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Kes oled mina?



Bioloogiline sugu (sex) 
• Mehi ja naisi eristavad bioloogilised erinevused (nt kromosoomid, 

hormoonid, anatoomia) 
• Mees, naine, interseksuaalne inimene 

Sotsiaalne sugu (gender) 
• Sotsiaalselt loodud normid, käitumised, tunded, tegevused ja 

omadused, mida teatud kultuuris bioloogilise sooga seostatakse 
• Naiselik, mehelik; pidev tunnus 

Juriidiline sugu (legal gender) 
• Määratakse vastsündinu bioloogilise soo põhjal; märgitud 

rahvastikuregistris ja isikut tõendavates dokumentides 
• Eestis kaks üksteist välistavat kategooriat - mees, naine; osades 

riikides rohkem, osades võimalik jätta määratlemata 
• Eestis ja paljudes teistes riikides võimalik muuta 







SÜNNIPÄEV - mäng



Soolised stereotüübid

• Soolised stereotüübid on need omadused, 
mida ühele soole peetakse rohkem 
omasteks. Need on aegade jooksul 
muutunud ja muutuvad.



„Sugu pole oluline, kõik sõltub 
inimesest...“ ?
• kuidas inimesega käitutakse, 
• millised ootused talle esitatakse, 
• millised ootused ta endale seab 
• millise hariduse omandab, 
• millise töö ja 
• millise palga saab 

ehk sooliselt erinevad ootused ja võimalused: 
• NORMID (kellele mida lubatud/keelatud on…) 
• ROLLID (milliste rollide täitmist tavapäraseks peetakse) 
• JUURDEPÄÄSU hinnatud RESSURSSIDELE (raha, aeg, suhted, info, 

võim jms.) 





Tagajärjed
• Stereotüüpsed hoiakud

• sooliselt segregeerunud haridusvalikud ja erinevused haridustulemustes
• tööturu vertikaalne ja horisontaalne segregatsioon
• hoolduskoormuse ebavõrdne jaotumine
• naiste vähenenud konkurentsivõime tööturul ja madalamad sissetulekud
• soolise tasakaalu puudumine otsustustasanditel 
• meeste nõrgemad perekondlikud sidemed ja madalam eluiga 

• Madal teadlikkus
• stereotüüpsete hoiakute taastootmine 
• sooline diskrimineerimine tööelus
• õiguskaitse võimaluste mittekasutamise
• soo aspekti ebapiisava arvestamine poliitika kujundamisel ja rakendamisel
• ressursside ebatõhus kasutamine ühiskonnas

• Madal institutsionaalne suutlikkus
• siht- ja sidusgruppide madal teadlikkus
• soolõimet toetavate vahendite (andmed, nõu) puudumine
• ebapiisav õiguskaitse



AA

Milliste oskuste ja omaduste arendamisele peaks poiste ja tüdrukute kasvatamisel

erilist tähelepanu pöörama? (valida kuni 3 peamist)

Sinisel taustal: näitaja on suurenenud; beežil taustal: näitaja on vähenenud

2016 2009 2016 2009

Rahaga ümberkäimine 42% 47% 42% 44%

Käitumisoskused ja etikett 41% 32% 43% 39%

Eneseväljendus- ja suhtlemisoskus 34% 30% 34% 31%

Teistega arvestamine 26% 30% 27% 28%

Oskus ennast kehtestada 13% 17% 16% 17%

Läbilöögivõime 13% 20% 8% 8%

Riskivalmidus 5% 5% 4% 2%

Tehnikaga ümberkäimine 35% 34% 3% 2%

Ettevõtlikkus 33% 31% 18% 14%

Autojuhtimine 31% 32% 6% 6%

Söögitegemine 9% 8% 43% 47%

Oma välimuse eest hoolitsemine 7% 8% 24% 34%

Kodu koristamine 6% 6% 25% 26%

Poisid Tüdrukud

Nn universaalsed oskused - peeti võrdselt oluliseks nii poiste kui tüdrukute jaoks

Nn mehelikud oskused - peeti olulisemaks poiste jaoks

Nn naiselikud oskused - peeti olulisemaks tüdrukute jaoks



Sooline võrdõiguslikkus
Sooline võrdõiguslikkus (SVÕ) on inimõiguste, avaliku 
hüve ja demokraatia küsimus.

