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Käesolevast infokirjast leiate ülevaate ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse tegemistest 
ja muud huvitavat ning kasulikku seoses soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse 
edendamise valdkonnaga. 
 
Analüüs „Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastatud projektides“ 
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus tutvustas 15. detsembril võrdsete võimaluste 
edendamise võrgustikule Haap Consulting OÜ poolt läbi viidud analüüsi „Sooline võrdõiguslikkus ja 
võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides: toetuse kasutajate 
teadlikkus, motivatsioon ja selle suurendamise võimalused“. Analüüsi keskmes on projektide 
elluviijate kogemus võrdsete võimalustega arvestamisel ning sisaldab soovitusi, kuidas muuta soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavusega arvestamine projektides süsteemsemaks 
ning toetuse taotlejate ja projektide elluviijate jaoks selgemaks ja kasutajasõbralikumaks. Kirjale on 
lisatud esitluse slaidid. Analüüsi lõppraporti avaldame jaanuaris 2022.  
 

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuses alustab tööd Kertu Põial 
Alates 3. jaanuarist liitub Sotsiaalministeeriumi ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskusega 
Kertu Põial, kes võtab üle Lee Maripuu tööülesanded. Kertu tuleb kompetentsikeskusse 
Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonnast, kus ta töötas struktuurivahendite 
kasutamise valdkonnas. Kertuga saab ühendust kertu.poial@sm.ee. 
 

Kompetentsikeskuse digiväljaanne „Võrdsed võimalused 2020“ on täiendatud värskete 
andmetega 
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse digiväljaanne koondab andmeid erinevate 
sotsiaalsete rühmade (naised, mehed, noored, vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest 
inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus, ettevõtlus, 
vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, tervis ning keskkond. Digitööriista andmed võimaldavad lihtsasti 
jälgida trende ja arenguid struktuurivahendite kasutamise peamistes valdkondades ning riiklikes ja EL 
strateegiates seatud eesmärkide poole püüdlemist. 
Loe lähemalt: https://www.vordsedvoimalused2020.ee/ 
 

Ilmunud on kogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ 
Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on ilmunud artiklikogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“, 
mis võtab kokku viimase 10 aasta peamised arengud soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. 
Kogumikus kirjeldavad 22 autorit soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast naiste ja meeste positsiooni 
tööelus, muutunud pereelu, naiste ja meeste rolli poliitikas, hariduse ja soo seoseid, 
kodanikuühiskonna arengut, tervist ja vananemist, naistevastast vägivalda ning meedia rolli. Samuti 
leiab kogumikust mitmeid olulisi uusi ja päevakajalisi teemakäsitlusi, nagu seksuaalne ahistamine, 
keskkonnaprobleemide kokkupuutepunktid soo ning soolise ebavõrdsusega, rändeküsimuse sooline 
dimensioon ning naiste osalemine idufirmade tegevuses. Kogumiku autoritena lõid kaasa Riina Sikkut, 



Rainer Kattel, Barbi Pilvre, Mari-Liis Sepper, Ülle-Marike Papp, Marion Pajumets, Helen Biin, Piret 
Karro, Helen Talalaev, Pirjo Turk, Tiina Tambaum, Raili Marling jpt.  
Loe lähemalt: https://vordsuskeskus.ee/sites/default/files/2021-
11/TEEL%20TASAKAALUSTATUD%20%C3%9CHISKONDA%20III.pdf  
 

Euroopa Parlamendi resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse kohta 
Euroopa Parlament andis 15. detsembril 2021. välja resolutsiooni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
kohta Euroopa Liidus, milles juhitakse tähelepanu olulistele väljakutsetele soolise võrdsuse eesmärkide 
saavutamisel. Muu hulgas märgitakse resolutsioonis, et liikmesriigid peavad astuma praktilisi samme, 
mis tagaksid naistele ja meestele võrdse juurdepääsu tööturule ja tööhõivele ning samaväärsele 
palgale. Komisjoni ja nõukogu kutsutakse üles tagama, et kõik 2021.–2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku eelarveeraldised järgiksid soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet ning edendaksid 
soolõimet ja soolisest võrdõiguslikkusest lähtuvat eelarvestamist kõigis liidu poliitikavaldkondades; 
samuti nõutakse soolise võrdõiguslikkuse indeksi lisamist sotsiaalvaldkonna tulemustabelisse ja 
sooliselt eristatud andmete esitamist; naiste majanduslikku sõltumatust edendavate meetmete 
toetamist kõigi ELi programmide ja struktuurifondide kaudu ning Euroopa Sotsiaalfondi strateegilist 
rakendamist soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, naiste tööturule pääsu ja sinna naasmise 
hõlbustamiseks ning naiste töötuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ning kõigi diskrimineerimise 
vormide vastu võitlemiseks. 
Loe lähemalt: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0500_ET.pdf 
 

