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EESSÕna
Eesti elu edenemiseks on vaja, et iga Eesti inimene saaks 

õppida, töötada, lapsevanem olla või muul moel oma või-

mete ja vajaduste kohaselt ühiskonnas osaleda. Meid, ees-

timaalasi, on vähe ja igaüks meist loeb. Ühiskonna ja ko-

gukonnana on oluline, et meile lähevad korda igaühe käe-

käik ja võrdsed võimalused elada rahuldust pakkuvat elu. 

Võrdne kohtlemine tähendab seda, et võrdses olukorras 

olevaid inimesi koheldakse võrdselt ja erinevas olukorras 

olevaid inimesi erinevalt ehk toetavalt. 

Me ei tohi leppida mitte ühegi silmist lastud võimalusega 

toetada iga inimese võrdseid võimalusi.

Võrdset kohtlemist edendab Eestis soolise võrdõiguslikku-

se ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei. Me nõustame 

kõiki huvilisi, kuidas järgida võrdse kohtlemise põhimõtet 

ja edendada võrdseid võimalusi. Võrdse kohtlemise hin-

damiseks on vaja ülevaadet eri rühmadesse kuuluvate ini-

meste olukorrast ja võimalustest ühiskonnas – see tähen-

dab andmeid. Nüüd on siin esitatuna esimest korda seni 

kogutud andmed koos. 

Siin raamatus on palju statistikat, numbreid, kuid tuleb 

meeles pidada, et iga numbri taga on inimene. Mees või 

naine, noor või vana, erivajadusega, eri rahvusest inimene, 

Eestis või mujal sündinud. Need numbrid on viimastel aas-

tatel teiste uuringute käigus kokku kogutud. Tartu Ülikoo-

li teadlased on need ühtseks võrdõiguslikkuse mõõtmise 

mudeliks kokku korjanud, et saada pilt võrdsusest ja eba-

võrdsusest selgemaks. 

Sageli lähtutakse ebavõrdsuse uurimisel ühest kesksest 

tunnusest, näiteks soost või rahvusest. Selline lähenemis-

viis ei võimalda aga näha mitme tunnuse ristumise koos-

mõju. Et ühiskonda ning võimusuhteid nüansseeritumalt 

uurida, on mõistlik toetuda mitut tunnust lõimivale lähe-

nemisele. Selle järgi ei käsitleta sugu, rahvust, vanust jt 

tunnuseid eraldiseisvana, vaid need ristuvad inimeste ko-

gemustes. Näiteks Eesti vene rahvusest naiste ühiskondli-

ku asendi uurimisel ei saa lahutada sugu rahvusest, sest 

mõlema mõju on selle elanikkonnarühma kogemustes ti-

hedasti põimunud. 

Võrdõigusvoliniku kantselei poolt Tartu Ülikoolilt tellitud 

uuringu eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdõigus-

likkuse olukorra seireks. See mudel võimaldab mõõta ja 

võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste 

olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepää-

su eri hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömise 

võimalusi otsuste tegemisel. Tartu Ülikooli teadlased on 

analüüsitud andmed ja analüüsi tulemused koondanud 

selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude 

olemasolu ja seksuaalne sättumus. Eeskujuna on kasu-

tatud Suurbritannia võrdõigusorgani väljatöötatud võrd-

õiguslikkuse mõõtmise raamistikku, mis on kohandatud 

Eesti oludele. Käesolev kokkuvõte näitab võrdõiguslikkuse 

olukorda aastal 2016 ja loob aluse, mille põhjal edasi aren-

guid hinnata. 

Mõnda numbrit saab inimene ise mõjutada, mõnda pea-

aegu mitte. Kui isikuvastaste kuritegude ohvriks langevad 

kõige enam noored naised või poisid langevad sagedami-

ni koolist välja, siis viitab see ebavõrdsele olukorrale. Eba-

võrdsuse vähendamiseks saavad palju ära teha inimesed, 

kellel on vastutust otsustada. Otsused peavad tuginema 

tõenduspõhistele andmetele, et inimestele neist ka päriselt 

kasu oleks. Seepärast on usaldusväärne ja korrapäraselt 

uuendatav ülevaade võrdõiguslikkuse olukorrast oluline 

poliitikutele Eesti inimeste tulevikku puudutavate otsuste 

langetamisel ning eelisarendatavate valdkondade paika 

seadmisel. Paremad ja võrdsemaid võimalusi toetavad ot-

sused, millest on kõikidele inimestele rohkem kasu, ongi 

selle raamatu eesmärk.

Osa vajalike näitajate kohta pole Eestis seni andmeid ko-

gutud ning teadlased on andnud soovitusi, kuidas saaks 

tulevikus puuduolevaid andmeid koguda. 

Soovin tänada Tartu Ülikooli ja mudeli autoreid, kõiki riik-

likke institutsioone, kes oma kogutud andmetega abiks 

olid, oma häid kolleege ning kõiki teisi, tänu kellele see 

uuring valmis. Eriline tänu kuulub nendele inimestele, kes 

on eri uuringutes ja küsitlustes osalenud ja nii aidanud 

omalt poolt kaasa võrdse kohtlemise edendamisele. Loo-

detavasti on uuringust abi ka selleks, et edasistes andme-

kogumistes osataks rohkem näha konkreetset inimest ja 

tema võimalusi naise ja mehena, noore või vanana, puu-

dega või puudeta inimesena. 

Võrdne kohtlemine on iga inimese kätes üle Eesti. Head 

lugemist ja söakat otsustamist!

Sügava lugupidamisega

Liisa Pakosta

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
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1. METOODIKa

1.1. Kirjanduse ülevaade

Uuringu lähteülesandest ning eelkonsultatsioonidest tu-

lenevalt võeti Eesti mudeli loomisel aluseks 2010. aastal 

Suurbritannia võrdõigusorgani, võrdõiguslikkuse ja inimõi-

guste komisjoni (Equality and Human Rights Commission) 

väljatöötatud võrdõiguslikkuse mõõtmise raamistik (equa-

lity measurement framework) ning sellest väljakasvanud 

uuring „How fair is Britain?“. 

Suurbritannia võrdõiguslikkuse mõõtmise raamistikus 

mõõdetakse ebavõrdsust Inglismaal, Šotimaal ja Walesis. 

Suurbritannia uuring vaatleb inimeste vanusest, puudest, 

soost ja seksuaalsest identiteedist (ka transsoolisusest), 

rassist või etnilisest päritolust ning usutunnistusest tulene-

vat ebavõrdsust üheksas valdkonnas: elu (ehk surma põh-

jused), õiguskindlus, turvatunne, tervis, haridus, tööhõive, 

eluolu, tugi- ja hooldeteenuste kättesaadavus ning osalus 

poliitikas. Iga valdkonda kirjeldatakse nelja indikaatoriga, 

mille sees on omakorda kasutusel eri mõõdikud. Uurin-

gu eesmärk on välja selgitada, millistes valdkondades on 

ebavõrdsus Suurbritannias kõige suurem ja kuidas see ajas 

muutub. Esmakordselt viidi uuring läbi 2009.–2010. aas-

tal ja edaspidi plaanitakse uuringut korrata iga viie aasta 

tagant. Uuringu tulemused on avaldatud ja huvilistele kät-

tesaadavad veebikeskkonnas1.

Suurbritannia mudelit ei ole otstarbekas Eestis automaat-

selt, ilma kohandamiseta rakendada, sest Eesti ühiskondlik 

süsteem, sealhulgas heaoluriigi korraldus, sotsiaalne struk-

tuur, ebavõrdsuse ajalooline tase ja ühiskondlik taluvus on 

Suurbritanniast erinevad. 

Kohandamaks Suurbritannia mudelit Eesti konteksti sobi-

vamaks, hinnati uuringu esimeses etapis teaduskirjandu-

sele ja erinevatele võrdõiguslikkuse aruannetele tugine-

des, millistes eluvaldkondades peetakse võrdõiguslikkuse 

seiret kõige olulisemaks, mis indikaatoreid kasutatakse, 

mida need täpsemalt mõõdavad, mis on ühe või teise näi-

taja tugevused ja nõrkused ning kui sageli (mis riikides) 

üht või teist indikaatorit võrdõiguslikkuse seirel kasutatak-

se. Analüüsiti rahvusvahelisi ebavõrdsuse andmebaase (nt 

HEIDI: Health in Europe: Information and Data Interface, 

European Survey on Working Time and Work-Life Balance, 

Gender Equality Data and Statistics, Gender Statistics), 

viimasel viiel aastal valdkonnas valminud olulisemaid riiki-

de võrdlusuuringuid (nt Indicators of Health Inequalities, 

Health Inequalities in the EU, Report on equality between 

women and men 2014, Violence against Women: an 

EU-wide survey, Environmental health inequalities in Eu-

1 www.equalityhumanrights.com/about-us/our-work/key-projects/
how-fair-is-britain

rope, European Union lesbian, gay, bisexual and transgen-

der survey 2013), ELi rahastuse toel tehtud võrdõiguslik-

kuse teemale keskenduvaid projekte (nt Socio-economic 

inequalities in mortality: evidence and policies in cities of 

Europe, ECHIM Joint Action) ning rahvusvahelistes orga-

nisatsioonides (nt OECD, Academic Network of European 

Disability experts (ANED), Eurostat, ILO, Maailmapank, 

ÜRO) kasutatavaid indikaatoreid, et ebavõrdsust hinnata. 

Lisaks vaadati ka olulisemate rahvusvaheliste indeksite (nt 

Gender Gap Index, Gender Equality Index, Gender Equity 

Index, Gender Inequality Index) komponente. Analüüsi 

tulemustega arvestati Eesti mudeli lõppindikaatorite välja-

töötamisel, indikaatorid on esitatud vastavate sisupeatük-

kide alguses. 

Seejärel analüüsiti valikut olulisimatest Eestis tehtud võrdõi-

guslikkuse uuringutest. Asjakohaste uuringute ülevaate koos-

tamisel koguti infot võrdõiguslikkuse fookusega uuringute 

kohta järgmistel teemadel (valiku aluseks oli Suurbritannia 

mudel):

•	 elu (oodatav eluiga, ebaloomulikul põhjusel  

surmajuhtumid, sh tapmised ja enesetapud,  

suremus haiguste ja õnnetuste tõttu); 

•	 tervis (terviseprobleemiga inimeste osakaal,  

kohtlemine raviasutustes, tervislikult ja ebatervislikult  

elavate inimeste osakaal, vigastused ja õnnetused); 

•	 haridus (kõrgeim lõpetatud haridustase, funktsio-

naalsed oskused, elukestvas õppes osalemine,  

interneti kasutamine, kohtlemine haridussüsteemis); 

•	 töö (tööturul osalemine, ajakasutus, palgalõhe,  

segregatsioon, kutsehaigused, tööalased vigastused, 

ebavõrdne kohtlemine töökohal); 

•	 elustandard (eluaseme kvaliteet, vaesusrisk,  

lapsehoiu- ja hooldusteenuste kättesaadavus,  

keskkonnatingimused elupiirkonnas);

•	 indiviid ja perekond (kultuuriline identiteet,  

eneseväärikus, sotsiaalne integreeritus); 

•	 hool ja tugi (ligipääs hoolekandele,   

lapsehoiuteenustele);

•	 turvatunne (isikuvastaste kuritegude ohvriks  

langemine, inimeste turvatunne);

•	 õiguskindlus (usaldus politsei ja kohtusüsteemi  

vastu, vanglas kinnipeetute osakaal ja kohtlemine); 

•	 võim ja hääl (osalemine poliitilises elus,  

kaasatus otsustusprotsessidesse).

Uuringute ülevaate koostamisel (vt ptk 1.2.) keskenduti 

eelkõige aastatel 2010–2014 valminud uuringutele, kuna 

majandusliku olukorra muutuste ja aktiivse võrdõiguslik-

kuse teemade tutvustamise tõttu ei pruugi varasemad uu-

ringud praegust olukorda enam peegeldada. Teisalt, osas 

küsimustes on ka muutus vahemikus 2010–2014 olnud 
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oluline – näiteks LGBT rühmade olukord. Edaspidi oleks 

otstarbekas vaadata ka varasemaid uuringuid, et selgita-

da, kuivõrd nimetatud asjaolud on olukorda ebavõrdsuse 

suhtes mõjutanud. Siin tuleb eriti arvestada majanduskrii-

side tsüklilisust Eestis alates 1990. aastatest, mis võimal-

daks analüüsida erinevate poliitiliste sammude mõju eba-

võrdsuse süvendamisele ja vähendamisele. 

Erilist tähelepanu pöörati mainitud perioodi uuringutes ko-

gutud andmetele ja sellele, kas võrdõiguslikkust kajastavaid 

näitajaid on uuritud ebavõrdsuse hindamise seisukohast 

olulistes sihtrühmades. Juhul, kui seda pole tehtud, püüti 

hinnata, kas see on võimalik. Lähtudes kirjanduse analüü-

simisel selgunud olulisematest ebavõrdsuse indikaatoritest 

ning Suurbritannia mudelis kasutatud indikaatoritest ja 

mõõdikutest, koostati ülevaade nende tunnuste ja vastava-

te andmete kättesaadavusest Eestis (vt ka ptk 1.3.). 

Eesti kohta käiva kirjanduse ja andmeallikate analüüsis 

selgusid indikaatorid, mida on seni Eestis kasutatud võrd-

õiguslikkuse olukorra kaardistamisel, ja andmed, mida 

on võrdõiguslikkuse olukorra hindamiseks võimalik kasu-

tada. Kirjanduse analüüsi põhjal koostati esialgne loend 

indikaatoritest, mida oleks võimalik kasutada Eesti võrd-

õiguslikkuse mudelis ja mis oli sisend konsultatsioonidele 

eeldatavalt ebavõrdses olukorras olevate rühmade esinda-

jate ja valdkonnaekspertidega. Lisaks kasutati uuringutu-

lemusi hilisemas analüüsis, et selgitada rühmadevahelisi 

võimalikke erinevusi eri indikaatorite puhul.

Selleks, et saada Eesti võrdõiguslikkuse mudeli koostamise 

sisendit, valiti välja riigid, mille puhul analüüsiti põhjalikult, 

mis indikaatoreid kasutatakse nendes riikides võrdõiguslik-

kuse olukorra ja arengu seirel. Riikide valikul kasutati järg-

misi rahvusvahelisi indikaatoreid:

•	 Gender gap index    

(GGI, koostab World Economic Forum)2,

•	 Gender equality index (GEI, koostab EIGE)3,

•	 Gender equity index (GeqI, koostab Social Watch)4,

•	 Gender inequality index     

(GII, koostab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon)5.

2 Valdkonnad: majanduselus osalemine ja võimalused, hariduses 
osalemine, tervis ja elumus, poliitilises elus osalemine.

3 Valdkonnad: töötamine, raha, teadmised, aeg, võim, tervis.
4 Valdkonnad: haridus, majandus, poliitilises elus osalemine.
5 Valdkonnad: tervis, võimustumine, tööturg.

Kuigi nende indeksite puhul on fookus soolisel (eba)võrdsu-

sel ja Eestis koostatava võrdõiguslikkuse mudeli fookus on 

laiem, on nende indeksite tulemuste järgi riikide valimine 

autorite hinnangul sobivaim. Seda põhjusel, et rahvusva-

helisi võrdlusindekseid, mis mõõdaksid ebavõrdsust teistes 

huvipakkuvates gruppides (vanuse, rahvuse, puude olemas-

olu ja seksuaalse sättumuse alusel), ei leidu. Lisaks kinnitab 

valitud metoodika sobivust see, et need riigid, mis kerkivad 

esile eelnimetatud indeksite alusel, on eeskujulikud ka teiste 

uuringus huvipakkuvate gruppide võrdõiguslikkuse eden-

damisel.

Oluline on silmas pidada, et Suurbritannia, mis on Eesti 

mudeli alus, ei paikne nende indeksite pingeridades esi-

kohtadel. Seepärast kaasati näidisriikide võrdlusanalüüsi 

Suurbritannia kõrval riigid, mis olid viie parima riigi seas 

vähemalt kahes indeksis. Kokku on neid riike neli:

•	 Soome,

•	 Norra,

•	 Rootsi,

•	 Taani.

Soomes antakse umbes iga 2–3 aasta tagant välja Soome 

statistikaameti kogumikku „Women and Men in Finland6“, 

kus tuuakse välja meeste ja naiste olukord eri teemades 

ja eri indikaatorite järgi. Lisaks soo vaatele on osa indi-

kaatorite korral analüüsitud erinevusi ka vanusegruppide 

kaupa. Vaadeldavad teemad on Suurbritannia mudelis 

esitatuga üsna sarnased: rahvastik ja perekond, haridus, 

tööturg, sissetulekud, tervis, tehnoloogia, vägivald ja ku-

riteod, võim ja otsuste tegemine, ajakasutus ja hoiakud. 

Ka nende teemade olukorra mõõtmiseks kasutatavad indi-

kaatorid on Suurbritannia mudeli omaga enamjaolt sarna-

sed, erandiks on võimu ja otsuste tegemise teema, mida 

Soome ülevaates avatakse põhjalikumalt. Näiteks vaadel-

dakse parlamenti ning kohalike omavalistuste valimistel 

kandideerinuid ning valituks osutunuid soo järgi, samuti 

erakondade juhte soo järgi ning ka ministeeriumite amet-

nikke soo järgi. Haridust analüüsides pööratakse tähelepa-

nu ka õppeasutuste töötajate jaotusele.

Sarnaselt Soomega annab ka Rootsi välja kogumikku 

„Women and Men in Sweden“, esimene valmis 1984. aas-

6 www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_wome-
fi_201400_2014_10368_net.pdf

Nimetus Väljaandja Aasta 1 2 3 4 5 Eesti Riike kokku

GGI World Economic Forum 2014 Iirimaa Soome Norra Rootsi Taani 62 142

GEI EIGE 2010 Rootsi Taani Soome Holland ÜK 14 27

GEqI Social Watch 2012 Norra Soome Island Rootsi Taani 19 155

GII ÜRO (UNDP) 2013 Sloveenia Šveits Saksamaa Rootsi Taani 29 151

tabel 1. 
viis soolise võrdõigusliKKuse seisuKohalt Kõige eesrindliKumat riiKi 

erinevate rahvusvaheliste soolist võrdõigusliKKust mõõtvate indeKsite alusel,
 eesti positsioon nendes indeKsites ja riiKide arv, 

mille Kohta indeKsi väärtused on avaldatud
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tal7. Jälgitavad teemad on sarnased Soome ja Suurbritannia 

mudeli omadega. Rootsi ülevaates analüüsitakse indikaa-

toreid soo, mitmel juhul soo ja vanuse ning mõne indikaa-

tori korral ka päritolu (rahvuse) järgi. Vaadeldavad teemad 

on rahvastik, tervis, haridus, ajakasutus, hooldus, tööhõi-

ve, palgad, sissetulekud, vägivald ja kuritegevus, mõju ja 

võim. Ka Rootsis pööratakse rohkem tähelepanu mõju 

ja võimu teema indikaatoritele: oluline on jälgida naiste 

osakaalu institutsioonides, sh näiteks parlamendis, valit-

susettevõtete juhatuse liikmete ja aktsiaseltside juhatuse 

liikmete seas. 

Norras jälgitakse soolist võrdõiguslikkust kohalikes oma-

valitsustes. Neid andmeid kogub Norra statistikaamet, mis 

koostas soolise võrdõiguslikkuse indeksi Norra omavalit-

sustes. Kasutatavad indikaatorid on järgmised8: lapsehoiu-

teenuste pakkumine 1–5-aastastele lastele, 20–39-aastaste 

naiste arv 100 samas vanuses mehe kohta, meeste ja naiste 

haridustase, meeste ja naiste hõives osalemise määr, meeste 

ja naiste sissetulekud, naiste osakaal vallavolikogudes.

Taanis plaanitakse hakata Norra eeskujule tuginedes aren-

dama indikaatoreid, et mõõta soolist võrdõiguslikkust oma-

valitsuse tasandil, kuid see kava on alles arutelude faasis9. 

Üldiselt peetakse Taanis võrdõiguslikkuse olukorra seirel va-

jalikuks jälgida järgmisi indikaatoreid: poiste väljalangevus 

koolist, segregatsioon tööturul, naiste osakaal juhtide seas10.

1.2. andmealliKate ülevaade

Andmeallikate analüüsi käigus uuriti, mis andmed on kir-

janduse analüüsis valitud võrdõiguslikkuse hindamise indi-

kaatorite arvutamiseks Eestis olemas ja kasutatavad. Ana-

lüüsi põhjal koostati ülevaade Eesti andmekogudest, mida 

saaks perioodiliselt kasutada, et võrdõiguslikkuse olukorda 

hinnata. Eelkõige pöörati tähelepanu andmete kättesaa-

davusele, nende kasutamise lihtsusele, andmete usaldus-

väärsusele, üle-eestilisele üldistusvõimalusele ning andme-

te uuendamise sagedusele. Üle vaadati nii Statistikaameti 

hallatavad andmestikud kui ka teised perioodilised Eestis 

toimuvad küsitlused ja andmete kokkuvõtted11. Samu-

ti küsiti eri institutsioonidelt selle kohta, mis andmed ja 

mis rühmade kaupa on nende vahendusel kättesaadavad 

spetsiaalsete päringute abil (st väljaspool avalikke andme-

kogusid). Indikaatorite ja andmete väljavalimise juures ei 

seatud eraldi tingimuseks võimalust rahvusvaheliseks võrd-

luseks iga indikaatori kaupa, mistõttu see aspekt ei pruugi 

tingimata kajastuda mudeli ülesehituses ega indikaatorite 

sisustamiseks sobivate andmeallikate valikus.

7 scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Li-
ving-conditions/Gender-statistics/Gender-statistics/Ak-
tuell-Pong/12259/Behallare-for-Press/375659/

8 www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/likekom/aar/2015-03-02
9 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/

ge.30/2014/mtg_1/9_DNK_E.pdf
10 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/

ge.30/2014/mtg_1/Item_6_WP_9_Denmark_Promotion_of_
Gender_Indicators_in_Danish_Municipalities.pdf

11 Näiteks Euroopa sotsiaaluuring, soolise võrdõiguslikkuse moni-
tooringud jne.

Andmete ülevaate koostamist alustati Statistikaameti (SA) 

ning Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmebaaside and-

mete analüüsimisest. Tegemist on asutustega, mis vastu-

tavad peamiste Eestis perioodiliselt kogutavate andmete 

ning uuringute eest. Seetõttu on enamiku Eestis tehtud 

regulaarsete suuremahuliste küsitluste tulemused koonda-

tud nende kahe asutuse andmebaasidesse. Lisaks vaada-

ti ka Eurostati avalikus andmebaasis avaldatud andmeid, 

mis võimaldavad teha riikidevahelisi võrdlusi. Eurostat on 

Euroopa Liidu institutsioon, mis koordineerib võrrelda-

va ning harmoneeritud statistika kogumist liikmesriikides 

ning avaldab liikmesriikide kohta võrreldavat statistikat. Siis-

ki on oluline märkida, et Eurostat kajastab andmeid iga rii-

gi kodanikkonna kohta, mis Eesti puhul võib meie suurest 

mittekodanike hulgast tulenevalt anda moonutatud pildi. 

Eestis esitab Eurostatile peamiselt andmeid Statistikaamet, 

kuid osaliselt edastatakse andmeid otse ministeeriumitest 

või teistest vastavatest asutustest (Eesti puhul näiteks TAI). 

Lisaks andmebaasides kajastuvate andmete uurimisele ana-

lüüsiti põhjalikult uuringute ankeete, et leida lisa-andmealli-

kaid. Läbi vaadati järgmiste küsitluste ankeedid:

•	 ajakasutuse uuring (SA),

•	 Discrimination in the EU in 2012 (Special Eurobaro-

meter), 

•	 Eesti sotsiaaluuring (SA), 

•	 Eesti terviseuuring (TAI), 

•	 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 

(TAI), 

•	 Eesti tööjõu-uuring (SA),

•	 EQLS (Euroopa elukvaliteedi uuring) (Eurofound),

•	 ESS (Euroopa sotsiaaluuring), 

•	 EU-LGBT Survey (Euroopa Liidu LGBT inimeste uuring) 

(FRA),

•	 EWCS (Euroopa töötingimuste uuring) (Eurofound), 

•	 Gender Equality (sooline võrdõiguslikkus) (Special 

Eurobarometer), 

•	 immigrantrahvastiku uuring (SA),

•	 leibkonna eelarve uuring (SA), 

•	 paikkonna tervisemõjude uuring (TAI), 

•	 PIAAC (rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring) 

(OECD),

•	 PISA (rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hin-

damisprogramm) (OECD),

•	 rahva ja eluruumide loendus (SA),

•	 SHARE (üle-euroopaline vanemaealist (50+) rahvastik-

ku hõlmav longituudne küsitlusuuring) (Max Planck 

Institute for Social Law and Social Policy), 

•	 soolise võrdõiguslikkuse monitooring, sh poliitikauu-

ringute keskuse Praxis koostatud täiendav küsitlus-

moodul ahistamisest töökohal,

•	 Survey on gender-based violence against women 

(naistevastase soolise vägivalla uuring) (FRA),

•	 turvalisuse uuring (SA), 

•	 Women in Decision-making Positions (naised juhtiva-

tel kohtadel) (Special Eurobarometer), 

•	 väike ohvriuuring (Justiitsministeerium).

Siinkohal tuleb arvestada, et läbi aastate on ka regulaar-

selt korduvate uuringute küsimustikud olnud mõnevõrra 

erinevad.
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Lisaks avalike andmebaaside ja uuringuankeetide läbitöö-

tamisele tehti andmepäringud asutustesse, et täpsustada 

andmete kättesaadavust eri rühmade kohta. Andmepärin-

gud koostati järgmistele asutustele: 

•	 Eesti Pank (andmed finantskäitumise kohta), 

•	 Haigekassa (kindlustatute rahulolu-uuring), 

•	 HTM (andmepäring EHISest), 

•	 Justiitsministeerium    

(infopäring kogutavate andmete kohta), 

•	 projekt „Erinevus rikastab” (uuring   

„Avaliku arvamuse uuring hoiakutest   

seksuaalvähemuste suhtes“), 

•	 Sotsiaalkindlustusamet    

(päring vanemahüvitise saajate kohta), 

•	 Sotsiaalministeerium (uuring „Soolise   

võrdõiguslikkuse monitooring 2013“), 

•	 Statistikaamet (päring kogutavate andmete kohta), 

•	 TAI (päringud eri uuringute ja perioodiliselt kogutavate 

andmete kohta), 

•	 Tööinspektsioon,

•	 Vabariigi Valimiskomisjon (valimistel kandideerinute  

ja valituks osutunute andmed). 

Osa kogutud andmetest on avalikult kättesaadavad ja pe-

rioodiliselt uuendatavad, seega ei ole nende seireks kasu-

tamisel tulevikus piiranguid või takistusi. Osa andmetest 

on aga ka edaspidi kättesaadavad andmepäringute kau-

du, mis muudab nende hilisema kasutamise töömahuka-

maks12. Mõnes teemas on võimalik andmeid saada nii soo, 

vanuse, rahvuse kui ka puude olemasolu13 kohta, teistes 

teemades on andmed saada vähemate tunnuste kohta.

Eesti uuringutes pole kättesaadavad andmed LGBT rühma 

kohta, sest vastavasisulisi küsimusi ei ole küsitluste käigus 

vastajate käest küsitud. Erandlik on Euroopa sotsiaaluuring, 

kus on inimeste käest küsitud, kas nad kuuluvad mõnda 

gruppi, mida diskrimineeritakse, ja seejärel on palutud täp-

sustada, mis põhjustel gruppi diskrimineeritakse.

Andmete kättesaadavus on problemaatiline ka puudega 

inimeste puhul, kus kasutati analüüsides lähendnäitaja-

na enamasti tegevuspiirangu olemasolu (täpsem ülevaa-

de ptk 1.4.). Nii mõnegi indikaatori puhul ei ole võimalik 

kitsamaid jaotusi erinevate sihtrühmade ja erinevate siht-

rühmade ristseoste kohta (nt eri soost kindlas vanuserüh-

mas puudega inimesed) teha ja analüüsida, kuna valimi 

maht muutub liiga väikeseks. Küll aga on uuritud inimeste 

hoiakuid LGBT rühma suhtes (soolise võrdõiguslikkuse mo-

nitooring 2013; LGBT uuringud programmis „Erinevus ri-

kastab“ 2012 ja 2014) ning mõnes uuringus ka teiste rüh-

made, näiteks vanusegruppide või rahvusrühmade suhtes.

12  Andmeallikad indikaatorite kaupa on esitatud Lisas 1
13 Puude olemasolu asemel kasutatakse enamasti tegevuspiirangu-

te olemasolu, st vaadeldakse, kas inimese igapäevased tegevu-
sed (nt söömine, pesemine, riietumine jne) on märkimisväärselt 
piiratud mõne terviseprobleemi tõttu. Sakkeus (2014) on välja 
toonud, et Eestis ei avaldata ametlikult regulaarselt puudega ja 
töövõimekaoga inimeste isikupõhist statistikat. Täpsemalt on 
puude olemasolu asemel kasutatud näitajate mõisteid käsitletud 
peatükis 1.4. 

Analüüsis kasutatavate andmete puhul oli valikukritee-

riumiteks, et andmed kajastaks võimalikult hilist perioodi, 

oleks seni ja/või põhimõtteliselt ka edaspidi perioodiliselt 

kogutavad, kajastaks võimalikult paljude vaatluse all ole-

vate gruppide olukorda ning tulevikus mudeli kasutamise 

lihtsuse huvides peeti silmas ka andmete kerget kättesaa-

davust ja kasutajasõbralikkust. 

Andmeallikate ülevaade andis sisendi, mis andmed ja mis 

kujul on kättesaadavad ja juhul, kui andmed mõne indi-

kaatori puhul puudusid, tehti soovitusi nende kogumiseks 

edaspidi. Andmeallikate ülevaate tulemused on esitatud 

sisupeatükkide tabelites. 

1.3. Konsultatsioonid

Uuringu ühe osana viidi siht- ja huvigruppidega läbi kon-

sultatsioonid fookusgrupiintervjuude vormis. Eesmärk oli 

välja selgitada, mis teemad on sihtgrupi esindajate arva-

tes sihtgrupi võrdõiguslikkuse hindamisel kõige olulise-

mad (ehk mis valdkondades või teemades tunnetatakse 

kõige suuremat ebavõrdsust) ja mis indikaatoreid peaks 

sihtrühma hinnangul nende võrdõiguslikkuse kaardista-

misel kasutama. Ühtlasi paluti sihtgrupi esindajate arva-

must Suurbritannia mudelis kasutatavate indikaatorite 

kohta.

Kõigepealt viidi läbi konsultatsioonid (viis fookusgrupiin-

tervjuud) eri siht- ja sidusrühmade esindajatega. Konsul-

tatsioonidesse kutsuti osalema vastava grupi esindusorga-

nisatsioonide esindajad ja valdkonnaeksperdid14:

•	 soolise võrdõiguslikkuse konsultatsioonil osalesid 

MTÜ Meeste Kriisikeskus, Tallinna Ülikool, Eesti 

Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tartu Ülikool, Sot-

siaalministeerium;

•	 vanuselise võrdõiguslikkuse konsultatsioonil osalesid 

Eesti Noorteühenduste Liit, SA Kutsekoda, Tartu 

Ülikool, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, MTÜ 

Kuldliiga;

•	 rahvuselise võrdõiguslikkuse konsultatsioonil 

osalesid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus, 

MTÜ Avatud Vabariik, Kultuuriministeerium, Eesti 

vabaühenduste liit EMSL, Eestimaa Rahvuste 

Ühendus;

•	 puudega inimeste võrdõiguslikkuse konsultatsioonil 

osalesid Eesti Puuetega Inimeste Koda, Pimedate 

Ühing, Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Puuetega 

Naiste Ühenduste Liit;

•	 seksuaalvähemuste ja transsooliste inimes-

te võrdõiguslikkuse konsultatsioonil osalesid MTÜ 

Gendy, Eesti LGBT Ühing, Geikristlaste Kogu.

14 Nimekirjas on osalejad asutuste kaupa, kuigi mitmel juhul kutsuti 
osalenud isik konsultatsioonile valdkonnaeksperdina, mitte konk-
reetse asutuse esindajana (nii näiteks ei ole soolise võrdõigus-
likkuse konsultatsioonilt Meeste Kriisikeskuse kõrval tahtlikult 
jäetud kutsumata vastavate naiste varjupaikade esindajad).
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Igas konsultatsioonis osales lisaks uuringumeeskonnale 

4–5 inimest ja need kestsid 1,5–2 tundi. Arutelud lindis-

tati osalejate nõusolekul ning neist koostati kokkuvõtted. 

Konsultatsioonid toimusid: 

•	 13. aprillil – soolise ja vanuselise võrdõiguslikkuse 

konsultatsioonid;

•	 14. aprillil – seksuaalvähemuste ja transsooliste 

inimeste ning puudega inimeste võrdõiguslikkuse 

konsultatsioonid;

•	 16. aprillil – rahvuselise võrdõiguslikkuse 

konsultatsioon. 

Eelkõige keskenduti igas konsultatsioonis konkreetse 

sihtrühma seisukohalt oluliste teemade ja põhiproblee-

mide väljaselgitamisele. Konsultatsioonide käigus paluti 

sihtrühmade esindajatelt arvamust, kas kirjanduse, Eesti 

varasemate uuringute ning rahvusvaheliselt kasutatavate 

mõõdikute ja indikaatorite põhjal algselt mudelisse valitud 

mõõdikud kajastavad võrdõiguslikkuse mõõtmiseks olulisi 

valdkondi. Peamised aruteluteemad olid alljärgnevad.

•	 Milles väljendub vaatlusaluse rühma ebavõrdsus Ees-

tis kõige enam? Mis on rühma põhiprobleemid Eestis 

võrdsuse vaatenurgast?

•	 Kas ja kuidas on väljatoodud probleeme võimalik ja 

kõige õigem mõõta? Mil määral on võimalik kasuta-

da olemasolevaid andmeid?

•	 Kuivõrd sobilikud on Suurbritannia mudelis kasutatud 

indikaatorid ja teised eelvalitud indikaatorid, et Eestis 

ebavõrdsust mõõta?

Konsultatsioonide tulemusi kasutati sisendina, et lisada 

võrdõiguslikkuse seisukohast olulisi teemasid Eesti võrd-

õiguslikkuse mudelisse. Samuti saadi infot selle kohta, 

millised Suurbritannia mudelis kasutatavad indikaatorid 

ei ole eri sihtrühmade esindajate hinnangul Eestis nende 

olukorra kajastamiseks asjakohased. Nii saadi siht- ja hu-

vigruppidelt tagasisidet eelvalitud mõõdikute kohta ning 

nende arvamusi arvestades täpsustati mudelisse kaasatud 

mõõdikute loendit. 

1.4. mudeli Koostamine

Lähtudes Suurbritannia mudelist ja kirjanduse ülevaa-

test (sh rahvusvahelised institutsioonid), koostati esmane 

võrdõiguslikkuse mudeli indikaatorite loend, mida seejärel 

täiendati konsultatsioonidest saadud tulemustega. Indi-

kaatorite lisamisel mudelisse hinnati iga indikaatori oluli-

sust Eesti kontekstis, andmete kättesaadavust indikaatori 

sisustamiseks ja olulisust eri gruppide jaoks. Lisaks sellele 

arvestati, et indikaatorid peavad vastama üldistele indi-

kaatoritele esitatavatele nõuetele15, mille järgi indikaatorid 

peavad olema konkreetsed, täpsed, asjakohased, selgesti 

tõlgendatavad, vähetundlikud juhuslike tegurite suhtes ja 

võimalikult lihtsasti mõõdetavad (kergesti kättesaadavad). 

Indikaatorite väärtus ilmneb eelkõige aja jooksul, kui indi-

15 Indikaatoritele esitatavad kriteeriumid lähtuvad Suurbritannia mu-
delist ning nende sõnastamisel tugineti vestlusele Suurbritannia 
võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjoni esindaja Liz Speediga.

kaatori väärtuse muutumise põhjal saab teha järeldusi jäl-

gitava olukorra muutumise kohta. Seega peavad indikaa-

torid olema lihtsasti hinnatavad eri ajahetkedel (soovitata-

valt regulaarse intervalli järel), seepärast on asjakohane, et 

mudelisse saaks edaspidi lülitada ka enne 2010. aastat ko-

gutud andmeid. Olukorras, kus indikaator on küll oluline, 

kuid selle sisustamiseks puuduvad andmed, on aruande 

soovituste peatükis antud soovitus andmete kogumiseks.

Mudeli indikaatorite valikul otsustati lähtuda põhimõttest, 

et indikaatorite valik peaks vastama järgmistele põhikritee-

riumitele: 

a) mittedubleerimine – mudelis ei ole mitut sarnast asja 

mõõtvat indikaatorit;

b) eelistatud on eri tegurite mõju summeerivad koond- 

indikaatorid (nt oodatav eluiga, mis on summa väga 

erinevatest surmapõhjustest, elulaadist ja elukesk-

konnast);

c) indikaatorid kajastavad ebavõrdsuse eri aspekte – 

sihtrühma olukord (objektiivne), sihtrühma enesehin-

nang (subjektiivne), üldsuse hinnang sihtrühma suh-

tes (sotsiaalne keskkond) jne;

d) eelistatud on indikaatorid, mida on võimalik kasutada 

mitme sihtrühma olukorra kirjeldamiseks (nt oodatav 

eluiga või hirm pimedal ajal üksi ringi liikuda) ja mis 

seetõttu annavad võimaluse võrrelda sihtrühmi kor-

raga.

Nendest kriteeriumitest lähtuvalt valiti mudelisse põhi-    

indikaatorid. Põhiindikaatorid on sisupeatükkide tabeli-

tes esitatud halli taustaga.

Esmane, põhiindikaatoritest koosnev mudel, oli tellijaga 

peetavate konsultatsioonidele alus. Konsultatsioonide tu-

lemusena täiendati algset mudelit lisaindikaatoritega. 

Lisaindikaatorid on tabelites esitatud värvilise taustaga.

Lõpparuanne on üles ehitatud mudeli peamiste teemade 

kaupa. Iga alapeatüki alguses on lühike ülevaade teema 

olulisusest. Samuti esitatakse teemaga seotud indikaatori-

te loend tabeli kujul, kus on välja toodud ka mudeli sisus-

tamiseks kasutatavad andmeallikad ja grupid, mille lõikes 

on võimalik olukorda Eestis analüüsida. Detailsem tabel, 

kus on kajastatud ka indikaatori piirangud, puuduvad and-

med jms, on esitatud lisas 1. Mudeli indikaatorite loetelule 

järgneb ülevaade Eestist indikaatorite kaupa, kus esitatak-

se eri gruppide olukorra kirjeldus. Enamasti on mudelisse 

lisatud kõige uuemad saadaolevad andmed, kuid vasta-

valt võimalusele kajastatakse ka olukorra muutusi viimase 

kümne aasta jooksul (täpsem ajaperiood sõltub andme-

test). Kuivõrd aga andmete valimisel (ega kogumisel) ei 

seatud 2010. aastast varasemate perioodide kohta ülevaa-

te saamist enamasti eraldi eesmärgiks, ei ole sellist ajalist 

võrdlust enamikul juhtudel võimalik pakkuda. 

Konteksti loomiseks ning oluliste tulemuste paremaks tõl-

gendamiseks on olulisemate indikaatorite väärtuste puhul 

toodud sisse võrdlused Soome, Suurbritannia ja Läti (või 

Leedu, juhul kui Läti kohta andmed puuduvad) vastava-

te näitajatega. Riikide valikul lähtuti sellest, et nende seas 
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oleksid riigid, mis pööravad võrdõiguslikkuse olukorrale 

olulist tähelepanu (nt sotsiaaldemokraatliku Põhjamaana 

Soome ja liberaalset heaoluriigi mudelit järgiv Suurbritan-

nia) ning ka postsotsialistlik naaberriik, millel on Eestiga 

sarnane ajalooline taust ja võrreldav sotsiaal-majanduslik 

arengutase (Läti või Leedu). 

Andmed esitatakse andmete olemasolul kõikide vaatlus-

aluste põhigruppide kohta (sugu, vanus, rahvus, puude 

olemasolu, seksuaalne identiteet). Juhul, kui mõne grupi 

kohta andmed puudusid, siis selle grupi olukorda vastava 

indikaatori järgi analüüsis ei kajastata. Mõne grupi olukor-

da oli analüüsis võimalik kajastada, kasutades lähendnäi-

tajat16. Seda lähenemist kasutati näiteks puude olemasolu 

ja rahvuse puhul. Puude olemasolu lähendnäitajatena ka-

sutati tegevuspiirangu olemasolu ja töövõimepiirangu ole-

masolul vastavalt sellele, millist neist originaaluuringus ini-

meste kohta koguti. Kuigi tegevuspiiranguga inimeste ja 

ametliku puude või töövõimekaoga inimeste määratlemise 

meetodid ei ole võrreldavad, on nende definitsioonide jär-

gi liigitatud rahvastikuosa suurusjärgu mõttes võrreldav17. 

Analüüsis kasutatud tegevuspiirangu all mõistetakse ter-

viseprobleemidest tingitud piirangut inimese igapäevate-

gevustes. Tegevuspiiranguga inimesed tehakse kindlaks 

isiku-uuringute põhjal, milles küsitakse terviseprobleemi-

dest tulenevate piirangute olemasolu kohta vastajal. Te-

gevuspiiranguga inimeste hulka arvestatakse need, kes 

on sellele küsimusele vastanud kas „oluliselt piiratud“ või 

„piiratud, kuid mitte oluliselt“18. Oluliste tegevuspiirangu-

tega inimeste hulka kuuluvad need, kes on vastanud „olu-

liselt piiratud“, ja vähese tegevuspiiranguga on need, kes 

on vastanud „piiratud, kuid mitte oluliselt“. ETU andmeid 

analüüsides kasutatakse mõistet töövõimepiirang, mis on 

seotud konkreetselt sellega, kas pikaajaline terviseprob-

leem on piiranud töötegemist19. Erinevalt ametlikust töö-

võimekaost on töövõimepiirang määratlus, mis põhineb 

isiku enda antud vastustel ETUs. 

16 Lähendnäitaja on muutuja, mis hindab algse muutujaga väga 
sarnast või lähedast olukorda ja mida kasutatakse algse muutuja 
asemel olukorras, kus algne muutuja ei ole mingil põhjusel kas 
mõõdetav või selle väärtused kättesaadavad või on lähendnäi-
taja kasutamine oluliselt lihtsam või odavam. Lähendnäitaja on 
algse muutujaga heas korrelatsioonis ja neid kahte on võimalik 
kasutada teineteise asendamiseks.

17 Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga rahvastiku käsitluste areng. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet. 
Oluline on märkida, et puude olemasolu asemel kasutatakse 
enamasti tegevuspiirangute olemasolu, st vaadeldakse, kas 
inimese igapäevased tegevused (nt söömine, pesemine, riietumine 
jne) on märkimisväärselt piiratud mõne terviseprobleemi tõttu. 
Sakkeus (2014) on välja toonud, et Eestis ei avaldata ametlikult 
regulaarselt puudega ja töövõimekaoga inimeste isikupõhist sta-
tistikat.

18 Statistikaamet. Mõisted. [pub.stat.ee/px-web.2001/database/
Sotsiaalelu/13Tervishoid/03puudega_inimesed/06puue_toohei-
ve/THV_31.htm]. 01.10.2015. Euroopa sotsiaaluuringu andme-
tes kuuluvad vähese tegevuspiiranguga inimeste hulka need, kes 
vastasid „mõningal määral piiratud“.

19 Töövõimet piirava pikaajalise haigusega isik on 15–64-aastane 
isik, kelle jaoks tehtava töö liik, töö hulk või liikumine kodust tööle 
ja töölt koju on pikaajalise haiguse tõttu piiratud.

Kuna uuringus kasutatud andmed on pärit eri allikatest ja 

kogutud eri meetoditega, on kättesaadavate andmete puhul 

vanusegrupid kohati erinevad. See on põhjustatud asjaolust, 

et mõned andmed ei olnud kättesaadavad toorandmetena, 

vaid olid juba grupeeritud vanusevahemikega. Seetõttu esine-

vad kohati erinevused vanusegruppide määratlemisel. Teisalt 

on mõned indikaatori sisustamiseks kasutatavad andmed va-

nuseliselt piiratud, näiteks hariduses kooliõpilaste andmed või 

seadusega piiratud alkoholi ja tubakatoodete tarbimine ning 

valimisiga ja valimistel kandideerimine.

Sõltuvalt sellest, milliseid rahvusrühmi on algses uuringus 

kasutatud, eristati siinses uuringus rahvuse puhul erinevate 

indikaatorite juures kas eestlasi ja mitte-eestlasi või eestlasi, 

vene rahvuse ja muude rahvuste esindajaid. Esimesel juhul 

kuuluvad mitte-eestlaste alla nii vene kui ka teiste rahvus-

te esindajad. Teisel juhul on vene rahvuse esindajad eraldi 

välja toodud ning mitte-eestlaste hulka kuuluvad ülejäänud 

rahvuste esindajad, kes ei ole eestlased ega vene rahvuse 

esindajad. Juhul kui andmetes puudus rahvuse tunnus, siis 

kasutati selle lähendnäitajana vastaja kodust keelt. Koduse 

keele puhul eristati kas eesti, vene ja muud kodust keelt kõ-

nelevaid inimesi või eesti ja muud kodust keelt kõnelevaid 

inimesi. Kui esimesel juhul kuuluvad muud keelt kõneleva-

te inimeste hulka need, kes ei kasuta koduse keelena eesti 

ega ka vene keelt, siis teisel juhul kuuluvad muud keelt kõ-

nelevate inimeste hulka nii vene kui ka muud kodust keelt 

kasutavad inimesed. Eesti oludes tuleks lisaks tähtsustada 

ka kodakondsust kui võimalikku ebavõrdsuse alust ning 

seda arvestades tuleks edaspidi mudeli kasutamisel lisada 

analüüsile rahvuse lõikes ka kodakondsuse dimensioon. 

See võimaldaks paremini jälgida Euroopa Liidu kodakond-

susega inimeste ja kolmandate riikide kodanike võimalusi 

Eestis, võrreldes Eesti kodanikega, samuti on Eesti seisuko-

halt oluline veenduda, et kodakondsuseta isikute võimalu-

sed on teistega võrdväärsed.

Andmeanalüüsis on kasutatud kirjeldavat statistikat ja rüh-

madevahelisi erinevusi hindavaid meetodeid (dispersioon- 

analüüs, hii-ruut, üldistatud lineaarsed mudelid jt). Aru-

andes esitatakse statistiliselt olulised erinevused; üldjuhul 

statistiliselt sarnaseid rühmi analüüsis esile ei tooda20, kuigi 

rühmade võrdlemisel annab erinevuste puudumine aimu 

nende võrdväärsusest, mis on mudeli eesmärki silmas pi-

dades positiivne. Statistilise olulisuse kontrollimisel on sa-

gedustabelite puhul kasutatud hii-ruut-testi olulisuse nivool 

5%. Andmepäringutest saadud andmete puhul ei olnud 

alati võimalik statistilist olulisust kontrollida. Kvantitatiivsel 

andmeanalüüsil on kasutatud kaalutud andmeid siis, kui 

arvutuste tegemiseks kasutati mikroandmeid ja olid olemas 

kaalud. Juhul, kui erinevate tunnuste ristseoseid arvestades 

muutusid rühmad liiga väikeseks (alla 20 vaatluse), ei ole 

tulemusi esitatud, kuivõrd sellisel juhul on valimi maht liiga 

väike, et selle põhjal üldistavaid ja sisukaid järeldusi teha. 

Analüüsis ei ole kajastatud ka rühmade kombinatsioone (nt 

sugu ja vanus), kui tulemused ei olnud statistiliselt olulised 

või kui vaatluste arv oli liialt väike. Andmete analüüsimisel 

kasutati statistikapakette SPSS 21 ning STATA 13.

20 Juhul, kui esitatakse statistiliselt ebaolulisi erinevusi, on see ka 
selgelt välja toodud.
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tabel 2.     
elu teema indiKaatorid*

*  Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ning lisaindikaatorid värvilise taustaga.
** Märkus: indikaatorit ei ole praegu võimalik andmetega sisustada. Soovituste alapeatükis tehakse ettepanek sellekohaste andmete kogumiseks.

2. ELU
Elu teema hõlmab eluea, suremuse ja reproduktiivtervi-

se teadlikkusega seotud indikaatoreid (tabel 2). Oodatav 

eluiga on üks laialdasemalt kasutatavaid näitajaid, mille-

ga mõõdetakse ühiskonna arengut ja ühiskonnaliikmete 

üldist heaolu. Oodatava eluea pikkust mõjutavatest 

teguritest on palju võimalik seostada ühiskonnagruppide 

ebavõrdse olukorraga. Näiteks meeste tunduvalt madalam 

keskmine eluiga tuleneb sellest, et võrreldes naistega, on 

nende suremus nooremates vanuserühmades suurem. See 

võib olla tingitud meeste riskialtimast käitumisest, mille 

mõju omakorda võimendab asjaolu, et suremus vererin-

gehaiguste ja vähktõve tagajärjel – mis on Eestis peamised 

surmapõhjused – erineb ühiskonnagruppide lõikes tundu-

valt, olles näiteks meeste hulgas suurem kui naiste hulgas. 

Viimane tendents võib viidata arstiabi erinevale kättesaa-

davusele eri gruppides, mida mõjutab näiteks regionaalne 

paiknemine, sissetulek (tasulise ehk kiirema arstiabi kätte-

saadavus), aga ka tervisekäitumise, ja sellealaste hoiakute 

erinevustele ja eri rühmade ebavõrdsele kohtlemisele.

Lisaks üldisele oodatavale elueale on olulised näitajad ka 

ebaloomulikud surmad, näiteks enesetapud, õnnetustest 

tingitud surmad ja vägivaldsed surmad (ründe tagajär-

jel). Nende näitajate puhul ilmnevad samuti märgatavad 

gruppidevahelised erinevused. Suremus enesetappude ta-

gajärjel on tugevalt seotud inimeste vaimse tervise ja sot-

siaalsete suhetega, milles on vähemused sageli halvemas 

olukorras ning milles ilmnevad olulised soolised erinevu-

sed. Suremus õnnetusjuhtumite tagajärjel seondub oluli-

sel määral inimeste riskikäitumisega, samas kui tapmiste 

puhul võib ründe motiiv olla ka inimese kuulumine mõnda 

vähemusgruppi. 

