõstab palkasid 

suurem hulk organisatsioone, kui seda 

prognoosib. Tavaliselt koostatakse tööjõukulude 

eelarve sügisel ning palkasid korrigeeritakse 

sellele vastavalt aasta esimeses pooles. Lisaks 

kavandatud muutustele mõjutavad tegelikku 

palgatõusu ka individuaalsed kokkulepped ja 

töötajate vahetumine, mida ei osata alati täpselt 

prognoosida. 

Aasta tagasi sügisel 2017 korraldatud uuringus 

osalejatest oli viimase poole aasta jooksul 

töötajate põhipalkasid muutnud veidi rohkem 

organisatsioone – 52% vastajatest.  

Järgmise kuue kuu jooksul (oktoober 2018–

märts 2019) kavatseb töötajate põhipalkasid 

tõsta 40% uuringus osalenud organisat-

sioonidest. Üle kolmandiku (36%) organisat-

sioonidest ei plaani põhipalkade muutust ning 

veerand (24%) ei oska öelda, kas põhipalgad 

muutuvad. Aasta tagasi oli neid organisatsioone, 

kus plaaniti põhipalkasid tõsta, veidi rohkem – 

44%. 
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Põhipalgad kasvavad rohkem 

suuremates ettevõtetes ja 

organisatsioonides  

Põhipalgad olid viimase kuue kuu jooksul 

tõusnud rohkem kui pooltes üle 100 töötajaga 

organisatsioonides. Ka järgneva kuue kuu 

jooksul veavad põhipalkade kasvu rohkem 

suuremad organisatsioonid. Väiksemate 

organisatsioonide esindajate seas oli vähem 

neid, kes põhipalkade tõusu prognoosisid.  

Põhipalkasid oli tõstnud rohkem ettevõtteid 

panganduse ja kindlustuse tegevusalal, samuti 

masinate ja seadmete remondi ning hoolduse 

alal. Ka majutuses ja toitlustuses olid põhi-

palkasid tõstnud üle pooled uuringus osalenud 

organisatsioonid.  

Vähem oli põhipalkasid tõstnud organisatsioo-

ne riigiasutuste, põllumajanduse ja muude 

teenindavate tegevuste valdkonnas. Töötlevas 

tööstuses olid üle pooled (53%) organisat-

sioonid viimase kuue kuu jooksul põhipalkasid 

tõstnud, kaubanduses veidi alla pooled (48%). 

Järgmisel kuuel kuul kavatsevad rohkem kui 

pooled organisatsioonid põhipalkasid tõsta 

haldus- ja abitegevuste, hariduse ning 

infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni 

tegevusaladel.
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Rohkem on tõusnud tipp-

spetsialistide põhipalgad 

Uuringus osalenud tööandjatelt küsiti, millistes 

töötajate gruppides on nad põhipalkasid vii-

mase kuue kuu jooksul muutnud. 17% uuringus 

osalenutest märkis, et nende organisatsioonis 

on kõigi töötajate põhipalkasid tõstetud.  

Ülejäänud organisatsioonides oli tõstetud 

mõnede töötajate gruppide põhipalkasid. 

Rohkem oli vastajaid, kelle organisatsioonis oli 

tõstetud spetsialistide ja oskustööliste põhi-

palkasid. Vähem oli organisatsioone, kus oli 

korrigeeritud kontoritöötajate põhipalkasid.  

Viimase kuue kuu jooksul toimunud põhi-

palkade muutus jäi enamasti 5–6% piiresse – 

kolmandik (32%) kõigi töötajate põhipalkasid 

tõstnud organisatsioonidest märkis just selle 

vahemiku. Ligi veerand (24%) kõigi töötajate 

põhipalkasid muutnud organisatsioonidest oli 

teinud seda 3–4% ulatuses.  

Lihttööliste ja klienditeenindajate 

põhipalga tõus jäi sagedamini 9–10% ringi ja 

seda mõjutab ilmselt nii alampalga kasv kui ka 

töötajate puudus.  

Oskustööliste palgatõus jäi sagedamini 5–6% 

ringi, aga üsna paljud organisatsioonid olid 

tõstnud oskustööliste põhipalka ka 9–10%. 

Tippspetsialistide põhipalkasid oli tõstetud 

9–10%, aga ka 11–20%. Esmatasandi juhtide 

põhipalkade kasv jäi kolmandikul juhtudest 5–

6% piiresse, üle pooled esmatasandi juhtide 

põhipalkasid muutnud organisatsioonid olid 

tõstnud seda aga üle 9%.  

Järgmise kuue kuu jooksul plaanis tõsta kõigi 

töötajate põhipalkasid 18% uuringus osale-

nutest. Veidi rohkem oli neid, kes kavatsesid 

tõsta spetsialistide ja oskustööliste 

põhipalkasid.  

