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PÄEVAKORD
1. Minister Riina Sikkuti tervitus
2. Nõukogu töökorraldus
3. Rahvatervise arengukava soolise võrdõiguslikkuse vaatest (Maris Uuetoa)
4. Muud küsimused
1. Minister Riina Sikkut avas kohtumise ning rääkis viimase aja olulisematest arengutest soolise
võrdõiguslikkuse valdkonnas.

Eha Reitelmann viitas vajadusele arutada nõukogu liikmetega veelkord Soolise
võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõud puudutavat ning mõned nõukogu liikmed
toetasid ettepanekut sellel teemal erakorraliselt kokku saada. Lepiti kokku, et
Sotsiaalministeerium pakub välja kaks aega enne 18. septembrit, kui eelnõu on
Põhiseaduskomisjonis arutelul ning et eelkõige keskendutakse plaanitaval kohtumisel
omavahelisele eelnõu mõjude arutelule. Tõstatati ka vaktsineerimata laste probleem ning mida
sellega ette võtta.
2. Maris Jõgeva avas arutelu nõukogu töökorralduse teemal ning tegi ettepaneku eelmise
kohtumise pöördumiste osas hääletus läbi viia.
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Järgnes arutelu. Lepiti kokku, et pöördumiste sisu osas jõutakse üksmeelele kohtumistel,
pöördumiste täpsema sõnastuse paneb kokku Sotsiaalministeerium ja saadab selle nõukogu
liikmetele, kes saavad vajaduse korral teha täpsustusi.
Pöördumised: pöördumine riigihaldusministri poole tugines kevadisel kohtumisel osalenud
Jaak Aabi selgitustele ja vajadusele analüüsida kõrgema tasandi ametnike värbamise
tingimusi, protsesse ja soolist võrdõiguslikkust neis. Pöördumiste osas tehti mõned
sõnastuslikud ettepanekud ning seejärel toimus hääletus tulemusega 12 poolthäält, vastuhääli
2, ülejäänud erapooletud. Liikmete soovil märgitakse protokolli, et vastu olid Isamaa fraktsiooni
esindaja Viktoria Ladõnskaja ja Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni esindaja
Kersti Kracht.
OTSUSTATI: Pöördumisse riigihaldusministri poole tehakse vajalikud täpsustused ja
saadetakse nõukogu liikmetele täiendavalt üle vaatamiseks, misjärel saadetakse
pöördumine riigihaldusministrile.

Teine hääletus toimus pöördumise osas ministeeriumite kantsleritele ettepanekuga luua riigi
osalusega sihtasutustele riigiosalusega äriühingute nõukogudesse nimetamiskomisjoniga
sarnane kogu, et tagada nõukogu liikmete professionaalsus ning nimetamisprotsessi suurem
läbipaistvus, tulemusega 4 poolthäält, 6 vastuhäält, ülejäänud erapooletud.
OTSUSTATI: Pöördumist ministeeriumide kantsleritele ei saadeta.

3. Maris Uuetoa andis ülevaate Rahvatervise arengukavast soolise võrdõiguslikkuse aspektist

Järgnesid küsimused ja arutelu.
Küsimus tekkis, kuidas on kogutud arengukava näitajate statistika? Uuetoa ja TAI esindaja
Annika Veimer vastasid ja selgitasid küsitlusuuringute metoodikat. Samuti uuriti, kas peamised
terviseprobleemid saavad ka tegevuste peamiseks ajendiks? Uuetoa vastas, et eelnõu tuleb
kohe avalikule konsultatsioonile ning nõukogu liikmesorganisatsioonidel on võimalik
arengukavasse oma ettepanekuid saata.
4. Muud küsimused

Maris Jõgeva märkis, et kohalikel omavalitsustel on arengukavade koostamise aeg, tähtaeg
septembris. Nõukogu võiks saata juhtidele meeldetuletuse, et arengukavad arvestaksid soolist
aspekti ja kaaluda võiks sooteadlikku eelarvestamist. Nenditi, et erinevaid ettepanekuid tuleb
arengukavadesse päris palju, kuid nõukogu võiks siiski teha ettepanekuid. Lepiti kokku, et
Sotsiaalministeerium valmistab ette ettepanekute kirja, kus on ka lisainfo saamise viited.
Järgmise nõukogu kohtumise teemadeks pakuti välja sooteadlikku eelarvestamist või haridust.
Lauale jäi pigem hariduse ja palgalõhe teema. Tehti ka ettepanek, et esimesel võimalusel
tutvustada nõukogule seni tehtud ja planeeritavate valdkondlike uuringute sisu. Lepiti kokku,
et järgmisel kohtumisel tutvustavad fraktsioonide esindajad oma soolise võrdõiguslikkuse
programmi valimiste eel. Kahe puudunud fraktsiooni esindajaga tuleb see eraldi läbi rääkida.
Järgmine korraline kohtumine toimub 4. detsembril 2018.
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