Lõpetuseks käsitletakse selles teemas ka abortiivsust, mis 

peegeldab eeskätt eri gruppide juurdepääsu tervishoiule, 

võimalik, et ka teadlikkust või hoiakuid reproduktiivküsi-

mustes, samuti riskikäitumist. Samas on praegu mudelisse 

sisse kirjutatud ainult naiste abordinäitajad, tulevikus võiks 

aga kindlasti analüüsida nii meeste kui ka naiste andmeid 

ka küsitlusuuringute põhjal.1

Kuivõrd siinne teema käsitleb otseselt eluea pikkust, võib 

edaspidi olla otstarbekas käsitleda selle alajaotuse juures 

ka selliseid indikaatoreid, mis illustreerivad eelarvamusi 

eagruppide suhtes2, ning samuti kontrollida, milliseid otse-

selt vananemisega ilmnevaid ebavõrdsuse näitajaid oleks 

otstarbekas analüüsi lülitada3.

1 Selliseid andmeid on kogunud näiteks Eesti pere- ja sündimusuu-
ring, samuti teised vastavalt meeste ja naiste tervist ja sündimust 
käsitlevad uuringud.

2 Selliseid andmeid on mõõdetud näiteks ESSi küsitlustes.
3 Tuginedes siinkohal eelkõige rahvusvahelise võrdlusuuringu     

SHARE andmetele.

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Oodatav eluiga
•  Oodatav eluiga sünnihetkel
•  Oodatav eluiga 20-aastaselt
•  Oodatav eluiga 65-aastaselt

Eluiga Sugu, rahvus Iga-aastane (SA)

Suremus raskete haiguste tagajärjel 
(vereringehaigused, vähktõbi)

Surmad haiguste tõttu Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (TAI, SA)

Suremus enesetappude tagajärjel Ebaloomulikud surmad Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (TAI, SA)

Suremus õnnetusjuhtumite tagajärjel Ebaloomulikud surmad Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (TAI, SA)

Suremus ründe tagajärjel Ebaloomulikud surmad Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (TAI, SA)

Nahavärvuse, religiooni või seksuaalse identiteedi 
tõttu motiveeritud mõrv**

Ebaloomulikud surmad Andmed puuduvad

Abortiivsuskordaja Reproduktiivteadlikkus Vanus, rahvus Iga-aastane (TAI, SA)
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tabel 3. 
elada jäänud aastad (oodatav eluiga) 

sünnimomendil, 20-aastasena ja 65-aastasena 
soo ja rahvuse järgi, 2010–2013

Allikas: Statistikaamet*

2.1. eluiga

•	 Oodatav eluiga sünnihetkel, 20-aastasena   

ja 65-aastasena

 Indikaator mõõdab keskmiselt elada jäävate aastate 

arvu elutabeli järgi kui suremus ei muutuks, sünnimo-

mendil (vanuses 0 aastat), vanuses 20 aastat ja vanu-

ses 65 aastat. 

oluKord eestis

oodatav eluiga sünnihetKel, 
20- ja 65-aastasena

Oodatav eluiga ehk elada jäänud aastate arv sünnihet-

kel on naistel tunduvalt pikem kui meestel. 2013. aastal 

oli Eestis naiste oodatav eluiga 81,3 ning meestel 72,7 

eluaastat. Eestlaste oodatav eluiga on mõnevõrra pikem 

kui mitte-eestlastel – vastavalt 77,8 ja 76,24. Võrdluseks: 

2010. aastal oli naiste oodatav eluiga 80,5 ning meestel 

70,8 eluaastat; eestlastel 77 ning mitte-eestlastel 73,7 elu-

aastat. Seega on erinevused nii soo kui ka rahvuse järgi 

viimastel aastatel (2010–2013) vähenenud – oodatav ela-

da jäänud aastate arv on kasvanud kõigis rühmades, kuid 

eeskätt just meeste ja mitte-eestlaste seas (tabel 3).

Oodatava eluea erinevused soo järgi on tunduvalt suure-

mad kui rahvuse järgi. Nii sünnimomendil kui ka 20-aas-

tasena on naiste oodatav eluiga kümmekond aastat kõr-

gem kui meestel (vaatlusalusel perioodil 2010–2013 on 

erinevused kahanenud u 1–1,5 aasta võrra). Sealjuures on 

erinevus mitte-eestlaste seas mõnevõrra suurem kui eest-

laste hulgas. 65-aastasena on sooline erinevus elada jää-

nud aastate arvus nii eestlastel kui ka mitte-eestlastel ligi-

kaudu viis aastat ning see vahe ei ole rahvusest hoolimata 

viimastel aastatel eriti vähenenud. Suuri soolisi erinevusi 

oodatavas elueas võib seletada paljuski see, et kahest Eesti 

peamisest surmapõhjusest, vereringeelundite haigustest ja 

vähkkasvajatest, põhjustatud surmad tabavad mehi sageli 

tunduvalt varem kui naisi (ning seega on meeste vastavad 

suremuskordajad tunduvalt suuremad kui naistel, vt järg-

mine alapeatükk). Seda võib omakorda seostada erinevus-

tega tervisekäitumises, nt on meeste seas naistega võrrel-

des enam suitsetajaid ning ülekaalulisi (vt ptk 3). 

Vaatlusalusel perioodil (2010–2013) on erinevused oodata-

vas elueas sünnimomendil ja 20-aastasena rahvuse lõikes vä-

henenud ligi kolmelt aastalt umbes pooleteisele aastale ning 

65-aastasena vähenenud umbes ühelt aastalt peaaegu ole-

matuks. Kui naiste puhul on rahvuse järgi sünnimomendil ja 

20-aastasena vahe oodatavas elueas mõnevõrra väiksem kui 

meestel, siis 65-aastasena on olukord vastupidine ning erine-

vus eestlastest ja mitte-eestlastest meeste oodatavas elueas 

on väiksem kui eestlastest ja mitte-eestlastest naistel. Ka rah-

vuse tunnuse puhul võib erinevus olla osaliselt seletatav ras-

ketest haigustest põhjustatud surmade suhteliselt suurema 

sagedusega mitte-eestlaste hulgas (vt järgmine alapeatükk).

4 Siin tuleb arvestada Eesti sisserände spetsiifikat, eelkõige massi-
lise sisserände ajaloolist perioodi ja sellega seoses välispäritolu 
rahvastiku demograafilist profiili.

Rahvus Eestlased Mitte-eestlased

Vanus Sugu 2010 2013 2010 2013

0 Kokku 77,0 77,8 73,7 76,2

Mehed 71,9 73,3 68,0 71,4

Naised 81,7 81,8 78,8 80,5

20–24 Kokku 57,6 58,3 54,4 56,7

Mehed 52,6 53,8 48,8 51,7

Naised 62,1 62,3 59,4 61,1

65–69 Kokku 17,6 18,1 16,7 17,9

Mehed 14,4 15,1 13,6 15,0

Naised 19,8 20,1 18,6 19,7

Riik Eesti Läti Soome Suurbritannia

Vanus Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised

0 72,8 81,7 69,3 78,9 78,0 84,1 79,2 82,9

20 53,3 62,2 50,1 59,5 58,4 64,4 59,2 63,4

65 15,2 20,3 13,9 18,6 18,0 21,8 18,6 20,9

tabel 4. 
oodatava eluea võrdlus teiste riiKidega 

(sünnimomendil, 20- ja 65-aastasena) 
soo järgi, 2013

Allikas: Eurostat

* Andmed pärinevad Statistikaameti avalikust andmebaasist, kus oodatav eluiga vanuse lõikes on esitatud 5-aastaste 
 vanuserühmadena.
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Võrdlusriikidest on oodatava eluea näitajad Eestiga kõi-

ge sarnasemad Lätis. Eurostati andmetel oli 2013. aastal 

keskmine oodatav eluiga sünnimomendil Lätis nii naistel 

kui ka meestel mõnevõrra madalam kui Eestis; Soomes 

ja Suurbritannias aga kõrgem. Nii Eestis kui ka Lätis on 

erinevus naiste ja meeste vahel Soome ja Suurbritannia-

ga võrreldes märgatavalt suurem, seda nii sünnimomendil, 

20-aastasena kui ka 65-aastasena (tabel 4). 

2.2. surmad haiguste tõttu

•	 Suremus raskete haiguste tagajärjel

Indikaator mõõdab raskete haiguste (südamehai-

gused, insult, vähktõbi) põhjustatud surmade arvu 

100 000 elaniku kohta. 

oluKord eestis

suremus rasKete haiguste tagajärjel

Noorte, kuni 24-aastaste inimeste hulgas on suremus raskete 

haiguste (vähkkasvajad ning südame-veresoonkonna haigu-

sed, sh insult) tagajärjel oodatult väga väike (joonis 1). Edasi 

hakkab suremuskordaja vanuse kasvades järsult suurenema 

ning on kõigis vanuserühmades meeste puhul naistega võr-

reldes mõnevõrra suurem. Samas on mehi vanemates va-

nuserühmades elus vähem kui naisi ning see vahe hakkab 

märgatavalt kasvama juba 45-aastastest alates5. Soolisi eri-

nevusi võiks osalt seostada meeste tervisekäitumisega. Näi-

teks suitsetamist ja ülekaalulisust, mis on südamehaiguste 

olulised riskitegurid, esineb meeste hulgas enam kui naiste 

seas (vt ptk 3). Samuti võib rolli mängida see, et naised on 

aktiivsemad meditsiiniteenuse kasutajad kui mehed6 ning 

seetõttu võidakse neil rasked haigused avastada varem kui 

meestel, mis teeb võimalikuks ka edukama ravi. Teisalt põh-

justavad meeste töötingimused just nooremates vanuserüh-

mades naistega võrreldes sagedamini tööõnnetusi ja kutse-

haiguseid (vt ptk 4.2.). 

Suremus raskete haiguste tagajärjel on mitte-eestlaste 

hulgas mõlema soo puhul eestlastega võrreldes suurem 

(joonis 2)7. Ka seda erinevust saab seostada tervisekäitumi-

sega, näiteks on mitte-eestlaste hulgas rohkem ülekaaluli-

sust ja igapäevast suitsetamist, ent vähem kehalist aktiivsust 

kui eestlaste hulgas (vt ptk 3). Üheks põhjuseks võib olla ka 

arstiabi erinev kättesaadavus. Statistikaameti andmeil on just 

Kirde- ja Põhja-Eestis, kus elab enamik mitte-eestlastest, kõi-

ge suuremad nende inimeste osakaalud, kes ei ole vajadu-

5 Kuna tegemist ei ole standarditud suremuskordajaga, kus oleks 
võetud arvesse rahvastiku vanuselist struktuuri, on kõiki vanuse-
rühmi koos vaadeldes naiste seas suremus suurem kui meestel 
(sama kehtib ka rahvuse lõikes analüüsides). Nimelt on naiste 
hulgas vanemaealiste (65+) osakaal pea kaks korda suurem kui 
meeste hulgas: vastavalt 23% ja 13% 2014. aastal ning 22% ja 
12% 2010. aastal. Seega on suremuse määra kokku arvutades 
naiste puhul vanemaealistel (kelle hulgas see määr on noorema-
tega võrreldes tunduvalt kõrgem) suurem kaal kui meestel.

6 Punab, M. (2014). Eesti meeste tervisest. Vikerkaar nr. 4/5, lk. 56-61.
7 Kuna rahvuse lõikes ei ole võimalik analüüsi esitada varasemate 

kui 2012. andmete kohta, esitatakse siinkohal kõik olemasolevad 
andmed (vt ka lisa 1).

joonis 1. 
suremus rasKete haiguste tagajärjel 

soo ja vanuse järgi, surmade arv 
100 000 elaniKu Kohta

Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal

joonis 2. 
suremus rasKete haiguste tagajärjel 

soo ja rahvuse järgi, surmade arv 
100 000 elaniKu Kohta

Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal
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sel arstiabi saanud8 (vt ptk 3). Samuti võib siinkohal kaaluda 

tööga seotud tegurite, sh kutsehaiguste ja vigastuste oluli-

sust, ehkki neid andmeid praegu rahvuse lõikes ei koguta.

Eurostati andmeil oli vähkkasvajatest ning südame-ve-

resoonkonna haigustest põhjustatud surmade standardi-

tud suremuskordaja 100 000 elaniku kohta 2012. aastal 

Eestis meestel 1466,0 ja naistel 823,5. Lätis oli see näitaja 

mõnevõrra suurem – meestel 1690,8 ja naistel 983,1 –, kuid 

nii Soomes kui ka Suurbritannias tunduvalt väiksem – vasta-

valt 833,9 ja 699,3 meestel ning 515,8 ja 485,8 naistel. 

2.3. ebaloomuliKud surmad

•	 Suremus enesetappude tagajärjel

 Indikaator mõõdab enesetappude põhjustatud surmade 

arvu 100 000 elaniku kohta. 

•	 Suremus õnnetusjuhtumite tagajärjel

 Indikaator mõõdab õnnetusjuhtumite (alkoholimürgistu-

se, juhuslike mürgistuste, juhusliku kukkumise, juhusliku 

uppumise, suitsu, tule ja leekide toime, ülemäärase loo-

dusliku külma toime ja sõidukiõnnetuste) põhjustatud sur-

made arvu 100 000 elaniku kohta. 

•	 Suremus ründe tagajärjel

 Indikaator mõõdab ründe põhjustatud surmade arvu 

 100 000 elaniku kohta.

•	 Nahavärvuse, religiooni või seksuaalse identitee-

di tõttu motiveeritud mõrv

 Indikaator mõõdab mõrvade arvu, mis on toime pan-

dud ohvri nahavärvusest, religioonist või seksuaalsest 

identiteedist motiveerituna. Sisuliselt on tegu vihaku-

riteoga, mida sisustatakse Eesti karistusseadustikus 

vaenu õhutamisena (§ 151), kuid mõrvade puhul ei 

kasutata karistuse määramisel mitte vaenu õhutamise 

sätet, vaid karistatakse sarnaselt teiste mõrvadega ka-

ristusseadustiku § 114 alusel. Andmeid selle kohta, kas 

on toimunud mõrvu, mis on motiveeritud ohvri naha-

värvusest, religioonist või seksuaalsest orientatsioonist, 

Eestis ei koguta. 

 

oluKord eestis

suremus enesetappude tagajärjel

Nii meeste kui ka naiste hulgas on enesetappude määr 

100 000 elaniku kohta kõrgem vanemates vanuserühma-

des (joonis 3). Meeste enesetappude määrad kõigis vanu-

serühmades on aga tunduvalt kõrgemad kui naistel. Eriti 

tõuseb esile väga kõrge enesetappude määr 2013. aastal 

65-aastaste ja vanemate meeste hulgas. 

Kõige suuremaks enesetapu riskiteguriks peetakse vaimse 

tervise häireid, kusjuures enim diagnoositud vaimse tervise 

häireks nii fataalsete kui ka mittefataalsete suitsiidikatsete 

puhul on depressioon.9 On hinnatud, et depressiooni esi-

8 Vt Statistikaameti tabel TH54: 16-aastaste ja vanemate arstiabi – 
aasta, elukoht, arstiabi kättesaadavus ja arstiabi liik.

9 Tall, K. (2012). Enesetapp – faktid ja müüdid. [dspace.ut-
lib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/27645/index.html?-
sequence=19&isAllowed=y]. 23.09.2015.

joonis 3. 
suremus enesetappude tagajärjel soo ja vanuse järgi, 

enesetappude arv 100 000 elaniKu Kohta
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal
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neb Eestis (sarnaselt teiste Lääne riikidega) enam naistel 

kui meestel10 ning ka suitsiidikatseid on naiste seas enam.11 

Kuid naistega võrreldes kasutavad mehed sagedamini ene-

setapumeetodeid, mis põhjustavad surma suurema tõe-

näosusega. Võimalike põhjustena on välja toodud näiteks, 

et võrreldes naistega on enesetappu üritavate meeste seas 

lootusetuse tunne tugevam, nende otsus surra on kind-

lam, nad on sagedamini psühhotroopsete ainete mõju all, 

neil on väiksem hirm endale väga suurte vigastuste tekita-

mise ees jm. Väga oluliseks faktoriks peetakse seda, et me-

hed otsivad psühholoogiliste probleemide puhul harvem 

abi kui naised.12

Kokku on enesetappude määr eestlaste hulgas mõnevõrra 

kõrgem kui mitte-eestlaste hulgas, kuid sugusid eraldi vaa-

deldes ilmnevad selles tendentsis erinevused (joonis 4). Kui 

meeste hulgas on eestlaste enesetappude määr märgata-

valt kõrgem, võrreldes mitte-eestlastega, siis naiste hulgas 

on vastupidi pisut kõrgem just mitte-eestlaste enesetappu-

de määr. Samas on erinevused naiste seas palju väiksemad 

kui meestes hulgas. 

Eurostati andmetel oli enesetappude standarditud sure-

muskordaja13 100 000 elaniku kohta Eestis 2012. aastal 

meestel 34,3 ja naistel 6,2. Lätis oli kordaja kõrgem – 

meestel 41,6 ja naistel 6,4 –, ent Soomes veidi madalam, 

meestel 25,3 ja naistel 7,8. Seevastu Suurbritannias oli 

kordaja vaid 11,8 meeste ning 2,9 naiste puhul.

suremus õnnetusjuhtumite tagajärjel

Surmade arv 100 000 elaniku kohta õnnetuste tagajär-

jel on vanemates vanuserühmades tunduvalt suurem kui 

laste ja noorte (kuni 24-aastased) hulgas, kelle suremus 

õnnetuste tagajärjel on üpris väike (joonis 5). Suurem on 

näitaja 45–64-aastaste, aga ka 65-aastaste ja vanemate 

rühmas. Kõigis vanuserühmades on suremus õnnetuste 

tagajärjel meeste seas tunduvalt suurem kui naiste seas, 

mida võib seostada muuhulgas meeste sagedasema riski-

käitumisega. Näiteks alkoholi liigtarbimist esineb meeste 

seas naistega võrreldes tunduvalt enam (vt ptk 3) ning pal-

jud õnnetused (nt uppumine, sõidukiõnnetused ning ka 

alkoholimürgistus) juhtuvad just joobes olekus. Lisaks juh-

tub meestega rohkem tööõnnetusi kui naistega, mis võib 

ka panustada suuremasse suremusse õnnetuste tagajärjel 

(vt ptk 5). Võrreldes 2010. ja 2013. aastat, on näitaja pea 

kõigis soolis-vanuselistes rühmades veidi langenud, mis-

tõttu on langenud ka üldine õnnetuste tagajärjel suremu-

se määr.

10 Kleinberg, A. (2014). Major depression in Estonia: prevalence, 
associated factors, and use of health services. Dissertationes Me-
dicinae Universitatis Tartuensis. Tartu: University of Tartu Press.

11 Tall, K. (2012). Enesetapp – faktid ja müüdid. [dspace.utlib.
ee/dspace/bitstream/handle/10062/27645/index.html?-
sequence=19&isAllowed=y]. 23.09.2015.

12 Bilsker, D., White, J. (2011). The silent epidemic of male suicide. 
British Columbia Medical Journal 53, pp. 529–534.

13 Standarditud suremuskordaja ei ole sama, mis ülaltoodud enese-
tappude määr 100 000 elaniku kohta, kuna standarditud kordaja 
arvutamisel arvestatakse rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu 
ning seega võimaldab see omavahel võrrelda erineva rahvasti-
kustruktuuriga riike.

joonis 4.
suremus enesetappude tagajärjel soo ja rahvuse järgi, 

enesetappude arv 100 000 elaniKu Kohta
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal

joonis 5. 
suremus õnnetuste tagajärjel soo ja vanuse järgi, 

100 000 elaniKu Kohta
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal
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Õnnetuste põhjustatud surmade määr on mitte-eestlaste 

seas kõrgem kui eestlaste seas (joonis 6) ning eriti kõrge 

mitte-eestlastest meeste hulgas. Osaliselt võib olla tege-

mist nt tööõnnetustega, kuna mitte-eestlased on rohkem 

hõivatud valdkondades, kus töö võib olla seotud kõrge-

ma riskiga elule ja tervisele (nt töötlev tööstus, veondus ja 

laondus – vt ka ptk 514).

Õnnetustest põhjustatud surmade standarditud suremus-

kordajad 100 000 elaniku kohta 2012. aastal (Eurostati 

andmed) olid meestel Eestis umbes samal tasemel kui Lätis 

(vastavalt 103,6 ja 97,8), ent kõrgemal tasemel kui Soo-

mes (75,0) või Suurbritannias (29,6). Naiste puhul oli Eesti 

näitaja (23,7) mõnevõrra väiksem kui Lätis (25,7) või Soo-

mes (29,9), ent suurem kui Suurbritannias (16,9). Seega oli 

Eestis erinevus naiste ja meeste vahel mitu korda suurem 

kui näiteks Suurbritannias, kus kordaja jäi mõlema soo pu-

hul sarnasesse suurusjärku. 

suremus ründe tagajärjel

Surmade arv 100 000 elaniku kohta ründe tõttu on suurim 

45–64-aastaste ning 25–44-aastaste hulgas ja väga väike 

kuni 24-aastaste noorte hulgas (joonis 7). Tendents on ül-

diselt sarnane mõlema soo puhul (v.a naised 2010. aas-

tal, mil suremus ründe tõttu oli kõrgeim vanuserühmades 

45–64 ja 65+). Kõigis vanuserühmades on suremuse määr 

meeste hulgas kõrgem kui naiste hulgas, ent erinevused 

on 2013. aastal väiksemad kui 2010. aastal. 

Suremus ründe tõttu on mitte-eestlaste hulgas suurem kui 

eestlaste seas, seda nii meeste kui naiste hulgas (joonis 8). 

Üks võimalik erinevuste põhjus on see, et mitte-eestlased 

elavad peamiselt linnades15, kus maa-asulatega võrreldes 

on ka kuritegevuse tase kõrgem16. Samuti korreleerub 

vägivaldne kuritegevus selliste ühiskonnaelu faktoritega 

nagu suhteline vaesus, sotsiaalne ebavõrdsus ja rahuole-

matus sissetulekutega17, mis on Eestis mitte-eestlaste seas 

sagedasemad kui eestlaste hulgas (vt ptk 6), ning on või-

malik, et see seostub ka ohvriksolemisega, mida siinsed 

andmed iseloomustavad. 

Eurostati andmeil oli 2012. aastal ründe põhjustatud 

surmade standarditud suremuskordaja Eestis meestel 7,9 

ja naistel 2,4, mis oli küll väiksem Lätist (meestel 10,2 

ja naistel 3,0), Soome (nii meestel kui ka naistel 1,3) ja 

Suurbritannia (meestel 0,3 ja naistel 0,1) näitajatega 

võrreldes suur.

14 Tööinspektsioon ei kogu andmeid tööõnnetuses kannatanute 
rahvuse kohta.

15 Vt Statistikaameti tabel RL002: rahvastik, 31. detsember 2011 – 
elukoht, rahvus, sugu ning vanuserühm.

16 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009.                                 
Kriminaalpoliitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 

17 Saar, J. (2000). Tahtlike tapmiste tase Eestis ja Euroopas. Eesti   
inimarengu aruanne 2000. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. 

joonis 7.
suremus ründe tagajärjel soo ja vanuse järgi, 

100 000 elaniKu Kohta
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal

joonis 8.
suremus ründe tagajärjel soo ja rahvuse järgi, 

surmade arv 100 000 elaniKu Kohta
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal

joonis 6.
suremus õnnetuste tagajärjel soo ja rahvuse järgi, 

surmade arv 100 000 elaniKu Kohta
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal
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2.4. reproduKtiivKäitumine

•	 Abortiivsuskordaja

Indikaator mõõdab legaalselt indutseeritud abortide 

arvu 1000 reproduktiivses eas (15–49 a18) naise kohta. 

oluKord eestis

Legaalselt indutseeritud abortide19 arv 1000 naise kohta 

(ehk abortiivsuskordaja) on viimaste aastate jooksul vähene-

nud (joonis 9). Ilmneb, et enim tehakse aborte 20–39-aas-

taste hulgas (Statistikaameti andmetel kuulub ka valdav 

enamik sünnitajaid (93%) sellesse vanusevahemikku20). 

40-aastaste ja vanemate naiste hulgas on abortiivsuskordaja 

märgatavalt väiksem, mille üks oluline põhjus on arvatavasti 

ka see, et vanuse tõustes väheneb rasestumise tõenäosus21, 

isegi kui naine ei ole veel jõudnud oma viljaka eluea lõppu.

Teismeliste puhul on abortiivsuskordaja samuti madalam, 

mille üks põhjus on ilmselt asjaolu, et selles vanuses on 

vanemate vanuserühmadega võrreldes suurem nende osa-

kaal, kes ei ole veel seksuaalelu alustanud (Eestis on naiste 

keskmine vanus esimese seksuaalvahekorra ajal 16,9 aas-

tat; seksuaalvahekorra kogemusega on 16–17-aastastest 

naistest 51%, 18–24-aastastest 79% ning 25-aastastest ja 

vanematest enam kui 98%22, 23).

Tõuseb esile, et mitte-eestlaste seas on aborte 1000 naise 

kohta mõnevõrra rohkem kui eestlaste hulgas, erandiks on 

kõige nooremad vanuserühmad, kus just eestlaste seas on 

mõnevõrra rohkem aborte. Kõige suuremad on erinevu-

sed rahvuste vahel 25–34-aastaste hulgas ja 2012. aastal 

eriti 35–39-aastaste seas, kuigi 2014. aastal olid viimati-

mainitud vanuserühmas erinevused tunduvalt väiksemad 

kui kaks aastat varem. 2004.–2005. aastal läbi viidud 

18 Üksikutel juhtudel leidub aborti teinute hulgas ka alla 15- ning 
üle 49-aastaseid, kuid võrdluste tegemiseks on nende hulk liialt 
väike ja seepärast on suhtarvud esitatud vaid kokkuleppelise 
reproduktiivse ea termini järgi. 

19 Legaalselt indutseeritud abordid hõlmavad nii naise omal soo-
vil kui ka meditsiinilistel näidustustel tehtud aborte. Sealjuures 
toimub valdav enamik neist naise omal soovil, meditsiinilistel 
näidustustel tehtud abortide osakaal on väiksem kui 3,5% (vt 
TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi tabel RK40: 
Abordi liik raseduskestuse ja naise elukoha järgi).

20  Vt Statistikaameti tabel RV114: elussündinud – aasta ning ema 
vanuserühm.

21 Regulaarse seksuaalelu korral ja rasestumisvastaseid vahendeid 
kasutamata jääb alla 25-aastastest naistest 80–90% rasedaks 
ühe aasta jooksul, 25–30-aastaste naiste puhul on tõenäosus 
aasta lõpuks rasestuda 70–79%, 35–40-aastaste naiste puhul 
aga 50–59% (Eesti Seksuaaltervise Liit, 2015). Järsk langus mu-
narakkude kvaliteedis ja seega ka rasestumise tõenäosuses toi-
mub aga pärast 37. eluaastat (Talviste, 2007).

22 Kuigi nende vanuserühmade piirid ei ühti käesoleva indikaatori 
puhul kasutatutega, illustreerivad need andmed sellegipoolest 
asjaolu, et 15–19-aastaste rühmas on seksuaalelu mittealusta-
nuid märksa enam kui vanemates vanuserühmades.

23 Lippus, H. jt (2015). Eesti naiste terviseuuring: seksuaal- ja repro-
duktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasu-
tamine. Uurimisaruanne. Tartu: Tartu Ülikooli Naistekliinik. 

joonis 9. 
abortide arv 1000 fertiilses eas (15–49) naise Kohta 

vanuse ja rahvuse järgi
Allikas: autorite arvutused TAI ja Statistikaameti andmete põhjal
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Eesti naiste tervise uuringus24 on leitud, et võrreldes eesti 

emakeelega naistega, on 20–44-aastaste vene emakeelega 

naiste seas tunduvalt sagedasem kas väheefektiivsete rases-

tumisvastaste vahendite kasutamine või rasestumisvastaste 

vahendite kasutamata jätmine (mida loetakse seksuaalse 

riskikäitumise üheks osaks). Samuti ilmnes, et just väheefek-

tiivsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine (mitte tei-

sed seksuaalse riskikäitumise tegurid, nt varajane suguelu 

alustamine või paljude seksuaalpartnerite olemasolu) on 

põhiline abordi riskifaktor.25 Erinevused efektiivsete rasestu-

misvastaste vahendite kasutamises võivad tuleneda vastava 

teabe erinevast kättesaadavusest ja kvaliteedist eesti- ja ve-

nekeelse elanikkonna hulgas (sh nii meedia ja omavaheline 

suhtlus kui ka venekeelsete naiste ebapiisav nõustamine ter-

vishoiusüsteemis pärast aborti või sünnitust).26

20–24-aastaste hulgas on erinevused rahvuste vahel üsna 

väikesed, kusjuures kui 2012. aastal oli aborte tuhande 

naise kohta pisut enam mitte-eestlaste seas, siis 2014. aas-

tal hoopis eestlaste hulgas. Sarnaselt vanemate rühmade-

ga kasutavad eestlastest noored (14–18-aastased naised 

ja mehed) mitte-eestlastest noortega võrreldes tunduvalt 

sagedamini efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Ka 

on eestlastest noortel mitte-eestlastest noortega võrreldes 

positiivsem suhtumine kondoomi kasutamisse ning kui 

kondoomi ei kasutata, on eestlastest noorte puhul põh-

jus sagedamini, et kasutatakse muid rasestumisvastaseid 

vahendeid, samas kui mitte-eestlastest noorte puhul on 

sagedamini põhjus kas enda või partneri soov kondoomi 

mitte kasutada.27 Seega peaks mitte-eestlastest noortel 

olema tunduvalt suurem risk soovimatult rasestuda. Ometi 

on aga ka teismeliste vanuserühmas eestlaste seas abor-

tiivsuskordaja kõrgem kui mitte-eestlaste hulgas. On või-

malik, et abortide arvu erinevus teismeliste seas ei tulene 

mitte sellest, et mitte-eestlastest noortel esineks soovima-

tuid rasedusi vähem, vaid soovimatu raseduse korral tee-

vad nad tõenäoliselt harvem aborti kui eestlastest noored. 

Abortiivsuskordaja puhul on keerukas teha rahvusvahelist 

võrdlust, kuna mitu usaldusväärset allikat, nagu Eurosta-

ti või OECD andmebaasid, ei sisalda abortiivsuskordajaid 

ning eri riikide avaldatav statistika erineb selle poolest, et 

mõnikord on abortiivsuskordaja standarditud ning mõni-

kord mitte (riikidevaheliseks võrdluseks oleks õigem kasu-

24 Abordikaardiga kogutakse andmeid naiste rahvuse kohta ning joo-
nisel hõlmab mitte-eestlaste rühm nii vene rahvust kui ka muid 
mitte-eesti rahvusi; viidatud uuringus küsiti aga vastaja emakee-
le kohta ning selle põhjal avaldatud artiklites võrreldakse eesti ja 
vene keelt emakeelena kõnelejaid. Seega ei ole andmed üks-ühele 
võrreldavad, kuid arvestades, et suurem osa mitte-eestlasi Eestis 
on vene rahvusest (ning valdavalt inimese rahvus ja emakeel kat-
tuvad), pakuvad Eesti naiste uuringu tulemused käesoleva uuringu 
tulemustele siiski asjakohast võrdlusmaterjali.

25 Regushevskaya, E. et al. (2009). Risk factors for induced abor-
tions in St Petersburg, Estonia and Finland. Results from surveys 
among women of reproductive age. The European Journal of 
Contraception and Reproductive Health Care 14, pp. 176–186. 

26 Laanpere, M. et al. (2012). Ethnic differences in factors associated 
with the use of contraception among 20- to 44-year-old women in 
Estonia and St. Petersburg, Russia. Contraception 86, pp. 132–140.

27 Trummal, A. jt (2011). HIV-i temaatikaga seotud teadmised, 
hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. Uuringuraport 2010.        
Tallinn: Tervise Arengu Instituut.

tada standarditud kordajat). ÜRO 2013. aastal avaldatud 

andmestikus maailma abordipoliitikate kohta28 on siiski 

välja toodud 15–44-aastaste naiste abortiivsuskordaja29 

2010. aastal, mis Eestis oli märksa kõrgem (25,5) kui Lätis 

(15,6), Suurbritannias (14,2) või Soomes (10,4).

2.5. olulisimad tulemused

•	 Oodatav eluiga sünnihetkel on naistel ligi 10 aastat 

pikem kui meestel (vastavalt 81,3 ja 72,7 aastat) ja 

eestlastel ligi poolteist aastat pikem kui mitte-eestlas-

tel (vastavalt 77,8 ja 76,2 aastat), kusjuures viimastel 

aastatel on mõlemad erinevused veidi kahanenud. Ka 

20-aastasena on sooline erinevus elada jäänud aastate 

arvus u 10 aastat, kuid 65-aastasena juba väiksem, u 5 

aastat. Rahvuste vahel on erinevus 20-aastasena u 1,5 

aastat, ent 65-aastasena pea olematu.

•	 Suremus raskete haiguste (vähkkasvajad ning südame-ve-

resoonkonna haigused) tõttu on kõigis vanuserühmades 

meeste puhul naistega võrreldes kõrgem – suurimad on 

erinevused vanuserühmades 45–64 (meestel 740 ja 

naistel 325 surma 100 000 inimese kohta) ning 65+ 

(meestel 4955 ja naistel 3801 surma 100 000 inimese 

kohta). Mitte-eestlaste hulgas on suremus kõrgem kui 

eestlaste seas (vastavalt 968 ja 894 surma 100 000 ini-

mese kohta) ning kummagi grupi puhul naiste hulgas 

meestega võrreldes kõrgem.

•	 Suremus enesetappude tagajärjel on seda kõrgem, 

mida vanema vanuserühmaga on tegemist (keskmiselt 

17 enesetappu 100 000 elaniku kohta, ent 65-aastas-

te ja vanemate hulgas 31), ning meeste hulgas tundu-

valt kõrgem kui naiste seas (vastavalt 28 ja 7 enese-

tappu 100 000 inimese kohta). Samuti on see kõrgem 

eestlaste kui mitte-eestlaste hulgas (vastavalt 18 ja 14 

enesetappu 100 000 inimese kohta).

•	 Suremus õnnetuste tagajärjel on kõrgeim vanemates 

vanuserühmades (45–64-aastaste seas 66 surma ning 

65-aastaste ja vanemate seas 54 surma 100 000 inime-

se kohta). Meeste hulgas on see tunduvalt kõrgem kui 

naiste hulgas (vastavalt 71 ja 20 surma 100 000 inimese 

kohta) ning mitte-eestlaste seas kõrgem kui eestlaste 

seas (vastavalt 61 ja 37 surma 100 000 inimese kohta).

•	 Suremus ründe tagajärjel on kõrgeim 45–64-aastas-

te hulgas, aga ka 25–44-aastaste hulgas (vastavalt 7 

ja 5 surma 100 000 inimese kohta). Samuti on see 

kõrgem mitte-eestlaste kui eestlaste hulgas (vastavalt 

6 ja 3 surma 100 000 inimese kohta). Sõltumata rah-

vusest või vanusest, on see meeste seas tunduvalt kõr-

gem kui naiste seas (keskmiselt vastavalt 6 ja 3 surma 

100 000 inimese kohta).

•	 Abortiivsuskordaja on kõrgeim 20–34-aastaste naiste 

hulgas (enam kui 25 aborti 1000 naise kohta, vanu-

serühmade keskmine 18) ning mitte-eestlaste hulgas 

eestlastega võrreldes mõnevõrra kõrgem (vastavalt 20 

ja 17 aborti 1000 naise kohta).

28 United Nations (2013). World Abortion Policies 2013. (www.
un.org/en/development/desa/population/publications/policy/
world-abortion-policies-2013.shtml]. 24.09.2015.

29 Raportis ei ole märgitud, et tegemist oleks standarditud kordaja-
ga, mistõttu võiks sellesse võrdlusse suhtuda pigem ettevaatlikult, 
kuna sel juhul ei arvestata eri riikide erinevat rahvastikustruktuuri.
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Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Igapäevategevuse piirangutega inimesed kogu rahvastikust Füüsiline tervis, vaimne tervis Sugu, vanus, rahvus Üle aasta (TKU)

Hinnang oma käesoleva aja tervisele Füüsiline tervis Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Üle aasta (TKU)

Tervena elada jäänud aastate arv Füüsiline tervis, vaimne tervis Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (SA)

Vaimse tervise indeks Vaimne tervis Sugu (ainult mehed1) Regulaarselt ei koguta; 
ühekordne Eesti meeste uuring

Inimesed, kes tunnevad, et neisse suhtutakse väärikalt, 
kui nad kasutavad tervishoiuteenuseid**

Kohtlemine meditsiinis Andmed puuduvad2

Suitsetajate osakaal rahvastikust Elustiil Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Üle aasta (TKU), 

Kehaline aktiivsus Elustiil Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasu

Üle aasta (TKU)

Puu- ja köögiviljade tarbimine Elustiil Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Üle aasta (TKU)

Kehamassiindeks Elustiil Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Üle aasta (TKU)

Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine Riskikäitumine Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Üle aasta (TKU)

HIVi nakatunute arv Riskikäitumine Sugu, vanus Iga-aastane (TA)

Narkootikumide tarvitamine** Riskikäitumine Regulaarse tarvitamise kohta 
andmed puuduvad3

3. TERVIS
Hea tervis on oluline eeldus, et inimene saaks elada rahul-

dust pakkuvat töö- ja isiklikku elu. Paljud vähemustega 

seotud probleemid väljenduvad sageli just tervisemuredes. 

Eriti ilmsed on terviseseisundi erisused rahvusvähemustel1. 

Neil on tihti probleeme näiteks tervisekindlustusega2, nad 

on sagedamini rakendatud tervist tugevamini kahjustava-

tel töökohtadel ja/või elavad ebatervislikuma keskkonna-

ga piirkondades3. Need asjaolud võivad kehtida ka Eestis. 

Vanemaealiste tervis on Eestis sageli halvem lisaks ealistele 

iseärasustele ka seepärast, et arstiabi on olnud varasematel 

aegadel ebakvaliteetsem või vähem kättesaadav. LGBT ter-

viseprobleemid võivad olla tingitud grupi halvast juurdepää-

sust spetsiifiliselt neile mõeldud turvalist seksuaalkäitumist 

puudutavale informatsioonile ja vastavatele turvavahendite-

le, mistõttu võib see viia suhteliselt kõrgemate suguhaiguste 

1 Townsend P., Davidson N. (1992). Inequalities in Health: The 
Black Report and the Health Divide. London: Penguin. Olshansky, 
S. J. et al. (2012). Differences in life expectancy due to race and 
educational differences are widening, and many may not catch 
up. Health Affairs 31, pp. 1803–1813. 

2 National Association of Community Health Centers, Robert Gra-
ham Center (2007). Access denied: a look at America’s medically 
disenfranchised. Washington: The Center. 

3 LaVeist, T. et al. (2011). Place, not race: disparities dissipate in 
southwest Baltimore when blacks and whites live under similar 
conditions. Health Affairs 30, pp. 1880–1887. 

leviku näitajateni selle grupi sees4. LGBT grupis on sageli ka 

suhteliselt kõrgem vaimse stressi, psüühikahäirete, ennast-

kahjustava käitumise ning alkoholi ja narkootikumide kuri-

tarvitamise tase, mida on seostatud ühiskonnas grupi kohta 

levivate stereotüüpide ja stigmatiseerimisega5. 

Tervise teema koondab füüsilise ja vaimse tervise, elustiili, 

riskikäitumise ning meditsiinisüsteemis kohtlemisega seo-

tud indikaatoreid (tabel 5). Kuigi eelmises peatükis toodi 

välja, et oodatav eluiga on kasvusuunas, on sealjuures olu-

line ka see, milline on erinevates tunnusgruppides oodatav 

tervena elada jäänud aastate arv. Näiteks, kuigi Eesti naiste 

keskmine eluiga on ligi 10 aastat kõrgem kui meestel, möö-

dub sellest enam kui pool terviseprobleemidest ja kroonilis-

test haigustest tulenevate piirangutega6. Objektiivsete sta-

tistiliste tervisenäitajate kõrval on sama oluline ka inimeste 

4 Mayer K. et al. (2008). Sexual and gender minority health: What 
we know and what needs to be done. American Journal Of Public 
Health 98, pp. 989–995. 

5 Dean L. et al. (2004). Lesbian, gay, bisexual, and transgender 
health: Findings and concerns. Journal of the Gay and Lesbian 
Medical Association 4, pp. 102–151. Healthy People 2010: Com-
panion Document for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
(LGBT) Health. San Francisco, USA: Gay and Lesbian Medical As-
sociation. 

6 Karelson, K. (2014). Tegevuspiiranguga inimeste terviseseisund. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet.

tabel 5.                                                  tervise teema indiKaatorid*

* Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ning lisaindikaatorid värvilise taustaga.
** Märkus: indikaatorit ei ole praegu võimalik andmetega sisustada. Soovituste alapeatükis tehakse ettepanek sellekohaste andmete kogumiseks.

1 Kuigi konkreetselt kõnealusesse mudelisse valitud indikaatorit MHI-5 ei ole kasutatud naiste kohta tehtud uuringutes, on erinevaid vaimse tervise ja heaolu kohta 
käivaid küsimusi siiski esitatud nii üldistes elanikkonnaküsitlustes kui naiste kohta tehtud uuringutes. Edaspidi võiks kaaluda loobumist rangelt MHI-5 mõõdikust.

2 MISA tellitud küsitlusuuringu „Võrdse kohtlemise edendamine“ (vt Kallas jt 2013) andmetel (N = 1000) on enda hinnangul kogenud ebavõrdset kohtlemist medit-
siinisüsteemis 5% Eesti inimestest (aruanne sisaldab mõningaid näiteid selle kohta, kuidas kogeti ebavõrdset kohtlemist rahvuse/keele alusel).

3 Noorte kohta kajastavad rahvusvaheliselt võrdlevaid andmeid ESPAD uuringud.
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subjektiivne hinnang oma tervisele. Lisaks füüsilisele tervi-

sele on vaja tähelepanu pöörata ka vaimsele tervisele, mille 

üldist olukorda võimaldab mõõta vaimse tervise indeks. 

Tervis on suuresti seotud elustiili ja riskikäitumisega, mis-

tõttu vaadeldakse ka mitut nende alateemade näitajat. 

Kehamassiindeks, sportimisharjumused, tervislik toitumine 

(puu- ja köögivilja tarbimine) ja suitsetamine on olulisimad 

inimese igapäevavalikutega seotud elustiili näitajad, mis 

võivad mõjutada paljude haiguste ja terviseprobleemide 

tekkimist (nt elu teemas nimetatud südame-veresoonkon-

na haigused, mis on Eestis ja ka mujal Euroopas üks pea-

misi surmapõhjuseid). Riskikäitumise olulised näitajad on 

aga seotud alkoholi liigtarbimise, narkootikumide tarvita-

mise ning HIVi levikuga (viimane on suuresti seotud ka sek-

suaalkäitumisega, ehkki Eestis algas HIVi laiem levik pigem 

narkootikumide tarvitamisega). 

3.1. füüsiline tervis

•	 Igapäevategevuse piirangutega inimesed kogu 

rahvastikust

 Indikaator mõõdab, kuivõrd on terviseprobleem piira-

nud inimeste igapäevategevusi. Tegevuspiiranguga rah-

vastiku ja ametliku puude või töövõimekaoga inimeste 

rahvastikuosa on suurusjärgu mõttes võrreldav7. 

•	 Hinnang oma praeguse aja tervisele

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hinnangut 

oma tervislikule seisundile. Indikaatori sisustamiseks ka-

sutatakse TKU andmeid. TKUs on võimalik valida vas-

tusevariantide „hea“, „üsna hea“, „keskmine“, „üsna 

halb“ ja „halb“ vahel. 

•	 Tervena elada jäänud aastate arv

 Indikaator mõõdab keskmiselt neid aastaid, mille ini-

mene elab tõenäoliselt igapäevategevuste piiranguteta, 

kui suremus ja rahvastiku tervise näitajad jääksid sa-

maks.

oluKord eestis

igapäevategevuse piirangutega inimesed 
Kogu rahvastiKust

Olulise tegevuspiiranguga inimeste osakaal kogu rahvasti-

kus oli 2014. aastal ligi 12%, meeste seas oli olulise tege-

vuspiiranguga inimesi veidi enam kui naiste seas. Perioodil 

2010–2014 on olulise tegevuspiiranguga inimeste osakaal 

kogu rahvastikust pisut kasvanud (joonis 10). 

Sama uuringuga kogutud andmeid (TKU) riikidevaheliseks 

võrdluseks kasutada ei saa, kuid tervislikku seisundit kajas-

tavad andmed on Eurostatis avaldatud, tuginedes teisele 

andmeallikale8. Selle alusel oli 2012. aastal Eestis olulise te-

7 Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga rahvastiku käsitluse areng. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet. 

8 EU-SILC: EU Statistics on Income and Living Conditions – Eu-
roopa Liidu sissetulekute ja elamistingimuste statistika, Eestis on 
andmeallikas ESU. Tulemused on TKUga võrreldes erinevad, kuna 
uuringute metoodika on erinev. Tulevikus võib ka Eesti andmed 
esitada ESU põhjal.

joonis 10. 
16–64-aastaste* igapäevategevuste piiranguga inimeste 

osaKaal Kogu rahvastiKust soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 

2010 (n = 2970), 2012 (n = 2915), 2014 (n = 2532)

 Edaspidi võiks analüüsi lülitada ka kogu 50+ rahvastiku andmed, tuginedes nt SHARE andmetele.

* 2012. aastal ei olnud sugudevahelised erinevused tegevuspiirangutega inimestel statistiliselt olulised.

joonis 11. 
igapäevategevuste piiranguga inimeste osaKaal 

Kogu rahvastiKust soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n = 2532)
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gevuspiiranguga inimeste osakaal väiksem kui ülaltoodud 

joonisel – 9,8% – ning võrdlusriikides Suurbritannias, Soo-

mes ja Lätis oli väiksem kui Eestis: Suurbritannias 10,6%, 

Lätis 7,1% ning Soomes 7,1%. Nende andmete puhul peab 

silmas pidama, et Eurostati andmed on esitatud vanuserüh-

ma 15 ja vanemate kohta ning Eesti täiskasvanud rahvastiku 

tervisekäitumise uuringu andmed on 16–64-aastaste kohta. 

On ootuspärane, et vanuse suurenedes tegevuspiiranguga 

inimeste osakaal kogu rahvastikust kasvab: inimese vana-

nedes võivad kujuneda välja mitmesugused terviseproblee-

mid, mis takistavad igapäevaelu tegevusi. Kui kõige noo-

remas vanusegrupis on olulise tegevuspiiranguga inimeste 

osakaal naistel ja meestel võrdne, siis ülejäänud vanuse-

rühmades on olulise tegevuspiiranguga meeste osakaal 

suurem (joonis 11). 

See võib olla osaliselt tingitud meeste riskialtimast käitumi-

sest ja sellega seotud vigastustest. Samuti on meeste seas 

naistega võrreldes oluliselt rohkem tööõnnetuste ohvreid9. 

Samas, ka ilma tegevuspiiranguta mehi on rohkem kui naisi, 

v.a 35–44-aastaste ja 55–64-aastaste seas, mil tegevuspii-

ranguta mehi on veidi vähem kui naisi.

Ka vanus võib selgitada seda, miks on viimastel aastatel olu-

lise tegevuspiiranguga inimeste osakaal rahvastikust kasva-

nud – nagu ülejäänud Euroopas, vananeb ka Eesti rahvastik. 

Siinne analüüs ei kajasta aga üle 64-aastaseid inimesi, mis-

tõttu selle tendentsi kohta ei ole teavet esitatud, kuid edas-

pidi võib SHARE põhjal käsitleda ka 50+ rahvastiku andmeid.

Eestlaste ja mitte-eestlaste seas on olulise tegevuspiirangu-

ga mehi võrdselt. Seevastu mitte-eestlastest naiste seas on 

neid märksa enam kui eestlastest naiste seas (joonis 12). 

Tervikuna (soost sõltumata) on aga mitte-eestlaste hulgas ini-

mesi, kel tegevuspiirangud üldse puuduvad, oluliselt vähem 

kui eestlaste seas. Üheks võimalikuks põhjuseks võib olla ars-

tiabi kättesaadavus. Statistikaameti andmeil on just Kirde- ja 

Põhja-Eestis, kus elab enamik mitte-eestlastest, kõige suurem 

nende inimeste osakaal, kes ei ole vajadusel arstiabi saanud10.

hinnang oma praeguse aja tervisele

Meeste ja naiste hinnang oma tervisele on sarnane: umbes 

50% hindab oma tervist keskmisest paremaks, samas kui 

ligi 40% peab oma terviseseisundit keskmiseks. Keskmi-

sest halvemaks hindab oma tervist kümnendik rahvastikust 

(joonis 13).

Eurostati andmetel11 oli 2012. aastal Eestis Suurbritannia, 

Soome ja Lätiga võrreldes suurem nende inimeste osakaal, 

kes hindasid oma tervist halvaks: Eestis hindas oma tervist 

halvaks 13,9%, Lätis 12,3%, Suurbritannias 6,2% ja Soo-

mes 5,9% üle 15-aastastest.

9 Vt täpsemalt ptk 5.
10 Vt Statistikaameti tabel TH54: 16-aastaste ja vanemate arstiabi – 

aasta, elukoht, arstiabi kättesaadavus ning arstiabi liik.
11 EU-SILC, Eestis on andmeallikas ESU, kus võrreldes TKUga on hin-

nangute skaala erinev: TKUs on skaala madalaim vastusevariant 
„halb“, ESUs, nii nagu ka teiste riikide uuringus aga „väga halb“.

joonis 12. 
16–64-aastaste* igapäevategevuste piiranguga 

inimeste osaKaal Kogu rahvastiKust 
soo ja rahvuse järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
eestlased

 = 1801, n
mitte-eestlased

 = 731)

joonis 13. 
16–64*-aastaste inimeste hinnang 

oma praeguse aja tervisele, 
osaKaal Kogu rahvastiKust soo järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 

2010 (n = 3015), 2012 (n = 2949), 2014 (n = 2563)

** 2014. aastal ei osutunud sugudevahelised erinevused hinnangus oma praegusele tervisele statistiliselt oluliseks.
* Soovitav edaspidi käsitleda kõrvuti SHARE 50+ elanikkonna andmetega.

