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KUIDAS LUUA SOOLISE 
VÕRDÕIGUSLIKKUSE KAVA?

• Hetkeolukorra kaardistamine ja analüüs
• Teiste riikide kavade ja heade praktikatega tutvumine
• Juhtide ja töötajate meelsuse välja selgitamine
• Kaasav sooaudit
• Arutelud osakondadega
• Koosolekud juhtide, juhtkonnaga
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Meie olulisimad sammud:



HETKEOLUKORRA KAARDISTAMINE

• Kvantitatiivse info kogumine ja analüüsimine

• ETAg-i kogude liikmed, grantide taotlejad & saajad, 
retsensendid, (üli)õpilased, teadlaste üldpopulatsioon Eestis

• Naiste ja meeste esindatus ja kujutamine visuaalsetes 
materjalides

• Intervjuud tippjuhtide ja osakonnajuhatajatega

• Suhtlus töötajatega: praegused praktikad
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TEISTE RIIKIDE PRAKTIKAD

• SheFigures 2018: 56% EL ülikoolidest on soolise võrdõiguslikkuse kava

• Põhjamaad ja lääs: palju näiteid, kuid erinev lähtepositsioon

• GEAR toolkit

• Ka Eestis!

-> TÜ EMI soolise 

võrdõiguslikkuse kava
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JUHTIDE JA TÖÖTAJATE MEELSUSE 
VÄLJA SELGITAMINE. KOHTUMISED 

• Intervjuud tippjuhtide ja osakonnajuhatajatega

• Kohtumised osakondadega

• Oluline välja selgitada, milliste ideedega ollakse valmis kaasa 
minema

• Koosolekud juhtidega

• Olulisel kohal sisend osakondadest: kas mõtte taga on toetus
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KOHTUMISED

• Oluline tekitada omanditunne: meie kava

• Arutelud väiksemates gruppides: osakondade või ka 
ametikohtade järgi

• Kogemuste jagamine, uued ideed, vastu vaidlemine

• Täiendav kirjaliku tagasiside võimalus
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KAASAV SOOAUDIT

• Statistikaga kurssi viimine

• Mängulised ülesanded probleemidest rääkimiseks

• Rühmatööd probleemide põhjuste mõistmiseks
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VASTUSEIS

„Mul oleks ka halb tunne, kui 
ma istun siin laua taga ja olen 
kvoodi alusel saanud siia, kui 

teised on oma tubliduse alusel 
saanud. Kuidas siis nagu 

suhtutakse?“ 
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„Mehed ja naised ongi erinevad. 
Naised ei tahagi kõrgematele kohtadele, 

nad pigem loobuvad.“

„Bioloogina mind 
sooneutraalsus ei kõneta.“

„Nii kui me kasutame kvoote, 
me teeme kellelegi ülekohut.“

„Aeg ise teeb oma korrektiivid.“

„Lõppkokkuvõttes saab tekkida muutus, kui 
kogu ühiskond muutub. Pole võimalik ainult 

ühes nurgas mingit asja teha, kui terve 
ühiskond teises suunas liigub.“ „Aga meie?“



1. Sooteadlikkuse tõstmine teadusagentuuri töötajate ning 
kogude ja komisjonide liikmete seas

2. Võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine

3. Soolise tasakaalu suurendamine kogudes ja komisjonides ning 
retsensentide seas

4. Soolise tasakaalu suurendamine grantide, auhindade ja 
toetuste taotlejate ja saajate seas

5. Sooteadlikkus kommunikatsioonitegevustes
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EESTI TEADUSAGENTUURI SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE 
KAVA EESMÄRGID:



11

1. SOOTEADLIKKUSE TÕSTMINE AGENTUURI TÖÖTAJATE 
NING KOGUDE & KOMISJONIDE LIIKMETE SEAS

 Täiendame oma pädevusi soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

 Integreerime soolise aspekti enda poolt korraldatud koolitustesse.

 Koondame ja koostame infomaterjale soolisest võrdõiguslikkusest.