Kõigi töötajate kavandatud põhipalga tõus jääb 

3–4% ja 5–6% ringi. Tippspetsialistide ja 

esmatasandi juhtide kavandatud põhipalga 

tõusuks märgiti sagedamini 9–10%. Teistes 

ametirühmades oli kavandatud põhipalga tõus 

sagedamini 3–4% ja 5–6%.  
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PÕHIPALKADE MUUTUSTE PÕHJUSED 

Tööjõupuudus sunnib 

tööandjad jätkuvalt 

põhipalkasid tõstma 

Uuringus osalejatelt küsiti, millised tegurid 

mõjutavad nende organisatsioonis põhipalkade 

muutmise või muutmata jätmise otsust kõige 

enam. Vastajate hinnangul mõjutavad palkade 

muutmise otsust kõige enam organisatsiooni 

majandustulemused ning tööturu olukord ja 

vajalike töötajate saadavus turul.  

 

Emaettevõtte või omanike tööjõukulude eelarve 

mõjutab palkade muutmise otsust väga suurel 

määral 17% organisatsioonides, 26% orga-

nisatsioonides see otsust ei mõjuta.  

Muutused maksuvaba tulu arvestamises 

suurema osa (65%) organisatsioonide 

põhipalkade muutmise otsust mõjutanud ei ole 

või on teinud seda vähesel määral. Palga 

alammäära muutus ei ole samuti enamiku (63%) 

organisatsioonide palkade muutmise otsuseid 

mõjutanud. 

 

 

6%

8%

8%

10%

7%

8%

26%

7%

10%

15%

17%

33%

36%

13%

15%

19%

22%

17%

20%

15%

20%

24%

26%

26%

30%

29%

24%

20%

29%

27%

37%

33%

17%

36%

30%

30%

27%

16%

17%

34%

30%

29%

27%

29%

27%

20%

27%

24%

20%

19%

8%

7%

21%

25%

12%

12%

8%

10%

17%

8%

9%

7%

8%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tööturu olukord ja vajalike töötajate saadavus turul

Organisatsiooni majandustulemused

Konkurentide palgatasemed ja nende muutused

Uute töötajate palgasoovid

Olemasolevate töötajate tööalane areng

Töömahtude ja/või intensiivsuse muutus

Emaettevõtte või omanike määratud tööjõukulude

eelarve

Olemasolevate töötajate palgasoov

Majanduse olukord ja prognoosid

Hindade ja elukalliduse muutused

Regulaarne ja ootuspärane kõigi töötajate põhipalkade

korrigeerimine

Palga alammäära (miinimumpalga) muutus

Muutused maksuvaba tulu arvestamises

Põhipalkade muutmise või muutmata jätmise otsust mõjutavad 

tegurid organisatsioonides

Üldse mitte Vähesel määral Keskmiselt

Suurel määral Väga suurel määral Ei oska hinnata



Tööturu- ja palgauuringu sügistalvel 2018–2019 LÜHIKOKKUVÕTE     

 

14 

Autoriõigus: Palgainfo Agentuur, OÜ Tark tööandja. Levitamine ja reprodutseerimine ainult OÜ Tark tööandja kirjalikul loal. 

Suurem osa tööandjatest 

plaanib värvata uusi 

töötajaid 

70% uuringus osalenud tööandjatest plaanis 

järgmise kuue kuu jooksul värvata uusi töötajaid 

uutele töökohtade, lahkuvate töötajate asenda-

miseks või hooajalistele töödele.  

Uusi töökohti kavatseti luua 39% organisat-

sioonidest. Suurem osa uusi töökohti luua 

kavatsevatest organisatsioonidest plaanis kuni 

viie uue töökoha loomist. Samuti jäi uute 

töötajate värbamiskavatsus enamikus 

organisatsioonides kuni viie uue töötajani. 

Rohkem oli organisatsioone, kus plaaniti järg-

mise kuue kuu jooksul värvata spetsialiste ja 

oskustöölisi.  

Seega võib öelda, et organisatsioonide 

värbamisvajadus on suur ja tuleneb paljuski 

töötajate liikumisest tööturul. Kuna uusi 

töötajaid tuleb sageli meelitada parema palga-

pakkumisega, mõjutab suur värbamisvajadus 

ilmselt ka edaspidi palgatasemeid.
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OSALEGE ORGANISATSIOONINA  

EESTI MAHUKAIMAS TÖÖTURU JA PALGAUURINGUS 

 

 

Organisatsioonide tööturu- ja palgauuring 

koosneb kahest osast: 

▪ veebiküsitlus põhipalkade muutuste 

kohta oktoobris; 

▪ töötasude uuring ametite lõikes (ankeet 

Excelis) novembris. 

 

Veebiküsitlusele vastamine võtab 15–20 

minutit. Töötasude uuringusse lihtsa 

ankeediga andmete esitamine  maksi-

maalselt 1–2 töötundi olenevalt 

palgaarvestuse tarkvarast. 