* Soovitav edaspidi käsitleda kõrvuti SHARE 50+ elanikkonna andmetega.
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Ootuspäraselt on vanemate inimeste seas noorematega 

võrreldes suurem nende inimeste osakaal, kes hindavad 

oma tervist halvaks, ja väiksem nende osakaal, kes hindavad 

oma tervist heaks või üsna heaks (joonis 14). Kui 16–24-aas-

taste hulgas hindavad mehed oma tervist mõnevõrra pare-

maks kui naised, siis ülejäänud vanuserühmades hindavad 

just naised oma tervist sagedamini heaks kui mehed, seda 

eriti 35–44-aastaste ning 55–64-aastaste seas. 

Mitte-eestlaste seas on eestlastega võrreldes pea poole 

rohkem neid, kes hindavad oma tervist halvaks, ning olu-

liselt vähem neid, kes hindavad seda keskmisest paremaks 

(joonis 15). See võib olla otsene tagajärg ajaloolisele im-

migrantrahvastiku koondumisele tööstusettevõtetesse jt 

tervist rohkem kahjustavatele töödele (vt ptk 5), samuti 

võib tegemist olla halvema arstiabi kättesaadavusega piir-

kondades, kus mitte-eestlased peamiselt elavad (Põhja- ja 

Kirde-Eesti). 

Ootuspäraselt hindavad olulise tegevuspiiranguga inime-

sed oma tervist halvemaks, võrreldes vähese tegevuspii-

ranguga või tegevuspiiranguta inimestega (joonis 16).

tervena elada jäänud aastate arv12

Samamoodi nagu oodatava elada jäänud aastate arvu pu-

hul (vt ptk 2) on ka oodatav tervena elada jäänud aastate 

arv naistel suurem kui meestel (2014. aasta andmetel nais-

tel 57,1 ning meestel 53,1 aastat). Samas elavad naised 

meestega võrreldes suurema osakaalu oma keskmisest oo-

datavast elueast (vt ptk 2) terviseprobleemide ja kroonili-

se haiguse tõttu tekkinud piirangutega13. Murettekitavaks 

tuleb lugeda ka suurt erinevust oodatavas tervena elada 

jäänud aastate arvus sünnihetkel (naistel 4 aastat suurem 

kui meestel), kuna see näitaja ei ole mõjutatud arstiabi 

kvaliteedist minevikus (mis võib mõjutada näitajat eaka-

mates rühmades) ja väljendab ebavõrdsust praeguses ühis-

konnas.

2012. aastal oli oodatav tervena elatud aastate arv sün-

nihetkel Eurostati andmetel14 Suurbritannia meeste seas 

64,6, Soome meeste seas 57,3 ning Läti meeste seas 54,6 

aastat. Ka naiste puhul oli oodatud tervena elatud aastate 

arv Lätis (59 aastat) ning Suurbritannias (64,5 aastat) suu-

rem kui Eestis.

Nii sünnihetkel kui ka vanuserühmas 65–69 aastat elavad 

eestlased tervena kauem kui mitte-eestlased (tabel 7). Vahe 

tuleb eeskätt naiste arvelt: vahe eestlastest ja mitte-eest-

lastest naiste tervena elada jäänud aastates on märksa 

suurem kui eestlastest ja mitte-eestlastest meestel. Samas 

on Eesti meeste ja naiste tervena elada jäänud aastate 

vaheline erinevus kuni kaks korda suurem kui mitte-eesti 

12 Aastate võrdluses tuleb arvestada sellega, et 2010. aastal kasu-
tati tervena elatud aastate prognoosimiseks 2000. aasta rahva-
loenduse andmeid, alates 2012. aastast aga kasutatakse 2011. 
aasta rahvaloendusel põhinevat rahvaarvu.

13 Karelson, K. (2014). Tegevuspiiranguga inimeste terviseseisund. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet.

14 ec.europa.eu/eurostat

joonis 15. 
16–64-aastaste* inimeste hinnang oma praeguse aja tervisele, 

osaKaal Kogu rahvastiKust soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
eestlased

 = 1811, n
mitte-eestlased

 = 752)

joonis 16. 
16–64-aastaste* inimeste hinnang oma praeguse aja 

tervisele, osaKaal Kogu rahvastiKust tegevuspiirangute 
olemasolu järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
olulise tegevuspiiranguga

 = 298, n
mitte olulise tegevuspiiranguga

 = 1048, n
ilma tegevuspiiranguta

 = 1176)

joonis 14. 
hinnang* oma praeguse aja tervisele, 

osaKaal Kogu rahvastiKust soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n = 2563)

*  Edaspidi võiks vaadata kõrvuti SHARE 50+ andmestikuga, samuti võib analüüsi edaspidi esitada soo, 
 rahvuse ja vanuserühmade võrdlusena.

* Soovitav edaspidi käsitleda kõrvuti SHARE 50+ elanikkonna andmetega.

*  Edaspidi võiks vaadata kõrvuti SHARE 50+ andmestikuga, samuti võib analüüsi edaspidi esitada soo, 
 rahvuse ja vanuserühmade võrdlusena.
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meeste ja naiste vaheline erinevus. Kõige parem olukord 

on siinkohal eestlastest naistel, seejärel mitte-eestlastest 

naistel, siis eestlastest meestel ja seejärel mitte-eestlastest 

meestel, seejuures vanuseks 65–69 aastat tervena elada 

jäävate aastate arv mitte-eestlastest meestel ja naistel üht-

lustub, jäädes nüüd mõlemal puhul oluliselt alla eestlastest 

meestele.

3.2.  vaimne tervis

•	 Vaimse tervise indeks

 Indikaator mõõdab elanikkonna vaimset tervist. Psüh-

holoogilise stressi ja vaimse tervise probleemide levimu-

se hindamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt üldtunnus-

tatud indeksit MHI-5. MHI (Mental Health Inventory) on 

instrument rahvastiku tasemel vaimse tervise hindami-

seks, seda ei kasutata diagnostilise instrumendina ühe 

või teise vaimuhaiguse diagnoosimiseks. Indeks sisaldab 

küsimusi vaimse tervise nii positiivsete (rahulik, õnnelik, 

rõõmus) kui ka negatiivsete (närviline, ärev, depressioo-

nis) aspektide kohta15. Vajaduse korral saaks olemas-

olevate andmete põhjal konstrueerida ka alternatiivse 

indeksi.

oluKord eestis

vaimse tervise indeKs

Vaimse tervise mõõtmisel on rahvusvaheliselt üldtunnus-

tatud MHI-5 indeksi kasutamine ning nii võimaldaks sel-

le kasutamine andmeid rahvusvaheliselt võrrelda. Eestis 

ei avaldata riiklikult statistikat elanikkonna vaimse ter-

vise kohta, mida oleks võimalik mõõta MHI-5 indeksiga. 

Statistikaameti sotsiaaluuringus on olemas küsimused, 

mida saaks kasutada MHI-5 indeksi arvutamiseks, kuid eri-

nevalt MHI-5 indeksi metoodikast kasutatakse Eesti sot-

siaaluuringus hinnangute andmisel viie, mitte kuue valiku-

ga skaalat. Seega ei ole võimalik selle näitaja põhjal MHI-5 

indeksi metoodikat kasutades vaimse tervise hinnanguid 

leida. Siiski võimaldaksid need andmed edaspidi jälgida 

rahvastikurühmade vahelisi erinevusi ning seepärast sobiks 

need ka võrdõiguslikkuse mudelisse.

Eesti meeste uuringus16 on mõõdetud meeste vaimse ter-

vise probleemide levimust. Autorid leidsid, et eri vanuse-

rühmades on vaimse tervise probleemide levik võrreldavas 

suurusjärgus: neid Eesti mehi, kellel on tõsiseid vaimse ter-

vise probleeme, on uuringu tulemuste kohaselt 21%. 

Autorid soovitavad kohandada edaspidi Eesti sotsiaaluu-

ringus küsimuste hindamisskaalat nii, et see oleks vasta-

vuses rahvusvaheliselt tunnustatud MHI-5 indeksi metoo-

dikaga ning kasutada Eesti meeste uuringus rakendatud 

metoodikat. See võimaldaks vaimse tervise võrdlevat hin-

damist Eesti elanikkonna seas.

15 Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: 
tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome. Tartu: Tartu Ülikool.

16 Ibid.

tabel 6. 
tervena elada jäänud aastad 2010., 2012. ja 2014. aastal 

soo ja vanuse järgi
Allikas: ESU*

tabel 7. 
tervena elada jäänud aastad 2010., 2012. ja 2014. aastal soo, 

rahvuse ja vanuse järgi
Allikas: ESU*

Aasta 2010 2012 2014

Vanus/sugu Mehed Naised Mehed Naised Mehed Naised

0 54,1 58,1 53 57 53,1 57,1

1–4 53,3 57,2 52,1 56,2 52,2 56,2

5–9 49,6 53,5 48,4 52,4 48,5 52,5

10–14 44,8 48,7 43,8 47,7 43,8 47,8

15–19 40 44 39,1 42,9 39 43,1

20–24 35,5 39,5 34,7 38,4 34,7 38,7

25–29 31,1 34,9 30,6 34 30,5 34,2

30–34 27 30,4 26,5 29,6 26,4 29,8

35–39 23,1 26 22,7 25,2 22,4 25,8

40–44 19 21,9 18,8 20,9 18,5 21,7

45–49 15,4 17,8 15,1 16,8 14,8 17,6

50–54 12,2 14,2 11,8 13,2 11,4 13,8

Rahvus Eestlased Mitte-eestlased

Vanus Sugu 2010 2012 2014 2010 2012 2014

0–64 Kokku 57,2 56,1 56,2 54,1 53,0 52,8

Mehed 54,9 53,7 53,6 52,8 51,5 51,7

Naised 59,5 58,5 58,8 55,4 54,4 54,0

65–69 Kokku 6,1 5,8 6,1 3,9 4,5 4,0

Mehed 5,9 5,6 5,1 3,9 4,7 3,9

Naised 6,2 6,0 6,9 3,9 4,2 4,0

* Statistikaameti tabel TH75.

* Statistikaameti tabel TH75.
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3.3. elustiil

•	 Kehaline aktiivsus

 Indikaator mõõdab tervislike eluviiside levikut kogu rah-

vastikus spordiharrastuse põhjal17. 

•	 Puu- ja köögiviljade tarbimine

 Indikaator mõõdab tervisliku toitumise levikut. 

•	 Kehamassiindeks

 Indikaator mõõdab kehakaaluprobleemidega inimeste 

osakaalu rahvastikus. 

Kehaline aKtiivsus

Selle järgi, kui paljud inimesed harrastavad tervisesporti 

vähemalt poole tunni jooksul nädalas, on Eestis meeste ja 

naiste sportlik kehaline aktiivsus üsna sarnane (joonis 17) – 

vähemalt üks kord nädalas teevad sporti umbes pooled, 

ehkki naised on veidi enam aktiivsed kui mehed (vastavalt 

51,5% ja 46,3%). Suhteliselt vähe (alla 10% nii naiste kui 

ka meeste puhul) on neid, kes ei tee sporti haiguse tõttu. 

Eestis teevad kõige aktiivsemalt sporti 16–24-aastased; 

vanuse kasvades jääb sportimine tunduvalt harvemaks 

(joonis 18). See on ka igati ootuspärane tulemus, kuna 

eelnevalt selgus, et vanemates vanuserühmades on te-

gevuspiiranguga inimeste osakaal suurem. Kui iga kahe-

kümnes 35–44-aastastest ja iga kümnes 45–54-aastastest 

ei saa haiguse tõttu sporti teha, siis 55–70-aastasest juba 

ligikaudu iga viies. Siiski on huvitav märkida, et iga päev 

sporti tegevate inimeste osakaal on 45-aastaste ja vane-

mate hulgas võrreldav 16–24-aastastega.

Eestlased on kehaliselt aktiivsemad kui mitte-eestlased, 

kuigi vähemalt neli korda nädalas trenni tegevaid inimesi 

on umbes sama suur osa (joonis 19). Inimesi, kes ei tee 

sporti haiguse tõttu, on mitte-eestlaste seas poole rohkem 

kui eestlaste seas.

Tegevuspiiranguta inimesed teevad tegevuspiirangutega 

inimestega võrreldes rohkem sporti (joonis 20). Mõneti ül-

latavalt ei ole aga erinevused väga suured nende inimeste 

seas, kes spordivad vähemalt mõne korra nädalas. Tege-

vuspiiranguta inimestest teevad vähemalt 2–3 korda näda-

las sporti kokku 42%, vähese tegevuspiiranguga inimeste 

hulgas on nii sageli sportijaid 33% ning oluliste tegevus-

piirangutega inimeste hulgas 26%. Haiguse tõttu sporti 

mittetegevate inimeste osakaal on ootuspäraselt kõige 

kõrgem olulise tegevuspiiranguga inimeste seas. 

17 Edaspidi on mõeldav analüüsida andmeid kehalise aktiivsuse 
kohta ka laiemalt, nt seoses füüsilise töö, jalgsiliikumise jms te-
gevusega, mida eri uuringutes samuti kogutakse.

joonis 17. 
16–64-aastaste inimeste tervisespordi harrastamine 

soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
mehed

 = 1017, n
naised

 = 1513) 

joonis 18. 
tervisespordi harrastamine vanuserühmade järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
16–24

 = 335, n
25–34

 = 508, n
35–44

 = 517, n
45–54

 = 537, n
55–64

 = 633)

joonis 19. 
tervisespordi harrastamine 16–64-aastaste inimeste seas 

rahvuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
eestlased

 = 1795, n
mitte-eestlased

 = 735)

joonis 20. 
16–64-aastaste inimeste Kehaline aKtiivsus 

tegevuspiirangu järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
ei ole piiranud

 = 1161, n
piiranud, aga mitte oluliselt

 = 1034, n
jah, oluliselt piiranud

 = 296)
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puu- ja Köögiviljade tarbimine

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringus 

küsiti inimestelt, kui palju nad sõid viimase seitsme päe-

va vältel keskmiselt köögi- või puuvilju päevas grammides. 

Kuigi nimetatud uuringu põhjal enamik Eesti elanikest 

(üle 90%) tarbib iga päev köögivilju, tarbivad naised siiski 

enam köögivilju kui mehed (joonis 21). Nende andmete 

puhul peab silmas pidama, et tegemist on inimeste enda 

hinnanguga tarbimise kohta.

Eri vanuserühmad tarbivad köögivilja sarnaselt (joonis 22). 

16–24-aastaste seas on aga rohkem kui 400 grammi köö-

givilja tarbimine päevas sagedam kui teistes vanuserühma-

des ning 35–44-aastastel on 200–399 grammi köögivilja 

tarbimine päevas veidi suurem kui teistel vanuserühmadel. 

45–54-aastaste seas on enim neid, kes ei söö päevas üldse 

köögivilju.

Eestlaste ja mitte-eestlaste köögiviljade tarbimine on üldi-

selt sarnane. Igapäevaselt rohkem kui 400 grammi köögi-

vilja söövaid inimesi on mitte-eestlaste hulgas eestlastega 

võrreldes viis protsenti enam. Samas sööb vähem kui 200 

grammi köögivilja päevas viis protsenti rohkem eestlasi kui 

mitte-eestlasi (joonis 23). 

Naised tarbivad puuvilju rohkem kui mehed (joonis 24). 

Meestega võrreldes on naiste hulgas vähem neid, kes puu-

vilju üldse ei söö või söövad vähem kui 200 grammi, ent 

rohkem neid, kes söövad vähemalt 200 grammi või üle 

400 grammi. 

joonis 21. 
16–64-aastaste inimeste Köögiviljade tarbimine 

soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
mehed

 = 989, n
naised

 = 1502)

joonis 22. 
Köögiviljade tarbimine vanuserühmade järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
16–24

 = 323, n
25–34

 = 503, n
35–44

 = 513, n
45–54

 = 532, n
55–64

 = 620)

joonis 23. 
16–64-aastaste inimeste Köögiviljade tarbimine 

rahvuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
eestlased

 = 1777, n
mitte-eestlased

 = 714)

joonis 24. 
16–64-aastaste inimeste puuviljade tarbimine 

soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
mehed

 = 885, n
naised

 = 1444) 
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Puuviljade tarbimine on eri vanuserühmades suhteliselt 

sarnane (joonis 25). Võrreldes teiste vanuserühmadega on 

16–24-aastaste seas suhteliselt enam neid, kes tarbivad 

rohkem kui 400 grammi puuvilju päevas, ning 25–34-aas-

taste hulgas enam neid, kes tarbivad vähem kui 200 gram-

mi puuvilju päevas. 

Puuviljade tarbimine on sarnane tegevuspiiranguta ja vä-

hese tegevuspiiranguga rühmades (joonis 26). Olulise te-

gevuspiiranguga inimeste seas on aga suhteliselt enam 

neid, kes puuvilju üldse ei tarbi, ning vähem neid, kes tar-

bivad neid enam kui 400 grammi päevas. 

KehamassiindeKs

Kehamassiindeks (KMI) on n-ö tervisliku kehakaalu näitaja, 

mis arvestab inimese pikkuse ja kehakaalu allomeetriat. KMI 

põhjal jagunevad inimesed nelja gruppi: alakaalulised (KMI 

alla 18,5), normaalkaalus (KMI vahemikus 18,5–24,9), üle-

kaalulised (KMI 25–29,9) ja rasvunud (KMI üle 30).

Normaalkaalus inimeste osakaal on püsinud naiste puhul 

perioodil 2010–2014 stabiilsena, kuid meestel vähenenud 

(joonis 27). Naiste hulgas on normaalkaalus inimeste osa-

kaal kõrgem kui meestel. Samuti on naiste hulgas suurem 

alakaaluliste osakaal. Ülekaalus on 39% meestest (ka see 

näitaja on kasvanud) ning 28% naistest (näitaja on püsi-

nud stabiilsena). 

Viiendik Eesti elanikest on rasvunud. Kuna kehakaal sõl-

tub suuresti toitumis- ja liikumisharjumustest, võib eelne-

va analüüsi põhjal oletada, et soolise erinevuse põhjus on 

eeskätt erinevus toitumisharjumustes (kehalises aktiivsuses 

suuri erinevusi ei ilmnenud, ehkki naiste seas on mittespor-

tijaid 40% ja meeste seas 35%, seejuures naiste seas on 

enam levinud puu- ja köögivilja tarbimine, mis on tervisliku 

toitumise indikaator).

Eurostati 2008. aasta andmetel paistavad võrdlusriikidest 

rasvunud naiste osakaalu poolest ELi liikmesriikide seas 

silma Suurbritannia ja Läti (rasvunute osakaal naiste hul-

gas vastavalt 23,9% ja 20,9%). Neile järgneb kohe Eesti 

(20,5%). Näitaja on kõrge ka Suurbritannia meeste seas 

(22%)18.

18 European Health Interview Survey. Eurostat News Re-
lease 172/2011. [ec.europa.eu/eurostat/document-
s/2995521/5032782/3-24112011-BP-EN.PDF/831f0ca4-7105-
4045-9e25-604141ef5108]. 29.09.2015. Soome kohta andmed 
puuduvad.

joonis 26. 
16–64-aastaste inimeste puuviljade tarbimine 

tegevuspiirangu järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
ei ole piiranud

 = 1090, n
on piiranud, aga mitte oluliselt

 = 941, n
jah, oluliselt piiranud

 = 260)

joonis 27. 
16–64-aastaste inimeste KehamassiindeKsi grupp 

soo järgi aastatel 2010–2014 (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2010 

(n = 3015), 2012 (n = 2949), 2014 (n = 2563)

joonis 25. 
puuviljade tarbimine vanuserühmade järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
16–24

 = 306, n
25–34

 = 473, n
35–44

 = 482, n
45–54

 = 498, n
55–64

 = 568)
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Vanusegruppide võrdluses ilmnevad selged erisused. 

Rasvunuid on rohkem vanemaealiste hulgas; vanuse- 

gruppides 16–24 ja 25–34 on nende osakaalud tun-

duvalt väiksemad (joonis 28). 

Ülekaal on probleem kõigis vanusegruppides, ent ka siin 

on noorte hulgas vanemaealistega võrreldes probleeme 

vähem. Samas on noorte (16–24-aastaste) seas rohkem 

alakaalulisi. Kõigis vanusegruppides on neid, kel on 

kehakaaluga probleeme, meeste hulgas rohkem kui 

naiste seas. Vanuse puhul võib kehakaaluprobleeme 

seostada eelkõige kehalise aktiivsuse tuntava 

vähenemisega, kuna toitumisharjumusi iseloomustav 

puu- ja köögiviljade tarbimine on eri vanusegruppides 

küllalt sarnane. Meeste hulgas tuleb probleemiks 

lugeda ülekaalulisuse suurenemist aja jooksul ja 

üha nooremate meeste hulgas19. Meeste ülekaa-

lulisuse olulisimad põhjused on naistega võrreldes 

sagedasem ebatervislik toitumine (mida ilmestab 

väiksem köögi- ja puuviljade tarbimine, vt ülalpool), 

suurem alkoholitarbimine ja pisut väiksem (statistiliselt 

ebaoluline) kehaline aktiivsus (vt ülalpool). Samas on 

meestel väga harva probleeme alakaalulisusega, naistel 

esineb seda kolm korda enam kui meestel.

Eestlastega võrreldes on mitte-eestlaste seas suurem 

nende inimeste osakaal, kes on ülekaalus või rasvunud 

(joonis 29)20. Kui välja jätta võimalikud erinevused rah-

vastiku vanuspüramiidis rahvuse lõikes (arvestades, et 

KMI on vanuserühmades erinev), siis erinevuse esma-

ne põhjus on tõenäoliselt kehaline aktiivsus, mis mit-

te-eestlastel on väiksem kui eestlastel. Toitumisharju-

mused (puu- ja köögivilja tarbimine) on rahvuse lõikes 

küllaltki sarnased; pigem tarbivad mitte-eestlased eest-

lastest veidi enam köögivilja.

19 Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uu-
ring: tervis, haridus, tööhõive ja ränne. Tartu: Tartu Ülikool. 

20 Tervise Arengu Instituudi andmebaasis on rahvuse lõikes esi-
tatud tabelis eristatud kolme kategooriat: alakaalus (KMI alla 
18,5), normaalkaalus (KMI 18,5–24,9) ja ülekaalus/rasvunud 
(KMI üle 25). 

joonis 28. 
KehamassiindeKsi grupp soo ja vanuse järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
16–24

 = 306, n
25–34

 = 473, n
35–44

 = 482, n
45–54

 = 498, n
55–64

 = 568)

joonis 29. 
16–64-aastaste inimeste KehamassiindeKsi grupp 

rahvuse ja soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
eestlased

 = 1777, n
mitte-eestlased

 = 714)
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Soo, vanuse ja rahvuse gruppe koos vaadeldes jäävad ülal-

toodud järeldused kehtima: kõigis vanusegruppides on 

mitte-eestlaste hulgas rohkem neid, kellel on kehakaaluga 

probleeme, ning nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste puhul 

on meestel probleem tõsisem kui naistel (tabel 8). 

Tegevuspiirangu subjektiivse hinnangu lõikes ilmneb, et 

tegevuspiiranguga inimeste seas on rasvunuid rohkem 

ning normaalkaalulisi vähem kui tegevuspiiranguta 

inimeste hulgas (joonis 30).

Ka tegevuspiirangu puhul võivad kaaluprobleemid seon-

duda ilmselt eelkõige kehalise aktiivsusega, mida piirabki 

just nimelt terviseprobleem. Omakorda on olulise tege-

vuspiiranguga inimeste seas rasvunuid tunduvalt rohkem 

kui nende seas, kellel on vähene tegevuspiirang. Kesk-

mised erinevused tulenevad eelkõige naiste arvelt, kuna 

meeste seas ei erine erineva tegevuspiiranguga inimeste 

vahel kehamassiindeks statistiliselt oluliselt.

3.4. risKiKäitumine

•	 Suitsetajate osakaal rahvastikus

 Indikaator mõõdab suitsetamise levimust. 

•	 Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine 

 Indikaator mõõdab tõsise alkoholiprobleemiga ini-

meste osakaalu rahvastikus. 

•	 HIVi nakatunute arv

 Indikaatormõõdab uute HIVi nakatumiste arvu. 

•	 Narkootikumide tarvitamine

 Indikaator mõõdab narkootikumide tarvitajate osa-

kaalu rahvastikus. joonis 30. 
16–64-aastaste inimeste KehamassiindeKsi grupp 

soo ja tegevuspiirangu järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
mehed

 = 996, n
naised

 = 1502)

tabel 8. 
KehamassiindeKsi grupp soo, vanuse ja rahvuse järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n = 2563)

Kehakaal Rahvus Sugu 16–64 16–24 25–34 35–44 45–54 55–64

Alakaal Eestlane Kokku 2,6 8,3 3,5 1,3 1 0,5

Mehed 1,1 69,2 60,4 44,9 37 31,7

Naised 3,7 22,5 36,1 53,8 62 67,8

Mitte-eestlane Kokku 1,8 3,6 0 1,2 0,6 0,7

Mehed 0,7 67,3 54,6 32,9 32,7 31,4

Naised 2,4 29,1 45,4 65,9 66,7 67,9

Normaalkaal Eestlane Kokku 47,4 11,5 6,2 1,4 1,3 0,4

Mehed 42,5 70,5 64,9 54,1 39,9 31,8

Naised 50,8 18,1 28,9 44,5 58,8 67,8

Mitte-eestlane Kokku 41,4 10,3 3,1 1,4 0,7 0

Mehed 37,6 70,7 64,9 41 36,8 25,6

Naised 43,6 19 32,1 57,6 62,6 74,4

Ülekaal / rasvu-
mine

Eestlane Kokku 50 9,1 0 0 0 0

Mehed 56,4 63,6 53,6 34,4 29,8 27,3

Naised 45,6 27,3 46,4 65,6 70,2 72,7

Mitte-eestlane Kokku 56,9 11,1 5,3 2,6 0,9 0

Mehed 61,7 75 73,3 46,2 39,8 24,7

Naised 54 13,9 21,3 51,3 59,3 75,3

Meeste puhul ei ilmnenud tegevuspiirangu lõikes statistiliselt olulisi erinevusi*. 

* Hii-ruut-testis jäeti meeste puhul välja alakaaluliste rühm, kuna selles oli vaatluste arv liiga väike. 
 Võrreldi vaid normaal- ja ülekaaluliste ning rasvunute osakaale.
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oluKord eestis

suitsetajate osaKaal rahvastiKus

Suitsetajate osakaal meeste ja naiste hulgas erineb märki-

misväärselt (joonis 31). Nii igapäeva- kui ka juhusuitseta-

jaid on meeste seas enam kui naiste hulgas, samuti neid, 

kes on suitsetamisest loobunud. Igapäevaselt suitsetab li-

gikaudu kaks korda rohkem mehi (31%) kui naisi (16%). 

Samuti on vahe peaaegu kahekordne mittesuitsetamises 

– naistest pole enam kui pooled ja meestest vaid enam 

kui veerand kunagi suitsetanud (joonis 32). Kui vaadata 

üldiselt (vt ptk 3.1., 3.3. ja 3.4.) meeste ja naiste erinevusi 

tervisekäitumises (tervislikud eluviisid, suitsetamine, alko-

holi tarvitamine), siis meestega võrreldes hoolitsevad nai-

sed oma tervise eest enam ning naistel esineb ka vähem 

riskikäitumist, sh suitsetamist.

Analüüse ja andmeid suitsetajate osakaalu kohta, kus oleks 

kasutatud andmete kogumisel võrreldavat metoodikat, on 

ELi riikides väga vähe. Zatonski jt (2012) on koondanud 

info suitsetamise kohta ELi liikmesriikides 20-64-aastaste 

kohta (aluseks on üleeuroopaline projekt, kus esimest kor-

da võrreldi suitsetamisharjumusi ELi riikides). Uuringu and-

mete kohaselt suitsetab Lätis 56% meestest ja 22% nais-

test, Soomes 30% meestest ja 21% naistest ning Suur- 

britannias 33% meestest ja 29% naistest, Eestis suitsetab 

üleeuroopalise võrdlusuuringu andmetel 48% meestest ja 

22% naistest21.

Regulaarselt suitsetajate osakaal on vanemaealiste hul-

gas kõrgem kui nooremaealiste seas (joonis 33). Kui 

16–24-aastastest meestest suitsetab igapäevaselt viiendik 

ja naistest 12%, siis 45–55-aastastest meestest 40% ja 

naistest 21%. Siin võib olla tegemist teavitustöö mõjude-

ga, kuna viimastel aastatel on palju tähelepanu pööratud 

inimeste ja selle raames eraldi ka noorte teadlikkuse pa-

randamisele suitsetamise kahjulikkusest. Võib arvata, et 

lihtsam on noorel inimesel üldse mitte (igapäevaselt) suit-

setama hakata kui suitsetamist lõpetada inimesel, kes on 

seda aastaid teinud. Seevastu on juhusuitsetajate osakaal 

nooremates vanuserühmades suurem kui vanemates. Või-

malik, et paljud noored suitsetavad vaid teatud seltskond-

likel üritustel ning selles vanuserühmas ei ole suitsetamine 

kujunenud veel argiharjumuseks. 

Mitte-eestlaste hulgas on igapäevasuitsetajaid veidi roh-

kem kui eestlaste seas: eestlastest suitsetab iga päev viien-

dik, muust rahvusest inimestest neljandik (joonis 19). Vas-

tupidine on olukord juhu- ja ekssuitsetajate puhul, keda on 

eestlaste hulgas rohkem kui mitte-eestlaste seas.

21 Zatonski, W. jt (2012). Tobacco smoking in countries of the Euro-
pean Union. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 
19, pp. 181–192. 

joonis 31. 
suitsetajate osaKaal 16–64-aastaste* inimeste hulgas 

soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
mehed

 = 1021, n
naised

 = 1517) 

joonis 32. 
suitsetajate osaKaal soo ja vanuse järgi (%)

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n = 2538) 

joonis 33. 
suitsetajate osaKaal 16–64-aastaste inimeste hulgas 

rahvuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
eestlased

 = 1793, n
mitte-eestlased

 = 745) 

* Oleks otstarbekas käsitleda kõrvuti SHARE 50+ vanemaealiste andmetega.
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Korraga vähemalt Kuue 
alKoholiannuse tarvitamine

Naiste hulgas on meestega võrreldes tunduvalt suurem 

nende inimeste osakaal, kes mitte kunagi ei tarbi korraga 

vähemalt kuut annust alkoholi: naistest ei tee seda 60% ja 

meestest 24% (joonis 34). 

Samuti tarbib naistest tunduvalt väiksem osa nii suurt al-

koholikogust vähemalt kord kuus, kord nädalas või pea-

aegu iga päev. Alkoholi liigtarbimine on seotud ülekaalu, 

südamehaiguste ning vähkkasvajate (eriti nt maksa-, see-

deelundkonna-, suu- ja kõrivähi) esinemisega ja mängib 

seega oma rolli meeste kaaluprobleemide ning suure ras-

ketest haigustest põhjustatud suremuse juures (vt ka ptk 

2). Samuti soodustab alkoholi kuritarvitamine depressioo-

ni, mida võib seostada meeste kõrge enesetappude mää-

raga (vt ka ptk 2)22.

Rahvusvahelises võrdluses kasutatakse alkoholi liigtarbimi-

se korral näitajat binge drinking. 2010. aasta näitaja alusel 

on Eesti meeste seas alkoholi liigtarbijate osakaal 43% ja 

naistel 12%, mis on sarnane Soome vastavate näitajatega 

(meestest 43% ja naistest 15%). Lätis on neednäitajad 

vastavalt meestel 36% ja naistel 21% (samas tuleb 

arvestada metoodilisi erinevusi, Lätis defineeritakse näitaja 

kui meestel üle 60 g ja naistel üle 40 g puhast alkoholi 

ühe tarbimise kohta vähemalt kord kuus) ja Suurbritannias 

meestel 20% ja naistel 13% (näitaja on defineeritud järg-

miselt: üle kaheksa ühiku meestel ja kuue ühiku naistel eel-

neva nädala sel päeval, mil tarbiti kõige enam alkoholi)23. 

Eri vanuses mehi ja naisi analüüsides selgus, et üle 

55–64-aastaste elanike seas on kõige kõrgem nende osa-

kaal, kes kunagi ei tarbi korraga vähemalt kuut alkoho-

liannust (joonis 35). Ka selles vanusegrupis on alkoholi 

mittetarvitajate osakaal naiste puhul tunduvalt kõrgem kui 

meestel. Sama kehtib kõigi vanusegruppide kohta. Mida 

kõrgema eaga grupiga on tegu, seda suurem on nende 

inimeste osakaal, kes kunagi ei tarbi korraga vähemalt 

kuut alkoholiannust. 

Mitte-eestlaste seas on tunduvalt suurem nende inimeste 

osakaal, kes kunagi ei tarbi korraga vähemalt kuut annust 

alkoholi: eestlastel on see näitaja 42%, mitte-eestlastel 

55% (joonis 36). Samuti on eestlaste seas enam neid, kes 

üks kord kuus või korra nädalas tarvitavad korraga vähe-

malt kuus alkoholiannust (eestlastest 29%, mitte-eestlas-

test 21%). Vastavad trendid on täheldatavad nii naiste kui 

ka meeste puhul. 

22 Vt Tervise Arengu Instituut. Alkoinfo. [www.alkoinfo.ee]. 
05.10.2015. 

23 Anderson, P. et al. (2012). Alcohol in the European Union: Con-
sumption, harm and policy approaches. Geneva: WHO. 

joonis 35. 
Korraga vähemalt Kuus alKoholiannust tarvitavate inimeste 

osaKaal soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n = 2529)

joonis 36. 
Korraga vähemalt Kuus alKoholiannust tarvitavate 

16–64-aastaste inimeste osaKaal rahvuse ja soo järgi (%)
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n = 2538)

joonis 34. 
Korraga vähemalt Kuus alKoholiannust tarvitavate 

16–64-aastaste inimeste osaKaal soo järgi (%) 
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2014 

(n
mehed

 = 1009, n
naised

 = 1520)
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hivi naKatunute arv

Andmeid HIVi nakatunute kohta kogub Terviseamet. Näi-

tajaks on aasta jooksul avastatud uued HIVi nakatumise 

juhtumid, mitte sel aastal Eestis elavate HIVi nakatunute 

arv (ehkki edaspidi võiks kaaluda ka selle mõõdiku paral-

leelset kasutamist). Eestis on HIVi diagnooside arv perioo-

dil 2006–2014 vähenenud: kui 2006. aastal diagnoositi 

668 uut HIV-positiivset, siis 2014. aastal 291 (joonis 37). 

Nakatunute seas on mehi rohkem kui naisi.

Vanusegrupis 25–44 on uusi HIVi nakatumise juhte mees-

te hulgas märksa enam kui naiste hulgas. Alaealiste ja 

üle 55-aastaste seas on nakatunute arv meestel ja naistel 

sarnane (tabel 9). Võrreldes 2000. aastate algusega, on 

muutunud nakkuse levimise viis. Kui epideemia puhkedes 

olid 90% uutest nakatunutest süstivad narkomaanid, siis 

viimasel ajal on ligi 50% uutest nakatumistest kaitsmata 

seksuaalvahekorra tagajärg24. See võib selgitada, miks on 

uusi nakatunuid enim just 25–44-aastaste seas, ja miks 

on neid enam meeste kui naiste seas. Meeste seksuaalne 

riskikäitumine on sagedasem kui naistel, sh seksuaalvahe-

korras olemine juhupartneriga, kuid see vahe on võrdlemi-

si väike – TKU (2014) andmetel on viimase 12 kuu jooksul 

16–64-aastaste seas juhupartneriga seksuaalvahekorras 

olnud veidi enam mehi (22,1%) kui naisi (18%)25. Teisalt 

ei ole alust eeldada, et nende näitajate vahel peaks olema 

seos, sest riskiteguriks muutub see pigem kaitsmata vahe-

korra puhul26.

2013. aasta terviseuuringu raportis „Infektsionisti külas-

tavate HIV-i nakatunud inimeste tervis“27 on küll toodud 

uuritavate seksuaalne orientatsioon, kuid kuna tegu oli 

mugavusvalimiga, ei ole tulemused üldistatavad.

24 Alliksaar, K. (2013). Terve Eesti sihtasutuse tegevjuht: teadlik-
kus HIV-sse nakatumisest, viiruse põdemisest ja ravimisest jä-
tab Eestis kohati tugevalt soovida. Delfi, 26.11.2013. [www.
delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terve-eesti-sihtasutuse-tegev-
juht-teadlikkus-hiv-sse-nakatumisest-viiruse-podemisest-ja-ra-
vimisest-jatab-eestis-kohati-tugevalt-soovida?id=67153378]. 
29.09.2015. 

25 Tekkel, M., Veideman, T. (2015). Eesti täiskasvanud rahvastiku 
tervisekäitumise uuring, 2014. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.

26 Edaspidi võiks esitada ka selle statistika.
27 Lõhmus, L. jt (2014). Infektsionisti külastavate HIV-i nakatunud 

inimeste tervis. 2013. aasta terviseuuringu raport. Tallinn: Tervise 
Arengu Instituut. 

joonis 37. 
aasta jooKsul diagnoositud uute hivi naKatumiste arv 

meeste ja naiste hulgas 2006., 2010. ja 2014. aastal
Allikas: Terviseamet

tabel 9. 
diagnoositud hivi naKatumiste arv 

soo ja vanuse järgi 2014. aastal
Allikas: Terviseamet

Vanuserühm Mehed Naised

kuni 15 3 2

15–24 9 14

25–34 80 42

35–44 55 23

45–54 24 17

üle 55 10 11

teadmata 1
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narKootiKumide tarvitamine

Eestis puuduvad andmed (regulaarselt) narkootikume 

tarvitavate inimeste kohta. Eesti täiskasvanud elanik-

konna tervisekäitumise uuringus, mida korraldatakse iga 

kahe aasta tagant, küsitakse uuritavatelt nende kanepi 

tarvitamise kogemuse kohta, kuid need andmed ei ole 

mudeli mõõdikuna mitmel põhjusel sobivad. Esiteks kü-

sitakse selles uuringus teavet üksnes kanepi tarvitami-

se kohta, mis on liigselt kitsendav. Mõistlik oleks need 

mudelisse lülitada sel juhul kõrvuti teiste andmetega. Li-

saks näitavad andmed, et paljud neist, kes on kanepit 

tarvitanud, on seda teinud varem kui viimase aasta jook-

sul. Ühekordse aastatetaguse kogemuse arvessevõtmine 

moonutaks indikaatorit ja näitaks narkootikumide tarvi-

tamist palju sagedasemana kui see tegelikult on. TAI ko-

gub andmeid narkomaaniaravil viibivate isikute kohta28, 

kuid see ei võimalda samuti (regulaarselt) narkootikume 

tarvitavate inimeste hulka hinnata. Noorte kohta on ole-

mas rahvusvahelise võrdlusuuringu ESPAD andmed, mille 

kasutamist võiks edaspidi kaaluda.

3.5. olulisimad tulemused

•	 Olulise tegevuspiiranguga inimesi on naistega võr-

reldes veidi enam meeste seas (vastavalt 11,4% ja 

12,7%), samas kui päris ilma tervisepiiranguta inime-

si on samuti just meeste seas rohkem. Vanuse tõus-

tes tegevuspiiranguga inimeste hulk suureneb – kui 

16–24-aastaste seas on olulise tegevuspiiranguga ini-

mesi 4,5%, siis üle 55-aastaste seas on neid 19,2%. 

•	 Meeste ja naiste hinnang oma tervisele on sarna-

ne (keskmisest paremaks hindab oma tervist 50,6% 

meestest ja 52,1% naistest), suurem osa rahvastikust 

hindab oma tervist heaks või keskmiseks. Olulise te-

gevuspiiranguga inimesed hindavad oma tervist üsna 

halvaks või halvaks (53,7%), ja nad on siinkohal pes-

simistlikumad, võrreldes vähese tegevuspiiranguga 

inimestega (7,9%) või nendega, kellel tegevuspiirang 

puudub (0,4%).

•	 Tervena elada jäänud aastate arv on naistel suurem kui 

meestel (vastavalt 57,1 ja 53,1 aastat) ning eestlastel 

suurem kui mitte-eestlastel (vastavalt 56,2 ja 52,8 aas-

tat).

•	 Naised elavad suurema osakaalu oma keskmisest ooda-

tavast elueast terviseprobleemide ja kroonilise haiguse 

tõttu tekkinud piirangutega kui mehed.

•	 Eesti naiste ja meeste kehaline aktiivsus on suhteli-

selt sarnane – vähemalt üks kord nädalas teeb sporti 

46,3% meestest ja 51,5% naistest. Kehaline aktiiv-

sus väheneb vanuse kasvades – kui 16–24-aastastest 

teevad vähemalt üks kord nädalas sporti 67,7%, siis 

55–64-aastaste puhul on näitaja 40%. Eestlased on 

kehaliselt mitte-eestlastest aktiivsemad (vähemalt 

kord nädalas teeb sporti 52,6% eestlastest ja 41,3% 

mitte-eestlastest).

28 2012.–2013. aasta ülevaade on kättesaadav www.tai.ee/et/ter-
viseandmed/uuringud/download/304. 2013. – 2014. aasta üle-
vaade on kättesaadav www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/
download/349.

•	 Naised tarbivad meestega võrreldes puu- ja köögivilju 

enam – vähemalt 200 grammi päevas tarbib köögivilju 

60,8% naistest ja 42,4% meestest, sama palju puu-

vilju tarbib 66,4% naistest ja 44,8% meestest. Eest-

laste ja mitte-eestlaste köögiviljatarbimine on üldiselt 

sarnane. Iga päev rohkem kui 400 grammi köögivilja 

söövaid inimesi on mitte-eestlaste hulgas eestlastega 

võrreldes viis protsenti enam. Eri vanuserühmad tarbi-

vad puu- ja köögivilja sarnaselt, 16–24-aastaste seas 

on teiste vanuserühmadega võrreldes enam neid, kes 

tarbivad rohkem kui 400 grammi puu- ja köögivilju 

päevas (vastavalt 24,2% ja 21,1% noortest).

•	 Naiste hulgas on normaalkaalus inimeste osakaal suu-

rem kui meeste seas (vastavalt 48,6% ja 41,2%), küll 

aga on naiste hulgas suurem alakaaluliste osakaal 

(3,3%, võrdluseks meestest on alakaalus 1%). Kõi-

gis vanusegruppides on naiste hulgas neid, kellel on 

kehakaaluga tõsiseid probleeme, vähem kui meeste 

seas (ülekaalulisi või rasvunuid on naiste seas 48,1% 

ja meeste seas 57,9%). Olulise tegevuspiiranguga ini-

meste seas on rasvunuid poole vähem kui tegevuspii-

ranguta inimeste seas (vastavalt 30,1% ja 16%).

•	 Meeste seas on suitsetajate osakaal suurem kui nais-

te seas – igapäevaselt suitsetab 31,4% meestest ja 

15,8% naistest. Regulaarselt suitsetajate osakaal on 

vanemaealiste hulgas suurem (kui 16–24-aastaste 

seas on igapäevasuitsetajaid 15,3%, siis üle 55-aas-

taste seas on neid 21,4%), mitte-eestlaste seas on iga-

päevasuitsetajaid rohkem kui eestlaste seas (vastavalt 

20,6% ja 25,6%).

•	 Naiste seas esineb alkoholi ülemäärast tarbimist vä-

hem kui meeste seas (üks kord nädalas korraga vä-

hemalt kuus alkoholiannust tarvitab 25,8% meestest 

ja 3,2% naistest). Eestlaste seas tuleb alkoholi liigtar-

bimist mõnevõrra sagedamini ette kui mitte-eestlas-

te seas – eestlaste seas on enam neid, kes üks kord 

kuus või korra nädalas tarvitavad korraga vähemalt 

kuus alkoholiannust (eestlastest 29%, mitte-eestlas-

test 21%).

•	 Uute HIVi nakatunute seas on mehi (181) rohkem kui 

naisi (110).

•	 Üheski vaadeldud lõikes ei ole võimalik praegu esitada 

andmeid LGBT inimeste kohta.
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4. haRIDUS
Haridus on oluline vahend, mille abil saavutada suurem 

heaolu ja tõhusam toimetulek. Hariduse kaudu saab ini-

mene realiseerida oma huvisid ja arendada võimeid, mida 

kasutada nii töö- kui eraelus. Tööturul võimaldab hari-

dus jõuda nii eneseteostuse kui kõrgema sissetuleku ja 

parema elustandardini. Igapäevaelus võib haridus aidata 

teha teadlikumaid ja paremaid valikuid, näiteks seoses 

tervisekäitumise, elukorralduse, sotsiaal-majandusliku 

toimetuleku või ka ühiskonna arengusse panustamisega. 

Võrdsema ühiskonna ja jagatud heaolu kujundamisel on 

oluline, et hariduses oleksid tagatud võrdsed võimalused 

ja võrdne kohtlemine kõigile ühiskonnagruppidele. Võrd-

õiguslikkuse mudelis käsitlevad hariduse teema indikaa-

torid ligipääsu haridusele, õpingute tulemuslikkust ning 

kohtlemist haridussüsteemis (tabel 10).

Ligipääs haridusele hõlmab nii põhiharidust, kutseharidust 

ja kõrgharidust kui ka huviharidust ja täiskasvanuharidust. 

Põhiharidus on Eestis kohustuslik üldharidusmiinimum, 

ometi jääb osades tunnusrühmades põhiharidus sagedami-

ni omandamata kui teistes. Oluline on käsitleda ka eriühis-

konnagruppide ligipääsu huviharidusele, mis arendab lapsi 

ja noori formaalsest haridussüsteemist erineval moel ning 

võimaldab süvendatult tegeleda oma huvidega. Kõrghari-

dusele ligipääsu mõõtmiseks on vaatluse all bakalaureuse-

õppe esmakursuslaste jaotus. Elukestva õppe seisukohalt 

on aga oluline uurida täiskasvanute osalemist formaalses 

või mitteformaalses õppes ning osalemislõhesid.

tabel 10.                                         hariduse teema indiKaatorid*

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Erineva haridustasemega inimeste 
osakaal rahvastikust

Õpingute tulemuslikkus Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Tegevuspiirangu olemasolu Iga-aastane (ESU)

Seksuaalne ja sooline identiteet Ühekordne uuring (FRA ELi LGBT uuring)

Põhiharidusest väljalangevus Ligipääs haridusele Sugu, vanus, kooli õppekeel Iga-aastane (EHIS)

Õpitulemused 15. eluaastal
Õpitulemused matemaatikas
Õpitulemused funktsionaalses lugemises
Õpitulemused loodusteadustes

Õpingute tulemuslikkus Sugu, kooli õppekeel Perioodiline uuring (PISA)

Täiskasvanud inimeste funktsionaalne luge-
misoskus ja arvutusoskus

Õpingute tulemuslikkus Sugu, vanus, emakeel Ühekordne uuring (PIAAC)

Täiskasvanud elanike probleemilahendusoskus Õpingute tulemuslikkus Sugu, vanus, emakeel Ühekordne uuring (PIAAC)

Huvihariduses osalemine** Ligipääs haridusele Sugu, vanus, emakeel Iga-aastane (EHIS)

Täiskasvanute osalemine formaalses või 
mitteformaalses õppes

Ligipääs haridusele Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Bakalaureuseõppe esmakursuslaste jaotus Ligipääs haridusele Sugu, vanus Perioodilised andmed (EHIS)

Erialagruppide segregatsioon Ligipääs haridusele Sugu, vanus Perioodilised andmed (EHIS)

Koolikiusamise kogemus
Koolikiusamine kaasõpilaste poolt
Koolikiusamine õpetajate poolt

Haridussüsteemis 
kohtlemine

Sugu, vanus (emakeel) Perioodiline uuring 
(Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring)

Seksuaalne ja sooline identiteet Ühekordne uuring (FRA ELi LGBT uuring)

Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ning lisaindikaatorid värvilise taustaga.

*  Erinevates lõigetes oleks oluline vanemaealise rahvastiku põhjalikum käsitlemine; siin oleks soovitatav edaspidi kasutada nt SHARE 50+ andmeid.
** Edaspidi võiks kaaluda ka kultuuritarbimise uuringu või uuringu „Mina. Maailm. Meedia“ andmete kasutamist, samuti ka Statistikaameti täiskasvanute koolituse uuringu 

andmete kasutamist, et huvitegevuses osalemine ka väljapool huvikoole kajastust leiaks (mh mitteformaalse ja informaalse õppena).
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Õpingute tulemuslikkust väljendab eri haridustasemega 

(põhi-, kesk-, kutse- ja kõrgharidus) inimeste osakaal. De-

tailsemat teavet annavad tulemusnäitajad – noorte puhul on 

vaatluse all õpitulemused eri valdkondades 15. eluaastal, täis-

kasvanute puhul aga probleemilahendus-, arvutus- ja funkt-

sionaalne lugemisoskus. Need annavad ülevaate haridussüs-

teemi efektiivsusest inimeste oskuste arendamisel. Tulevikus 

võiks kaaluda ka mudeli täiendamist internetikirjaoskuse ja 

laiemalt internetikasutamise lõhede kaardistamisega.1

Kohtlemist haridussüsteemis uuritakse koolikiusamise koge-

muse kaudu, kusjuures oluline on, kuidas kohtlesid kannata-

nut nii kaasõpilased kui ka õpetajad. Negatiivne kohtlemine 

võib olla oluline õpingute tulemuslikkuse (st selle langemise) 

ning sellega seoses edasise haridusele ligipääsu tegur.

4.1. õpingute tulemusliKKus

•	 Eri haridustasemega inimeste osakaal rahvastikust

 Indikaator mõõdab Eesti inimeste jaotust haridustase-

me järgi. 

•	 Õpitulemused 15. eluaastal matemaatikas, 

funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes

 Indikaator mõõdab Eesti õpilaste tulemusi eri ainetes. 

•	 Täiskasvanud inimeste funktsionaalne lugemis- 

ja arvutusoskus. 

 Indikaator mõõdab Eesti inimeste oskuste taset. 

•	 Täiskasvanud elanike probleemilahendusoskus 

 Indikaator mõõdab Eesti inimeste oskuste taset. 

oluKord eestis

eri haridustasemega inimeste 
osaKaal rahvastiKust

Üldkeskharidusega inimeste osakaal on püsinud kõigil 

vaatlusalustel aastatel (2010–2014) umbes 20% ümber. 

Kõrgharidusega2 inimeste osakaal kogu rahvastikust on vii-

mastel aastatel kasvanud. Naiste haridustase on meeste hari-

dustasemest kõrgem. Kui 2010. aastal oli naiste seas kõrgha-

ridusega inimesi umbes veerand, siis 2014. aastal oli naistest 

kõrgharidusega kokku juba ligikaudu kolmandik. Meeste seas 

on samal ajal kõrgharitute osakaal jäänud viiendiku juurde 

(joonis 38). Samuti on naiste seas väiksem nende osakaal, kes 

ei ole omandanud keskharidust (2014. aasta andmetel 15% 

naistest ja 24% meestest).

