
Juhised TAT koostajale soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja 

ligipääsetavuse horisontaalse põhimõtte arvestamiseks 

 

Soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse horisontaalse põhimõttena arvestamise 

miinimumnõuded on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, artikli 9 

lõigetes 2 ja 3.  Kõikide meetmete kavandamisel, rakendamisel, seires ja hindamisel tuleb: 

1) tagada, et kogu programmide ettevalmistamise, rakendamise, seire, aruandluse ja hindamise ajal 
võetakse arvesse ja edendatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust, soolise aspekti arvestamist ning 
sooküsimuste lõimimist. 

2) võtta asjakohaseid meetmeid, et välistada programmide ettevalmistamise, rakendamise, seire, 
aruandluse ja hindamise ajal igasugune diskrimineerimine soo, rassi või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal.  Eelkõige võetakse 
kogu programmide ettevalmistamise ja rakendamise ajal arvesse puuetega inimeste ligipääsu. 

Horisontaalsete põhimõtetega arvestamist kõikides meetmetes jälgitakse EE2035 näitajatega. Soolise 
võrdõiguslikkuse, vähemusrühmadele võrdsete võimaluste loomise ja erivajadustega inimestele 

ligipääsetavuse tagamise näitajad on vastavalt:  

Soolise võrdõiguslikkuse indeks;  

Hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik,  

Ligipääsetavuse näitaja. 

Eesti 2035 näitajad on mõjuindikaatorid, mille saavutamisse panustavad rakenduskavas väga erinevad 
meetmed. TATis ja projektis tuuakse välja, millistesse Eesti 2035 horisontaalsete põhimõtete 
näitajatesse  panustatakse ja milliste tegevustega neid positiivselt mõjutatakse, kuid neile näitajatele 
sihttasemeid ei seata ja nende saavutamist ka meetme/projekti tasandil ei mõõdeta.  Näitajad ja 
neisse panustavad tegevused tuleb välja tuua TATis/seletuskirjas ning sisestada SFOSis meetme 
tegevuse üleste näitajate all. 

Samm 1. Selgita välja, kas meetmel on puutumus horisontaalsete põhimõtetega 

sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ja ligipääsetavus.  

Selleks vaata laiendatud meetmete tabelist EE2035 sihtide alt, kas meede omab puutumust soolise 

võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja/või ligipääsetavusega.  

➢ Kui meetmel ei ole märgitud puutumust ühegi nimetatud horisontaalse põhimõttega, siis 

tuleb tegevuste elluviimisel siiski järgida soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 

seaduses kirjeldatud kohustusi tööandjale  ja kehtivaid nõudeid ligipääsetavuse tagamiseks. 

Samuti tuleb horisontaalsete põhimõtetega arvestada projekti teavitustegevustes ja  jälgida, 

et teabematerjalide tekstid ja pildid ei sisaldaks soostereotüüpe ja eelarvamusi, ning oleksid 

ligipääsetavad ka nägemispuudega inimestele 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=ET#d1e2961-159-1
https://kompetentsikeskus.sm.ee/et/abiks-rakendajale/2021-2027/rakendusasutusele/vordsete-voimaluste-edendamine-2021-2027-meetmetes/soovitusi-vordsete-voimaluste-edendamise-tegevusteks/soolise-vordoiguslikkuse-vordsete-voimaluste-ja-ligipaasetavuse-edendamise-eesmargid-ja-valjakutsed
https://kompetentsikeskus.sm.ee/sites/default/files/featured_images/Teabematerjalide-koostamine_eestik.pdf


➢ Kui meetmel on märgitud puutumus ühe või mitme horisontaalse põhimõttega, tuleb läbi 

viia põhjalikum võrdõiguslikkuse analüüs ja selle põhijäreldusi esitada seletuskirjas. 

 

Samm 2.  Vii läbi võrdõiguslikkuse analüüs  

Paljud  poliitikaalgatused lähtuvad arvamusest, et üks lahendus sobibki kõigile, jättes tähelepanuta 

väga erinevad olukorrad, kuhu erinevad inimesed  nt soo, vanuse, rahvuse või erivajaduse tõttu sattuda 

võivad. Just need kategooriad määravad enamasti ka struktuurse ebavõrdsuse, põhjustades ühiskonna 

kihistumist ja tõrjutust ning piirates isikute valikuvabadust. 

