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Sissejuhatus
Perioodi 2014–2020 Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ÜF, ERDF, ESF, EAFRD ja EMFF)
kasutamise aluseks sõlmiti 20. juunil 2014. a Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel partnerluslepe1, mis on
Euroopa Liidu vahendite kasutamise alusdokumendiks. Selles on kokku lepitud, et kõigi meetmete
puhul tuleb ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamiseks ning sotsiaalsete
suhete ja sidemete tugevdamiseks lähtuda sotsiaalsete rühmade (sh naised ja mehed, puudega
inimesed, vanemaealised, noored, eri rahvuste ja rassi esindajad, erinevate veendumuste,
usutunnistuse ja seksuaalse sättumusega inimesed) vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning
arvestada, kuidas kavandatavad meetmed võivad mõjutada nendesse gruppidesse kuuluvate liikmete
olukorda ühiskonnas, seades eesmärgiks nende võrdsete võimaluste ja võrdsuse ning soolise
võrdõiguslikkuse saavutamise.
Partnerlusleppes on loetletud soolise ebavõrdsusega seotud probleemvaldkondadena naiste ja
meeste töötust, mitteaktiivsust, erinevusi elueas, sooliseid stereotüüpe ning haridus- ja
kutsevalikuid. Lepe eeldab proaktiivsete tegevuste kavandamist ja ellurakendamist, nende mõjude
hindamist ja meetmete arendamist sellisteks, mis püstitatud soolise võrdsuse eesmärke aitavad
täita.

Suurem osa poliitikaalgatustest toetub valdavalt seisukohale, et üks lahendus sobib kõigile, jättes
tähelepanuta väga erinevad olukorrad, millesse erinevad inimesed sattuda võivad, nt kas oma soo,
vanuse, rahvuse või puudelisuse tõttu. Just need kategooriad määravad enamasti ka struktuurse
ebavõrdsuse, põhjustades ühiskonna kihistumist ja tõrjutust ning piirates isikute valikuvabadust.
Jätkusuutliku ja säästva arengu raames räägitakse kolmest komponendist – majanduslik areng,
keskkonnakaitse ja sotsiaalne võrdsus. Säästva inimarengu põhimõteteks on üldsuse kaasatus, vaesuse
leevendamine ja soolise võrdsuse saavutamine. Seetõttu ongi struktuurivahendite kasutamise
eeltingimusteks püstitatud arvestamine kahe läbiva teemaga – keskkonnakaitse ja soolise võrdsuse
eesmärkidega.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1303/2013 (ühissätete määrus) artikli 7 kohaselt on
soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise e diskrimineerimise vältimise
põhimõtte järgimine ÜKP fondide rahastuse kasutamisel kohustuslik. Sama sätte kohaselt tuleb erilist
tähelepanu pöörata sooküsimuste lõimimisele ja puudega inimeste juurdepääsetavusele, millest
soolise võrdsuse kõrval sõltub ühiskonna sotsiaalne sidusus2 – ühiskonnaliikmete võrdsus ja heaolu.

1

Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020
http://www.struktuurifondid.ee/public/PA_EE_20062014_ET.pdf
2
“Sotsiaalse sidususe all mõistame ühiskonna võimekust tagada oma kõigi liikmete heaolu, vähendada erinevusi
ja vältida polariseerumist. Sidus ühiskond koosneb üksteist toetavatest vabadest inimestest, kes saavutavad oma
ühiseid eesmärke demokraatlikult.“ (Council of Europe 2004). Council of Europe (2004). Council of Europe
New Strategy for Social Cohesion. http://www.coe.int/t/dg3/ socialpolicies/
socialcohesiondev/source/RevisedStrategy_en.pdf; ja
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Sotsiaalne sidusus tugineb sotsiaalsele usaldusele, kindlustundele, vastastikusele abistamisele, ühiselt
jagatud väärtustele ja võrdsetele võimalustele.
Võrdsed võimalused puuduvad sellistesse gruppidesse kuuluvatel isikutel, kelle suhtes on ühiskonnas
levinud mingid eelarvamused, negatiivsed hoiakud, kelle huvid on allutatud domineerivate,
võimulolevate gruppide huvidele või kes on marginaliseeritud ja tõrjutud. Nii ongi diskrimineerimine
keelatud selliste omistatud tunnuste alusel, mis ei sõltu inimesest endast – sugu, rahvus, vanus, puue
jne, aga mille alusel sageli otsustatakse ka üksikindiviidide üle.
Sotsiaalse sidususe ja võimaluste võrdsustamise eesmärgil toetatakse nii suhteid omataoliste grupis,
et suurendada grupisisest solidaarsust ja vastastikust (enese)abistamist kui ka suhteid teistsuguste
huvide, võimaluste, kogemustega jne gruppidega.
Euroopas on pikka aega olnud põhiküsimuseks võitlemine soolise võrdsuse eest ja rahvuse alusel
diskrimineerimise vastu, püütud vähendada soolisi stereotüüpe ning eelarvamuslikku suhtumist
eakatesse ning puudega isikutesse. Eelarvamuslik suhtumine ühiskonna erinevatesse gruppidesse ning
sellest tingitud otsene või kaudne, enamasti teadvustamata, ebasoodsam kohtlemine ehk
diskrimineerimine suurendab vaesusriski ja ühiskonnaliikmete sotsiaalset tõrjutust.
Eestis on soolise võrdõiguslikkuse poliitika valdkonnas olnud mitmeid muudatusi sõnavaras, mis on
kahtlemata kaasa toonud tõlgendusraskusi. Soolise võrdõiguslikkuse tähendust sisustatakse nii
väärtuse, põhimõtte kui ühiskonna arenguseisundiga ja seda ei saa tõlgendada lihtsalt naiste ja meeste
võrdsusena seaduse ees. Lisaks naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidele enamikes
eluvaldkondades, mille rikkumist tunnetanud isik saab ise oma õiguste kaitseks asjaomaste organite
poole pöörduda, on soolise võrdsuse saavutamisel tegemist ka rahvusvahelise riikliku kohustusega,
mis näeb ette eelkõige naiste ebasoodsama olukorra parandamist3.
Varasema soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia (i.k gender mainstreaming) mõiste4
asemel on kasutusel suupärasem „soolõime“ mõiste, mis tähendab nii soolise võrdõiguslikkuse
eesmärkide silmaspidamist kui ka sugude olukorra, huvide, kogemuste ja vajadustega üheaegset
arvestamist.
Kohustus tuleneb EL aluslepingutest, SoVS § 9 sätestatud normidest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määruse nr 1303/2013 (ühissätete määrus) artiklist 7. Sooline võrdõiguslikus ja vähemusgruppidele
võrdsete võimaluste loomine läbiva teemana võib esialgu jääda umbmääraseks ja soovitud eesmärkide
saavutamise viisid teadvustamata. Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi taotlemine näiteks ei piirdu

OECD (2012) käsitleb sotsiaalset sidusust kolmes erinevas, kuid võrdselt olulises võtmes: sotsiaalne kaasatus,
sotsiaalne kapital ja sotsiaalne mobiilsus. OECD(2012). Perspectives on Global Development 2012: Social
Cohesion in a Shifting World. OECD Publishing. doi: 10.1787/persp_glob_dev‐2012‐en.
3
ÜRO konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. RT II 1995, 5, 31
https://www.riigiteataja.ee/akt/23988
4
Uudissõna tuletati strateegilise kavandamise põhimõttest ja tähendas, et kõrgemal rahvusvahelisel tasandil
püstitatud soolise võrdsuse strateegilisi eesmärke peeti silmas kõigil madalamatel tasanditel (regionaalsel,
riiklikul, institutsionaalsel, programmilisel ja projektide ning tegevuste tasandil) ja laiuti kõigis ühiskonnaelu
valdkondades, kus soolise ebavõrdsuse probleemid ja soosüsteemi olemus ilmnes.
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võrdsete võimaluste loomisega. Seetõttu võib ainult läbiva teema pealkiri vähendada soolise
võrdõiguslikkuse kui tulemuste võrdsuse tähendust.
On märgata tendentsi, et võrdse kohtlemise mõistet tõlgendatakse ühesuguse kohtlemisena.
Ühesugune kohtlemine aga ei taga võrdsust, sest inimeste lähtepunktid ja võimalused, mis sõltuvad
peamiselt väliskeskkonnast, on erinevad. Tegeliku võrdsuse saavutamine eeldab ühiskonnas
diskrimineerivate protsesside märkamist, nendega võitlemist ja ebavõrdsuse aktiivset vähendamist.
On ilmselge, et lähenemised, mis püüavad avada sotsiaalse kihistumise põhjuseid ja neid mõjutada
ning vähendada, aitavad kaasa meetmete koosmõjule, projektide tegevuste fokuseeritusele ja
vähendavad nende rakendamise killustatust. Vastavalt Rahandusministeeriumi poolt koostatud
läbivate teemade juhendile tuleb eelkõige arvestada, et ebasoodsamas olukorras on inimesed soo,
rahvuse, puude või vanuse tõttu.
Soolise võrdsuse edendamiseks ja soolõime strateegia rakendamiseks on oluline märgata meetmete
ja meetme tegevuste soolist aspekti ja osata hinnata, millised on kavandatavate poliitikate/meetmete
tagajärjed meestele ja naistele. Kui kahe kõige suurema grupi puhul ilmnevad sotsiaalsed erinevused,
tuleb asjakohaseid poliitikaid/meetmeid ümber kujundada nii, et kavandatavatest tegevustest oleks
tagatud naistele ja meestele võrdväärne kasu.
Sooline võrdsus on sõnastatud kahe sotsiaalse grupi tulemuste võrdsusena, mis avaldub statistilistes
ja kvalitatiivsetes andmetes nende õiguste, kohustuste, vastutuste ja võimaluste kohta. Võimaluste
võrdsust/ebavõrdsust hinnatakse reaalsete tulemuste alusel enamasti statistiliselt.
Soolise tasakaalu all peetaksegi enamasti silmas nais- ja meesosalejate arvulist tasakaalu, aga ka seda,
et naiste ja meeste õigused, kohustused, võimalused ja vastutused on võrdsed. Seega ei käsitleta soo
kategooriat ainult bioloogiliste erinevuste tähistamiseks ning sotsiaaldemograafilise tunnusena, mille
alusel isikuid kahte enam-vähem võrdsesse rühma liigitatakse, vaid arvestatakse, et soo kategooria
tähistab ka sotsiaalseid erinevusi ehk ebavõrdsust naiste ja meeste rollides, staatuses, võimalustes,
kohustustes, õigustes jms. Meestele ja naistele omased rollid, kohustused ja õigused pole bioloogiliselt
tingitud, vaid on ühiskonnast õpitud käitumismallid. Sugu/soolisus pole ainult indiviidi tunnus, vaid
kogum reegleid, ettekirjutusi, ootusi naistele ja meestele sobiva ja neilt oodatava käitumise kohta.
Soolise ebavõrdsuse põhiprobleemideks on: naiste majanduslikult ebasoodsam olukord, sh sooline
palgalõhe, hariduslik ebavõrdsus, tööturu horisontaalne ja vertikaalne segregatsioon, naiste väiksem
osalemine otsustustasanditel, perekohustuste ebavõrdne jagunemine, töö- ja pereelu ühitamise
raskused.
Eri vanuse- ja rahvusgruppide puhul on oluline silmas pidada, et mingid poliitikad, tegevused,
kriteeriumid, millest sõltub osasaamine fondide poolt toetatavatest hüvedest, ei jätaks isikuid nende
vanuse või rahvuse tõttu ebasoodsamasse olukorda ehk ei oleks otseselt või kaudselt diskrimineerivad.
Võrdne kohtlemine eeldab, et oleks välja selgitatud noorte (16-25) ja eakate (54+) naiste ja meeste
erinevad olukorrad, probleemid ja barjäärid, mille kõrvaldamine võimaluste võrdsuse tagab.
Kaugemad eesmärgid on püstitatud eakate poliitikas ja lõimumisprogrammides.
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Puudega isikute puhul tuleb tagada nende juurdepääs ÜKP fondide rahastuse toel rakendatavatele
tegevustele ja teenustele, järgides universaaldisaini põhimõtteid, juurdepääsu teabele ning ÜRO
puudega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglitele, pidades silmas ÜRO puuetega
inimeste õiguste konventsiooni põhimõtteid.
Juhul, kui kavandatud tegevused ei ole suunatud spetsiaalselt ühegi võrdsete võimaluste läbivas
teemas nimetatud grupi ebavõrdsuse vähendamiseks ja staatuse parandamiseks, on oluline seada
hangetes, projektides sellised valiku- ja hindamiskriteeriumid, mis toetaksid nii soolise võrdsuse kui ka
vähemusgruppide võimaluste võrdsuse edendamist. Kas ja kuidas tegevused on arvestanud ja
mõjutanud läbiva teema „võrdsed võimalused“ eesmärke, saab hinnata vahe- ja lõpparuannetes ainult
vastavate andmete ja informatsiooni olemasolul.
Võimaluste võrdsuse kui läbiva teemaga arvestamine tähendab sisuliselt seda, et on analüüsitud ja
jälgitud, et meetmete ja tegevuste käigus eemaldatakse need barjäärid ja takistused, mis näiliselt
ühesuguste tingimuste korral ühte või teise sotsiaalsesse gruppi kuuluvate indiviidide reaalseid
võimalusi piiravad. Piiravateks teguriteks võivad olla hoiakud, müüdid, stereotüübid, otsene või
kaudne diskrimineerimine, ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud käitumismustrid jms.

1. Kesksed lähtekohad ja eesmärgid võrdsete võimaluste loomiseks eri
kategooriatesse rühmitatavatele gruppidele.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1303/2013 (ühissätete määrus) üldpõhimõtetes on
viidatud ELi ja siseriiklike õigusnormide järgimisele. Üldmääruse artikkel 7 kohustab järgima soolise
võrdõiguslikkuse eesmärke ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise põhimõtet (selle jälgimist, et
kedagi ei diskrimineeritaks tema soo, vanuse, rahvuse, rassi, veendumuste või seksuaalse sättumuse
tõttu).
Sama säte kohustab rakendama sooküsimuste lõimimist kõigis tegevustes ja kõigil tasanditel ning
tagama puudega inimestele juurdepääsetavuse fondidest rahastatavatele meetmetele. Kõik tooted,
kaubad, teenused ja taristud, mida kaasrahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest,
peavad olema kättesaadavad kõikidele kodanikele, sealhulgas puudega inimestele.
ÜKP fondides arvestatakse põhiliste elanikkonna, siht- ja sidusgruppidesse kuuluvate isikute
kategooriatena sugu, vanust, rahvust ja puuet. Kategooriate juures on eesmärgid erinevad:
Soolisuse aspekt – naiste ja meeste / poiste ja tütarlaste võrdsus õigustes, kohustustes, vastutustes ja
võimalustes ehk soolise ebavõrdsuse vähendamine ja soolise võrdsuse saavutamine kõigis
eluvaldkondades.
Vanuse ja rahvuse aspekt – sotsiaalse sidususe suurendamine, tõrjutuse vähendamine. Seejuures on
vanus üheks kohustuslikuks indikaatoriks, mida jälgitakse ESF sekkumisest kasu saavate isikute puhul,
eriti alla 25 aastaste ja üle 54 aastaste vanuste isikute puhul.
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Puudelisuse aspekt – samad õigused, vabadused ja kohustused kui puudeta isikutel, sh puude
kompenseerimine, et saavutada nii võrdne lähtepositsioon kui ka võrdsed võimalused
(universaaldisaini kasutamine: juurdepääs füüsilisele keskkonnale, transpordile ning informatsioonile
ja kommunikatsioonile, sealhulgas WCAG 2.0. juurdepääsetavuse suunised digitaalsete materjalide
puhul).
Võimaluste analüüsimiseks ja võrdsete võimaluste loomiseks vajalikud tegevused on: konsulteerimine,
ekspertide kaasamine, asjakohaste uuringute ja statistiliste võrdlusandmete kasutamine.
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine lähtub soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest, mida meetmes
saab arvestada ühiskonna tasandil, institutsionaalsel /organisatsioonilisel tasandil ja meetme
tegevustes.
Põhimõtteliselt on kaks võimalust:
1) Otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele suunatud meetmete kasutamine, et
parandada alaesindatud või halvemas olukorras oleva soogrupi olukorda ja vähendada
meetme valdkonnas esinevaid barjääre, mis tulenevad kehtivast soolisest struktuurist ja ideoloogiast, sh ajutiste erimeetmete abil.
2) Soolõime rakendamine ehk soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimine kõikidesse
meetmetesse ja meetme tegevustesse, et kindlustada naiste ja meeste olukorra, huvide,
võimaluste ja vajaduste võrdväärne arvestamine.
Vanuse ja rahvuse alusel ebasoodsama kohtlemise vältimine, võrdsemate võimaluste loomine
tähendab vanuseliste sihtgruppide kaasamist otsustamisesse ja meetme tegevustesse, eri vanuse- ja
rahvusgruppide olukorraga arvestamist, nende informeerimist ja neile suunatud kommunikatsiooni
tõhustamist ning juurdepääsu võimaldamist teenustele ja hüvedele.
Puude alusel diskrimineerimise vältimiseks ehk puudega inimeste võrdseks kohtlemiseks on olulised
grupi kaasatus otsustamisprotsessides, juurdepääs meetme tegevustele ning universaalse ja kaasava
disaini rakendamine.
Läbivate põhimõtete süsteemseks rakendamiseks peetakse eesmärke ja kriteeriume oluliseks kõikidel
planeerimise, rakendamise, seire ja hindamise tasanditel, selle kohta antakse aru seirearuannetes ja
hindamisel.
Naiste ja meeste kui kahe suurima sotsiaalse grupi võrdsuse edendamisel võib eristada
organisatsioonilist ja institutsionaalset fookust ning poliitikameetmeid ja tegevusi.
Näiteks on organisatsioonilise fookuse puhul olulised:
-

loodavate otsustuskogude, juhtrühmade sooline tasakaal (st erinevate eri- ja kutsealade
esindatus);
sidusgruppide sooline koosseis (kes raha saavad) ja teadlikkus soolise ebavõrdsuse
vähendamise vajalikkusest;
hindajate ettevalmistus sooliste aspektide arvestamiseks;
koolitajate ettevalmistus soolise võrdõiguslikkusega seotud teemade käsitlemiseks.