Kõrgharidusõpingutega alustab ning kõrgharidussüstee-

mis õpib Eestis rohkem naisi kui mehi. Just naiste väljapais-

tev osakaal meestega võrreldes on põhjus, mis tõstab Eesti 

suhteliselt kõrgele positsioonile soolist võrdõiguslikkust 

mõõtvates rahvusvahelistes indeksites, kus naiste haridus-

tasemel on oluline kaal, kuna arengumaades on naiste 

juurdepääs haridusele sageli piiratud. Samas ei garantee-

ri kõrgem haridus Eestis kõrgemat palka ja tööalast po-

sitsiooni. Kõrgharidus on naiste jaoks siiski atraktiivsem, 

1 Täiskasvanute osas mõõdetakse nt PIAAC uuringus.
2 Kõrghariduse alla kuuluvad kutsekõrgharidus, rakenduskõrgha-

ridus (diplomiõpe), bakalaureus, magister, teaduste kandidaat/
doktor.

joonis 38. 
15–74-aastaste haridustase soo järgi (%)

Allikas: ETU 2014, Statistikaamet
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hoolimata sellest, et materiaalset kasu (töötasu) saavad 

nad kõrgharidusega meestest vähem3. Näiteks sõltub 

naiste juurdepääs parematele töökohtadele rohkem 

edukusest ametlikel konkurssidel, kus formaalsed 

kriteeriumid on olulisemad kui meestel, kelle ametialane 

edukus toetub enam mitteformaalsetele värbamisprot-

sessidele4. Lisaks on neis valdkondades, kus spetsialisti-

na või tippspetsialistina töötab rohkem naisi (nt kultuur, 

haridus, avalik haldus jm), kõrgharidus sagedamini edu 

saavutamise eeldus. Samuti tuleb arvestada, et valdkon-

dades või ametialadel, kus naised konkureerivad mees-

tega, tuleb neil oma ametialast pädevust oluliselt enam 

tõestada ning meeskandidaadist või -kolleegist parem 

haridustase on selleks üks võimalus.

Riikide vahel inimeste kolmanda astme haridustaset (sh Eesti 

mõistes kõrgharidus ning keskhariduse järgne keskeriharidus 

ehk kutsekõrgharidus) võrreldes selgub, et OECD andmetel 

on Eesti meestel Soome ja Suurbritannia meestega võrreldes 

harvem kõrgem haridus. OECD andmetel on 28,4% Eesti 

meestest kolmanda taseme haridus, Soomes on sama näitaja 

34,1% ning Suurbritannias 40,8%, Lätis on aga vastav näitaja 

23,0%. Samamoodi nagu Eestis on ka võrreldavates riikides 

naiste haridustase kõrgem kui meestel. Eesti naistest on kol-

manda taseme haridus 46,8% naistest, Soomes on see näita-

ja 47,1%, Suurbritannias 43,0% ja Lätis 38,2%. 

Võrreldes omandatud haridustaset vanuse järgi, on ootus-

pärane, et nooremal vanuserühmal on madalam haridus-

tase kui vanematel vanuserühmadel – vanuserühmas 15–

24 on nii keskharidus kui ka kõrgharidus alles omanda-

misel. Kahe vanema vanuserühma (25–49-aastased ning 

50–74-aastased) haridustasemed on võrdlemisi sarnased. 

Küll aga on keskmise vanuserühma esindajate seas roh-

kem neid, kellel on kõrgharidus (joonis 39).

Vanuse ja soo järgi on õigustatud haridustaseme jao-

tust analüüsida kahes kõrgemas vanusegrupis, kuivõrd 

15–24-aastased alles omandavad haridust. Kõige suure-

mad erinevused tulevad siin esile kõrgharidusega inimes-

te seas. Vanuserühmas 25–49 on naiste seas kõrgharituid 

oluliselt rohkem kui meeste seas. Samas on vanuserühmas 

50–74 naiste seas kõrgharituid küll rohkem, kuid see vahe 

ei ole nii suur kui nooremas vanuserühmas (joonis 40). Ül-

diselt on Eesti naised kõrgemini haritud kui mehed kõigis 

eagruppides. Vaid kõige vanemates vanuserühmades (üle 

70-aastased) on rahva- ja eluruumide loenduse andmetel 

kõrgharidusega meeste osatähtsus suurem kui kõrghari-

dusega naiste osatähtsus5.

3 Toots, A., Lauri, T. (2013). Haridus. Eesti inimarengu aruanne 
2012/2013. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. 

4 Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in the 
Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of Rus-
sian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna 
Ülikool; Kazjulja, M., Roosalu, T. (2011). Achieving High Level Occupa-
tionl Status: The Relevance of Social Network Capital. In: E. Saar (Ed). 
Towards a Normal Stratification Order: Actual and Perceived Social 
Stratification in Post-Socialist Estonia. Peter Lang, pp 219–252.

5 Leinbock, R., Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga elanike ül-
diseloomustus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: 
Statistikaamet. 

joonis 39. 
15–74-aastaste haridustase 

vanuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014 

joonis 40. 
25–49- ja 50–74-aastaste haridustase 

soo järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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Võrreldes mitte-eestlastega (vene ja muust rahvusest 

inimesed), on eestlaste seas rohkem neid, kellel on vaid 

põhiharidus või põhihariduse nõudeta kutseharidus, ent 

vähem keskhariduse baasil keskerihariduse omandanuid. 

Vene rahvusest inimeste seas on aga teiste rühmadega 

võrreldes rohkem neid, kellel on kutsekeskharidus 

põhihariduse baasil (joonis 41). Teiste haridustasemete va-

hel erinevusi esile ei tõuse.

Vene rahvusest inimeste seas on kõrgharidusega inimesi 

mõnevõrra vähem kui eestlaste seas. Sama nähtust kir-

jeldab ka asjaolu, et kõrgharidusõpingute ajal on vene 

rahvusest inimeste osakaal üliõpilaste seas väiksem nen-

de osakaalust kogurahvastikus6, mis omakorda viitab rah-

vusgruppide ebavõrdsusele juurdepääsus kõrgharidusele.

Tegevuspiiranguga inimeste haridustase on üldiselt mada-

lam kui ilma tegevuspiiranguta inimestel, seda eriti juhul, 

kui tegemist on olulise tegevuspiiranguga (joonis 42). 

Olulise tegevuspiiranguga inimeste seas on suhteliselt 

enam algharidusega või alghariduseta ning põhihariduse 

või põhihariduseta kutseharidusega inimesi, ent suhteliselt 

vähem kõrgharituid. Sealjuures on need erinevused naistel 

suuremad kui meestel ning olulise tegevuspiiranguga nais-

te hulgas on meestega võrreldes isegi kaks korda suurem 

algharidusega või alghariduseta inimeste osakaal. Kõrgha-

ritute osakaal on aga nii olulise kui ka mitteolulise tege-

vuspiiranguga inimeste hulgas naistel kõrgem kui meestel, 

just nagu tegevuspiiranguteta inimeste seas. Oluline on 

siiski täheldada, et ka olulise tegevuspiiranguga inimeste 

seas on kõrghariduse omandanuid, mistõttu tuleb jälgida, 

millised on nende võimalused end töös ja ühiskonnas või-

metekohaselt realiseerida.

Tuleb arvestada, et tegevuspiirang võis tekkida inimesel 

ka pärast hariduse omandamist ja õpingute lõppu. Kuna 

osa tegevuspiiranguga inimesi võis (kõrg)hariduse oman-

dada juba enne tegevuspiirangu ilmnemist, siis võib tege-

vuspiiranguga kõrghariduse omandanuid olla veelgi väik-

sem osa. Samas on tegevuspiiranguga isikute hulgas palju 

vanemaealisi, kelle hulgas on, nagu eelnevalt näidatud, 

vähem kõrgharituid. Tegevuspiiranguga inimestel on õppi-

misel sageli mitmed takistused7, näiteks raskused liikumi-

sel, ühissõidukite ja hoonete kasutamisel ning individuaal-

sete tugiteenuste puudus8. Sealjuures võivad madalam 

haridustase ja vähene teadlikkus veelgi piirata teenuste ja 

tugisüsteemide kättesaadavust9. Piirangud haridussüstee-

mis kanduvad edasi ka tegevuspiiranguga inimeste võima-

lustesse tööturul, mis võib omakorda kaasa tuua madala 

enesehinnangu ning passiivsuse10. Tegevuspiiranguga ini-

6 Mägi, E. jt (2010). Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis. Tallinn: 
Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

7 Leinbock, R., Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga elanike ül-
diseloomustus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: 
Statistikaamet. 

8 Sotsiaalse kaasatuse riiklik tegevuskava (2004). Tallinn: Sotsiaal-
ministeerium. 

9 Leinbock, R., Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga elanike ül-
diseloomustus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: 
Statistikaamet. 

10 Puuetega inimeste töötamist toetavad meetmed. Kvalitatiivuurin-
gu 1. ja 2. etapi tulemuste kokkuvõte (2008). Tallinn: GfK Custom 
Research Baltic Eesti filiaal. 

joonis 42. 
vähemalt 14-aastaste haridustase soo ja tegevuspiirangu 

olemasolu järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 41. 
15–74-aastaste haridustase rahvuse järgi (%)

Allikas: ETU 2014 
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meste esindajatega konsulteerides toodi välja, et tegevus-

piiranguga inimeste jaoks on probleemid õppehoonetele 

ligipääs ning õppematerjalide puudus (nt pimedate ini-

meste puhul), mis raskendavad hariduse omandamist.

Olulise tegevuspiiranguga inimeste seas on rohkem oman-

datud kutseharidust (eelkõige meeste seas). EHISe and-

meil on erivajadusega kutsehariduse õpilaste seas meeste 

ja naiste suhtarv viimase kolme õppeaasta jooksul olnud 

1,7–1,9 (ehk mehi on peaaegu kaks korda rohkem kui nai-

si), samas kui kutsehariduses üldiselt on see suhe olnud 

ligikaudu 1,211. Leinbock ja Sakkeus (2014) on välja too-

nud, et kutseharidus on oluline seetõttu, et võimaldab pii-

rangutega inimestel oma oskusi iseseisvaks toimetulekuks 

paremini rakendada. Asjaolu, et olulise tegevuspiiranguga 

naiste seas on kõige rohkem neid, kellel on algharidus või 

sellest madalam haridustase, on põhjendatav sellega, et 

olulise tegevuspiiranguga vanemate naiste seas on madala 

haridustasemega naiste osatähtsus suurem kui teistes rüh-

mades. Kui tegevuspiiranguta inimeste seas on kõrgema 

haridustasemega naisi oluliselt rohkem kui mehi, siis oluli-

se tegevuspiiranguga inimeste seas ei ole see vahe nii suur. 

Inimeste jaotust haridustaseme järgi, arvestades nende 

seksuaalset identiteeti, ei ole võimalik Eestis kogutavate 

kvantitatiivsete andmetega sisustada, kuivõrd inimeste 

seksuaalse identiteedi kohta suuremates valimiuuringutes 

ei küsita. Olemasolevate andmete põhjal ei ole põhimõt-

telist alust eeldada, et Eestis jaguneksid LGBT rühma esin-

dajad haridustaseme mõttes oluliselt erinevalt kogurahvas-

tikust. Küll aga oli näiteks 2007. aastal läbi viidud LGBT 

inimeste ebavõrdse kohtlemise uuringus12 28 uuringus 

osalenud LGBT inimesest 12 kõrghariduse või rakendusli-

ku kõrgharidusega – neid tulemusi ei saa aga kogu rahvas-

tikule üldistada, kuivõrd tegemist oli kvalitatiivse uuringu-

ga. Samuti näitas LGBT rühma kõrget haridustaset 2012. 

aastal avaldatud ELi LGBT uuring13 (kus osalesid ka Eesti 

inimesed), mille andmetel on ELis umbes pooltel LGBT 

rühma inimestel kõrgem haridus. Siiski võib oletada, 

et oma seksuaalse identiteedi varjamisest loobunud 

LGBT inimeste seas on kõrgema haridusega inimesed 

üle-esindatud: juba mainitud uuringu andmetel arvas 

vaid 24% küsitletud Eesti LGBT inimestest, et nende 

kolleegid või õpingukaaslased teavad nende LGBT staa-

tusest, kuid selles veebipõhises uuringus osalemine tä-

hendas ilmselt lisaks keskmisest suuremale valmidusele 

ja soovile oma seisukohti jagada ka igapäevast interne-

tikasutamist, mis võib viidata, et andmed ei ole esin-

duslikud kogu LGBT kogukonnale laiendamiseks.

11 Vt Eesti Hariduse Infosüsteem (Haridussilm) [www.haridussilm.
ee/?leht=kutse_2]. 08.07.2015. 

12 Strömpl, J. jt (2007). GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis. 
Uuringu lõpparuanne. Tartu: Tartu Ülikool. 

13 European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 
Main results (2012). Vienna: European Union Agency for Funda-
mental Rights. 

õpitulemused 15. eluaastal

PISA testi järgi14 oli Eesti kooliõpilaste keskmine tule-

mus matemaatikas 2012. aastal 521 punkti. Eesti kuu-

lus nende riikide sekka, mis ületasid statistiliselt oluliselt 

OECD keskmist tulemust (494). Võrreldes eelmise PISA 

uuringuga, on Eesti kooliõpilaste tulemus paranenud. 

Poiste tulemus matemaatikas on pisut parem kui 

tüdrukute tulemus (tabel 11). Samuti on eesti õppekeele-

ga koolide õpilaste keskmine tulemus parem kui vene õp-

pekeelega koolide õpilaste tulemus. Samas on võrreldes 

eelmiste PISA testidega, vene õppekeelega koolide maha-

jäämus eesti õppekeelega koolidest vähenenud15.

Eesti õpilased on head matemaatika rakendajad seal, kus 

on vaja olemasolevat mudelit lahendada, kuid kehvemaid 

tulemusi näidati seal, kus oli oluline rakendada mate-

maatikat igapäevaelu probleemi lahendamiseks. Heade 

tulemuste saamiseks on oluline ka õpimotivatsioon. Vä-

lise motivatsiooni hindamisel leidsid Eesti poisid sageda-

mini, et matemaatilisi oskusi on vaja, et saada tulevikus 

hakkama töös, mida soovitakse teha16. Poiste pisut pare-

mad tulemused võivad tuleneda ka sellest, et tüdrukud 

väitsid end tundvat kindlamalt ülesannete lahendamisel, 

mis nõuavad kindlat lahendusalgoritmi, kuid poisid kõigis 

teistest ülesannete tüüpides, sh ülesanded, mis nõuavad 

ka matemaatika rakendamist igapäevaste probleemide la-

hendamisel. Lisaks tunnevad Eesti tüdrukud poistega võr-

reldes matemaatikatunnis rohkem ärevust, mis võib kaasa 

tuua selle, et töid sooritatakse alla oma tegelike võimete17. 

Seepärast võib oletada, et matemaatika õpetamisel kasu-

tatav võttestik sobib paremini poiste vajadustega. Lisate-

guriks tulemuste erinevuse juures võib lugeda asjaolu, et 

poiste suurem väljalangevus põhikoolist tüdrukutega võr-

reldes on testi toimumise ajaks (15. eluaasta) juba teatud 

määral aset leidnud, seega on nõrgemate tulemustega ja 

vähem motiveeritud poisid koolist juba lahkunud ja neil ei 

ole võimalik PISA testi sooritada (vt ptk 4.2.). Seega võib 

14 Tire, G.; Lepmann, T.; Jukk, H.; Puksand, H.; Henno, I.; Lindemann, 
K.; Kitsing, M.; Täht, K.; Lorenz, B. (2013). PISA 2012 – Eesti tu-
lemused. Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused mate-
maatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Tallinn: 
Innove, Haridus- ja Teadusministeerium.

15 Lepmann, T. (2013). Matemaatika. PISA 2012 Eesti tulemused. 
Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium. 

16 Jukk, H. (2013). Õpilaste tahe ja motivatsioon õppida matemaa-
tikat. PISA 2012 Eesti tulemused. Tallinn. Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium.

17 Jukk, H. (2013). Uskumused ja osalemine matemaatikaga seotud 
tegevustes. PISA 2012 Eesti tulemused. Tallinn: Haridus- ja Tea-
dusministeerium. 

tabel 11. 
matemaatiKa tulemused soo ja 

õppeKeele järgi (punKtid)
Allikas: PISA uuring 2009, 2012

Sugu PISA 
2012

PISA 
2009

Õppekeel PISA 
2012

PISA 
2009

Poisid 523 516 eesti 529 521

Tüdrukud 518 508 vene 498 483
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oletada, et PISA testi sooritavad Eesti koolides ainult kesk-

miste ning tugevamate tulemustega poisid, kuid nii nõrka-

de, keskmiste kui ka tugevamate tulemustega tüdrukud, 

mis võimendab poiste matemaatikaalast edukust mõjuta-

vate tegurite rolli veelgi. 

Võrreldes Soome õpilaste tulemusega, oli Eesti õpilaste 

keskmine tulemus matemaatikas kahe punkti võrra kõr-

gem, üldises pingereas oli Soome 2012. aastal kohe Eesti 

järel (Eesti 10. ja Soome 11. koht). Läti ning Suurbritan-

nia õpilaste keskmised tulemused jäid pisut madalamaks. 

Suurbritannia õpilased said keskmiselt 494 punkti (26. 

koht) ning Läti õpilased 491 punkti (28. koht). 

Eesti kooliõpilaste keskmine tulemus funktsionaalses lu-

gemises (516) ületab samuti statistiliselt oluliselt OECD 

keskmist tulemust (496). Erinevalt matemaatika tulemus-

test näitasid funktsionaalses lugemises Eesti tüdrukud pa-

remaid tulemusi kui poisid, kusjuures vahe oli matemaa-

tikaga võrreldes märksa suurem (vastavalt 44 punkti ja 5 

punkti). Samuti on eesti õppekeelega koolide õpilaste tu-

lemus parem kui vene õppekeelega koolide õpilaste tule-

mus. Samas on vene õppekeelega poiste ja tüdrukute tule-

mused paranenud rohkem kui eesti õppekeelega õpilaste 

tulemused. Ka teistes OECD riikides on üldiselt tüdruku-

te tulemus funktsionaalses lugemisoskuses poiste omast 

parem. Sealjuures on Eestis poiste ja tüdrukute tulemus-

te erinevus suurem kui OECD riikides keskmiselt. Poiste ja 

tüdrukute tulemused on küll paranenud, kuid tulemuste 

erinevus ei ole vähenenud (tabel 12). Üldise paranenud lu-

gemisoskuse taga võib olla kaudselt eesti keele riigieksami 

korralduse muutus: alates 2012. aastast on vaja sooritada 

eksamil ka lugemisülesanne ning seetõttu on vaja ka õpi-

laste funktsionaalset lugemisoskust arendada18. 

Arvestades ülaltoodud diskussiooni koolist väljalangevu-

sest, illustreerib nii suur erinevus funktsionaalse lugemise 

tulemustes tüdrukute kasuks muuhulgas ilmselt seda, et 

selles osas on koolides kasutatavad õpetamismeetodid ko-

hasemad just tüdrukutele ning poiste vajadused nii moti-

vatsiooni kui ka toe osas jäävad pigem katmata.

Võrreldes Soome õpilaste tulemusega, oli Eesti õpilaste 

keskmine tulemus funktsionaalses lugemises kaheksa punk-

ti võrra madalam, üldises pingereas oli Soome 2012. aastal 

6. kohal ja Eesti 11. kohal. Läti ja Suurbritannia õpilaste 

keskmised tulemused jäid pisut madalamaks. Suurbritan-

nia õpilased said keskmiselt 499 punkti (23. koht) ja Läti 

õpilased 489 punkti (29. koht). 

Eesti kooliõpilaste keskmine tulemus loodusteadustes 

(541) on OECD keskmisest tulemusest (501) märgatavalt 

kõrgem. Eesti õppekeelega koolide õpilaste tulemus (549) 

on kõrgem kui vene õppekeelega koolide õpilaste kesk-

mine (514). Soo järgi ei ole tulemused statistiliselt oluli-

selt erinevad. Kuigi eesti õppekeele puhul on tüdrukute 

tulemus pisut parem kui poistel, siis vene õppekeelega 

tüdrukute tulemus on vene õppekeelega poiste tulemu-

sest nõrgem. Poiste ja tüdrukute tulemuste erinevus on 

eelmise PISA testiga võrreldes vähenenud.

18 Puksand, H. (2013). Lugemine. PISA 2012 Eesti tulemused.        
Tallinn: Haridus- ja Teadusministeerium. 

tabel 12. 
funKtsionaalne lugemine soo ja õppeKeele järgi (punKtid)

Allikas: PISA uuring 2012

tabel 13. 
loodusteaduste tulemused soo ja õppeKeele järgi (punKtid)

Allikas: PISA uuring 2012

Sugu Kokku Eesti õppekeel Vene õppekeel

Poisid 494 500 471

Tüdrukud 538 546 504

Soo järgi Kokku Eesti õppekeel Vene õppekeel

Poisid 540 546 517

Tüdrukud 543 551 510
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Võrreldes Soome õpilaste tulemusega, oli Eesti õpilaste 

keskmine tulemus loodusteadustes nelja punkti võrra ma-

dalam, üldises pingereas oli Soome 2012. aastal 5. kohal 

ning Eesti 6. kohal. Läti ning Suurbritannia õpilaste kesk-

mised tulemused jäid madalamaks. Suurbritannia õpilased 

said keskmiselt 514 punkti (21. koht) ning Läti õpilased 

502 punkti (25. koht).

täisKasvanud inimeste osKused

funKtsionaalne lugemisosKus

Eesti keskmine tulemus PIAAC uuringu lugemisülesanne-

tes oli 275,9 punkti. Eesti meeste keskmine tulemus oli 

275 punkti ning naistel 277 punkti. Naised saavutasid kõi-

kides vanuserühmades mõnevõrra paremaid tulemusi kui 

mehed. Kõige suurem on tulemuste erinevus vanuserüh-

mas 16–24  (joonis 43).

Eesti meeste tulemus ületab uuringus osalenud riikide 

meeste keskmist tulemust vanuserühmades 16–24, 25–34 

ja 55–65 eluaastat. Samas jäädakse Soome meeste tule-

mustele alla kõigis vanuserühmades. Eesti naiste tulemu-

sed ületavad aga uuringus osalenud riikide naiste keskmist 

kõigis vanuserühmades. Samamoodi nagu meeste puhul 

on ka Eestinaiste tulemused peaaegu kõikides vanuserüh-

mades madalamad kui Soome naistel.

Lugemisülesannete tulemusi vastajate keelelise tausta järgi 

analüüsides ilmneb, et nende vastajate tulemus, kes on 

Eestis sündinud ja räägivad eesti keelt, on pisut kõrgem 

(279) kui neil, kes on küll Eestis sündinud, kuid räägivad 

mingit muud keelt (273). Mõnevõrra madalam oli funkt-

sionaalne lugemisoskus neil, kes on sündinud mõnes 

muus riigis ning kõnelesid muud keelt (256), kuid siin tu-

leb arvestada, et vähemalt osal neist ei olnud ilmselt või-

malik valida emakeelseid ülesandeid. 

arvutusosKus 
(matemaatiline KirjaosKus)

Matemaatilise kirjaoskuse puhul on uuringu järgi Eesti 

keskmine tulemus 273,1 punkti. Eesti meeste keskmine 

tulemus arvutusülesannetes on pisut kõrgem (276) kui 

naistel (270). Meeste tulemused on kõrgemad peaaegu 

kõigis vanusegruppides (erandiks on vaid kõige vanem va-

nusegrupp) (joonis 44). 

Eesti meeste tulemused on kõigi uuringus osalenud riiki-

de meeste tulemustest paremad vanuserühmades 16–24, 

25–34 ja 45–54 eluaastat. Samamoodi kui lugemisüles-

annete, olid ka arvutusoskuse puhul Soome meeste tule-

mused kõigis vanusegruppides paremad kui Eesti meestel. 

Eesti naiste arvutusoskused ületavad uuringus osalenud 

riikide naiste keskmist kõigis vanusegruppides. Kõige va-

nema vanuserühma puhul on Eesti naiste keskmine tule-

mus parem ka kui Soome naistel.

Eestis sündinud ning eesti keelt rääkivate inimeste tule-

mused arvutusoskuses on pisut kõrgemad (275,4) kui neil, 

joonis 43. 
16–65-aastase rahvastiKu KesKmine tulemus 

lugemisülesannetes soo ja vanuserühma järgi (punKtid)
Allikas: PIAAC uuring 2012*

joonis 44. 
16–65-aastase rahvastiKu KesKmine tulemus arvutusosKuses 

soo ja vanuserühma järgi (punKtid)
Allikas: PIAAC uuring 2012

* Riikide andmed OECD. Education GPS [gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=EST&treshold=10&to-
pic=AS] 07.09.2015. 
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kes on küll Eestis sündinud, kuid räägivad mõnda muud 

keelt (269,9). Uuringu järgi on arvutusoskus mõnevõrra 

madalam neil inimestel, kes ei ole Eestis sündinud ning ei 

kõnele eesti keelt (259,2).

täisKasvanud elaniKe 
probleemilahendusosKus

Täiskasvanud elanike probleemilahendusoskuse hindami-

sel tehnoloogiarikkas keskkonnas on OECD PIAAC uurin-

gus jaganud inimesed tulemuste järgi eri tasemetele.

Meeste tulemused olid pisut paremad kui naiste tule-

mused. Alla esimese taseme tulemusi on meeste hulgas 

vähem kui naiste seas ning kõrgema taseme (tase III) 

saavutas meeste seas rohkem osalejaid kui naiste seas 

(tabel 14), kuid soolised erinevused tervikuna ei ole mär-

kimisväärsed. 

Võrdlusriigis Soomes on olukord Eestiga sarnane: naiste 

seas oli alla I taseme saanuid rohkem kui meeste seas ning 

kõrgema taseme tulemusi said Soome mehed naistest 

enam.

Nooremates vanuserühmades on kõrgema taseme saanuid 

oluliselt rohkem kui vanemates vanusegruppides ning vas-

tupidi, alla esimese taseme saanuid on vanemaealiste seas 

märkimisväärselt rohkem kui nooremates vanusegruppides 

(joonis 45). Seega võib öelda, et vanuseti on erinevused 

väga tähelepanuväärsed ja selle põhjused vajavad lisaana-

lüüsi.

Kokkuvõtvalt on Eesti täiskasvanud inimeste soost ja ko-

dusest keelest tulenevad oskuste erinevused väikesed – 

seega ei ole lõhed nende gruppide oskuste vahel Eestis 

suured19. 

Kuivõrd PIAAC uuringus ei ole küsitud vastajate seksuaal-

se identiteedi ning tegevuspiirangute kohta, ei ole nende 

rühmade järgi võimalik tulemusi analüüsida. Küll aga on 

Sotsiaalkindlustusameti ja PIAAC andmed sidunud Masso 

jt (2014) ning leidnud, et püsiva töövõimetuse või tege-

vuspiiranguga inimeste seas on rohkem neid, kes on teh-

noloogiarikkas keskkonnas mahajääjad, ning vähem neid, 

kes on tipud20.

19 Halapuu, V., Valk, A. (2013). Täiskasvanute oskused Eestis ja 
maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused. Tartu: Haridus- ja 
Teadusministeerium. 

20 Masso, M. jt (2014). Infotöötlusoskuste tipud ja mahajääjad Ees-
tis: PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 3. Tartu: Haridus- ja 
Teadusministeerium.

tabel 14. 
probleemilahendusosKuse tase soo ja 

Keelelise tausta järgi (%)*

Allikas: PIAAC uuring 2012

joonis 45. 
probleemilahendusosKuse tase 

vanuserühma järgi (%) 
Allikas: PIAAC uuring 2012

 Sugu, keeleline taust Alla I taseme Tase I Tase II Tase III

Mehed 12,7 28,7 23,3 5,0

Naised 14,7 29,4 23,2 3,7

Eestis sündinud ja eesti keelt kõnelevad 13,3 30,3 25,3 4,8

Eestis sündinud ja muud keelt kõnelevad 10,4 22,2 22,6 5,3

Välismaal sündinud ja eesti keelt kõnelevad 18,5 23,6 11,0 1,4

* Tabeli read ei anna kokku 100%, kuna probleemilahendusoskuste hindamist viidi läbi tehnoloogilises keskkonnas ning 
vastajad, kellel ei olnud arvuti kasutamise kogemust või kes ei läbinud IKT testi, ei sooritanud seda probleemilahendusos-
kuste testi ja seetõttu nende tulemused puuduvad.
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4.2. haridusele ligipääs

•	 Põhiharidusest väljalangevus

 Indikaator mõõdab ebavõrdsust hariduse kättesaada-

vuses. 

•	 Huvihariduses osalemine

 Indikaator mõõdab kooliõpilaste võimalusi osaleda õp-

petöövälises tegevuses. 

•	 Täiskasvanute osalemine formaalses või mitte-

formaalses õppes

 Indikaator mõõdab elukestvas õppes osalemist.

•	 Bakalaureuseõppe esmakursuslaste jaotus

 Indikaator mõõdab inimeste valikuid ja võimalusi 

kõrghariduse omandamisel.

•	 Erialagruppide segregatsioon

 Indikaator mõõdab ebavõrdsust haridustulemustes. 

oluKord eestis

põhiharidusest väljalangevus

Haridussüsteemist väljalangemine on suurim probleem põ-

hihariduse tasemel, kuivõrd inimene on Eestis koolikohus-

tuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks 

saamiseni21. Kui võrrelda väljalangevust viimasel neljal õp-

peaastal, on see vähenenud. Kõige suurem on väljalange-

vus 3. kooliastmel22 nii poiste kui ka tüdrukute seas. Põhi-

haridusest väljalangevus kokku oli 2013/2014. õppeaastal 

0,5% (joonis 46). 

Võrreldes põhiharidusest väljalangevust näiteks Soomega, 

oli UNESCO23 andmetel kumulatiivne väljalangevus põhi-

hariduses Soomes 2012. aastal 0,2%, samas kui Eestis oli 

sama näitaja 0,38%. Poiste seas oli Soomes väljalangevus 

0,4% ning Eestis 0,66%. Tüdrukute seas oli väljalangevus 

väiksem – Eestis 0,07% ning Soomes 2011. aastal 0,08% 

(2012. aasta kohta vastav teave puudus).

Keskmist koolist väljalangevuse vanust analüüsides ilm-

neb, et võrreldes 2010/2011. õppeaastaga, on keskmine 

põhiharidusest väljalangeja nooremas vanuses. Enamjaolt 

on tüdrukute seas keskmine põhiharidusest väljalangeja 

noorem kui poiste seas (tabel 15). 

21 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. RT I, 2010, 41, 240. 
22 Põhikooli õppeastmed on järgmised: 1. kooliaste – 1.–3. klass; 2. 

kooliaste – 4.–6. klass; 3. kooliaste – 7.–9. klass (Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadus § 2 lg 1). 

23 UNESCO andmebaas data.uis.unesco.org/index.as-
px?queryid=157#]. 09.07.2015. 

joonis 46. 
põhiharidusest väljalangevus soo järgi 

(sõltumata õppevormist) (%)
Allikas: EHIS

tabel 15. 
põhiharidusest väljalangejate KesKmine vanus 

(sõltumata õppevormist)
Allikas: EHIS

Aasta 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Koolilaste sugu Tüdrukud Poisid Kokku Tüdrukud Poisid Kokku Tüdrukud Poisid Kokku Tüdrukud Poisid Kokku

2. kooliaste 17,5 18,6 18,2 19,2 17,1 18,1 13,8 16,4 15,7 16,6 15,0 15,5

3. kooliaste 20,4 21,1 x,9 21,2 21,0 21,1 20,9 21,5 21,3 20,8 21,3 21,1

Põhiharidus 20,0 20,9 20,6 20,8 20,7 20,7 19,5 20,8 20,4 19,8 20,3 20,1
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Koolist väljalangevus on kõige suurem probleem üldha-

riduse kolmandas astmes. Kooli õppekeele järgi väljalan-

gevust analüüsides selgus, et eesti õppekeelega (sh ees-

tikeelne õpe keelekümbluskoolides ning eesti viipekeel) 

koolidest on väljalangevus olnud vaatlusalustel aastatel 

stabiilselt umbes 0,5%.

Samal ajal on muu õppekeelega (sh vene, inglise ja soo-

me õppekeelega) koolides väljalangevus suurenenud. Kui 

2010/2011. õppeaastal oli muu õppekeelega koolides välja-

langevus oluliselt väiksem kui eesti õppekeelega koolides (um-

bes 0,3%), siis alates 2012/2013. õppeaastast on muu õppe-

keelega koolides väljalangevus suurem kui eesti õppekeelega 

koolides (joonis 47). 

Eesti haridussüsteemist ei ole võimalik eraldi teavet saada 

puude või tervisest tingitud tegevuspiiranguga inimeste 

ja nende õppimise või väljalangevuse kohta eri haridu-

sastmetel. Seega ei ole ka siinkohal võimalik analüüsida 

põhiharidusest väljalangevust tegevuspiirangu järgi. Siis-

ki on Statistikaamet analüüsinud varakult koolist lahku-

nuid (ehk kui põhihariduse omandamine on pooleli jää-

nud) 18–24-aastaste hulgas. Kui kokku oli 2013. aastal 

18–24-aastaste seas varakult koolist lahkunuid 9,9%, siis 

ametliku tegevuspiiranguga inimeste seas oli sama näita-

ja 40%. Töövõimepiiranguga24 inimeste seas oli see näi-

taja 2011. aastal 29,2%. Seega võib tegevuspiiranguga 

ja töövõimepiiranguga inimestel olla koolisüsteemis ta-

kistusi, mis ei võimalda neil haridust omandada25. 

huvihariduses osalemine

Kuni 19-aastaste õpilaste osalemine huvihariduses26 on vii-

mastel aastatel pidevalt suurenenud27. Poisid osalevad hu-

vihariduses vähem kui tüdrukud, kuigi ka nende seas on 

huvihariduses osalemine järk-järgult kasvanud (joonis 48). 

Haridussilma andmetel on poiste seas kõige populaarsem 

huvitegevuse valdkond sport. Näiteks 2013/2014. õppe-

aastal osales mõne spordiga seotud huvikooli tegevuses 

62,9% kõigist kuni 19-aastastest huviharidusega tege-

levatest poistest. Tüdrukute seas on kõige populaarsem 

valdkond muusika ja kunst, kus 2013/2014. õppeaastal 

osales kokku 41,4% kõigist kuni 19-aastastest huvihari-

dusega seotud tüdrukutest. Tehnikaga seotud huviharidu-

24 Leinbock ja Sakkeus (2014) on andmete puhul, mis pärinevad 
ETU küsimustikust, kasutanud tervisest tulenevate piirangute pu-
hul töövõimepiirangu asemel töötegevuspiirangu mõistet. Mõiste 
erineb tavapärasest tegevuspiirangu mõistest seetõttu, et ETU 
tervise teemaploki küsimustes on piirangud seotud konkreetselt 
töötegemise ja töötegemise võimega, mitte aga igapäevatege-
vustega, nagu nt ESU küsimustikus.

25 Leinbock, R., Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga elanike üldise-
loomustus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statis-
tikaamet. 

26 Haridussilma andmetes kajastuvad huvikoolid, kus 10. novembri 
seisuga on EHISes registreeritud vähemalt üks õppekava ning pe-
dagoogide ja õppurite andmed on kinnitatud.

27 Mudeli edaspidisel rakendamisel võiks analüüsida, kas see enne 
(kuni 2010) langes (seejuures, kas langes alates majanduskriisist, 
st tegu oli ajutise langusega) või on kasv olnud püsiv – ja sel 
juhul alates mis perioodist.

joonis 47. 
3. Kooliastmest väljalangevus (ainult statsionaarne õpe) 

Kooli õppeKeele järgi (%)
Allikas: EHIS, Haridussilm*

joonis 48. 
Kuni 19-aastased huvihariduses* osalevad isiKud soo järgi, 

osaKaal samaealisest rahvastiKust (%)**

Allikas: autorite arvutused Haridussilma ja Statistikaameti andmete põhjal

*  Vt Eesti Hariduse Infosüsteem (Haridussilm) [www.haridussilm.ee/?leht=huvi_3]. 11.07.2015. 

* Kuivõrd vähemalt osa nende huvialadega saab tegeleda ka väljaspool huvikoole, oleks otstarbekas neid andmeid edaspidi 
täiendada näiteks küsitluspõhiste andmetega.

** Tulemuste tõlgendamisel peab arvestama, et hariduse kohta on andmed õppeaasta kohta, aga rahvastiku kohta on esitatud 
kalendriaasta keskmine näitaja.
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ses osales 2,4% huviharidusega seotud poistest ning vaid 

0,7% tüdrukutest. Loodusvaldkonnaga seotud huvitege-

vuses osales huvitegevusega seotud poistest 1,4% ning 

tüdrukutest 1,5%.

Kõige rohkem osaletakse huvihariduses vanuserühmades 5–9 

ja 10–14. Kõigis vanuserühmades on huvihariduses osalemine 

kasvanud ning kõigis vanuserühmades osalevad tüdrukud sa-

gedamini huvikoolide töös kui poisid (joonis 49).

Huvikooli õpilastest on nii poiste kui ka tüdrukute hulgas 

enamus eesti emakeelega. Muu emakeelega õpilaste arv 

on viimastel õppeaastatel pisut kasvanud. Huvikoolide 

õpilaste jaotus emakeele järgi on võrdlemisi sarnane kogu 

rahvastiku jaotusega emakeele järgi. Rahva- ja eluruumide 

loenduse järgi oli eesti emakeelega 0–17-aastaseid um-

bes 74,3% ning muu emakeelega 0–17-aastaseid umbes 

25,7% (joonis 50). 

täisKasvanute osalemine formaalses 
või mitteformaalses Koolituses

Kokku osales 2014. aastal tööalastel täiendus- või üm-

berõppekursustel 3,4% 15–74-aastastest inimestest. 

15–74-aastastest meestest osales täiendus- või ümberõp-

pekursustel 2,6% ning sama vanadest naistest 4%. Töö-

alasel enesetäiendamisel võib, kuid ei pruugi olla oluline 

mõju tööturu tulemitele nagu sissetulek ja hõives püsimine. 

Õppimise juures eristatakse formaalset õpet, st õppimist 

tasemeõppes mingi haridustaseme omandamiseks; mitte-

formaalset õpet, st enesetäiendamist koolitustel osalemise 

kaudu; ja informaalset õpet, mis leiab aset pigem iseseis-

valt ja pole institutsionaalselt korraldatud. Üldiselt võib väl-

jaspool tasemeõpet toimuva tööalase enesetäiendamise 

jagada kaheks: mitteformaalseks institutsionaalselt korral-

datuks (nt koolitused, mille läbimisel saab vastava tunnis-

tuse) ja informaalseks ehk iseseisvaks (nt erialakirjanduse 

lugemine). On leitud, et naiste jaoks on mitteformaalsel 

täienduskoolitustel osalemine väga oluline, et anda po-

tentsiaalsele tööandjale signaal oma kompetentsusest ja 

saavutada tööturul võimalikult soodne positsioon (infor-

maalse enesetäiendamise korral selline signaal, nt kursus-

tel osalemise tunnistus, puudub)28. Enese mitmekülgne 

täiendamine on ka kõrgel positsioonil püsimise eeldus. 

On välja toodud, et mehed ei saa enesetäiendamisest nii 

suurt kasu kui naised, vaid nad saavad kasu eeskätt sooga 

seotud staatusest29. Sellist tendentsi ei tohiks ekslikult tõl-

gendada kui objektiivset vajadust, et naised peavad enda 

teadmisi meestega võrreldes enam täiendama. Seda tuleks 

28 Vt ka Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly 
Journal of Economics 87, pp. 355–374. 

29 Roots, A. (2012). Enesetäiendamise viisi ja kõrgema ametiposit-
siooni seos meeste ja naiste puhul. Sooline ebavõrdsus tööelus: 
arengud Eestis ja rahvusvaheline võrdlus. Tartu: Tartu Ülikool; 
Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in 
the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of 
Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool; Roosmaa, E.-L.; Aavik, K. (2015). Gender gaps in 
adult learning: participation in Estonia in comparison to other Eu-
ropean countries. Rmt: Roosalu, Triin; Höfacker, Dirk (Ed.). Rethin-
king Gender, Work and Care in a New Europe: Theorising Markets 
and Societies in the Post-Postsocialist Era. Palgrave Macmillan.

joonis 49. 
1–19-aastased huvihariduse õpilased soo ja 

vanuserühma järgi, osaKaal samaealisest rahvastiKust (%)
Allikas: autorite arvutused Haridussilma ja Statistikaameti andmete põhjal

joonis 50. 
1–19-aastased* huvihariduses õppivad isiKud emaKeele 
ja soo järgi, osaKaal Kõigist õppivatest isiKutest** (%)

Allikas: Haridussilm

* Edaspidi võiks rühmas 1–19-aastased eristada mitut vanusegruppi.
** Edaspidi võiks indikaator arvestada lisaks õppijate jaotumisele rühmade vahel pigem eri rühmade osalemist õppimisel; 

rühmadevahelise ebavõrdsuse näitajaks võiks olla pigem üle- ja alaesindatuse indikaator.
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käsitleda osana soosüsteemist, kus naised peavad signa-

liseerima enda kompetentsust meestega sama positsioo-

ni saavutamiseks läbi formaalse enesetäiendamise. Sama 

nähtust kirjeldab ka asjaolu, et naiste seas on meestega 

võrreldes rohkem kõrgharidusega inimesi (vt ptk 4.1.)

Koolitustel osalejad olid peamiselt 25–49-aastased 

(66,8%) ehk tööealised inimesed. Ligikaudu kolman-

dik koolitustel osalejaid kuulus vanuserühma 50–74. 

15–24-aastaseid osales tööalastel täiendus- või ümberõp-

pekursustel 3,8%, mis on ka loogiline, kuna selles vanuses 

noored veel õpivad või on äsja õpingud lõpetanud ning 

tööturule siirdunud. Koolitustel osalenud naiste hulgas oli, 

võrreldes koolitustel osalenud meestega, pisut suurem nii 

15–24-aastaste kui ka 50–74-aastaste osakaal (joonis 51). 

Peamiselt olid täiendus- või ümberõppekoolitustel osalejad 

eestlased (78,6%), vene rahvusest inimesi osales koolitus-

tel 17,5% ning muust rahvusest inimesi 3,9%. See räägib 

eestlaste mõningasest üleesindatusest koolitusel osalejate 

seas ning vastavalt teiste rahvuste alaesindatusest, mis vii-

tab ebavõrdsetele täienduskoolitusvõimalustele.

Tööalastel täiendus- või ümberõppekursustel osalenud 

meeste hulgas on eestlasi märkimisväärselt rohkem kui 

vene või muu rahvuse esindajaid. Ka naiste seas osalevad 

täienduskoolitustel pigem eestlased, kuid umbes viiendik 

täienduskoolitustel osalenud naistest on siiski ka vene rah-

vuse esindajad (Joonis 52). Võib olla, et vene rahvusest 

naised tajuvad eriti tugevalt vajadust signaliseerida oma 

kompetentsust formaalse täienduskoolituse kaudu, kuna 

nad on nii soo kui rahvuse poolest tööturul ebasoodsa-

mas olukorras, kuid täpsed uuringud selle kohta puudu-

vad30. Samas võivad koolitused, kus osalevad mehed, olla 

mõnevõrra erinevad nendest, kus osalevad naised – kui 

koolitustel osalemist üldiselt ei pea näiteks juhina töötavad 

mehed enda jaoks oluliseks, siis neid koolitusi, kus ise osa-

leti, võidakse näha kas prestiižsemana või siis pigem mee-

lelahutuslikuna31. On võimalik, et vene rahvusest meeste 

positsioon tööturul ei ole võrreldav eestlastest meeste po-

sitsiooniga, mistõttu ka nende juurdepääs sedalaadi koo-

litustele on halvem.

Kui võrrelda 18–74-aastaste osalemist formaalses või mit-

teformaalses õppes32 Eurostati andmetel, selgub, et Eesti 

elanikud osalevad Läti elanikega võrreldes rohkem for-

maalses või mitteformaalses õppes. Eestis osales õppes 

kokku 15,5% 18–74-aastastest inimestest. Meeste seas oli 

vastav näitaja 13,6% ning naiste seas 17,2%. Lätis osales 

koolitustel kokku 9,6% inimestest, sh meestest 9,1% ning 

naistest 9,9%. Suurbritannias ja Soomes oli formaalses 

30 Vt Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in 
the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of 
Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

31 Roosmaa, E.-L.; Aavik, K. (2015). Gender gaps in adult learning: 
participation in Estonia in comparison to other European countri-
es. Rmt: Roosalu, T.; Höfacker, D. (toim). Rethinking Gender, Work 
and Care in a New Europe: Theorising Markets and Societies in 
the Post-Postsocialist Era. Palgrave Macmillan.

32 Siinkohal on tegemist laiema mõistega kui joonistel toodud osa-
lemine tööalastel täiendus- või ümberõppekursustel, kuid mõ-
lemad arvestavad osalemist küsitlusele eelnenud nelja nädala 
jooksul.

joonis 51. 
tööalastel täiendus- või 

ümberõppeKursustel osalejad 
soo ja vanuse järgi (%)

Allikas: ETU 2014

joonis 52. 
15–74-aastased tööalastel täiendus- või 

ümberõppeKursustel osalejad 
soo ja rahvuse järgi (%)

Allikas: ETU 2014
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 Aasta 2012/2013 2013/2014 

 Vanus / sugu Kokku Mehed Naised Kokku Mehed Naised

20–24 1,2 1,1 1,3 1,7 1,8 1,7

25–29 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6

30–34 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,5

35–39 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,6

40–44 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6

45–49 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4

50–54 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,3

55–59 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

ja mitteformaalses õppes osalemine sagedasem kui Ees-

tis. Suurbritannias osales formaalses või mitteformaalses 

õppes kokku 18,3% elanikest, sh meestest 16,9% ning 

naistest 19,7%; Soomes aga kokku 26,8% elanikest, seal-

hulgas meestest 23,2% ning naistest 30,3%. Seega kõigis 

vaadeldud riikides olid naised aktiivsemad formaalses või 

mitteformaalses õppes osalejad.

Lisaks tööalastele koolitustele ning kraadiõppele (bakalau-

reuseõppe esmakursuslaste jaotus tuleb vaatluse alla järg-

mises osas) on võimalik eneseharimise eesmärgil osaleda 

ka vaba- ehk huvihariduslikel kursustel. Võrreldes alaea-

listega ning ka gümnaasiumiealistega, on 20–59-aastaste 

seas märkimisväärselt vähem huvihariduses osalejaid, sa-

mas on viimastel aastatel sedalaadi huvihariduses osalejate 

arv suurenenud (tabel 16).

Lisateavet täiskasvanute teadmiste-oskuste täiendamise 

kohta, sh nii huvitegevuse kui ka näiteks informaalse õp-

pimise osas annavad erinevad küsitlused (näiteks uuring 

„Mina. Meedia. Maailm“), samuti Statistikaameti vaatlu-

sed (ETU, täiskasvanute koolituse uuring jms), mistõttu on 

otstarbekas edaspidi ka neid käsitleda.

baKalaureuseõppe 
esmaKursuslaste jaotus

Bakalaureuseõppe esmakursuslaste seas oli kõigil vaatlusalus-

tel aastatel naisi rohkem kui mehi, kusjuures naiste ja meeste 

proportsioon on püsinud sarnases suurusjärgus. Asjaolu, et 

bakalaureuseõppe esmakursuslaste seas on naisi rohkem kui 

mehi, toob kaasa selle, et ka tulevikus on kõrgharidusega ini-

meste seas naisi rohkem kui mehi (joonis 53).

Kuna enamjaolt minnakse kõrgharidust omandama kohe 

pärast gümnaasiumit, siis on ootuspärane, et kõige noore-

mas vanusegrupis (kuni 20-aastased) on meeste ja naiste 

jaotus väga sarnane kõigi bakalaureuseõppe esmakursus-

laste soolise jaotusega. Kõige võrdsem on sooline jaotus 

esmakursuslaste seas vanuserühmas 21–23. Üle 30-aas-

taste seas on kõrgharidusõpingute alustajate seas mehi 

vaid umbes kolmandik (joonis 54). 

Üleeuroopalise üliõpilaste olukorra uuringu EUROSTUDENT 

V andmetel on vene õppekeeles keskhariduse omandanud 

noored Eesti kõrgharidusõppes alaesindatud, võrreldes 

nende osakaaluga kogu rahvastikus ning keskhariduse 

omandanute seas. On võimalik, et Vene noored jätkavad 

oma haridusteed mujal kui Eesti kõrgharidussüsteemis. 

Seda toetavad ka teiste uuringute33 tulemused, kus on lei-

tud, et Vene noored õpivad eestlastega võrreldes väiksema 

tõenäosusega avalik-õiguslike ülikoolide riigieelarvevälistel 

õppekohtadel ning sageli soovivad vene õppekeelega 

noored rohkem jätkata oma õpinguid mõnes välisriigis. 

Vene õppekeelega kooli lõpetanud noorte valik jätkata 

õpinguid mõnes välisriigis võib olla tingitud sellest, et 

ülikooliharidus on Eestis kättesaadav valdavalt eesti keeles 

33 Mägi, E. jt (2010). Õiglane ligipääs kõrgharidusele Eestis. Tallinn: 
Poliitikauuringute Keskus Praxis; Mägi, E., Nestor, M. (2012). Koo-
lilõpetajad ja nende karjäärivalikud. Tallinn: Poliitikauuringute 
Keskus Praxis. 

tabel 16. 
20–59-aastased huvihariduses õppivad isiKud soo järgi, 

osaKaal samaealisest rahvastiKust (%)
Allikas: autorite arvutused Haridussilma ja Statistikaameti andmete põhjal

joonis 53. 
baKalaureuseõppe esmaKursuslaste jaotus 

soo järgi (%)
Allikas: EHIS

joonis 54. 
baKalaureuseõppe esmaKursuslaste jaotus 

soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: EHIS

Märkus: tabelis on kajastatud vaid need huviharidusega tegelejad, kes õpivad huvikoolides, mis on EHISes registreeritud
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ja 2007. aastal kehtestatud nõue, et gümnaasiumis peavad 

õpilased õppima eesti keeles, vähemalt 60% minimaalsest 

kohustuslikust õppemahust, ei ole veel toonud kaasa eesti 

keele oskuse paranemist venekeelsete õpilaste seas34. In-

tegratsioonimonitooringu (2015) andmeil pidasid võima-

lusi haridusteed jätkata eesti ja muust rahvusest emakee-

lega noorte seas võrdseks need, kes lähtusid formaalsetest 

reeglitest (nt formaalsed sisseastumistingimused), kuid 

ebavõrdseks need, kes arvestasid tegeliku olukorraga ha-

ridussüsteemis (nt koolist saadud ettevalmistus)35. Samas 

hindasid eestlased kõrghariduse kättesaadavust venekeel-

setele noortele keskmiselt 3,3 palliga (4-pallisel skaalal), 

ent teised rahvused pidasid venekeelsete noorte võimalusi 

kõrgharidusele ligipääsuks märksa halvemaks – 2,6 palli36.