SVÕ laiemas mõttes tähendab olukorda ühiskonnas, kus 
kõik inimesed on vabad arendama oma isiklikke võimeid ja 
tegema valikuid, mida ei piira traditsioonilised soorollid 
ning -stereotüübid ja naiste ning meeste vaheline 
hierarhiline võimusuhe. 
SVÕ kitsamas mõttes on poliitikavaldkond, mis tegeleb 
ühiskonna kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – naiste ja 
meeste sotsiaalsete suhete tasakaalustamisega. 





SVO juriidiline määratlus
Soolise võrdõiguslikkuse seadus (SoVS) 

§ 3. Mõisted 
1) sooline võrdõiguslikkus on naiste ja meeste 

võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja 
vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning 
teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel 

2) naiste ja meeste võrdne kohtlemine on otsese ja 
kaudse soolise diskrimineerimise puudumine 



Haridusasutuste kohustused 
soolise võrdõiguslikkuse 
edendajatena
§ 10.
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine hariduse ja koolituse 
valdkonnas. Haridus- ja teadusasutused ning koolituse 
korraldamisega tegelevad institutsioonid peavad tagama naiste 
ja meeste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse 
omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel. 
Õppekavad, kasutatav õppematerjal ja läbiviidavad uuringud 
peavad aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse 
kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele.



Kangelased - mäng



https://www.youtube.com/watch?v=Yu1KT
ExrPHo

https://www.youtube.com/watch?v=Yu1KTExrPHo


Soolised eelised ning sooline normaalsus koolis ja
ühiskonnas eesti kooliõpilaste tõlgenduses

• Koolis saavad lapsed käsituse, kuidas olla poiss ja kuidas olla 
tüdruk

• On teada, et õpilaste käitumine, häälekasutus, liikumine, õpetajate 
suhtumine  ja õpilaste eneste suhtumine õppimisse ning 
kooliedusse on  tugevalt sooliselt märgistatud

• Kool on koht, kus konstrueeritakse idee normaalsest lapsest

• Koolid on soolisuse ideoloogia kandjad läbi oma mitmesuguste 
toimimispraktikate 

• Vaid läbi oma soolise olemise oleme kultuuriliselt arusaadavad ja 
vastuvõetavad – ja koolid on selle õppimise koht



Mulle tundub, et poiss olla on 
üldiselt parem kui tüdruk...
• Suhe normi ja üldine positsioon 
Nii poisid kui tüdrukud kirjutasid, et poisid võivad rikkuda norme 
ja ületada piire
Poisid Saab rikkuda seadust;  saab teha ükskõik mida;  võid 
teha rohkem asju mida ise tahad ;  võib lollitada niipalju kui 
tahad ilma et keegi viltu vaataks; kui sina teed väikese 
rumaluse, siis sulle antakse andeks;  
Tüdrukud: Meestele on seatud vähem moraalseid piiranguid 
ning nende halba käitumist ei taunita ühiskonnas nii palju kui 
naistel;   tüdrukud ei või selliseid asju teha nagu poisid; kui 
poiss teeb mingit pahandust vms, ei ole sellest midagi;  
põhjendatakse tema tegevust sellega, et ta on poiss; võid 
halvasti käituda, keegi ei küsi mis sul viga on



• Lubatavused ja vabadused  on poiste jaoks 
suuremad: 

• Poisid: Ei pea järgima nii pingsalt ühiskonna norme 
ja on jõudu rohkem; ühiskond ei suru peale nii palju 
norme; saab vabamalt käituda, ilma, et sind imelikult 
vaadatakse;

• Tüdrukud: poistele on lubatud asjad, mis tüdrukutele 
pole, nad suudavad oma sõna rohkem maksma 
panna; kõik on vabam, poisid saavad endale lubada 
rohkem, kuna nad on poisid



• Suhtumine poistesse ja välised ootused

• Poisid: Ei ole nii palju kohustusi;  poistele pannakse tavaliselt 
madalamad ootused ning poistel on ka lihtsam;  ma olen liiga 
laisk, et olla tüdruk; poistelt ei oodata nii palju

• Tüdrukud: Neid võetakse tõsisemalt; poistelt nõuab ühiskond 
vähem kui tüdrukutelt ja poistel on elus rohkem võimalusi; 
poistesse suhtutakse rohkem kui iseseisvatesse;  nad 
vastutavad rohkem enda eest; nende tegemisi ei hinnata nii 
karmilt; neilt ei oodata sellist perfektsust nagu tüdrukutelt; neile 
andestatakse kergemalt.