 Analüüsi eesmärk on tuvastada probleemid soolises võrdõiguslikkuses,  võrdses kohtlemises, ja/või 

ligipääsetavuses TAT sekkumisvaldkonnas ja leida põhjused, mis sellise olukorrani on viinud.  

 

➢ Analüüsi sekkumise valdkonnas eri soost, vanuses, rahvusest, erivajadustega inimeste 

olukorda ja too välja erinevused.  

 

 

Kasuta selleks Statistikaameti andmeid, valdkondlikke uuringuid, aga  näiteks ka varasematel 

perioodidel sarnastes toetatavates tegevustes osalejate andmeid.  Statistilist infot soolise 

võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste edendamise ja ligipääsetavuse olukorra kohta eri 

valdkondades leiad ka kompetentsikeskuse digiväljaandest „vordsedvoimalused“ ning 

Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma aruannetest. Head soolise võrdõiguslikkuse 

statistikat eri valdkondades saab ka EIGE Soolise võrdõiguslikkuse indeksi raportitest. Lõhede 

ja probleemide tuvastamiseks valdkonnas vaata ka  soolise võrdõiguslikkuse, võrdse 

kohtlemise ja ligipääsetavuse juurprobleemide kirjeldusi  

 

 

➢ Mõtle läbi, mis võivad olla põhjused, et eri soost, vanuses, rahvusest, erivajadusega inimeste 

olukorras on erinevusi.   

 

 

Näiteks kas meeste ja naiste erineva osalemise, erinevate valikute jms põhjuseks on 

ühiskonnas levinud soostereotüübid ja soorollid? Millised takistused võivad olla eri vanuses, 

rahvusest või erivajadusega isikutel tegevustele/taristule/infokeskkonnale juurdepääsul, 

teenustel/tegevustes osalemisel jms? Millised vanusest, erivajadusest, aga ka näiteks 

soorollidest tulenevad igapäevaelupraktikad või kohustused on erinevatel sihtrühmadel, mis 

võivad nende valikuid, tegevusi, osalemist vms mõjutada?  

 

 

➢ Mõtle läbi, millised soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja/või ligipääsetavuse 

probleemid veel esinevad sinu meetme sekkumisvaldkonnas.  

 

Näiteks, milline on soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja/või ligipääsetavuse alane 

teadlikkuse tase? Milliseid piiravaid soostereotüüpe ja/või eelarvamusi sekkumisvaldkonnas 

https://www.vordsedvoimalused2020.ee/
https://riigikantselei.ee/ligipaasetavus
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/EE
https://kompetentsikeskus.sm.ee/sites/default/files/2023-01/juurprobleemid.pdf


esineb?  Kas tegevustele ligipääsetavus on tagatud kõigi nelja peamise puudeliigiga (liikumis-, 

nägemis-, kuulmis-, intellektipuue) inimestele?  

 

 Samm 3.  Planeeri tegevusi  soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, 

vähemusrühmadele võrdsete võimaluste loomiseks  ja ligipääsetavuse olukorra 

parandamiseks. 

Analüüsi tulemustest ja oma meetme tegevustest lähtuvalt planeeri tegevusi selgunud ebavõrdsuste 

tasandamiseks ja/või TAT valdkonnas teadaolevate soolise võrdõiguslikkuse ja/või võrdse kohtlemise, 

sh ligipääsetavuse juurprobleemide lahendamiseks.  

Kui  olukorra analüüsis joonistub välja sihtrühm, kes on ebasoodsamas seisus või alaesindatud, siis on 

oluline planeerida tegevusi, et  toetada selle sihtrühma osaluse suurendamist toetuste taotlemisel või 

tegevustes osalemisel ja nendest kasu saamisel. 