Tegevuspiiranguga noortel inimestel on küllaltki suur soov 

õppida. 2009. aastal tehtud puuetega inimeste uuringu 

andmetel soovis 16–29-aastastest õppida 58%. Sealhul-

gas vaid 22% õppiski tol hetkel nii palju kui soovis, 7% 

küll õppis, ent oleks soovinud õppida rohkem, ning 29% 

ei õppinud üldse, kuigi oleks seda soovinud37. Õppimist 

takistavad nii halb tervislik seisund kui ka majanduslikud 

põhjused. Olulist rolli mängivad ka ühiskonnast tulenevad 

piirangud, nagu ligipääsu puudus informatsioonile, õp-

pimiskohale ja tugiisikule ning abivahendite ja seadmete 

puudus. Samas leiab 10% 16–29- aastastest tegevuspii-

ranguga noortest, et neid takistab õppimast hirm eelar-

vamuste ees38. Ka 30–49-aastaste tegevuspiiranguga ini-

meste seas on suhteliselt suur osa neid, kes ei õpi, kuid 

tegelikult sooviks õppida – 26%39. Keskealised inimesed 

pigem ei läheks uut haridust omandama, vaid sooviksid 

õppida täiendusõppe formaadis40. Selle kohta, kui palju 

on bakalaureuseõppes tegevuspiiranguga õpilasi, puu-

dub Eesti riigil täpne ülevaade. Selline ülevaade on olemas 

vaid kohustusliku põhihariduse kohta41. Küll aga võib väl-

ja tuua, et näiteks EUROSTUDENT V42 andmetel oli 2013. 

34 Haridus- ja Teadusministeeriumi 2015. aastal koostatud analüüs 
ja ettepanekud eesti keele õppe tõhustamiseks põhikoolis leiab, 
et „võrreldes 2011. aasta ning 2014. aasta eesti keel teise kee-
lena eksami tulemusi (2014. aastal lõpetanud õppisid 60% ma-
hust eesti keeles), näeme, et keskmised tulemused ei ole sisuliselt 
muutunud“.

35 Saar, E., Helemäe, J. (2015). Tööturg. Eesti ühiskonna integrat-
siooni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti 
Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus 
Praxis. 

36 Kirss, L., Leppik, C. (2015). Haridus. Eesti ühiskonna integratsioo-
ni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uurin-
gute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

37 Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uu-
ring 2009 [PIU] (2009). Tallinn, Tartu: Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, 
Sotsiaalministeerium. 

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Puuetega inimeste töötamist toetavad meetmed. Kvalitatiivuurin-

gu 1. ja 2. etapi tulemuste kokkuvõte (2008). Tallinn: GfK Custom 
Research Baltic Eesti filiaal. 

41 Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga rahvastiku käsitluse areng. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet. 

42 Espenberg, K. jt (2013). Eesti üliõpilaste eluolu 2013. Rahvusva-
helise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT V Eesti analüüs. Tartu: 
Tartu Ülikool. 

aastal õppetööd segav püsiv terviseprobleem või erivaja-

dus 13% üliõpilastest ja selliste tudengite osakaal on aja 

jooksul kasvanud (EUROSTUDENT IV andmetel oli osakaal 

2010. aastal 10%43), mis omakorda võib näidata parane-

nud ligipääsu kõrgharidusele terviseprobleemidega ini-

mestele. 

erialagruppide segregatsioon

Sooline segregatsioon hariduses on sageli tingitud poiste 

ja tüdrukute erinevast sotsialiseerimisest, mis piirab naiste 

ja meeste valikuid tulenevalt sellest, millist käitumist nä-

hakse selles kultuuris eri sugudele sotsiaalselt aktseptee-

ritavana. Nii soospetsiifilised rollimudelid kui ka ettekuju-

tused soorollidest mõjutavad haridussüsteemis tehtavaid 

otsuseid. Mida tugevamalt on soorollid ühiskonnas mää-

ratletud, seda rohkem inimesi kaldub valima sooliselt tüü-

pilise eriala. 

Soolist segregatsiooni saab vaadelda laiemalt õppevald-

kondade tasemel, kuid olulisem on jälgida täpsemalt õp-

pevaldkondade seas olevate õppekavagruppide ja õppe-

kavade rühmade segregatsiooni, kuna gruppide osakaalud 

võivad sama valdkonna sees olevates õppekavagruppides 

suuresti erineda. 

Samamoodi kui balalaureusetasemes on kogu kõrgharidu-

ses naiste osakaal suurem kui meestel: 2014/2015. õppe-

aastal olid 59% kõrghariduse omandajatest naised. 

43 Kirss, L. jt (2011). Eesti üliõpilaste eluolu 2010. Rahvusvahelise 
üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT IV Eesti analüüs. Tallinn: Polii-
tikauuringute Keskus Praxis. 



VÕRDÕIGUSLIKKUSE MÕÕTMISE MUDEL 2016    51

Õppevaldkondadest on naistel suur ülekaal hariduses, tervises 

ja heaolus ning humanitaarias ja kunstides (joonis 55). Hari-

duse valdkonnas on kõigis õppekavade rühmades naiste 

oluline ülekaal, eriti suur naiste osakaal on koolieelikute 

õpetajate koolituses (99% naisi) ning klassiõpetaja ja põhi-

kooli mitme aine õpetaja koolituses (95% naisi). Mehi on 

teiste rühmadega võrreldes mõningal määral rohkem aine-

õpetajate koolituses, kus 22% õppijatest on mehed, ning 

kutseõpetajate koolituses, kus 29% õppijatest on mehed.

Tervise ja heaolu õppevaldkonnas on samuti tugev naiste 

ülekaal, kuid ka selles valdkonnas on näha, et kui mõnes 

õppekavade rühmas on naiste osakaal ületamas 90% pii-

ri, siis mõni teine eriala on veidi suurema meeste osakaa-

luga kui valdkonna keskmine. Valdkond jaguneb kolmeks 

õppekavagrupiks – sotsiaalteenused, tervishoid ja medit-

siin – ning meditsiinis on rohkem meesõppureid kui teises 

kahes grupis, kuid siiski oluliselt vähem kui naisõppureid 

(joonis 56). Meditsiini õppekavagrupi erialadest on ham-

baravis ja -hoolduses 80% naised, farmaatsias 82% nai-

sed ning meditsiini õppekavade (arstiõpe) rühmas 64% 

naised. Seega arstiõppes (v.a hambaarsti-) on meeste osa-

kaal suurem kui muudes tervise ja heaolu erialades.

Humanitaaria ja kunstide valdkonnas on kolmandik kõrg-

koolis õppijatest mehed. Kõige väiksem on meeste osa-

kaal keelte ja kultuuride õppekavadel, kus 83% õppuritest 

on naised, kuid näiteks usuteaduse õppekavadel on nais-

te ja meeste osakaal võrdne. Muusika ja teatrikunsti ning 

muudel humanitaaria erialadel on meeste ja naiste jaotus 

umbes sama mis kõrghariduses üldiselt: naiste osakaal on 

60% ning meeste oma 40% (joois 57).

Sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse valdkonnas on küll sa-

muti naiste ülekaal, kuid kitsamate õppekavade rühmade 

lõikes on ses valdkonnas meeste ja naiste osakaalude kõi-

kumised märkimisväärsed (joonis 58). Valdkond ise koos-

neb üpris erinevatest õppekavagruppidest ning arvestama 

peab ka õppurite arvuga õppekavade rühmades. Tera-

valt tulevad meeste ja naiste osakaalude erinevused välja 

ärinduse ja halduse grupis, kuhu alla kuuluvad ärindus 

ja haldus, hulgi- ja jaekaubandus, turundus ja reklaam, 

rahandus, pangandus ja kindlustus, majandusarvestus ja 

maksundus, juhtimine ja haldus, sekretäri- ja ametnikutöö. 

Kui üldises ärinduse ja halduse õppekavagrupis õppijatest 

on 65% naised, siis ärinduse ja halduse erialadel õppijatest 

on 51% mehed. Majandusarvestuse ja maksunduse 

erialadel on 82% õppuritest naised ning sekretäri- ja 

ametnikutööl õppijatest on 99% naised. Teiste ärinduse ja 

halduse õppekavade rühmade seas on osakaalud umbes 

samad nagu grupis üldiselt.

Põllumajanduse valdkonnas on meeste ja naiste jaotus pea-

aegu võrdne, siiski on erisusi õppekavagruppide seas. Põllu-

majanduse, metsanduse ja kalanduse erialadel on meeste 

ülekaal: 62% õppuritest on mehed; veterinaaria erialadel 

on aga 86% õppuritest naised. Valdkonna üldine osakaal 

erineb õppekavagruppide osakaaludest nii palju, kuna õp-

pekavagruppides on õpilaste arvud drastiliselt erinevad – 

põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse erialadel õpib 

üle kahe korra rohkem inimesi kui veterinaaria aladel.

joonis 55. 
sooline jaotus Kõrghariduses valdKondade lõiKes 

2014/2015. õppeaastal: KõiK õppijad (%) 
Allikas: Haridussilm

joonis 56. 
tervise ja heaolu valdKonna õppeKavagruppide üliõpilaste 

sooline jaotus 2014/2015. õppeaastal (%)
Allikas: Haridussilm (n

meditsiin
 = 1556, n

tervishoid
 = 2615, n

sotsiaalteenused
 = 1550)

joonis 57. 
humanitaaria ja Kunstide valdKonna õppeKavagruppide 

üliõpilaste sooline jaotus 2014/2015. õa (%)
Allikas: Haridussilm 

(n
keeled ja kultuurid

 = 2340, n
kunstid

 = 2309, n
muusika ja teatrikunst

 = 1003, n
humanitaaria

 = 1189, n
usuteadus

 = 384) 

joonis 58. 
sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse valdKonna 

õppeKavagruppide üliõpilaste sooline jaotus 
2014/2015. õppeaastal (%)

Allikas: Haridussilm 

(n
ajakirjandus ja infolevi

 = 1000, n
psühholoogia

 = 687, n
õigus

 = 2602, n
ärindus ja haldus

 = 10 133, n
sotsiaalteadused

 = 2605) 
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Teeninduse õppevaldkonna sooline jaotus on ilmselt suu-

remate erisustega erialade seas ning seetõttu peaks selle 

valdkonna analüüsimisel kindlasti arvesse võtma õppeka-

vade rühmasid, kuna kokku on pandud näiteks nii isiku-

teenindus kui ka riigikaitse. Kuigi naiste osakaal on tee-

nindustöötajate seas suurem (vt ptk 3.5.3), on teeninduse 

õppevaldkonnas väike meeste ülekaal (52% õppuritest on 

mehed), mis on suuresti seletatav õppekavarühmasisese 

soolise jaotuse varieeruvusega (joonis 59). Isikuteenindu-

se õppekavadel on sooline jaotus umbes sama mis tee-

nindus- ja müügitöö ametialalgi – umbes kolmveerand on 

naised. Teeninduse valdkonnas suurendavad meeste osa-

kaalu spordi, transporditeenuste, sisekaitse ja riigikaitse 

erialade õppurite osakaalud. 

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on suurem meeste 

ülekaal, mis tuleb eelkõige füüsikaliste loodusteaduste ning 

informaatika ja infotehnoloogia erialade arvelt (joonis 60). 

Erialadest on kõige suurem meeste osakaal arvutiteadus-

tes ja füüsikas, kus kummaski on kolmveerand õppuritest 

mehed. Samas on matemaatika ja statistika ning bio- ja 

keskkonnateadustes üle 60% õppuritest naised. 

Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas on küll meeste 

osakaal oluliselt suurem kui naistel, kuid tootmise ja töötle-

mise õppesuuna õppurite seas on 71% naisi. See on seleta-

tav asjaoluga, et sellesse rühma kuuluvad ka soostereotüü-

pide põhjal naiselikeks aladeks peetavad toiduainetöötlus 

ja -tootmine, tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine ning 

naha töötlemine. Toiduainetöötluse ja -tootmise erialadel 

on 83% tudengitest naised ning tekstiili, rõivaste, jalatsite 

valmistamise ja naha töötlemise erialadel on 99% õppuri-

test naised. Märkimisväärne on mootorliikurite, laevanduse 

ja lennundustehnika õppekavade rühma suur meeste osa-

kaal. Ligikaudu 97% nendel erialadel õppijatest (609) on 

mehed (joonis 61). 

joonis 60. 
loodus- ja täppisteaduste valdKonna 

õppeKavagruppide üliõpilaste sooline jaotus 
2014/2015. õppeaastal (%)

Allikas: Haridussilm 

(n
bio- ja keskkonnateadused

 = 1184, n
matemaatika ja statistika

 = 290, n
füüsikalised loodusteadused

 = 1172, n
informaatika ja 

infotehnoloogia
 = 4722) 

joonis 59. 
teeninduse valdKonna 

õppeKavagruppide üliõpilaste 
sooline jaotus 2014/2015. õppeaastal (%)

Allikas: Haridussilm 

(n
isikuteenindus

 = 678, n
keskkonnahoid

 = 968, n
sport

 = 485, n
transporditeenused

 = 1288, n
sisekaitse

 = 540, n
riigikaitse

 = 169) 

joonis 61. 
tehniKa, tootmise ja ehituse valdKonna 

õppeKavagruppide üliõpilaste sooline jaotus 
2014/2015. õppeaastal (%)

Allikas: Haridussilm 

(n
arhitektuur ja linnaplaneerimine

 = 682, n
tootmine ja töötlemine

 = 586, n
tehnikaalad

 = 1492, n
ehitus ja tsiviilrajatised

 = 

2316, n
elektrotehnika ja energeetika

 = 1067, n
mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

 = 609)
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Vanuse järgi on tudengite jaotus valdkonniti enamjaolt 

sarnane, enamik ülikoolis õppijatest on vanuses 20–24 

eluaastat (joonis 62). Erand on hariduse valdkond, kus ligi-

kaudu veerand tudengitest on vanimas vanusegrupis ehk 

35 või vanemad. Teistest vanemad on ka usuteaduste eri-

alade üliõpilased: 59% 2014/2015. õppeaastal usuteadusi 

õppinud üliõpilastest olid vanuserühmas 35 ja enam. 

4.3. õpilaste Kohtlemine 
 haridussüsteemis
 
•	 Koolikiusamine kaasõpilaste poolt

•	 Koolikiusamine õpetajate poolt

 Indikaatorid mõõdavad õpilaste taju koolikeskkonna 

turvalisuses. 

oluKord eestis

KooliKiusamine Kaasõpilaste poolt

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus 2013/2014 

peeti kiusamise all silmas olukordi, kus kaasõpilasele te-

hakse halvustavaid märkusi, õrritatakse või togitakse. Kiu-

samisena määratleti ka seda, kui kaasõpilane jäeti sihilikult 

ühistest tegevustest ja vestlustest kõrvale nii, et ta tundis 

ennast tõrjutuna44. 

Eesti kooliõpilastest on noorema vanuserühma poisid ja tüd-

rukud sagedamini väitnud, et neil on kogemus koolikiusa-

misega. Tüdrukud on poistest sagedamini väitnud, et neid 

on 1–2 korda kiusatud, poiste seas on rohkem neid, keda 

on rohkem ja sagedamini kiusatud (joonis 63). Samas on 

kiusamise vormid, mida tüdrukud ja poisid kogevad, väga 

erinevad. Füüsiline vägivald, mida poisid tüdrukutest oluli-

selt rohkem kogevad, on kergemini tuvastatav, samas kui 

tüdrukud kogevad enam kiusamise varjatumaid ja emotsio-

naalsemaid vorme, näiteks tagarääkimist ja ignoreerimist45.

Maailma Terviseorganisatsiooni 2009/2010. aasta õpilaste 

tervisekäitumise uuringu andmetel oli Eestis 11-aastaste 

poiste seas kiusamise ohvreid (vähemalt kaks korda vii-

masel paaril kuul) 27% ning tüdrukute seas 22%46. Võrd-

lusriikidest oli Lätis see näitaja vastavalt 24% ning 22%, 

Soomes aga 13% ning 11%. 13-aastaste seas oli kiusami-

se kogemusega õpilasi juba vähem: poiste seas 24% ning 

tüdrukute seas 17%. Lätis oli 13-aastaste poiste seas kiu-

satuid 20% ning tüdrukute seas 18%. Soomes oli 13-aas-

taste puhul vastav näitaja nii poiste kui ka tüdrukute seas 

12%. 15-aastaste seas oli kiusamise ohvriks langenud 

poisse 10% ning tüdrukuid 9%. Lätis olid need näitajad 

17% ja 14% ning Soomes 8% ja 7%. 

44 Aasvee, K., Rahno, J. (2015). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise 
uuring. 2013/2014. õppeaasta. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. 

45 Pinheiro, P. S. (2006). Violence against children. New York: Uni-
ted Nations Secretary-General Study. [www.unicef.org/violences-
tudy/4.%20World%20Report%20on%20Violence%20aga-
inst%20Children.pdf]09.07.2015. 

46 Social determinants of health and well-being among young people. 
Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: Internatio-
nal report from the 2009/2010 survey (2012). Copenhagen: WHO 
Regional office for Europe. 

joonis 62. 
üliõpilaste vanuseline jaotus Kõrghariduses 
valdKondade lõiKes 2014/2015. õppeaastal (%) 

Allikas: Haridussilm

joonis 63. 
KooliKiusamise Kogemus viimasel paaril Kuul 

Kaasõpilaste poolt soo ja vanuse järgi, 
osaKaal Kõigist 11–15-aastastest õpilastest (%)

Allikas: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2013/2014

joonis 64. 
vähemalt 2–3 Korda viimasel paaril Kuul 

Kaasõpilaste poolt Kiusatud vastajate jaotus 
soo, vanuse ja Koduse Keele järgi (%)

Allikas: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2013/2014

Märkus: eesti keelest erineva emakeelega 15-aastaste tüdrukute ja poiste jaotust ei ole võimalik esitada, kuna nende arv 
ei ole usaldusväärse analüüsi jaoks piisav (valimis on vaid ≤ 20 õpilast), seega ei saa uuringut pidada esinduslikuks 
kõigi õpilaste suhtes.

Märkus: eesti keelest erineva emakeelega 15-aastaste tüdrukute ja poiste arv ei ole usaldusväärse analüüsi jaoks piisav 
(valimis on vaid ≤ 20 õpilast), seega ei saa uuringut pidada esinduslikuks kõigi õpilaste suhtes.
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Üldiselt on Eesti tulemused olnud sarnased kogu uuringu 

tulemustega: peaaegu kõigis riikides on nii kiusatute kui 

ka kiusajate hulgas rohkem poisse kui tüdrukuid. Paraku 

paistavad Eesti ning ka ülejäänud Baltimaad teiste riikidega 

võrreldes silma koolikiusamise sagedusega.

Kiusamise kogemusega koolilapsi koduse keele, soo ja 

vanuse järgi analüüsides selgub, et eesti keelest erineva 

emakeelega õpilastest on nii tüdrukud kui ka poisid sa-

gedamini väitnud, et kaasõpilased on neid viimasel kuul 

kiusanud (joonis 64).

Koolikiusamise ohvriks on sagedamini langenud need õpi-

lased, kes on pärit kehvema majandusliku olukorraga pe-

rekonnast, kes hindavad oma tervist rahuldavaks või väga 

halvaks ning kelle koolis edasijõudmine on keskmine või 

alla selle. 

LGBT rühma kuuluvate õpilaste kiusamise kohta Eesti and-

mebaasides kvantitatiivsed andmed puuduvad, kuna sel-

lekohast informatsiooni ei koguta. ELi LGBT uuringus aga 

küsiti vastajate käest, kas neid või nende lapsi on koolis või 

ülikoolis diskrimineeritud seepärast, et nad kuuluvad LGBT 

rühma. Sellest uuringust selgus, et 19% Eestis uuringu-

le vastanutest olid kas ise või olid nende lapsed kogenud 

diskrimineerimist koolis või ülikoolis, kuna nad kuuluvad 

LGBT rühma. Minevikus (vastajate kooliajal, vanuses alla 

18 aastat) saadud negatiivseid kommentaare LGBT rühma 

kuuluvuse pärast on kogenud alati või sageli 30% LGBT 

rühma kuuluvatest inimestest, samas 68% inimestest var-

jas kooliajal oma seksuaalset identiteeti, mistõttu võib ar-

vata, et negatiivsete kommentaaride saamine võinuks olla 

veel sagedam. Võrreldes neid tulemusi näiteks Lätiga, on 

näha, et Lätis kogeti negatiivseid kommentaare pisut sa-

gedamini: 33% koges kooli ajal negatiivseid kommentaa-

re sageli või alati. Suurbritannias oli see näitaja isegi veel 

kõrgem: 50%. See ei tähenda siiski, et nendes riikides, kus 

inimesed enam diskrimineerimist tajuvad, ka diskrimineeri-

mist rohkem esineb. Valdavalt on selline tulemus seletatav 

vastava riigi kodanike kõrgema teadlikkusega oma õigus-

test ning teadmiste ja oskustega diskrimineerivat või muul 

moel nende heaolu riivavat olukorda ära tunda. Siinkohal 

on oluline arvestada ka sellega, kas inimesed varjasid seda, 

et nad kuuluvad LGBT rühma või mitte.

KooliKiusamine õpetajate poolt

Koolikiusamist õpetajate poolt, mis vastaks eespool too-

dud definitsioonile, pole Eestis uuritud. Küll aga kirjelda-

vad õpilaste ning õpetajate vahelisi suhteid vastused Ees-

ti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringus esitatud väitele 

„Õpetajad aktsepteerivad mind sellisena nagu olen“. Ena-

mik kooliõpilastest (kokku 69,1%) on selle väitega olnud 

kas täiesti nõus või pigem nõus. Neid, kes ei ole väitega 

üldse nõus, on kokku ainult 2,7%. Väitega nõus oleva-

te poiste ja tüdrukute osakaal väheneb vanuse kasvades. 

Samas tuleb tähele panna, et see väide ei näita kiusamist, 

vaid kooliõpilaste taju, kuidas õpetajad neisse kui isiksusse 

suhtuvad.

4.4. olulisimad tulemused

•	 Võrreldes Eesti meestega, on naistel sagedamini kõrg-

haridus (vastavalt 20% ja 31%). Rahvuse järgi on ha-

ridustasemete jaotus suhteliselt sarnane. Olulise tege-

vuspiiranguga inimeste seas on kõige rohkem neid, 

kellel on põhiharidus või alla selle.

•	 Eesti kooliõpilaste seas on eesti õppekeelega koolides 

tulemused PISA testides paremad kui vene õppekeele-

ga koolides. Matemaatikas ületavad poiste tulemused 

tüdrukute tulemusi, kuid väga vähe. Lugemisoskuses 

on tüdrukute tulemused poistega võrreldes aga mär-

gatavalt paremad. Loodusteadustes on tüdrukute tu-

lemused poistest küll paremad, kuid erinevus on väga 

väike.

•	 Eesti täiskasvanud inimeste seas on funktsionaalne lu-

gemisoskus naiste seas parem kui meeste seas. Mate-

maatiline kirjaoskus aga on parem meeste seas. Samuti 

on väga hea tehnoloogiarikkas keskkonnas probleemi-

lahendusoskusega mehi enam kui naisi.

•	 Põhiharidusest väljalangevus on suurem poiste seas 

(0,6% poisid ja 0,3% tüdrukud). Muu õppekeelega 

koolidest on väljalangevus suurem kui eesti õppekee-

lega koolidest.

•	 Huvihariduses osalevad rohkem tüdrukud (31,3%) kui 

poisid (26,4%).

•	 Täienduskoolitusel osalevad rohkem naised kui mehed 

(naistest 4% ja meestest 2,6%) ning eestlased (78,6% 

osalejatest) kui mitte-eestlased. 

•	 Ülikooliõpingutega alustajate seas on rohkem 

naisi (56,8%) kui mehi (43,2%). Mida vanemat 

vanusegruppi vaadata, seda suurem on naiste osakaal 

kõrghariduses. 

•	 Hariduse ning tervise ja heaolu õppevaldkondades on 

suur naiste osakaal; tehnika, tootmise ja ehituse ning 

loodus- ja täppisteadustes aga domineerivad mehed. 

Hariduse ja meditsiini erialadel õpib keskmisest roh-

kem üle 35-aastaseid. 

•	 Koolikiusamist kaasõpilaste poolt kogevad sagedamini 

mitte-eesti kodukeelega õpilased. 

•	 LGBT inimesed on koolis või ülikoolis kogenud diskri-

mineerimist väga suurel määral.
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Töö on enamiku inimeste jaoks üks olulisemaid eluvald-

kondi. Töö pakub äraelamiseks vajalikku sissetulekut, või-

maldab inimestel end teostada ja kasulikuna tunda, anda 

oma panus ühiskonda ja olla majanduslikult sõltumatu ja 

sotsiaalselt integreeritud. Võrdõiguslikkuse mudelis koon-

dab töö teema tööhõive, töötasu, töötingimuste ja segre-

gatsiooni indikaatoreid (tabel 17). 

Üks olulisemaid tööhõivega seotud näitajaid on hõive määr, 

mis näitab hõivatute osakaalu tööealisest rahvastikust ehk 

seda, kui suur osa inimestest saab töö kaudu ühiskonda 

panustada. Osa tööturul hõivatud inimestest töötab 

osalise koormusega – see võib olla nii vabatahtlik kui ka 

sunnitud valik. Olukorda, milles inimene töötab väiksema 

töökoormusega kui tegelikult soovitud, nimetatakse vaeg-

hõiveks. Teine vaeghõive vorm on see, kui inimene töö-

tab ametikohal, milleks ta on tegelikult ülekvalifitseeritud. 

Vaeghõivatute osakaal näitab seda, mil määral kasutatak-

se ära inimeste potentsiaali. Kuna noortel on kogemus-

te puudumise tõttu tööturul eriti keeruline alustada, on 

oluline indikaator ka NEET-määr, mis iseloomustab noorte 

kõrvalejäämist nii tööturult kui ka haridussüsteemist.

Mediaantunnitasu iseloomustab seda, kuidas eri rühmade 

panust tööturul väärtustatakse. Seda näitajat kasutatak-

se käesolevas uuringus palgalõhe analüüsimiseks. Kuna 

mediaan- ega keskväärtused ei võimalda selgitada, milline 

on uuritava näitaja jaotus, siis vaadeldakse lisaks ka miini-

mumpalka teenivate töötajate osakaalu, et heita valgust 

tööst saadava sissetuleku ebavõrdsusele ning palgavaesu-

sele (olukord, kus inimene käib küll tööl, kuid tema sisse-

tulek jääb siiski allapoole vaesuspiiri).

Töötingimuste olukorra analüüsimiseks vaadeldakse tööga 

seotud haiguste ja vigastuste levikut, kuna teatud rühmad 

võivad olla sunnitud töötama töökohtadel, mis on töö-

tajate tervisele riskantsemad ja/või kehvemate töötingi-

mustega kui teised. Töötingimused on ennekõike seotud 

valdkonnaga, milles inimesed töötavad, mis omakorda on 

segregeeritud nii sooliselt kui ka rahvuseliselt. Samuti on 

ebavõrdsuse näitaja tööelus inimeste kogemused ebaõig-

lase kohtlemise, diskrimineerimise või ahistamisega töö-

kohtadel. 

Segregatsiooni puhul vaadeldakse eri sotsiaalsete grup-

pide jaotumist tööturul nii valdkondade (horisontaalne 

segregatsioon) kui ka ametialaste positsioonide vahel (ver-

tikaalne segregatsioon). Tööturu soolise segregatsiooni 

mõõtmiseks ja muutuste hindamiseks kasutatakse seg-

regatsiooniindeksit, mis näitab, mitu protsenti naisi (või 

5. Töö

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Tööhõive määr Tööhõive Sugu, vanus, rahvus, 
töövõimepiirangu olemasolu**

Iga-aastane (ETU)

Puude või töövõimekao olemasolu Iga-aastane (SA)

Seksuaalne ja sooline identiteet Ühekordne uuring 
(FRA ELi LGBT uuring)

NEET-määr: 15-24-aastaste noorte osakaal, 
kes ei õpi ega tööta

Tööhõive Sugu Iga-aastane (Eurostat)

Rahvus Iga-aastane (ETU)

Vaeghõivatute osakaal 
(sh kõrgharitute osakaal lihttööliste seas)

Tööhõive Sugu, vanus, rahvus Perioodiline (SA)

Töötajate mediaantunnitasu Töötasu Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Miinimumpalka teenivate töötajate osakaal Töötasu Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Horisontaalne segregatsioon Segregatsioon Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Puude või töövõimekao olemasolu Perioodiline (SA)

Vertikaalne segregatsioon Segregatsioon Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Puude või töövõimekao olemasolu Perioodiline (SA)

Tööga seotud haiguste ja vigastuste keskmine 
100 000 töötaja kohta vastavalt tegevusvaldkonnale

Töötingimused Sugu, vanus, kodakondsuse olemasolu Iga-aastane (Tööinspektsioon)

Ebaõiglane kohtlemine, diskrimineerimise või 
ahistamise kogemus tööl***

Töötingimused Sugu, vanus, rahvus Perioodiline (SVV monitooring)

Seksuaalne ja sooline identiteet Ühekordne uuring 
(FRA ELi LGBT uuring)

tabel 17. 
töö teema indiKaatorid*

* Ühe indikaatorina võiks edaspidi käsitleda ametiühinguliikmesust.
** Kõikide indikaatorite korral, kus on andmeallikaks ETU, saab tervisega seotud piirangute olemasolu järgi indikaatoreid analüüsida siis, kui sel aastal on ETUs olnud sees 

ka tervise teemaplokk.
***  Töösuhete kvaliteeti võimaldaks mõõta ka indikaator selle kohta, kuivõrd pöördutaks või pöördutakse ebavõrdse kohtlemise või ahistamise puhul tööandja poole abi 

saamiseks; sellekohaseid andmeid koguti näiteks MISA tellitud uuringus „Võrde kohtlemise edendamine Eestis 2013“ ja SVV monitooring 2013.
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mehi) peaks minema üle töökohtadele, kus nende sugu-

pool on alaesindatud. Indeksi väärtus on 0, kui mehed ja 

naised on võrdselt jaotunud kõikidele töökohtadele. In-

deksi väärtus on 100%, kui kõikide töökohtade esindajad 

on ainult mehed või ainult naised. Näiteks võib 100% ho-

risontaalseks segregatsiooniks lugeda olukorda, kus kõik 

haridustöötajad oleksid naised, või vertikaalseks segregat-

siooniks seda, kui kõik tippjuhid oleksid mehed. Sageli on 

segregatsioon seotud stereotüüpidega, mitte aga inimeste 

tegelike võimete ja sobivusega vastavatesse valdkondades-

se ning ametipositsioonidele. 

5.1. tööhõive ja 
 osalemine tööturul

•	 Tööhõive määr 

 Tööhõive määr on rahvusvaheliste institutsioonide 

(Eurostat, OECD) kasutatav indikaator, mis mõõdab 

ligipääsu tööturule. Hõive määr näitab hõivatute osa-

kaalu tööealisest rahvastikust.

•	 NEET-määr: 15–24-aastaste noorte osakaal, kes ei 

õpi ega tööta

 NEET-määr mõõdab nende noorte osakaalu vastavast 

vanusegrupist, kes ei tööta ega õpi (st töötud ja     mit-

teaktiivsed, v.a (üli)õpilased). 

•	 Vaeghõivatute osakaal

 Vaeghõivatute osakaalu indikaator näitab nende ini-

meste osakaalu, kes ei saa töötada soovitud mahus 

(sunnitud paindlikkus). Ülekvalifitseeritust iseloomus-

tava näitajana on kasutatud kõrgharidusega inimeste 

osakaalu lihttööliste seas.

oluKord eestis

tööturul osalemine ja tööhõive määr

Tööhõive määra kirjeldamisel tuuakse alljärgnevalt võrdlus-

andmetena välja ka mitteaktiivsete ning töötute osakaal1. 

Kokku oli Eesti 15–74-aastastest elanikest 2014. aastal 

tööga hõivatud 63%. Võrreldes 2012. ja 2010. aastaga 

on hõive määr tõusnud. Naiste tööhõive määr on kõigil 

vaatlusalustel aastatel olnud madalam kui meestel. Kõige 

väiksem oli vahe naiste ja meeste tööhõives 2010. aastal, 

vaid kolm protsendipunkti. Tegemist oli ka majanduskrii-

si ajaga, kus tööturu olukord oli keeruline2. Sellele viitab 

ka kõrge tööpuuduse määr ning suur mitteaktiivsete osa-

kaal 2010. aastal. Järgnevatel aastatel on naiste tööhõive 

määr tõusnud aeglasemalt kui meeste tööhõive määr ning 

2014. aastal ulatus naiste ja meeste tööhõive lõhe juba 

8,2 protsendipunktini. Samas on naiste tööpuudus olnud 

kõigil vaatlusalustel aastatel meeste omast väiksem, kuid 

1 Tööhõive määr = hõivatud / tööealine rahvastik; töötuse määr = 
töötud / tööjõud; tööjõud jaguneb hõivatuteks ning töötuteks; 
mitteaktiivne rahvastik on majanduslikult passiivne rahvastik ehk 
need isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Vt 
ka Pettai, Ü., Lelumees, E. (2012). Eesti tööjõu-uuring. Metoodi-
ka. Tallinn: Statistikaamet.

2 Järgmistes mudeli rakendustes võiks vaadelda ka arenguid kuni 
2010. aastani.

mitteaktiivsete osakaal on olnud naiste hulgas pidevalt 

suurem kui meeste hulgas (joonis 65). 

Kui üldiselt on mitteaktiivsete osakaal aastatel 2010–2014 

püsinud samal tasemel, siis haiguse või vigastuse tõttu 

mitteaktiivsete arv naiste hulgas on kasvanud 8,9 tuhande 

võrra, samas kui meeste hulgas on haiguse või vigastuse 

tõttu mitteaktiivsete arv vähenenud ligi tuhande võrra. Sa-

muti on naiste arv, kes on toonud mitteaktiivsuse põhjuse-

na välja hoolitsemise laste või teiste pereliikmete eest, kas-

vanud 9,3 tuhandelt 15 tuhandele. Rasedus-, sünnitus- või 

lapsehoolduspuhkusel olijate arv on nendel aastatel aga 

vähenenud 2,3 tuhande võrra3. 

2014. aastal oli Eurostati andmetel 15–64-aastaste tööhõi-

ve määr võrdlusriikides Lätis (66,3%) ning Soomes (68,7%) 

madalam, kuid Suurbritannias (71,9%) kõrgem kui Eestis 

(69,6%). Sama vanade meeste seas on olukord sarnane: 

Soomes ning Lätis oli hõive määr madalam ning Suurbri-

tannias kõrgem kui Eestis. 15–64-aastaste naiste tööhõive 

määr oli Eestis (66,3%) aga madalam nii Soomest (68%) 

kui ka Suurbritanniast (67,1%), kuid kõrgem Läti naiste 

vastavast näitajast (64,3%). 

Sama trendi kinnitab see, et töötuse määr oli Eestis 

madalam kui Lätis (10,8%) ning Soomes (8,7%), kuid 

kõrgem kui Suurbritannias (6,1%). Sarnane olukord oli ka 

mehi ning naisi eraldi vaadates, kusjuures ka võrreldavates 

riikides oli naiste tööpuuduse määr väiksem meeste 

tööpuuduse määrast. 

3 Statistikaameti tabel TT451: 15–74-aastased mitteaktiivsed – 
sugu, mitteaktiivsuse põhjus ning aasta. 
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Analüüsides tööhõivet vanuserühmade kaupa, on näha, et 

keskmises vanusegrupis (25–49-aastased) on hõive määr 

teiste vanuserühmadega võrreldes kõige kõrgem. See on 

ka ootuspärane, kuivõrd selleks vanuseks ollakse töötu-

rul aktiivsed: paljudel juhtudel on haridus juba omanda-

tud ning pensionile siirdumiseni on veel aega. Naiste seas 

on 25–49-aastaste vanuserühmas mitteaktiivseid märksa 

rohkem kui samas vanuses meeste seas. Suure tõenäosu-

sega võib selle põhjus olla, et selles vanuses viibivad nai-

sed sageli ka lapsehoolduspuhkusel (Statistikaameti and-

meil on enamik inimestest, kes on mitteaktiivsed rasedus-, 

sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel olemise tõttu, naised, 

kes kuuluvad vanuserühma 25–494), mis aga tekitab soo-

lisi erinevusi tööturuväljundites. Nii meeste kui ka naiste 

seas on nooremas ja vanemas vanusegrupis märksa enam 

neid, kes on mitteaktiivsed – nende puhul on mitteaktiiv-

suse põhjused vastavalt kas õpingud või pensionäristaatus. 

Oluline on ka märkida, et kõige nooremas vanusegrupis 

on nii meeste kui ka naiste seas tööpuuduse määr kõrgem 

kui teistes vanusegruppides, vanusegrupi sees on see aga 

noortel meestel ligikaudu kaks korda kõrgem kui noortel 

naistel (joonis 66).

Vanemaealiste võrdlemisi madalat töötuse määra on või-

malik põhjendada asjaoluga, et Eesti vanemaealised püsi-

vad tööturul teiste riikide vanemaealistega võrreldes üsna 

pikalt, kuid olukorras, kus töö kaotatakse, on töökoha 

leidmine nooremaealistega võrreldes üsna keeruline. See-

ga võib arvata, et töö kaotuse korral liigutakse pigem hõi-

vest mitteaktiivsusesse kui töötusesse5.

Eri rahvusest mehi ja naisi analüüsides selgub, et eestlaste 

seas on tööga hõivatuid rohkem kui vene rahvusest ini-

meste seas. Eri rahvusest meeste vahel erineb tööhõive 

määr vähe, vaid kahe protsendipunkti võrra, eri rahvusest 

naiste vahel aga märksa enam – 10 protsendipunkti võr-

ra. Töötuse määr on vene rahvusest meeste ja naiste seas 

kõrgem kui eestlastest meeste ja naiste seas (joonis 67).

Vene ja muust rahvusest inimeste puhul on töökoha leidmi-

sel suur osa keeleoskusel. Vähemusrahvusest inimeste töö- 

ja pereelu ühitamise analüüs toob välja, et tööandja eelistab 

inimest, kes oskab eesti keelt ning lisaks veel muid keeli. 

Seega, kui amet nõuab väga head eesti keele oskust, on 

vene emakeelega inimesed halvemas positsioonis kui eest-

lased. Samas, kui töökohal on vaja osata ka vene keelt, 

siis võiks vene emakeelega inimestel olla pigem eelis, kuna 

eestlaste vene keele oskuse tase on viimasel ajal halvene-

nud6.

4 Statistikaameti tabelid TT4511: mitteaktiivsed – vanuserühm, 
mitteaktiivsuse põhjus ning aasta ja TT451: 15–74-aastased mit-
teaktiivsed – sugu, mitteaktiivsuse põhjus ning aasta.

5 Saik, A., Õun, K. (2014). Vanemaealiste tööhõive Eestis aastail 
2007–2012. Statistikaamet Kvartalikiri 1. Tallinn: Statistikaamet. 

6 Espenberg, K. jt (2013). Vähemusrahvustest inimeste töö- ja pe-
reelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

joonis 65. 
15–74-aastased hõivatud, töötud ja tööturul mitteaKtiivsed 

soo järgi 2010–2014 (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 66. 
15–74-aastased hõivatud, töötud ning tööturul mitteaKtiivsed 

vanuse ja soo järgi (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 67. 
15–74-aastased hõivatud, töötud ning mitteaKtiivsed tööturul 

soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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Võrreldes erivanuseliste eestlaste tööhõive ja töötuse määra 

vene ja muust rahvusest inimeste omaga (vt järgmist joo-

nist), ilmneb, et vanuserühmas 25–49 on eestlaste seas 

töötuse määr märksa madalam kui vene ja muust rahvusest 

elanike seas. See on tõenäoliselt tingitud eespool mainitud 

töökoha leidmise barjääridest, mis tulenevad keeleosku-

sest, kuid samas võivad tuleneda ka tööandjate negatiiv-

sest hoiakust teisest rahvusest inimeste suhtes7. Arvestada 

tuleb aga ka struktuurse tööpuuduse ning regionaalsete 

tööturgude spetsiifilist toimimist, mistõttu võiks edaspidi 

kaaluda analüüsi lülitada sellekohased andmed regionaal-

se ebavõrdsuse kohta. Lisaks on nooremas vanuserühmas 

muust rahvusest elanike seas tööpuudus märksa suurem 

kui eestlaste seas. Hõive määr on aga nooremas vanuseg-

rupis kõigi rahvuste lõikes enam-vähem samal tasemel. 

Küll aga on keskmises vanuserühmas eestlaste seas hõive 

määr märkimisväärselt kõrgem kui muust rahvusest elani-

ke seas (joonis 68).

Lisades vanuse ja rahvuse dimensioonile veel soo selgub, 

et keskmises vanuserühmas on Eesti meeste seas hõiva-

tuid pisut rohkem kui vene ja muust rahvusest meest seas 

(joonis 69). Kõrgemas vanuserühmas on tööhõive määr 

Eesti ja Vene meestel suhteliselt sarnane, kuid muust rah-

vusest meeste tööhõive määr on 7–8 protsendipunkti kõr-

gem. Kõige nooremas vanuserühmas on aga vene ja muust 

rahvusest meeste seas hõivatuid pisut rohkem kui eestlas-

te seas. Lisaks on kõige nooremas vanuserühmas vene ja 

muust rahvusest meeste seas töötuse määr kõrgem kui Ees-

ti samas vanuses meeste seas. Mitteaktiivsuse määr on aga 

Eesti meeste seas kõrgem, mis võib viidata sellele, et Eesti 

nooremad mehed on selles vanuses hõivatud õppimisega. 

Seda toetab hariduse teemas ilmnenu, et näiteks kõrghari-

duses on muud rahvused rahvastiku koosseisuga võrreldes  

alaesindatud.

Eesti naiste seas on kõigis vanusegruppides hõivatute määr 

kõrgem kui vene ja muust rahvusest naiste seas. Eriti suur 

on vahe keskmises vanusegrupis, kus eestlastest naiste seas 

on tööhõive määr 78%, aga vene rahvusest naiste seas vaid 

66% ja muust rahvusest naiste seas 69% (joonis 70). Töö-

tuse määr on eriti kõrge noorte muust rahvusest naiste 

hulgas, eesti ja vene rahvusest inimestel on töötuse määr 

samas rühmas enam kui kaks korda madalam. 25–49-aas-

taste hulgas on aga mitte-Eesti naiste, sh eriti vene rahvu-

sest naiste tööpuudus märksa kõrgem kui eestlastel. Ka 

mitteaktiivseid on mitte-eestlaste hulgas selles vanuserüh-

mas enam kui Eesti naiste seas.

Vene naiste madalamat hõivetaset võib selgitada tradit-

sioonilisemate hoiakute ning stereotüüpsemate vaadete-

ga naiste ja meeste rollide suhtes vene rahvusest inimes-

te hulgas. Näiteks toodi rahvusvähemuste töö- ja pereelu 

ühildamise analüüsis välja, et kui peres on lapsed, siis eelis-

tavad Vene naised töötada vähem kui kaheksa tundi. Kui 

aga majanduslik olukord seda ei võimalda, siis töötatakse 

rohkem. Kindlasti mängivad rolli ka töö leidmise võima-

lused. Uuringus osalenud Narva naised pidasid töökoha 

leidmisel väga oluliseks teguriks eesti keele oskust ning lei-

7 Kallas, K., Kaldur, K., Raudsepp, M., Roosalu, T., Aavik, K. (toim).  
(2013). Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis.     
Uuringuaruanne. Tartu: Balti Uuringute Instituut.

joonis 69. 
15–74-aastased hõivatud, töötud ning tööturul mitteaKtiivsed 

vanuse ja rahvuse järgi, ainult mehed (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 70. 
15–74-aastased hõivatud, töötud ning tööturul mitteaKtiivsed 

vanuse ja rahvuse järgi, ainult naised (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 68. 
15-74-aastased hõivatud, töötud ning mitteaKtiivsed tööturul 

vanuse ja rahvuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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ti, et keeleoskus on just see tegur, mis selgitab, miks on 

eestlastel sageli Ida-Virumaal parem ametikoht ja palk8. 

Seisukohta, et just riigikeele oskus on Eesti tööturul edu-

ka toimimise võtmeks, väljendasid teises uuringus aga ka 

hea eesti keele oskusega kõrgharidusega, kuid alahõiva-

tud venelannad9, mistõttu võib siiski oletada, et pelgalt 

keeleoskus ei väljenda nende tööhõivevõimekust.

Järgnevalt on vaatluse all tegevuspiiranguga inimeste töö-

turustaatus. Viimastel aastatel on tegevuspiiranguga ini-

meste seas hõivatute osatähtsus märkimisväärselt kasvanud 

(12%), kuigi võrreldes majandussurutis-eelse hõivemääraga 

on kasv olnud vaid 6% (joonis 71). See viitab paranenud 

majanduskeskkonnale ja töökohtade paremale kättesaada-

vusele viimastel aastatel. Samas viitab mitteaktiivsete osa-

tähtsuse väike kahanemine enamikus tegevuspiiranguga 

inimeste rühmades sellele, et tööturul pole piisavalt sobi-

vaid töökohti, ümberõpet, stardikapitali või muid meetmeid 

inimeste aktiivsemaks kaasamiseks tööturul10. Oluline on ka 

märkida, et tegevuspiiranguga inimeste töökohad olid ühed 

esimesed, mis majanduslanguse ajal kadusid. Kui tervetel 

inimestel tekitab töö kaotamine stressi ja sellega kaasnevaid 

tervisehäireid, siis tervisest tingitud tegevuspiiranguga ini-

mestel on see probleem isegi tõsisem11.

Nagu teisi elanikkonnarühmi, nii ka tegevuspiiranguga ini-

meste hõivet mõjutab mingil määral ka piirkond, kus elatak-

se: teatud piirkondades on üldine tööpuudus suurem ning 

seega on ka tegevuspiiranguga inimestel keerulisem endale 

tööd leida. Samuti on tegevuspiiranguga inimestele sage-

li vaja kohandatud töötingimusi ning ligipääsu töökohale. 

Alati ei ole neile kättesaadavad tugiteenused, mis töölkäi-

mist võimaldaks või hõlbustaks. Probleeme võib olla ka töö-

andjate eelarvamustega. Näiteks füüsilise piiranguga mit-

te-eestlased arvavad, et eesti keele oskus mõjutab oluliselt 

nende võimalusi tööturul. Leiti, et kui eesti keelt ei osata, 

siis pole vahet, kas inimene on tegevuspiiranguga või mitte, 

ehk tegevuspiirang on töölesaamisel lisabarjäär lisaks nõr-

gale keeleoskusele12. Konsultatsioonis tegevuspiiranguga 

inimeste esindajatega toodi välja, et probleem on ka kaits-

tud töö keskuste vähesus Eestis, mistõttu on nendel tege-

vuspiiranguga inimestel, kes ei ole valmis avatud tööturul 

konkureerima, vaid piiratud võimalused töötamiseks.

Tööturustaatust töövõimepiirangu olemasolu järgi analüüsi-

des selgus, et nende seas, kelle töövõime on suurel määral 

piiratud, on mitteaktiivseid oluliselt rohkem kui mõninga-

te töövõimepiirangutega inimeste seas. Mõningal määral 

piiratud töövõime korral oli nii meeste kui ka naiste hõive 

määr võrdne (joonis 72). Samal ajal on mõningal määral pii-

8 Espenberg, K. jt (2013). Vähemusrahvustest inimeste töö- ja     
pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

9 Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in 
the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of 
Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

10 Abuladze, L. (2014). Tegevuspiirangutega inimeste majandusaktiivsus. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet. 

11  Abuladze, L. (2014). Tegevuspiirangutega inimeste majandusaktiiv-
sus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet. 

12 Puuetega inimeste töötamist toetavad meetmed. Kvalitatiivuurin-
gu 1. ja 2. etapi tulemuste kokkuvõte (2008). Tallinn: GfK Custom 
Research Baltic Eesti filiaal.

joonis 71. 
puudega või töövõimeKaoga 20–64-aastaste 

tööturustaatus (%)*

Allikas: Statistikaamet

joonis 72. 
töövõimepiiranguga ja töövõimepiiranguteta 

20–64-aastaste inimeste tööturustaatus 
soo järgi 2011. aastal (%)

Allikas: Statistikaamet

Märkus: suurel määral piiratud töövõimega inimeste seas ei ole võimalik kõiki andmeid välja tuua, 
kuna nendes rühmades on vaatluste arv liiga väike.

* Näitajad on leitud Statistikaameti isiku-uuringute andmete põhjal. Kasutatud on Eesti sotsiaaluuringu, tööjõu-uuringu, 
leibkonna eelarve uuringu ja ajakasutuse uuringu andmeid. Isiku-uuringute andmed ühendatakse Sotsiaalkindlustusameti 
andmetega puude ja püsiva töövõimetuse olemasolu kohta, tänu millele saab uuringutes osalenud inimeste andmeid täien-
dada andmetega puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse kohta. Seejärel arvutatakse näitajad nii puudega kui ka töövõi-
metusega inimeste kohta.
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ratud töövõimega inimeste hõive madalam ning tööpuudus 

ja mitteaktiivsus oluliselt kõrgemad kui töövõimepiirangu-

teta inimestel.

Tegevuspiiranguga inimeste mitteaktiivsuse peamine põh-

jus on haigus või vigastus. Vanemaealiste sekka on roh-

kem lisandunud haigestunud inimesi, kuid nooremate seas 

on olnud märgata õppijate hulga kasvu, see tähendab, et 

tulevikus võivad neil olla tööturul paremad võimalused13. 

Seda toetab ka asjaolu, mille järgi kõrgema hariduse või 

kutsehariduse omandamine suurendasid tööjõuturul osa-

lemise tõenäosust. Tegelikkuses mõjutab tegevuspiiran-

guga inimeste osalemist tööturul ka piirangu liik. Näiteks 

on leitud, et kuulmispiiranguga inimesed on suurema 

tõenäosusega tööjõuturul aktiivsed kui teist laadi piiran-

gutega inimesed14. 

