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2018. aasta aruanne riigikogu 
põhiseaduskomisjonile
Võrdsete võimaluste volinik ja kantselei
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In memoriam 

Mart Nutt

“Inimõigused on olnud pidevas muutumises. 
Lisandunud on uusi inimõigusi, eriti sotsiaalsete ja 
kollektivsete õiguste vallas.

Lisandunud on infotehnoloogia, sotsiaalmeedia arenguga 
seonduv, aktuaalsed küsimused on privaatsus, identiteet 
ja heaolu.

Ilmselt tekib arutelu ka tehisintellekti ja inimõiguste 
teemal.

Osa riike on huvitatud käsitlema ka migratsiooni 
inimõiguste kontekstis.

Mõneti on pööratud vähem tähelepanu individuaalsetele 
õigustele, kuna Lääne demokraatiates ollakse harjunud, 
et need on iseenesestmõistetavad. Ent tegelik elu näitab, 
et see nii ei ole.”

✤ “Diplomaatia”, 14.12.2018
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1.  
Mis kasu on  
võrdsete võimaluste volinikust? 

Konfliktiennetus ja muutuste juhtimine,  
Inimrühmade vastastikku ülesässitamise ärahoidmine   
Vabam ja tootlikum ühiskond 
Rohkem töötajaid Eestist 
Oskajamad ja rõõmsamad inimesed 
Esmane õiguskaitse ja ennetus riiklikus õiguskaitses 
Ilmajäetute ning tõrjutute aitamine ja toetamine

!3



VÕRDNE KOHTLEMINE  
TÄHENDAB SEDA, ET  
VÕRDSEID KOHELDAKSE VÕRDSELT,  
AGA EBAVÕRDSETELE  
LUUAKSE VÕRDSED TINGIMUSED

Voliniku pädevus: 
KUI INIMENE  
TAHAB JA SUUDAB  
TÖÖTADA VÕI ÕPPIDA,  
AGA TEDA TAKISTAVAD TEMAST 
ENDAST MITTE OLENEVAD ASJAOLUD,  
SIIS NEED TAKISTUSED TULEB KÕRVALDADA. 
Takistuste kõrvaldamisega volinik tegelebki. 
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Põhiõiguste kaitse ei ole kellegi võitlus 
iseenda õiguste eest.

Põhiõiguste kaitse on vajalik selleks, et 
me saaksime üksteise kõrval elada. 
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Nõrgemas olukorras olijad 
selguvad sageli vaid 
uuringutest. Kiirabi tööpõhimõte.

6

24 lapsega klassist elab suhtelises vaesuses Valgamaal 9, 

Harjumaal aga 3 last.

Lapsega hoolduslehele jäävad naised 2,3 korda sagedamini kui 

mehed. Samas keskmine saadav hüvitis on meestel kõrgem 

kui naistel:meestel 27,6 € päevas, naistel 16,45 € päevas.

Meestega juhtub töövõimetust põhjustavaid tööõnnetusi
 vähemalt 2 korda sagedamini kui naistega. Meeste õnnetused

on 20-30-aastaselt, naistel 50+ vanuses.

Alates 27. eluaastast on näha, et ajateenistuse läbinud meeste 
sissetulek on umbes 100 euro võrra kõrgem kui ajateenistust 
mitteläbinutel. Enne seda (nooremates vanustes) on sissetulekud 
madalamad nendel, kes ajateenistuses käisid.

2017/18 õ/a tundis peavalu korra nädalas või sagedamini 14,6% 
poistest ja 26,7% tüdrukutest, kõhuvalu 6,5% poistest ja 13,5% 
tüdrukutest.

Põhikoolist kukub välja kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid, 
gümnaasumist noormehi suuremas osakaalus.



Ralgrattatee uuel Gonsiori tänaval Tallinnas. Teeprojekt ei arvesta ratturite ohutusega.
Kaksikute vanker ei mahu Veerenni raudteeülesõitu ületama.