 

Tegevuste valikuks saab inspiratsiooni: 

➢ kompetentsikeskuse veebilehel olevast meetmete tabelist, kus iga meetme juures on 

kirjeldatud soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse edendamise 

eesmärke ja võimalikke tegevusi 

➢ Kompetentsikeskuse abimaterjalist, mis aitab välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste 

edendamise tegevusi saab konkreetse sekkumise raames planeerida.  Abimaterjal on 

projektidele, aga kohandatav ka TATile 

➢ RTK lehel TAT juhendi juures Eesti2035 maatriksis vastava EE2035 sihi juures olevatest mõju 

hindamise küsimustest. 

 

Valitud tegevused panustavadki  horisontaalsete põhimõtete edendamisse ja seega ka vastavasse  

EE2035 näitajasse:  

➢ Valitud soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevused panustavad  EE2035 näitajasse Soolise 

võrdõiguslikkuse indeks ;  

➢  Valitud tegevused võrdsete võimaluste loomiseks eri vanuses, rahvusest/ emakeelega, 

erivajadusega jne inimestele panustavad EE2035 näitajasse Hoolivuse ja koostöömeelsuse 

mõõdik;   

➢ Valitud ligipääsetavuse tagamise tegevused panustavad  EE2035 näitajasse Ligipääsetavuse 

näitaja; 

 

 

 

 

https://kompetentsikeskus.sm.ee/et/abiks-rakendajale/2021-2027/rakendusasutusele/vordsete-voimaluste-edendamine-2021-2027-meetmetes/soovitusi-vordsete-voimaluste-edendamise-tegevusteks/soolise-vordoiguslikkuse-vordsete-voimaluste-ja-ligipaasetavuse-edendamise-eesmargid-ja-valjakutsed
https://kompetentsikeskus.sm.ee/sites/default/files/featured_images/Projekti-tegevuse-moju-vordsetele-voimalustele.pdf
https://confluence.rmit.ee/pages/viewpage.action?pageId=184709413


 

 Näide analüüsist ja selle põhjal valitud tegevustest:  

Tabel 1 

Horisontaalne 
põhimõte 

Eesti 2035 näitaja  Olukorra kirjeldus Tegevused soolise 
ebavõrdsuse 
vähendamiseks ja/või 
vähemusrühmadele 
võrdsete võimaluste ja  
ligipääsetavuse 
tagamiseks  

a) Eri rahvusest, 
vanuses, 
erivajadusega 
inimestele 
võrdsete 
võimaluste 
loomine 

Hoolivuse ja 
koostöömeelsuse 
mõõdik 

Eestisse elama asunud 
välismaalased ja Eestisse 
tagasipöördujad on 
sageli ebavõrdses 
olukorras võrreldes 
teiste kohalike elanikega, 
sest nad seisavad 
teenuste tarbimisel 
silmitsi mitmete 
barjääridega: näiteks ei 
ole teenused neile 
keeleliselt arusaadavad, 
nad võivad kogeda 
ametnike stereotüüpset 
suhtumist, lisaks 
puuduvad sageli 
võimalused või oskused 
kohalikus elus kaasa 
rääkida..  

Tegevuste raames 
koolitatakse 
uussisserändajate, erineva 
keele- ja kultuuritaustaga 
inimeste ja 
tagasipöördujatega kokku 
puutuvaid kohaliku tasandi 
ametnikke, et nad oleksid 
valmis erineva taustaga 
sihtrühmadele teenuseid 
pakkuma ning oleksid 
samas ka teadlikud võrdse 
kohtlemise ja 
ligipääsetavuse 
põhimõtetest ning 
olemasolevatest 
valdkondlikest 
riigiteenustest, kuhu 
kliente suunata. Lisaks 
toetatakse kohalike 
omavalitsuste teenuste 
analüüsimist ja 
arendamist, et kõrvaldada 
teenuste kasutamise 
barjääre TAT-i 
sihtrühmadele, sealhulgas 
analüüsitakse ka 
sihtrühmasiseseid rühmi 
(mehed, naised, erinevas 
vanuses ja erinevast 
rahvusest inimesed), et 
selgitada välja, kas nende 
vajadustes ja kogemustes 
esineb erinevusi. 
Tegevuste raames luuakse 
vastavalt vajadusele KOV-
ide juurde osaluskogud, 
kus TAT-i sihtrühmad 
saavad kohaliku elu 



puudutavates küsimustes 
kaasa rääkida ja arvamust 
avaldada. 