Poliitikameetmete ja teenuste puhul on oluline arvestada sidus- (täideviijad, koolitajad, hindajad jne)
ja sihtgruppidesse (koolitatavad, teenuste kasutajad jne) kuuluvate naiste ja meeste osakaalu,
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vajaduste ning võimalustega, analüüsida, kes reaalselt teenustest kasu saavad, kes hüvesid kasutavad,
kelle heaolu suureneb jms.
Avatud taotlusvoorude puhul tuleneb ühissätete määrusest projektide üks valikukriteerium – soo,
vanuse, rahvuse, puudelisuse alusel rühmitatavate isikute võrdsete võimalustega arvestamine.
Puutumus võrdsete võimaluste küsimustega tuleneb sellest, millised tüüptegevused on meetmes ette
nähtud (koolitused, teavitus/kommunikatsioon, otsustuskogude loomine (projektitiimid,
seirekomisjonid jms), konsulteerimine, andmekogumine, uuringud, tehniliste vahendite muretsemine,
taristu ehitamine jms). Mõne tegevuse puhul on puutumus läbiv, mõne teise puhul saab arvestada vaid
üksikuid aspekte.
Projekti, millesse on lõimitud sooline aspekt, iseloomustavad järgmised tunnused:
- olukorra analüüsis kasutatakse soo järgi eristatud statistikat ja uuringuid;
- sugude kaupa on määratletud sidus- ning sihtgrupid ja kasusaajad;
- projektil on rakendusplaan, mis sisaldab soolise võrdõiguslikkuse eesmärke;
- projekti tiim on sooliselt tasakaalustatud;
- seire ja aruandlussüsteemis kogutakse andmeid sugude kaupa ja kasutatakse sootundlikke
indikaatoreid.

2. Olulisemad aspektid, mille puhul arvestada läbivas teemas „võrdsed
võimalused“ nimetatud põhisuundadega.

Tabelis 1 on välja toodud aspektid, millele tähelepanu pöörata selleks, et meetmete ellurakendamisel
arvestada läbivas teemas „võrdsed võimalused“ nimetatud põhisuundadega.
Tabelis on tüüpiliste tegevuste põhimõttelised seosed ja võimalused soolise võrdõiguslikkuse
edendamise, soolõime strateegia rakendamise ning vähemusgruppide võrdse kohtlemise ning
võrdsete võimaluste tagamiseks.
Tabelis olevad selgitused näitavad, kuidas erinevate meetmete raames on võimalik kaasa aidata soolise
võrdõiguslikkuse edendamisele (soolõime strateegia rakendamine ja/või ajutised erimeetmed), eri
vanuses ja rahvusest inimeste võrdsete võimaluste edendamisele ning puudega inimestele
juurdepääsu tagamisele.
Väljapakutud võimalused ja lähenemisviisid on (arvu ja tähega) kodeeritult kantud koondtabelisse
(Tabel 2), mis suunab erinevate prioriteetide ja meetmete raames pakutud võimalusi analüüsima ja
ellu rakendama. Seda, millise võrdsete võimaluste teema suuna ettepanekuid on asjakohane
konkreetse meetme/sekkumise puhul arvestada/kasutada ja kuidas seda otstarbekalt teha, saavad
rakendajad kaalutleda vastavalt iga konkreetse tegevuse kontekstile ja iseloomule. Võimaluste
ebavõrdsus on enamasti tingitud väliskeskkonna tegurite poolt.
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Kolmandas osas on toodud spetsiifilised võimalused läbivate eesmärkide silmaspidamiseks üksikute
meetmete raames ja viidatud sellele, kuidas saaks vastavates poliitikavaldkondades täiendavate
meetmete või tegevuste abil panustada läbivate teemade eesmärkide saavutamisse.
Toetuse andmise tingimustes olemasolevaid asjakohaseid tegevusi ja põhimõtteid eri gruppide
võimaluste võrdsuse silmaspidamiseks antud materjalis ei korrata. Tähelepanu on juhitud parandusi ja
täiendusi vajavatele tekstilõikudele.
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Tabel 1. Üldised põhimõtted soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega arvestamiseks ning
vähemusgruppidesse kuuluvatele isikutele võrdsete võimaluste loomiseks struktuurivahendite
meetmetes tüüptegevuste lõikes.

Kood/tähis

1 Otsustamine
1S

Põhimõte,
võrdsete
loomiseks
Kollektiivsete
otsustuskogude
tasakaalustatud
koosseis

eesmärk
võimaluste

sooline

Põhjendus, selgitus

Sidusgruppide, koostööpartnerite, koostöökogude, eri
institutsioonide, strateegiliste asutuste ja organisatsioonide
esindajate valimisel ja kollektiivsete juhtimiskogude
koostamisel tuleb püüda saavutada sooliselt tasakaalustatud
(40%/60%) osalemismäär.
Sooline tasakaal otsustuskogudes aitab kindlustada, et
ajaloolis-kultuuriliselt tingitud nn naiste ja meeste erialad,
valdkonnad, kutsed ja kogemused on võrdväärselt
esindatud. Erinevate vaatenurkade ja kogemuste esindatus
võimaldab teha kvaliteetsemaid otsuseid.
On oluline silmas pidada, et esindatud/kaasatud oleksid nii
nende valdkondade esindajad, kus on ülekaalus naistööjõud,
kui need valdkonnad, mille peamine töötajaskond koosneb
meestest. Esindajate sooliselt tasakaalustatud valiku
võimaldamiseks, võib paluda institutsioonidel esitada kaks
eri soost kandidaati.

1 VV

Eriealiste
rahvusgruppide
otsustamisse

ja
kaasatus

1P

Puudega
isikute
esindusorganisatsioonide
kaasatus
ja
konsulteerimine

2

Värbamine,
töötajate
komplekteerimine,
projektijuhtide valik

3

Sidusgrupid ja koostöö

4

Koolitused

Otsustusprotsessides osalemine toetab kontakte eri
sotsiaalsete gruppide vahel, võimaldab kasutada
mitmekülgsemaid teadmisi ja kogemusi ning tagab otsuste
legitiimsuse. Võimalus midagi sotsiaalselt mõjutada on
tihedalt seotud muude võimalustega, kaasatuse tundega,
kodanikuksolemisega jms Eesmärgiks on ka erinevate
põlvkondade lõimimine ja koostegutsemise soodustamine.
Kaasatus tagab selle, et osatakse arvestada füüsilise ja
intellektuaalse
juurdepääsuga
(juurdepääs
informatsioonile), ja ollakse teadlikumad puudega inimeste
töövõimalustest ja nendega seotud teemade käsitlemisest
meedias.
Arvestada tuleb, et puudega naised on sageli ebasoodsamas
olukorras nii puude, soo kui ka vanuse tõttu. Seetõttu, on
nad ka üheks haavatavamaks ühiskonnagrupiks.
Värbamisel ja töötajate valikul arvestatakse nii soolise
võrdõiguslikkuse eesmärkidega kui võrdse kohtlemise
põhimõtetega, mis eeldavad ka erinevates olukordades
olevate isikute erinevat kohtlemist. Vältida tuleb ebasoodsat
kohtlemist soo, vanuse, rahvuse või puude alusel.
Koostöö tegemisel erinevate huvipooltega arvestatakse, et
kaasatud oleksid kõik grupid, keda meetme tegevused
puudutavad.
Mitmes meetmes ette nähtud tegevused puudutavad
programmi osapoolte koolitamist. Oluline on, et koolitustes
käsitletaks koostöös asjatundjatega soolise võrdõiguslikkuse
valdkonda ja vähemusgruppide olukorda ja küsimusi, mis
aitaksid tuvastada, teadvustada ja muuta hoiakuid meeste,
naiste, noorte, eakate, puudega inimeste ja muust rahvusest
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5

Juhend- ja õppematerjalid

6

Teavitus, informatsioon ja
kommunikatsioon

7

Kasusaavad sihtgrupid

7S

Kasusaavate sihtgruppide
sooline tasakaalustatus

7 VV

Eri vanuses ja rahvusest
hüvede saajate võrdne ja
õiglane kohtlemine

7P

Puudega
inimeste
juurdepääs teenustele ja
hüvedele

8

Võrdseid
takistavate
ületamine

võimalusi
barjääride

inimeste suhtes. Viimane on eriti oluline nõustajate ning
tööandjate ja mentorite koolitamisel, kuna mõnel sotsiaalsel
grupil on tööturule pääsemiseks tööandja hoiakutest
tulenevad takistused. Kriitiliseks küsimuseks on koolitajate
vastav pädevus ja kompetents.
Juhendmaterjalide ning metoodikate väljatöötamisel on
läbivaks eesmärgiks luua ühtne arusaam soolise
ebavõrdsuse põhjustest ja tagajärgedest ja soolise
võrdõiguslikkuse eesmärkidest ning eri vanuse- ja
rahvusgruppide barjääridest haridus- ja tööturul või avalike
teenuste kasutamisel. Juhendmaterjalide väljatöötamisel ja
vahendamisel arvestatakse puudega inimeste erivajaduste ja
universaalse disaini põhimõtetega ning põlvkondade- ja
rahvuste vaheliste suhete arendamise vajadusega.
Kasutatavad müügi- ja turundussõnumid, esitlused, trükised,
reklaami- ja pildimaterjal ei tohi sisaldada soostereotüüpseid
väiteid ja kuvandeid ega diskrimineerivaid hoiakuid eri soost,
rassist,
rahvusest,
vanuses,
usutunnistuse
või
veendumusega ning puudega inimeste suhtes.
Meetmetest kasusaavaid sihtgruppe võib rühmitada
kõikvõimalikel alustel. Tähtis on, et nendes kajastub ka sugu,
vanus, rahvus ja/või puudelisus. Haridus- ja tööturul erineva
staatusega
sotsiaalsed
grupid
ei
tohi
sattuda
ebasoodsamasse olukorda, vaid peavad meetmetest ühtviisi
kasu saama.
Naised ja mehed peaksid saama meetme tegevustest
võrdväärselt kasu (v.a erimeetmete puhul, kus tegevused on
suunatud ühele soogrupile).
Vähemusgruppide osalemise edendamine (jõustamine,
mõjuvõimu suurendamine) meetme kõikides tegevustes ja
tasanditel, eesmärgiga vältida ühiskondliku osaluse
vähenemist, jõuetus‐ ja pettumistunde süvenemist ning
ühiskonnaelust eemaldumist.
Etniliste vähemuste sotsiaalmajandusliku heaolu ja
eneseteostuse võimaluste suurendamine ning kultuuriliste
barjääride ja negatiivsete rahvuslike stereotüüpide
kaotamine ühiskonnas.
Vanemaealiste sotsiaalse tõrjutuse vähendamine ja nende
igakülgne kaasatus ühiskonnaellu.
Puudega inimeste sotsiaalne kaasatus võimaldab neil luua
senisest suuremat sidet sotsiaalse keskkonnaga, saada osa
samalaadsetest teenustest, mida kasutavad puudeta
inimesed. Ligipääsetavuse all mõeldakse keskkondade,
toodete, teenuste ning informatsiooni kättesaadavust,
kasutatavust ning mõistetavust kõikide inimeste poolt,
olenemata nende füüsilisest või vaimsest võimekusest.
Ebasoodsamas olukorras sihtrühma võimalusi parandab
eelisolukorra loomine sihtrühma liikmetele ja nende
konkreetsete võimaluste ja vajaduste arvestamine tegevuste
pakkumisel, sisus ja korraldamisel.
Potentsiaalselt ebasoodsamas olukorras olevatele soo,
vanuse, rahvuse või puude alusel kategoriseeritavatele
rühmadele võrdsete võimaluste tagamine peab toetuma
olukorra analüüsile, mis toob välja need takistused ja
barjäärid, millega nimetatud gruppidesse kuuluvad isikud

11

8S

8 VV

8P

9

Uuringud ja analüüsid

kokku puutuvad. Vastavatele teadmistele tuginedes saab
arvestada, milliseid tegevusi, tugimeetmeid, eri kohtlemist
on vaja selleks, et saavutada võimaluste võrdsus võrreldava
(enamus)grupiga.
Soolise ebavõrdsuse vähendamiseks on vaja vähendada
soolist segregatsiooni hariduses ja tööturul ja toetada naiste
ja meeste võrdsemat osalemist otsustamisprotsessides.
Vähemusgruppide ebasoodsam olukord on sageli tingitud nii
väiksemast
informeeritusest,
kõrvalejäämisest,
diskrimineerimise tunnetamisest kui ka erinevate rahvuste
vahel kontaktide puudumisest/vähesusest.
Tööturu segmenteeritus rahvuse alusel süvendab mitteeestlaste arvamust ühe või teise tegevusvaldkonna
kättesaadavuse piiramisest nende rühmale.
Eesmärgiks on vähendada erinevusi tööhõives ja
sissetulekutes eri rahvusest töötajate vahel.
Puudega isikute juurdepääsu küsimused sõltuvad puude
liikidest ja keskkonna kohandamisest.
Käesoleva aasta 1. juulil jõustunud ehitusseadustiku (EhS) §
7 sätestab, et ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning
korras hoida hea tava kohaselt. EhS § 11 lõike 2 punkti 8
kohaselt hõlmavad ehitisele esitatavad nõuded asjakohasel
juhul ka puudega inimeste erivajadusi. EhS § 11 lõige 4
annab valdkonna eest vastutavale ministrile õiguse
määrusega täpsustada ehitisele esitatavaid nõudeid.
01.03.2016 seisuga puudub Eestis vastav kehtiv määrus.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2002. a. määrus nr
14, milles on kinnitatud nõuded liikumis-, nägemis- ja
kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks
üldkasutatavates ehitistes kaotas kehtivuse
uue
ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015. Ministeeriumi
seisukoht on, et hea tava kohaselt tuleb vana määrust
kohaldada kuni uue määruse jõustumiseni. Valminud on ka
uue määruse eelnõu, mille kohaselt laienevad
ligipääsetavuse nõuded suuremale ringile hoonetele,
sealhulgas büroohoonetele.
Puudega
inimestele
tuleb
tagada
võrdsed
õigused/võimalused oma elukvaliteedi parandamiseks,
ühiskonnaelus osalemiseks ja eneseteostuseks.
Lisaks hoonete juurdepääsetavusele, on hariduses oluline ka
juurdepääs õppe sisule (nt õppemeetodite, -vahendite ja
õppekorralduse mitmekesistamine ja kohandamine õppijate
vajadustele).
Kõikide uuringute ja analüüside puhul tuleb arvestada soolist
aspekti, kasutada soo lõikes eristatud andmeid ning
analüüsida barjääre, mis eri soost inimestel tegevustest
täielikku kasusaamist takistada võivad. Asjakohastes
uuringutes tuleb lisaks soolisele eristusele analüüsida ka
erinevusi noorte ja vanemaealiste isikute ning
vähemusrahvuste olukordades. Mida täpsemad ja
konkreetsemad on andmed eri gruppide kohta, seda lihtsam
on välja töötada teadmispõhiseid ning inimesekeskseid
poliitikaid ning teenuseid.
Uuringutest selgunud asjaolude tõlgendamisel tuleb
muuhulgas kasutada soouurimuslikku lähenemist, mis
analüüsib sooliste erinevuste põhjuseid ning pakub
rahvusvahelisele kogemusele tuginevaid lahendusi.
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10

