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Läbiv teema „võrdsed võimalused“
Meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning sooküsimuste lõimimist tuleb läbivalt 
arvestada ja toetada. Keelatud on diskrimineerimine soo, rassi või rahvuse, 
usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal, 
erilist tähelepanu tuleb pöörata puuetega inimeste juurdepääsule. 

(Ühissätete määruse artikkel 7

Rahandusministeeriumi juhendmaterjal „Läbivad teemad valdkonna 
arengukavas“
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Võrdsed võimalused
(de jure ja de facto)



1) määrata, milliste elanikkonnarühmade võimaluste 
võrdsust võrreldakse ja analüüsitakse

2) välja selgitada, millised barjäärid ja takistused 
ebasoodsamas olukorras oleva rühma puhul 
ilmnevad

3) välja töötada teadmispõhised meetmed ilmnenud 
barjääride kõrvaldamiseks

4) need meetmed ja tegevused ellu rakendada

5) tagada tegevuste seire ja tulemuste hindamine

Võrdsete võimaluste loomiseks on 
vaja:



• Keelatud on igasugune diskrimineerimine soo, 
rassi või rahvuse, usutunnisutse või 
veendumuse, puude või seksuaalse sättumuse
põhjal.

• Programmide ettevalmistamisel ja 
rakendamisel:

• Toetuse saaja valikul

• Partnerite valikul

• Värbamisel

Diskrimineerimise vältimine



Millest tuleneb diskrimineerimine?

Mõne isiku või 
rühma suhtes 
ollakse:
• Negatiivselt 

häälestatud
• Eelarvamuslikud

• Stereotüpiseerimine

• Stigmatiseerimine

• Marginaliseerimine

• Nähtamatuks 
tegemine

• Lapsikuna näitamine

• Trivialiseerimine



A. Sugude vastandav eristamine

B. Sugude erinev väärtustamine

C. Soolise ebavõrdsuse olukorra 
normaliseerimine

Soolise ebavõrdsuse sügavad põhjused -
kust tulevad barjäärid ja takistused?



Oskused ja omadused, mille arendamisele peaks 
poiste ja tüdrukute kasvatamisel tähelepanu pöörama
(Soolise võrdõiguslikkuse monitooring, 2013)



Sooline segregatsioon tegevusalade ja 
ametirühmade kaupa (2013)



Sooline palgalõhe
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• Naisi vähem väärtustav värbamis- ja 
palgapoliitika

• Meeste suurem riskikäitumine

• Naiste ja meeste töödeks jaotunud tööturg

• Naiste vähene esindatus otsuste tegemisel

• Meeste väiksem osalus perekohustuste 
täitmisel

• Meeste madalam haridustase

Soolise ebavõrdsuse avaldumine 
ühiskonnas 



• Naistele ja meestele võrdse juurdepääsu tagamine 
töökohtadele

• Horisontaalse ja vertikaalse segregatsiooni vähendamine

• Soolise palgalõhe vähendamine

• Erinevuste vähendamine naiste ja meeste hariduse, 
kutseoskuste ja kvalifikatsiooni omandamisel

• Naisettevõtluse edendamine

• Töö- ja pereelu ühitamine

• Naiste ja meeste tasakaalustatud osalemine otsuste tegemisel

• Sooliste stereotüüpide kaotamine

Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid



• Alus, alg- ja põhihariduses õpivad tüdrukud ja poisid sama 
õppekava alusel ja samu aineid saavad samu kogemusi ja 
oskusi ning neile esitatakse ühesuguseid nõudmisi ja 
soostereotüüpidest vabu ootusi 

• Tütarlaste ja poiste vahel ei ole suuri erinevusi gümnaasiumi 
õppesuundade ja valikkursuste valikutes 

• Kasutatakse selliseid õppemeetodeid ja -materjale, mis on 
vabad soolistest stereotüüpidest, sh eelkõige aegunud 
soorollidest

• Arvestatakse individuaalsete erinevustega õpilaste õpistiilides 
(individualiseeritus) ja püütakse toetada mitmesuguse 
mehelikkuse ja naiselikkuse väljaarenemist

Võrdsed võimalused hariduses
Sooline võrdsus



Sooline võrdsus hariduses

• Haridustee pikkus, akadeemiline kvalifikatsioon, 
diplomid ei erine sugude lõikes oluliselt

• Peale hariduse omandamist on naistel ja meestel 
võrdne staatus ja karjäärivõimalused tööturul, 
ettevõtluses ja otsustusprotsessides osalemisel, 
majanduslikus sõltumatuses, töö- ja pereelus, 
vastutuste ja kohustuste jagamisel

