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Võrdsete võimaluste edendamise kohustus

Struktuurivahendite rakendamise 2014-2020 perioodil on 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates projektides kõikide 
tegevuste kavandamisel, elluviimisel, seires ja hindamisel 
kohustuslik:

 edendada soolist võrdõiguslikkust
 vältida diskrimineerimist (soo, vanuse, rahvuse, 

nahavärvuse, puude, seksuaalse sättumuse, 
veendumuse alusel) 

 tagada puudega inimestele juurdepääs
Proaktiivne lähenemine!



Toetusskeemi panus soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisse 

Eesmärk 1: tööealise inimese hoolduskoormuse 
vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul 
jätkamise toetamine.

Tulemus: väheneb hooldaja (enamasti naised) 
hoolduskoormus, paraneb naiste positsioon tööturul 
ning väheneb vaesusrisk.

Suure mitteformaalse (lähedase 
isiku) hooldusvajaduse tõttu 
nähakse just naisi enne ametlikku
pensioniiga tööturult lahkumas.  

Hoolduskohustuse tõttu oli 
2019. aastal tööturult 
eemal 12,2 tuhat naist ja 
3,5 tuhat meest



Toetusskeemi panus puudega inimeste 
võrdsete võimaluste tagamisse

Eesmärk 2: tööealise erivajadustega inimese toimetuleku 
toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise 
võimekuse suurendamiseks

Tulemus: paraneb tööealise erivajadusega inimese 
toimetulek ja suureneb võimekus siseneda tööturule või 
jätkata tööturul ning väheneb sotsiaalne tõrjutus

20-64 aastaste puudega 
inimeste tööhõivemäär 
2018. aastal oli 39,8%



Võrdsete võimaluste tagamine avalike 
teenuste osutamisel

Kõik osutatavad hoolekandeteenused peavad olema 
ligipääsetavad, kättesaadavad, sama kvaliteetsed ja 
andma sama väärtust kõigile inimestele, olenemata 
nende soost, rahvusest, vanusest ja puude 
olemasolust.
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Milles väljendub ebavõrdne kohtlemine?

• Vältimine, ignoreerimine

• Alahindamine, ülehoolitsemine

• Ahistamine, väärkohtlemine

• Tuginemine stereotüüpidele ja eelarvamustele

• Halb teeninduse kvaliteet või teenuse osutamisest 
keeldumine

• Ligipääsetavuse puudumine

• Vajalike kohanduste tegemisest keeldumine

• Diskrimineeriv keelekasutus

• Ohvristamine



Soostereotüüpide ja eelarvamuste 
mõju meie hoiakutele ja käitumisele

1. Hindamise läbiviimine hooldusvajaduse ja 
sotsiaalteenuste määramiseks



Kuidas hoolekande teenuste osutamisel 
tagada võrdsed võimalused eri soost, vanuses, 
rahvusest, puudega inimestele?

1. Kaardista olukord- kogu ja analüüsi teenuse 
kasutajate osakaalu, teenuse iseloomu, rahulolu 
teenusega, kulu jt andmeid teenuse kohta soo, vanuse, 
rahvuse, puude lõikes

2. Too välja erinevused ja analüüsi põhjusi- kas esineb 
takistusi teenusele ligipääsetavuses, puudus 
informatsioonist, teenus ei vasta vajadustele vms

3. Arenda teenust või muuda teenuse osutamise korda

4. Küsi teenuse kasutajatelt tagasisidet



Koduhooldusteenuste analüüs Rootsis 
Botkyrka omavalitsuses

Analüüsiti meestele ja naistele osutatavate koduhooldusteenuste
mahtu, kulusid ja teenuste iseloomu

Uuringu tulemused näitavad, et avalike teenuste mahu, kulu ja 
iseloomu analüüs soolises lõikes annab olulist teavet

• võimalikust ebavõrdsest juurdepääsust teenusele

• sooliselt stereotüüpsest lähenemisest teenuse osutamisele, mis 
toob kaasa erinevused meestele ja naistele osutatavate teenuse
kvaliteedis

ning võimaldab vajalike meetmete rakendamise ja teenuste
ümberkujundamise abil pakkuda paremaid avalikke teenuseid nii 
meestele kui naistele.



Teenused puudega inimestele

• Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamine peab 
soodustama puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja nende 
täielikku kaasamist kogukonda, sh juurdepääs tööturule

• Iseseisva toimetuleku toetamine ei tähenda ainult puudega 
inimese põhivajaduste rahuldamist vaid ka tuge juurdepääsul 
informatsioonile ja vajadusel tuge otsuste tegemisel

• Oluline on tagada, et teenuste osutamisel säiliks puudega 
inimesel otsustusõigus selle üle, kes on tema tugiisik, millist 
tuge talle pakutakse, kus seda pakutakse ja millal



Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta resolutsioon 
intellektipuudega inimeste ja nende perede õiguste 
kohta COVID-19 kriisi ajal 

• liikumispiirangud on tõsine probleem mitte ainult 
intellektipuudega inimestele, vaid ka kõigile vaimuhaigusega 
inimestele, sest isoleeritus ainult süvendab probleeme

• COVID-19 kriis mõjutab intellektipuudega inimesi 
tõenäolisemalt, kuna neil on raskem saada teavet nakkuse 
ennetamise ja hügieeni kohta, nad sõltuvad füüsilisest 
kontaktist tugiisikutega ning kuna mõne puude puhul esineb 
neil ka muid seotud terviseprobleeme

• intellektipuudega inimestele tuleb pakkuda psühholoogilist 
tuge, et leevendada liikumispiirangute mõju



Häid praktikaid

• Alternatiivne elukeskkond dementsetele eakatele (green
care farms),  https://vimeo.com/109903443

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projekt „Go Green & Care“, 
https://www.hariduskeskus.ee/index.php/erasmus-
strateegiline-koostoeoe/238-go-green-care

• Eakate päevakeskuse ja lastehoiu ühendamine, 
https://www.youtube.com/watch?v=VSG_FCQ10fA

• MTÜ Special Needs Solutions koostööplatvorm ühendab 
erivajadusega käsitöötegijad, tooraine pakkujad ja kliendid, 
https://pood.erivajadus.eu 

• IT lahendused – Helpific, https://helpific.com/et; CareMate, 
https://www.caremate.ee



Projekti tegevuste ja tulemuste mõju 

• tänu hoolduskoormuse vähenemisele on paranenud naiste positsioon tööturul ja
on suurenenud tööhõivesse liikunud naiste osakaal (naissoost osalejad, kes kuus
kuud pärast teenuse saamise algust on tööturul)

• naistel ja meestel on võrdsemad võimalused töö, pere- ja eraelu ühitamiseks

• puudega inimeste toimetulek on paranenud ja tööhõivesse liikunute osakaal on
suurenenud (erivajadusega inimesed, kes kuus kuud peale hoolekandeteenuse
saamise algust on tööturul)

• hoolekandeteenused on ligipääsetavad puudega inimestele ja erineva
emakeelega inimestele

• eri soost, vanuses, rahvusest ja puudega inimestele on tagatud võrdsed
võimalused hoolekandeteenustele juurdepääsuks ja neist kasu saamiseks
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Abimaterjalid, lisainfo, nõustamine ja tugi 

https://kompetentsikeskus.sm.ee

E-post:  kompetentsikeskus@sm.ee



Aitäh!
Liivi Pehk

liivi.pehk@sm.ee