Rahvusvahelise
kompetentsi
Eestisse
toomine ja siin levitamine

11

Projektide
hindamine,
hindamiskriteeriumid
ja
valiku kord

12

Meetmete mõjude
ja
tegevuste tulemuslikkuse
hindamine

13

Teenuste kujundamine

Rahvusvahelist kompetentsi iseloomustab enamasti suurem
teadlikkus nii sooliste aspektide olulisusest, soolise
ebavõrdsuse struktuursest olemusest kui ka vähemuste
inimõiguste kaitsest. Seda on oluline arvestada, sest just
nende osas on Eestis puudujääke ja lünki.
Seirekomisjoni dokumendis „Üldised valikukriteeriumid,
mida kohaldatakse kõikidele ühtekuuluvuspoliitika 20142020 rakenduskava prioriteetsetele suundadele ning nende
raames toetatavatele meetmetele“ on üheks üldiseks
valikukriteeriumiks projekti mõju läbivatele teemadele, sh
võrdsetele võimalustele (sooline võrdsus, erinevas vanuses
inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused
puudega inimestele ja võrdsete võimaluste tagamine
sõltumata rahvuslikust kuuluvusest).
Projekti tegevuste mõju hindamisel võrdsete võimaluste
läbivale teemale tuleks hinnata, kas ja kuivõrd on
kavandatud konkreetsed eesmärgid ja tegevused soolise
võrdsuse edendamiseks ja vähemusgruppide võimaluste
võrdsustamiseks ning kas projekti koostamisse on eelnevalt
kaasatud kogukondi, sihtgrupi esindajaid, asjakohaseid
eksperte. Hinnata tuleb, kas on rakendatud soolõime
põhimõtet, analüüsitud vähemusgruppide olukorda,
kavandatud tegevusi vähemusgruppide kaasamiseks vms.
Taotlejate teadlikkust võib näidata ka viitamine järgmistele
dokumentidele: 1) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus
nr 1303/2013 art. 7 „Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse
edendamine ja mittediskrimineerimine” ja art. 8 „Säästev
areng” nõuded; 2) Soolise võrdõiguslikkuse seaduses
sätestatud naiste ja meeste võrdse kohtlemise normide ning
soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustustest;
3)
Võrdse
kohtlemise
seaduses
sätestatud
vähemusgruppidesse kuuluvate isikute võrdse kohtlemise
normidest;
4) Nn universaalse disaini põhimõtetest ja normidest
või selliste teadmiste kujunemine tegevuste käigus.
Meetmete ja tegevuste mõjude hindamisel tuleb pidevalt
analüüsida, millised on siht- ja sidusrühmade sisesed
erinevused
nii
soolisest,
vanuselisest
kui
ka
rahvuse/emakeele aspektist.
Statistikale tuginemine ja tegevuste kohandamisel sooliste,
vanuseliste,
rahvuse
ja
puudelisuse
aspektide
silmaspidamine aitab tõhustada meetmete mõju.
Tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks uuringute ja
analüüside läbiviimisel tuleks andmeid koguda ja analüüsida
ka soo, rahvuse ja vanusegruppide lõikes, et oleks võimalik
hinnata läbiviidud tegevuste mõju soolise võrdsuse
edendamisele ja vähemusgruppidele võrdsete võimaluste
tagamisele.
Erinevate teenuste kujundamisel tuleb arvestada sooliste,
vanuseliste
ja/või
rahvuspõhiste
stereotüüpsete
arusaamadega, mis võivad mõjutada teenusesaajate
hoiakuid, enesehinnangut, vajadusi ning teenuste
kasutamist. Nii näiteks mõjutavad just traditsioonilised
arusaamad naiste ja meeste rollidest eriala- ja kutsevalikuid,
tööturuteenuste kasutamist, sotsiaalsete suhtevõrgustike
olemasolu ja iseloomu.
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14

Taristud

15

Abikõlbulikkus

16

Väljundindikaatorid

17

Aruandlus

Taristute ehitamise, rekonstrueerimise, renoveerimise (nt
esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine, erihoolekande
teenuskohtade loomine jms) üheks tingimuseks on
juurdepääsu võimaldamine puudega ja eakamatele
inimestele ehk universaalse disaini põhimõtete jälgimine.
Hangetes on oluline täpsustada, millist mõju läbivatele
teemadele projektidelt oodatakse.
Otsustusprotsessides, mis puudutavad projektide valikut ja
investeeringute kava, peavad osalema ka lõppkasusaajad,
kelle arvamuste põhjal saab lähtuda vastavatele gruppidele
võrdsete võimaluste loomise vajadusest.
Samuti tuleb töötajate värbamisel ja tasustamisel järgida
võrdse kohtlemise põhimõtet.
Abikõlbulikeks tuleks lugeda kõik selliste toodete ja teenuste
arenduste,
mis
arvestavad
puudega
inimeste
ligipääsetavust, sh informeerimisel, veebi- ja IT-lahendustes
kui ka füüsilisel juurdepääsul ning soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise ekspertide ja koolituste läbiviimise kulud.
Väljundnäitajate eristamine soo, vanusgruppide, rahvuse ja
puudega inimeste kaupa võimaldab hinnata:
tegevuste mõju mõlemale soole ning tagada, et
tegevustest saavad võrdselt kasu nii mehed kui
naised;
tegevuste mõju vähemusgruppidele võrdsete
võimaluste tagamisele.
Aruandes kajastatava informatsiooni loetelus on kohustus
koguda andmeid soo, vanusgruppide, rahvuse ja puudega
inimeste kaupa, et hinnata toetatavate tegevuste panust
soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide võrdsete
võimaluste edendamisesse.
Statistiliste andmete kõrval võib kasutada ka sihtgruppide
tagasisidet, mis võimaldab poliitikameetmeid parendada.
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Tabel 2. Koondtabel võimalikest aspektidest, kus on meetme raames võimalik võrdsemaid võimalusi
luua ning soolõime strateegiat rakendada.
Meede

Soolise võrdõiguslikkuse
edendamise võimalused

Võrdsete
võimaluste Juurdepääsu
tagamine
edendamine eri vanuses puudega inimestele
ja rahvusest inimestele
Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
1.1. Haridustugiteenuste
arendamine
ja 2, 4, 6, 12
2, 1VV
1P
kättesaadavuse
tagamine
1.2.
Õpetajate,
haridusasutuste juhtide ja 4, 8, 9, 10, 7S
7VV, 8, 9
4, 7P, 8P, 9
noorsootöötajate
professionaalse
arengu
toetamine
1.3.
Kaasaegse
ning 7S, 8S
7VV
7P, 8P
uuendusliku
õppevara
arendamine
ja
kasutuselevõtt
1.4.
Koolivõrgu 7S
korrastamine
1.5. Õppe seostamine
tööturu vajadustega

1S, 4, 7S, 8, 9, 13
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1.6.
Täiskasvanud 4, 9
4
elanikkonna
kompetentside
arendamine
Prioriteetne suund 2: Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2.1 Lapsehoiu ja puudega 9, 12
laste hoolekandeteenuste
arendamine
hoolduskoormuse
vähendamiseks
2.2 Tööturul osalemist 2, 4, 13
13
toetavad
hoolekandeteenused
2.3 Alkoholi liigtarvitamise, 5
sh
alkoholisõltuvuse,
ennetuse,
varajase
avastamise
ning
nõustamis- ja raviteenuse
arendamine
ja
rakendamine
2.4 Kättesaadavate ja 2, 12
kvaliteetsete
tervishoiuteenuste
tagamine
tööhõives
püsimise
ja
hõivesse
naasmise suurendamiseks
2.5 Hoolekande taristu 2, 12
arendamine,
keskkonna
kohandamine
puudega
inimeste
vajadustele
vastavaks

11, 13

8P

13

15

2.6 Võimaluste loomine 4, 9
4, 9
Eestis
elavate
ning
ühiskonda vähe lõimunud
püsielanike aktiivse hõive
ja ühiskondliku aktiivsuse
suurendamiseks
ja
uussisserändajate
kohanemise ja hilisema
lõimumise toetamiseks
2.7
Noorte 4, 12, 13
12
12
tööhõivevalmiduse
toetamine ning vaesuse
mõju
vähendamine
noorsootöö
teenuste
kättesaadavuse kaudu
Prioriteetne suund 3: Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
3.1 Töövõime toetamise 13
13
13
skeemi
loomine
ja
juurutamine
3.2
Tööturuteenused 13
13
tagamaks
paremaid
võimalusi
hõives
osalemiseks
Prioriteetne suund 4: Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
4.1
Eesti
T&A 6, 10
6, 12
6
rahvusvahelise
konkurentsivõime
suurendamine
ja
osalemine
üleeuroopalistes
teadusalgatustes
4.2 TA&I süsteemi kohaliku 6, 12, 13
6, 3, 12
3, 12
sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja nutikas
spetsialiseerumine
kasvualade (IKT + tervis +
ressursid) arendamiseks
4.3 Ettevõtete energia- ja 7, 1
ressursitõhusus
4.4 Ettevõtja arenguplaani 6
7P
toetusmeede ettevõtete
arendusja
eksporditegevustele
kaasaaitamiseks
ning
juhtimisvõimekuse
tõstmiseks
Prioriteetne suund 5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine
5.1
Ettevõtlikkuse 8, 12, 9
6
kasvatamine, ettevõtluse
kasvu
soodustamine,
ettevõtluskeskkonna
arendamine
5.3
Loomemajanduse 6
6
6
arendamine
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5.4
Piirkondade 8, 13
8, 13
8, 13
konkurentsivõime
tugevdamine
Prioriteetne suund 6: Energiatõhusus
6.1
Energiatõhususe 2, 7
2, 7
saavutamine
elamumajanduses
6.2
Efektiivne 2, 7
2, 7
soojusenergia tootmine ja
ülekanne
6.3
Energiasäästu
ja 2, 7, 14
2, 7, 14
taastuvenergia osakaalu
suurendamine
Prioriteetne suund 7: Veekaitse
7.1 Veemajanduse taristu 2, 3, 14
2, 3, 14
14
arendamine
7.2 Saastunud alade ja 2
2
2
veekogude korrastamine
Prioriteetne suund 8: Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
8.1 Kaitsealuste liikide ja 1S
1VV
1P
elupaikade säilitamine ning
taastamine
8.2
Valmisoleku 2
2
2
suurendamine
keskkonnahädaolukordade
le reageerimiseks
Prioriteetne suund 9: Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
9.1
Linnapiirkondade 1S, 3
3, 8VV
3, 8P
jätkusuutlik areng
9.2
Ida-Virumaa 1S
1VV
1P
linnapiirkondade
jätkusuutlik areng
Prioriteetne suund 10: Jätkusuutlik transport
10.1
Üleriigiliste
ja 2, 14
rahvusvaheliste ühenduste
arendamine
10.2
Raudteeliikluse 7, 14, 16
arendamine ja erinevate
liikumisviiside ühendamine
Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu
11.1
Uue
põlvkonna 14
lairibavõrkude arendamine
11.2 Nutika teenuste 4, 9
4, 9
4, 9
taristu arendamine
Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus
12.1
Riigi
võimekuse 4, 5, 9
4, 5
4, 5
tõstmine inimressursside
arendamise
ja
institutsionaalse
suutlikkuse parendamise
kaudu
12.2 Poliitikakujundamise 16
kvaliteedi arendamine
12.3. Avalike teenuste 16
pakkumise arendamine
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3. Läbiva teema võrdsed võimalused eesmärkide silmaspidamine
meetmete raames.
Võrdsete võimaluste loomine on protsess, millega erinevad ühiskonnasüsteemid – teenused,
tegevused, informatsioon ja dokumentatsioon tehakse kättesaadavaks kõigile, eelkõige puudega
inimestele. Võrdsete õiguste põhimõttest lähtub arusaam, et kõigi inimeste ja erinevate inimgruppide
vajadused on võrdse tähtsusega ning need peavad olema sotsiaalse elu planeerimise aluseks.

3.1. Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea
ettevalmistus osalemaks tööturul.
Meede 1.1. Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine
Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgiks on haridus- ja tööturu soolise segregatsiooni
vähendamine.
Strateegiline eesmärk haridusvaldkonnas: sooliste lõhede vähendamine hariduses (õpitulemustes ja
haridusteede valikus), sooliselt stereotüüpsete karjäärivalikute vähendamine, sh tütarlaste suunamine
loodus- ja täppisteaduste ning IKT erialadele ja poisslaste suunamine haridus-, sotsiaal- ja
meditsiinivaldkondadesse.
Naistele ja meestele võrdsemaid võimalusi tagavad põhimõtted ja tegevused:
1) Soolise võrdõiguslikkuse eesmärke, sh soolise ebavõrdsuse vähendamist hariduses peetakse silmas
karjääri ja õppe nõustamismetoodikate arendamisel ning teenuste standardite väljatöötamisel.
2) Välja töötada värbamispõhimõtted Rajaleidja keskustesse, mis aitaksid suurendada neis
meestöötajate osakaalu.
3) Rajaleidja keskuste spetsialistide täiendkoolitused käsitlevad vähemusgruppide võrdse kohtlemise
teemasid ning soorollide sotsialiseerimise küsimusi.
4) Karjääriteenuste spetsialistide koolitus ja ettevalmistamine, mis tagaks nende oskused ja
pädevused hariduse, tööturu, elukutsete senise soolise segregatsiooni käsitlemisel ning varustaks
teabega, mis aitaks muuta soostereotüüpseid valikuid, pidades silmas soolise võrdsuse eesmärke
(tööturu segregatsiooni vähendamine, ettevõtjate seas naiste osakaalu suurendamine jms).
5) Õppe nõustamisteenuseid pakkuvate spetsialistide teadlikkuse tõstmine soorollide
sotsialiseerimisest ning nende mõjust laste käitumisele, õpimotivatsioonile ning identiteedi
kujunemisele.
6) Koolitused karjääriõpetuse õpetajatele, mis täiendavad õpetajate teadmisi sooaspektidest
hariduses ning karjääri- ja erialavalikutes.
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7) Tagasisidet analüüsides pööratakse tähelepanu soolistele aspektidele, tütarlaste ja poiste
erinevatele seisukohtadele, probleemidele, motivatsioonile ning arvestatakse nendega teenuste
edasiarendamisel.
8) Avalikkusele ja seotud osapooltele suunatud üritustes, metoodilistes juhend- ja teabematerjalides
välditakse soolisi stereotüüpe erialade ja ametite tutvustamisel.
9) Rajaleidja portaali liidetakse materjalid, mis selgitavad tööturu soolise segregatsiooni põhjuseid ja
tagajärgi ning soolise võrdsuse eesmärke.
10) Karjääri- ja nõustamisteenuste võrgustikku on kaasatud noorte, vähemusrahvuste ja puudega
noorte esindajad ja/või huvikaitsjad.

