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Pöördumised 
tunnuste järgi

Avaldusi oli kokku: 319

Kõige enam pöördumisi oli eelnevatele aastatele sarnaselt seotud 
soo tunnusga (135). 
Palju pöördumisi oli ka puude (33), vanuse (21), rahvuse (14), 
ustunnistuse (10) ning seksuaalse sättumuse alusel (9).

Ülejäänud pöördumised jagunesid järgnevalt:

• Muud tunnused, sealhulgas pole pädevuses – 56
• Kodakondsus – 6
• Rass, nahavärv – 2
• Veendumus – 6
• Töötingimused – 4
• Töötajate esindamine v ühingusse kuulumine – 1 
• Sotsiaalne staatus – 3
• Keeleoskus – 4
• Osaline tööaeg – 1
• Kaitseväeteenistus – 3
• Üldine – 27



Pöördumised valdkonniti
Avaldusi kokku: 319

Nagu eelnevatel aastatel, pöörduti voliniku poole enim 
töösuhte valdkonnas (118).
Arvukalt oli pöördumisi ka hariduse (51), teenuste
(43) ning tervishoiu (13) ja sotsiaalabi valdkondades 
(10).

Valdkonniti jagunesid ülejäänud pöördumised 
järgnevalt:

• Muud valdkonnad, sealhulgas pole pädevuses – 45
• Riigikaitse – 1
• Sport – 2
• Kultuur – 1
• Üldine – 36



Kantselei 2020. aasta eelarve

Kantselei InWeGe WoBaCa Parent@Work Kokku
Eelarve täitmine 502357 373823 14071 19987 910238

sh tööjõukulud 339798 256809 10826 7535 614968

sh majanduskulud 151658 106975 2770 3634 265037

sh investeering, muud 10990 10040 475 8817 30322



Euroopa Komisjoni toel



WoBaCa eesmärgid
• Toetub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 

2019/1158, 20. juuni 2019, milles käsitletakse 
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu. Selle 
direktiivi eesmärk on parandada perede juurdepääsu 
perepuhkusele ja paindlikule töökorraldusele. 

• Töö- ja eraelu tasakaalu direktiiviga kehtestatakse 
seadusandlike meetmete kogum, mille eesmärk on 
ajakohastada EL-i kehtiv õiguslik ja poliitiline raamistik, 
eesmärgiga toetada paremini vanemate ja hooldajate töö- ja 
eraelu tasakaalu, soodustades vanemapuhkuse võrdsemat 
jagamist meeste ja naiste vahel ning adresseerides naiste 
alaesindatust tööturul.

• Direktiiv on vastu võetud Euroopa Liidu seadustes ja 
liikmesriigid peavad selle vastu võtma 2. augustiks 2022. 



WoBaCa eesmärgid

• Töö- ja eraelu tasakaalustamise oskuste 
parandamiseks:

• 15 lühifilmi;
• strateegililine digimäng
• strateegililine lauamäng;



Kirjad lapsevanemale

Värske ja täiendatud 3. ja 4. trükk raamatust 

„Kirjad lapsevanemale”, milles on kasulikku teavet 

lapsevanematele ja laste hooldajatele.

Raamatut trükiti 2020. aastal 13900 eksemplari. 



ПИСЬМА РОДИТЕЛЯМ

Värske ja täiendatud 2. ja 3. trükk raamatust 

„ПИСЬМА РОДИТЕЛЯМ”, milles on kasulikku 

teavet lapsevanematele ja laste hooldajatele.

Raamatut trükiti 2020. aastal 11000 eksemplari.



“Kirjad 
lapsevanemale” 
Nii eesti, kui venekeelsetid raamatuid “Kirjad lapsevanemale” jagati ligikaudu 900 aadressile üle Eesti, 
sh

• Perekonnaseisu ametid üle Eesti

• Haiglad, sünnitusmajad - 84 adressaati

• Ministeeriumid ja allüksused - 157 adressaati

• Töötukassa - 33 adressaati

• SSK teeninduskeskused - 18 adressaati

• Naiste varjupaigad - 12 adressaati

• Raamatukogud, arhiivid - 181 adressaati

• Puuetega inimeste organisatsioonid - 119 adressaati

• KOV-id, LOV-id - 104 adressaati

• Ajakirjanikud - 75 adressaati

• jm



Ise oled vana!
See on raamat selleks, vanemad inimesed teaksid, missugused õigused on 

neile seadusega riigi poolt tagatud ning et juhul, kui nad tunnevad, et 

tulenevalt nende east hakkab nende ette kerkima takistusi, siis oleks nad 

kursis, kelle poole tuleks pöörduda, et oma seaduslikud õigused jalule seada. 