b)sooline 
võrdõiguslikkus 

Soolise 
võrdõiguslikkuse 
indeks 

Pererändega tulijad on 
enamasti naised ning 
nendel on teiste 
rändeliikide raames 
tulijatega võrreldes 
suurem oht ühiskonnast 
eemale jääda. Pereränne 
tähendab elamisloa 
taotlemist pereliikme 
juurde, kellel on Eestiga 
seos töötamise vm 
alusel, kuid kaasatulijal 
otsene seos vastuvõtva 
ühiskonnaga puudub. 
Seega tuleb sellele 
sihtrühmale eraldi 
tähelepanu pöörata.  

Kavandatakse tegevusi  
pererändega tulijate 
teavitamiseks ning 
programmi tegevustesse 
kaasamiseks. Pererändega 
tulijaid kaasatakse 
vastavalt vajadusele 
loodavatesse kohalikesse  
osaluskogudesse ning 
osaluskogude loomisel 
arvestatakse soolist 
tasakaalu.  

c) ligipääsetavus Ligipääsetavuse 
mõõdik 

Sihtrühmade seas võib 
olla erivajadusega, 
sealhulgas liikumis-, 
nägemis-, kuulmis- või 
intellektipuudega 
inimesi, seetõttu tuleb 
tegevustes 
ligipääsetavust laiemalt 
silmas pidada. 

Programmi raames välja 
töötatud teenused, 
juhendmaterjalid ja 
veebilehed peavad olema 
ligipääsetavad: veebilehed 
arvestavad WCAG nõudeid 
ning olulisel kohal on 
teenuste ja materjalide 
keeleline kättesaadavus 
eesti keelest erineva 
emakeelega 
sihtrühmadele. 
Kontaktteenuste välja 
töötamisel peetakse 
silmas, et ruumid oleksid 
ligipääsetavad liikumis-, 
nägemis-, kuulmis- ja 
intellektipuudega 
inimestele ning 
lapsekäruga vanematele. 

    

 



Samm 4. Analüüsi tulemuste, valitud tegevuste ja  vastavate EE2035 näitajate 

kirjeldamine TAT käskkirjas ja määruses 

A) TAT käskkiri 

1) Toetuse andmise eesmärgid  

Selles punktis nimetatakse: horisontaalne põhimõte, millega on puutumus; tegevused, millega 

panustatakse horisontaalse põhimõtte edendamisse ja EE2035 näitaja, millesse tegevustega 

panustatakse. Kui puutumus horisontaalsete põhimõtetega toetatavate tegevuste lõikes erineb, 

tuleb see seletuskirjas ära märkida. 

Näide:  

1.3. Toetatavad  tegevused  arvestavad   Euroopa   Parlamendi   ja   nõukogu määruse (EL) nr 

2021/1060 artiklis 9 nimetatud horisontaalseid põhimõtteid ja  panustavad   riigi pikaajalise  

arengustrateegia  „Eesti 2035“  aluspõhimõtete hoidmisesse ning sihtide .... ja ... saavutamisse. 

Nimetatud aluspõhimõtete hoidmist ja sihtide saavutamist soolist võrdõiguslikkust, võrdseid   

võimalusi,   ligipääsetavust,   keskkonna-   ja kliimaeesmärke ning tasakaalustatud regionaalset 

arengut  (nimetada vaid need horisontaalsed põhimõtted, millega on puutumus) toetaval moel  

jälgitakse järgmiste EE 2035 näitajatega: 

 

• „Soolise võrdõiguslikkuse indeks“. Näitajasse panustatakse soolise võrdõiguslikkuse 

alase teadlikkuse tõstmise tegevustega.  

• „Hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik“. Näitajasse panustatakse eri vanuses ja 

rahvusest inimestele võrdsete võimaluste tagamisega tegevustes osalemisel.  

• „Ligipääsetavuse näitaja“. Näitajasse panustatakse erivajadusega inimestele 

ligipääsetavuse tagamisega infole ja kommunikatsioonile. 