Meede 1.2. Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse
arengu toetamine
1) Soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise koolitused on ette nähtud
õpetajate ja haridusasutuste juhtide arengu- ja täiendusõppe programmides.
Haridusjuhtide, koolijuhtide, õpetajate, kutseõpetajate ning haridusvaldkonna sisekoolitajate
täiendusõppesse ning koolikollektiivide ühisesse õppimisse haridusuuenduste rakendamiseks ning
noortevaldkonna töötajatele suunatud koolitustesse on integreeritud soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise edendamiseks vajalikud teadmised ja oskused vähemusgruppide normide
järgimiseks haridusasutustes.
Eelnevalt nimetatud teadmised ja oskused on vajalikud individuaalseks lähenemiseks, mis on võimalik
vaid siis, kui osatakse arvestada selliste piirangutega, mis tulenevad keskkonnapoolsetest ootustest
sookohasele käitumisele või rahvuskultuurilistest erinevustest.
2) Juurdepääsetavuse ja erivajaduste teemasid käsitletakse õppejõudude põhi- ja täienduskoolituses.
Teiste kõrgkooli töötajate koolitamise või teavitamise ulatus sõltub nende konkreetsest
töövaldkonnast. Üldpõhimõtetest teavitatakse kõiki haridusasutuse töötajaid.
3) Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe pakkujate kvaliteedikriteeriumide kehtestamisel tuleb
nõuda nende kursisolemist nüüdisaegse soo ja hariduse käsitlusega, et vabaneda bioloogilisest
essentsialismist (ettekujutusest, et sotsiaalsed erinevused tütarlaste ja poiste vahel, naiste ja meeste
vahel on kaasasündinud, loomuomased ja paratamatud) ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja
vähemusgruppidesse kuuluvate isikute, sh puudega inimeste võrdse kohtlemise õigusnormidega.
4) Tunnustatud eri- ja ametialase kirjanduse ja teadusartiklite valikul, väljaandmisel ja levitamisel
lähtutakse vajadusest tutvustada soo ja hariduse teemalisi publikatsioone nn kriitilise pedagoogika
valdkonnast.
5) Koolidirektorite järelkasvuprogrammidesse osalejate valimise konkursi tingimuste kehtestamisel
jälgitakse, et need ei kujuneks ebasoodsamaks soo/soolisuse, rahvuse, vanuse või puude alusel
kategoriseeritavatele isikutele. Eelkõige on oluline vältida meie kultuuris juurdunud maskuliinsuse ja
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feminiinsusega seostatud omadussõnade kasutamist ja oskuste rõhutamist. Järelkasvuprogrammide
teemade hulka kuuluvad põhiteadmised keelatud diskrimineerimise alustest ja naiste ja meeste, eri
vanuses ja erinevast rahvusest töötajate võrdse kohtlemise normidest.
6) Mõttekodade, seminaride, õpiürituste korraldamisel arvestatakse barjääridega –
välistingimustega, mis võivad takistada osalemist kas soo (soorollide, perekohustuste), vanuse
(eelarvamused, hoiakud), rahvuse (keeleoskus) või puude (viipekeeletõlkide puudumine, füüsiline
juurdepääs) tõttu.
7) Vastavalt Eesti elukestva õppe strateegia eesmärgile, saavutada aastaks 2020 üldhariduse
õpetajaskonna soolise struktuuri näitajateks 75% N /25% M, analüüsitakse selle saavutamise
võimalusi ja lahendamist vajavaid probleeme koostöövõrgustike üritustel.
8) Iga-aastase tunnustusürituse jaoks väljatöötatavas tunnustusmudeli statuudis nähakse ette eraldi
kriteeriumidena tunnustada parimaid algatusi sooteadliku pedagoogika rakendamisel ja/või HEV
õpilaste kaasamisel.
9) Õpetajaameti kuvandi nüüdisajastamiseks ja maine tõstmiseks koostatud kontseptsioonis on üheks
põhimõtteks nais- ja meessoost õpetajate võrdne kohtlemine ja lähtumine nüüdisaegsetest
teadusuuringutest, mille kohaselt õpetaja sugu ei ole õpitulemuste puhul määrav. Meesõpetajate
alaesindatus, milles väljendub tööturu segregatsioon, taastoodab stereotüüpe nagu oleksid naised
vastutavad laste juhendamise ja õpetamise eest. Kontseptsioon peaks sisaldama selliste stereotüüpide
muutmise eesmärke.
10) Kõikide tegevuste, eelkõige õpetaja kuvandi tutvustamise ja kujundamise puhul püütakse
kummutada eelarvamusi eakamate õpetajate suhtes.
11) Kontseptsioonis nähakse ette senisest suuremad ressursid haridusvaldkonna uuringutesse, mis
lubavad hariduse ja kasvatuse küsimusi hoida avalikkuse tähelepanu all.
12) Organisatsioonide ja töötajate hindamispõhimõtete, -mudelite ja standardite väljatöötamisel ja
edasiarendamisel on arvestatud vajadusega lülitada professionaalsuse kriteeriumideks variõppekava
analüüsimine soo aspektist ning õpilastevaheliste vägivallailmingutega toimetulek.
13) Uuringute ja analüüside tellimisel ja läbiviimisel täidetakse soolise võrdõiguslikkuse seaduses
kehtestatud normi, mille järgi läbiviidavad uuringud peavad aitama kaasa naiste ja meeste
ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele (SoVS § 10).
14) Tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks uuringute ja analüüside läbiviimisel kogutakse ja
analüüsitakse andmeid ja olukorda soo, rahvuse ja vanusegruppide lõikes, et oleks võimalik hinnata
läbiviidud tegevuste mõju soolise võrdsuse edendamisele ja vähemusgruppidesse kuuluvate isikute
võrdsete võimaluste tagamisele.
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Meede 1.3. Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt
1) Juhul, kui kutsehariduses digitaalse õppevara väljatöötamisel keskendutakse tehnika,
põllumajanduse, tootmise, töötlemise, transporditeenuste ja nendele tervise valdkondadele, kus on
kolmekordne meessoost õppijate ülekaal, on oht, et naissoost õppijate võimalused kasutada
digitaalseid õppevaralahendusi jäävad väiksemaks. Seetõttu pööratakse kutsealade propageerimisel
tähelepanu haridusliku segregatsiooni vähendamisele ja meetme käigus nais- ning meessoost
õppurite osakaalule neis valdkondades, kus uuenduslikku õppevara välja töötatakse.
2) Konkursside, hangete ning eksperttööde tellimustes seatakse tingimuseks, et õppevaralahenduste
loomisele ning kasutuselevõtule eelneb nende testimine eri soost, vanusest ja rahvusest ning puudega
õpetajate ja õpilaste poolt. Just erineva soolise sotsialiseerimise tõttu võivad hinnangud kujundusele,
navigeeritavusele, interaktiivsusele ja õpimotivatsioonile olla erinevad.
3) Digitaalsete õppevaralahenduste väljatöötamisel peetakse silmas vajadust suurendada eelkõige
tütarlaste huvi matemaatika, tehnika ja IKT ainete vastu, vältides soostereotüüpe ja koostades
õppematerjale, mis arvestavad tütarlaste kogemusi ja huve.
4) Sotsiaalainetele väljatöötatavad õppematerjalid, õpiobjektid või e-kursused käsitlevad ühiskonna
soolist kihistumist, sellega kaasnevaid probleeme ning soolise identiteedi kujunemist.
5) Teadlikkuse tõstmisel digivahendite kasutamisest õppeprotsessis arvestatakse nii humanitaar- ja
sotsiaalainete kui ka loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetajatele suunatud digikultuuri
integreerimisvõimaluste ja infokirjaoskuse (info hankimine, info otsing jms) arendamise
tasakaalustatusega.
6) Digivahendite loomise projektitaotluste hindamisel ja valikul on üheks kriteeriumiks loodava
õppevara vastavus SoVS-is § 10 sätestatud normile - loodavad õppematerjalid peavad aitama kaasa
naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele. Haridusvaldkonnas
tähendab see eelkõige sooliste stereotüüpide vältimist ja kummutamist, traditsiooniliste nn naiste ja
meeste tegevusalade/valdkondade vaheliste jäikade piiride lammutamist ja IKT ning loodusteaduste ja
matemaatika propageerimist tütarlastele. Tekstid ja kuvandid (rollimudelid), videod ja muud
audiovisuaalsed materjalid peavad nimetatud põhimõtteid silmas pidama.
7) Digivahendite loomisel arvestatakse puudega õpilaste erivajaduste ja juurdepääsuga.

Meede 1.4. Koolivõrgu korrastamine
1) Investeerimisprojektide väljakuulutamisega kaasneb juhend projektitaotlejatele, mis sisaldab
konkreetsemaid eesmärke – läbiva teema „võrdsed võimalused“ arvestamisel.
2) Lisaks nn universaalsele disainile on oluline, et õppekava täitmiseks vajalike seadmete, sisustuse,
õppe- ja töövahendite ostmisel pöörataks ühtviisi tähelepanu nii tehnoloogiaõpetuse kui
käsitööainete nüüdisaegsete infotehnoloogiaga seotud seadmete hankimisele.
3) Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
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Projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
Projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

Meede 1.5. Õppe seostamine tööturu vajadustega
1) OSKA koordinatsioonikogu moodustamisel ja ekspertide värbamisel jälgitakse osalejate soolise
esindatuse tasakaalu, mis tagab erinevate valdkondade ja kogemuste arvestamise
otsustusprotsessides.
2) Koordinatsioonikogu ja valdkondlike eksperdikogude liikmed saavad esialgsed teadmised tööturu
soolisest segregatsioonist ja selle põhjustest ning sooaspekti olulisusest tellitavatest uuringutest,
analüüsidest ja küsitlustest.
3) Informatsioonis tööturul vajaminevatest oskustest ja nende muutumistest peab arvestama
vajadusega kaasa aidata tööturu soolise ja rahvuste segregatsiooni vähenemisele. Kuigi ametialade
klassifikatsioonitasemete määramisel saab rõhutada rohkem töö olemust kui formaalhariduse ja
koolituse nõudeid5, on eesmärgiks võimalikult sooneutraalse keele kasutamine ametinimetustes
(turvatöötaja vs turvamees jms).
4) Kompetentsipõhise enesehindamise veebikeskkonna loomisel arvestatakse, et keeles
peegelduvad sageli sooliselt märgistatud sõnade tähendused, mis järgivad stereotüüpselt naistele ja
meestele omistatud (sageli vastanduvaid) omadusi. Seetõttu on otstarbekas veebikeskkonna
väljatöötamisel kasutada sooteadlike keelespetsialistide abi.
5) Tööturu koolitustellimuse koostamisel kasutatakse sooneutraalset keelt ja sooliselt märgistatud
ametinimetuste vältimist, mis võivad piirata inimeste vabu valikuid.
6) Kutsehariduse maine tõstmisel arvestatakse tõsiasja, et negatiivne ettekujutus kutseõppurite kohta
on omane pigem naistele kui meestele (10% vs 4%)6, naised ei pea ennast kutseharidusega
kursisolevateks ja hindavad kutsehariduse mainet madalamaks kui mehed. Seetõttu on
mainekujunduses oluline arvestada naissoost sihtrühma erihoiakute ja teadlikkusega.
7) Et teadlikkus kutseharidusega omandatud ametitest on sugude lõikes stereotüüpne (mehed teavad
nn mehelikeks peetavaid ameteid, naised neid, kus traditsiooniliselt domineerivad naissoost töötajad),
seatakse üheks eesmärgiks sellise segregatsiooni vähendamine ja sugudele omaseks peetavate ametija kutsealade vahelise soolise eristamise lõpetamine.

5

Statistikaamet. Ametialade klassifikaator, 2008.
http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee
6
Pärtel, K., Petti, K. kutseharidus 2013. Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine
aastal 2013 , Innove, Tallinn, 2013.
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Uuringud/Kutsehariduse_maineuuringu_aruanne_2013.pdf
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8) Nn kasvuvaldkondade, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogia ja teenuste,
materjaliteaduse ja tööstuse7 praktikatoetuste määramisel ja toetuste saajate hulgas soolise
tasakaalu saavutamiseks järgitakse soolise võrdsuse edendamises SoVS-i § 5, mille kohaselt otseseks
või kaudseks sooliseks diskrimineerimiseks ei loeta nende soolist võrdõiguslikkust edendavate
erimeetmete rakendamist, mis annavad eelised alaesindatud soole või vähendavad soolist
ebavõrdsust.
Kuna kasvuvaldkondades on statistiliselt meesõppurite osakaal suurem võib praktikatoetuste
määramisel kasutada erimeedet ja eelistada nimetatud erialadel naisõppureid eesmärgiga vähendada
soolist segregatsiooni tööturul ja soodustada naiste tööle asumist nn majanduse kasvuvaldkondades.
9) IKT valdkonna propageerimisel ja tutvustamisel on üheks eesmärgiks seatud stereotüüpide ja
müütide kummutamine, mis on seni suunanud tütarlapsi ja noormehi erinevatele erialavalikutele.
Ennetava tegevusena aitab see vähendada soolist erinevust kasvuvaldkondade erialade sisseastujate
hulgas.
10) Sooliste stereotüüpide kummutamist peetakse silmas LTT valdkonna erialade õppimis- ja
karjäärivõimalustest teavitamisel, sh teadlaskonna arvukuse suurendamisel.
11) Töökohapõhise õppe rakendusmudelite väljatöötamisel ning õppekohtade loomisel järgitakse
põhimõtet, et lisaks erineva suuruse ja erinevate valdkondade ettevõtetele oleksid esindatud nii
peamiselt nais- kui peamiselt meestööjõuga ettevõtted, sh naisjuhtidega ettevõtted, mis võimaldaks
suunata noori valima sooliselt ebatraditsioonilisi töökohti.
12) Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimisel ja uuringute läbiviimisel peetakse silmas soolisi
aspekte ning soolist segregatsiooni tööturul ja püütakse välja selgitada barjäärid, mis võivad takistada
sooliselt ebatraditsioonilisi ametivalikuid. Samuti analüüsitakse töökohapõhise õppe käigus puudega
õppijatele töökohtade kohandamise olukorda.
12) Arendustegevustesse kaasatakse soolise võrdõiguslikkuse eksperte ja sotsiaalteadlasi.
13) Parimate praktikate ja töökohapõhise õppe pakkujate tunnustamisel peetakse silmas mõlema soo
esindatust. Oluline on esile tõsta neid töökohapõhise õppe pakkujaid, kes on erivajadustega töötajale
kohandanud töökoha ja –vahendid.
14) Kutseasutustesse loodavate ettevõtetega koostöö koordinaatorite ametikohtadele asuvate
isikute teadmiste ja pädevuste hulka kuuluvad soolise ebavõrdsuse ning tööturu soolise segregatsiooni
vähendamise ning vähemusgruppidesse kuuluvate isikute lõimimise eesmärkide teadmine ning
vastavate meetodite valdamine.
15) Aineõpetajatele kavandatud täienduskoolitused ettevõtluse ja ettevõtlikkuse lõimimiseks oma
ainetesse käsitlevad soolisuse ja ühiskonna soostruktuuri mõju tegelemisel ettevõtlusega.

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
http://kasvustrateegia.mkm.ee/pdf/Eesti%20ettevotluse%20kasvustrateegia%202014-2020.pdf
7
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16) Kutseõppe populariseerimiseks korraldatava projektikonkursi üheks hindamiskriteeriumiks
seatakse projekti suunatus sooliste stereotüüpide vähendamisele haridus- ja kutsevalikutes.
17) Ettevõtlusõppe metoodika arendamisel ja õppevara koostamisel ning ettevõtlusõpet läbiviivate
spetsialistide täienduskoolitustel pööratakse tähelepanu naisettevõtjate olukorra eripäradele,
erivajadustele ning kogemustele. Sel eesmärgil lülitatakse partnerite hulka nt Eesti Ettevõtlike Naiste
Assotsiatsiooni või teiste organisatsioonide esindajad, kellel on teadmised ja rahvusvaheline kogemus
naisettevõtluse edendamisest. Eesmärgiks on muuta õpetajate ja elanikkonna hoiakuid, mis peavad
ettevõtlusega tegelemist ning ettevõtete juhtimist pigem meestele kui naistele sobivaks valikuks.
18) Ettevõtlusõppe materjalide koostamisel lähtutakse soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuetest,
mille kohaselt loodavad ja kasutatavad õppematerjalid peavad kaasa aitama naiste ja meeste
ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele.
19) Pidades silmas naiste väiksemat aktiivsust ettevõtluses, pööratakse eraldi tähelepanu tütarlaste ja
noorte naiste ettevõtlikkuse, loovuse, iseseisvuse ja algatusvõime arendamisele.
20) Kutseõppeasutuste ja kutseõpet pakkuvate rakenduskõrgkoolide enesehindamise ja
akrediteerimise kriteeriumide hulka kuulub arvestamine eri õppijagruppide erinevate olukordade ja
vajadustega ehk eri soost, vanusest, rahvusest ja erivajadustega õpilaste võrdse kohtlemise põhimõtte
järgimisega, mis peaks peegelduma statistilistes andmetes.
21) Akrediteerimisprotsessi läbiviimisel analüüsitakse, milliseid elukestva õppe võtmepädevusi
arendatakse nendes õppesuundades, kus täna on õppurite hulgas oluliselt rohkem tütarlapsi ja
milliseid nendes, kus õppuriteks on peamiselt noormehed. Kuna teadmised soolisest võrdsusest ja
vähemusgruppidesse suhtumine on üheks osaks sotsiaalsetest ja kodaniku pädevustest, tuleb silmas
pidada, et olenemata valitud kutsealast, peavad selle võrdselt omandama nii noormehed kui ka
tütarlapsed.
22) Õppekavade sisustamine peab kaasa aitama õpilaste teadlikkuse tõstmisele ühiskonnas
valitsevatest soolistest eelarvamustest ja stereotüüpsetest ootustest ning muutma kehtivaid
stereotüüpseid hoiakuid, eelarvamusi ning suhtumist naise ja mehe rolli suhtes, julgustama poiste ja
tüdrukute mitmekesisemaid ja mittetraditsioonilisi haridusvalikuid, toetades nende soolise identiteedi
ja minapildi paindlikumat arengut.
23) Õppimisvõimaluste reklaamimisel jälgitakse, et info ja sõnumid ei taastooda ega süvenda soolisi,
vanuselisi või rahvustega seotud stereotüüpe.
24) Õppekavade ja õppekorralduse analüüsimisel ja täiendamisel arvestatakse vanemaealiste,
erineva emakeele ning erivajadustega õppurite olukorra ja võimalustega, et luua ka nõrgema
konkurentsivõimega isikutele võrdsed võimalused õppes osalemiseks.
25) Tegutsevate ettevõtjate kaasamisel ettevõtlusõppe protsessidesse ning mentorite valikul
jälgitakse sooliselt tasakaalustatud esindatuse nõuet ning vajadust vähendada soolisi stereotüüpe. Eriti
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oluline on tutvustada IKT valdkonnas tegutsevaid edukaid naisettevõtjaid, mis aitaksid kummutada
müüte ja stereotüüpe, et IT valdkond sobib ainult meestele.8
26) Sooliste stereotüüpide süvendamise vältimine teavitustöö käigus seades eesmärgiks eelarvamuste
kummutamise. Seda eesmärki tuleb silmas pidada ka kavandatud konkursside tingimuste
väljatöötamisel.

