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Võrdsete võimaluste edendamise 
kohustus

Perioodil 2014-2020 on Euroopa Liidu struktuuri- ja 
investeerimisfondidest rahastatavates projektides tegevuste 
kavandamisel, elluviimisel, seires ja hindamisel kohustuslik:

 edendada soolist võrdõiguslikkust

 vältida diskrimineerimist (soo, vanuse, rahvuse, 
nahavärvuse, puude, seksuaalse sättumuse, 
veendumuse alusel) 

 tagada puuetega inimestele juurdepääs

Proaktiivne lähenemine!



Info taotlusvormis: Kas projekt on naiste ja 
meeste võrdseid võimalusi toetava mõjuga?

Mõju on toetav, kui projekti:

– tegevuste peamiseks eesmärgiks on soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine või

– tegevuste kavandamise ja elluviimise kõikides etappides 
on arvestatud soolist aspekti

– tulemus- ja väljundindikaatorite baas- ja sihttasemed 
näitavad soolise ebavõrdsuse /soolise lõhe vähenemist 
poiste ja tüdrukute /meeste ja naiste olukorras



„Teeme+“ tegevuste eesmärk ja loodetav 
mõju soolise võrdsuse edendamisele

Tagatud on võrdsed võimalused tegevustes 
osalemiseks ning paranenud on sooline 
tasakaal LTT erialadel (%)

- toetatavad tegevused aitavad äratada ja 
arendada tütarlastes huvi LTT valdkonna ning 
inseneri- ja teadlaskarjääri vastu

- julgustavad tütarlapsi osalema LTT 
huvihariduses ja huvitegevustes 

(„Teeme+“ määrus, seletuskiri)



„Teeme+“ 

Kuidas mõõta võrdsete võimaluste eesmärgi 
saavutamist?

Mõõdikud:

– LTT valdkonna erialade sisseastujate ja 
lõpetajate osakaal soo lõikes 

– tüdrukute osakaal kõigist LTT valdkonna 
huvihariduses ja huvitegevustes osalejatest 

– ankeetküsitlused, millega mõõdetakse 
tütarlaste huvi ja/või teadmiste kasvu LTT 
valdkonna erialade vastu 



„Teeme+“
Soolist võrdõiguslikkust edendavad tegevused projektides:

1) Tegevused, mis on suunatud alaesindatud grupi 
(tüdrukud) huvi äratamisele ja suurendamisele LTT 
erialade vastu

2) Poiste ja tüdrukute huvide ja vajadustega
arvestamine LTT valdkonna huvitegevustes

3) Soostereotüüpide kummutamine karjäärivõimaluste 
ja teadusteemade tutvustamisel

4) Metoodikate ja abimaterjalide väljatöötamine ning 
huviringide juhendajate koolitamine tüdrukutes LTT 
huvi ja pädevuse arendamiseks jms



Miks peaks rohkem naisi valima LTT 
eriala?

• Eesti kõrgtehnoloogilises või teadmusmahukas 
tootmises ja teenustes on puudu nii ca 30 000 
töötajat kui ka ca 30000 töökohta. 

• Matemaatika osatähtsus tehnoloogiate peale 
tulemisega pigem kasvab ja seda tuleb õpetada ka 
mitte-reaalainete inimestele 

• Mitmekesisus tööjõus aitab kaasa ettevõtetes 
loomingulisuse, tootlikkuse ja innovatsiooni kasvule

Allikas: Töö ja oskused 2025,  http://oska.kutsekoda.ee/wp-
content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf







Miks tüdrukud ei vali LTT erialasid?

• Ühiskonnas levinud stereotüüpsed hoiakud, et  
LTT erialad sobivad paremini meestele

• Tüdrukutel puuduvad naissoost eeskujud LTT 
erialadel

• Eelarvamus, et LTT erialadel õpitavad ained on 
liiga keerulised

• Info, mida edastatakse LTT erialade ja õppekavade 
kohta ei motiveeri tüdrukuid neid erialasid valima 
ja napib infot töö iseloomu kohta 

• Hirm olla ainus tüdruk kursusel



Teadus väidab:

• Stereotüüpsed ühiskonnapoolsed ootused sunnivad 
inimesi omandama just neid omadusi ja võimeid ning 
rolle, mida naistelt ja meestelt, tüdrukutelt ja poistelt 
on oodatud. 

• Käitumismustreid vormivad eelkõige ootused, mis 
edastatakse igapäevase suhtlemise käigus 
täiskasvanute ja laste vahel.

• Soolised eelistused tegevuse, värvide, mänguasjade 
jmt osas on sotsiaalselt konstrueeritud. 



Milliste oskuste ja omaduste arendamist peetakse oluliseks poiste 
ja tüdrukute kasvatamisel?

