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Pesumasin muutis maailma rohkem kui

internet • Tööjõud kahekordistunud

• Ootused individuaalsele

vabadusele ja toimetulekule

• Skeemi ei mahu hästi

hoolduskohustus, eriti jagamata

kujul

• Eestis ülalpidamiskohustus kaks

põlve ette- ja kaks põlve

tahapoole

• Ametialad sugude järgi

segregeerunud (40%).



Suurim sooline palgalõhe 

vanuserühmade järgi on 35-

44 aastaste seas 26,55%, 

madalaim 15-24 aastaste 

seas, lõhe kasvab kuni 44 

eluaastani ja hakkab seejärel 

vähenema.



Laia mõjuga



Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse 

kohtlemise volinik

• Tasuta õigusnõustamine inimestele, kes tahavad ja suudavad teha tööd või

õppida, ent keda takistavad neist endist mitte sõltuvad tunnused.

• Sellised tunnused on: sugu (sh lapsevanemaks olemine), rahvus, rass, 

nahavärvus, usutunnistus, veendumused, vanus, puue, seksuaalne

sättumus, perekondlike kohustuste täitmine, sotsiaalne seisund, töötajate

huvide esindamine, töötajate ühingusse kuulumine, keeleoskus, 

kaitseväeteenistuse kohustus, töösuhte liik, 

• Sugu, rahvus, rass ja nahavärvus on kaitstud tunnused kõigis või enamikes

ühiskonnaelu valdkondades.

• Ülejäänud tunnused on kaitstud töösuhtes ja tööalase

ettevalmistusega seotud hariduses.



Volinikult saab

tasuta õigusabi.

Teavitus..

Analüüs ka

nö vaikselt

kannatajate

õigustest. 

• Valdkond: ÕIGUSKORD, mitte sotsiaalkaitse



2016 voliniku ettepanek SoM-le uuest

TVLS’st välja jätta § 8 p 1 (jäeti välja):

§ 8 p 1 - Töötajate ja tööandjate 

esindajaks TVK liikmena võib olla 25-70 

aasta vanune isik.

Vanuse nõuet on seletuskirjas 

põhjendatud sellega, et tõsta ja tagada 

menetluse ja otsuste usaldusväärsust.

Vanuse nõude põhjendusest ei ole 

võimalik aru saada, kuidas vanus 

garanteerib menetluse ja otsuste 

usaldusväärsuse. 

Nõuete loetelust ei ole võimalik aru saada, 

kuidas saab diskrimineerimisvaidluse 

usaldusväärse menetluse ja otsuse 

tagada isik, kellel puuduvad igasugused 

teadmised võrdse kohtlemise seadusest, 

soolise võrdõiguslikkuse seadusest ja 

töövaidluse lahendamise seadusest.   



Vanaema lugu

Vanaema alaealine poeg oli lapse tegelik

hooldaja, talle vormistati ka vanemahüvitis. 

Ent poeg vajas aega õpingute jätkamiseks. 

Vanaemale ei andnud tööandja

lapsehoolduspuhkust, kuna vanaemal on 

küll lapse ülalpidamiskohustus, ent talle ei

saa vormistada vanemahüvitist. Pärast

voliniku sekkumist tehti mitmeid erandeid ja

lapse olukord paranes. Vanemahüvitist

peab saama lapse tegelik hooldaja ja

vanaemal peab olema võimalus pärast

tööle naasta. ©
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Ema lugu
Noor naine maalt väiksest kohast jäi lapseootele ja 

tööandja vallandas ta. Naine sai voliniku abiga TVSs 

õiguse ja 3000 € valuraha, ent tööandja kaebas edasi. 

Kohus mõistis õiguse tööandjale, kuna naine käitus tööl

raseda kombel (puhkes ootamatult nutma jmt). Volinikul

puudub õigus minna Eesti Vabariigi nimel kohtusse.
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Puudega

noormehe lugu

Kurt noormees võitis

keeleolümpiaadi. Ehkki komisjon

oli lubanud tal osaleda, 

diskvalifitseriti poiss pärast võitu. 

Voliniku sekkumine viis lõpuks

kahe esikoha väljaandmiseni. 

