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https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer?mdq1=dataset



Võrdse kohtlemise seadus
Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Põhiseadus, 
karistussseadustik, 
töölepinguseadus, 
avaliku teenistuse seadus, 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 
kutseõppeasutuse seadus, 
perekonnaseadus, 
Euroopa Liidu kodaniku seadus jpt



Kus voliniku kantselei asub?

• Rahvusvaheline valdkond: ÕIGUSKAITSE
• EL: DG JUST 
• EL-s üldiselt justiitsvaldkonna osa

Eestis: ”sõltumatu ja erapooletu asjatundja, kes tegutseb iseseisvalt”. 

ATS § 6 lg 2 p 7 kohaselt on riigi ametiasutus
(ainus, kes pole valitsusasutus, põhiseaduslik institutsioon ega KOV). 
Ei ole nimetatud VVS’s. 

Hindab diskrimineerimist ka valitsussektoris = iseseisvusnõue
(ÜRO nn Pariisi printsiibid)



Kus raha asub?

SVV Põhimäärus Vabariigi Valitsuse määrusega (21.06.2010)

§ 4. lg 1 Voliniku ja kantselei tegevuseks vajalikud kulud kaetakse riigieelarvest
ning nähakse ette SoM eelarves eraldi real.

RES2020 § 6. Sõltumatute institutsioonide eelarved

(3) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 11. jaos toodud Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala soolise võrdõiguslikkuse programmi piirmääraga vahendite mahust
moodustab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
eelarve 503 000 eurot.



Miks me teeme?

• Sissetulekute lõhe Eestis 38,4%
• EL 39,6% (Eurostat)
• Varade lõhe Eestis 45% (InWeGe projekt)



VÕRDNE KOHTLEMINE TÄHENDAB seda, 
et VÕRDSEID KOHELDAKSE VÕRDSELT, aga
EBAVÕRDSETELE LUUAKSE VÕRDSED 
VÕIMALUSED.

Kui inimene tahab ja suudab TÖÖTADA VÕI 
ÕPPIDA, aga teda takistavad TEMAST 
ENDAST MITTE OLENEVAD asjaolud, siis need 
takistused tuleb KÕRVALDADA.



VõrdKS+SoVS = 5 tunnuste rühma 
valdkonniti



VõrdKS § 16. Voliniku pädevus
Volinik:
1) jälgib käesoleva seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist;
2) nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel;
3) annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta isikute avalduste alusel

või talle laekunud teabe põhjal omal algatusel;
4) analüüsib seaduste mõju käesoleva seaduse § 1 lõikes 1 nimetatud tunnuste alusel

jagunevate isikute ning meeste ja naiste seisundile ühiskonnas;
5) teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele, samuti kohaliku omavalitsuse üksustele

ning nende asutustele õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta;

6) nõustab ja teavitab Vabariigi Valitsust ja valitsusasutusi ning kohaliku omavalitsuse üksuste asutusi
käesoleva seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamist käsitlevates küsimustes;

7) avaldab aruandeid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta;
8) teeb koostööd teiste isikute ja asutustega soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisel, 

sealhulgas tegutseb Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunktina Euroopa Liidu ja Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikest töötajate ning nende pereliikmete vaba liikumise õiguse
teostamise toetamiseks;

9) võtab tarvitusele meetmeid võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.



Direktiivid (1)
Nõukogu direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise
rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas

Nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

Nõukogu direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes
(uuestisõnastamine)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ 1 Nõukogu direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust



Direktiivid (2)
Nõukogu direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel

Nõukogu direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta
seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste
võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta
tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate
meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate
vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist



Teemasid
2019
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https://www.ohtuleht.ee/958447/diskrimineerimine-voi-teadmatus-miks-ei-saanud-mehed-liituda-riigikogu-naiste-toetusruhmaga



Vanus

https://saartehaal.postimees.ee/6918434/ebavordne-kohtlemine-toi-voliniku-
tahelepanu?fbclid=IwAR0eOHwJ593i2D5PS6WaiYZfpjhrIg9Qrnqqite6PT_WxzN3Q29njjqczLw

• Mured nii alaealiste kui ka 45+ vanuses inimeste 
tõrjumisega tööturult

• Tõenäoliselt mure muutub majanduskriisis 
raskemaks

• Riik peab aitama inimesi, et neil oleks võimalus 
oma tööga elatisraha teenida

• Proportsionaalsus? 10-päevane etteteatamisaeg ja 
kontrolli kohustuslikkus (TLS § 8 lg 3, lg 5). 