Tehisintellekt, platvormitöö ja sooline võrdõiguslikkus 
EIGE on andnud välja lühikese poliitikaanalüüsi „Artificial intelligence, platform work and gender 
equality“, milles vaadeldakse seda, kuidas tehisintellekti järjest suurenev kasutuselevõtt ja 
platvormitöö kasv on muutnud töömaailma. Nii tehisintellektil kui platvormitööl on suur potentsiaal 
luua uusi võimalusi soolise võrdsuse saavutamiseks, kuid samal ajal võivad nad ka tugevdada 
soostereotüüpe, seksismi ja diskrimineerimist tööturul. Loe lähemalt: 
https://eige.europa.eu/publications/artificial-intelligence-platform-work-and-gender-
equality#downloads-wrapper 
 
Arenguseire Keskuse analüüsi „Platvormitöö Eestis 2021“ tulemused näitavad, et keskmine regulaarne 
platvormitöötaja on suurema tõenäosusega mees (51,4% mehed ja 48,6% naised) ja elanikkonna 
keskmisest noorem (enim platvormitöötajaid on vanuses 25 – 44).  Loe edasi: 
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2021/06/2021_platvormitoo_luhiraport.pdf 
 

Euroopa Komisjoni hariduse ja koolituse valdkonna Eesti aruanne 
Ilmunud on EK hariduse ja koolituse valdkonna 2021. aasta Eesti aruanne. Aruanne põhineb kõige 
värskematel kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel andmetel ning selles hinnatakse kõigi ELi liikmesriikide 
olulisimaid poliitikameetmeid haridusvaldkonnas. Ülevaatest leiab statistilise ülevaate peamistest 
haridusvaldkonna näitajatest, haridussüsteemi tugevatest külgedest ja probleemidest. Samuti on 
analüüsis juttu kutseharidusest ja täiskasvanuõppest ning kõrghariduse ajakohastamise meetmetest. 
Aruandest selgub, et soolisi lõhesid esineb kogu haridussüsteemis alates haridussüsteemist 
varajasest lahkumisest kuni kõrghariduse omandamiseni. Loe lähemalt: 
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/eceec5ab-57de-11ec-91ac-01aa75ed71a1 
 
*** 
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskusest ja võrdsete võimaluste edendamise 
võrgustikust  
 
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus. Aitame suurendada 
struktuurivahendite planeerijate ja kasutajate teadlikkust soolise võrdõiguslikkusest, võrdsest 



kohtlemisest ja ligipääsetavusest ning toetame rakendusasutusi ja rakendusüksusi võrdsete võimaluste 
lõimimisel meetmete väljatöötamisse ning rakendamisse. 
Võrdsete võimaluste edendamise võrgustik koondab rakendusasutuste ja rakendusüksuste eksperte 
ja poliitikakujundajad, kes oma igapäevases töös vastutavad struktuurivahendite kasutamise eest. 
Võrgustiku eesmärk on toetada struktuurivahendite planeerijaid ja kasutajaid võrdsete võimaluste 
edendamisel, vahetades infot, häid kogemusi ja metoodikat. Jagame infot võrgustikuga igakuises 
uudiskirjas ning saame kokku kaks korda aastas. Olete teretulnud infokirja jagama kolleegide ja teiste 
huvilistega. Palun andke julgesti teada, kui soovite kellegi lisamist infokirja saajate ja võrgustiku listi, 
või kui te ei soovi infokirja saada.  
 