Vastasel korral oleks lapsel olnud

ebavõrdne olukord tööinimeseks

saamisel. F
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Mehe lugu

Hinnatud töötaja kaotas puhkusel sportides

kõndimisvõime. Tööandja koondas töötaja, 

kuna ei soovinud ratastoolis töötajat. Saanud

teada, et isegi õigluse võidu korral töökohta

tagasi ei saa, loobus mees menetlusest. F
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Isa lugu

Laste emast lahus elavale kaksikute isale ütles

ametnik, et tal pole mingit lootust laste

hooldusõiguseks, kuna see antakse alati ainult

emale. Mees võitles oma õiguste eest

tervisekahjustuste hinnaga. Voliniku poole on 

sagenenud pöördumised isadelt, keda

koheldakse vanematena ebavõrdselt. F
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Puudega

töötaja lugu
Ehkki puudega inimesel on õigus olla 

ise ettevõtja, makstakse talle puudega

inimestele mõeldud töötamise toetusi

üksnes siis, kui ta teeb kellegile teisele

palgatööd. 

Liitpuudega ettevõtja töö oli

raskendatud, kuna töökoha ümbruses

polnud ühtegi ligipääsetavat

toidukohta, isegi mitte toidupoodi. 

Samuti ei saanud ta kasutada

pangaautomaate. Töökeskkond on 

laiem mõiste.



Isa lugu

Väikese lapse ema töötab poes ja isa

turvatöötajana. Ema tööandja lubab talle

vabaks kaks nädalavahetust kuus, aga isa

tööandja lubab tööst vabu nädalavahetusi

üksnes emadele. Vanemate võrdne

kohtlemine ei toimi. F
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Paljude emade korduvad lood

Pärast lapsehoolduspuhkust

naaseb ema tööle, ent talle

pakutakse väiksemat palka ja 

tööd, mis on alla tema

võimete ja tööoskuste. 

Või ei pakuta sedagi. 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2757&furtherNews=yes



Pöördumised 2016
123 pöördumist ehk 1/3 enam, kui 2015. aastal
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Pöördujad 2016

Naised 171

Mehed 114

Transsoolised isikud 1

Juriidilised isikud 34

Anonüümsed pöördujad 12



Pöördumiste tunnused 2016
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Pöördumiste valdkonnad 2016
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Põhjalikumad arvamused 2016

1) 1) Koolitusruumide ligipääsetavuse kohta

2) 2) Tööandja õigusest värvata kindlast soost inimesi 

3) 3) Veendumuste tõttu diskrimineerimine töösuhte lõpetamisel

4) 4) Diskrimineerivad töökuulutused

5) 5) Kooliõpilaste vastuvõtutingimuste sätestamine

6) 6) Töövõimetuslehtede andmine töövõimetuspensionäridele

7) 7) Meditsiiniteenused meestele: erinev hinnastamine ja rahastamine



Trükised 2016
VÄLJAANDED 2016 (17 tk)

• Kirjad lapsevanemale (sama ka vene keeles)

• Puudega inimeste õigused töösuhtes

• Õigus tööle igas eas

• I know my rights (sama ka vene keeles)

• Töökius. Psühholoogiline eneseabi.

• Soolõimest avaliku sektori juhile

• LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised

valikud Eesti ühiskonnas

• Hea tööandja teejuht

• Ariadne Lõng XV 1-2

• Kellel on Eestis hea, kellel parem?

• 4 erinevat juhendit Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika

fondide rahastatud projektides võrdsete võimaluste

tagamisega arvestamiseks

• Teabematerjalide koostamine: kuidas vältida

stereotüüpe ja eelarvamusi (käsiraamat)
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Lapsevanemate õigused = lapse 

õigused, mida lapsevanem aitab oma

lapsele tagada + lapsevanema õigus

ise ka inimene olla

• Enim nõutud teos.

• Plaanis täiendatud trükk 2017©
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Eelarve 2016

507 703,02 €

Eelarve täitmine 2016

475 761, 92 €

Eelarve 2017

607 237,44 €

Eelarve 2018

392 161,43 €

Vähendus on riigieelarve

osas

5 07 703 €

4 75 762 €

6 07 237 €

3 92 161 €

000 €

1 00 000 €

2 00 000 €

3 00 000 €

4 00 000 €

5 00 000 €

6 00 000 €

7 00 000 €

Eelarve 2016 Eelarve täitmine
2016

Eelarve 2017 Eelarve 2018



MURED ja 

LAHENDUSETTEPANEKUID

• Seisuga 04.04.2017 on voliniku kantselei

riigieelarveline rahastus 2018 oluliselt

väiksem kui 2017. Ettepanek: hoida

vähemalt 2017. aasta taset

• Saavutada sõltumatu ametiasutuse staatus, 

sh ka eelarve osas.