Takistused  
on otsesed 
 ja kaudsed

Tunnus + valdkond + erinevus võrdlusisikust = diskrimineerimine
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Kõige rohkem muresid ja 
pöördumisi on:

1. Perekondlike kohustuste täitmise tõttu, meheks või 
naiseks olemise tõttu;

2. Vanuse tõttu;

3. Puude (erivajaduse) tõttu.
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“Pesumasin muutis maailma rohkem kui internet”

“Pesumasin on tööstusrevolutsiooni parim leiutis” 

–Ha Joon-Chang - Cambrigde University, majandusteadlane

–Hans Rosling - arst, Rootsi TA akadeemik ja statistikateadlane
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Pali - 4 h 
Riga - 2 h 
Äpp: 0,003 h
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Eesti vahe suurim kolmanda taseme haridust 
omavate meeste ja naiste osatähtsuse vahel 
(Protsendipunkti. 2012, Eurostat)
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“20-49-aastaste naiste hõivelõhe alla 6-aastase lapse 
pereliikmelisuse järgi on Euroopa suurim: 25,6%. 

Euroopa Liidu keskmine vahe on 9%.” 

–Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 2018: Ida-Virumaa mees 
1158 €, Ida-Virumaa naine 837 €. Vahe 28%. (NB defintsiooni järgi see ei ole palgalõhe)
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VANUS
Kukruse emand (ERM)
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Tunnused jagunevad 5 
valdkonnarühma vahel 
VõrdKS + SoVS

Sugu (sh perekondlikud kohustused, 
kaitseväeteenistuse läbimine)
Rahvus (etniline kuuluvus)
Nahavärvus
Usutunnistus
Veendumused
Vanus
Puue
Seksuaalne sättumus
Kuuluvus ametiühingusse
Sotsiaalne seisund
Keeleoskus (piiratud juhud)
Töösuhte liik
Töötajate esindamine
Kodakondsus (EL)
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Pereasjad ja usuühenduste 
sees toimuv ei ole 
seadusega voliniku 
pädevuses

✤ Pereasjades palju pöördumisi.

✤ Tüüpjuhtumid seotud samade 
piiravate soostereotüüpidega: 
mees on arvanud, et tema 
ülesanne on teenida raha ja 
naise ülesanne on kasvatada 
lapsi. Nad lahutavad. Nüüd tahab 
mees ka lapsi kasvatada ja 
arvab, et naine peaks ka raha 
teenima. 

✤ Ka riigi(esindajate) poolt 
piiravat soostereotüüpset 
suhtumist.
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2.  
2018. aasta  
projektid
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ERR teleseriaal. 11% vaatajaskonnast. Lisaks ristmeedia, raadiosaated, Youtube, Instagram, Facebook, trükimeedia, õpetajatele 
metoodilised materjalid.

Piiravate soostereotüüpide vähendamine noorte karjäärivalikutes
Brojekt Break (2017-19), rahastus Euroopa Liidu Õiguste ja Tarbijakaitse peadirektoraadist
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Ühtekuuluvuspoliitika 
fondide võrdõiguslikkuse 
kompetentsikeskus 

ØPartnerluslepe Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020 seab üheks 
eesmärgiks ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja 
tõrjutuse vähendamise ning sotsiaalsete suhete ja 
sidemete tugevdamise.

Meetmete kavandamisel ja elluviimisel  tuleb 
arvestada erinevate sotsiaalsete rühmade (sh 
naised ja mehed, puudega inimesed, 
vanemaealised, noored, eri rahvuste esindajad) 
vajaduste ja ühiskondliku staatusega ning 
tagada neile võrdsed võimalused tegevustes 
osalemiseks ja neist kasu saamiseks.

ØSelle ülesande edukaks täitmiseks on loodud 
võrdõigusvoliniku kantselei juurde nõustamis- ja 
koolitusüksus, mille ülesanne on tõsta struktuurivahendite 
administratsiooni ning  toetuse taotlejate ja saajate 
teadlikkust naiste ja meeste võrdsuse, eri vanuses, eri 
rahvusest ning puuetega inimestele võrdsete 
võimaluste loomise põhimõtetest ning soodustada ja 
toetada nende põhimõtetega arvestamist meetmete 
väljatöötamisel, rakendamisel, seires ja hindamisel. 
✤
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Ligipääsetavuse analüüs 

perioodil 2014–2020 

struktuuritoetustest 

rahastatud projektides 

(Koostöös MTÜ 

Ligipääsetavuse foorum) 
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Ligipääsetavuse analüüs perioodil 2014–2020 struktuuritoetustest 
rahastatud projektides



Kas ainult eurorahastuse mõjul?
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Soovitused järgmiseks struktuurivahendite 
rakendamise perioodiks

• Projektitaotlused peavad sisaldama informatsiooni erivajadusega inimestele 
ligipääsetavuse tagamise kohta