(Soolise võrdõiguslikkuse monitooring, 2013)



Millal hakkavad toimuma 
ametivalikud?

• Valikuprotsess algab tunduvalt varem kui 
keskhariduse omandamise lõpusirgel (Leach ja 
Zepke 2005). 

• 14. eluaastaks on enamikul noortel välja 
arenenud kaks karjäärivalikuga seotud pädevust –

• mina-käsitus (ingl self-concept) ja 
• ametialadega seotud taju. 

Karjäärivaliku tegemisel lähtutakse sel ajal 
ametiala mainest ja 
tajutud maskuliinsusest/feminiinsusest (Gottfredson 2005).



Noorte haridusvalikuid mõjutavad:

• varasem kokkupuutumus valdkonnaga
• kuvand seal õppivatest ja töötavatest inimestest ja 

tööst
• tugevus teatud õppeainetes
• karjäärivõimalused 
• ühiskonnas kinnistunud stereotüübid naistele ja 

meestele sobivatest erialadest („pole minu ala“, )

Allikas: Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud. Keskharidusastme lõpetajate 
valikute uuringu aruanne, Praxis 2012



Näiteks eelarvamus, stereotüüpne 
hoiak…

• et matemaatika  on poiste/meeste  värk

– loob norme, määrab tüdrukute hoiakuid 
ja suuremat ärevust

– tekitab kõrgema  esinemis/sooritusärevuse isikule, kes 
peab täitma ülesandeid,  mille kohta arvatakse, et 
samalaadsete isikute rühm ei saa sellistega hakkama



Stereotüüpe toetavad kuvandid



Sooteadlik teavitustegevus





Kuidas muuta LTT huvitegevus 
tüdrukutele atraktiivsemaks?

1. Õpetaja, lapsevanema või tööandjana püüa 
vabaneda sinus endas peituvatest 
eelarvamustest tüdrukute võimete ja sobivuse 
kohta LTT erialadele

Stereotüübi testid: 
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.understandingprejudice.org/iat/genframe.htm

http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.understandingprejudice.org/iat/genframe.htm


Kuidas muuta LTT huvitegevus 
tüdrukutele atraktiivsemaks?

2. Käed külge!
Uuringud näitavad, et mida rohkem on lapsed loodusteadustega tegelenud ja kokku 
puutunud, seda suurem on nende motivatsioon õppida LTT erialasid ja veendumus, et 
loodusteadused on huvitavad ja nauditavad 

• näita seotust igapäevaelu probleemidega

• selgita, mis on kasu inimestele

• loo mitteformaalne õpikeskkond



Head praktikad
CanTEEN

Innovatiivne veebileht, kus läbi mängude ja 
erinevate interaktiivsete tegevuste  püütakse 
suurendada tüdrukute huvi loodusteaduste ja 
tehnoloogia vastu ja innustatakse neid valima 
LTT erialasid.

http://canteengirl.org/

http://canteengirl.org/


Uued mänguasjad



Kuidas muuta LTT erialad tüdrukutele 
atraktiivsemaks?

3. Näidata loodusteaduste- ja tehnoloogia erialade 
mitmekesisust- igaüks võib leida endale sobiva ameti

On ameteid
- mis on suunatud teiste inimeste aitamisele
- kus on vaja palju suhelda ja teha koostööd
- kus on vaja koolitaja oskusi jne

https://www.wisecampaign.org.uk/uploads/wise/files/People
LikeMe_Poster_PrintMe.pdf

https://www.wisecampaign.org.uk/uploads/wise/files/PeopleLikeMe_Poster_PrintMe.pdf


Head praktikad
People like me

Innovaatiline lähenemine motiveerimaks tüdrukuid valima edasiõppimiseks LTT 
erialasid
Motiveerimisel kasutatakse lähenemist, kus tüdrukud määravad enda isiksusetüübi 
ning seejärel näidatakse, et samasugused inimesed nagu nemad on LTT erialadel 
töötades edukad ja õnnelikud
Abimaterjalid õpetajatele tundide läbiviimiseks kasutades „people like me“ 
metoodikat 
Sihtgrupp 11-14 aastased tütarlapsed

https://www.wisecampaign.org.uk/about-us/wise-projects/people-like-me

https://www.wisecampaign.org.uk/about-us/wise-projects/people-like-me


Kuidas muuta LTT huvitegevus 
tüdrukutele atraktiivsemaks?

4. Paindlik lähenemine tegevuste valikule
• huvi äratamiseks võib kasutada teemasid, mis 

tüdrukuid rohkem huvitavad ja aitavad lahendada 
igapäevaelu probleeme

• jõukohased ülesanded- mitte liiga kerged ega liiga 
rasked

• vajadusel tüdrukute tiimide moodustamine

• naisteadlaste ja -inseneride kaasamine eeskujudena



Head praktikad
Science: It’s a people thing- töötuba 
Töötoa algatajad on WISE ja Intel. Töötoa eesmärgiks on äratada  
tüdrukutes huvi erialade vastu, kus nad on alaesindatud nagu füüsika 
ja arvutiteadused.