• Haridusvaldkonna töötajate hulgas on võrdsel hulgal 
naisi ja mehi kõigil haridusastmetel ja 
ametitasanditel 



Sooline ebavõrdsus hariduses

• Haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaal (%) 
vanusegrupis 18-24aastat - mehed 13,6% (EL-27, 13,5%), naised 5,8% 
(EL-27, 10,2%), 2013

• Naissoost akadeemilise personali osakaal (%) akadeemilise kraadi  
järgi, 2010

Kraad A Kraad B Kraad C Kraad D Kokku

Eesti 17 37 57 67 49

EU-27 20 37 44 46 40



Võrdsed võimalused tööturul
Sooline võrdsus
• Naistel ja meestel on võrdne ligipääs tööturule, 

võrdne staatus tööturul 

• Tööturu horisontaalne ja vertikaalne sooline 
segregatsioon on vähenenud piirini, kus ei saa enam 
tegevusvaldkondi ja ameteid sildistada nn naiste- või 
meeste töödeks

• Tööhõivemäärades on kadunud soolised erinevused, 
mis on seotud peres väikelaste olemasoluga

• Palgalõhe on vähenenud EL liikmesriikide keskmiste 
näitajateni



Sooline ebavõrdsus tööturul

• Sooline palgalõhe  24,8%

• Tööhõive määr soo järgi 20–64aastaste 
vanuserühmas – mehed 78,3%, naised 70,6%

• Pikaajalised töötud (% töötutest) – mehed 50,2%, 
naised 39,4%

• Iseendale tööandjate osakaal kõigist tööhõives
olijatest – mehed 12,4%, naised 5,7% 

• 0-6-aastaste lastega naiste tööhõivemäär 55,4%, 
mehed 93,2%

Allikas: Statistikaamet, 2014



Võrdsed võimalused töö ja 
pereelu ühitamises

• Ettevõtete töökultuur arvestab nii naiste kui meeste 
vanemlike rollide või eraeluliste kohustustega

• Kodutööde jaotus ja hoolduskohustused on meeste 
ja naiste vahel võrdsemalt jaotunud

• Tasakaalustunud on meeste ja naiste osakaal 
vanemapuhkuse kasutajate hulgas 



Soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise kaksikstrateegia

• Projektid, mille otsene eesmärk on sooline võrdsus 
õigustes, kohustustes, vastutustes ja võimalustes (sh. 
positiivsed meetmed)

• Projektid, mille eesmärk on mõnest muust 
valdkonnast, ja kus on oluline arvestada soolise 
võrdsuse eesmärke ja integreerida, lõimida sooline 
vaatenurk/vaatevinkel kõigi tasandite kõikide 
etappide otsuste tegemisse



kindlustada, et kavandatavad poliitikad või tegevused, 
mille otseseks eesmärgiks ei ole ühiskonnas esineva soolise 
ebavõrdsuse olukorra parandamine, võtaksid arvesse 
mõlema sugupoole huve, vajadusi ja sotsiaalset olukorda 
ühiskonnas ning ei asetaks ühte sugupoolt ebasoodsamasse 
olukorda kas juurdepääsu, ressursside jagamise jmt näol st, et 

ei süvendataks ning ei taastoodetaks soolist ebavõrdsust. 

Soolõime strateegia 
rakendamise eesmärk on: 



Hõlmab ligipääsu:

• Füüsilisele keskkonnale

• Transpordile

• Teabele ja suhtlusele, sealhulgas IKT-le

• Toodetele ja teenustele, mida pakutakse 
avalikkusele

Puuetega inimeste juurdepääs



Kohustus tuleneb:

• Ühissätete määrusest

• Puuetega inimest õiguste konventsioonist

• Eesti seadusandlusest

Puuetega inimeste juurdepääs



• Kõik tegevused juurdepääsetavad

• Kõik sündmuskohad juurdepääsetavad

• Kõik uued ehitised juurdepääsetavad

• Kõik tooted ja teenused, mis luuakse, 
juurdepääsetavad

Juurdepääs struktuurifondide 
raames



• Teavitustegevus arvestab puuetega inimeste 
vajadustega ja julgustab osalema

• Taotlus kirjeldab, kuidas tagatakse juurdepääs

• Kaasatakse ligipääsetavuse eksperte nii 
hindamisse kui tegevuste elluviimisse

• RÜ teostab kohapealset kontrolli 
ligipääsetavuse üle

Juurdepääs struktuurifondide 
raames



Ligipääsetavuse kampaania

www.vordoigusvolinik/siiasaab



Tänan tähelepanu eest!

Liivi Pehk

Liivi.pehk@svv.ee

Merit Ulvik

Merit.ulvik@svv.ee
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