Meede 1.6. Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine
Hariduse omamine-mitteomamine on üheks keskseks küsimuseks eri gruppide võimaluste võrdsuseebavõrdsuse määramisel. Haridustee katkemise põhjused, õpingute jätkamise takistused, infokanalid
sihtrühmadeni jõudmiseks jms on eri soost, rahvusest, puudega või eri vanuses inimeste puhul
erinevad.
1) Väljakujunenud soorollide ja –normide piirava mõju vähendamiseks ei piisa näilisest
sooneutraalsusest. Kavandatakse sõnumid eri sihtgruppidele, mis aitavad kummutada kultuuris
sügavalt juurdunud uskumusi naistele ja meestele sobivate ametite ja erialade kohta.
2) Täiskasvanuhariduse osapoolte teadlikkus potentsiaalsete täiskasvanud õppijate soo, vanuse,
rahvuse või puude alusel ilmnenud barjääridest hariduse omandamisel annab võimaluse arvestada
eri rühmade erinevate vajadustega.
3) VÕTA informaalse õppena tuleb arvestada ka neid oskusi ja omadusi, mida on omandatud nt
hoolduskohustuste täitmisel kodus.
4) Töötukassa karjäärispetsialistide täiendkoolituses on moodul, mis käsitleb vanuseliste ja sooliste
stereotüüpide kummutamise vajadust ja meetodeid.
5) Toetuse andmise tingimusteks on eelnev sihtrühmasiste gruppide olukorra ja vajaduste analüüs,
mis tagab, et toetatavad tegevused aitavad kaasa soolise ebavõrdsuse vähenemisele ning tagavad
võrdse juurdepääsu tasemeõppesse kõigile vanuse- ja rahvusgruppidele ning puudega inimestele.
6) Tegevused, mis on suunatud potentsiaalsete õppijate leidmisele täiskasvanute hulgast,
teavitamisele ja tugitegevuste arendamisele ning pakkumisele, arvestavad olemasoleva tööturu
soolise segregatsiooni mõjudega ning naiste ja meeste erinevate käitumismustritega, sh teabe otsingu
ja kasutamisega. Arvestades, et põhi- või keskhariduseta täiskasvanute hulgas on meeste ülekaal, on
oluline eelnevalt arvestada, milliste teabekanalite ja võrgustike kaudu vastav teavitustegevus just
nendeni jõuaks.
7) Projektides tuleb hinnata ülalnimetatud põhimõtetega arvestamist.
8) Kuna haridustee katkestamise põhjused on naiste ja meeste puhul sageli erinevad, arvestatakse
õppijate motiveerimisel sotsiaalseid faktoreid, mis nende käitumist soorollide ja sooideoloogia
kohaselt mõjutab.
Kindsiko, E., Türk, K., Kantšukov, M. Naiste roll ja selle suurendamise võimalused Eesti IKT sektoris:
Müüdid ja tegelikkus, http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/www_ut/naiste_roll_ikt._tu_mjskype_uuring_2015.pdf
8
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3.2. Prioriteetne suund 2: Sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Meede 2.1. Lapsehoiu ja puudega
hoolduskoormuse vähendamiseks

laste

hoolekandeteenuste

arendamine

1) Uuringus, mis viiakse läbi puudega laste spetsiifiliste vajaduste ja asjakohaste tugiteenuste osas,
kasutatakse ühe analüüsikategooriana sugu/soolisust, et välja selgitada võimalikud soolised
erinevused nii vajadustes kui ka suhtumistes puudega tüdrukutesse ja poistesse.
2) Lapsehoiusüsteemi arendamise eel- ja järelanalüüsides kogutakse soopõhiseid andmeid
lapsevanemate vajaduste, olemasoleva hoolduskorralduse, mõlema vanema funktsioonide ja senise
töökorralduse kohta.
3) Töötaja- ja peresõbralike tööandjate tunnustusmudeli rakendamiseks väljatöötatavates ettevõtete
töökeskkonna hindamiskriteeriumides ja –metoodikates käsitletakse eraldi nii naistele kui ka meestele
suunatud meetmeid ning kogutakse statistilisi andmeid sugude lõikes, mis võimaldavad hinnata, kas
naistele ja meestele pakutakse võrdselt võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks.
4) Hanke kaudu otsitav partner, kes koolitab konsultante ettevõtetes auditite tegemiseks ning kes
koordineerib kogu auditeerimisprotsessi, peab omama teadmisi organisatsioonide soostruktuurist,
seda kujundavatest mehhanismidest ning naiste ja meeste võrdse kohtlemise normidest.

Meede 2.2. Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
1) Erivajadustega inimestele hoolekandeteenuste arendamisel ja osutamisel arvestatakse soolisi
aspekte, et teenused vastaksid võrdselt nii meeste kui naiste vajadustele, kes oma eelnevate erinevate
kogemuste ja oskuste tõttu võivad iseseisvaks toimetulekuks vajada erinevaid teenuseid.
3) Sotsiaalvaldkonna spetsialistide, konsultantide ja audiitorite ning perepõhist asendushooldust
pakkuvate isikute täiendkoolituste kursustesse on integreeritud sooküsimuste käsitlemine ja naiste
ning meeste võrdse kohtlemise normide järgimiseks vajalikud teadmised ja oskused.
4) Vanglast vabanenud naiste ja meeste tööturule saamise toetamisel arvestatakse soolisusest
tuleneva erineva olukorra, võimaluste ja vajadustega, mis tuleb eelnevalt välja selgitada. Kuigi suurema
osa moodustavad vabanenutest mehed, tuleks arvestada, et vanglast vabanenud naiste puhul on
stigmatiseerimise oht suurem ning ühiskonnapoolsed hoiakud sageli diskrimineerivamad rohkem kui
meeste puhul.
5) Telehooldussüsteemi operaatorite töökohtadele töötajate värbamisel on püstitatud soolise
tasakaalustatuse nõue. Kuigi nendel töökohtadel töötavad enamasti naised, on oluline, et
demograafilistest muutustest tingitud suureneva hoolduskoormuse tõttu ühiskonnas muudetaks
meeste rollimudeleid ja suunataks neid tööle vastavatesse ametitesse.
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Meede 2.3. Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse ennetuse, varajase
avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse arendamine ja rakendamine
1) Tõenduspõhise metoodilise juhendmaterjali väljatöötamisel noorte alkoholi tarvitamise
käsitlemiseks ja tütarlastele ning poistele sobival viisil nõustamise osutamiseks arvestatakse
ühiskonnas kehtiva traditsioonilise sooideoloogiaga, mis mõjutab nii noorte soolist identiteeti kui
paneb tüdrukuid ja poisse käituma vastavalt ühiskonnas kehtivatele soorollidele.
2) Kõigile osapooltele korraldatavatel koolitustel arutletakse tütarlaste ja poiste alkoholitarbimise
põhjuste ja tagajärgede erinevusi tingivate tegurite üle.
3) Kuigi alkoholisõltuvuses on rohkem mehi kui naisi (11 % meestest ja 2,1 % naistest) ning meeste
alkoholitarbimist aktsepteeritakse sotsiaalselt rohkem, analüüsitakse arengutendentse põhjalikult ja
sootundlikult. Tendents on, et Eesti poiste ja tüdrukute joomisharjumused on muutumas üha
sarnasemaks.
4) Juhul kui ilmneb, et meestega seonduvat peetakse ühiskonnas normiks, on vaja seda arvestada
ennetusmeetmete väljatöötamisel, elanikkonna teadlikkuse tõstmisel alkoholi tarvitamise riskidest ja
kehtivate sotsiaalsete normide ning sookultuuri mõjust alkoholitarbimisele.

Meede 2.4. Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives
püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks
1) Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamise ja ehitamise projektide käigus kogutakse
andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate ja täidetud ametikohtade kohta soo ja
vanusgruppide lõikes.
2) Tervishoiuteenuste kavandamisel võetakse tasakaalustatult arvesse nii meeste kui naiste
vajadusi.
3) Kogutakse andmeid projekti raames makstud töötasude kohta sugude lõikes
ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.
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4) Ehitustes järgitakse universaaldisaini põhimõtteid

Meede 2.5. Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puudega
inimeste vajadustele vastavaks
1) Erivajadustega inimeste eluaseme füüsilisel kohandamisel kogutakse soo lõikes andmeid eri liiki
kohanduste ning kohanduse saajate ja mittesaajate (rahuldamata taotluste) kohta, mis võimaldab
hinnata meetme tegevuse mõju soolisest aspektist ja erinevate erivajaduste rahuldamise seisukohast
ja viiakse sisse korrektuure, mis tagaksid võrdsemad võimalused eri soost erivajadustega inimestele.
2) Kogutakse andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate kohta soo ja vanuse lõikes.
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3) Projekti raames makstud töötasude andmed sugude lõikes ametikohtade/astmete kaupa, sh
projekti administreeriva personali kulu võimaldavad hinnata soolise palgalõhe põhjuseid.

Meede 2.6. Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähe lõimunud
püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja
uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks
1) Sotsiaalset sidusust suurendavad eri ühiskonnagruppide kontaktid erinevates eluvaldkondades,
vastastikku avatud keelelis-kultuuriliste kogukondade kujunemine, efektiivne infovahetus ja -edastus
ning ühiskondlikus elus võrdväärne osalemine, mis tagab vajalikud sotsiaalsed kontaktid ja väldib
tõrjutuse kujunemist. Kõik need on suuresti mõjutatud ühes või teises kultuurilises kogukonnas
kehtivatest soonormidest ja naiste ning meeste erinevast staatusest. Nõustamiskeskustesse
asjakohase info kogumine saab kaasa aidata soolise ebavõrdsuse vähenemisele nii vähe lõimunud
püsielanike kui ka uussisserändajate hulgas.
2) Uussisserändajate kohanemiskoolituse kõikide moodulite ja keeleõppe sisu ning metoodiliste
materjalide hindamisel lähtutakse ühelt poolt Eestis kehtivate naiste ja meeste võrdse kohtlemise
normidest ja jälgitakse, et materjalid ei sisaldaks rahvuslikke või kultuurilisi stereotüüpe, mis võivad
olla vähemusi diskrimineerivad.
3) Infoplatvormi kasutajate ning kohanemiskoolitustel osalejate arve analüüsitakse sugude lõikes.
Arvestades, et uussisserändajate seas võib olla suuri erinevusi naiste ja meeste käitumisnormide,
õiguste ja võimaluste vahel, tuleb võrdsete võimaluste tagamiseks välja selgitada erinevate
soogruppide võimalikud barjäärid ja takistused lõimumisel.

Meede 2.7. Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine
noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu.
1) Noortele kutsete ja ametite tutvustamisel peetakse silmas soolise võrdõiguslikkuse üht eesmärki –
muuta stereotüüpseid hoiakuid naistele ja meestele „sobivatest“ töödest ning ametitest ja vähendada
hariduslikku soolõhet ja soolist segregatsiooni.
2) Tutvustatavates nn laborites on esindatud nii need tegevusvaldkonnad, kus on naissoost või
meessoost töötajate ülekaal või kus eri soost töötajate osakaalud on enam-vähem võrdsed.
3) Noorteinfo kättesaadavuse ja kasutamise suurendamiseks arvestatakse noorte senise soolise
sotsialiseerimise tulemusena ilmnevaid erinevaid huve, kommunikatsioonikanalite kasutamise
harjumusi ning soopõhiseid suhtlusvõrgustikke, mis mõjutavad suhtumist noorsootöö teenustesse,
huviringides osalemisesse, seades eesmärgiks, et noorsootööst saaksid kasu võrdselt tütarlapsed ja
poisid.
4) Noorteseire uuringutes, programmide jälgimisel ning mõjude hindamisel jälgitakse ja
analüüsitakse andmeid erinevate sotsiaalsete gruppide võrdluses: tütarlapsed/poisid,
enamus/vähemusrahvused, puudega/puudeta noored.
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5) Laste ja noorte enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks turvalise elukeskkonna loomisel
täiendatakse maakondliku ja kohaliku tasandi juhtide ja valdkondlike spetsialistide üldteadmisi
soopõhise vägivalla olemusest ja tagajärgedest.
6) Lähisuhtes, kohtingul, paarisuhtes ja koolis juhtuva vägivalla analüüsimisel osatakse märgata
osapoolte soolisust ning analüüsida nii sookohaseks peetavate käitumiste kui ka võimusuhete aspekte.
7) Teenuste osutamisel arvestatakse õigusrikkumise taustaga noorte naiste ja meeste erineva
lähteolukorra, võimaluste ja vajadustega.
8) Tegevuste elluviimisel arvestatakse puudega noorte erivajadusi ning nende juurdepääsu
informatsioonile neile vajalikus keeles.

3.3. Prioriteetne suund 3: Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult
väljalangemise ennetamine
Meede 3.1. Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine
Erinevas vanuses ja erinevast soost inimeste töövõimet mõjutavates tegurites esineb erinevusi ja
nendest erinevustest tuleks töövõime hindamisel teadlik olla ja neid arvestada.
1) Kogutud ja analüüsitud on andmed teenuste ja abivahendite vajaduse, kättesaadavuse ja nendega
rahulolu kohta sugude, rahvuste ja vanusegruppide lõikes.
2) Juhtumikorraldajate ja teenuseosutajate koolitustel käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja
vähemusgruppide vajadustega arvestava võrdse kohtlemise põhimõtteid, lähtekohti ja eesmärke.
3) Teenuste ettevalmistusse ja katsetamisse on kaasatud puudega inimeste esindusorganisatsioonide
kõrval ka puudega naiste huvikaitse- ja esindusorganisatsioonid.

Meede 3.2. Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
16-29-aastaste või pikka aega tööturult eemal olnud naiste ja meeste olukorrad ning eemalolemise
põhjused on erinevad. Seetõttu on võrdsete võimaluste loomiseks eelnevalt vaja välja selgitada
erinevate sotsiaalsete rühmade (sh sugu, vanus ja rahvus) takistused hõives osalemiseks.
1) Vähenenud töövõimega naiste ja meeste tööturul osalemise suurendamiseks ja varase pensionile
jäämise ärahoidmiseks võetakse arvesse meeste ja naiste koondumist erinevatesse
majandussektoritesse ja erinevatele tegevus- ja ametialadele ning sellest tulenevaid erinevusi nende
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poolt tehtavate tööde iseloomus ja töökeskkonnas, töökohtadel esinevaid erinevaid ohutegureid ja
nende mõju naiste ja meeste tervisele ning töövõimele.
2) Töövõime hindamise põhimõtete ja metoodikate rakendamisel välditakse soolisi stereotüüpe ja
eelarvamusi ning arvestatakse, et naistel ja meestel võivad tervisekao sümptomid väljenduda
erinevalt. Nt. arvestatakse, et füüsilist ja vaimset pinget tajutakse eakamate grupis rohkem kui noorte
grupis ja et füüsiline pinge mõjutab rohkem 55+ vanuses naistöötajaid.

3.4. Prioriteetne suund 4: Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadusja arendustegevus
Meede 4.1. Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine
üle-euroopalistes teadusalgatustes
Soolise võrdõiguslikkuse ja sooaspektide arvestamisel teadusvaldkonnas on kolm põhieesmärki:
- saavutada sooline tasakaal uurimisrühmades;
- saavutada sooline tasakaal teadus- ja uurimistegevusega seotud otsustuskogudes;
- integreerida sooaspekti arvestamine ja sooline analüüs teadus- ja innovatsioonitegevuste
sisus.
Horisont 2020 programmide raames on ette nähtud struktuurimuutuste toetamine teadusasutustes,
võttes süsteemsemalt arvesse programmide erinevates etappides soolise võrdõiguslikkuse mõõdet.
Programmis on rõhutatud vajadust edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust teadustöös ja
innovatsioonis, käsitledes konkreetselt soolise ebavõrdsuse põhjuseid, kasutades täielikult ära nii naiskui meessoost teadlaste potentsiaali ning arvestada soolisi aspekte teadustöö ja innovatsiooni sisus.
1) Ülalnimetatud põhimõtet arvestatakse Eesti teadus- ja arendustegevuses.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses9 on öeldud:
„Programmi „Horisont 2020“ tegevus peaks edendama naiste ja meeste võrdõiguslikkust
teadustöös ja innovatsioonis, käsitledes konkreetselt soolise ebavõrdsuse põhjuseid, kasutades
täielikult ära nii nais- kui ka meessoost teadlaste potentsiaali ning arvestama soolisi aspekte
teadustöö ja innovatsiooni sisus, pöörates samuti tähelepanu soolise tasakaalu tagamisele
asjaomases teadustöö ja innovatsioonivaldkonnas, hindamiskomisjonides ning muudes
asjakohastes nõuandvates või ekspertkogudes, et parandada teadusuuringute kvaliteeti ja
ergutada innovatsiooni. Samuti tuleb püüelda Euroopa Liidu lepingu artiklites 2 ja 3 ning EL-i
toimimise lepingu artiklis 8 sätestatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise poole.“

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega luuakse
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse
kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020eu-establact_et.pdf.
9
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2) Eesti Teadusagentuur on allkirjastanud Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi,
mis kutsub üles rakendama võrdse kohtlemise printsiipi, sh naistele ja meestele võrdsete võimaluste
loomist. Hartas rõhutatakse püüdlemist soolise tasakaalu poole töötajaskonna kõigil tasanditel,
sealhulgas juhendamis- ja juhtimistasandil. See on saavutatav võrdseid võimalusi pakkuva värbamisja edutamispoliitikaga ja valiku- ja hindamiskomisjonides valitseva soolise tasakaaluga.10
3) Rahvusvahelise kompetentsi sissetoomisel Eestisse arvestatakse vajadusega tõsta teadusasutuste
kompetentsi sooliste aspektidega arvestamiseks teadustöö ja innovatsiooni sisus ning vastavate
metoodikate ja lähenemisviiside omandamiseks.
4) Meetme hindamisel analüüsitakse rahastatud teemade juhtide vanuselist ning soolist jaotust.
5) Kõrgkoolide ja teadusasutuste organisatsioonikultuuris pööratakse tähelepanu kaitstud tunnuse
(sugu, vanus, rass, rahvus või etniline päritolu, nahavärv, usulised, poliitilised või muud veendumused,
seksuaalne orientatsioon) diskrimineerimise vältimisele ja rakendatakse vastavaid sihipäraseid
meetmeid.
6) Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajaliste õpirännete
toetamisel välisriikidesse arvestatakse toetuste jagamisel soolist tasakaalu.