• Partnerministeeriumiks (õiguskaitse) 

Justiitsministeerium.

• Omaette eelarverida riigieelarves (a la 

olümpiavõitjad)

• DUBLEERIMISE vähendamine ja selle mitte

juurde tekitamine



Dubleerimise näide (3 samateemalist märgist, 

1 ministeeriumi haldusalas)
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Dubleerimise

näide (2)
REKLAAM:

SoVS § 71. Kauba või teenuse pakkuja

kohustus anda seletusi

Kauba või teenuse pakkuja on 

kohustatud 15 tööpäeva jooksul võimaliku

diskrimineerimise faktilisi asjaolusid

sisaldava kirjaliku taotluse saamisest

arvates andma kirjaliku seletuse oma

tegevuse kohta isikule, kes leiab, et teda

on seoses kauba või teenuse

kättesaadavuse või pakkumisega tema

soo tõttu diskrimineeritud.



Reklaam Reklaamiseaduse § 3 lg 4 p 10: 

Reklaam ei tohi sisaldada halvustamist 

ega diskrimineerimist rahvuse, rassi, 

vanuse, nahavärvuse, soo, keele, 

päritolu, usutunnistuse, poliitilise ega 

muu veendumuse tõttu, samuti 

varalise, sotsiaalse seisundi ega 

muude asjaolude tõttu.

Reklaamiseaduse § 30 lg 1: 

Reklaamiseaduse ja selle alusel 

kehtestatud õigusaktide nõuete, välja 

arvatud käesoleva seaduse §-des 14, 

15 ja 291 sätestatud nõuete järgimise 

üle teostab riiklikku järelevalvet 

Tarbijakaitseamet.



DUBLEERIMINE (3)

Volinik saab asjaolusid uurida ja 

anda arvamuse diskrimineerimise 

toimumise kohta juhul, kui inimest 

on ahistatud tööl seksuaalselt 

või sooliselt. Kui ahistamise 

põhjuseks ei ole nimetatud 

tunnused, siis puudub volinikul 

pädevus avaldust sisuliselt 

lahendada.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 121 lg 1: 

Tööandja ennetustegevus on meetmete kavandamine ja 

rakendamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks 

ettevõtte töö kõikides etappides ning töötaja kehalise, 

vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks.

TTOS § 25 lg 1: Riiklikku järelevalvet TTOS ja selle alusel 

kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle 

teostab Tööinspektsioon.



Dubleerimine (4)

palgalõhe

Voliniku poole palgalõhe osas pöördumised –

vt sugu.

Rohkem avalikust sektorist.

Kavandatakse sarnane funktsioon anda ka

Tööinspektsioonile.



Eksiarvamusi teemal volinik –

palgalõhe järelevalve

Arvatakse, et…

• Volinik saab menetleda üksnes

pöördumise korral.

• Volinik saab menetleda üksnes

üksikpöörduja kaebusi.

• Volinik ei saa teostada järelevalvet, 

puuduvad meetmed

Tegelikult….

• Volinik saab algatada menetlusi ka omal

algatusel.

• Kaudse diskrimineerimise tuvastamise

õigus, ebavõrdsust tekitavate olukordade, 

tavade jms-ga tegelemine

• Volinik viib läbi haldusmenetlusi ja 

rikkumise tuvastamisel (Karistusseadustik §

152 (juriidilise isiku rahatrahv kuni 2000 €). 

TVK-d mõistavad hüvitisi.)

R E S S U R S I P U U D U S …





MIDA TEHA KOHE PALGALÕHE VASTU 

• Avaliku sektori palgajuhendid

• Avaliku sektori palgaanalüüsid

• Ootuste juhtimine

• HaridusVALIKUD

• Meedia, kampaaniad

• Naisi võimestavad koolitused

• Töö- ja pereelu ühildamine

• Hoolduskoormuse jaotus

• Takistused naistelt eest ära!



Aitäh! 

Liisa Pakosta 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku

kantselei

04.04.2017


