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Võrdsete võimaluste voliniku kantselei



Teeme peamiselt 
kahte asja:

1) Nõustame pöördujaid, kes 

kahtlustavad diskrimineerimist, 

soovivad seaduse selgitusi või 

otsivad õiguspärast lahendust;

2) Edendame teadlikkust kogu

ühiskonnas, peamiselt nendes 

teemades, mille kohta rohkem 

küsitakse.



Pöördumiste “ennetamiseks” valmisvastused
kodulehel volinik.ee

• 2021 aastal oli volinikule 239 pöördumist

• 2020 aastal oli pöördumisi kokku 319.

• 2019. aastal jäi pöördumiste arv 2018. aastaga võrreldes samale tasemele (vastavalt 308 ja 
304). 

• 2017 oli pöördumisi 441.

• Pöördumiste languse taga on 2017 a.  lõpus valminud valmisvastustega uus koduleht, mida
me pidevalt täiendame.

• Kõige enam pöördumisi oli 2021. aastal eelnevatele aastatele sarnaselt seotud soo
tunnusega (52 + 32 perekondlike kohustuste osas + 10 vanem + ahistamine 4 = 98). 
Tunnustest tõusevad esile veel veendumused (22), puue (19), rahvus (15) ja vanus (13).

• Valdkonniti oli enim pöördumisi endiselt töösuhte alusel. Järgnevad hariduse (27) ja teenuste
(34) valdkonnad; osa teenuste valdkonnast pole voliniku pädevuses, ent on õiguskantsleri
pädevuses.



Pöördumised tunnuse alusel ‘21

• Sugu 52
• Perekondlikud kohustused 32
• Rasedus 4
• Sünnitus 1 
• Lapsevanemaks olemine 5
• Puue 19
• Muud tunnused 13
• Vanus 13
• Rahvus 15
• Usutunnistus 7
• Veendumus 22 
• Töötingimused 2
• Seksuaalne sättumus 2
• Sotsiaalne staatus 7
• Sooline ahistamine 3
• Seksuaalne ahistamine 1
• Renditöö 2
• Keeleoskus 3

Kokku 239

Sugu Perekondlikud kohustused Rasedus

Sünnitus Lapsevanemaks olemine 5 Puue

Muud tunnused Vanus Rahvus

Usutunnistus Veendumus Töötingimused

Seksuaalne sättumus Sotsiaalne staatus Sooline ahistamine



Menetlust nõudvad 
pöördumised lähevad 
keerulisemaks

N: Optsioonidele ligipääs 

LHP ajal

N: Multikultuurne kool / 

venekeelne kool

N: Vanusepiirangu 

proportsionaalsus

N: Elatisraha nõudmise 

eeltingimus 

toimetulekutoetusel

N: Perekondlikud 

kohustused ja uus 

elektritoetus



Edendus ’21 

2021. aastal oli 218 artiklit, 

intervjuud, koolitust ja 

avalikku esinemist

Lisaks ka voliniku katselei 

aktiivne tegevus

sotsiaalmeedias

Otsustajatele ja koolidele

mõeldud teabematerjalid

töö- ja pereelu ühitamisest

August Jansen “Eesti tare” 1937. Eesti Ajaloomuuseum



2021 aasta suuremad õigusloome 
ettepanekud

• Kõikide tunnuste ühtlustamine VõrdKS 
ja SoVS vaates

• Voliniku kantselei vastavusse viimine 
Euroopa Komisjoni ja ÜRO soovitustega 
õigussätetes 

• Pikemad õigusanalüüsid: puue, 
perekondlikud kohustused



EK rahastatud WoBaCa

Work-Life Balance Capabilities

Voliniku eelarve 686,652,17 €

• Töö- ja eraelu tasakaalustamise oskuste

parandamiseks:

• 15 lühifilmi;

• strateegililine digimäng;

• strateegililine lauamäng;

• töö- ja pereelu ühitamise juhend

• Lisasime fotokonkursi “Mina ja pere” koostöös

Eesti Rahva Muuseumiga, laekus 1343 fotot

õpilastelt.



EK rahastatud 
Parents@Work

Tööandjatele:

• Teavik „Hea teada. Tööandja 
meelespea“ ja esitlus „Hooliv 
tööandja“ annavad ülevaate, milliste 
töötajate kui lapsevanemate õigustega 
tööandjatel arvestada tuleb.

• Valik Eesti ettevõtetes kasutatavatest 
meetmetest „Töö-ja eraelu tasakaalu 
edendavad head praktikad“

• Toetava kollektiivi käitumisjuhise, millega 
täiendada organisatsiooni töökorralduse 
reegleid.

• Rasedate töötajate ja töötavate 
lapsevanemate töö- ja eraelu 
tasakaalustamise edendamine. Juhend 
heade tavade kogumiseks.

Töötajatele:

• Teabeleht „Lapsevanem, tea oma õigusi“

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://www.toetav.ee/kaitumisjuhised/
https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/10/2021-Guide-with-good-practices-ET.pdf
https://volinik.ee/wp-content/uploads/2021/05/Lapsevanem-tea-oma-o%CC%83igusi_P@W.pdf


Suur tänu!

Liisa Pakosta

Liisa.Pakosta@volinik.ee