Meede 4.1.4. Teaduse tippkeskuste toetamine
konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks.

teaduse

rahvusvahelise

Positiivseid mõjusid reaalmajandusele avaldab ka sotsiaalne innovatsioon ettevõtetes ja
organisatsioonides, sh personalijuhtimises, mis peab silmas naiste karjääri toetamise vajadust.
1) Kuna innovatsioon sõltub inimtegevusest, kuuluvad sotsiaalteadused ja sotsiaalne dimensioon
oluliste teguritena tippteaduse juurde.
2) Sooliste aspektide arvestamine ja naisteadlaste karjääri soodustamine aitab luua noortele
perspektiivitunnet ja avardab valikuvõimalusi.
3) Noorte soostereotüüpsete hoiakute muutmiseks esitatakse ebatraditsioonilisi rollimudeleid
reaalses töökeskkonnas ja/või sooliselt ebatraditsioonilistel aladel.
4) Kuna kõige olulisemateks teguriteks, mis vähendavad tütarlaste soovi asuda õppima LTT erialasid,
on eelarvamused ja soolised stereotüübid11, pööratakse teadusteemade tutvustamisel meedias
tähelepanu tütarlastes senisest suuremat huvi tekitamisele LTT ja IKT erialade vastu.
Võrdõigusvoliniku kantselei. Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste
valdkonnas. Tallinn, 2014 http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/04/3-TEEMALEHTSooline-v%C3%B5rd%C3%B5iguslikkus-loodus-ja-tehnikateaduste-valdkonnas.pdf
10

Kindsko, E:, Türk,K., Kantšukov, M.Naiste roll ja selle suurendamise võimalused Eesti IKT sektoris: müüdid
ja tegelikkus. Skype Microsoft Eesti, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Tartu, 2015.
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Teadust-ja-tehnoloogiat-populariseerivad-tegevusedeestis.pdf
11
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5) Ülalnimetatud põhimõtet tuleb järgida kõikides avatud taotlusvoorudes teaduse populariseerimise
edendamiseks.

Meede 4.2. TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja
nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks
EL Nõukogus on otsustatud12, et Euroopa teadusruumi arengu üheks prioriteediks on soolise võrdsuse
edendamine13. See puudutab nii teaduses osalemist kui ka uuringute suunatust sooliste aspektidega
arvestamisele. Eesti on olnud seisukohal, et sooline tasakaalustatus teadus- ja arendussektoris
vähendab talentide lahkumist, lisab teaduslike uuringute mitmekesisust ning laiendab tipptaset. Ühe
konkreetse põhimõttena on nimetatud teadusprojekte hindavate kogude soolise tasakaalustatuse
aspekti.
Teema „võrdsed võimalused“ arvestamiseks:
1) Nõustamiseks, projektitaotluste ja meetme tegevuste hindamiseks ning arendamiseks
moodustatavatesse
juhtkomisjonidesse,
jt
kollegiaalsetesse
kogudesse
liikmete
nimetamisel/valimisel arvestatakse sooliselt tasakaalustatud osaluse põhimõtet ja otsuste
vastuvõtmisele eelnevalt kaasatakse ja konsulteeritakse vähemusgruppide huvikaitse ja
esindusorganisatsioonidega.
2) Meetme mõju hindamisel arvestatakse, kas ja milline on mõju naiste omanduses olevate ettevõtete
innovatsioonivõimekuse tõstmisele, naisteadlaste osalusele rakendusuuringute projektides ja
hinnatakse, millise osakaalu rahastatud projektidest moodustavad need uuringud ja tootearendused,
milles on arvestatud sooliste aspektidega.
3) Vahe- ja lõpparuannetes kogutakse andmeid ja informatsiooni rahastatud projektide panuse kohta
erinevate sotsiaalsete gruppide võrdsete võimaluste edendamisse.
4) Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks julgustatakse teadusnõunikeks kandideerima naisteadlasi,
kes on olnud lapsehoolduspuhkusel ja aktiivsest teadustööst kõrval.
5) Poliitikaseiretes arvestatakse soo kategooria olulisust, selle ilmnemist soosüsteemis ja –ideoloogias
ning mõju naiste ja meeste rollidele, ressurssidele ning võimu omamisele – sotsiaalsele staatusele.
6) Valdkondlikud uuringud toetavad poliitikate ja strateegiate planeerimisel SoVS-is kehtestatud
normi täitmist, mille kohaselt tuleb lähtuda naiste ja meeste erinevatest vajadustest ning osata
hinnata, kuidas rakendatud ja rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda
ühiskonnas.
12

Conclusions on progress in the European Research Area .Council meeting Brussels, 21 February 2014
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/141120.pdf.
13
Soolise võrdõiguslikkusena käsitletakse soolist tasakaalu kõigi tasandite uurimisrühmades, soolist tasakaalu
otsuste tegemisel ja soolise mõõtme integreerimist teadusuuringute ja innovatsiooni sisusse.
Eelnõu: nõukogu järeldused soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta Euroopa teadusruumis.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14414-2015-INIT/et/pdf
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Meede 4.2.2. Kõrghariduse
kasvuvaldkondades.

erialastipendiumid

nutika

spetsialiseerumise

1) Õppetoetuste ja stipendiumide mõju hindamisel võetakse arvesse erialade soolist jagunemist, st
hinnata tuleks omavahel neid stipendiumitega ja stipendiumiteta erialasid, kus on noormeeste ülekaal
ja erialasid, kus on tütarlaste ülekaal.
Sooaspekti arvestamata ei pruugi võrdlustulemused anda tõest teavet selle kohta, kas stipendiumid
pidurdavad õpingute katkestamist, sest nominaalajaga lõpetavad tõenäolisemalt nais- kui meessoost
õppurid kõigis valdkondades.14
2)Stipendiumi saavate üliõpilaste arvu analüüsimine sugude ja rahvuse lõikes võimaldab analüüsida,
kas meetmel on positiivseid tulemusi.
3) Nais- ja meessoost üliõpilaste võrdse kohtlemise seisukohalt on oluline tõsta õpetajakoolituse
üliõpilaste stipendiumi suurus samaväärseks nn kasvuvaldkondade erialade stipendiumidega.
Õpetajahariduse kvaliteedist sõltub selle inimvara kvaliteet, kes peab tulevikus toime tulema üha uute
ja kiiremini muutuvate kasvuvaldkondadega. Stipendiumide ühtlustamine võiks kaasa aidata haridusja tööturu segregatsiooni vähendamisele ning õpetajakutse atraktiivsuse tõusule, mis toetaks meeste
õppimist õpetajateks. Praegune olukord on kaudselt tütarlapsi diskrimineeriv ja saadab noortele
sõnumi selle kohta, kas riigile on tähtsam tehnika või inimesed.
5) Kaaluda erialastipendiumide määramise põhimõtete täiendamist viisil, mis vähendaks soolist lõhet
IKT erialadele sisseastujate arvus. Erialastipendiumidega toetamisel nn kasvuvaldkondade teadlaste
ning inseneride järel- ja juurdekasvu arvu suurendamisel on oluline suunata vastav teavitustegevus
koos IKT valdkonna töötamisvõimalustega spetsiifiliselt tütarlastele.

Meede 4.3. Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus
1) Võimalike koolitatavate valikul peetakse muuhulgas silmas soolise tasakaalu saavutamist. Kuigi
täiendkoolitusele valitavate spetsialistide kvalifikatsioonid on pigem sellised, mille on valdavalt
omandanud mehed, on oluline, et naised saaksid samavõrd kasu uue kvalifikatsiooni ja kutse
omandamisest kui mehed.
2) Juhtrühma koostamisel peetakse silmas selle soolist tasakaalu.

Meede 4.4. Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arenduseksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks

ja

1) Soolise võrdõiguslikkuse aspektist tuleb teada, et neid majandussektoreid ja valdkondi, milles
töötavad naised, peetakse tihti vähem lisandväärtust andvateks, vähem innovatiivseteks ja

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar. Tudengite õpingute katkestamise põhjused IKT erialadel.
Uuringuraport, 2015
Tallinna Ülikool. Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.Kõrghariduse katkestajad Eestis: oskused ja
positsioon tööturul. Aruanne, 2015
https://www.tlu.ee/UserFiles/K%C3%B5rghariduse%20katkestajad%20Eestis_oskused%20ja%20positsioon%20
t%C3%B6%C3%B6turul%20(2).pdf
14
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majandusarengu seisukohalt vähem tähtsateks. Seetõttu jälgitakse, et ka nendes valdkondades oleks
võimalus saada ettevõtluse arendamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks toetust samuti kui
näiteks IT või tehnoloogia valdkonnas.
2) Naiste loodud ettevõtted on sageli orienteeritud rohkem teenindusele kui tööstusele.
Innovatsiooni- ja arendusosakute eraldamisel uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete,
teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamisel jälgitakse, et need jaguneksid kõigi majandusvaldkondade
vahel ning et innovatsiooniteenuste pakkujate hulka kuuluksid ka selliste valdkondade asjatundjad,
mida peetakse naiste domineeritud elualadeks.
3) Toetuse andmise kohta teavet edastatakse muuhulgas naisorganisatsioonide ja –võrgustike kaudu,
nt Eesti Naisleiutajate Ühingu (QUIN Estonia) kaudu.
4) Innovatsiooni ja arendamist vajab ka puudega isikute toetamine, seetõttu on oluline, et
innovatiivselt lähenetaks tööruumide ja –kohtade erivajadusega inimestele kohandamisele,
konsulteerides eelnevalt huvikaitseorganisatsioonidega.

3.5. Prioriteetne suund 5. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
Euroopa Komisjoni tegevuskavas „Ettevõtlus 2020“ märgitakse, et ettevõtlusega tegeleva elanikkonna
ja eriti alustavate ettevõtjate seas on alaesindatud noored, naised, puudega inimesed ja sisserändajad.
Tegevuskavas püstitatakse ülesandeks avada neile juurdepääs ettevõtlusele, et luua neile töökohti,
muuta nad majanduslikult ja sotsiaalselt tugevamaks ning suurendada nende loovust ja innovatiivsust.
Sealjuures tuleb arvesse võtta eri rühmade vajadusi, ootusi ja norme, mis on seotud nõustamise ning
teabe pakkumise ja vastuvõtmisega.
1) Sooline võrdõiguslikkus ettevõtluses tähendab, et naistele ja meestele on tagatud võrdsed
võimalused ettevõtete loomiseks, sh juurdepääsuks stardikapitalile; ettevõtete tegevuse
laiendamiseks; töö- ja pereelu ühitamiseks; osalemiseks ettevõtjaid koondavates võrgustikes ning
ettevõtluspoliitika kujundamisel.15
2) Naiste omanduses olevate ettevõtete madalam tootlikkus on seotud madalama
kapitalimahukusega, kogemuste erinevuse, juhtimisstiili, juurdepääsuga ressurssidele ja
ettevõtlusvõrgustikele. Toetuse ja nõustamise puhul arvestatakse naisettevõtjate vajadustega, mis
tulenevad nende tegutsemisest meestest erinevates majandusharudes ja nende erinevast olukorrast
ühiskonnas (suurem hoolduskoormus, töö- ja pereelu ühitamise raskused jms), et tagada neile
meestega võrdseid võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks.
3) Võrdseid võimalusi toetab ettevõtlikele naistele tugivõrkude teenuste pakkumine ning väikese
ärikogemusega naiste juhendamine kogenud mentorite poolt.

Soolõime teemaleht. Naised ja ettevõtlus.
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/11/8-Teemaleht-Naised-ja-ettev%C3%B5tlus2.pdf
15
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4) Võrdsete võimaluste tagamiseks kaardistatakse alustavatele ja tegutsevatele naisettevõtjatele
vajalikud teenused ning tehakse need kättesaadavaks maakondlike arenduskeskuste kaudu;
5) Kogutakse sooliselt eristatud andmeid ja koostatakse perioodiliselt ülevaateid naisettevõtjate
olukorrast ning nende poolt kasutatud teenustest.
6) Ettevõtluskeskonna uuringutega kogutakse ja analüüsitakse erinevatesse sotsiaalsetesse
gruppidesse (noored ja vanemaealised, naised ja mehed, puudega inimesed, vähemusrahvuste
esindajad) kuuluvate ettevõtjate olukorda ja vajadusi.
7) Konsulteeritakse naisettevõtlust edendavate organisatsioonide ja ühendustega ning arvestatakse
puudega ettevõtjate erivajadustega.
8) Analüüsitakse loodavate ettevõtete ja töökohtade mõju naiste ja meeste tööhõivele ja soolise
palgalõhe vähendamisele.
9) Piirkondade tööhõive ja ettevõtlikkuse kavades on välja toodud, milliste tegevustega toetatakse
naisettevõtlust, soodustatakse naiste omanduses olevate mikro- ja väikeettevõtete kasvu ning
ekspordivõimekust.
10) Ettevõtete loomisel uute töökohtade tekitamiseks analüüsitakse fondide ressursside jagunemist
sugude vahel.
11) Selleks, et info MAK-ide nõustamisteenustest jõuaks erinevate sihtgruppideni, selgitatakse välja,
millised on nende sihtgruppide eelistatud ning enimkasutatavad teabekanalid.
12) Ettevõtlusteadlikkuse tõstmisel peetakse silmas, et naiste ettevõtluse laiendamiseks on oluline
pakkuda selliseid rollimudeleid, mis suunavad naisi ettevõtlusega alustama ka kiirelt arenevates
valdkondades.

Meede 5.1. Ettevõtlikkuse kasvatamine,
ettevõtluskeskkonna arendamine

ettevõtluse

kasvu

soodustamine,

1) Maakondlike arenduskeskuste nõustajad on saanud vajaliku ettevalmistuse naisettevõtluse
erisustest ja vajadustest ning arvestavad nendega oma tegevuses.
2) Turismiinfosüsteem pakub võimalusi arvukatele ja erinevatele välisriikide naisorganisatsioonidele
kui eraldi sihtgrupile oma ürituste korraldamiseks Eestis.
3) Turismiettevõtete ärimudelite arendamise toetuste andmisel peetakse silmas naisettevõtjate ja
meesettevõtjate võrdset toetamist.
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Meede 5.3. Loomemajanduse arendamine
Võrdsete võimaluste loomiseks loomemajanduses on oluline omada teavet nii tegutsevate kui
alustavate naissoost ja meessoost ettevõtjate olukorrast, suundumustest, raskustest, probleemidest
ja vajadustest.
1) Erinevate sihtrühmade vajadusi (erinevast soost, rahvusest, vanusest ja puudega ettevõtjad)
arvestatakse nõustamisteenuse ja ekspertiisi pakkumisel, koolituste ja arenguprogrammide
koostamisel, turundus- ja kontaktürituste korraldamisel.
2) Muudest rahvustest inimesed on kaasatud teavitustegevustesse ja võrgustikesse nii Eestis kui
rahvusvahelisel tasemel.
3) Kõikides teadmiste ja oskuste arendamisele suunatud tegevustes on tagatud erinevate sihtrühmade
sooliselt tasakaalustatud osalus ja koostöö, võimalusel lisatud tegevusi, mis toetavad ettevõtluse
algatamist puudega inimeste poolt.
4) Maapiirkondades pööratakse tähelepanu naiste ja meeste kohalikule käsitööndusele, eesmärgiga
muuta need uuenduslikumaks ja jätkusuutlikumaks, töötades välja uusi disaine ja ettevõtlusmudeleid.
5) Partnerlussuhete loomisel muude sektoritega arvestatakse naiste ja meeste erinevate
võimalustega töö- ja pereelu ühitamises, erinevate ressurssidega, et tagada nii naistele kui meestele
võrdväärne kasu äri- ja loomesuhetes.
6) Kuna kultuurisektor ja kultuuri- ja loomemajandus saab abi pakkuda keerukate probleemide
lahendamisele, nagu traditsiooniliste soorollide ja stereotüüpsete eelarvamuste kaotamisele,
arvestatakse vajadusega muuta selliseid sotsiaalseid harjumusi ja käitumist, mis ühiskonna soolist,
vanuselist ja rahvuslikku kihistumist põhjustavad.