Töötoas arutatakse müüte ja fakte naiste
ja LTT erialade kohta. Kuidas need erialad on 
seotud teemadega, mis on tüdrukutele olulised
ja räägitakse huvitavatest ametitest LTT valdkonnas.

http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/people-
thing/page_61998.html

http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/people-thing/page_61998.html


Kuidas muuta LTT huvitegevus 
tüdrukutele atraktiivsemaks?

5. Sundimatu õhkkonna loomine
• koostöö ja sõprussuhete soodustamine
• välise surve vältimine   
• eneseusalduse tugevdamine, positiivse eduelamuse 

loomine
• emotsionaalne tugi

Küsi tagasisidet, kuula ja arvesta nii poiste kui 
tüdrukute arvamusega ning muuda huvitegevus nii 

tüdrukutele kui poistele huvipakkuvaks



Head praktikad
Digigirls õpitoad
MTÜ TechSisters korraldab alates 2013. aastast Digigirlsi
õpitube. 
• Õpitubades räägitakse ja õpetatakse, kuidas ehitatakse 

äppe, disainitakse kasutajasõbralikke veebikeskkondi, 
millega tegelevad tarkvaratoodete projektijuhid, 
analüütikud ja testijad ning millised on paljud muud 
võimalikud IT-ala kutsevalikud. 

• Õpitubasid viivad läbi IT-valdkonnas töötavad naised. 
• Noortel on võimalus ise katsetada, kuidas täpselt näevad 

välja erinevad rollid  IT-ettevõttes ja saada valdkonnas 
töötavatelt naistelt nõu, mida tasub õppida ja kuidas ise 
enda oskusi suurendada

http://www.digigirls.ee/opitoad

http://www.digigirls.ee/opitoad


http://science-girl-thing.eu/en

http://science-girl-thing.eu/en


Kokkuvõtteks
Camilla Schreiner, Oslo ülikool

• Ei saa julgustada tüdrukuid valima huvi- ja erialasid 
nagu poisid. Nad ei soovi seda teha.

• Tuleks näidata, et loodus- ja tehnikateadustes on palju 
sellist, mis sobib tüdrukute/naiste huvide ja 
ideaalidega.

• Selleks, et tüdrukud sooviksid õppida insenerideks, 
tuleb neile näidata, et LTT ja inseneriks õppimine 
annab positiivse panuse ühiskonnale. 

• Tüdrukud peavad saama öelda, et nende 
karjäärivalikud on tähtsad ja tähendusrikkad…

• http://kifinfo.no/en/2016/05/physics-can-be-feminine

http://kifinfo.no/en/2016/05/physics-can-be-feminine


Sooteadlik pedagoogika

• eesmärgiks iga lapse enesehinnangu ja -teadvuse 
ning enesekindluse areng, 

• sooliste ja soogruppide vastanduste vältimine ning 
• laste vabastamine piiravatest eelarvamustest ja 

soostereotüüpidest.

http://www.haridusjasugu.ee/about/



• Keelatud on igasugune diskrimineerimine soo, 
rassi või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuse, puude või seksuaalse sättumuse
põhjal.

• Projektide ettevalmistamisel ja rakendamisel:
• projekti tiimi valikul /värbamisel

• partnerite valikul

• kaasamisel

• tegevuste elluviimisel

Veel kohustusi – diskrimineerimise 
vältimine



Ligipääsu tagamine:
• Füüsilisele keskkonnale

• Transpordile

• Teabele ja suhtlusele, sealhulgas IKT-le

• Toodetele ja teenustele, mida pakutakse 
avalikkusele, sh huviharidus- ja huvitegevus

Rohkem ringe ja tegevusi, kus on kõik noored koos 
sõltumata, kas noorel on erivajadus või mitte

(Praxise mõttehommik, 09.03.2016)

Puuetega inimeste juurdepääs
HEV noorte huviringides osalemise toetamine



ÜKP võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Abimaterjalid, lisainfo ja nõustamine, tugi 
http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus

Liivi Pehk- liivi.pehk@svv.ee
Iivika Kalden- iivika.kalden@svv.ee

Telefon: 6269 054

http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus
mailto:liivi.pehk@svv.ee
mailto:iivika.kalden@svv.ee


Tänan!

Liivi Pehk
liivi.pehk@svv.ee

6269 054
ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht

Võrdõigusvoliniku kantselei

mailto:liivi.pehk@svv.ee

