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Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik 

kutsub Teid projekti InWeGe (Income, Wealth and Gender)  

e-lõpukonverentsile  

„Soolised lõhed palkades, pensionides ja varades: 

teadustulemused ja veebirakendused“ 
30. novembril 2020.a    

    kell 14.00-16.30  

 
 Ülekande asukoht: Tallinna Tehnikaülikooli Majandusmaja, Akadeemia tee 3  

Osalemine: virtuaalselt Zoom’i keskkonnas 

 

  

Lühiülevaade:  
Projekti InWeGe (Income, Wealth and Gender) raames on läbi viidud üheksa 

temaatilist teadusuuringut. Projekti eesmärk tervikuna on analüüsida soolist lõhet 

varades ja sissetulekutes üle elutsükli. Lisaks teadustöödele on InWeGe 

eesmärgiks ka tööturu läbipaistvust suurendavate veebiarenduste välja töötamine.  

Projekti kestvus on 2019.a 1. jaanuarist 31. detsembrini 2020.a.  

Projekti juhib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, 

selle partnerid on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.  

 

  

                                                                                             



AJAKAVA 

 

 14.00-14.05   Tervitussõnad ja päevakava tutvustus   

   Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse  

                              kohtlemise volinik  

                               

 14.05-15.30  Värskete teadusuuringute tutvustus 

    

14.05-14.25  Soolise palgalõhe ettevõttetasandi tegurid:  innovatsiooni roll 

Ettekande teevad Priit Vahter, Tartu Ülikooli rakendusliku majandusteaduse 

professor ja Jaan Masso, Tartu Ülikooli rakendusökonomeetria vanemteadur 

 

 14.25-14.45 Sooline lõhe pensionisissetulekutes/ Gender Gap in Pension Income      

 Ettekande teeb Anna Veremchuk, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 

matemaatilise majandusteaduse magistrikava vilistlane. Ettekanne on inglise 

keeles 

 

14.50-15.10 Sooline varadelõhe Euroopas – mis on sarnane ja mis selgitab 

erinevusi 21 Euroopa riigis?  

Ettekande teeb Merike Kukk, uurimistöö üks autoritest, Tallinna Tehnikaülikooli 

majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi dotsent 

 

15.10-15.30 Miks meestel on rohkem pensionisääste kui naistel? Kahekümnel 

Euroopa riigil põhinev analüüs  

Ettekande teeb Tairi Rõõm, uurimistöö üks autoritest, Tallinna Tehnikaülikooli 

majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kaasatud professor 

 

 15.30-15.40  Paus 

 

 Värskete teadusuuringute tutvustus (jätkub)  

 

15.40-16.00  Pika habemega lugu: 30 aastat soolist palgalõhe Eestis 

Ettekande teeb Jaanika Meriküll, uurimistöö üks autoritest, Tartu Ülikooli 

majandusteaduskonna vanemteadur 

 

 16.00-16.20  Veebirakenduste – palga- ja pensionirakenduste – tutvustus    

Ettekande teeb Liis Roosaar, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna nooremteadur 

 

 16.20-16.30  Konverentsi lõpetamine  

 

 

Sündmusest on võimalik osa võtta virtuaalselt läbi Zoom'i keskkonna.  

 



Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 27. novembriks 

2020.a. Palume seda teha siin: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSensFclcjDFW51e4h-

wAMJ7UFvHJyjEzCci30MiKaAg2KzlDg/viewform  

 

 

PS! Registreerunud osalejatele saadame enne konverentsi e-posti teel täiendava 

info. Sissepääs Zoom'i avatakse 10 minutit enne konverentsi algust. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSensFclcjDFW51e4h-wAMJ7UFvHJyjEzCci30MiKaAg2KzlDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSensFclcjDFW51e4h-wAMJ7UFvHJyjEzCci30MiKaAg2KzlDg/viewform