 

 

Miks osaleda? 
 

 

 

 

 

 

Veebiküsitluses osalejana saate: 

▪ palgainfo põhiandmebaasi kasutajakonto 

kuni 30. novembrini 2018; 

▪ „Palgainfo Trendid“ lühikokkuvõtte; 

▪ partnerite sooduspakkumised ja osaleda 

auhindade loosimises. 

 

 

 

 

 

 
 

Täites lisaks töötasude ankeedi (Excel), saate: 

▪ palgainfo põhiandmebaasi 

kasutajakonto, sh juurdepääsu värsketele 

töötasude andmetele juba detsembris; 

▪ „Palgainfo Trendid“ täismahus välja-

ande (I ja II osa, 120 lk, PDF, ilmub jaanuaris); 

▪ Palgainfo Profipaketi kasutajakonto 

64% soodustusega;  

▪ palgainfo töötasude analüüsid poole 

aasta jooksul 50% soodsamalt. 
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Mida annab Palgainfo Profipakett? 

 

 

Palgainfo Profipaketi kasutajakonto 

perioodil 1. november 2018 – 1. mai 2019 sisaldab:  

▪ personaalne tagasiside kõigi uuringusse 

esitatud ametite töötasude turupositsiooni 

kohta e-postile (tabel ja graafik Excelis); 

▪ juurdepääs töötasude profiandmebaasile, kus 

saab teha detailseid päringud ja väljavõtted 

üle 400 ameti töötasude kohta; 

▪ kõigi uuringus esindatud ametite oktoobri 

2017 ja 2018 töötasude statistilise analüüsi 

andmefaili (Excel) alla laadimise õigus; 

▪ hinna sees viie ameti põhjalik töötasu analüüs 

või kümne ameti lihtne analüüs vm 

eriväljavõtted andmebaasidest (graafikud 

slaididel); 

▪ kõigi agentuuri väljaannete, statistika 

analüüside ja koolitusmaterjalide alla 

laadimise õigus; 

▪ agentuuri koolitustel ja seminaridel väga 

soodsa hinnaga osalemine. 

 

 

Soodushind 379 eurot (tavahind 1090 eurot) lisandub käibemaks. 

 

 

 

 

Küsige julgesti lisaks: 

Laura Arro 

Palgainfo Agentuuri assistent 

+372 5688 5066 

E-post: palgauuring@palgainfo.ee  

TELLIN 

https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/profipakett
mailto:palgauuring@palgainfo.ee
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/profipakett
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/profipakett
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/profipakett
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/profipakett
https://www.palgainfo.ee/tellimine-peamenyys/profipakett
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Kuidas osaleda töötasude uuringus? 
 

 Andmete kogumise periood. Andmete kogumine uuringusse toimub 

novembri jooksul ja andmete esitamise tähtaeg on 30. november 2018. 

 

 

 

 Andmete kogumise vorm. Andmeid kogutakse tabeli kujul ankeediga 

(Exceli formaadis). Ankeedis palutakse märkida töötaja ametinimetus ametite 

klassifikaatori (ISCO) järgi või kui seda ei tea, ametinimetus organisatsioonis. 

 

 NB! Te saate valida, kas Teil on mugavam täita lihtne ankeet või 

põhiankeet. Andmeid ei pea esitama kõikide töötajate kohta, vaid ainult 

nende kohta, kelle töötasude võrdlus huvi pakub. 

Lihtsas ankeedis küsitakse iga töötaja kohta koormust, põhipalka ja 

lisatasusid oktoobrikuu töö eest.  

Põhiankeedis küsitakse töötajate arvu ametil, keskmist, kõrgeimat ja 

madalaimat töötasu ametil, keskmist põhipalka ja lisatasusid, ebaregulaarseid 

preemiaid ja põhipalga muutusi. 

 

Ankeedi saate alla laadida 

 

 

 

 

Agentuur tagab andmete konfidentsiaalsuse: andmeid ei avaldata mitte mingil sellisel kujul, kus 

vastajad või töötajad tuvastatavad oleks. 

 

   Metoodikat ja teemasid tutvustav materjal (PDF) 

  Ekraanivideo, miks osaleda uuringus 

 

  

 

 

Küsige julgesti lisaks: 

Laura Arro 

Palgainfo Agentuuri assistent 

+372 5688 5066 

E-post: palgauuring@palgainfo.ee 

 

ANKEET.XLSX 

Kuni 

30.11.18 

REGISTREERUN UURINGUSSE 

https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Uuringus_sugistalvel_2018_19_osaleja_materjal.pdf
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018/org-tootasude-uuring-nov-2018
mailto:palgauuring@palgainfo.ee
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
https://www.palgainfo.ee/images/files/ST1819/Tootasude_ankeet_OKT_2018_taitmiseks.xlsx
https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/osale-uuringus-sugisel-2018#vorm
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