• 6 noormeest rõhutasid meessoo võimu: 
poisi sõna jääb 90% juhtudest peale; meil 
on võim ja vabadus;  meessool on siin 
maailmas rohkem võimu;

• 13 poissi kirjutasid poiste paremuse 
tõestuseks: Ma olen poiss 

• 6 poissi kirjutasid: Poiss olla on ägedam

• Üks noormees 183-st leidis, et poiss olla 
ei ole parem



Mulle tundub, et tüdruk olla on 
üldiselt parem kui poiss...

Suureks teemaks kujunes  üldine suhtumine tüdrukutesse ja välised ootused
Poisid: Neid koheldakse kui õrnemat sugu; saad uksest sisse minna ennem ja muid 
häid külgi on veel; oled kaitstud vägivalla eest normaalsete vastassoo esindajate 
poolt; sinu eest muretsetakse rohkem;  sinu eest hoolitsetakse rohkem;  siis 
koheldakse teistmoodi;  nii kiidetakse rohkem;  tüdrukuid hoitakse rohkem;  
peetakse lugu;  pööratakse rohkem tähelepanu ja koolis on kergem
Tüdrukud: Tüdrukutesse suhtutakse viisakamalt; hoitakse rohkem, koheldakse 
õrnemalt;  mul on teatud eelised ning austus; tüdruk olla on ilus; tüdrukuid 
koheldakse paremini kui poisse; tüdrukutel on rohkem huvisid ja neid hoitakse 
vanemate poolt rohkem; sinust arvatakse paremini; sind koheldakse paremini, kuna 
arvatakse, et sa oled nõrgem; tüdrukuid usaldatakse rohkem; sulle ei panda pahaks 
vahel murdumist ja emotsionaalsust



• Tüdrukute omadustest  tõusid kummagi poolelt 
esiplaanile välimus, suhtumised  ja moraalsed kvaliteedid

• Poisid: neil hakkab süda valutama, kui midagi tegemata; 
nad on vahest rohkem täiskasvanumad; tüdrukud on 
korralikumad kui poisid; nad on lihtsalt perfektsed; 
tüdrukud on kohusetundlikumad, siis on vähem laiskust;  
nemad ei ole nii lohakad

• Tüdrukud: tüdrukud on viisakamad; tavaliselt on tüdrukud 
kohusetundlikumad; tüdrukud hoolivad oma tulevikust ja 
teavad, millega riskivad; tüdrukud sattuvad vähem 
pahandustesse;  nad on korralikumad; enesekindlamad ja 
püüdlikumad;  tüdrukud on vapramad  ning tublimad;  
tüdrukud on enamuses hoolivamad;  tüdrukud on parema 
käitumisega; tüdrukud on mõistlikumad ning ilusamad;  
tüdrukud on kohusetundlikumad
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Tüdrukute ja poiste 
haridusvalikud



Naised ja mehed tööturul



Võrdne kohtlemine
Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et inimesi ei 
diskrimineerita tunnuse alusel, mis talle on omistatud. 
Võrdse kohtlemise seaduses välja toodud 8 erinevat 
tunnust:
• rahvus (etniline kuuluvus)
• rass
• nahavärvus
• usutunnistus või veendumus
• vanus
• puue
• seksuaalne sättumus



Diskrimineerimine
• Diskrimineerimine on isikute põhjendamatu ebavõrdne 

kohtlemine, mille tulemusel üks isik satub halvemasse 
olukorda kui teine isik samas või samalaadses 
olukorras.

• Diskrimineerimine võib olla otsene või kaudne. 
• Erinev kohtlemine ei ole alati diskrimineerimine. Teatud 

juhtudel on erinev kohtlemine lubatav või isegi nõutav 
kui sellel on objektiivne õiguspärane eesmärk ning selle 
eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja 
vajalikud.

• Mitmene diskrimineerimine on inimese 
diskrimineerimine tema mitme isikutunnuse või 
identiteedi osa tõttu. 



Rühmatöö - ametikirjeldus

Ülesanne 1
Valige teile jagatud 6 ametikirjelduse hulgast välja see 
variant, mis teie arvates kõnetaks kõige rohkem nii poisse kui 
tüdrukuid seda ametit valima. Palun põhjendage oma valikut. 