 Jagame organisatsioonisiseselt

oma kogemusi ja häid praktikaid

(siseseminarid, siseveeb jmt).



2. VÕRDSE KOHTLEMISE PÕHIMÕTETE JÄRGIMINE

 Vaatame üle oma reeglid ja regulatsioonid, kindlustamaks, et need

tagaksid kõigile võrdsed võimalused.

 Otsuseid ettevalmistavates materjalides peame silmas toetuste

taotlejate viibimist lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses või muud

põhjendatud eemalolekut teadusest.

 Otsuste tegemisel järgime võrdse kohtlemise põhimõtteid ja lähtume

sätestatud kriteeriumitest.

 Kogume tagasisidet võrdse kohtlemise põhimõtete järgmise kohta

otsustusprotsessides.
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3. SOOLISE TASAKAALU SUURENDAMINE KOGUDES 
JA KOMISJONIDES NING RETSENSENTIDE SEAS

 Pöörame ekspertide otsimisel teadlikult soole senisest enam tähelepanu.

 Võrdsete kandidaatide puhul eelistame alaesindatud soost kandidaati.

 Palume kandidaate esitavatel organisatsioonidel võimalusel nomineerida ka

alaesindatud soost kandidaate.

 Palume retsensentide soovitajatel esitada ka alaesindatud soost kandidaate,

juhime tähelepanu suurele soolisele tasakaalutusele retsensentide seas.

 Koostame statistilisi ülevaateid ja juhendmaterjale soolise aspekti

arvestamiseks.

13



4. SOOLISE TASAKAALU SUURENDAMINE 
GRANTIDE, AUHINDADE JA TOETUSTE TAOTLEJATE 

JA SAAJATE SEAS

• Esitame taotlusvoorude ja konkursside info sooneutraalselt ja kaasavalt.

• Jälgime grantide, auhindade ja toetuste taotlejate ja saajate soolist

jaotust.

• Toome taotlejate ja saajate info välja sugude lõikes.

• Jälgime nais- ja meessoost taotlejate edukuse määrasid.

• Suuname otsustajate tähelepanu teadvustamata eelarvamustele ja

soolise aspekti arvestamise olulisusele.

• Rõhutame soolise tasakaalutuse probleemi infopäevadel ja teistel

kohtumistel sihtrühmade ja nende esindajatega
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5. SOOTEADLIKKUS KOMMUNIKATSIOONITEGEVUSTES

 Jälgime keelekasutust ja hoidume soostereotüüpide taastootmisest.

 Avaldame kodulehel egulaarselt soolise võrd-

õiguslikkuse statistika põhinäitajaid teaduses.

 Jälgime naiste ja meeste esindatust

illustratiivsetes materjalides.

 Pressiteadete, uudiste, persoonilugude jm

koostamisel lähtume soolisest mitmekesisusest.

 Ürituste korraldamisel üritame tagada soolise

tasakaalu esinejate hulgas.

 Paneme rõhku soo välja toomisele erinevates

materjalides ja statistikas.
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KÄIMASOLEVAD TEGEVUSED

• NAISTEADLASTE 
MENTORLUSPROGRAMM „FELISE“

• 60 + 10 osalejat (TÜ, TLÜ, TTÜ)

• Uuring „Soolise võrdõiguslikkuse 
hetkeolukord ja parandamise viisid 
Eesti teaduses“ (tellija ETAg, teostaja 
RAKE)

• Soolise tasakaalu ja palgalõhe 
teemaleht

• AcademiaNet – naisteadlaste portaal 

• 2021- projekti aastakonverents Tartus
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LÕPETUSEKS

• Euroopa teadus- ja innovatsioonipäevad 2020: Euroopa 
Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi
peadirektor teatas, et uue raamprogrammi „Euroopa 
horisont“ taotlejatele* saab soolise võrdõiguslikkuse kava 
olema kohustuslik 

• -> Kõigile Eesti (teadus)asutustele VÕK?

• -> Muutused teadusagentuuri VÕK-is?
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