Töökuulutused

Töö sobib 
nii mehele kui 
naisele. Võib 

julgustada mehi 
kandideerima. 

Perenaine on 
ametinimi. Võiks 
julgustada mehi 
kandideerima. 



Töökuulutused (2)
• „administraatoriks oodatakse särasilmset neiut“

• „ettevõte laiendab oma tegevust, tööle oodatakse ainult noori, kes
maakonnas oma pere loovad.“ 

• „otsime noort meest arboristks“



Usutunnistus
• Mured lapse kooli ja lasteaia igapäevaeluga

lapse/õpetaja usutunnistuse tõttu.

• Küsimuste kasv 2018/19

• Lastevanemate ja koolide küsimused (toit, 
sakraalhoonete külastused, üritused, ehted, 
õppetundides osalemine).

• Juhend koolidele kontaktõppe perioodideks.

• Erinevad lahendused eri EL riikides –
ümarlaudadelt nö Eesti tee

https://www.err.ee/1004523/liisa-ly-pakosta-joulud-kirik-kingitused-ja-kool



Edenduskohustus
• VõrdKS § 14 alusel peavad kõik ministeeriumid

jälgima oma valitsemisala piires VõrdKS nõuete
täitmist ning edendama võrdse kohtlemise
põhimõtet.

• Paljud pöördumised viitavad edenduskohustuse
mittetäitmisele.

• Ligi pooled kõigist avaldustest tulevad juba
aastaid töösuhete valdkonnast.

• Volinik koostas üldiseks kasutamiseks mõeldud
töökorralduse reeglite lisa, kus on lisatud
käitumisreeglid diskrimineerimise
ärahoidmiseks töökeskkonnas. Praegu 
täiendamisel.



Psühhosotsiaalsed 
ohutegurid
• Nn nähtamatud puuded

• Stress, depressioon – eritähelepanu pandeemiajärgses

• maailmas (lähestikku töötamine, paindlikkus, hirmud jpmt)

• Töötervishoiu- ja tööohutuse seadus § 91 (jõustus 2019):
§ 91. Psühhosotsiaalsed ohutegurid

(1) Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, 
töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse
ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada
tööstressi.

(2) Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas
kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama töötajale
tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset
töökeskkonda.

Mälestusmünt. Combat Stress Control Excellence (KLM ET 3562 NL); Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum; KLMET3562NL_1_pisipilt.jpg



Perekondlikud kohustused
• Seadusemuudatuste mõju ei tohi olla LHP-l olijatele teistest halvema

mõjuga. 

• Pöörduja asus ülikooli residentuuri õppima eesmärgiga saada
lastepsühhiaatriks. Residentuuri ajal sündis laps. Väikelapse hooldamise
tõttu õppetööst eemal oleku ajal tekitati lastepsühhiaatria residentuur, 
kuid pöördujat keegi sellest ei teavitanud. Muudatuste tõttu sai pöörduja
psühhiaatri kutse, 
aga jäi ilma soovitud lastepsühhiaatri kutsest. 

• Ministeeriumid peavad oma valitsemisala piires muudatuste tegemisel
jälgima, et väikelaste vanemaid ei tohi teistest halvemini kohelda.

https://www.err.ee/1004523/liisa-ly-pakosta-joulud-kirik-kingitused-ja-kool



Töösuhetes on kõige sagedamini korduvad
küsimused seotud lapsehoolduspuhkuselt (LHP) 
tööle naasmisega:

• Mida võib töötaja nõuda pärast
LHP-d tööle naasmisel? 

• Kas LHP-lt naasja palga peab tõstma
teistega võrdseks? 

• Missugune peab olema töölepingus
kokku lepitud töö, kui töös on
vahepeal tehtud muudatusi?

• Mida teha kui tööandja pakub laste
pärast osalist tööaega?