• Rakendusüksused peavad tagama taotluste ja projektide kontrolli universaaldisaini 
nõuete täitmise osas palgates selleks kogemustega spetsialiste ja organisatsioone

• Tagada juba valminud  ja valmimisel projektide universaaldisaini põhimõtete järgimine. 
Kohustada taotlejaid likvideerima projektide ja ehitiste puudujääke ligipääsetavuse ja 
universaaldisaini põhimõtete tagamise osas

• Invanõuete kontroll projektides ja ehitustel peab muutuma süstemaatiliseks

• Rahastuse taotlejatele korraldada koolitusi universaaldisaini põhimõtete rakendamiseks 
projektides



Rahastusotsus Income, Wealth, Gender 
projektile Horizon2020-st

✤ Koostööpartnerid Tallinna Tehnikaülikooli 
majandusteadlased ning Tartu Ülikooli majandus- ja IT-
teadlased.

✤ Olemasolevate andmebaaside koosmõjus 9 teadusuuringut 
palga-, pensioni- ja varade lõhedest. Veebirakendus, kus 
inimesed saavad võrrelda oma sotsiaalmajanduslikku tausta 
ametikoha palgatasemega ja võrrelda pensioniprognoose eri 
valikute korral.

✤ Eelarve 735 678 €. Projekti periood 2019 - 2021.
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3.  
Õiguskaitse 
2018
Enam levinud küsimustele 

selgitused diskrimineerimis-

ohtlike olukordade 

ennetamiseks
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Pöördumised 2018

✤ 304 pöördumist 
✤ 137 pöördumist seotud soo tunnusega
✤ 28 pöördumist seotud puude tunnusega 
✤ 30 pöördumist seotud vanuse tunnusega
✤ 25 pöördumist seotud rahvuse ja etnilise kuuluvuse tunnustega 
✤ 4 pöördumist seotud keeleoskusega
✤ 9 pöördumist seotud seksuaalse sättumuse tunnusega 
✤ 4 seotud usutunnistuse ja veendumuste tunnusega
✤ 3  seotud töölepingu liigiga
✤ 3 seotud tunnusega töötajate esindamine või ühingusse kuulumine
✤ 61 pöördumist ei kuulunud voliniku pädevusse (st. ei ole kaetud 

soolise võrdõiguslikkuse või võrdse kohtlemise seadustega)
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Pöördujad

✤ mees: 114
✤ naine: 137
✤ juriidiline isik: 23
✤ transsooline: 1
✤ anonüümne: 29 
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Pöördumine 
puudutab:

✤ avalik sektor 136 
✤ erasektor 148
✤ kolmas sektor 4
✤ teadmata või 

üldine: 16
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Ennetus

✤101 artiklit
✤51 ettekannet

✤30 muud teavitust - raadiosaated, 
juhendmaterjalid jmt.

✤108 videot – BREAK projekti 
videomaterjal + „Miks mitte?!“ seriaal

✤1 uuring, 18 memo
✤Veebiartikleid 155
✤24 ühtekuuluvusfondide nõustamist
✤Eelnõude analüüsid 
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4. 
Raha

✤ 2018 riigieelarve seadus § 10: 
205 000 €
2017 aastast ületoodud: 13 395 €
KOKKU: 218 395 €
Täitmine: 216 147 €

✤ BREAK 2018 a. eelarve 437269,24 
BREAK täitmine 322187,06

✤ TA0-TEHN 2018 a. eelarve 89156
TA0-TEHN täitmine 79001,38

✤ InWeGe 2019 a ettemaksu 
laekumine 2018: 470,833.92 €.
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5. Palved riigikogu 
liikmetele
✤ Piirangute ja piiritõmbamistega suurt 

ettevaatust!

✤ Ära palun halvusta inimesi nende 
tunnuste alusel, mida inimesed ise endas 
muuta ei saa.

✤ Iga eelnõu tegelike mõjude analüüs 
erinevate inimeste vaates - lapsevanem, 
repatrieeruja, puudega inimene, laps, 
eakas, teisest rahvusest ligimene jne.

✤ Mis näib vaba tahtena või vaba valikuna, 
pole seda tegelikkuses siiski. Sageli piisab 
juba otseste või kaudsete takistuste 
kõrvaldamisest (vt ka mõjude analüüs).
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Suur tänu 

Liisa Pakosta ja võrdsete võimaluste voliniku kantselei

liisa.pakosta@volinik.ee

volinik.ee
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