LGBT rühma kuuluvate inimeste hõivet ei saa Eesti kvan-

titatiivsete andmebaaside põhjal analüüsida, kuivõrd suur-

tes valimiuuringutes ei küsita küsimusi vastajate seksuaalse 

identiteedi või transsoolisuse kohta. Küll aga on võima-

lik ELi LGBT uuringust leida, et sellele uuringule vastanud 

Eesti LGBT rühma kuuluvatest inimestest on 67% hõivatud 

tasustatud tööga, 22% on õpilasi ning 11% ei tööta. Seega 

võib öelda, et LGBT rühma kuuluvate inimeste tööhõive määr 

on sarnane kogu rahvastiku hõive määraga. Võrdluseks, ELis 

keskmiselt töötas LGBT rühma kuuluvatest tasustatud töö-

kohal 58% vastanutest, Suurbritannias 60%, Lätis 71% 

ning Soomes 54%15.

neet-määr

NEET-noored on kõik need noored, kes ei tööta ega õpi, 

pole seotud mõne koolitusega ega viibi ajateenistuses. Sa-

mas kuuluvad NEET-noorte hulka need, kes on rasedus-, 

sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel16. NEET-noorte määra 

samastatakse tihti ekslikult noorte tööpuudusega. Tege-

mist ei ole siiski sama kategooriaga, kuna näitaja loogika 

ning arvutusmehhanism on erinev. NEET-noorte määra ar-

vutatakse ELis riiklike tööjõu-uuringute andmete põhjal17. 

15–24-aastaste mitte töötavate ega õppivate noorte määr 

on viimastel aastatel vähenenud. 2014. aastal oli NEET-noor-

te osakaal umbes 12%, kusjuures meeste ja naiste vahel 

ei olnud erinevusi. Kõige suurem oli NEET-noorte osakaal 

2010. aastal, mis näitab, et noored kannatasid majandus-

kriisi otseste tagajärgede pärast (joonis 73).

13 Abuladze, L. (2014). Tegevuspiirangutega inimeste majandusak-
tiivsus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statisti-
kaamet. 

14 Schultz, G. (2010). Puudega inimeste tööjõus osalemise model-
leerimine Eesti näitel. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. 

15 European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 
Main results (2012). Vienna: European Union Agency for Funda-
mental Rights. 

16 Noored tööturul (2014). Tallinn: Eesti Kultuuri Koda [www.kul-
tuurikoda.eu/sites/default/files/cmtls-attachments/som_statisti-
ka_noored_tooturul.pdf]. 22.06.2015. 

17 Kasearu, K., Trumm, A. (2013). NEET – Noored, kellega keegi ei 
arvesta ja kes kuskil ei käi? Poliitikaülevaade 5/2013. Tallinn: 
Noorteseire Eestis. 

Sarnane olukord oli näiteks Lätis: kõige madalam oli 

NEET-noorte määr 2014. aastal (12%), kusjuures 2010. aas-

tal oli vastav näitaja 17,8%. Ka Suurbritannias oli nende 

noorte määr, kes ei õpi ega tööta, 2014. aastal kõige ma-

dalam (11,9%). Soomes oli aga NEET-noorte määr 2014. 

aastaks kasvanud (10,2%).

NEET-noorte määr on seotud haridussüsteemi probleemi-

dega. 15–24-aastaste vanuserühmas on kõrge NEET-määr 

seotud koolist väljalangevusega. Seega on selles rühmas 

NEET-nooreks saamise risk suurem noormeeste seas, kui-

võrd nende seas on üldiselt haridusest väljalangenuid roh-

kem kui tütarlaste seas18.

Kirjanduse analüüsist selgub, et ka rahvusel ning tervislikel 

põhjustel on mõju NEET-noorte hulka sattumise tõenäo-

susele. Näiteks on selgunud, et immigratsiooni taustaga 

noortel on 70% suurem tõenäosus sattuda NEET-noor-

te hulka. Samuti on 40% suurem tõenäosus sattuda 

NEET-noorte hulka neil noortel, kellel on mingisugune 

puue19. Sellega kooskõlas on ka ETU (2014) tulemused, 

kust selgub, et eesti rahvusest noorte seas oli NEET-määr 

2014. aastal 11% ning muust rahvusest noorte seas um-

bes 15%. 

vaeghõivatute osaKaal

Vaeghõive all peetakse silmas olukorda, kus inimene ei 

tööta täisajaga, kuid tegelikkuses sooviks rohkem tööta-

da ning oleks valmis lisatööd ka kohe vastu võtma20. Tei-

sisõnu näitab vaeghõive määr mittevabatahtliku osaajaga 

töötamise ulatuslikkust. Vaeghõive analüüsimisel on oluli-

ne märkida, et see jaguneb kaheks – varjatud ning avatud 

vaeghõiveks. Varjatud vaeghõive all peetakse silmas tööta-

jaid, kelle töö ei ole neile sobiv, arvestades nende haridust, 

oskust ja kogemusi. Avatud vaeghõive näol on tegemist 

olukorraga, kus töötajad peavad olude tõttu töötama osa-

lise tööajaga. Kuivõrd varjatud vaeghõive mõõtmiseks on 

raske leida sobivaid kriteeriume, kasutatakse vaeghõive 

analüüsimisel just avatud vaeghõive näitajat21. Seega on 

vaeghõive analüüsimisel otstarbekas vaadata vaeghõivatu-

te osatähtsust osalise tööajaga töötajate seas.

Kõige suurem oli vaeghõivatute osakaal 2010. aastal, mis 

viitab, et majanduslanguse ajal oli osaajaga töötajate seas 

neid, kelle jaoks oli tegemist mittevabatahtliku paindlik-

kusega. Eriti hästi paistab see silma meeste seas, kelle pu-

hul 2010. aastal oli vaeghõivatute osatähtsus osalise aja-

18 Kasearu, K., Trumm, A. (2013). NEET – Noored, kellega keegi ei 
arvesta ja kes kuskil ei käi? Poliitikaülevaade 5/2013. Tallinn: 
Noorteseire Eestis. 

19 Eurofound (2012). NEETs – Young people not in employment, 
education or training: Characteristics, costs and policy respon-
ses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 

20  Pettai, Ü., Lelumees, E. (2012). Eesti tööjõu-uuring. Metoodika. 
Tallinn: Statistikaamet. 

21 Ukrainski, K., Reiljan. J. (2003). Varjatud tööpuudus Eestis (1989-
2001). Eesti majanduspoliitika teel Euroopa Liitu: XI teadus- ja 
koolituskonverentsi ettekanded-artiklid, Tartu – Värska, lk 26-28.
Tallinn: Mattimar. 
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ga töötajate seas 22,4%. Vaeghõivatute osakaalu eri va-

nuserühmades analüüsides selgub, et osaajaga töötajate 

seas on vanemas vanuserühmas märksa vähem neid, kes 

on vaeghõivatud. Lisaks selgub, et mitte-eestlaste seas on 

võrreldes eestlastega rohkem neid, kes sooviksid töötada 

rohkem (tabel 18). 

Soomes oli 2014. aastal vaeghõivatute osakaal nii kõigi 

hõivatute hulgas (3,7%) kui ka osaajaga töötajate seas 

(23,9%) suurem kui Eestis. Ka Lätis oli vaeghõivatuid roh-

kem kui Eestis, osaajaga töötajate seas ulatus vaeghõiva-

tute osakaal koguni 40,5%ni22. 

Eelnevalt kirjeldatud varjatud vaeghõive analüüsimise üks 

võimalus on vaadata kõrgharidusega inimeste osakaalu 

lihttööliste seas. RELi andmetest selgub, et kõigi lihttöölis-

te seas on kõrgharidusega mehi 4,8% ning naisi 13,9%. 

Sealjuures on lihttöölistest meeste seas kõrgharidusega 

meeste osakaal väiksem kui naiste seas keskmises ja vane-

mas tööeas (vanusevahemikus 30–64 a). Näiteks on nais-

soost lihttööliste seas kõrgharidusega 50–64-aastaseid 

11,4% (joonis 74), mis on märgatav osakaal ja viitab selle 

rühma naiste potentsiaali kasutamata jätmisele tööturul.

5.2. töötasu

•	 Töötajate mediaantunnitasu

 Indikaator mõõdab rühmade töötasu erinevust. Me-

diaantunnitasu eelistatakse keskmisele tunnitasule, 

kuna mediaantunnitasu näitab rea keskmist liiget ja 

iseloomustab keskväärtust viisil, mis ei sõltu tunnuse 

jaotusest. Aritmeetilise keskmise puhul aga mõjutavad 

äärmuslikud vaatlused tulemust tugevalt ning keskmi-

ne hinnang on nihkega. Palkade näitajad on sageli va-

sakkaldelise jaotusega (palju väikeseid väärtusi ja vähe 

suuri), mistõttu aritmeetiline keskmine ei iseloomusta 

inimeste keskmist sissetulekut hästi. 

•	 Miinimumpalka teenivate töötajate osakaal

 Indikaator näitab madala töise sissetulekuga inimeste 

osakaalu töötasu saavate inimeste hulgas. 

oluKord eestis

mediaantunnitasu

ETU 2014. aasta andmetel oli 15–74-aastaste inimeste 

keskmine mediaantunnitasu 4,9 eurot, sh naiste keskmine 

mediaantunnipalk oli 4,26 eurot ning meestel 5,7 eurot. 

Naiste madalam sissetulekute tase on põhjustanud selle, et 

Eesti naistel on suurem oht sattuda vaesusesse kui meestel. 

Ka „töötavate vaeste“ ehk töötajate, kelle palgast ei piisa 

leibkonna ülalpidamiseks, seas on naisi rohkem kui mehi23.

22 Almost 10 million part-time workers in the EU would have 
preferred to work more. [ec.europa.eu/eurostat/document-
s/2995521/6800423/3-27042015-AP-EN.pdf/08a0ac51-c63d-
44d0-ad29-248127fd01c3]. 28.06.2015. 

23 Karu, M. (2010) .Vaesus kui soolistunud nähtus. Teel tasakaalus-
tatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II. Tallinn: Sotsiaalminis-
teerium. 

joonis 73. 
15–24-aastaste neet-noorte määr 

soo järgi (%)
Allikas: Eurostat

tabel 18.
vaeghõivatud 

soo, vanuse ja rahvuse järgi (%)
Allikas: Statistikaamet

 

Osatähtsus hõivatute hulgas Osatähtsus osaajatöötajate hulgas

2010 2012 2014 2010 2012 2014

Kokku 2,2 1,7 1,1 19,5 15,8 11,2

Mehed 1,6 1,2 0,9 22,4 20,6 14,5

Naised 2,7 2,1 1,2 18,1 13,9 9,4

15–24 aastased .. 2,3 .. .. 12,4 ..

25–49 aastased 2 1,3 1 27,3 18,4 15,4

50–74 aastased 2,5 2,1 1,3 16,4 14,5 10,1

Eestlased 1,8 1,4 1 16,6 12,4 10

Mitte-eestlased 2,9 2,2 1,2 25,8 25,9 14,6

joonis 74. 
Kõrgharidusega lihttöölised 
soo ja vanuserühma järgi (%)

Allikas: Statistikaamet

Märkus: „..“ tähendab, et vaatluste arv on tulemuste avalikustamiseks liiga väike
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Rahvuse järgi oli kõige kõrgem mediaantunnipalk eestlas-

tel (5,3 eurot), järgnesid vene rahvusest inimesed (4,4 eu-

rot) ning muud rahvused (4,1 eurot). Mediaantunnipalga 

vanusjaotusest nähtub, et töötasu on suurim 30–39-aas-

tastel; nii vanuse kasvades kui ka kahanedes väheneb ka 

mediaantunnipalk (joonis 75).

Mediaantunnipalka eri vanuses meeste ja naiste vahel võr-

reldes selgub, et kõigis vanusegruppides on meeste me-

diaantunnipalk oluliselt kõrgem kui naiste mediaantunni-

palk. Keskmises vanusegrupis moodustab naiste mediaan-

palk meeste omast 73% (joonis 76). 

Mediaantunnipalka eri rahvusest meeste ja naiste vahel 

võrreldes selgub omakorda, et eestlaste mediaanpalk on 

nii meeste kui ka naiste seas kõrgem kui vene ning muude 

rahvuste esindajate seas. Kõige väiksema osa moodustab 

naiste mediaantunnipalk meeste omast vene rahvusest ini-

meste seas (64%), muu rahvuse esindajate seas ei ole vahe 

meeste ja naiste mediaantunnipalgas nii suur, kuid selles 

rühmas on nii meeste kui ka naiste mediaantunnipalk olu-

liselt madalam kui eestlastel (joonis 77).

Teine näitaja, mida kasutatakse töötasu hindamisel, on kesk-

mine brutotunnipalk, mille põhjal arvutatakse ka palgalõhe 

suurus. Palgalõhe on Eestis kogu ELi kõige suurem. Eurostati 

andmetel oli palgalõhe Eestis 2013. aastal 29,9% ja sisuliselt 

sama kui 2012. aastal (30%). Statistikaameti arvutatud pal-

galõhe on väiksem: 2012. aastal 24,6% ning 2013. aastal 

24,8%. Arvud erinevad, kuna Eurostati avaldatav palgalõhe 

ei arvesta nende töötajatega, kes töötavad ettevõtetes, 

kus on vähem kui kümme töötajat. Lisaks jäetakse välja 

põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning avaliku 

halduse ja riigikaitse ning kohustusliku sotsiaalkindlustuse 

valdkonna palgatöötajad24. Statistikaamet ei sea palgalõhe 

arvutamisel piiranguid ettevõtte suurusele ning tegevusala-

le. Välja jäetakse vaid ebaregulaarsed preemiad ning tule-

mustasud25. 

Eestis on palgalõhe suuremas osas selgitamata, see tähen-

dab, et meeste ja naiste palkade erinevust ei ole võimalik 

selgitada objektiivsete teguritega26. Selgitamata sooline pal-

galõhe võib olla muu hulgas tingitud nii diskrimineerimisest, 

töötajate isikuomadustest kui ka erinevast palgaootusest. 

Palgalõhet rahvuste vahel võrreldes on leitud, et nii Eesti kui 

rahvusvähemusest töötajatel on suured soolised selgitama-

ta palgaerinevused27. Palgalõhe üheks põhjuseks peetakse 

ka horisontaalset ning vertikaalset segregatsiooni, mis tule-

vad vaatluse alla järgnevates aruande osades.

24 Gender pay gap in unadjusted form = NACE Rev. 2 Eurostat [ec.
europa.eu/ eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&langua-
ge=en&pcode=tsdsc340&plugin=1]. 06.07.2015. 

25 Paats, M., Lunev, M. (2014). Palgaerinevuste statistika parem kät-
tesaadavus: kasutatud andmeallikad. Tallinn: Statistikaamet. 

26 Espenberg, K. jt (2014). Palgaerinevuste statistika parem kätte-
saadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs. Tartu Ülikool; Anspal, 
S. jt (2010). Sooline palgalõhe Eestis. Tallinn: Rakendusuuringute 
Keskus CentAR, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

27 Anspal, S., Kallaste E. (2007). Vähemusrahvusest naiste olukord 
Eesti tööturul. Tallinn: Rakendusuuringute Keskus CentAR, Poliiti-
kauuringute Keskus Praxis. 

joonis 76. 
mediaantunnipalK 
soo ja vanuse järgi

Allikas: ETU 2014

joonis 77. 
mediaantunnipalK 

soo ja rahvuse järgi
Allikas: ETU 2014

joonis 75. 
mediaantunnipalK 

vanuse järgi
Allikas: ETU 2014
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miinimumpalKa teenivate 
inimeste osaKaal

Miinimumpalka teenivate inimeste osakaalude väljaarvu-

tamiseks kasutati ETU 2014. aasta andmeid. 2014. aastal 

oli miinimumpalga suurus 355 eurot kuus. Arvesse läksid 

need töötajad, kelle täistööajaga (vähemalt 35 tundi näda-

las) teenitud brutopalk oli vahemikus 300–400 eurot kuus. 

Võrdlusgrupis on need, kes teenisid rohkem kui 400 eurot 

kuus. Selgus, et 2014. aastal teenis miinimumpalka 6,8% 

palgasaajatest. Naistest teenis miinimumpalka 9,6% ning 

meestest 3,9%. Nii meeste kui ka naiste seas oli miinimum-

palka teenivaid inimesi rohkem nooremas ja vanemas va-

nusegrupis. 15–24-aastaste naiste seas on miinimumpalka 

teenivate töötajate osakaal 11,2%, 50–74-aastaste naiste 

seas oli sama näitaja 12,9%. Erinevus meestega võrreldes 

on eriti suur just vanemas vanuserühmas, kus meeste seas 

on miinimumpalka teenivate töötajate osakaal 4,6% (joo-

nis 78). Selles vanuserühmas tuleb aga arvestada valimi 

selektiivsust selle poolest, kes on veel tööturule jäänud.

Naiste seas on rohkem miinimumpalgaga töötavaid inime-

si, sest naised on rohkem koondunud tegevusaladele, kus 

on keskmine brutotunnipalk madalam. Näiteks on leitud, 

et kõige madalamad brutotunnipalgad olid majutuse ja 

toitlustuse ning muude teenindavate tegevuste valdkon-

nas, kuid samal ajal oli seal naiste osakaal töötajate hulgas 

üle 70%28. Loomulikult ei koondu naised neisse valdkon-

dadesse selleks, et saada madalamat palka, vaid neid tege-

vusalasid lihtsalt väärtustatakse ühiskonnas vähem. Samas 

on leitud, et isegi samadel ameti- ja tegevusaladel ning 

omades sama haridustaset, on naised Eestis nõus tööle 

minema märgatavalt madalama palga eest kui mehed29. 

Lisaks ilmneb ka vanuse lõikes tendents, et vanuse tõus-

tes ollakse valmis tööle asuma üha madalama palga eest. 

Valmidust töötada madala palga eest mõjutab muuhulgas 

see, millist palka teised samasse gruppi kuuluvad isikud 

teenivad, kuna vastavat taset võetakse ootuspärasena30. 

Kuna naiste mediaanpalk meestega võrreldes ning vane-

maealiste oma parima tööeaga võrreldes on tunduvalt ma-

dalam, siis võib suhteliselt suur osa vanemaealistest nais-

test olla nõus töötama väga madala palga eest. Märkida 

tasub, et tekib omalaadne nõiaring – palgatase jääb ka 

edaspidi madalaks, kuna ootused on madalad ning suh-

teliselt sageli ollakse nõus asuma tööle miinimumiläheda-

se palga eest. Nii on vähetõenäoline, et naiste palgatase 

tõuseks ilma välise sekkumiseta (aktiivne tegelemine pal-

galõhe probleemiga). 

Rahvuse järgi on miinimumpalka teenivate inimeste osa-

kaal kõige suurem vene rahvusest töötajate seas (10,3%), 

järgnevad muust rahvusest (9,4%) ning eestlastest (5,2%) 

töötajad. Mehi ei saa rahvuse alusel võrrelda, kuna vaat-

28 Espenberg, K. jt (2014). Palgaerinevuste statistika parem kätte-
saadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

29 Lunev, M., Järvpõld, T. (2015). Naiste ja meeste palgaootus erineb 
viiendiku võrra. Statistikaamet: Statistikablogi, 04.03.2015. [sta-
tistikaamet.wordpress.com/2015/03/04/naiste-ja-meeste-pal-
gaootus-erineb-viiendiku-vorra/]. 06.07.2015. 

30 Malk. L. (2014). Reservatsioonipalka mõjutavad tegurid: empiiri-
line analüüs Eesti näitel. Eesti Panga Toimetised 8/2014. 

joonis 78. 
miinimumpalKa teenivate inimeste osaKaal 

soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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luste arv muutus liiga väikeseks. Naiste seas on vene rah-

vusest naiste hulgas miinimumpalka teenivate naiste osa-

kaal kõige suurem (16,5%), eestlastest naistel on sama 

näitaja 6,8%. Võttes arvesse, et miinimumpalka teenivate 

inimeste osakaal on naiste seas kõrgem kui meeste ning 

vene rahvusest inimeste seas kõrgem kui eestlaste hulgas, 

on selline tulemus ootuspärane. Vene naised on halvimas 

olukorras korraga nii soo kui ka rahvusega seotud põhjus-

te tõttu31 (vt ülalpool).

5.3. segregatsioon

•	 Horisontaalne segregatsioon

 Indikaator mõõdab eri rühmade esindatust eri tegevus-

aladel. 

•	 Vertikaalne segregatsioon

 Indikaator mõõdab eri rühmade esindatust eri ameti-

alastel positsioonidel. 

oluKord eestis

horisontaalne segregatsioon

Kõige selgemalt avaldub tööturu horisontaalne segregat-

sioon sugude vahel – naised ja mehed on koondunud väga 

erinevatesse tegevusvaldkondadesse. Kõige suurem on 

meeste ülekaal mäetööstuses ja ehitussektoris, kus töötab 

vaid alla kümnendiku naistest. Sellele järgneb veevarustu-

se, kanalisatsiooni ning jäätme- ja saastekäitlus, kus nai-

sed moodustavad ligi viiendiku. Naiste osakaal on seevas-

tu kõige suurem tervishoius ja sotsiaalhoolekandes (86%), 

haridusvaldkonnas (85%), majutuses ja toitlustuses (74%) 

ning muudes teenindavates tegevustes (73%) (joonis 79).

Võrreldes tulemusi Soome, Läti ning Suurbritanniaga, sel-

gub, et võrdlusalustes riikides on olukord Eestiga sarnane. 

Ka nendes riikides on Eurostati andmetel ehitussektoris teis-

te tegevusaladega võrreldes meeste osatähtsus märkimis-

väärne: Lätis 91,8%, Soomes 92,2% ning Suurbritannias 

87,9%. Tegevusala, kus naisi on töötajate hulgas meestest 

palju rohkem, on tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kus Lätis 

on 84,2%, Soomes 86,7% ning Suurbritannias 78,5% naisi.

Tööturu segregatsiooni kirjeldamiseks kasutatakse segre-

gatsiooniindeksit, mis näitab, kui palju meestest või nais-

test peaks töökohta vahetama, et meeste ja naiste osakaal 

kõigil tegevusaladel oleks võrdne. 2014. aastal oli Eestis 

segregatsiooniindeks 37,132, 2012. aastal oli segregat-

siooniindeksi väärtus Eestis 37,2. Seega ei ole kahe aasta 

võrdluses Eestis tööturu segregatsioonis muutusi toimunud. 

31 Hansson, L., Aavik, K. (2012). The effect of gender and ethnicity 
and their intersection on work satisfaction and earnings in Esto-
nia, 1993-2008. Studies of Transition States and Societies 4, pp. 
3–19.; Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privile-
ge in the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives 
of Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tal-
linn: Tallinna Ülikool.

32 Indeksi arvutamisel kasutati Duncani ja Duncani (1955) välja töö-
tatud valemit. (1955). A methodological analysis of segregation 
indexes. American Sociological Review 20, pp. 210–217. 

joonis 79. 
15–74-aastaste meeste ja naiste jaotus 

tegevusalade lõiKes (%)
Allikas: ETU 2014

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, 
tarbeesemete ning kodumasinate remont
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Segregatsiooni vähendamise puhul ei ole peaeesmärk soo-

sida naiste töötamist traditsioonilistel meeste aladel ja vas-

tupidi. Probleeme tekitab see, et vastavad tegevusvaldkon-

nad on erinevalt tasustatud, mis tingib meeste ja naiste pal-

galõhe. Teisisõnu see, et mehed ja naised koonduvad erine-

valt tasustatud tegevusaladele, suurendab otseselt nende 

sissetulekute erinevust, kuna palgatase on sageli madalam 

just neis valdkondades, kus on suur naiste osakaal33.

Inimeste jaotumist tegevusalade vahel vanuserühmade kau-

pa võrreldes selgub, et nooremas vanuserühmas on kõi-

ge rohkem inimesi hõivatud hulgi- ja jaekaubanduse ning 

mootorsõidukite ja mootorrataste remondi valdkonnas, 

üsna palju on hõivatuid ka töötlevas tööstuses. Nii keskmi-

ses kui ka kõige vanemas vanuserühmas on kõige rohkem 

hõivatuid töötleva tööstuse valdkonnas (joonis 80).

Rahvusvähemuste seas on kõige rohkem töötajaid hõi-

vatud töötleva tööstuse valdkonnas. Vene rahvusest inimes-

te seas on töötlevas tööstuses hõivatud ligi veerand kõigist 

töötajatest, eestlastest umbes kuuendik. Teine levinud tege-

vusvaldkond on hulgi- ja jaekaubanduse; mootorsõidukite 

ja mootorrataste remondi valdkond, kuid selle puhul ei ole 

erinevused rahvuse järgi kuigi suured. Venelaste hulgas on 

eestlastega võrreldes suhteliselt suurem osakaal ka veondu-

se ja laonduse, elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamise ning haldus- ja abitegevuste valdkondades 

(tabel 19). Ka varasemates uuringutes on märgitud Eesti töö-

turu etnilist segregeeritust, kus eestlased ja rahvusvähemused 

töötavad eri valdkondades. Rahvusvähemused on sagedamini 

seotud töötleva tööstuse ning veonduse ja laonduse valdkon-

dades. Eestlased aga rohkem põllumajanduses, metsanduses 

ning kalapüügis, avalikus halduses ja riigikaitses ning haridu-

ses34. Sellisel olukorral on tugevad ajaloolised juured, mis vii-

vad Nõukogude Liidu poliitikasse, mille tagajärjel paigutati im-

migrandid elama Ida-Virumaale just nimelt eesmärgiga mehi-

tada kaevandamise, energeetika ja rasketööstuse harud. Ka 

praegu elab suur osa muukeelsest rahvastikust selles piirkon-

nas ning jätkab töötamist sinna koondunud valdkondades, 

millega kaasnevad mitmesugused piirkondlikud erinevused.

Töökollektiivid on Eestis rahvuspõhiselt segregeerunud ning 

2008. aastaga võrreldes on segregeerumine suurenenud. 

Pooled teisest rahvusest elanikud töötavad kollektiivides, 

kus enamik töötajaid on mitte-eestlased, ning kolm neljan-

dikku eestlastest töötab kollektiivis, kus teisest rahvusest 

on kas üksikud töötajad või pole neid üldse. Teisalt erineb 

segregatsiooni ulatus piirkonniti, näiteks Ida-Virumaa ela-

nikkonna rahvusliku koosseisu tõttu on sealsetes töökollek-

tiivides valdavalt mitte-eestlastest töötajad. Ka Tallinnas on 

tööturul selgelt näha rahvuslikku segregatsiooni, mujal Ees-

tis aga on rahvuspõhine segregatsioon väiksem35.

33 Espenberg, K. jt (2014). Palgaerinevuste statistika parem kätte-
saadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

34 Espenberg, K. jt (2013) Vähemusrahvustest inimeste töö- ja       
pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

35 Saar, E., Helemäe, J. (2015). Tööturg. Eesti ühiskonna integrat-
siooni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti 
Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus 
Praxis.

Tegevusvaldkond Eestlased Vene rahvus Muu rahvus

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 5,1 0,7 1,3

Mäetööstus 0,3 1,6 1,6

Töötlev tööstus 16,2 24,0 19,5

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 0,7 3,0 1,4

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 0,3 0,7 1,6

Ehitus 9,5 9,1 8,9

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 12,7 13,7 13,6

Veondus ja laondus 6,6 11,5 12,7

Majutus ja toitlustus 3,9 4,4 5,9

Info ja side 3,9 2,7 2,2

Finants- ja kindlustustegevus 1,5 0,9 1,4

Kinnisvaraalane tegevus 1,7 2,1 2,5

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 5,0 2,1 4,3

Haldus- ja abitegevused 2,4 4,6 3,6

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 8,9 3,1 3,8

Haridus 10,0 6,0 6,3

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 6,1 6,4 6,1

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 3,3 1,1 1,4

Muud teenindavad tegevused 1,7 2,2 1,9

tabel 19. 
15–74-aastased töötajad tegevusvaldKondades 

rahvuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 80. 
tegevusvaldKondade jaotus vanuserühmades (%)

Allikas: ETU 2014

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, 
tarbeesemete ning kodumasinate remont
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Etniline segregatsioon tööturul ei ole mitte ainult objektiiv-

ne fakt, vaid seda tajuvad ka inimesed ise. Seda tajutakse 

näiteks riiklikus sektoris töötamisel, kus mitte-eesti rahvus-

te alaesindatust põhjendatakse (seda teevad nii eestlased 

kui ka vene rahvusest inimesed) nende teistsuguse menta-

liteediga. Võimalikuks takistuseks peetakse ka eesti kee-

le puudulikku taset36. Lisaks on kvalitatiivsetes uuringutes 

(nt venekeelses fookusgrupiintervjuus) leitud, et isegi väga 

haritud inimesed (arstid, õpetajad jne) ei leia endale Eestis 

rakendust, kuna nad ei suuda täita keeleoskuse nõudeid37.

Vaadeldes inimeste jagunemist tegevusvaldkondadesse te-

gevuspiirangu alusel, võrreldakse kolme gruppi: puudeta ja 

puudega inimesed, puudega inimesed ja töövõime kaotuse-

ga inimesed. Puudega ja puudeta inimeste grupiga võrreldes 

on puudega inimeste seas rohkem neid, kes on hõivatud 

finants-, kinnisvara-, kutse- ja haldustegevuse valdkonnas. 

Puudega inimeste seas töötab puudeta inimestega võrreldes 

vähem inimesi hulgi- ja jaekaubanduses (joonis 81). 

vertiKaalne segregatsioon

Vertikaalne segregatsioon näitab töötajate jaotust töiste 

positsioonide lõikes. Sooline segregatsioon näitab tüüpi-

list tendentsi, kus kaks kolmandikku juhtidest on mehed. 

Samuti on meeste ülekaal ilmne – peaaegu 87% – oskus- 

ja käsitööliste seas. Naised on ametialaselt enam esinda-

tud teenindus- ja müügitöötajate (74%) ja ametnike seas 

(72%). Naised on ülekaalus tippspetsialistide (67%) ja liht-

tööliste (60%) seas (joonis 82).

Olulised takistused nii vertikaalse kui ka horisontaalse soo-

lise segregatsiooni vähenemisele on ühiskonna hoiakud, 

mis dikteerivad ühe või teise ameti soopõhist sobilikkust. 

Vertikaalse segregatsiooni puhul on naiste ametiredelil ede-

nemisel klaaslaeks peetud eelarvamustel põhinevaid bar-

jääre38. Sama probleem on ka rahvusvähemustel. Teiseks 

faktoriks on naiste jäämine pikale lapsehoolduspuhkusele, 

mis võib neid tööturult eemale viia kuni kolmeks aastaks, 

raskendades seetõttu oluliselt naiste võimalusi tööalaseks 

eduks (pidurdub edenemine karjääriredelil, takistatud on 

tööalane enesetäiendamine). Lasteaiakohtade nappus 

võib omakorda takistada varem tööle naasmist, isegi kui 

seda tegelikult soovitakse. Meeste ja naiste võimalused 

tööturul muutuksid võrdsemaks, kui edaspidi ka mehed 

kasutaksid rohkem lapsepuhkuse võimalust (vt ka ptk 2.4. 

teemasid).

36 Saar, E., Helemäe, J. (2015). Tööturg. Eesti ühiskonna integrat-
siooni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti 
Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus 
Praxis. 

37 Kallas, K. jt (toim). (2013). Võrdse kohtlemise edendamine ja 
teadlikkus Eestis. Uuringuaruanne. Tartu: Balti Uuringute Insti-
tuut; Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege 
in the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of 
Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

38 Weyer, B. (2007). Twenty years later: explaining the persistence 
of the glass ceiling for women leaders. Bringing the men back in: 
Sex differentiation and the devaluation of women's work. Wo-
men in Management Review 22, pp. 482–496. 

joonis 81. 
puudega ja puudeta inimesed 
eri tegevusvaldKondades (%)

Allikas: ETU 2014, Tabel THV 66

joonis 82. 
15–74-aastaste elaniKe ametialane 

positsioon soo järgi (%)
Allikas: ETU 2014

Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja 
kalanduse oskustöötajad
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Ka võrdlusalustes riikides on mehed ja naised koondu-

nud eri ametitesse. 2014. aastal oli Lätis kõige rohkem 

mehi seadme- ja masinaoperaatorite ja koostaja ametites 

(91,7%). Soomes ning Suurbritannias oli meeste osatäht-

sus kõige suurem oskustöötajate ja käsitööliste seas (vas-

tavalt 92,4% ja 93,8%). Lätis oli naiste osatähtsus kõige 

suurem teenindus- ja müügitöötajate seas (76,3%) ning 

Soomes ja Suurbritannias ametnike seas (vastavalt 75,6% 

ning 68,7%). 

Kasutades sama arvutusmeetodit nagu horisontaalse 

segregatsiooni arvutamiseks, on võimalik leida ka ver-

tikaalse segregatsiooni indeks. 2012. aastal oli verti-

kaalse segregatsiooni indeks 42,8, mis oli suurim ELis. 

2014. aastal oli Eestis vertikaalse segregatsiooni indeks 

40,1, seega võib täheldada mõningast olukorra parane-

mist, kuid indeksi väärtus on siiski väga suur.

Samamoodi nagu horisontaalne segregatsioon on ka verti-

kaalne segregatsioon muutuja, millega seletatakse meeste 

ja naiste vahelist palgalõhet. Naised töötavad sagedamini 

ameteis, kus on madalamad palgad (lihttöölised ning tee-

nindus- ja müügitöölised), samas kui nende osakaal juhti-

de seas, kelle palgad on kõrgemad, on meestega võrreldes 

väiksem39.

Ametialase positsiooni analüüsimisel selgus, et noore-

mas vanuserühmas on kõige enam hõivatuid teenindus- 

ja müügitööliste seas. See on ka ootuspärane tulemus, 

kuivõrd sellel positsioonil on töökogemuse ning haridu-

se nõuded sellised, mida suudavad täita ka noored, kel-

lel on hariduse omandamine veel pooleli. Keskmises ning 

kõige vanemas vanusegrupis töötab kõige enam inimesi 

tippspetsialistidena (joonis 83). 

Rahvusepõhiselt ametialast positsiooni vaadeldes on näha, 

et teiste rahvustega võrreldes on eestlaste seas tippspet-

sialistide osakaal kõige suurem: umbes viiendik eestlastest 

töötab tippspetsialisti positsioonil. Vene rahvusest inimes-

te seas on aga kõige rohkem oskustöötajaid ja käsitööli-

si ning muude rahvuste esindajate seas seadme- ja ma-

sinaoperaatoreid ja koostajaid (joonis 84). See lõhe saab 

alguse juba koolist väljalangevusest ning kõrgharidusele 

ligipääsust (vt eelnevad peatükid), kus mõlemal juhul on 

mitte-eesti rahvusest inimesed ebasoodsamas olukorras.

39 Espenberg, K. jt (2014). Palgaerinevuste statistika parem kätte-
saadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs. Tartu: Tartu Ülikool.

joonis 83. 
ametialane positsioon 

vanuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 84. 
15–74-aastaste elaniKe ametialane 

positsioon rahvuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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Kvalitatiivsetes uuringutes on välja toodud ka eelarva-

muste mõju vene rahvusest inimeste karjäärivõimalustele, 

täpsemalt juhtivatele kohtadele juurdepääsul. Samamoodi 

nagu horisontaalse segregatsiooni on ka vertikaalse segre-

gatsiooni korral kujunenud välja mitte-eestlaste ning eest-

laste ametialased positsioonid. Mitte-eestlasi on rohkem 

oskustöötajate ja käsitööliste; seadme- ja masinaoperaa-

torite ja koostajate ning lihttööliste seas. Eestlasi aga oma-

korda tippspetsialistide ning juhtide seas40. Ka sellele jaotu-

sele loodi alus ENSV ajal, mil teistest Nõukogude Liidu riiki-

dest sisserändajad olid valdavalt töölised. Vene peredes on 

väga tugev põlvkonniti samal ametikohal töötamise tradit-

sioon. Koos haridusele ligipääsu probleemidega süvenda-

vad sellised traditsioonid ja klaaslagi juhtivatele kohtadele 

pääsemisel rahvusvähemuste ebavõrdsust Eestis.

Inimeste jaotumist ametialaste positsioonide vahel tege-

vuspiirangu olemasolu järgi analüüsides selgub, et tege-

vuspiiranguga inimeste seas on rohkem neid, kes on hõi-

vatud lihttöölise või teenindus- ja müügitöötaja positsioo-

nil. Sarnastel positsioonidel on ka töövõimekaoga inime-

sed (joonis 85).

Kvalitatiivsetes uuringutes on lähemalt analüüsitud ka 

vaimse piiranguga inimeste osalemist tööturul. Tööturul 

aktiivsed vaimse piiranguga inimesed teevad valdavalt liht-

samaid töid, mis nõuavad peamiselt manuaalseid oskusi. 

Samas pole erandid ka juhtumid, kus tehakse keerulise-

mat tööd ning tööandja ei pruugigi teada, et inimesel on 

vaimupuue41. 

Kvantitatiivseid andmeid LGBT rühma kuuluvate inimeste 

jaotusest eri tegevusvaldkondadesse ei ole Eestis kogutud. 

Küll aga on välja toodud, et LGBT inimesed ise leiavad, et 

neil on keeruline karjääriredelil edeneda ehk jõuda kõrge-

matele positsioonidele42. 

40 Espenberg, K. jt (2013). Vähemusrahvustest inimeste töö- ja     
pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

41 Kruuse, K., Otsa, M. (2014). Uuring vaimupuudega noorte osale-
misest tööturul. Tartu: OÜ InCase. 

42 Papp, Ü.- M., Kütt, R. (2011). LGBT inimeste olukorra uuringute 
analüüs. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool. 

joonis 85. 
puudega, puudeta ja töövõimeKaoga inimesed 

ametialastel positsioonidel (%) 
Allikas: Statistikaamet
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Tegevusala 2010 2011 2012 2013 2014 2014 

(mehed)

2014 
(naised)

Põllumajandus, jahindus, kalandus ja 
metsamajandus

628 617 543 615 788 630 542

Mäetööstus 478 638 837 625 690 641 ...

Töötlev tööstus 974 1013 1141 1228 1315 1562 955

Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 505 364 352 683 589 635 571

Ehitus 570 499 608 636 620 642 325

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, 
mootorrataste, isiklike tarbeesemete ning 
kodumasinate remont

393 444 515 488 541 541 541

Hotellid ja restoranid 598 793 878 645 775 721 537

Veondus laondus 568 660 627 738 693 702 669

Info ja side 87 114 70 66 77 55 118

Finantsvahendus, kinnisvara 190 214 204 183 213 237 233

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 152 130 129 111 116 121 112

Haldus- ja abitegevused 1094 1603 1404 1278 1617 2168 977

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

926 1084 1274 1049 1364 2473 439

Haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 257 300 391 369 404 463 180

Kunst, meelelahutus 527 514 456 304 518 688 412

Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 239 286 140 185 187 452 108

5.4. töötingimused

•	 Tööga seotud haiguste ja vigastuste keskmine 

100 000 töötaja kohta vastavalt tegevusvaldkonnale

 Indikaator mõõdab tööohutuse olukorda. 

•	 Ebaõiglane kohtlemine, diskrimineerimise ja 

 ahistamise kogemus töökohal

 Indikaator mõõdab inimeste diskrimineerimist 

 töökohal. 

oluKord eestis

tööga seotud haiguste ja vigastuste 
KesKmine 100 000 töötaja Kohta 
vastavalt tegevusvaldKonnale

Tööga seotud haiguste ja vigastuste keskmine sõltub te-

gevusvaldkonnast. Kõige rohkem on tööga seotud haigusi 

ja vigastusi haldus- ja abitegevuste, töötleva tööstuse ning 

avaliku halduse ja riigikaitse tegevusvaldkondades. Kui aga 

vaadata tööõnnetuste arvu 100 000 naissoost või mees-

soost töötaja kohta, on selgelt näha, et meeste seas on 

peaaegu kõigis tegevusvaldkondades tööõnnetuste ohv-

reid märksa rohkem kui naiste seas. Erand on info ja side 

tegevusvaldkond, kuid siinkohal võib tegemist olla pigem 

juhuslikkusega, kuivõrd selles tegevusvaldkonnas oli 2014. 

aastal tööõnnetuse ohvreid kokku vaid 17 (tabel 20).

Meeste seas on tööõnnetuses kannatanuid rohkem pea-

miselt seepärast, et mehed töötavad ohtlikumas töökesk-

konnas, kus on suurem tõenäosus tööõnnetuste juhtumi-

seks. Samuti võib tegemist olla soorollist tingitud riskial-

timast käitumisest. Samas on leitud, et naised haigestu-

vad sagedamini kutsehaigustesse ning tööst põhjustatud 

haigustesse, mis võivad välja kujuneda pikema perioodi 

jooksul. Traditsioonilistelt naiste tehtavate tööde juures 

on ohud sageli varjatud, näiteks rutiinsed liigutused ja 

sundasendid, mida on keeruline vältida ning mis kahjus-

tavad tervist kumulatiivselt pika aja jooksul43.

Erivanuselisi mehi ja naisi võrreldes nähtub, et meeste seas 

juhtuvad tööõnnetused pigem nooremas eas. Kõige roh-

kem oli 2014. aastal meeste seas neid, kellel on tööõnne-

tus juhtunud, vanuserühmas 25–34. Naiste hulgas oli aga 

tööõnnetuse ohvreid rohkem pigem vanemates vanuse-

rühmades (joonis 86). 

43 Masso, M. (2010). Mehed ja naised tööelus. Teel tasakaalustatud 
ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II. Tallinn: Sotsiaalministee-
rium. 

tabel 20. 
tööõnnetused põhitegevusala järgi 

100 000 töötaja Kohta
Allikas: Tööinspektsioon 2010–2014

joonis 86. 
tööõnnetused 2014. aastal 

soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: Tööinspektsioon 2014
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Tööinspektsioon ei kogu andmeid rahvuse järgi. Küll aga 

on olemas andmed tööõnnetuste ohvrite kohta koda-

kondsuse järgi. Tööinspektsiooni andmetest selgub, et nii 

meeste kui ka naiste seas olid suurem osa tööõnnetuste 

ohvreid Eesti kodanikud (vastavalt 87% ning 91%). See 

aga ei tähenda, et nende seas olid ainult eestlased, Eesti 

riigi kodanike seas on ka teisest rahvusest elanikke. Teiste 

ELi riikide kodanikke oli tööõnnetuse ohvrite seas vastavalt 

3% ja 1% ning kodakondsusega väljastpoolt ELi vastavalt 

8% ja 6%. Ülejäänud 2% puhul ei olnud kodakondsus 

teada. 

Edaspidi on otstarbekas täiendavalt analüüsida, millised 

rühmad on üleesindatud ja millised alaesindatud, võrrel-

des nende proportsiooni.

ebaõiglane Kohtlemine, 
disKrimineerimise või 
ahistamise Kogemus tööl

Ebaõiglase kohtlemise ja diskrimineerimise indikaatori si-

sustamiseks kasutatakse soolise võrdõiguslikkuse moni-

tooringu andmeid. Monitooringus on küsitud, kas inimene 

on kogenud viimase nelja aasta jooksul põhjendamatult 

ebavõrdset kohtlemist, võrreldes teiste töötajatega, kuna 

ollakse naine või mees. Kokku küsiti ebavõrdse kohtlemise 

kogemust järgmistes töö aspektides44:

•	 töötasu (palga määramine, tõstmine, kärpimine),

•	 tööalaste soodustuste saamine (nt ametiauto, telefon),

•	 koolitusele pääsemine (tööandja kulul),

•	 teabe saamine (nt tööga seotud muudatustest),

•	 töökoormuse jagunemine (väiksem koormus naistel 

või meestel),

•	 edutamine (karjääriredelil edenemine),

•	 töösuhte iseloom (nt tähtajaline või tähtajatu leping),

•	 töötulemuste hindamine,

•	 võimalus korraldada ja teha iseseisvalt oma tööd,

•	 erialaste oskuste, teadmiste hindamine.

Ebaõiglase kohtlemise kogemust ollakse tajunud siis, kui 

vähemalt ühele neist väidetest on vastatud kas „olulisel 

määral“ või „mõningal määral“. Need inimesed, kes vas-

tasid „ei oska öelda“, jäeti arvutuste tegemisel kõrvale.

Nendele kriteeriumitele tuginedes on soolise tunnuse tõt-

tu ebavõrdset kohtlemist kogenud meestest 26,3% ning 

naistest 34,6% vastanutest. Kokku on 20–49-aastastest 

diskrimineerimist kogenud 32,6% ning 15–64-aastastest 

30,8%. Eestlaste seas on mingil määral diskrimineerimist 

kogenud 32,6% vastanutest ning mitte-eestlastest 24,9%. 

Kui vaadata diskrimineerimise kogemust töökohal rahvu-

se ja soo45 järgi, on näha, et nii meeste kui ka naiste seas 

on diskrimineerimist tajunud rohkem eestlased, kusjuures 

meeste seas on vahe mitte-eestlastega märgatavalt 

suurem kui naiste seas (joonis 87). Sellised tulemused või-

44 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013). Tallinn: Sotsiaalmi-
nisteerium. Faktum & Ariko. 

45 Naiste seas ei olnud erinevused eestlastest ja mitte-eestlastest 
naiste vahel statistiliselt olulised. 

vad olla tingitud ka nt eestlaste suuremast teadlikkusest 

oma õiguste kohta. 

Eri vanuses meeste ja naiste võrdlusest selgub, et 

15–64-aastastest meestest on töökohal tajunud ebavõrd-

set kohtlemist 27,4%, naistest aga 34,8%. Kui aga vaada-

ta veel kitsamat vanuserühma, selgub, et 20–49-aastastest 

meestest on tajunud ebavõrdset kohtlemist 27,8%, naiste 

puhul on sama näitaja 38,7%. Tulemused võivad erineda 

soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustest, sest 

praeguses käsitluses loeti diskrimineerimise kogemuseks 

olukorda, kus vähemalt ühe väitega kümnest oldi nõus. 

Täiendavalt haakub temaatikaga ka MISA 2013. aastal tel-

litud uuring võrdse kohtlemise seaduse retseptsioonist46.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringus ei küsitud vas-

tajate seksuaalse identiteedi kohta, seega ei ole võima-

lik ebavõrdse kohtlemise kohta kvantitatiivseid andmeid 

välja tuua. Küll aga arvatakse, et LGBT rühma kuuluvaid 

inimesi võidakse nende seksuaalse identiteedi või trans-

soolisuse pärast ebavõrdselt kohelda. Näiteks arvas ühes 

uuringus 2% vastanutest, et neid ei ole edutatud nende 

seksuaalse identiteedi pärast47. Samuti arvatakse, et sek-

suaalne identiteet on seotud töösuhte pikendamata jätmi-

sega. Seda on küll raske tõestada, aga usutakse, et see oli 

põhjus48. ELi LGBT uuringus selgus, et Eestis elavad LGBT 

rühma kuuluvad inimesed olid 23% juhtudest tajunud, et 

neid on töökohal ebavõrdselt koheldud, kuna nad kuu-

luvad LGBT rühma. Sagedamini ollakse Eestis kogenud 

ebavõrdset kohtlemist töökohal vanemates vanuserühma-

des: 40–54-aastaste seas 30% ning üle 55-aastaste seas 

33%. 18–24-aastaste seas oli töökohal ebavõrdse koht-

lemise kogemusega 13% vastanutest ning 25–39-aastas-

test 25%. Kui vaadata, kas on tajutud ebavõrdsust seoses 

töötingimustega või töiste hüvedega, siis 9% vastanutest 

leidis, et neid on tihti sellega seoses ebavõrdselt koheldud, 

kuna nad kuuluvad LGBT rühma. Siinkohal on aga oluli-

ne teada ka seda, kas inimesed on olnud oma seksuaalse 

identiteedi või transsoolisuse kohta tööl avameelsed või 

mitte. Näiteks toodi LGBT rühma esindajate konsultatsioo-

nis välja, et üks võimalik põhjus, miks LGBT inimeste eba-

võrdset kohtlemist ei ole töökohal märgata, võib olla see, 

et töökaaslased ja tööandja ei ole nende seksuaalsest või 

soolisest identiteedist teadlikud. 

46 Kallas, K., Kaldur, K., Raudsepp, M., Roosalu, T., Aavik, K., (toim). 
(2013). Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis. Uu-
ringuaruanne. Tartu: Balti Uuringute Instituut.

47 Kotter, L. (2002). Sexual Orientation Discrimination in Estonia. 
Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Esto-
nia. Brussels: ILGA – Europe. 

48 Papp, Ü.-M., Kütt, R. (2011). LGBT inimeste olukorra uuringute 
analüüs. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool. 
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Tööle värbamise protsessis ei tajuta üldiselt eelarvamu-

si vene keelt emakeelena kõnelevate tööotsijate suhtes. 

Probleeme võib siiski tekitada tööle kandideerijate kee-

leoskus. Olukorras, kus tööotsija ei oska väga hästi eesti 

keelt, võib vene keelt mitte oskav tööandja olla raskustes 

tööülesannete andmisel ning seega eelistada eesti keelt 

kõnelevat inimest49. Sarnane tulemus on saadud ka rah-

vusvähemusest inimeste töö- ja pereelu ühitamise võima-

luste analüüsil, kus intervjuudes osalejad leidsid, et üldiselt 

ei ole nad rahvuse põhjal teistsugust kohtlemist kogenud. 

Küll aga leiti, et negatiivsed hoiakud rahvusvähemuse suh-

tes võivad olla takistuseks karjääri edenemisel: venekeelse-

tel töötajatel on firma juhtkonnas kõrgemale kohale saa-

mine keerulisem50.

ahistamise Kogemus tööl

Ahistamise kogemust tööl on tunnistanud kokku 15,5% 

inimestest, sealjuures on ahistamise kogemusega rohkem 

naisi kui mehi. Seksuaalset ahistamist tööl on kogenud 

kokku 5,6% inimesi. Naistest on soolist või seksuaalset 

ahistamist töökohal kogenud 7,5% ning meestest 3,5%. 

Sealjuures tuleb tähele panna, et 2,5% vastanutest ei oska 

öelda, kas neid on töökohas ahistatud või mitte. See võib 

tuleneda sellest, et inimesed ei oska ahistamise juhtumeid 

ära tunda (joonis 88).