• Millal võib LHP-lt tulijat koondada?

https://hbr.org/2015/07/setting-the-record-straight-on-switching-jobs

https://www.tlu.ee/dt/informaatika



Perekond ja pank
• Pöördus naissoost kaebaja, kes koos vennaga soovis pangast pangalaenu, 

kuid keelduti põhjusel, et nad on õde ja vend

• Pank oma tingimustes andis laenu peredele, sh ka paaridele
kes ei olnud abielus, kuid soovisid omandada ühist eluruumi (romantilise
kooselu tingimus)

• Kohtumisel pangaga täpsustasime perekondlike kohustuste täitmist ja
lähisugulaste seadustest tulenevaid kohustusi
(ülenejad ja alanejad sugulased ning külgjoones sugulased)

• Saavutasime pangaga konsensuse, et panga laenutingimusi
tuleb lisaks olemasolevatele leibkonna tingimustele laiendada perekondlike
kohustuste täitmise tingimustega



Puue
• Pöörduja leidis, et raudteeülesõidukohtade

takistustõkked ei vasta kehtestatud ehitusnormatiividele

• Analüüsisime, kohtusime huvigruppidega esindajatega ja
leidsime, et raudteeületuskohad
ei vasta täielikult kehtivatele ehitusnormatiividele.

• Osa liikumisrajast on ratastoolis liikleja
jaoks teepeenral.

• Jäime eriarvamusele MKM-ga erisuse
olulisuse osas.

Teekatendi äär

Liiklusraja osa, mis 
ulatub üle teekatendi

ääre teepeenrale



Peaedendaja ja ka ohustaja on riik ise

• Eelnõude kohta arvamused ja ettepanekud

• Diskrimineerimiskaebused

• Kehtivate sätete analüüs

• Kehtivate tavade analüüs

• Edendusnõuete selgitamine

• Koolitused, nõustamised

• Hea koostöö õiguskantsleriga



Projektid
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Euroopa Komisjoni toel



BREAK!?

“Miks Mitte!?” ülemaailmsel 
telekonverentsil INPUT 2019

“Miks mitte?!” seriaal valiti 2019. aastal maailma 5 parima
noorteseriaali hulka avalik-õiguslike teleorganisatsioonide
olulisima ülemaailmse konverentsi Input 2019 programme 
raames ning linastus ka Bangkokis.

Eestile selline tunnustus teist korda läbi ajaloo.



InWeGe – Income, Wealth, Gender

• Partnerid: Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Tallinna 
Tehnikaülikooli majandusteaduskond

• Tulemused: 9 teadusuuringut, Statistikaameti 
palgarakenduse soolise palgalõhe osa

• Uuringud varade, sissetulekute- ja palgalõhe ulatuse ning 
põhjuste kohta. Põhjuste alusel soovitused lõhe 
vähendamiseks.

http://andmestikud.stat.ee/ametipalk/



WoBaCa eesmärgid

• Töö- ja eraelu tasakaalustamise oskuste parandamiseks:

• 15 lühifilmi;
• strateegililine lauamäng;
• strateegililine arvutimäng; 

• Käitumisteadustel põhinev metoodiline raamistik, 
määrates kindlaks projekti sihtrühma käitumuslikud
põhjused. 



Parents@work

• Väikeste laste vanem tööl ja pereelus

• Isade suurem roll lapse sünni järel

• Peresõbralike tööandjate parimad praktikad, Eestis, 
Portugalis, Bulgaarias ja Belgias

• Diskrimineerimine perekondlike kohustuste täitmise 
pärast



Ema võrdlus lasteta naisega, isa võrdlus lasteta mehega

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0252&from=EN



Arvnäitajaid
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Eelarve 2019



2019. aastal 
voliniku poole pöörduti 

308 korral. Kolmandikul juhtudel 
pöörduti töösuhetega seonduvates 

küsimustes (116). Samuti tegid 
muret juhtumid teenuste osutamise 

(50) 
või hariduse (43) 

valdkonnas.

Pöördumised valdkonniti



Enim puudutasid 
pöördumised sooga seotud küsimusi 

(160). Suurel hulgal puudutasid 
pöördumised  perekondlike 

kohustuste täitmisega seonduvat. 
Puude asjus pöörduti 45 korral, 

vanusega seoses 21 ja 
rahvusega seose 

21 korral.