• … vajadusel lisada tasakaalustatud regionaalarengu ja/või kliimaeesmärkide näitajad 

 

2) TAT seletuskirjas kirjeldatakse sama punkti juures (või soovi korral lisas tabelina nagu eelnev 

tabel 1,)  võrdõiguslikkuse analüüsi tulemused (tuuakse välja olulisemad erinevused eri soost, 

rahvusest, vanuses, erivajadusega inimeste olukorrast ning soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete 

võimaluste ja/või ligipääsetavuse juurprobleemid) ja kirjeldatakse konkreetsed tegevused, 

millega analüüsis välja toodud ebavõrdsuste leevendamisse panustatakse 

Näide :  

Sooline võrdõiguslikkus: Toetatavad tegevused panustavad teadlikkuse tõstmisele soolisest 

võrdõiguslikkusest. Selleks lisatakse koolitusprogrammidesse soolise võrdõiguslikkuse 

moodul. Näitaja: soolise võrdõiguslikkuse indeks. 

Võrdsete võimaluste loomine eri vanuses, rahvusest, erivajadusega inimestele: Info 

levitamisel toetusskeemi raames planeeritavatest tegevustest arvestatakse eri sihtrühmade 

poolt enimkasutatavate infokanalitega. Samuti arvestatakse toetusskeemi raames korraldatud 

tegevuste puhul osalejate erineva taustaga, et muuta osalemine võimalikult turvaliseks ja 

kättesaadavaks olenemata inimese, rahvusest, vanusest või erivajadusest. Näitaja: hoolivuse 

ja koostöömeelsuse mõõdik. 



Ligipääsetavus: Tegevuste elluviimisel järgitakse Puudega inimeste erivajadustest tulenevad 

nõuded ehitisele.  Koolituste ja ürituste läbiviimisel tagatakse ligipääsetavus hoonele ja 

ruumidele (sh invatualetid, pesemisruumid, majutusruumid) ning infole ja kommunikatsioonile 

nelja peamise puudeliigiga inimestele (nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuue). 

Vajadusel tagatakse viipekeele tõlge, kirjeldustõlge või kirjutustõlge. Näitaja: Ligipääsetavuse 

näitaja. 

 

3) Sihtrühm 

Sihtrühma all on soovitatav tuua välja ka võrdõiguslikkuse analüüsist selgunud 

sekkumisvaldkonnas /-tegevustes alaesindatud rühmad ja riskirühmad. Sealhulgas on oluline 

analüüsida ka varasematel perioodidel sarnastes tegevustes osalenute jaotust soo, vanuse, 

emakeele ja kus võimalik ka erivajaduse järgi.  Näiteks,  starditoetuse taotlejate hulgas on 

vähem naisi kui mehi, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on alaesindatud mehed, koolist 

väljalangejate hulgas on rohkem mehi jne. 

 

4) Aruandlus  

TAT käskkirja punkti 13 lisada lause: Lõpparuandes tuleb lisaks vahearuandes nõutavale infole 

esitada teave tegevuste panusest TAT käskkirjas punktis ………..(nimetada TAT käskkirja punkt, 

kus on kirjeldatud EE2035 näitajad, millega mõõdetakse horisontaalsetesse põhimõtetesse 

panustamist) välja toodud EE2035 näitajatesse, millega jälgitakse  horisontaalsete põhimõtete 

edenemist. 

 

5) Muud nõuded 

Kulude abikõlblikkus- kus asjakohane, tuleks välja tuua, et ligipääsetavuse tagamise kulud on 

abikõlblikud 

Näiteks: 

Abikõlblikud on:  

• konverentside, seminaride, koosolekute, koolituste kulu sh neljale peamisele 

puudeliigile (nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuue) ligipääsetavuse 

tagamine füüsilises ja virtuaalses keskkonnas; 

Eelnõustamine- kui toetuse    saajad    peavad    enne    ostumenetluse    või    riigihanke 

väljakuulutamist  ja  läbiviimist  läbima  eelnõustamise  etapi,  siis  on soovitatav 

eelnõustamisel selgitada ka ÜSM artiklist 9 tulenevaid nõudeid horisontaalsete 

põhimõtetega (sh sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine ja ligipääsetavus) 

arvestamiseks tegevuste elluviimisel.  

