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PÄEVAKORD
1. Soolise võrdõiguslikkuse valdkonna rahastus. HEA-arengukava näitel Sotsiaalministeeriumi
võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter
2. EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeksi tutvustus. Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika
osakonna juhataja Hede Sinisaar
3. Naised ja mehed Baltimaades 2018. Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna
juhataja Kaja Sõstra.
4. Eesti eesistumise soolise võrdõiguslikkuse alased tegevused. Liina Kanter
5. Palgalõhe Vastu!plaani tutvustus. ENUT juhatuse esinaine Reet Laja
6. SV nõukogu 2018.a plaanid. Nõukogu esimees Rainer Kattel
1. Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter andis ülevaate soolise
võrdõiguslikkuse valdkonna rahastusest ning tulevikuplaanidest.
Järgnes arutelu.

Liina esitlus
valdkonna rahastus+PRES tegevused.pdf

Rainer Kattel tegi ettepaneku saata Vabariigi Valitsusele valdkonna rahastust puudutavad
ettepanekud uuesti ning teha vajadusel dokumenti muudatusi. Tehti ettepanek lisada uue
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ettepanekuna tekitada soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule eraldi eelarve
rida ning luua volinikule paremad võimalused iseseisvalt eelarve läbirääkimistel osaleda.
Toodi välja, et läbirääkimistel on oluline selgelt näidata, kuhu ja milliste tulemustega soolise
võrdõiguslikkuse valdkonnas raha kulutatakse. Hea on viidata ka rahvusvahelistele
ettekirjutustele Eesti riigile ning paremini ära kasutada erinevaid 2017. aastal rahvusvaheliselt
tõstatunud soolise võrdõiguslikkusega seotud teemasid (nt #metoo kampaania).
Küsimus tõstatus ka seoses TAN taotlusvoorudega, kus soolise palgalõhe vähendamise
projekt toetust ei saanud. Kuna TAN komisjon koosneb põhiselt meestest ning samuti on
humanitaar- ja sotsiaalteadused seal alaesindatud, tekib küsimus komisjoni objektiivsuse
osas. TAN peaks kindlasti olema sooliselt praegusest enam tasakaalus.

OTSUSTATI: Nõukogu väljendab muret selle üle, et soolise võrdõiguslikkuse valdkond
on alarahastatud ning Vabariigi Valitsusele saadetakse uued ettepanekud, kus
muuhulgas pööratakse tähelepanu ka voliniku iseseisvuse küsimusele.

Järgmise kohtumise üheks teemaks on sooline tasakaal ning soolise tasakaalu
tagamine riigiettevõtete nõukogudes. Kohtumisele kaasatakse võimalusel Erkki
Raasuke.
2. Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar tutvustas EIGE
soolise võrdõiguslikkuse indeksit.
Järgnesid küsimused ja arutelu.

Hede esitlus EIGE
indeksist.pdf

Lisaks märgiti järgmist: Eesti parlament osales koos veel 4 EL parlamendiga EIGE uuringus,
kus vaadati naiste esindatust. Kõik erakonnad Eestis võiksid mõelda triibuliste nimekirjade
peale. Muret teeb ka poiste väiksem esindatus kõrghariduses. Mureks on ka sooline
segregatsioon hariduses.
Kaja Sõstra, Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna juhataja tutvustas Naised
ja mehed Baltimaades 2018 projekti ideed. Sõstra palus, et nõukogu kujundaks oma
seisukoha projektis osalemise osas.
Järgnes arutelu.

Women and Men in
the Baltic States 2018.pdf

Tehti ettepanek kaasata projekti lisaks Baltiriikidele ka Põhjamaad. Kuna ajaraam aga
kriitiline, on ettepanek kaasata esialgu vaid Soome.

OTSUSTATI: Nõukogu toetab projektis osalemist, kuid soovitab võimalusel kaasata ka
Soome.
3. Liina Kanter tutvustas Eesti eesistumise soolise võrdõiguslikkuse alaseid tegevusi (slaidid ülal
esimese punkti all).
Infoks nõukogule allpool lisatud Triodeklaratsioon (inglise keeles) ja soolise võrdõiguslikkuse
teemalised nõukogu järeldused (eesti keeles).
Triodeklaratsioon.p SV järeldused eesti
df
keeles.docx

4. Palgalõhe Vastu!plaani tutvustus ENUTi juhatuse esinaise Reet Laja poolt lükati ajapuuduse
tõttu järgmise koosoleku päevakorda.
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5. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Rainer Kattel avas arutelu nõukogu 2018. aasta
plaanide osas. Märgiti järgmist: võrdse palga päev ei peaks olema ainuke kord aastas, kui
soolisele palgalõhele tähelepanu pööratakse. Nõukogu peaks hoidma silma peal, kuidas läheb
edasi protsess valdkonna rahastuse osas. Iga nõukogu liige peaks mõtlema, kuidas tema
kõige paremal viisil saab läbi oma organisatsiooni soolist võrdõiguslikkusest edendada. Osa
organisatsioone on nõukogu kohtumistel harva esindatud, nende poole võiks pöörduda. Tööd
tuleb teha uute kohalike omavalitsustega. Eesti võiks ka #metoo kampaaniale leida senisest
efektiivsema väljundi.

OTSUSTATI: Nõukogu järgmine kohtumine toimub enne võrdse palga päeva aprillis.
(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Kattel
Koosoleku juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)
Agnes Einman
Protokollija