Pöördumised tunnuste järgi



2019. aastal 
jäi pöördumiste arv 

2018. aastaga võrreldes 
samale tasemele 

(vastavalt 308 ja 304).
2017. a lõpus valmis 

valmisvastustega uus koduleht, 
kasvas www.volinik.ee

kasutamine

Pöördumised aastate lõikes

http://www.volinik.ee/


2019. aastal 
oli voliniku kantseleil 

kokku 254 meediaartiklit, intervjuud ja 
avalikku esinemist. Valdaval enamikul 

juhtudest oli tegu tellitud teemadega –
kas ajakirjanik küsis 
või telliti ettekanne 

kindlal teemal. 

254 avalikku väljundit



Pandeemia 
mõjudest
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Tööõigus ja kiirelt leviv 
nakkushaigus

• Karantiin?

• Teavitamine? 

• Andmekaitse? 

• Tööandja kohustus tagada töötajate tervis?

• Haigusleht?

• Haigusleht / osaajaga töö? / osaajaga töö kodukontorist?

broshüür A.Veltmann. Tiisikus ehk tuberkuloos. Eesti Tervishoiu- Muuseumi väljaanne
1927, 14 lk. (PM _ 3697 ArR 485:12); Järvamaa Muuseum



Tööõigus ja kiirelt leviv 
nakkushaigus (2)

• Töötaja kaitse pärast tervenemist 
diskrimineerimise eest.

https://saartehaal.postimees.ee/6945673/koroonat-podenud-tajuvad-kaasinimeste-hirmu-ja-
torjuvat-suhtumist



Võimalikud 
probleemid 
rahvuse tunnusel 
diskrimineerimisega

https://maailm.postimees.ee/6949591/hiinas-tostab-pead-koroona-ksenofoobia



Perekondlike 
kohustuste täitmine (1)

• Lastesõime- ja aia saadavus

• Erivajadustega pereliikmed

• Töö- ja pereelu ühitamine

• Piiravate soostereotüüpide hoogustumine



Perekondlike 
kohustuste täitmine (2)

• Töösuhte omal soovil lõpetamise pakkumised 
lapseootel naistele

• LHP-lt tööle naasjal pole tööd

• Suhtluskorra probleemid

• Lapsehooldusleht / osaajaga töötamine

• Palju perest/tööst sõltuvaid eriolukordi

• Paindlikkuse ebamõistlik piiramine

• Perehüvitiste seadus
§ 41.  Vanemahüvitis laste järjestikuse sünni korral

Koolidirektori vastus:
Lapse emalt saadud info põhjal jääb ligipääs Stuudiumile Teile
suletuks.

Ema kinnitab, et lapsel on juba oskused ja harjumus ise
Stuudiumist oma õppimist vaadata ja keskkonnas oma
kasutajaga toimetada. Samuti kinnitab ema, et lapse õpingud
kodus ei ole isa piirangute tõttu süsteemis kuidagi takistatud.



Perekondlike 
kohustuste täitmine (3)

• Nõiaring: ema lastega, isa teenib

• Pärast lahutust suhtumine muutub

• Tõendite koostamise oskus

• Piiravad soostereotüübid

• Vägivallajuhtumite tõendamine

Eesti Ekspress 28.01.2020



Kriis – suurem tähelepanu 
vägivallale



4/10 koondatud 
töökohtadest ei taastu

• Kriisides ebavõrdsus kasvab

• Sooteadlikud meetmed: seekord kadunud palju 
naiste töökohti

• Hariduse sooteadlikud võimalused 

• Kellele sobis distantsõpe?

• Erivajadustega inimeste tööhõive

• Noorte tööhõive mured

• 10-päevane etteteatamisaeg töölevõtmisel 

(TLS § 8 lg 3)
https://en.llri.lt/wp-content/uploads/2018/12/Employment-flexibility-index-2019.pdf



Sooteadlikkus, 
vähemustega arvestamine

• Kriisides saavad nõrgemad rohkem pihta

• Perekondlike kohustuste täitmine 
seotud iibega

• Toetusmeetmete täpne sihtimine

• Hariduse mõju naistele ja meestele, 
erialase töö leidmise tõenäosus

• Kognitiivsed oskused tööturul 

• Paindlikkuse väärtustamine

• Tööjõu vaba liikumine

https://www.hm.ee/sites/default/files/7.05_pisa_fk_1_2.pdf



Foto: Parikas 1913

Foto: Parikas 1913  (ESM F 362:45/A 5960); Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum SA; ESMF362_45-A5960_1_pisipilt.jpg