Ülesanne 2
Rühmad numbriga 1, 3, 5: Kirjeldage tüdrukut, kellele te 
soovitaksite minna õppima tehnilise toe spetsialisti ametit.

Rühmad numbriga 2, 4, 6:  Kirjeldage poissi, kellele te 
soovitaksite minna õppima tehnilise toe spetsialisti ametit. 



Miks tüdrukud ei vali loodus-, täppis- ja 
tehnikateaduste ning tehnoloogia (LTT) erialasid?
Vali kutsekoolis õige eriala: 
4 müüti IT-erialade kohta, mis tõestab, et itimees
pole patsiga tüüp büroo keldris

Vali kutsekoolis õige eriala: 
dekoraatori ametiga käivad koos ettevõtlikkus ja 
loomingulisus

…Pealegi, ka patsiga tütarlapsed on pädevad 
veebidisainerid või programmeerijad

Allikas: Innove Facebook



Miks tüdrukud ei vali LTT erialasid?
• Ühiskonnas levinud iganenud hoiakud (vanemad, õpetajad, 

õpilased), et  LTT erialad sobivad paremini meestele (poisid 
saavad reaalainetes paremini hakkama, need erialad sobivad 
paremini meeste isiksuse ja hobidega)

• Tüdrukutel puuduvad naissoost eeskujud LTT erialadel

• Ühiskonnas soodustatakse traditsioonilisi karjäärivalikuid (nn 
meeste ja naiste tööd)

• Eelarvamus, et LTT erialadel õpitavad ained on liiga keerulised

• Info, mida edastatakse LTT erialade ja õppekavade kohta ei 
motiveeri tüdrukuid seda eriala valima ja napib infot töö 
iseloomu kohta

• Hirm olla ainus tüdruk kursusel



Kuidas tekitada tüdrukutes rohkem huvi karjääri vastu 
loodus-, täppis- ja tehnikateaduste ning tehnoloogia 
valdkonnas?

• Arutage loodus- ja täppisteadustega seotud müüte ja eelarvamusi. Küsige 
neilt, mis erialasid nad peavad rohkem naistele või meestele sobivaks. 
Arutage, miks nad nii arvavad, ning proovige koos leida näiteid 
tavapärasest erinevate elukutsevalikute kohta. Tüdrukud usuvad, et 
saavad mingil elualal hästi hakkama, kui näevad seal eeskujusid. Tooge 
näiteid loodus- ja täppisteadustes tegevate naiste kohta, kellega tüdrukud 
suudavad samastuda.

• Ei kõik tüdrukud ega kõik poisid ei ole ühesugused. Mõned teavad, mis 
neid huvitab ning vajavad hoiakuliste takistuste ületamiseks vaid väikest 
tuge, teised peavad alles avastama, et matemaatika, inseneriteadused ja 
tehnoloogia on nende jaoks, kolmandad välistavad enda jaoks igasuguse 
tegevuse LTT valdkonnas. Neid tundeid ja kogemusi tuleks osata kuulata 
ning arvestada. 



Soovitused karjäärinõustajatele



ÜKP fondide võrdõiguslikkuse 
kompetentsikeskus
Abimaterjalid, lisainfo, nõustamine, tugi: 
www.volinik.ee/kompetentsikeskus/

Liivi Pehk- liivi.pehk@volinik.ee
Iivika Kalden- iivika.kalden@volinik.ee

Telefon: 6269 054

http://www.volinik.ee/kompetentsikeskus/
mailto:liivi.pehk@volinik.ee
mailto:iivika.kalden@volinik.ee


Mängud

• http://www.eycb.coe.int/gendermatters/c
hapter_4/4_1.asp

• http://www.coe.int/et/web/compass

http://www.eycb.coe.int/gendermatters/chapter_4/4_1.asp
http://www.coe.int/et/web/compass


Vaata lisaks!

• http://Gender.sm.ee
• www.sm.ee/et/sooline-vordoiguslikkus
• www.volinik.ee ja 

www.volinik/kompetentsikeskus
• www.haridusjasugu.ee

http://gender.sm.ee/
http://www.sm.ee/et/sooline-vordoiguslikkus
http://www.volinik.ee/
http://www.volinik/kompetentsikeskus
http://www.haridusjasugu.ee/


AITÄH!