Tegu on omamoodi käsiraamatuga, mis võiks olla igal vanemal inimesel või 

tema hooldajal riiulil käepärast, et sealt oleks vajadusel asjakohane lõik üles 

otsida ja oma õiguste eest seista!

Raamatut trükiti 2020. aastal 10000 eksemplari.



Ise oled vana!
Raamatutu “Ise oled vana!”on saadetud 888 aadressile üle Eesti, sh

• Ajakirjanikud - 75 adressaati

• Ministeeriumid ja allüksused - 157 adressaati

• Haiglad, sünnitusmajad - 84 adressaati

• Töötukassa - 33 adressaati

• Ska teeninduskeskused - 18 adressaati

• Naiste varjupaigad - 12 adressaati

• Raamatukogud, arhiivid - 181 adressaati

• Puuetega inimeste organisatsioonid - 119 adressaati

• KOV-id, LOV-id - 104 adressaati

• Personaalsed raamatusoovid



Parents@Work

· Projekti  eesmärk on parandada rasedate ja perekondlike kohustusi täitvate töötajate kaitset diskrimineerimise eest töökohal.

Projekt keskendub kolmele peamisele tegevusele:

● · töö- ja eraelu tasakaalu edendavate heade tavade vahetamine ja levitamine;

● · tööandjate ja töötajate teavitamine nende õigustest ja kohustustest;

● · tööinspektorite teavitamine ja koolitamine vanemate õiguskaitsest töökohal.

Projekti viivad ellu võrdõiguslikkusega tegelevad asutused Belgiast, Bulgaariast, Eestist ja Portugalist.

Projekt kestab. 1. september 2019 – 31. august 2021.



Parents@Work

·

● Teavik „Hea teada. Tööandja meelespea“ ja esitlus „Hooliv tööandja“ annavad ülevaate, milliste töötajate kui 

lapsevanemate õigustega tööandjatel tuleb arvestada.

● Valik Eesti ettevõtetes kasutatavatest töö- ja pereelu ühitamise meetmetest „Töö-ja eraelu tasakaalu edendavad 

head praktikad“

● Teabeleht „Lapsevanem, tea oma õigusi“

● Soovituslik materjal tööinspektsioonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse alusel 

töösuhetes ettenähtud nõuete täitmise jälgimiseks.

● Valmimas on juhendmaterjal heade praktikate kogumiseks koos kõigis partnerriikides kogutud heade praktikatega.

https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/05/checklist.pdf
https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/05/Hooliv-to%CC%88o%CC%88andja_P@W.pdf
https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/05/head_praktikad_spread.pdf
https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/05/head_praktikad_spread.pdf
https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/05/Lapsevanem-tea-oma-o%CC%83igusi_P@W.pdf


ahistamine.ee

·
·

·



toetav.ee
Näidisdokumendi töökorralduse reeglite täiendamiseks käitumisjuhisega

·
·

Tasakaalustatud töösuhted tuginevad läbirääkimistele ja kokkulepetele.Toetav.ee veebilehelt leiab tööandja  näidisdokumendi 
nende kokkulepete kirja panemiseks. Igaüks saab valida organisatsioonile vajalikud teemad.

Käitumisjuhistes on kirja pannud põhimõtted ja reeglid, millest tööandja lähtub lisaks soolise võrdõiguslikkuse seadusest, võrdse 
kohtlemise seadusest, töölepingu seadusest, avaliku teenistuse seadusest, töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, isikuandmete
kaitse seadusest j tulenevatele kohustustele.

Lihtsate täienduste abil töökorralduse reeglitesse saab ennetada töökohal võimalikke:
● töötajate perekondlike kohustuste tõttu tekkivaid mööda rääkimisi;
● töötajate erivajadustest tekkivaid mööda rääkimisi;.
● tervise tõttu tekkivaid probleeme;
● konflikte ja erimeelsusi.
● jpm

Juhis valmis koostöös sotsiaalministeeriumi, tööinspektsiooni, terviseameti, Tervise Arengu Instituudi, töötukassa ja PAREga