Meede 5.4. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
1) Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava koostamisse kaasatud institutsioonide
hulgas on esindatud kohalikud naisorganisatsioonid.
2) Maakonna arengukava analüüsiosa, sh uuringute tulemused, statistika jms, millele tuginetakse
maakondlikus arengukavas kitsaskohtade kirjeldusel ja maakonna valdkondlike teemade vahel valikute
tegemisel, sisaldab sotsiaaldemograafilisi andmeid, mis peegeldavad soo ja vanuse lõikes tööhõivet,
palgalõhet, erinevusi ettevõtluses, tegevusalades, hariduses jms Nende alusel tulevad ilmsiks
probleemid, millele arengukavad tähelepanu pööravad.

36

3.6. Prioriteetne suund 6: Energiatõhusus
Meede 6.1. Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
- projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

Meede 6.2. Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
- soojuse hinna ja tarbijate maksevõime analüüs soo, vanusgruppide ja rahvuse lõikes;
- projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

Meede 6.3. Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
- rekonstrueeritud tänavavalgustuse mõju turvalisuse tajumisel soo, rahvuse, vanusgruppide ja
puudega inimeste järgi;
- projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

3.7. Prioriteetne suund 7: Veekaitse
Meede 7.1. Veemajanduse taristu arendamine
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
- veeteenuse hinna ja tarbijate maksevõime analüüs soo, vanusgruppide ja rahvuse lõikes
piirkonnas;
- projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

Meede 7.2. Saastunud alade ja veekogude korrastamine
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
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-

projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa sh projekti administreeriva personali kulu;
projektile eelnevalt kaasatud sotsiaalsete gruppide esindajad (soo, vanusgruppide, rahvuse
järgi).

3.8. Prioriteetne suund 8: Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks
valmisoleku suurendamine
Meede 8.1. Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine
Naised ja mehed osalevad erineval määral nii loodusvarade kasutamises kui ka looduse alalhoius, mis
tuleneb nende sotsiaalselt määratletud rollidest kui ka võimalusest mõjutada majandust, sotsiaalset ja
looduskeskkonda puudutavaid otsuseid. Kliimamuutuste küsimused ja meetmed läbivad nii
keskkonnakaitse, transpordi ja energia kui ka tootmise ja põllumajanduse valdkonda, kus tavapäraselt
on otsustustasandil meeste ülekaal.
1) Kuna naiste ja meeste suhetes on erinevusi seoses keskkonna loodusressursside kasutuse ja
säilitamisega, sellekohaste otsuste mõjutamisel, loodusressurssidest saadavas kasus ja asjakohases
teadlikkuses ja hoiakutes, on oluline, et kõigis loodusressursse ning keskkonna juhtimist, alahoidu,
kaitsmist ning taastamist puudutavate tegevuste väljatöötamisel, sh kaitsekorralduskavade ja
tegevuskavade koostamisel oleksid mõlemad soogrupid võrdselt esindatud. See tagab, et
otsustamisel ei jääks kasutamata naiste erinevast elukogemusest tulenevad teadmised.
2) Projektitaotlustes, mida esitavad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused
ja omavalitsusliidud võib olla üheks hindamiskriteeriumiks või prioriteediks see, kuivõrd projektide
ettevalmistusse on kaasatud kohaliku elanikkonna kõik grupid; kuivõrd poollooduslike koosluste
hooldamiseks vajaliku juurdepääsu taristu nagu teede, ülesõitude, sildade, truupide kavandamisel on
konsulteeritud erinevate sotsiaalsete gruppidega, sh kohalike naisorganisatsioonidega; kas projekti
elluviimise koordineerimiseks moodustatud projekti juhtrühm on sooliselt tasakaalus jms.
3) Meetme raames läbiviidavate keskkonnamõjude hindamisel arvestatakse meetme tegevuste
vahetut või kaudset mõju inimeste heaolule, sotsiaalsetele vajadustele ja varale, mis toetub eri soo,
vanuse- ja rahvusgruppidega konsulteerimisele/küsitlemisele.

Meede 8.2. Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimisel
1) Hüdrometeoroloogiajaamade sisseseade ning taristu uuendamine ja nende automaatsuse
suurendamine parandab naissoost töötajate töötingimusi, kes on meteoroloog-tehnikute seas
ülekaalus.
2) Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- Projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
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Projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

3.9. Prioriteetne suund 9: Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
Meede 9.1. Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Linnapiirkondade jätkusuutlik areng on vahetult seotud sotsiaalsete protsessidega, sh demograafilise
struktuuri (naiste ja meeste suhtarv vanusegrupis 20-39), naiste ja meeste haridustaseme, osalemisega
tööturul, nende sissetulekute taseme ning osakaaluga kohalikus volikogus ning sotsiaalse kihistumise
määra ja teenustele juurdepääsuga.
1) Võimaluste võrdsust suurendab see, kui meetmes arvestatakse naiste ja meeste eri vajaduste,
huvide, teadmiste ning panusega linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku
linnaruumi arendamisse ning tagatakse puudega, eri vanuses ja rahvusest inimestele võrdsed
võimalused juurdepääsuks avalikele teenustele.
2) Linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava koostamiseks kokkukutsutava
töörühma koosseisu on lisaks KOV üksuste esindajatele kutsutud ka kohalike naisorganisatsioonide,
eakate ühenduste ja puudega inimeste eestkosteühenduste liikmed. See on vajalik selleks, et täita
linnapiirkondade tegevuskavade juhendis ettenähtud läbiva teema „võrdsed võimalused“ eesmärgid
ja tegevused. Ilma eelnevalt erinevate sotsiaalsete gruppide olukorra ja probleemide analüüsita pole
seda nõuet võimalik täita.
3) Linnapiirkonna ekspertgrupi moodustamise aluste koostamisel arvestatakse naiste ja meeste
tasakaalustatud esindatusega ning nähakse ette konsulteerimine teiste sotsiaalsete gruppide
eestkoste- ja huvikaitseorganisatsioonidega.
4) Strateegia ja sellele toetuva tegevuskava aluseks võetakse põhimõtted, mis on kirjas Euroopa
Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu poolt koostatud Euroopa harta naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus16: naiste ja meeste tasakaalustatud esindatuse ning osalemise
tagatus kõikides otsustusprotsessides, sugupoolte aspekti integreerimine kohalike ja regionaalsete
omavalitsuste kõigisse tegevustesse, naiste kohaliku eluga seonduvate kogemuste, sh nende töö- ja
elutingimuste, turvalisusvajaduse jms arvestamine ning analüüsimine.
5) Siseministeeriumi arvamuses strateegia eelnõu kohta hinnatakse selle vastavust SoVS-i § 9 ja
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 7-ga. Vajadusel kaasatakse
valdkondlikke eksperte.

16

Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete
Omavalitsuste Nõukogu. Tõlge eesti keelde ENÜ, 2008. http://enut.ee/euroopa-harta-naiste-ja-meestevordoiguslikkuse-kohta-kohalikus-elus/
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6) Naiste tööhõivevõimaluste parandamiseks on loodud piisavalt lapsehoiukohti sõimeealistele
lastele.

Meede 9.2. Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Otsuste tegemise kvaliteet võib paraneda, kui luuakse võimalused konsulteerida juba varases
staadiumis nendega, keda kavad ja otsused võivad mõjutada. On oluline, et naistele ja meestele
tagatakse tegelikkuses võrdne ligipääs olulisele informatsioonile ning võrdsed võimalused oma
seisukohtade esitamiseks.
1) Linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava koostamiseks kokkukutsutava
töörühma koosseisu on lisaks KOV üksuste esindajatele kutsutud ka kohalike naisorganisatsioonide,
eakate ühenduste ja puudega inimeste eestkosteühenduste liikmed. See on vajalik selleks, et täita
linnapiirkondade tegevuskavade juhendis ettenähtud läbiva teema „võrdsed võimalused“ eesmärgid
ja tegevused. Ilma eelneva eri sotsiaalsete gruppide olukorra ja probleemide analüüsita pole seda
nõuet võimalik täita.
2) Linnapiirkonna ekspertgrupi moodustamise aluste koostamisel arvestatakse naiste ja meeste
tasakaalustatud esindatusega ning nähakse ette konsulteerimine teiste sotsiaalsete gruppide
eestkoste- ja huvikaitseorganisatsioonidega. Peetakse silmas, et erinevad vajadused ei tulene mitte
üksnes bioloogilistest teguritest (reproduktiivne funktsioon), vaid eelkõige erinevustest elu- ja
töötingimustes ning stereotüüpsetest hoiakutest ja oletustest.
3) Kavade koostamisel ja avalikustamisel tagatakse erineva tausta ning erinevatest vanusegruppidest
naiste võrdne kaasatus, esindatus ja osalus avalikus otsustusprotsessis.
4) Naistel ja meestel võivad kultuuri, spordi ja huvitegevuse valdkonnas olla erinevad vajadused, mis
võivad olla põhjustatud soolistel stereotüüpidel põhinevatest hoiakutest ning neist lähtuvatest
tegevustest. Ühise linnaruumi kavandamisel järgitakse põhimõtet, et naistele ja meestele, tütarlastele
ja poistele pakutakse mõistlikul määral võrdseid võimalusi spordi ja huvide ning kultuuri
harrastamiseks ning et neil oleks võrdne ligipääs vastavatele rajatistele.
5) Peetakse oluliseks naiste ja meeste, poiste ja tütarlaste julgustamist tegelemaks võrdselt spordiga
ning osalema kultuurilistes tegevustes, sealhulgas neis, mida traditsiooniliselt peetakse esmajoones
“naiste” või “meeste” tegevusteks.
6) Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamiseks arvestatakse, et naistel ja meestel on
oma rollide ja kohustuste ning väljakujunenud eluviisi tõttu sageli erinevad harjumused transpordi
kasutamiseks (tulenevalt sissetulekust, teiste eest hoolitsemise vajadusest, tööajast), millega kavades
arvestatakse.
7) Tavapäraselt on ühistranspordi kasutajate hulgas rohkem naisi kui mehi. Säästvate liikumisviiside
kasutajate osakaalu suurendamine saab sageli toimuda just meessoost elanike arvel ning eri

40

sotsiaalsete gruppide pendelrändele vastava ühistranspordivõrgustiku kavandamisega, mis arvestab
adekvaatselt naiste ja meeste spetsiifilisi vajadusi.

3.10. Prioriteetne suund 10: Jätkusuutlik transport
Meede 10.1 Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine
1) Projekti valikukriteeriumide hulka on lülitatud projekti mõju sotsiaal-demograafilisele olukorrale,
sh eri vanuses ja rahvusest soogruppidest koosnevale elanikkonnale, sh puudega inimesed.
2) Ühistranspordi kasutuse tõusu indikaatorid tuuakse välja soo, vanuse, rahvuse ja puudega inimeste
lõikes.
3) Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
- projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
- projektis loodud töökohtade arv sugude lõikes;
- projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete
kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

Meede 10.2. Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine
1) Ühistranspordi kasutuse tõusu näitavad indikaatorid (rongireisijate arv aastas jms), tuuakse välja
soo, vanuse, rahvuse ja puudega inimeste lõikes.
2) Kogutakse andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate kohta sugude lõikes ametikohtade/astmete kaupa ning selle raames makstud töötasude andmed sugude lõikes, sh projekti
administreeriva personali kulu.

3.11. Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu
Meede 11.1 Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine
1) Projekti tulemuste kasutatavuse ulatuse määramisel kirjeldatakse peamiseid kasutajate gruppe ja
orienteeruvat potentsiaalsete kasutajate arvu soo, vanusgruppide, rahvuse ja puudega inimeste lõikes,
kusjuures esitatav statistika toetub alusuuringule.
2) Kogutakse andmeid projekti administreeriva personali ja baasvõrgu rajamisega tegelevate töötajate
(projekteerimisest järelevalveni) töötasude kohta sugude ja ametialade lõikes.
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Meede 11.2. Nutika teenuste taristu arendamine
Kasutatavusanalüüsiga leitakse süsteemis optimeerimist vajavad kohad, mille muutmine parendab
kasutusmugavust, tõstab kasutamise efektiivsust, vähendab süsteemi valekasutusi vmt.
1) Kasutatavuse testimisel kasutatakse soovitatavalt süsteemi lõppkasutajate erinevaid sotsiaalseid
gruppe (naised, mehed, noored, eakad jms).
2) Persoonade kirjeldamiseks elusündmuste kaardistamisel võetakse arvesse erinevate sotsiaalsete
gruppide (naised, mehed, vanus, puue ja rahvus) eelistused ja vajadused.
3) Projektitaotluste põhimõtetes, mille alusel komplekteeritakse projekti elluviiv rühm on kirjas
soolise tasakaalu järgimise eesmärk.
4) Teenuste taristu ja riigi infosüsteemide arendamine, selle võimaluste teadvustamine ja kasutamine
sõltub ühelt poolt sellest, kuivõrd suudetakse koondada senist arengut ja kogemusi puudutavat
teadmust, seda analüüsida ja levitada; teiselt poolt sellest, kuivõrd suudetakse pakkuda uut teadmust,
seda mõtestada ja nt ametnikkonnale pakkuda.
5) Tehnoloogiliste võimaluste kasutamisel on esmatähtsaks sotsiaalset olukorda sootundlikult
kirjeldavate analüüside kättesaadavus, andmekogude kasutamine sooliste aspektide arvestamiseks
jms.
6) Infoühiskonda puudutavate hindamiste, kontseptsioonide, uuringute ja analüüside raames
arvestatakse sooliste aspektidega. Eelkõige selgitatakse välja digitaalse lõhe soolised iseärasused
selleks, et neid erinevusi vähendada.
7) Koolitustel, seminaridel, töötubades, infopäevadel, konverentsidel ja kursustel käsitletakse
turvateadlikkuse suurendamist, sh interneti kasutamisega seotud riske ja vägivallailminguid (sooline ja
seksuaalne ahistamine jms).
8) Teavitustegevustes ja infomaterjalides välditakse soolisi stereotüüpe taastootvate tekstide ja
piltide kasutamist ning püütakse neid sihipäraselt kummutada.
9) Peetakse silmas, et olenemata soost, rahvusest, vanusest ja puudest, peab kõigil ühiskonnaliikmetel
olema kompetents neile vajalike e-teenuste kasutamiseks.

3.12. Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus
Meede 12.1. Riigi võimekuse tõstmine inimressursside
institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

arendamise

ja

Riigivalitsemise baaskompetentside hulka kuulub soolise võrdõiguslikkuse kui üldise hüve
silmaspidamine ja põhiseaduslike eri alustel diskrimineerimist keelavate ning võrdse kohtlemise
seaduses sätestatud normide tundmine. Tulenevalt EL aluslepingutest on nimetatud teadmised
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läbivateks teemadeks ja eesmärkideks kõigis EL valdkondlikes komisjonides ning seega nõutavad ka EL
otsustusprotsessides osalemisel.
1) Kõigile sihtrühmadele ettenähtud koolitustes peaks käsitlema EL-i viie põhiväärtuse (sh võrdsus) ja
arengueesmärkide (sh sooline võrdsus) ning riigi tasandil võetud eesmärkide tähendust ja olemust.
2) Ette on nähtud SoVS ja VõrdKS kui kõiki valdkondi läbivate seaduste rakendamist toetavad koolitusja arendustegevused.
3) Soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise alased koolitused kuuluvad avaliku
sektori koolituskavasse. Kuna ametnikkond pidevalt muutub ja uueneb, toimuvad vastavad koolitused
nii baas- kui jätkukoolituste raames.
4) Poliitika kujundamiseks ja elluviimiseks vajaliku soolise mõju hindamise ja analüüsimise võimekuse
tõstmiseks korraldatakse spetsiifilisi koolitusi eri valdkondade sihtgruppidele.
5) Avaliku sektori personalijuhid saavad vajaliku ettevalmistuse riigi personalipoliitika valge raamatu
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaste ettepanekute tõhusaks rakendamiseks.
6) Keskastme juhtide juhtimiskvaliteedi ja võimekuse tõstmisel peetakse silmas vajadust toetada
naissoost ametnike liikumist kõrgematele juhtimistasanditele, et saavutada senisest suurem sooline
tasakaal kõrgema taseme juhtide hulgas.
7) Valdkondlike poliitikate ja organisatsioonijuhtimise analüüside, uuringute ja ümberkorralduste
elluviimise käigus on analüüsitud ja hinnatud soolise struktuuri mõju organisatsioonis ja muudatuste
mõju soolisele võrdõiguslikkusele, sh soosuhetele organisatsioonis. Kaasatud on teemavaldkonna
eksperdid, soouurijad.
8) Organisatsiooni võimekuse hindamisel arvestatakse organisatsioonikultuuriga, mis toetab soolist
võrdsust ja pakub võrdseid võimalusi eri vanuses, rahvusest ja puudega isikutele. Küsimus on töötajate
poolt õigluse tunnetamises ja sellega seotud motiveerituses.
9) Metoodikate, õppematerjalide, juhiste ning koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamisel ning
nende avalikustamisel välditakse sooliselt, vanuseliselt, rahvuslikult diskrimineerivaid kuvandeid ja
tekste.
10) Kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekuse üheks osaks on demograafilise olukorra
analüüsimise oskus ning soopõhise statistika kasutamine strateegiliste ülesannete püstitamisel.
11) Loodavad õppematerjalid, juhendid, metoodikad ja mudelid käsitlevad soolisi aspekte ning
koolitused ja konsultatsiooniteenused arvestavad naiste ja meeste erinevate vajaduste ning
võimalustega.
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Meede 12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
Sooline ebavõrdsus on struktuurne probleem, mis vajab selle vähendamiseks pikaajalisi ja valdkondade
üleseid ning teadmispõhiseid meetmeid. Mõjude hindamist soo aspektist, sootundlikku eelarvestamist
ja soolisi analüüse käsitletakse kõigis meetmes kavandatud tegevustes.
1) Loodud on soolõime rakendamise eksperdirühm.
2) Õigusloome juristidele on ette nähtud inimõigustealane koolitus.
3) Soolise mõju analüüse kasutatakse poliitiliste otsuste langetamisel.
4) Riigikantselei strateegiabürool on vajalikud kompetentsid, et hinnata soolise mõju analüüside
kvaliteeti ja asjakohasust.
5) Tulevikuanalüüside tellimisel nõutakse sooliste aspektide käsitlemist.
6) Õigusanalüüside tegemisel arvestatakse tõsiasja, et inimesed käituvad sooliste olenditena ning ühel
normil võib olla naistele ja meestele erinev mõju.