Vanuse lõikes on võimalik lisaks tööealisele rahvastikule 

vaadelda eraldi 20–49-aastaste rühma. Selles vanuses on 

tööl ahistamist kogenuid pisut enam töötajaid (mis tä-

hendab, et nooremate ja vanemate hulgas on neid veidi 

vähem). Samuti on näha, et selles vanuserühmas on vä-

hem neid, kes ei oska öelda, kas neid on tööl ahistatud. 

See võib viidata, et selles vanuserühmas osatakse noo-

remate ja vanematega võrreldes veidi paremini otsusta-

da, kas teatud olukordades on tegemist ahistamisega või 

mitte (joonis 89).

Eestlased on mitte-eestlastest sagedamini tööl ahistamist 

kogenud (vastavalt 17,7% ja 9,6%). Seksuaalse või soolise 

ahistamise kogemus rahvuse lõikes statistiliselt oluliselt ei 

erine. Samas on ahistamise tajumine kultuuritundlik ehk 

erinevates kultuurides ja ühiskondades on välja kujune-

nud erinevad tavad, mistõttu inimesed ei pruugi alati ahis-

tamist ära tunda. Teiseks faktoriks on siinkohal inimeste 

teadlikkus nii seksuaalsest ja soolisest ahistamisest kui  ka 

soolisest diskrimineerimisest laiemalt, mis võib rahvuse lõi-

kes erineda.

49 Lauristin, M. jt (2011). Integratsiooni monitooring. Tallinn: Kul-
tuuriministeerium, Poliitikauuringute Keskus Praxis, TNS Emor. 

50 Espenberg, K. jt (2013). Vähemusrahvustest inimeste töö- ja     
pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool; Kallas, 
K., Kaldur, K., Raudsepp, M., Roosalu, T., Aavik, K. (toim). (2013). 
Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis. Uuringuaru-
anne. Tartu: Balti Uuringute Instituut; Aavik, K. (2015). Intersec-
tional Disadvantage and Privilege in the Estonian Labour Market: 
An Analysis of Work Narratives of Russian-Speaking Women and 
Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

joonis 87. 
15–64-aastaste elaniKe disKrimineerimise, 
ebavõrdse Kohtlemise Kogemus tööKohal 

soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

joonis 88. 
15–64-aastaste elaniKe ahistamise Kogemine tööKohas 

soo järgi (%)
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

joonis 89. 
ahistamise Kogemine tööKohas vanuse järgi (%)

Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013
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LGBT rühma kuuluvad inimesed on ELi LGBT uuringu ko-

haselt kogenud töökohal negatiivseid kommentaare, kuna 

kuulutakse LGBT rühma hulka. Sellele väitele vastasid va-

riandiga „alati“ 2% vastanutest ning „tihti“ 8% vastanu-

test. Jällegi, vanuse tõustes ollakse pidanud negatiivseid 

kommentaare rohkem kuulma: 40–54-aastastest vastas 

„tihti“ 18% ning üle 55-aastatest vastas „alati“ 17%.

5.5. olulisimad tulemused

•	 Eestis oli 2014. aastal tööhõive määr 63%. Meeste 

seas on hõive määr läbivalt kõrgem kui naiste seas. 

Rahvusvähemusest naiste seas on hõive määr mada-

lam kui eestlastest naiste seas.

•	 50% tegevuspiiranguga või töövõimekaoga 20–64-aas-

tastest inimestest on endiselt mitteaktiivsed. 

•	 NEET-noorte määr oli 2014. aastal 11,7%. Viimastel 

aastatel on see pidevalt langenud. 

•	 Vaeghõivatute osakaal on suurem mitte-eestlaste seas. 

•	 Naiste tunnitasu mediaan moodustab 75% meeste 

omast. Mitte-eestlastest töötajate tunnitasu mediaan 

on väiksem eestlaste omast (vene rahvusest inimestel 

77% ning muudel rahvustel 83% eestlaste mediaa-

nist).

•	 Miinimumpalka teenivate inimeste seas on rohkem 

naisi ning muude rahvuste esindajaid. 

•	 Eestis valitseb tööturul märkimisväärne horisontaalne 

segregatsioon, seda eriti soo lõikes. Sealjuures vald-

kondades, kus töötavad peamiselt mehed, on kõrge-

mad palgad, võrreldes valdkondadega, kus töötavad 

eeskätt naised. Ka rahvuse lõikes esineb segregat-

sioon, eriti tõuseb esile vene rahvuse esindajate suur 

osakaal töötlevas tööstuses. 

•	 Eestis on ka märkimisväärne vertikaalne segregat-

sioon. Meesjuhte on naisjuhtidega võrreldes eba-

proportsionaalselt rohkem ning eestlaste hulgas on 

mitte-eestlastega võrreldes rohkem nii juhte kui ka 

tippspetsialiste. 

•	 Mehed satuvad tööõnnetustesse naistest märkimis-

väärselt rohkem. 

•	 Naised on enda hinnangul meestest sagedamini kok-

ku puutunud ebavõrdse kohtlemisega töökohal (nais-

test 34,6% ning meestest 26,3%). 

•	 Naised on meestest rohkem kogenud töökohal soo-

list või seksuaalset ahistamist või ahistamist üldiselt 

(vastavalt 17,8% ning 12,9%).
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tabel 21. 
elustandardite teema indiKaatorid

* Märkus: indikaatorit ei ole praegu võimalik andmetega sisustada. Soovituste alapeatükis tehakse ettepanek sellekohaste andmete kogumiseks. 
** Teatud osas on tulemused esitatud Kallas jt (2013); põhjalik uuringuankeet sisaldas erinevaid küsimusi selle kohta, kas ebavõrdse kohtlemise korral on kellegi poole abi 

saamiseks pöördutud ja kui ei, siis miks, nii et see võimaldab analüüsi rühmade lõikes.

Ühiskonna efektiivse arengu ja inimeste heaolu kasvu 

oluline eeldus on eri sotsiaalsetele gruppidele võrdsema 

elustandardi tagamine. Siinses uuringus kätkeb see eeskätt 

inimeste majanduslikku olukorda ning elutingimusi1. Kõr-

gem elustandard võimaldab ühiskonnaliikmetel osaleda 

aktiivsemalt ühiskonna arengu kujundamisel ja hõlbustab 

isikliku ja sotsiaalse elu kvaliteetsemat korraldamist. 

Elustandard mõjutab otseselt inimeste igapäevaelu 

võimalusi ja eluga rahulolu. Elustandardite teemas 

käsitletakse vaesuse, enesehinnangulise majandusliku 

heaolu, sotsiaalse kindluse, teadlikkuse ning ääremaa elu-

tingimustega seotud indikaatoreid (tabel 21).

Mudelis kasutatavad vaesuse näitajad kirjeldavad sotsiaal-

sete gruppide suhtelist vaesust, mis väljendub ühiskonnas 

sissetulekute ebavõrdsusena. Üks neist näitajatest on vä-

hem kui 60% mediaantunnitöötasust teenivate töötajate 

osakaal. See näitab, kui suur osa inimestest käib tööl, ent 

1 Ka nt ÜRO inimarengu indeks lähtub käsitlusest, et elustandard 
esindab eeskätt materiaalse olukorraga seonduvat ning elustan-
dardi dimensioonile lisanduvad indeksi arvutamisel hariduse ja 
tervise dimensioonid.

teenib suhteliselt vähe ega suuda seega oma elustandardit 

parandada (nn madalapalgalised). Suhtelise vaesuse määr 

näitab aga, kui suur osa inimestest elab leibkondades, mil-

le sissetulekud jäävad alla 60% leibkondade mediaansis-

setulekutest, ehk näitaja võtab arvesse ka seda, et osa ini-

meste elustandard (majanduslik olukord ja elutingimused) 

sõltub eeskätt teiste leibkonnaliikmete sissetulekutest. 

Enesehinnangu alateema indikaator on inimeste hinnang 

oma majanduslikule toimetulekule. See võib sarnase sisse-

tuleku taseme juures olla eri inimestel erinev, ent on oluline 

just inimese enda rahulolu seisukohast. Sotsiaalse kindluse 

indikaatorite hulgas on subjektiivse rahulolu näitajatena 

kaasatud hinnangud rahulolule oma elustandardiga ning 

hinnangud oma eluaseme seisundile. Veel kuulub sotsiaal-

se kindluse indikaatorite alla ravikindlustusega kaetus, mis 

on oluline kõrgete tervishoiukulutuste riski maandamisel. 

Viimane sotsiaalse kindluse indikaator on eri asutuste ja 

inimeste (finantsinstitutsioonid, kommunaalettevõtted jt) 

ebaõiglasest käitumisest raporteerimine, mis on otsene eri 

gruppide ebavõrdse olukorra näitaja.

6. ELUSTanDaRDID

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Töötajate osakaal, kes teenivad vähem kui 60% mediaantunnitöötasust Vaesus Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Suhtelise vaesuse määr Vaesus Sugu, vanus, rahvus, 
puude olemasolu

Iga-aastane (SA)

Hinnang oma majanduslikule toimetulekule Enesehinnang Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (ETU)

Rahulolu oma elustandardiga
•  Rahulolu oma leibkonna rahandusliku olukorraga
•  Rahulolu oma elukeskkonna kvaliteediga
•  Rahulolu oma eluasemega

Sotsiaalne kindlus Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu 
olemasolu

Ühekordne lisamoodul 
(ESU)

Eluaseme seisund
•  Probleemid eluruumi seisukorraga
•  Probleemid eluruumi kostuva müraga
•  Probleemid eluruumi ümbruses leviva saastega

Sotsiaalne kindlus Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu 
olemasolu

Iga-aastane (ESU)

Ravikindlustusega kaetus Sotsiaalne kindlus Sugu, vanus Iga-aastane 
(Eesti Haigekassa, SA)

Inimesed, kes on raporteerinud ebaõiglasest käitumisest finants-
institutsioonide, kommunaalettevõtete jt asutuste ja inimeste poolt*

Sotsiaalne kindlus Sugu, vanus Andmeid ei koguta; ühe-
kordne uuring (MISA VKE)**

Inimeste osakaal, kes võtavad kõrge kulukusega laene* Finantstoodete 
tarbimine

Andmeid plaanitakse 
koguda iga 3 aasta järel 
(Eesti Pank)

Kohalike teenuste kerge kättesaadavus ilma isikliku transpordita* Elutingimused 
ääremaal

Andmeid ei koguta



74   VÕRDÕIGUSLIKKUSE MÕÕTMISE MUDEL 2016

Elustandardite teema all käsitletakse ka kõrge kulukusega 

laene võtvate isikute osakaalu. See näitaja seletab inimes-

te igapäevaelu korraldamise suhtelist sõltuvust finantsris-

kidest ning on eeldatavasti olulisel määral seotud haridus-

taseme ning positsiooniga tööturul. 

Kohalike teenuste kättesaadavuse indikaator iseloomus-

tab aga elutingimusi ääremaal, mõõtes inimeste võimalusi 

jõuda vajalikke teenuseid pakkuvate asutusteni isikliku sõi-

duauto olemasolust sõltumata. Indikaator väljendab seega 

ka elukoha paiknemisest tingitud ebavõrdsust. Tulevikus 

on mõeldav lisada mudelisse ka selliseid indikaatoreid, mis 

mõõdaksid elukeskkonna kvaliteeti laiemalt, sh linnalistes 

piirkondades. See võimaldab arvestada lisaks teenuste kät-

tesaadavusele, mille tagamine ääremaal on ühiskonnale 

väljakutse, ka neid elukvaliteeti mõjutavaid aspekte, mida 

on just maapiirkondades ja sh ääremaal lihtsam tagada. 

Siin tuleb silmas pidada näiteks lihtsat juurdepääsu loodus-

likele puhkealadele (sh pargid, rannaalad) kui elukvaliteeti 

oluliselt parandavat aspekti.

6.1. vaesus

•	 Töötajate osakaal, kes teenivad vähem kui 60% 

mediaantunnitöötasust

 Indikaator näitab, kui suur osa töötavatest inimestest 

on madalapalgalised, teenides vähem kui 60% me-

diaantunnitöötasust.

•	 Suhtelise vaesuse määr

 Indikaator näitab, kui suur osa inimestest elab leibkon-

dades, mille sissetulekud jäävad alla 60% leibkondade 

mediaansissetulekutest. 

oluKord eestis

töötajate osaKaal, Kes teenivad 
vähem Kui 60% mediaantunnitasust

Iga viies Eesti töötaja teenib vähem kui 60% mediaantun-

nitasust (joonis 90). Noorte ning vanemaealiste hulgas on 

madalapalgaliste osakaal ligi kaks korda suurem kui pa-

rimas tööeas inimeste hulgas ning naiste seas meestega 

võrreldes enam kui kaks korda suurem. Naiste hulgas on 

halvimas olukorras vanemaealised, meeste hulgas aga 

noored. Naiste hulgas parimas olukorras oleva vanuserüh-

ma (25–49-aastased) madalapalgaliste osakaal on võrd-

ne meeste hulgas halvimas olukorras oleva vanuserühma 

(15–24-aastased) osakaaluga, mis omakorda on ligikaudu 

võrdne Eesti keskmisega.

Noored ja vanemaealised on tööturul haavatavad grupid; 

noored eeskätt varasema töökogemuse puudumise tõt-

tu ning vanemaealised näiteks sellepärast, et nende kord 

õpitud oskused ei pruugi enam vastata tööturu nõuetele 

ning senise töökoha kadudes on neil raske leida uut oma 

kvalifikatsioonile vastavat ja sama palgatasemega tööd. 

Töö leidmist võivad takistada ka tööandjate suhtumine 

ja eelarvamused vanemaealiste kohta. Näiteks arvab osa 

tööandjatest, et vanemaealisel töötajaskonnal on rohkem 

joonis 90. 
15–74-aastaste töötajate osaKaal, 

Kes teenivad vähem Kui 60% mediaantunnitasust, 
soo ja vanuse järgi (%)

Allikas: ETU 2014
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terviseprobleeme, väiksem töötempo ja -viljakus ning nad 

väsivad kiiremini. Samuti kardetakse, et vanemaealised on 

vastu uuendustele ja muudatustele ega ole valmis nende-

ga oma töös kohanema (nt kaasaegse tehnika ja arvuti 

kasutamine)2.

Soolised erinevused madalapalgaliste osakaalus panusta-

vad oluliselt ka suurde soolisse palgalõhesse Eestis (vt ka 

ptk 5). Naised on koondunud tegevusaladele, kus on ma-

dalam keskmine palgatase, ning ka madalamalt tasustatud 

ametitesse (nagu lihttöölised ning teenindus- ja müügitöö-

lised, samas kui juhte on naiste seas vähem)3, mis tingib ka 

selle, et madalapalgalisi on nende hulgas meestega võr-

reldes tunduvalt enam. Võib ka öelda teistpidi: ühiskond 

on tõrjunud naised madalapalgalistele ametikohtadele, või 

muutnud naiste töökohad madalapalgaliseks – vastavalt 

võiks siis olukorra muutmiseks liikuda näiteks selles suu-

nas, et naiste ametivaldkondades palgatase tõuseks, või 

selles suunas, et võimalikult paljud naised pürgiksid tööle 

senistele meeste aladele, kus on kõrgem palk.

Ent ühiskonnas valitsev soosüsteem mitte ainult ei väärtus-

ta meeste tööd enam naiste omast, vaid ka ootab naistelt 

suuremat vastutuse võtmist pere ülalpidamisel ja leplikkust 

töötingimuste ja palgaga nõustumisel. Statistikaameti 

andmetel on Eestis naised nõus isegi samadel ameti- ja 

tegevusaladel ning sama haridustasemega minema tööle 

oluliselt väiksema palga eest kui mehed4. 

Võrreldes eestlastega, on vene rahvusest ning muudest rah-

vustest inimeste seas tunduvalt rohkem töötajaid, kes tee-

nivad vähem kui 60% mediaantunnitöötasust (joonis 91), 

seda eriti naiste hulgas. Meeste hulgas on vahe eestlaste 

ning vene rahvusest inimeste vahel palju väiksem, ent hal-

vimas olukorras on muudest rahvustest mehed. Rahvuse 

puhul kordub vanuserühmadega sarnane muster – meeste 

hulgas kõige halvemas olukorras oleva rühma (muud rahvu-

sed) ning naiste hulgas kõige paremas olukorras oleva rüh-

ma (eestlased) madalapalgaliste osakaal on ligikaudu sama. 

Mitte-eestlased töötavad sageli madalamatel ametiposit-

sioonidel ning saavad seega ka väiksemat palka kui eest-

lased (vt ptk 5), kusjuures oletatavasti peitub selle põhjus 

eesti keele oskuse ning ka Eesti kodakondsuse puudumises 

– keeleoskuse ja kodakondsusega mitte-eestlaste positsioon 

tööturul on sarnane eestlaste positsiooniga5. Välistada ei 

saa aga ka diskrimineerimist stereotüüpsete hoiakute tõttu6 

ja vaatlusalusele perioodile on avaldanud oma mõju üleilm-

sest majanduskriisist toibumine.

2 Espenberg, K. jt (2012). Vanemaealised tööturul. Tartu: Tartu Üli-
kool.

3 Espenberg, K. jt (2014). Palgaerinevuste statistika parem kätte-
saadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

4 Lunev, M., Järvpõld, T. (2015). Naiste ja meeste palgaootus erineb 
viiendiku võrra. Statistikaamet: Statistikablogi. 04.03.2015. [sta-
tistikaamet.wordpress.com/2015/03/04/naiste-ja-meeste-pal-
gaootus-erineb-viiendiku-vorra/]. 06.07.2015.

5 Krusell, S. (2009). Eestlaste ja mitte-eestlaste positsioon tööturul. 
Statistikaameti ettekanded. [www.stat.ee/dokumendid/30796]. 
24.09.2015.

6 Kallas, K., Kaldur, K., Raudsepp, M., Roostalu, T., Aavik, K. (toim).
(2013). Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis.     
Uuringuaruanne. Tartu: Balti Uuringute Instituut.

joonis 91. 
15–74-aastaste töötajate osaKaal, 

Kes teenivad vähem Kui 60% mediaantunnitasust, 
soo ja rahvuse järgi (%)

Allikas: ETU 2014
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Vaadeldes rühmi soo, vanuse ja rahvuse lõikes7, on näha, 

et kõige halvemas olukorras on noored vene rahvusest nai-

sed – üle poole neist on madalapalgalised (joonis 92). Ka 

vanemaealised vene rahvusest naised on teiste rühmadega 

võrreldes tunduvalt halvemas olukorras8. 

Vaadeldes naisi eraldi, tõuseb esile, et eestlastest naiste 

hulgas on kõikide vanuserühmade olukord siiski parem, 

võrreldes vene rahvusest naiste erinevate vanuserühmade-

ga. Vene rahvusest ja eesti rahvusest meeste vahel on nii 

noorte kui ka vanemaealiste rühmades vaid väikesed eri-

nevused, pisut suurem on erinevus 25–49-aastaste meeste 

seas.

Vähem kui 60% mediaantunnitasust teenivate töötajate 

osakaalu ei ole võimalik hõlpsasti rahvusvahelises konteks-

tis võrrelda, kuna peamistes avalikes andmebaasides (nagu 

Eurostat) puudub sellele täpne vaste. Seepärast võiks ka 

kaaluda teiste suhteliste (ja absoluutsete) vaesusnäitajate 

kasutamist mudelis.

suhtelise vaesuse määr

Suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal on mit-

te-eestlaste hulgas märgatavalt suurem kui eestlaste hul-

gas (joonis 93). Seda erinevust saab osaliselt seletada mit-

te-eestlaste kehvema tööturupositsiooni ning kõrgema töö-

puudusega võrreldes eestlastega (vt ptk 5). Kui eestlaste 

hulgas on suhtelise vaesuse osakaal meeste ja naiste seas 

küllaltki sarnane, siis mitte-eestlaste hulgas on see naiste 

seas tunduvalt suurem kui meeste seas. Osaliselt seletab 

seda asjaolu, et mitte-eestlaste (eriti just vene rahvuse, 

kes moodustavad suurema osa mitte-eestlastest) hulgas 

on sooline erinevus madalapalgaliste osakaalus tunduvalt 

suurem ning kandub üle ka leibkonnapõhisesse suhtelise 

vaesuse määra näitajasse. Seega leibkondade puhul, mis 

sõltuvad vaid ühe naissoost isiku töisest sissetulekust (nt 

üksikemade perekonnad või üksikud vanemaealised nai-

sed), on mitte-eestlastest naised eriti halvas olukorras. Sa-

muti on näha, et 2013. aastaks oli mitte-eestlaste olukord 

2012. aastaga võrreldes märgatavalt halvenenud, samas 

kui eestlaste seas oli muutus väga väike. Siinkohal oleks 

otstarbekas vaagida pikemaid aegridu, et näha, kas tege-

mist on ajutise või pikaajalise suundumusega.

Kõige kõrgem on suhtelise vaesuse määr nii eestlaste kui 

ka mitte-eestlaste hulgas vanemaealiste seas ning kõige 

madalam parimas tööeas olevate inimeste seas (joonis 94). 

Üldiselt kordub sama muster naiste hulgas ning on selgelt 

näha, et vanemaealised mitte-eestlastest naised on teis-

te soolis-vanuseliste rühmadega võrreldes kõige halvemas 

olukorras: suhtelises vaesuses elab neist üle kolmandiku. 

Seda seletab selle rühma suhteliselt madalam töine sisse-

7 Rahvustest on kaasatud ainult eesti ja vene rahvusest inimesed, 
kuna muude rahvuste puhul on soolis-vanuselised rühmad ana-
lüüsi tegemiseks liiga väikesed.

8 Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in 
the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of 
Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

joonis 92. 
15–74-aastaste töötajate osaKaal, 

Kes teenivad vähem Kui 60% mediaantunnitasust, 
soo, vanuse ja rahvuse järgi (%)

Allikas: ETU 2014

joonis 93. 
suhtelise vaesuse määr soo ja rahvuse järgi (%)

Allikas: Statistikaamet
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tulek, võrreldes teiste rühmadega (vt ptk 5), ning asjaolu, 

et näiteks vanaduspensionist saadav sissetulek sõltub ka 

eelnevalt saadud palga suurusest. Võttes arvesse suurt eri-

nevust meeste ja naiste oodatavas elueas, on vanemaea-

liste naiste seas rohkem neid, kes elavad üksi. Paljud väl-

jaminekud ei sõltu leibkonnaliikmete arvust, vaid tehakse 

kogu leibkonna peale. See on oluline põhjus, miks üksi 

elavate (või üksi lapsi kasvatavate) inimeste vaesuse määr 

on teistega võrreldes kõrgem. Suhtelise vaesuse erinevus 

meeste ja naiste vahel on kõige suurem vanemaealiste mit-

te-eestlaste hulgas (erinevus 2013. aastal 14,2%, samas 

kui teistes rühmades ei erine suhtelise vaesuse määr roh-

kem kui 5% võrra). 

Meeste puhul tõuseb esile, et kui eestlaste hulgas on va-

nusegruppe võrreldes kõige madalam suhtelise vaesuse 

määr peamises tööeas inimeste hulgas, siis mitte-eestlas-

test meestest elab suhtelises vaesuses peamise tööeaga 

võrreldes isegi väiksem osa. Eestlastest meeste seas on 

suhtelise vaesuse määr kõige kõrgem vanemaealiste hul-

gas, mitte-eestlastest meeste seas aga noorte hulgas.

Nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste seas on suhtelise vae-

suse määr kõrgem puudega kui puudeta inimeste hulgas 

(joonis 95), mis võib tuleneda sellest, et puude puhul on 

peamine sissetulek sageli toetus või pension, mitte palk – 

puude või töövõimekaoga inimeste hulgas on tunduvalt 

rohkem mitteaktiivseid ja töötuid kui puudeta ja töövõi-

mekaota inimeste seas (vt ptk 5). Sealjuures on erinevus 

suurem eestlaste hulgas, kuna eestlastest puudeta inimes-

te seas on suhtelise vaesuse määr võrreldes teiste rühma-

dega tunduvalt madalam. Samuti tõuseb esile, et erinevus 

naiste ja meeste vahel on puudega inimeste seas suurem, 

seda eriti mitte-eestlaste hulgas. Kõige suuremad on eri-

nevused sugude vahel mitte-eestlastest puudega inimeste 

hulgas, eestlastest puudega inimeste hulgas on need pal-

ju väiksemad. Seda saab siduda olulise tegevuspiirangu9 

olemasoluga, mida mitte-eestlastest naiste hulgas esineb 

võrreldes meestega tunduvalt rohkem, eestlastest naiste 

hulgas aga meestest vähem (vt ptk 3).

Eurostati andmetel oli suhtelise vaesuse määr Eestis 

2013. aastal naistel 19,9% ja meestel 17,2%, Lätis nais-

tel 19,8% ja meestel 18,9%, Soomes naistel 12,3% ja 

meestel 11,3% ning Suurbritannias naistel 16,4% ja 

meestel 15,4%10. 

9 Kuigi puude olemasolu ning olulise tegevuspiirangu olemasolu 
mõisted ei kattu üks-ühele, on siiski tõenäoline, et puudega ini-
mesed vastavad isikuküsitlustes, et neil on igapäevategevusi olu-
liselt piirav tervisehäire.

10 Kasutades sissetulekute ja vaesuse andmeid, mis pärinevad Sta-
tistikaameti ning Eurostati andmebaasidest, tuleb arvestada, et 
Statistikaamet avaldab need andmed sissetuleku aasta ja Euros-
tat uuringuaasta järgi ehk Statistikaametis avaldatud 2010. aas-
ta andmed tähendavad 2010. aasta sissetulekut, Eurostatis aga 
2009. aasta sissetulekut (sest uuring 2009. aasta sissetulekute 
kohta viidi läbi 2010. aastal). Teiseks on Statistikaameti andme-
baasis 2012. aasta sissetulek korrigeeritud (küsitlusandmetele 
lisaks on kasutatud registriandmeid), kuid Eurostati andmebaasis 
on 2013. aasta uuringu andmed veel esialgsed (registriandmeid 
veel kasutatud ei ole).

joonis 94. 
suhtelise vaesuse määr soo, vanuse ja rahvuse järgi (%)

Allikas: Statistikaamet

joonis 95. 
suhtelise vaesuse määr soo, 

rahvuse ja puude olemasolu järgi (%)
Allikas: Statistikaamet
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6.2. enesehinnang

•	 Hinnang oma majanduslikule toimetulekule

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hinnangut 

oma majanduslikule toimetulekule. ETUs on võimalik 

valida vastusevariantide „tulen toime“, „mõningate 

raskustega“ ning „suurte raskustega“ vahel.

hinnang oma majandusliKule 
toimetuleKule

Üldiselt on meeste hinnangud oma majanduslikule toime-

tulekule paremad kui naistel. Kõigis vanuserühmades on 

meeste hulgas suurem nende osakaal, kes enda hinnan-

gul tulevad toime, ning pisut väiksem nende osakaal, kes 

tulevad toime suurte raskustega (joonis 96). Arvestades 

eelnevate indikaatorite analüüsi tulemusi, on see oodatav, 

sest meeste sissetulekud on keskmiselt suuremad kui nais-

tel. Noorte hulgas on aga just meeste seas suurem nende 

osakaal, kes väidavad end toime tulevat raskustega, mis 

võib olla seotud noorte meeste kõrgema töötuse määraga, 

võrreldes noorte naistega (vt ptk 5), või siis noorte meeste 

suuremate ambitsioonidega, võrreldes noorte naistega.

Noored ning parimas tööeas inimesed hindavad oma toi-

metulekut üsna sarnaselt ning märgatavalt paremaks kui 

vanemaealised.

Eestlased hindavad oma toimetulekut palju paremaks kui 

mitte-eestlased, sh vene rahvuse esindajad halvemaks kui 

muude rahvuste esindajad (joonis 97). Kõigis kolmes rah-

vusgrupis hindavad mehed oma toimetulekut paremaks 

kui naised. Kõige halvemaks hindavad oma toimetulekut 

vene rahvusest naised, kelle seas on teiste rühmadega võr-

reldes väikseim osakaal toime tulevaid inimesi ning suurim 

osakaal neid, kes tulevad toime suurte raskustega. Erine-

vused meeste ja naiste vahel ongi kõige suuremad vene 

rahvusel ning kõige väiksemad eesti rahvuse puhul. 

Erinevas vanuses ja erinevast rahvusest naiste hinnangut 

oma toimetulekule analüüsides selgub, et kõige halve-

maks hindavad oma toimetulekut vanemaealised vene 

rahvusest naised (joonis 98). See tulemus on oodatav, 

kuna vanemaealiste mitte-eestlastest naiste hulgas (kellest 

suurema osa moodustab vene rahvus) on ka kõige kõrgem 

suhtelise vaesuse määr, mis omakorda on suuresti tingitud 

teiste rühmadega võrreldes halvemast positsioonist töötu-

rul (vt eelmine alapeatükk ja ptk 5). Ka võib märgata, et 

muudest rahvustest parimas tööeas naiste hulgas on sar-

naselt vanemaealiste vene rahvusest naistega väga suur 

hulk inimesi, kes näeb end toime tulevat suurte raskus-

tega. Vaid eestlastest naiste hulgas tuleb igas vanuserüh-

mas enamik enda hinnangul raskusteta toime, kuid samas 

on vanuserühmade erinevused selles grupis ka suuremad 

ning vanemaealised eesti rahvusest naised ei hinda oma 

toimetulekut sugugi nii heaks kui nooremas ja keskmises 

vanuserühmas Eesti naised. 

joonis 96. 
15–74-aastaste hinnang oma majandusliKule toimetuleKule 

soo ja vanuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014

joonis 97. 
15–74-aastaste hinnang oma majandusliKule toimetuleKule 

soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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Meeste puhul ilmneb samuti, et igas vanuserühmas hin-

davad oma toimetulekut kõige paremaks eestlased, kuigi 

näiteks vanimas rühmas ei tõuse see esile sama tugevalt 

kui naiste puhul. Üldisest meeste paremast toimetulekust 

hoolimata hindavad vanemaealised eestlastest mehed 

oma toimetulekut natukene halvemaks kui eestlastest nai-

sed samas vanuserühmas.

Selgelt on näha, et kõigis eesti rahvusest soolis-vanuselis-

tes rühmades on suurte raskustega toimetulevate inimeste 

osakaal märgatavalt väiksem ning hästi toime tulevate ini-

meste osakaal suurem kui mitte-eesti rahvuste soolis-va-

nuselistes rühmades. Mitte-eestlaste puhul võib tähelda-

da, et üldiselt on muude mitte-eesti rahvuste soolis-vanu-

selistes rühmades vene rahvusega võrreldes suurem hästi 

toime tulevate inimeste osakaal, välja arvatud muudest 

rahvustest vanemaealised naised ning eriti muudest rah-

vustest noored mehed. Viimaste hulgas on hästi toime 

tulevate inimeste osakaal tunduvalt madalam kui üheski 

teises rühmas – vaid 14,8%.

6.3. sotsiaalne Kindlus

•	 Rahulolu oma elustandardiga

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset rahulolu oma 

elustandardiga ja sisaldab kolme ESU küsimust: rahul-

olu oma leibkonna rahandusliku olukorraga, rahulolu 

oma elukeskkonna kvaliteediga ning rahulolu oma elu-

asemega. Rahulolu on hinnatud skaalal 0–10, kus hin-

de 0 tähendus on „üldse ei ole rahul“ ning hinde 10 

tähendus „täiesti rahul“. Ülejäänud hinnetele sõnalisi 

tähendusi omistatud ei ole, kuid hinnet 5 võib lugeda 

keskmiseks rahuloluks.

•	 Eluaseme seisund

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hinnangut 

sellele, kas neil esineb teatud probleeme seoses eluruu-

miga. „Probleemid eluruumi seisukorraga“ on tuleta-

tud ESU küsimustest selle kohta, kas eluruumis esineb 

probleeme „katus laseb läbi“ ja/või „rõsked seinad, põ-

randad või vundament“ („jah“, kui esineb kas üht või 

mõlemat neist probleemidest). „Probleemid eluruumi 

kostuva müraga“ ning „probleemid eluruumi ümbru-

ses esineva saastega“ on kumbki tuletatud eraldi ESU 

küsimusest, kus probleemi esinemise kohta on võimalik 

vastata „jah, see on probleemiks“, „jah, aga see ei ole 

probleemiks“ ning „ei“.

•	 Ravikindlustusega kaetus

 Indikaator mõõdab, kui suurel osal rahvastikust on riik-

lik ravikindlustus. 

•	 Inimesed, kes on raporteerinud finantsinstitut-

sioonide, kommunaalettevõtete jt asutuste ja 

inimeste ebaõiglasest käitumisest 

 Indikaator mõõdab, kui suure osaga inimestest on fi-

nantsinstitutsioonid, kommunaalettevõtted või muud 

asutused või inimesed ebaõiglaselt käitunud.

joonis 98. 
15–74-aastaste hinnang oma majandusliKule toimetuleKule 

rahvuse, vanuse ja soo järgi (%)
Allikas: ETU 2014
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oluKord eestis

rahulolu oma elustandardiga

Rahulolu oma leibkonna rahandusliku olukorraga hinda-

vad mehed ja naised sarnaselt, kuid vanuse lõikes ilmneb, 

et 50-aastased ja vanemad on oma leibkonna rahandusli-

ku olukorraga tunduvalt vähem rahul kui nooremad inime-

sed (joonis 99). Vanemaealiste rahulolu leibkonna rahan-

dusliku olukorraga mõjutab see, et nende hulgas on palju 

pensionäre, kelle sissetulekud on tööealistega võrreldes 

väiksemad.

Eestlased on oma leibkonna rahandusliku olukorraga tun-

duvalt rohkem rahul kui mitte-eestlased (joonis 100). Seal-

juures annavad vene rahvusest inimesed oma olukorrale 

muude mitte-eesti rahvustega võrreldes mõnevõrra mada-

lamaid hinnanguid.

Võrreldes tegevuspiiranguta inimestega, annavad tege-

vuspiiranguga inimesed rahulolule oma leibkonna rahan-

dusliku olukorraga märgatavalt madalamaid hinnanguid 

(joonis 101). Nende seas omakorda hindavad oma rahul-

olu märgatavalt väiksemaks inimesed, kelle tegevus on 

oluliselt piiratud.

Eurostati andmeil11 oli 2013. aastal Eestis keskmine rahul-

olu oma leibkonna rahalise olukorraga 5,4. Lätis oli hin-

nang pisut madalam (5,0), Suurbritannias mõnevõrra kõr-

gem (6,2) ning Soomes veelgi kõrgem (7,5).

Ka hinnangutes oma elukeskkonna kvaliteedile ei ole 

meeste ja naiste vahel erinevusi. Suhteliselt väike, kuid sta-

tistiliselt oluline erinevus esineb vanuse lõikes – nimelt on 

50-aastased ja vanemad oma elukeskkonna kvaliteediga 

pisut vähem rahul kui nooremad inimesed (joonis 102).

11 Andmed pärinevad Eurostati andmebaasist, allikaks EU-SILC,   
mille andmeid Eestis kogutakse ESUga.

joonis 99. 
vähemalt 15-aastaste inimeste rahulolu 

oma leibKonna rahalise oluKorraga vanuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 100. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma leibKonna rahalise oluKorraga rahvuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 101. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma leibKonna rahalise oluKorraga tegevuspiirangu 
olemasolu järgi (%)

Allikas: ESU 2013

joonis 102. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma eluKesKKonna Kvaliteediga vanuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013
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joonis 103. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma eluKesKKonna Kvaliteediga rahvuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 104. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu oma eluKesKKonna Kvaliteedi-

ga tegevuspiirangu olemasolu järgi (%)
Allikas: ESU 2013

Küllalt suured erinevused rahulolus oma elukeskkonna 

kvaliteediga ilmnevad rahvuse lõikes – mitte-eestlased on 

oma elukeskkonna kvaliteediga märksa vähem rahul kui 

eestlased (joonis 103).

Ka tegevuspiirangu järgi ilmnevad erinevused: nimelt on te-

gevuspiiranguta inimesed oma elukeskkonna kvaliteediga 

rohkem rahul kui tegevuspiiranguga inimesed, kusjuures 

olulise tegevuspiiranguga inimesed on oma elukeskkon-

na kvaliteediga vähem rahul kui vähese tegevuspiiranguga 

inimesed (jooni 104).

Eurostati andmetel oli 2013. aastal Eestis keskmine hin-

nang rahulolule oma elukeskkonna kvaliteediga 10-pallisel 

skaalal (kus 10 on kõige positiivsem hinnang) 6,8, mis jäi 

alla nii Lätile (7,2), Soomele (7,8) kui ka Suurbritanniale 

(7,8). Edaspidi on veelgi olulisem võrrelda teiste riikidega 

just riigisisest erinevust hinnangutes rühmade lõikes.

Ka rahulolu oma eluasemega ei erine meeste ja naiste va-

hel, kuid mõneti erinevad hinnangud eri vanuses inimes-

te vahel (joonis 105). Kuigi hinnangute, mis jäävad skaala 

madalamast osast kuni keskpaigani, osakaal on kõigis va-

nuserühmades enam-vähem sama, on nii 15–24-aastased 

kui ka 50-aastased ja vanemad olnud oma eluasemega 

mõnevõrra rohkem rahul kui 15–49-aastased.

Eestlased on mitte-eestlastega võrreldes oma eluasemega 

mõnevõrra rohkem rahul (joonis 106).

joonis 105. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma eluasemega vanuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 106. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma eluasemega rahvuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013
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Ka tegevuspiirangu järgi on näha erinevusi rahulolus oma 

eluasemega – taas on tegevuspiiranguta inimesed roh-

kem rahul kui tegevuspiiranguga inimesed; seda enam, 

kui tegemist on olulise tegevuspiiranguga inimestega 

(joonis 107). Tegevuspiiranguga inimeste madalam ra-

hulolu oma eluasemega võib tuleneda sellest, et nende 

elamispinnad on keskmiselt vanemad kui ülejäänud rah-

vastikul ja eluruumid on seetõttu ka madalama olmemu-

gavuste tasemega. Samuti elab tegevuspiiranguga inimesi 

rohkem maapiirkondade pereelamutes, kus on sageli vä-

hem olmemugavusi kui korterites12.

Eurostati andmetel oli 2013. aasta keskmine hinnang ra-

hulolule oma eluasemega Eestis 7,1. Lätis oli hinnang pi-

sut madalam (6,6) ning Suurbritannias ja Soomes kõrgem 

(vastavalt 7,9 ja 8,4). Edaspidi on võrdõiguslikkuse mudeli 

seisukohalt otstarbekas asuda riigiti võrdlema just riigisise-

seid rühmade erinevusi.

eluaseme seisund

Eesti elanikest 15,2%-l on oma eluaseme puhul problee-

miks lekkiv katus või rõsked seinad, põrandad või vunda-

ment. See näitaja ei erine statistiliselt oluliselt erinevate 

soo- ega vanuserühmade vahel. Kuid näitajat soo ja va-

nuse kombinatsioonis vaadeldes selgub, et vanemaealiste 

(50–74-aastased) naiste hulgas esineb probleem sageda-

mini kui nooremates vanuserühmades (joonis 108). Arves-

tades vanemaealiste naiste kehvemat majanduslikku olu-

korda võrreldes teiste soolis-vanuseliste rühmadega, ning 

ka seda, et paljud neist elavad üksi (seoses meeste tun-

duvalt lühema keskmise elueaga), ei pruugi neil jätkuda 

vahendeid eluaseme seisukorra parandamiseks või vaheta-

miseks. Meeste hulgas ei ole vanuserühmade vahel olulisi 

erinevusi.

Rahvuste vahel ilmnes mitu olulist erinevust. Üldiselt on 

eestlaste hulgas mitte-eestlastega võrreldes suurem nende 

osakaal, kel on probleeme lekkiva katuse või rõskete sein-

te, põranda või vundamendiga. Sarnaseid probleeme on 

vene rahvuse esindajatel omakorda pisut enam kui muude 

rahvuste esindajatel (joonis 109). Kui meeste hulgas ei ole 

erinevused rahvuste vahel statistiliselt olulised, siis naiste 

hulgas on vene rahvuse esindajatel oluliselt vähem selli-

seid probleeme eluasemega kui eesti või muude rahvus-

te esindajail. Erinevuste üheks põhjuseks võib olla lisaks 

isiklikele võimalustele ka rahvastiku paiknemine – loetle-

tud probleemid eluaseme seisukorraga on iseloomulikud 

pigem maa- kui linnapiirkondadele ning eestlastest elab 

viimase rahvaloenduse kohaselt linnades tunduvalt väik-

sem osa (58%) kui vene (92%) või muude rahvuste esin-

dajatest (86%)13.

12 Leinbock, R., Abuladze, L. (2014). Tegevuspiiranguga inimeste 
leibkondade koosseis ja elamistingimused. Puudega inimeste 
sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet.

13 Vt Statistikaameti tabelid LER33: leibkonnaliikmete eluruumiga 
seotud probleemid – aasta, elukoht ning probleem ja RL002: rah-
vastik, 31. detsember 2011 – elukoht, rahvus, sugu ning vanuse-
rühm.

joonis 109. 
vähemalt 15-aastaste inimeste probleemid 

eluaseme seisuKorraga soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 107. 
vähemalt 15-aastaste rahulolu 

oma eluasemega tegevuspiirangu olemasolu järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 108. 
vähemalt 15-aastaste naiste probleemid 
eluaseme seisuKorraga vanuse järgi (%)

Allikas: ESU 2013

* Märkus: kuigi meeste puhul tõuseb esile, et muudel rahvustel on eesti ja vene rahvustest inimestega võrreldes
probleeme vähem, ei osutunud erinevused statistiliselt oluliseks, mida võib põhjustada ka vaatluste suhteline vähesus 
muudest rahvustest meeste grupis.
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Erinevate tegevuspiirangu rühmade vahel ilmnesid küllaltki 

suured erinevused nii üldiselt kui ka naiste ja meeste seas 

eraldi (joonis 110). Kõigil juhtudel esineb lekkiva katuse 

või rõskete seinte, põrandate või vundamendi probleemi 

enim olulise tegevuspiiranguga inimeste hulgas, sh eriti 

naiste seas. Küllalt palju esineb seda probleemi ka vähe-

se tegevuspiiranguga inimestel; märgatavalt vähem aga 

inimeste hulgas, kel ei ole mingeid tegevuspiiranguid. 

Tegevuspiiranguga inimestel on väga raske oma eluase-

me seisukorra parandamiseks ise midagi ette võtta ning 

keskmiselt halvema majandusliku olukorra tõttu ei saa nad 

tõenäoliselt ka professionaalset abi palgata ega kvaliteet-

semasse eluasemesse kolida.

Eurostati andmed 2013. aasta kohta näitavad, et 17,5%-l 

kõigist Eesti elanikest oli oma eluasemega selliseid prob-

leeme nagu lekkiv katus, rõsked seinad, põrandad või 

vundament või hallitus aknaraamidel või põrandal. Lätis 

oli see osakaal koguni 27,7%, Suurbritannias 15,9% ning 

Soomes vaid 5,2%.

Kokku 10,7%-l Eesti elanikest on probleem eluruumi kostuv 

müra. 17,6%-l kostab eluruumi küll müra, ent nad ei pea 

seda probleemiks, ning 71,7%-l ei kosta eluruumi müra. 

Olulisi erinevusi soo ega vanuse lõikes ei erine, samuti mit-

te soo ja vanuse gruppe kombineerides.

Olulised erinevused ilmnevad aga eri rahvuste vahel, seda 

nii naiste ja meeste hulgas eraldi kui ka kokku (joonis 111). 

Kõigil juhtudel on nii vene rahvuse kui ka muude mitte-eesti 

rahvuste esindajate seas eestlastega võrreldes märgatavalt 

rohkem neid, kelle eluruumi kostab müra (võrreldes eestlas-

tega on mitte-eestlaste osakaal linnarahvastikus ka oluliselt 

suurem). Sealjuures vene rahvusest inimeste hulgas on see 

suuremale hulgale probleem kui muude mitte-eesti rahvus-

te hulgas. See võib omakorda seostuda eespool juba maini-

tud erinevustega rahvastiku paiknemises.

Samuti ilmnevad olulised erinevused erinevate tegevuspii-

rangu rühmade vahel nii üldkokkuvõttes kui ka eraldi nais-

te ja meeste seas (joonis 112). Vaadeldes naisi ja mehi kor-

raga või naisi eraldi, selgub, et tegevuspiiranguta inimestel 

kostab müra eluruumi vähem ning see on ka probleem 

väiksemale osale kui tegevuspiiranguga inimestel. Kõige 

sagedamini on eluruumi kostvat müra probleemiks olulise 

tegevuspiiranguga naiste jaoks. 

Meeste puhul esineb pisut teistpidi muster. Meeste hul-

gas on eluruumi kostvat müra sagedamini vähese tegevus-

piiranguga inimestel, seejärel tegevuspiiranguta inimestel 

ning kõige harvem olulise tegevuspiiranguga inimestel. 

Kuid müra on tegevuspiiranguga meeste hulgas siiski sa-

gedamini probleem kui tegevuspiiranguta meeste hulgas.

joonis 110. 
vähemalt 15-aastaste probleemid 

eluaseme seisuKorraga soo ja tegevuspiirangu 
olemasolu järgi (%)

Allikas: ESU 2013

joonis 111. 
vähemalt 15-aastaste probleemid 

eluruumi Kostva müraga soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 112. 
vähemalt 15-aastaste probleemid 

eluruumi Kostva müraga 
soo ja tegevuspiirangu olemasolu järgi (%)

Allikas: ESU 2013
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Võrreldes Eesti 10,7%-ga, oli Eurostati andmeil 2013. aas-

tal Lätis 14,8%-l, Soomes 13,4%-l ning Suurbritannias 

17%-l inimestest probleeme eluruumi kostuva müraga 

naabritelt või tänavalt.

Kokku 9,7% Eesti elanikest peab probleemiks seda, et 

nende eluruumi ümbruses levib saaste. 15,3%-l levib küll 

eluruumi ümbruses saaste, kuid nad ei pea seda problee-

miks. 75%-l probleeme saastega ei esine. Olulisi erinevusi 

soo ega vanuse lõikes ei esine, samuti mitte soo ja vanuse 

gruppe kombineerides.

Küll aga esinevad olulised erinevused rahvuste vahel nii 

mõlemat sugu koos kui ka naisi ja mehi eraldi vaadeldes 

(joonis 113). Mitte-eestlastel esineb saastet eluruumi ümb-

ruses sagedamini (mitte-eestlaste seas on linnarahvastiku 

osakaal eestlastega võrreldes tunduvalt suurem, samuti 

paikneb neist suur osa Harju- ja Ida-Virumaa tööstuspiir-

kondades), sealjuures meeste seas eriti muude mitte-eesti 

rahvuste ning naiste hulgas vene rahvuse seas. Sama mus-

ter kordub, kui arvestada, kellele on saaste probleem – taas 

tõusevad esile muudest rahvustest mehed ning vene rahvu-

sest naised, samas kui mõlema soo puhul on eestlaste hul-

gas suhteliselt vähem neid, kellel on probleeme eluruumi 

ümbruses leviva saastega.

Nii kokkuvõttes kui ka naiste puhul eraldi esineb eluruu-

mi ümbruses saastet tegevuspiiranguga inimestel veidi 

rohkem kui tegevuspiiranguta inimestel (joonis 114). Kuid 

olulised erinevused (nii kokkuvõttes kui ka kummagi soo 

puhul eraldi) on selles, kas eluruumi ümbruses leviv saaste 

on probleem – kõige sagedamini on see probleem olulise 

tegevuspiiranguga inimeste jaoks, mõnevõrra vähem aga 

vähese tegevuspiiranguga inimeste jaoks ning kõige vä-

hem on saaste probleem tegevuspiiranguta inimeste jaoks.

Võrreldes Eesti 9,6%-ga, oli Eurostati andmeil 2013. aas-

tal 18,5%-l Läti, 8,3%-l Suurbritannia ja 8,4%-l Soome 

elanikest probleeme saastega oma eluruumi ümbruses. 

Sarnasus Soomega, kuid suur erinevus Lätiga ajendab 

põhjalikumalt uurima, kas tegemist võiks olla Eesti elanike 

madalama teadlikkuse või Läti elanike kõrgema tundlikku-

sega selles küsimuses.

raviKindlustusega Kaetus

Kuna seaduse järgi on ravikindlustatud kõik alla 19-aasta-

sed isikud ning kõik riiklikku pensioni saavad isikud, võrrel-

dakse ravikindlustusega kaetust vanuserühmades 15–24 

kuni 55–64 (joonis 115). 

Üldiselt on naised kõigis neis rühmades paremini 

ravikindlustusega kaetud kui mehed. Sealjuures 

vanuserühmades 25–34 ja 35–44 erineb ravikindlustusega 

kaetute osakaal enam kui 10% võrra ning umbes iga viies 

mees nendes rühmades ei ole ravikindlustusega kaetud. 

Ravikindlustuse olemasolu selles vanuses naistel võib toe-

tada ka see, et osa neist on lapsehoolduspuhkusel. Ravi-

kindlustuse puudumine sama grupi meestel aga võib olla 

seotud muu hulgas sellega, et naistest tihedamini saa-

joonis 113. 
vähemalt 15-aastaste probleemid saastega 

eluruumi ümbruses soo ja rahvuse järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 114. 
vähemalt 15-aastaste probleemid saastega 
eluruumi ümbruses soo ja tegevuspiirangu 

olemasolu järgi (%)
Allikas: ESU 2013

joonis 115.
raviKindlustusega Kaetus 

15–64-aastaste hulgas vanuse ja soo järgi (%)
Allikas: autorite arvutused haigekassa ja Statistikaameti andmete põhjal
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vad mehed töötasu ümbrikupalgana (2013. aastal 13% 

meestest ja 6% naistest14), või välisriigis töötamisega, nii 

et Eestis ravikindlustust ei teki (2011. aastal RELi kohaselt 

oli välismaal töötavate Eesti elanike seas naisi vähem kui 

viiendik15). Vanuserühmas 55–64 on erinevus sugude va-

hel tunduvalt väiksem, samuti on ravikindlustusega kaetus 

selles vanuses mõlema soo puhul suurim. Selles mängib 

ilmselt olulist rolli asjaolu, et paljud selle vanuserühma 

esindajatest on juba pensioniealised. Kõige halvemini on 

kummagi soo puhul aga kaetud 25–34-aastaste rühm, 

milles õppimise tõttu kindlustatute osakaal on nooremate-

ga võrreldes väike, ent vanematega võrreldes võib esineda 

rohkem probleeme töö leidmisega.