6) Elluviija kohustused 

Horisontaalsete põhimõtetega tuleb samuti arvestada projekti 

kommunikatsioonitegevustes.  

Teavitustegevustes tuleks tõsta esile EL põhiväärtusi ja  jälgida, et teavitustekstid ja pildid ei 

sisaldaks soostereotüüpe ega eelarvamusi ja rääkida ka ühtekuuluvuspoliitika 

horisontaalsetest põhimõtete rakendamisest ja saadavast kasust. Ligipääsetavus infole ja 

kommunikatsioonile tuleb tagada nelja peamise puudeliigiga (nägemis-, kuulmis-, liikumis-, ja 

intellektipuue) inimestele.   

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055


 

B) TAT määrus 

TAT määrus peab andma toetuse taotlejale selguse oma projektides horisontaalsete põhimõtetega 

arvestamiseks toetatavate tegevuste planeerimisel ja elluviimisel, tulemuste mõõtmisel ja projekti 

aruannetes tulemuste kajastamisel. 

 

1) Toetuse andmise eesmärk ja tulemused 

Määruse paragrahvis 3 kirjeldatakse: horisontaalne põhimõte, millega toetatavatel tegevustel 

on puutumus; peamised tegevussuunad, millesse projektid peavad horisontaalse põhimõtte 

edendamiseks panustama ja EE2035 näitaja, millega panust horisontaalse põhimõtte 

edendamisse riigi tasandil jälgitakse. Kui puutumus horisontaalsete põhimõtetega toetatavate 

tegevuste lõikes erineb, tuleb see seletuskirjas ära märkida. 

 

Näide:  

Toetatavad  projektid arvestavad   Euroopa   Parlamendi   ja   nõukogu määruse (EL) nr 2021/1060 

artiklis 9 nimetatud horisontaalseid põhimõtteid ja  panustavad   riigi pikaajalise  arengustrateegia  

„Eesti 2035“  aluspõhimõtete hoidmisesse ning sihtide .... ja ... saavutamisse. 

Nimetatud aluspõhimõtete hoidmist ja sihtide saavutamist soolist võrdõiguslikkust, võrdseid   

võimalusi,   ligipääsetavust,   keskkonna-   ja kliimaeesmärke ning tasakaalustatud regionaalset 

arengut  (nimetada vaid need horisontaalsed põhimõtted, millega on puutumus) toetaval moel 

jälgitakse puutumuse korral projektides järgmiste EE 2035 näitajatega: (lisa asjakohased näitajad) 

 

Olenevalt toetusskeemist võivad erineda viisid, kuidas horisontaalsete põhimõtete edendamisse 

panustatakse: 

• Toetusskeemides, kus toetatavad tegevused  on võrdlemisi kitsalt määratletud (näiteks 

jalgrattateede ehitus, koolituste läbiviimine jne), on TATis võimalik horisontaalsete 

põhimõtetega puutumus ja panustavad tegevused ära määratleda. Sellisel juhul oleksid 

TATis nimetatud EE2035 näitajad ja soovitatud tegevused kõikidele projektidele kehtivad 

ning neid tuleks TATis kajastada sarnaselt käskkirjale (vt käskkirja alt punktid p 1-5).  

Seletuskirjas tuleb selgitada, kuidas projektid toetatavate tegevuste raames saavad kaasa 

aidata  horisontaalsete põhimõtete  edendamisele. Nt jalgrattatee ehitamisel tuleb järgida 

kehtivaid ligipääsetavuse nõudeid, koolituste läbiviimisel panustada ka soolise 

võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisesse,  tegevustes leida 

võimalused seni alaesindatud rühma osaluse suurendamiseks jne. 

NB! Ühe TAT raames võib erinevatel toetatavatel tegevustel olla puutumus erinevate 

horisontaalsete põhimõtetega. Samuti  võivad ka eri toetatavate tegevuste raames erineda 

tegevused, millega ühe ja sama horisontaalse põhimõtte edendamisse panustatakse.    