Meede 12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine
Meetme indikaatoriteks on:
- rahulolu avalike teenuste kvaliteediga 16–74-aastaste naiste ja meeste seas;
- rahulolu avalike teenuste kvaliteediga nais- ja meessoost ettevõtjate hulgas;
- avalikest e-teenustest teadlike naiste ja meeste osakaal.
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Lisa
Materjale taustteadmiseks barjääridest võrdsetele võimalustele.
Takistused puudega lapsele tavakoolis käimisel:
- õpetajal puudub vastav kompetents;
- ligipääsetavuse probleemid, puudub transport;
- teiste laste negatiivne suhtumine;
- puudub abiõpetaja;
- puuduvad kohandatud õppematerjalid;
- puudub individuaalne õppekava;
- personalipoolse tõrjuva suhtumise tunnetamine.
Puudega noorte probleemid elukutse omandamisel ja ümberõppel:
- õppeasutuse füüsiline keskkond pole kohandatud;
- õppejõud/koolitajad ei oska arvestada erivajadustega;
- erivajadustesse suhtutakse tõrjuvalt;
- kursused on kallid;
- sobivate erialade valik on väike;
- autokoolidel puuduvad õppeks kohandatud sõidukid;
- puudub motivatsioon edasi õppida;
- puuduvad paindlikud õppeprogrammid.
Noorsootöös arvestamiseks:17
Vähemate võimalustega noored on võrreldes oma eakaaslastega ebasoodsamas olukorras, sest nad
kogevad oma elus teatud takistavaid olusid, mis omakorda raskendavad nende osalemist hariduses
(olgu selleks kooliharidus või mitteformaalse õppe võimalused), kodanikuõiguste teostamises ja
ühiskondlikus elus laiemalt.
Takistusi, millega noored silmitsi võivad seista, on väga erinevaid:
Sotsiaalsed takistused: noored, kes puutuvad kokku diskrimineerimisega soolistel, etnilistel,
religioossetel põhjustel, oma seksuaalse orientatsiooni või puude olemasolu tõttu; noored,
kellel napib sotsiaalseid oskusi või kelle käitumises ilmnevad teatud anti-sotsiaalsed ilmingud,
nn riskinoored; (endised) õigusrikkujad, (endised) sõltuvusainete tarbijad, noored vanemad ja
üksikvanemad, orvud jne.
Majanduslikud takistused: noored madala sissetulekuga peredest, sotsiaaltoetustest sõltuvad
noored, kodutud, laenude tagasimaksmisega raskustes olevad noored, vaesuses elavad
noored jne.
Puudest tulenevad takistused: vaimupuudega, füüsilise puudega, meelepuudega noored jne.
Hariduslikud takistused: õpiraskustega noored, koolikatkestajad ja madala haridustasemega
noored jne.

17

S.A. Archimedes. Noorteagentuur. Kaasatus. http://www.noored.ee/rahastus/projekti-kvaliteet/kaasatus/

Erasmus+ programm edendab võrdsust ja kaasatust ühiskonnas
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Kultuurilised
takistused:
noored
sisserännanud
kogukondadest,
põgenikud,
rahvusvähemustesse kuuluvad noored või noored, kellel on raskusi kultuurilise ja keelelise
kohanemisega jne.
Tervislikud takistused: krooniliste või vaimsete terviseprobleemidega noored jne.
Geograafilised takistused: maapiirkondade noored ja noored piirkondadest, mis on madala
sotsiaalse staatusega, väikesaartel ja äärealadel elavad noored, probleemsetes
linnapiirkondades elavad noored, vähese infrastruktuuriga piirkondades elavad noored jne.

Vanemaealiste barjäärid ja raskused oma töökohal püsimisega
Tööandjapoolsed barjäärid:
- negatiivsed ettekujutused, justkui ei suudaks vanemad töötajad kohaneda tehnoloogiliste ja
organisatsiooniliste muudatustega;
- palga ja muud tööga seotud kulud kasvavad järsemalt seoses vanusega kui tootlikkus;
- raskused mille ees ettevõtted seisavad tööseadustes püstitatud töötajate kaitsmise reeglitega.
Vanemaealised ise võivad kogeda oma sotsiaalse kapitali vähenemist, samal ajal ei pruugi nad saada
abi oma oskuste täiendamiseks ja mitte olla motiveeritud osalema koolitustel või kasutama
koolitusvõimalusi. Võib olla seotud ka sellega, et arvatakse, et koolituse „tagasimaksmise“ periood jääb
vanematel inimestel lühemaks.
Oma osa on haigestumistel ja rasketel töötingimustel – mitmed uuringud näitavad, et sinikraed ja
vähem kvalifitseeritud töötajad kipuvad varem minema pensionile kui valgekraed ja kõrge
kvalifikatsiooniga töötajad. Muutuvad tööajad võivad olla samuti pensionile jäämise põhjusteks
Väiksemad väljavaated vanemaealistele tööotsijatele
Eakamad, kes on kaotanud töö, seisavad silmitsi raskustega uue töö leidmisel või peavad nõustuma
eelnevast madalama töötasuga. Madalam tööhõive määr eakamate seas näitab osaliselt tööandjate
vastuseisu eakamate värbamisele. Samuti puudub toetus riiklike tööhõiveteenuste poolt. Kuna
põhifookus on keskendunud noorte töötusega võitlemisele, on vanemad tööotsijad alaesindatud
aktiivse tööturupoliitika programmides (kõigis EL maades).
Tööandjate häälestus vanemaealiste töötajate palkamisel
Tööandjad eeldavad, et eakatel töötajatel ei ole nüüdisaegseid teadmisi ja tööoskusi, nad ei suuda
intensiivselt töötada, ei ole piisavalt paindlikud, et tööelu muutustega kohaneda.
Sarnaste professionaalsete oskuste puhul eelistatakse vaba töökoha täitmisel nooremaid kandidaate.
Töötajatele pakutav koolitus on kättesaadav pigem nooremale töötajaskonnale, sest vanemaealiste
koolitamist peetakse ressursi raiskamiseks. Samal ajal ei soovi ka eakad ise koolitustel osaleda ja
väidavad, et nad on õppimiseks liiga vanad.
Tööturg ei paku piisavalt erinevaid paindlikke töövorme (lühendatud tööaeg, osaajatöö, kodus
töötamine, kaugtöö), mida saaks hõlpsasti rakendada vanemaealiste tööelu pikendamisel. Paindlike
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töövõimaluste kohaldamine nõuab tööandjatelt organisatoorseid muudatusi ja tihtilugu ka
lisakulutusi, mistõttu loobutakse ka vanemaealiste tööle palkamisest.
Indiviidikesksed põhjused
Vanemaealiste tervislikust seisundist tulenevad riskid, mis võivad oluliselt hakata töötamist piirama ja
tööprotsesse häirima. Eakad töötajad võivad viimasel tööperioodil kogeda nii tööandjate kui ka
töökaaslaste otsest või kaudset diskrimineerimist ning halvakspanu, mis vähendab vanemaealiste
töörahuolu ja võib tekitada tööstressi. Vanemaealiste kaasaegsete tööoskuste puudumine vähendab
töö tootlikkust ja piirab karjäärivõimalusi. Samuti mängivad rolli eakate väärtushinnangud ja
elukorraldusmudelid, mille siht on perekonna (lapselaste) eest hoolitsemine, hobidega tegelemine,
reisimine või lihtsalt vaba aja nautimine.
Vanemaealiste tööturul püsimist soodustavad eeskätt tööaja paindlikkust toetavad meetmed, nagu
osaajatöö ja keskmisest lühemad tööpäevad. Pikk tööelu ja sellega kaasnev elukestev tööalane õpe
vähendavad ühtlasi ka töötajate ebakindlust ja riski väheste teadmiste ning oskuste tõttu töötuks jääda
Rõhutada tuleb vanuseliste erinevuste positiivseid külgi, et mitte marginaliseerida ega stigmatiseerida
vanemaid töötajaid. Koolituste atraktiivsust vanemate töötajate jaoks aitab tõsta nende vajadustele
vastavad õpetamismeetodid ja sisu, pakkudes lühikesi moodulkursuseid ja tunnistades eelnevalt õpitut
ja varasemaid kogemusi. Samuti sekkumised, mis edendavad teadlikkust, mõistmist, meetmeid ja
programme, mille eesmärgiks on tagada tööjõu vananemise edukas haldamine ja jälgida, et vanus ei
saaks töötajale töö leidmisel takistuseks.18
ESF vanemaealiste tööhõive edendamise võrgustiku koostatud heade meetmete kogumik:
http://esf2007.sm.ee/files/kertu/Age-280813.pdf.
Võib välja töötada spetsiaalselt vanemaealistele töötajatele ja tööotsijatele suunatud meetmed või
üldisemad meetmed, mis hõlmavad vanemaealiste töötajate ja tööotsijatega seotud konkreetseid
eesmärke ja lähenemisviise (parandav lähenemisviis).
Ennetav lähenemisviis
Tegevused, mis hõlmavad selliseid eesmärke, nagu oskuste täiendamine, parema juurdepääsu
tagamine elukestvale õppele, tervise edendamine töökohas, tööalase liikuvuse toetamine ning töö- ja
hooldamiskohustuste tasakaalustamine paindlike töötingimuste abil, võivad kõik kaasa aidata igas
vanuses töötajate pikema, tervislikuma ja tootlikuma töövõimelise ea tagamisele.
ESF vanemaealiste tööhõive
programmiperioodiks :

edendamise

võrgustiku

kolm

soovitust

ESF

järgmiseks

ILO. Juhendmaterjal vanemate naistöötajate tööhõive Eestis . Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm
. Seeria: Sooaspekti arvestamine erinevatel eluperioodidel . Genf, Rahvusvaheline Tööbüroo, 2004
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_116279.pdf
18
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1. Töötada välja meetmed, mis abistavad ettevõtteid, tööandjaid ja töötajaid demograafiliste
muutuste ja vananeva tööjõu küsimuste käsitlemisel.
Ettevõtteid ja tööandjaid saab toetada demograafiliste muutuste ja vananeva tööjõu käsitlemisel
programmide ja projektidega, mille eesmärgid on järgmised:
- teadlikkuse tõstmine seoses demograafilistest muutustest ja tööjõu vananemisest tingitud
tagajärgedega ning võrdse kohtlemise, võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse edendamine;
- inimressursside haldamise parendamine, eriti VKE-de sektoris;
- töötamisprotsesside, töökoha kujunduse ja terviseseire parendamine;
- töötajate tööalase konkurentsivõime ja liikuvuse suurendamine;
- töö- ja eraelu parema tasakaalu saavutamine.
Heaks näiteks ESF vanemaealiste tööhõive edendamise võrgustiku poolt läbi vaadatud programmidest
on töövõime indeksi rakendamine (Work Ability index Madalmaad), vanuseteadlik personalipoliitika
(Age-conscious HRM, Madalmaad), töökogemuse fond (Professional Experience Fund, Belgia) ja
demograafiaalaste teadmiste kokkulepe (Demographic Knowledge Compact, Saksamaa).
2. Töötada välja meetmed, mis toetavad üleminekut ja kaasavat tööturgu.
Pikema, tervislikuma ja tootlikuma töövõimelise ea edendamise strateegiate oluliseks osaks on
tööalase liikumise ja kaasava tööturu edendamine. Tööalast liikuvust ja kaasavat tööturgu saab
toetada programmide ja projektidega, mille eesmärgid on järgmised:
- kohalike, piirkondlike ja/või sektorisiseste liikuvuskeskuste ja võrgustike rajamine;
- karjääri hindamise, karjäärinõustamise, pädevuste hindamise ning oskuste ja pädevuste
täiendamise edendamine;
- parem juurdepääs haridusele ja koolitustele;
- personalipoliitikaalase nõu andmine, eriti VKE-de sektoris;
- füüsilisest isikuste ettevõtjana töötamise ja ettevõtluse edendamine;
- võitlus vanusel põhineva diskrimineerimise vastu.
Heaks näiteks sellistest programmidest on Perspective 50plus (Saksamaa), BGA – Alustavate
Ettevõtjate ja Naisettevõtjate Riiklik Agentuur (Saksamaa), Töökohavahetuse üksused (Belgia),
Töökohavahetus Flandrias (Belgia), Piirkondlikud liikuvuskeskused (Madalmaad) ja Talent 45+
(Madalmaad).
3. Soodustada riikidevahelist koostööd.
ELi liikmesriikide vahel leidub erinevusi ja sarnasusi seoses nende tööturgude, õiguslike ja
institutsiooniliste raamistike, poliitiliste reformide ning vanusega arvestava tööelu korraldamisel,
tööalase liikuvuse ja kaasavate tööturgude osas saadud kogemustega. Need erinevused ja sarnasused
annavad võimaluse kasuliku teabe jagamiseks ja teiste kogemustest õppimiseks.
Riikidevaheline koostöö vanusega arvestava tööelu korraldamisel ja (vanemaealiste töötajate) tööturu
sisesel üleminekul on eriti abiks järgmistes valdkondades:
- heade praktikate levitamine ja kohandamine programmides, projektides ja vahendites;
- uuringud (näiteks tõendusmaterjali ja teabe kogumine erinevate toimivate meetmete kohta
ning tegevuste tulemuste ja mõju näitajate tuvastamine);
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innovatsioon, näiteks eelpensionile jäämise, hoolduskohustusega vanemaealiste töötajate
töö- ja eraelu tasakaalu, sektorivahelise liikuvuse ja füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise
edendamisega seotud küsimustes.

Lisaks 2014-2020 perioodi ESFi rakenduskavade osas antud soovitustele annab ESF vanemaealiste
tööhõive edendamise võrgustik soovitusi kuut erinevat tüüpi konkursikutsete ja projekti
ettepanekutega ning lisab neile heade praktikate näited.
Selliste programmide ja projektide puhul oluliseks peetud konkreetsete tegurite analüüsimise
tulemusel koostati kolmas soovituste ja heade praktikatega seotud näpunäidete kogum. Need võivad
olla abiks isikutele, kes töötavad välja programmide ja projektide ettepanekuid või ühiseid
tegevuskavasid ning samuti neile, kes tegelevad programmide ja projektide ettepanekute hindamise
ja valimisega.
Vanemate töötajate jaoks tuleb lihtsustada tööturule naasmist ja tööturul üleminekut, parendada
koolitustega nende tööalast konkurentsivõimet ja vastavalt nende vajadustele tõhustada ja kohandada
inimressursside haldamist ja töötingimusi.
Vaja on aktiivset vanusega arvestava tööelu korraldamise strateegiat, mis rakendab erinevates
poliitikavaldkondades integreeritud lähenemisviisi ja kaasab kõigil tasanditel sidusrühmi, sh kõiki
sektorisiseseid ja tööandjate organisatsioone. Vanusega arvestava tööelu korraldamise praktika
hõlmab värbamist õppimist, koolitust ja elukestvat õpet, karjääri arengut, paindlikke töötingimusi,
tervisekaitset ja tervise edendamist, töökoha kujundust, ümberpaigutamist, töölt lahkumist ja
üleminekut pensionile.
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