
  
Infokiri  
 
Käesolevast infokirjast leiate ülevaate ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse tegemistest  
ja valdkondlikest uudistest.  
 
https://kompetentsikeskus.sm.ee/ 
 

Kutsu kolleeg võrgustikku 
Saadame seekord infokirja laiemale ringile ja oleme lisanud kontaktide hulka uusi tulijaid 
välisvahendite meeskondades. Kui Sa leiad, et võrgustikku peaks kuuluma lisaks Sulle (või Sinu asemel) 
teisi kolleege, kutsu neid liituma – võib kirjutada kertu.poial@sm.ee või liituda meie kodulehel 
https://kompetentsikeskus.sm.ee/et/vordsete-voimaluste-edendamise-vorgustik 

Võrgustikku kuuluvad struktuurivahendite kasutamise eest vastutavad rakendusasutuste ja 
rakendusüksuste eksperdid ning poliitikakujundajad. Võrgustiku eesmärk on toetada 
struktuurivahendite planeerijaid ja kasutajaid võrdsete võimaluste edendamisel vahetades infot, häid 
kogemusi ja metoodikat. Võrgustik kohtub 2 korda aastas.  
 

Võrgustiku kohtumine 
Meil on rõõm teatada,  et 9.06 kell 10 - 13 toimub üle pika aja ÜKP võrdsete võimaluste edendamise 
võrgustiku kohtumine. Kohtumisel räägime kindlasti uue perioodi nõuetest võrdsele kohtlemisele, 
soolise võrdõiguslikkusele ja ligipääsetavusele ning TATide koostamisest, kavas on ka muid huvitavaid 
teemasid. Kohtumisel saame arutada ka teie töö käigus tekkinud küsimusi ja mõtteid. Et arutelusid 
paremini ette valmistada, palun saatke meile oma küsimusi ja teemasid, millest tahaksite rohkem 
kuulda (kertu.poial@sm.ee). 
 
Euroopa Horisont eeldab taotlejatelt soolise võrdõiguslikkuse kava 
Euroopa horisont on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021-
2027.  See koondab hulka erinevaid Euroopa Komisjoni rahastusmeetmeid, mis on kohandatud 
teaduse ja innovatsiooni valdkondade vajadustele ning mida rakendatakse peamiselt avatud 
taotlusvoorude kaudu. Olenevalt taotlusvoorust saavad projektikonkurssidel osaleda teadusasutuste 
teadlased, teadusasutused, ettevõtted, riigiasutused, KOV-d, kodanikuühendused ja erialaliidud. 

2021. aastast  kehtib Euroopa horisont programmist rahastuse taotlejatele nõue koostada 
organisatsioonile soolise võrdõiguslikkuse kava.  

Organisatsioonide toetamiseks kava koostamisel on  EIGE uuendanud teadus- ja arendusasutustele 
ning avalikule sektorile mõeldud soolise võrdõiguslikkuse kavade koostamise juhendit (GEAR). 
Juhend annab põhjaliku ülevaate, kuidas kava koostada ja tutvustab praktilisi võimalusi 
organisatsioonis soolise võrdsuse suurendamiseks. 

Juhend asub siin: Gender Equality in Academia and Research - GEAR tool | EIGE (europa.eu) 

 



Euroopa Komisjonil on ilmunud kaks ülevaadet soolise palgalõhe kohta  
DG Employment on avaldanud ülevaate soolise palgalõhe kohta noorte hulgas. EL keskmine palgalõhe 
vanuses 25-29 on 7,2% (Eestis 15%), suur osa sellest on nö selgitamata palgalõhe, eriti arvestades, et 
selles vanuses ei mängi veel suurt rolli perekondlikud kohustused ja eelnev karjäär. Üldiselt joonistub 
välja, et meeste kõrgema palga puhul on teguriks valdkonnavalik – mehed töötavad kõrgemini 
tasustatud valdkondades. Naiste kõrgemas palgas mängib rolli parem haridus – kõrgema 
haridustasemega naised teenivad rohkem kui madalama haridustasemege mehed.  

Loe lähemalt siit: Employment and Social Developments in Europe Quarterly Review looks into 
factors behind the gender pay gap among young people - Employment, Social Affairs & Inclusion - 
European Commission (europa.eu) 

Teine uuring käsitleb palgalõhet kultuuri- ja loovsektoris. Kas siin soosib töötasu mehi, palgalõhes 
mängivad suurt rolli soostereotüübid. Nii on ka loovsektoris mehed kõrgematel positsioonidel (isegi 
kui valdkonnas tegutseb rohkem naisi), naiste loodud teoste hinnad on madalamad ja tihti nähakse 
naisi pigem muusade, mitte loojatena. Selgub ka, et loovmaailmas kehitav varjatud ja mitteformaalsed 
hierarhiad ja võimusuhted, mis teeb naistel selles vallas edenemise keerulisemaks. 

Täpsemalt saab lugeda siit: Gender gaps in the cultural and creative sectors - Publications Office of the 
EU (europa.eu) 

  
 *** 
  
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.  
  
  
Lehepiir  
  
 