• Toetusskeemides, kus rahastatakse toetuse saaja mingit tüüpi tegevust (näiteks 

ettevõtlustoetused, innovatsiooniprojektid, erinevad teadusprojektid jms), kuid toetuse 

saaja tegevusvaldkonnad ja nende poolt ellu viidavad tegevused võivad olla väga 

erinevad, peavad projektid ise hindama projekti tegevuste puutumust horisontaalsete 

põhimõtetega, st läbima käesoleva juhendi sammu 1.  Seletuskirjas tuleb selgitada, et 

projekt peab lähtuvalt oma tegevustest ise hindama kas ja millise horisontaalse 



põhimõttega tal on puutumus ja puutumuse korral kavandama tegevusi horisontaalsesse 

põhimõttesse panustamiseks. 

 

NB! Mõtle läbi ja kirjelda määruse seletuskirjas ka need edendamise tegevused, mida teeb RA või 

RÜ. Näiteks infopäeva korraldamine, et teavitada alaesindatud rühma (nt naisettevõtjaid) 

toetatavatest tegevustest ja toetuse taotlemise võimalustest. Projektide eelnõustamise käigus 

horisontaalsete põhimõtetega arvestamise nõuete selgitamine jms. 

2) Toetatavad tegevused 

Toetatavate tegevuste juures võib kirjeldada täiendavaid tegevusi või nõudeid horisontaalsete 

põhimõtetega arvestamiseks 

Näide: 

§ 4. Toetatavad tegevused 

  (4) Ühenduste prioriteedi raames toetatakse järgmisi tegevusi: 

1) ….  

2)…. 

 (8) TEN-T raudtee- ja maanteevõrgustike ehitamisel ja rekonstrueerimisel lähtutakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu suunistest üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise kohta ja selles 

sätestatud ligipääsetavuse nõuetest. 

 

3) Nõuded     taotlusele 

§ 14. Nõuded taotlusele 

Vastavalt Ühendmääruse § 4 lõikele 1 tuleb taotluses kirjeldada ka tegevusi horisontaalsete 

põhimõtete (sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine ja ligipääsetavus) edendamiseks 

projektis, mida mõõdetakse EE2035 näitajatega Soolise võrdõiguslikkuse indeks, Ligipääsetavuse 

näitaja, Hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik. Soovitav oleks see nõue ka TAT seletuskirjas välja 

tuua. 

 

Taotlusele esitatavad nõuded võivad sisaldada ka täiendavaid nõudeid taotlejale horisontaalsete 

põhimõtetega arvestamise kohta. 

Näide: Taotlus peab sisaldama lisaks ühendmääruse § 4 lõikes 2 sätestatule järgmisi andmeid ja 

dokumente:  

• taotleja kinnitus, et projekti tegevuste elluviimisel järgitakse ehitusseadustiku § 11 

lõike 4 alusel kehtestatud puudega inimeste erivajadustest tulenevaid nõudeid 

ehitisele, kui see on asjakohane (Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 

määrus nr 28 "Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele") 

 

4) Projektivaliku kriteeriumite valik ja kirjeldamine  

Seirekomisjoni poolt on kinnitatud üldised valikukriteeriumid, mis kehtivad kõikidele ÜKP 2021-

2027 rakenduskava raames toetatavatele meetmetele. Üheks üldiseks valikukriteeriumiks on: 

„Projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega.“ Kui TAT 

tegevustel on puutumus horisontaalsete põhimõtetega sooline võrdõiguslikkus, võrdne 

kohtlemine ja/või ligipääsetavus, tuleb seda kriteeriumit projektide valikul rakendada ja TATis 

projekti valikukriteeriumite all kirjeldada. 

 

Kriteeriumiga hinnatakse, kuidas lisaks projekti vahetutele eesmärkidele võetakse arvesse ja  

aidatakse kaasa Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega seotud  

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055


horisontaalsete põhimõtete (sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused, ligipääsetavus,  

kestlik areng, keskkonnakaitse ja kliimaneutraalsus ning täiendavalt regionaalareng)  

eesmärkide saavutamisele ja panustatakse seeläbi vastavasse strateegia riigi pikaajalise  

arengustrateegia näitajasse. 

 

Kriteerium võib olla nii vastavuskriteerium kui kvaliteedikriteerium. Vastavuskriteeriumi puhul 

hinnatakse taotluse ja selle lisade vastavust esitatud nõuetele. 

 Näiteks, kas taotlusele lisatud investeeringuprojektis on kaetud ligipääsetavuse teema. Kas taotlus 

sisaldab analüüsi projekti tegevuste puutumuse kohta horisontaalsete põhimõtetega? Kas 

taotluses on kirjeldatud tegevused horisontaalsete põhimõtetega arvestamiseks vms.  Taotlused, 

mis vastavuskriteeriumile ei vasta, edasi hindamisele ei lähe.  

Praktikas on projektide valikul horisontaalsete põhimõtetega arvestamise hindamisel rohkem 

kasutusel kvaliteedikriteerium, mille puhul antakse projektile, mis rohkem panustab 

horisontaalsete põhimõtete edendamisse rohkem punkte. Hinnatakse, kas projekt sisaldab 

tegevusi soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja/ või ligipääsetavuse edendamiseks ja   

kas valitud tegevused on asjakohased. 

 

Näide: 

§  16.  Projektide  (investeeringu  kava  ettepanekute)  hindamine, valikukriteeriumid ja -

metoodika:   

(1) Nõuetele    vastavaks    tunnistatud    projekte    hinnatakse    järgmiste valikukriteeriumite  

alusel,  mille  osakaalud  koondhindest  on  järgmised (seirekomisjoni kinnitatud valikukriteeriumid 

peavad siin olema kaetud): 

1) Projekti kooskõla Eesti pikaajalise arengustrateegia aluspõhimõtete ja sihtidega (10%) 

2)…  

jne 

(3) Projekte hinnatakse lõikes 1 nimetatud valikukriteeriumite lõikes skaalal 

1) 10% 

2) …. 

jne  

 

5) Sihtrühm 

Sihtrühma all on soovitatav tuua välja ka võrdõiguslikkuse analüüsist selgunud 

sekkumisvaldkonnas /-tegevustes alaesindatud rühmad ja riskirühmad. Sealhulgas on oluline 

analüüsida ka varasematel perioodidel sarnastes tegevustes osalenute jaotust soo, vanuse, 

emakeele ja kus võimalik ka erivajaduse järgi.  Näiteks,  starditoetuse taotlejate hulgas on vähem 

naisi kui mehi, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on alaesindatud mehed, koolist väljalangejate hulgas 

on rohkem mehi jne. 

 

6) Aruandlus  

Lõpparuandes  tuleb lisaks vahearuandes nõutavale infole kajastada ka ellu viidud tegevuste 

panust puutumust omavate horisontaalsete põhimõtete edendamisele. 

 

7) Muud nõuded 

Kulude abikõlblikkus- kus asjakohane, tuleks välja tuua, et ligipääsetavuse tagamise kulud on 

abikõlblikud 

Näiteks: 



Abikõlblikud on: 

• konverentside, seminaride, koosolekute, koolituste kulu sh neljale peamisele puudeliigile 

(nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuue) ligipääsetavuse tagamine füüsilises ja virtuaalses 

keskkonnas; 

Eelnõustamine- kui toetuse    saajad    peavad    enne    ostumenetluse    või    riigihanke 

väljakuulutamist  ja  läbiviimist  läbima  eelnõustamise  etapi,  siis  on soovitatav eelnõustamisel 

selgitada ka ÜSM artiklist 9 tulenevaid nõudeid horisontaalsete põhimõtetega (sh sooline 

võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine ja ligipääsetavus) arvestamiseks tegevuste elluviimisel. 

 

8) Elluviija kohustused 

Horisontaalsete põhimõtetega tuleb samuti arvestada projekti kommunikatsioonitegevustes. 

Teavitustegevustes tuleks tõsta esile EL põhiväärtusi ja  jälgida, et teavitustekstid ja pildid ei 

sisaldaks soostereotüüpe ega eelarvamusi ja rääkida ka ühtekuuluvuspoliitika horisontaalsetest 

põhimõtete rakendamisest ja saadavast kasust. Ligipääsetavus infole ja kommunikatsioonile tuleb 

tagada nelja peamise puudeliigiga  (nägemis-, kuulmis-, liikumis-, ja intellektipuue) inimestele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