Puudega inimeste seas on riik kindlustanud kõik riiklikku 

pensioni (sh töövõimetuspensioni, mida saavad taotleda 

40–100% püsiva töövõimetusega isikud) ja sotsiaaltoetusi 

(sh puudega inimeste sotsiaaltoetusi) saavad isikud, mis-

tõttu võib eeldada, et enamik puudega ja/või tegevuspii-

rangutega inimestest on ravikindlustusega kaetud.

Ravikindlustusega kaetust on keeruline võrrelda teiste rii-

kidega, kuna nii Soomes, Suurbritannias kui ka Lätis on ra-

vikindlustusega kaetud kõik riigis registreeritud elanikud.

6.4. finantstoodete tarbimine

•	 Inimeste osakaal, kes võtavad kõrge kulukusega laene

 Indikaator mõõdab, kui suurel osal elanikkonnast on 

kõrge kulukusega laenukohustus ehk kui paljud on võt-

nud SMS- või kiirlaenu. 

inimeste osaKaal, Kes võtavad 
Kõrge KuluKusega laene

Finantstoodete tarbimise dimensioon annab ülevaate ela-

nikkonnagruppide finantskäitumisest, mh finantsdistsiplii-

nist, kirjeldades eelkõige finantskoormust, sh ebamõistlikult 

kõrge kulukusega laenude teenindamise kohustust. Seda 

ei saa siiski seostada patroneerivalt ainult vastaja (madala) 

teadlikkusega, kuivõrd ka teadlikkusele vaatamata võib väl-

japääsmatus olukorras olev inimene just nendelt abi otsida. 

Kõrge kulukusega laenude (SMS- ja kiirlaenud) võtmi-

se kohta on andmeid kogunud Eesti Pank koostöös TNS 

Emoriga „Eesti leibkondade finantskäitumise uuringus“ 

2013. aastal, kuid kuna 955 vastanust vaid 14 (1,4%) olid 

küsitluse ajal sellise laenukohustusega, ei ole võimalik and-

meid soo, vanuse jm lõigetes analüüsida. Uuring ise on 

kavandatud püsivastajaskonna uuringuna, mille andmeid 

hakatakse koguma iga kolme aasta järel16. Uuring hõlmab 

ka küsimusi vastaja soo, vanuse ja rahvuse kohta, ent mit-

te tegevuspiirangu ega seksuaalse identiteedi kohta.

14 Orro, E. (2014). Varimajandus Eestis 2013 (elanike hinnangute 
alusel). Tallinn: Eesti Konjunktuuriinstituut.

15 Krusell, S. (2013). Eesti elanike töötamine välismaal. Pilte Rahva-
loendusest. Tallinn: Statistikaamet.

16 Vt Eesti leibkondade finantskäitumise uuring (2013).                       
Tallinn: Eesti Pank, TNS Emor. 

Kuna on näha, et valimiuuringusse satub kõrge kuluku-

sega laene võtnud inimesi liiga vähe, võiks kaaluda mõne 

laiema indikaatori kasutamist, näiteks inimeste osakaal, 

kellel on tekkinud probleeme laenukohustuse, järelmaksu 

või kasutatud krediitkaardilimiidi tasumisega. 2013. aasta 

finantskäitumise uuring ei sisalda sellist küsimust, uuritud 

on ainult selliste kohustuste esinemise kohta (41,4%-l vas-

tajatest oli kas endal või mõnel pereliikmel laenukohustus, 

järelmaksukohustus või kasutatud krediitkaardilimiiti).

6.5. elutingimused ääremaal

•	 Kohalike teenuste kerge kättesaadavus ilma isik-

liku transpordita

 Indikaator mõõdab, kui suur osa inimestest saab ühist-

ransporti kasutades ühe tööpäevaga käidud riigiasutus-

tes, milles osutatakse teenuseid, mis eeldavad silmast 

silma kohtumist.

KohaliKe teenuste Kerge Kättesaadavus 
ilma isiKliKu transpordita

Süstemaatiliselt ei ole kohalike teenuste kerget kättesaa-

davust Eestis hinnatud. Riigikontroll viis 2009. aastal läbi 

auditi „Riigi teenuste kättesaadavus maakondades“, milles 

kasutati rahvastikuregistri ja ühistranspordi registri 2009. 

aasta juuni keskpaiga andmeid. Uuritavate riigiasutuste 

valikul lähtuti sellest, et asutus osutab silmast silma 

kohtumist eeldavaid teenuseid (st inimesel on seadusjärgne 

kohustus asutusse kohale tulla või selle tingib teenuse 

keerukus). Teenuste kättesaadavust analüüsis riigikontroll 

detailsemalt Kodakondsus- ja Migratsiooniameti, Töötu-

kassa, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning Sot-

siaalkindlustusameti kohalike pensioniametite puhul. 

Riigikontrolli auditis anti hinnangud teenuste kättesaada-

vusele eri maakondades ning eri vanuserühmades. Teenus 

loeti kättesaadavaks siis, kui 95% iga maakonna elani-

kest jõuab pooleteise tunni jooksul ühissõidukit kasutades 

riigiasutusse ega ela peatusest kaugemal kui linnulennul 

kolm kilomeetrit. Taolise mõõdu rakendamisel võib eelda-

da, et inimene saab riigiasutuses ühe tööpäevaga käidud 

ega pea väljaspool kodu ööbima. Ainult neljas maakon-

nas viieteistkümnest olid kõigi nelja analüüsitud asutuse 

klienditeenindused potentsiaalsetele klientidele kättesaa-

davad. Ealise jaotuse järgi on halvim ligipääs vanemaea-

listel inimestel17. Viimast seletab ilmselt mõnevõrra see, et 

kui kuni 17-aastasest Eesti rahvastikust elab viimase rah-

valoenduse kohaselt väljaspool tiheasustusega paikkondi 

15,8% ning 18–64-aastastest 14,5%, siis vanemate kui 

64-aastaste seas on see osakaal 17,6%18. 

17 Riigi teenuste kättesaadavus maakondades (2010). Tallinn: Riigi-
kontroll. 

18 Tiheasustusega paikkond on defineeritud kui tihehoonestusega 
ala, kus hoonetevaheline kaugus ei ole suurem kui 200 meetrit 
ja kus elab vähemalt 200 inimest. Vt Statistikaameti tabel RL037: 
RAHVASTIK, 31. DETSEMBER 2011 – sugu, tiheasustusega paik-
kond ning vanuserühm.
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Registrite ühendamise meetodi rakendamise asemel oleks 

hõlpsam tulevikus koguda andmeid teenuste kättesaada-

vuse kohta küsitluste abil.

6.6. olulisimad tulemused

•	 Naiste seas on meestega võrreldes tunduvalt suurem 

töötajate osakaal, kes teenivad vähem kui 60% me-

diaantunnitasust (vastavalt 26% ja 12%); eriti palju 

on neid noorte (kuni 24) ja vanemaealiste (50+) naiste 

seas (ligikaudu kolmandik). Eestlaste hulgas on osa-

kaal mitte-eesti rahvustega võrreldes väiksem (vasta-

valt 16% ja 26–27%); rahvuse lõikes on erinevused 

suuremad pigem naiste kui meeste hulgas. Eelnevast 

tulenevalt on halvimas olukorras noored vene rahvu-

sest naised, kellest üle poole teenib vähem kui 60% 

mediaantunnitasust. Meeste puhul on erinevused va-

nusegruppides eestlaste ja vene rahvusest inimeste 

vahel väikesed, naiste puhul aga väga suured (umbes 

1,5–2-kordsed).

•	 Suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal on mit-

te-eestlaste hulgas märgatavalt suurem kui eestlaste 

hulgas (vastavalt 29% ja 20%). Sealjuures on see mõ-

lemal juhul kõrgeim vanemaealiste (50+) inimeste seas 

(eestlastel 26%, mitte-eestlastel 33%). Silmatorkavalt 

halvimas olukorras on vanemaealised mitte-eestlas-

test naised, kellest elab suhtelises vaesuses 38%. Nii 

eestlaste kui ka mitte-eestlaste hulgas on suhtelise 

vaesuse määr kõrgem puudega kui puudeta inimeste 

hulgas, kuid eestlaste seas on erinevus tunduvalt suu-

rem (eestlastel vastavalt 32% ja 18%, mitte-eestlas-

tel vastavalt 34% ja 28%). Erinevus sugude vahel on 

puudega inimeste seas suurem, seda eriti mitte-eest-

laste hulgas.

•	 Meeste hinnangud oma majanduslikule toimetuleku-

le on natuke kõrgemad kui naistel (vastavalt 51% ja 

47% tuleb enda hinnangul toime) ning vanemaealised 

(50–74) hindavad oma toimetulekut halvemaks kui 

nooremad vanuserühmad (vastavalt 42% ja 52–54% 

tuleb toime). Eestlased hindavad oma toimetulekut 

paremaks kui muude rahvuste esindajad (58% eest-

lastest, 29% vene rahvuse ning 37% muude rahvuste 

esindajatest tuleb toime). Raskusteta toime tulevate 

inimeste osakaal on aga kaugelt väikseim muudest 

rahvustest noorte (15–24) meeste hulgas (15%).

•	 Nii oma leibkonna rahandusliku olukorraga, elukesk-

konna kvaliteediga kui ka eluasemega on mehed ja 

naised sarnaselt rahul, kuid eestlaste rahulolu on tun-

duvalt suurem kui mitte-eesti rahvuste esindajatel. 

Teistest märgatavalt vähem on oma olukorraga rahul 

tegevuspiiranguga inimesed, eriti juhul, kui tegemist 

on olulise tegevuspiiranguga. Vanemaealised (50+) on 

oma leibkonna rahandusliku olukorraga vähem rahul 

kui nooremad vanuserühmad, ent oma eluasemega 

on nii noored (15–24) kui vanemaealised mõnevõrra 

rohkem rahul kui keskmine vanuserühm.

•	 Eluaseme seisukorraga on teistest sagedamini problee-

me vanemaealistel naistel, kuid üldiselt ei ole soo ega 

vanuse lõikes olulisi erinevusi. Küll aga esineb eestlaste 

hulgas probleeme eluaseme seisukorraga mõnevõrra 

sagedamini kui mitte-eestlaste seas ning tegevuspii-

ranguga (eriti olulise tegevuspiiranguga) inimeste hul-

gas tunduvalt enam kui tegevuspiiranguta inimeste 

seas, kusjuures kõige enam olulise tegevuspiiranguga 

naiste seas. Eluruumi kostva müraga on enam prob-

leeme mitte-eestlastel ning tegevuspiiranguga inimes-

tel, soo ega vanuse lõikes ei ole olulisi erinevusi. Elu-

ruumi ümbruses leviva saastega on kõige sagedamini 

probleeme mitte-eesti rahvuste esindajatel, eriti vene 

rahvusest naistel ning muudest rahvustest meestel. 

Samuti on saaste märksa suurem probleem olulise te-

gevuspiiranguga inimeste jaoks kui vähese tegevuspii-

ranguga või eriti just tegevuspiiranguta inimeste jaoks.

•	 Ravikindlustusega on naised igas vanuserühmas pare-

mini kaetud kui mehed (keskmiselt 94% naistest ning 

86% meestest), kusjuures kõige väiksem on ravikind-

lustusega kaetute osakaal 25–34-aastaste meeste hul-

gas (81%), ent peaaegu sama madal ka 35–44-aastas-

te meeste hulgas (83%).
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tabel 22. 
indiviidi ja pereKonna teema indiKaatorid*

Perekond ja sotsiaalsed suhted moodustavad väga olulise 

osa inimese elust, kuna inimesed, kellega aega veedetakse, 

mõjutavad iga inimese elukvaliteeti ja üldist rahulolu elu-

ga. Indiviidi enda hoiakud ja suhtumised tekivad elu jooksul 

ning neid mõjutavad sotsiaalne võrgustik ning perekond. 

Indiviidi teema alla kuuluvaid indikaatoreid (tabel 22) võib 

liigitada Maslow’ vajaduste hierarhias armastus- ja kuu-

luvusvajaduse ning eneseteostusvajaduse alla. Inimene 

on sotsiaalne olend ning vajab enda ümber teisi inimesi, 

kellega arutada privaatseid teemasid, lävida sotsiaalselt ja 

kelle hulgas tunda end turvaliselt. Lähedaste inimeste ole-

masolu ning sotsiaalvõrgustikuga suhtlemine toetab lisaks 

ka ühiskonna toimimist ning indiviidi vaimset tervist. 

Kui armastus- ja kuuluvusvajadus on indiviidi jaoks füsio-

loogilised vajadused, on võrdõiguslikkuse vaatenurgast 

oluline vaadata ka olemusvajadusi. Üks oluline olemus- 

vajadus on eneseteostuse vajadus, mille rahuldamise 

määra siinse alateema indikaatorid samuti kirjeldavad. 

Vaba aeg võimaldab inimestel tegeleda eneseteostusega, 

kuid ebavõrdses seisus indiviidil on vähem võimalusi ka-

sutada ära enda täielikku potentsiaali. Sotsiaalsetel või 

kultuuriüritustel osalemise tõketel on sarnane mõju.

 

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis on olu-

lisel kohal mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus ning 

sõnavabadus, kuid sealjuures on konventsioonis sätesta-

tud ka nende õiguste ja vabaduste kasutamine ilma dis-

krimineerimiseta. Inimesed võivad omada erinevaid hoia-

kuid, kuid nende põhjal diskrimineerimine ei ole lubatud. 

Hoiakuid on võimalik mõõta kahel viisil – küsides inimestelt 

nende hoiakuid teatud gruppide suhtes või küsides vasta-

vasse gruppi kuuluvatelt inimestelt endilt, kuivõrd nad ta-

juvad enda vähemusgruppi kuulumisest tingitud erinevat 

kohtlemist.

 

Praeguses mudelis on erinevalt Suurbritanniast siinkohal 

välja jäetud teemad, mis käsitlevad indiviidi kultuurilist 

identiteeti ja eneseväärikust. Neid ei mõõdeta Eestis seni 

järjekindlalt, kuid erinevates rahvusvahelistes võrdlusuurin-

gutes, samuti ka EIMi andmestikes on need dimensioonid 

esindatud ning nende lülitamist mudeli põhiossa oleks ots-

tarbekas tulevikus kaaluda.

7. InDIVIIDI SOTSIaaLnE 
MIna

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Vaba aeg
Rahulolu töö ja vaba aja suhtega

Rahulolu eluga Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring 
(ESS) 

Sugu, vanus, tegevuspiirangu 
olemasolu

Perioodiline 
(ajakasutuse uuring)

Võimalus osaleda enda jaoks olulisel 
sotsiaalsel või kultuuriüritusel 

Rahulolu eluga Sugu, vanus, kodakondsus/
kodune keel, tegevuspiirangu 
olemasolu

Ühekordne 
(ETU raames)

Kohtumine sõprade, sugulaste ja 
töökaaslastega

Sotsiaalvõrgustik Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS), 
ESU, SHARE

Toe olemasolu Sotsiaalvõrgustik Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS), 
ESU, SHARE

Inimesed, kes tunnevad, et saavad olla „mina 
ise“ perekonnas, sõpradega, avalikus kohas
Kuulumine diskrimineeritavasse rühma

Hoiakud ja tunnetatud 
ebavõrdne kohtlemine

Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS), 
ühekordne uuring (MISA VKE)
Perioodiline uuring (EIM)

Hoiakud ja stereotüübid Hoiakud ja tunnetatud 
ebavõrdne kohtlemine

Sugu, vanus, rahvus Perioodiline uuring (SVM)

Inimesed, kellel on võimalik suhelda avalike 
teenuste saamisel eelistatud keeles**

Hoiakud ja tunnetatud 
ebavõrdne kohtlemine

Andmed puuduvad

Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ja lisaindikaator värvilise taustaga. 
*  Praegu ei kajasta teemaplokk selliseid indiviidi puudutavaid indikaatoreid nagu näiteks tema identiteet jms, neid peaks edaspidi samuti kaaluma.
** Märkus: indikaatorit ei ole praegu võimalik andmetega sisustada. Soovituste alapeatükis tehakse ettepanek sellekohaste andmete kogumiseks.
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7.1. eluga rahulolu

•	 Vaba aeg ja endale kulutatud aeg 

 Indikaator mõõdab vaba aja ja endale kulutatud aja pik-

kust keskmiselt ööpäevas ning rahulolu töö ja vaba aja 

suhtega. 

•	 Võimalus osaleda enda jaoks olulistel sotsiaalse-

tel või kultuurilistel üritustel

 Indikaator mõõdab kultuuritarbimise võimaluste ole-

masolu.

oluKord eestis

vaba aja olemasolu

Vaba aja mõõtmisel tekib probleem selle määratlemise-

ga. Eestis läbi viidud ajakasutuse uuringus defineeriti vaba 

aega konkreetsete tegevuste nagu suhtlemine, meelelahu-

tus ja kultuur, spordiga seotud tegevus, hobid jms kaudu. 

Selle teabe järgi vaba aja olemasolu on küll riikidevaheliselt 

üheselt võrreldav1 ning annab aimu vaba aja veetmise vii-

sidest (ja ka kvaliteedist), aga aja kasutuse uuring ei anna 

ülevaadet subjektiivsest rahulolust oma vaba ajaga. Vara-

sematest uuringutest on ilmnenud, et eluga rahulolu on 

tugevasti seotud töö ja eraelu tasakaalu ning piisava vaba 

aja ja sotsiaalvõrgustiku olemasoluga2. 

Keskmiselt oli 2009.–2010. aastal läbi viidud ajakasutu-

se uuringu järgi Eesti meestel ööpäevas 302 minutit vaba 

aega ning naistel 258 minutit (joonis 116). Isiklikule tege-

vusele (sh ka magamisele) kulus meestel ja naistel aega 

võrdselt. Võrreldes kümme aastat varasema uuringuga 

(1999–2000), oli vaba aega tekkinud mõlemal sool juurde 

üle poole tunni: meestel keskmiselt 39 minutit ja naistel 

34 minutit.

OECD riikides on üldiselt näha trendi, et meestel on roh-

kem vaba aega kui naistel, kuigi nad veedavad tasustata-

val tööl rohkem aega. Naistel on omakorda vähem vaba 

aega, kuna neil kulub rohkem aega mittetasustatavatele 

tegevustele kodus, nagu majapidamistööd ja hoolitsemine 

laste või vanemaealiste sugulaste eest3. Ka Eesti konteks-

tis on näha, et kuigi mehed ja naised osalevad tööhõives 

üsna võrdsel määral, on kodutöödes suur lõhe naiste kah-

juks; kui liita kokku tasuline ja tasustamata töö, kulutavad 

mehed sellele päevas keskmiselt tunni võrra vähem kui 

naised4. Selline tööjaotus, kus naised veedavad meestega 

võrreldes suure osa ajast tasustamata kodutöid tehes, sü-

vendab naiste ja meeste vahelist majanduslikku ebavõrd-

sust. Naised panustavad oma aega kodutöödele, mis aga 

ei kajastu nende palgas ega hiljem pensionis. Ühtlasi soo-

1 Tikva, P., Puusell, V. (2011). Ajakasutuse uuring 2009–2010. Me-
toodika raport. Tallinn: Statistikaamet. 

2 Quality of life in Europe, Subjective well-being, 3rd European quality 
of life survey (2013). Luxembourg: European Commission, Eurofound. 

3 OECD (2013). How’s Life? 2013: Measuring Well-being. 
OECD Publishing. [dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en]. 
28.08.2015. 

4 Tasuja, M. (2011). Soolised erinevused ajakasutuses. Mehe kodu 
on maailm, naise maailm on kodu? Tallinn: Statistikaamet. 

sib selline peremudel naise majanduslikku sõltuvust oma 

partnerist. Kuigi kolmveerand 2013. aasta soolise võrdõi-

guslikkuse monitooringus osalenutest ei arva, et kodused 

tööd peaksid olema ainult naiste kanda, on reaalsuses iga-

päevaselt aega nõudvate rutiinsete kodutööde tegemine 

suuremas osas naiste vastutus5.

Võrdluseks oli 2000. aastal Eurostati andmetel Soome 

elanikel ligi tund aega rohkem vaba aega kui Eesti elani-

kel, kellel oli keskmiselt ööpäevas kokku 278 minutit vaba 

aega. Samas erinevad Eurostati andmed Statistikaameti 

ajakasutuse uuringu andmetest, mille järgi oli eestlastel 

keskmiselt 298 minutit vaba aega. Suurbritannia elanikel 

oli Eurostati andmetel keskmiselt 322 minutit vaba aega 

ööpäevas ning Läti elanikel 265. Kõigi nelja riigi puhul oli 

naistel vähem vaba aega kui meestel. Eestlaste puhul oli 

erinevus kõige suurem: meestel oli keskmiselt 44 minutit 

rohkem vaba aega päevas kui naistel. Soomes oli vastav 

näitaja 39, Lätis 37 ja Suurbritannias 27 minutit.

Ajakasutuse uuring näitas, et ametlikult määratud puu-

dega inimestel on vaba aega rohkem kui kogurahvastikul 

keskmiselt. Kui kogurahvastikul on vaba aega päevas 338 

minutit (5 tundi ja 38 minutit), siis puudega inimestel on 

päevas 427 minutit (7 tundi ja 7 minutit) vaba aega. Sa-

mas on puudega inimesed oma puhkuse ja vaba aja tege-

vustega vähem rahul, kuna üldjuhul on neil vähem ma-

janduslikke võimalusi vaba aja sisustamiseks6. Tasulisele 

tööle kulutavad puudega inimesed keskmiselt kuus korda 

vähem aega päevas kui kogurahvastik. Keskmiselt kulub 

kogurahvastikul päevas tasustatud tööle 3 tundi ööpäe-

vas (arvutatud kõigi inimeste kohta, olenemata päevast), 

ametlikult määratud puudega inimestel kulub tasulisele 

tööle aga pool tundi ööpäevas.

rahulolu töö ja vaba aja suhtega

Objektiivse mõõdiku (mõõdetav vaba aja pikkus ööpäe-

vas) kõrval on teine mõõdik inimeste endi subjektiivne 

hinnang oma töö ja vaba aja suhtele. Euroopa Liidus üldi-

selt oli 2013. aastal peaaegu pool (49,2%) elanikkonnast 

keskmiselt rahulolev oma ajakasutusega ning 22,7% väga 

rahulolev; ülejäänud 28,1% elanikkonnast ei olnud oma 

ajakasutusega rahul7.

Erineva koduse keelega inimeste võrdluses on näha, et 

eesti keelt koduse keelena rääkivad Eesti elanikud on üldi-

selt rahulolevamad oma töö ja vaba aja suhtega kui muud 

keelt kõnelevad inimesed. Võrreldes 2006. aastaga, on ra-

hulolu kasvanud mõlemas keelegrupis, kuid sellegipoolest 

on kahe grupi vaheline erinevus jäänud püsima. Muukeel-

se elanikkonna väiksemat rahulolu tööajaga võib vaadelda 

koos sotsiaal-majanduslike näitajatega, mille järgi on vene 

rahvusest inimesed sotsiaal-majandusliku seisundi poolest 

eestlastega ebavõrdses olukorras: mitte-eestlaste seas on 

5 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013). Tallinn: Sotsiaalmi-
nisteerium, Faktum & Ariko.

6 Eesti rahvastiku ajakasutus (2012). Tallinn: Statistikaamet. 
7 Eurostat (2015). Quality of life: facts and views. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. 
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tööpuudus suurem ja sissetulekud madalamad ning neil 

on suurem risk olla sotsiaalselt tõrjutud8. Siin omab suurt 

rolli keeleoskus. Eesti keelt mitte oskavatel inimestel on 

keerulisem leida tööd ja mõnikord esineb töö saamisel ka 

ebavõrdset kohtlemist 9.

Üldiselt ei olnud sugude vahel rahulolus töö ja vaba aja 

suhtega olulisi erinevusi. Kuid vaadates lisaks soole ka 

koduse keele tunnust, ilmneb, et muud keelt koduse kee-

lena kõnelevad naised on märkimisväärselt rahulolematud 

oma vaba aja ja tööaja suhtega (21% on rahulolematud), 

ka muukeelsed mehed on eestikeelsetest rahulolematu-

mad, kuid erinevus on väiksem kui naistel. Vastav tulemus 

võib olla tingitud muukeelsete perede traditsioonilisemast 

hoiakust soorollijaotuse suhtes10. Teiseks põhjuseks võib 

olla muu emakeelega inimeste väiksem võimalus paindli-

kuks tööajaks, võrreldes eesti keelt rääkivate inimestega. 

Tööturul tunnevad end kõige ebakindlamalt vene rah-

vusest naised, näiteks ei julge nad palka juurde küsida11. 

Nende seas oli ka kõige suurem vastajate osakaal, kes soo-

viksid töötamisest üldse loobuda. Ebakindlus ning pessi-

mistlik hoiak võivad pärssida ka paindliku tööaja võimalusi 

muukeelse elanikkonna seas, töökoha kaotamise hirmus 

ei julgeta ülemusele oma soovidega läheneda. 

Võrdluses Soomega on Eesti elanikud vähem rahul oma 

töö ja vaba aja suhtega, soomlaste puhul on 70,7% vas-

tajatest rahul ning 22% keskmiselt rahul; Eesti elanike pu-

hul on rahulolevaid 53,6% ning keskmiselt rahulolevaid 

35,1%. Rahulolu näitajate järgi on Eestiga üllatavalt sar-

nased Suurbritannia tulemused, kus on rahulolevaid ela-

nikke 58,3% ning keskmiselt rahulolevaid 32,7%. Leedus 

on üldine rahulolu töö ja vaba aja suhtega suur: 5,6% on 

rahulolematud ning 64,7% rahul. 

Ilmselt tuleb sellele erinevusele seletust otsida eelkõige ül-

dises keskmise tööaja pikkuses, mis riigiti varieerub.

võimalus osaleda enda jaoKs 
olulistel Kultuurilistel ja 
sotsiaalsetel üritustel12

Rahulolu eluga kirjeldab ka inimese võimalus osaleda tema 

jaoks olulistel sotsiaalsetel ja kultuuriüritustel. Kultuuritar-

bimise olulisimad takistused on piletite liiga kallid hinnad13, 

vaba aja puudumine ja elukoha lähedal vastava asutuse 

puudumine. Kunstinäituste, muuseumite, raamatukogude 

ja spordivõistluste külastamise vastu puudus huvi umbes 

veerandil vastajatest.

8 Kasearu, K., Trumm, A. (2008). Mitte-eestlaste sotsiaalmajandus-
lik olukord. Eesti inimarengu aruanne 2007. Tallinn. 

9 Vt ptk 5. 
10 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 ja 2013.
11 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013). Tallinn: Sotsiaalmi-

nisteerium, Faktum & Ariko.
12 Regulaarsetest allikatest (peale ETU) võiks siin edaspidi kasutada 

veel näiteks kultuuritarbimise uuringut ja uuringut „Mina. Maa-
ilm. Meedia“. 

13 Eelkõige on probleem teatri-, kontserdi- ja kinopiletite kallidus. 

joonis 116. 
KesKmine vaba aeg päevas 

soo ja vanuserühma järgi (minutites)
Allikas: Ajakasutuse uuring 2009/2010

joonis 117. 
15-aastaste ja vanemate vaba ja tööaja suhtega 

rahulolu jaotus Koduse Keele järgi aastate lõiKes (%)
Allikas: ESS 2012, 2010, 2006 

(n
2012

 = 128, n
2010

 = 908, n
2006

 = 874)

joonis 118. 
15-aastaste ja vanemate vaba ja tööaja suhtega rahulolu 

jaotus Koduse Keele ja soo järgi (%)
Allikas: ESS 2012 

(n
mehed

 = 610, n
naised

 = 670)

* 2010. aastal ei olnud vaba ja tööaja suhtega rahulolu erineva koduse keelega inimeste vahel statistiliselt oluliselt erinev. 
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Naiste jaoks oli piletite kõrge hind olulisem üritustel osa-

lemist takistav faktor kui meeste jaoks ning mehed tõid 

üritustel osalemise takistusena rohkem välja vaba aja puu-

dumist. Piletite kõrge hind oli kontsertide külastamise pu-

hul oluline argument 62,4% mitte-eestlastest vastanute 

jaoks, eestlastest vastajad nimetasid kõrget piletihinda 

48,1% kordadest. Eestlastele oli aga vaba aja puudumine 

suurem probleem kui mitte-eestlastest vastajatele.

Kõige vähem vaba aega kultuuriasutuste külastamiseks oli 

25–44-aastastel, nendest nooremad ja vanemad vastajad 

ei märkinud vaba aja puudumist nii sageli. 25–44-aastaste 

puhul on olulised vaba aja puudumist selgitavad tegurid 

kõrgem tööhõive, võrreldes teiste vanusegruppidega, ning 

hõivatus perekonnas. 

Puudega inimeste puhul on kultuuritarbimine oluliselt har-

vem kui puudeta inimeste puhul; oma viimase 12 kuu kul-

tuuritarbimise kohta vastas 53% puudega vastajatest, et 

pole kordagi kultuuri tarbinud, puudeta elanikel oli vastav 

näitaja 31,8%14. Puudega inimeste kultuuritarbimist või-

vad mõjutada näiteks transpordi puudumine ja väiksem 

sissetulek. Kultuuriürituste ja -asutuste külastamise takis-

tusi tõid konsultatsioonis välja ka puudega inimeste esin-

dajad, märkides, et tihtipeale on probleem, et puudega 

inimese abistajale tuleb osta täishinnaga pilet, mis tähen-

dab, et kultuuri tarbimisega seotud kulutused on puudega 

inimestele, kel on tarvis abistajat, suuremad. 

7.2. sotsiaalvõrgustiK

•	 Sotsiaalsete kohtumiste sagedus

 Indikaator mõõdab sagedust, kui tihti kohtub inimene 

sõprade, sugulaste või töökaaslastega sotsiaalses olu-

korras. 

•	 Toe olemasolu 

 Indikaator mõõdab inimese sotsiaalse toe olemasolu ja 

toetavate lähedaste arvu.

Sotsiaalvõrgustikul on positiivne mõju nii inimese emotsio-

naalsele rahulolule kui ka sotsiaalsele heaolule. Inimesed, 

kellel on lai ja toetav tutvusringkond, on tavaliselt parema 

tervisega, elavad kauem ja on suurema tõenäosusega töö-

turul hõivatud. Ühiskondlikul tasandil võivad tugevad sot-

siaalsed suhted ühiskonnaliikmete vahel aidata kaasa ühis-

te väärtuste tekkele, näiteks usaldus teiste vastu ja vastas-

tikune austus suhtlemisel. Jagatud väärtustega ning usal-

davas ühiskonnas on aga omakorda suurem majanduskasv 

ning demokraatlik kaasatus ja vähem kuritegevust15. 

14 Sakkeus, L. (2014). Tegevuspiiranguga rahvastiku käsitluse areng. 
Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet. 

15 OECD (2013). How’s Life? 2013: Measuring Well-being. 
OECD Publishing. [dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en]. 
28.08.2015. 

sotsiaalsete Kohtumiste sagedus

Eurostati koostatud mitmemõõtmelise sotsiaalse tõrjutuse 

indeksis on komponent isolatsiooniindeks, kus on mõõ-

dikuteks sõprade, sugulaste või töökaaslastega suhtle-

mise sagedus ja üritustel osalemise sagedus, võrreldes 

eakaaslastega16. 

15–24-aastased kohtuvad kõige sagedamini lõbu pärast 

väljaspool kitsamat perekonnaringi oma sõprade, sugu-

laste või töökaaslastega (joonis 119). Ühest küljest võib 

see olla seletatav rohkema vaba aja olemasoluga selles va-

nuserühmas, kuid näiteks 65-aastased ja vanemad, kellel 

on ööpäevas keskmiselt veel rohkem vaba aega, veeda-

vad aega sõprade, sugulaste või töökaaslastega oluliselt 

vähem kui nooremad elanikud. Eakate puhul on suurem 

oht sotsiaalsele tõrjutusele, mille peamiseks ilminguks on 

sotsiaalsete suhete kahanemine. Pensionile jäädes kaovad 

inimese suhted töökaaslastega ja kui lapsed on täiskasva-

nud, väheneb vanema roll ja suhtlemine. Vanuse tõustes 

sotsiaalne võrgustik ka pidevalt kahaneb haiguste ja su-

remuse tagajärjel ning rolli võib mängida ka vanemaealise 

isiku enda tervislik seisund, mis ei võimalda osa võtta sot-

siaalsetest sündmustest17.

Teisalt on oluline mõjutegur ka see, et eri vanusegruppidel 

on eri väärtused, kasutatakse eri suhtlusviise ning ollakse 

huvitatud eri tegevustest. Juba välja kujunenud sotsiaal-

võrgustikuga ning enamate kohustustega vanemad va-

nusegrupid kalduvad elama tunduvalt rutiinsemalt ja re-

guleeritumalt kui noored, sellal kui noored väärtustavad 

muutustele avatust ja seikluslikku elu, vastandudes nii 

rõhutatud alalhoidlikkusega, mida viljelevad üle 30-aas-

tased18.

25–49-aastastest pooled kohtuvad sõprade, sugulaste või 

töökaaslastega väljaspool töökohustusi peamiselt kord nä-

dalas või mitu korda kuus, sellest harvemini tuttavatega 

kohtujaid on märkimisväärselt rohkem kui tihedamini koh-

tujaid. Lisaks eelnevalt välja toodud rutiinsemale elukor-

raldusele tuleks selle rühma puhul arvestada ka väiksemat 

vaba aja hulka seoses tööle ja perekonnale kuluva ajaga. 

Vanemaealiste rühm suhtleb teiste vanuserühmadega võr-

reldes kõige vähem sõprade, sugulaste või töökaaslastega, 

neljandik vastajatest veedab nendega aega harvemini kui 

kord kuus. Seega tuleks selles vanuserühmas rääkida suu-

remast polariseerumisest.

16 Eurostat (1998). Recommendations on Social Exclusion and Po-
verty Statistics, Document CPS 98/31/2. Luxembourg: Publica-
tions Office of the European Union. 

17 Kivisaar, S. jt (2004). Marginaliseerumise riski vähendamine ea-
katel: pensionisüsteem, tervishoiuteenused, sotsiaalteenused. 
Olukorra kirjeldus Eestis 2003. a. Tartu: Tartu Ülikool. 

18 Kasearu, K., Trumm, A. (2013). Noorte tõrjutus, väärtused ja ra-
hulolu eluga. Noorteseire aastaraamat 2012. Tallinn: Poliitikauu-
ringute Keskus Praxis. 
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Vaadates sõprade, sugulaste ja töökaaslastega kohtumiste 

sagedust mitme aasta jooksul, ilmneb selge langustrend 

(joonis 120): kui 2008. aastal veetis 78,5% 15–24-aas-

tastest sõprade, sugulaste või töökaaslastega aega mitu 

korda nädalas või iga päev, siis 2010. aastal oli vastav 

näitaja juba 67,7% ning 2012. aastal vaid 59,8%. Sama 

ilmneb ka teiste vanuserühmade puhul: mitu korda nä-

dalas või iga päev sotsiaalselt inimestega kohtumine on 

majanduskriisi järgsel ajal vähenenud. Jälgimata siinkohal 

pikemaid aegridasid, võib teha oletuse, et majanduskriisi 

ajal (2008–2010) vähenes kohtumine sõprade-sugulaste 

ja kolleegidega seoses sedalaadi kohtumistega kaasneva-

te kulude vältimise sooviga. Pärast majanduskriisi (alates 

2010) võidakse juba eelistada säästetud ressursse inves-

teerida teistesse tegevustesse, kuna harjumus kohtuda on 

vähenenud. Lisaks on erinevad veebipõhised suhtlusplat-

vormid sel perioodil kõigis eagruppides oluliselt enam levi-

nud, mistõttu sagedasteks reaalseteks kohtumisteks on ka 

vähem tunnetatud vajadust.

Eestikeelne elanikkond kohtub sagedamini sõprade, sugu-

laste ja töökaaslastega kui muukeelne (joonis 121): kodus 

eesti keelt rääkijatest 68% veedab aega sõprade, sugulaste 

või töökaaslastega vähemalt mitu korda kuus, muukeelse-

test 61%. Muukeelsete inimeste puhul on märkimisväärne 

suur vastajate hulk, kes kohtuvad harvemini kui kord kuus 

sõprade, sugulaste või töökaaslastega, mis võib olla tingi-

tud nii perekonna ja/või naabrite kesksest rollist suhtlus-

võrgustikus kui ka sõprade ning sugulaste logistiliselt kau-

gest asukohast. Venekeelne elanikkond Eestis tunneb üle-

üldiselt ühtekuuluvust rühmadega19 vähem kui eestlased, 

kuid märkimisväärselt suur erinevus eestlaste ja venekeelse 

elanikkonna vahel on ühtekuuluvustunne töökaaslastega, 

kus 2005. aastal tundis eestlastest 70% ühtekuuluvust, 

kuid venekeelsest elanikkonnast vaid 33%20. Võimalikeks 

põhjendusteks on näiteks keelebarjäär kolleegide vahel 

ning kinnistunud hoiakud. Eestikeelses töökollektiivis on 

muukeelsel töötajal keeruline tunda end osana kollektii-

vist, kui näiteks ühisüritustel või koosolekutel jääb ta oma 

kehvema keeleoskuse tõttu suhtlusest välja. Muukeelse 

elanikkonna ebavõrdne olukord ning rahvuslik segregat-

sioon tööturul võib samuti mõjutada hoiakuid töökaaslas-

te suhtes21. Teisalt on Eestis töökollektiivid rahvuslikult seg-

regeeritud ehk enamik eestlastest töötab kollektiivis, kus 

on üksikud mitte-eestlased või pole neid üldse, ning teisest 

rahvusest elanikest on pooled koondunud kollektiividesse, 

kus enamik töötajaid on mitte-eestlased22.

19 Võrgustikulised identiteedirühmad on oma etniline grupp, pere-
kond, sõbrad, suguvõsa, töökaaslased ja õpingukaaslased.

20 Kalmus, V., Vihalemm, T. (2008). Kultuurierinevused: identiteet ja 
väärtused. Eesti inimarengu aruanne 2007. Tallinn: Eesti Koostöö 
Kogu. 

21 Vt ptk 5. 
22 Saar, E., Helemäe, J. (2015). Tööturg. Eesti ühiskonna integrat-

siooni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti 
Uuringute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus 
Praxis.

joonis 119. 
sõprade, sugulaste või tööKaaslastega 

Kohtumise sagedus vanuserühma järgi (%)
Allikas: ESS 2012 

(n
15–24

 = 343, n
25–49

 = 866, n
50 ja enam

 = 1167)

joonis 120. 
mitu Korda nädalas või iga päev sõprade, 

sugulaste ja tööKaaslastega Kohtuvate inimeste osaKaal 
vanuserühmade järgi aastate lõiKes (%)

Allikas: ESS 2012, 2010, 2008 

(n
2012

 = 2376, n
2010

 = 1792, n
2008

 = 1655)

joonis 121. 
15-aastaste ja vanemate sõprade, 

sugulaste või tööKaaslastega Kohtumise sagedus 
Koduse Keele järgi (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
eesti keel

 = 1698, n
muu keel

 = 675) 
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Tegevuspiiranguga elanikud kohtuvad sõprade, sugulaste 

või töökaaslastega mõnevõrra harvem kui tegevuspiiran-

guteta inimesed. Kuigi 27,5% olulise tegevuspiiranguga 

vastanutest veedab tuttavatega vaba aega mitu korda 

kuus, siis ligi viiendik olulise tegevuspiiranguga inimesi 

käib oma sotsiaalvõrgustikuga läbi harvem kui kord kuus või 

mitte kunagi. Just tegevuspiirang ise võib olla põhjuseks, miks 

ei kohtuta oma sotsiaalvõrgustiku inimestega, kuna tege-

vuspiiranguga inimestel on iseseisev ringiliikumine sageli 

raskendatud, kuid siinkohal mängib rolli ka tegevuspiiran-

gu ulatus. Tegevuspiiranguga inimesed veedavad suurema 

osa vabast ajast televiisorit vaadates või passiivselt puha-

tes kui kogurahvastik. Kui kogurahvastik kulutab lugemi-

se ning raadio ja muusika kuulamise peale keskmiselt 27 

minutit päevas, siis näiteks ametlikult määratud puudega 

inimestel kulub nendele tegevustele 42 minutit päevas23.

toe olemasolu

OECD riike hõlmava uuringu järgi kinnitab umbes 90% 

rahvastikust, et neil on olemas keegi, kellele rasketel aega-

del loota. Inimeste sotsiaalvõrgustikud kalduvad vanusega 

nõrgenema kuni tööea lõpuni, kuid kasvavad uuesti vanu-

ses üle 65. See U-kujuline muster võib näidata lähedaste 

toetavat rolli eri eluetapis: nooremas eas on oluline vane-

mate tugi ning vanemas eas toetavad inimest tema täis-

kasvanud lapsed ja abikaasa, aga ka viimaste puudumisel 

on aja jooksul püsivaks tugevnenud elu vältel kogunenud 

sõprussuhted. Hariduslik ning samuti majanduslik staatus 

mõjutavad sotsiaalvõrgustike tuge. Madalama haridusega 

isikutel on harvemini keegi, kellele saab raskel ajal loota, 

vahe ilmneb ka madala ja kõrgema sissetulekuga gruppe 

võrreldes24. 

Eesti elanikkond hindab lähedastelt inimestelt saadavat 

abi ja toetust üpris positiivselt. 83,2% vastajatest leiab, et 

saab täielikult abi ja toetust, kuid 7,6% vastajatest leiab, 

et ei saa üldse toetust. Vananedes hinnang saadavale abile 

ja toele langeb; kuna vanemaealistele on sotsiaalne tõr-

jutus iseloomulikum kui nooremaealistele25, võib tegemist 

olla ka sotsiaalse suhtluse ning sotsiaalvõrgustiku vähene-

mise tagajärjega.

Lähedaste inimeste arv ning nendelt täieliku toetuse saa-

mine on selgelt seotud üldise usaldusega teiste inimeste 

vastu26 ning kõik need tegurid kokku mõjutavad ühis-

kondlikku elu ka laiemalt. Meestel on inimeste arv, kellega 

saab arutada intiimseid ja personaalseid asju, väiksem kui 

naistel (joonis 124). Vastav tulemus on tingitud osaliselt ka 

ühiskondlikest soonormidest, mis taunivad meeste tunne-

te väljendamist, pidades seda traditsiooniliselt feminiinseks 

eneseväljenduse viisiks. Valitseva maskuliinse kuvandi jär-

23 Eesti rahvastiku ajakasutus (2012). Tallinn: Statistikaamet. 
24 OECD (2013), How’s Life? 2013: Measuring Well-being, 

OECD Publishing.[dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en]. 
28.08.2015.

25  Kallas, K. jt (toim). (2013). Võrdse kohtlemise edendamine ja tead-
likkus Eestis. Uuringuaruanne. Tartu: Balti Uuringute Instituut. 

26 Eurostat (2015). Quality of life: facts and views. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 

joonis 122. 
15-aastaste ja vanemate sõprade, sugulaste või 

tööKaaslastega Kohtumise sagedus, osaKaal vastanutest 
tegevuspiirangu järgi (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
olulise tegevuspiiranguga

 = 262, n
vähesel määral tegevuspiiranguga

 = 388, n
puudub tegevuspiirang

 = 1721)

joonis 123. 
hinnang saadavale abile ja

toetusele lähedastelt inimestelt
vanuserühmade järgi (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
15–24

 = 344, n
24–49

 = 858, n
50 ja enam

 = 1166)

joonis 124. 
15-aastaste ja vanemate inimeste arv, 

Kellega saab arutada intiimseid ja personaalseid asju 
soo järgi (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
mehed

 = 1030, n
naised

 = 1343)
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gimine, sh mainitud naistega võrreldes harvem toe otsi-

mine oma lähedastelt, põhjustab omakorda meeste dep-

ressiooni ja kõrgemat enesetappude määra27. Meestest 

arutab üle poolte vastajatest personaalseid asju ühe-kahe 

inimesega, naistel on seevastu enamasti kaks või rohkem 

inimest. Mõlema soo puhul ei aruta ligikaudu 9% vastaja-

test intiimseid ja personaalseid asju mitte kellegagi.

Vanemaealistel on üldjuhul vähem lähedasi (joonis 125), 

kellega arutada personaalseid asju, ning 12,1% üle 

50-aastastest ei saa arutada intiimseid ja personaalseid 

asju mitte kellegagi. See võib tuleneda suhtlusvõrgustiku 

kahanemisest haiguste ja surma tagajärjel ning lisaks on 

eakatel ka suurem risk olla sotsiaalselt tõrjutud28. Enamik 

vanemaealistest suhtlevad kas igapäevaselt või mitu kor-

da nädalas oma peamise kontaktisikuga. Üle 50-aastastest 

kolmveerand suhtlevad kontaktisikuga pea iga päev. Kuni 

kord nädalas suhtlevad peamise kontaktisikuga 94% alla 

80-aastastest naistest, meestel on see protsent väiksem: 

87% meestest suhtleb peamise kontaktisikuga kuni korra 

nädalas. 

Enamikul noortest on kaks või kolm lähedast, kellega saab 

arutada intiimseid asju, kuna selles vanuserühmas elatakse 

tihtipeale veel koos oma vanematega ning vanemate roll 

noorte elus on oluliselt suurem kui teiste vanuserühmade 

puhul. 

15–24-aastaste hulgas on viiendikul neli kuni kuus inimest, 

kellega saab rääkida personaalsetest asjadest. 25–49-aas-

taste vanuserühmal on peamiselt üks kuni kolm inimest, 

kellega sügavamatel teemadel suhelda, ning kolmandikul 

sellest vanuserühmast on kaks lähedast suhtluspartnerit. 

Rääkides enda elus tähtsatest inimestest, on eestlased 

avaldanud arvamust, et nooremas eas on sõbrad olulise-

mad, kuid edasises elus muutub perekond tähtsamaks29. 

Sealjuures aga tuleb silmas pidada, et vanuse kasvades 

võib muutuda ka inimeste perekondlik seis ning seetõttu 

ka suhtumine perekonna tähtsusesse.

Võrreldes koduse keele põhjal, on näha selge erinevus ees-

ti ja muukeelsete vahel (joonis 126): 14,8%-l neist, kelle 

kodune keel ei ole eesti keel, ei ole mitte ühtegi inimest, 

kellega saaks arutada intiimseid ja personaalseid asju, ning 

kolmandikul on üks selline inimene. Muukeelsetel on tun-

duvalt väiksem sotsiaalne võrgustik Eestis, mida mõjuta-

vad nii eestlaste hoiakud rahvusvähemuste suhtes kui ka 

halvem integreerumine ühiskonda30. Kodus eesti keelt rää-

kivatest on pea kolmandikul kaks sellist lähedast inimest 

ning 42,2%-l eestlastest on kolm või neli inimest, kellega 

rääkida personaalsetest asjadest. 

27 Vt ptk 2.3.
28 Kivisaar, S. jt (2004). Marginaliseerumise riski vähendamine ea-

katel: pensionisüsteem, tervishoiuteenused, sotsiaalteenused. 
Olukorra kirjeldus Eestis 2003. a. Tartu: Tartu Ülikool. 

29 Eurobarometer (2011). Well-being, aggregate report. September 
2011. TNS Qual+. 

30 Kruusvall, J. (2015). Rahvussuhted. Eesti ühiskonna integratsioo-
ni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uurin-
gute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

joonis 125. 
inimeste arv, Kellega saab arutada 

intiimseid ja personaalseid asju 
vanuserühmade järgi (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
15–24

 = 343, n
25–49

 = 863, n
50 ja enam

 = 1166)

joonis 126. 
15-aastaste ja vanemate inimeste arv, 

Kellega saab arutada intiimseid ja personaalseid asju 
Koduse Keele järgi (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
eesti keel

 = 1697, n
muu keel

 = 674)
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Soome ja Suurbritannia elanikel on enamjaolt kolm kuni 

kuus inimest, kellega saab arutada intiimseid ja personaal-

seid asju, ning mõlemal juhul on naistel rohkem selliseid 

inimesi kui meestel. Leeduga võrreldes on aga eestlastel 

rohkem tugisüsteemi kuuluvaid inimesi: Leedu meestest 

40,6% saab arutada enda personaalseid asju ühe inimese-

ga ning naistest 66,2% ühe-kahe inimesega.

7.3. hoiaKud ja 
 tunnetatud ebavõrdsus

•	 Hoiakud ja stereotüübid

 Indikaator mõõdab hoiakuid ja stereotüüpset mõtle-

mist inimeste seas. Indikaatori sisustamiseks kasutatak-

se mõõdikutena hoiakuid järgmistel teemadel: mees 

peaks olema pere peamine toitja, meeste ja naiste po-

sitsioon ühiskonnas ning LGBT vastuvõetavus vastaja 

jaoks. Nendest mõõdikutest esimesed kaks kirjeldavad 

sooliselt stereotüüpset mõtlemist ning viimane kirjeldab 

hoiakuid LGBT grupi suhtes.

 Üks mõõdik stereotüüpide ja hoiakute juures on 

uskumus, et erinevad inimesed saavad hästi läbi nii seal, 

kus nad elavad, kui ka töökohal või koolis, kuid praegu 

puuduvad andmed mõõdiku sisustamiseks, mistõttu ei 

ole edasises analüüsis seda otseselt käsitletud. Samas 

võimaldab soolise võrdõiguslikkuse monitooringu 

küsimus „Kuivõrd mugavalt tunnete ennast vabal ajal, 

tööl või seltskonnas, kus on gei/lesbi/bi/transsooline?“ 

kaudselt ja teatud grupi puhul seda mõõdikut avada 

hoiakute vaatenurgast.

•	 Inimesed, kes tunnevad, et saavad olla „mina 

ise“ perekonnas, sõpradega, avalikus kohas

 Indikaator mõõdab inimese enda hinnangut sellele, kas 

teda diskrimineeritakse perekonnas, sõpradega, avali-

kus kohas. Praegu puuduvad otsesed andmed indikaa-

tori sisustamiseks, mistõttu kasutatakse mõõdikuna dis-

krimineeritavasse gruppi kuulumist.

hoiaKud ja stereotüübid

Ebavõrdsuse tajumise juures mängivad suurt rolli ühiskonnas 

levivad stereotüüpsed hoiakud, mis tähistavad omadusi ja käi-

tumist, mida kõrvalseisjad omistavad vastavasse sotsiaalsesse 

gruppi kuuluvatele inimestele. Stereotüübid ja hoiakud mõ-

jutavad inimeste toimetulekut ja heaolu, piirates nende vali-

kuvabadust nii tööl kui ka eraelus. Näiteks piirab stereotüüp 

naistele ja meestele sobivatest ametitest nende võimalust va-

lida endale isiklikus plaanis sobiv eriala, mis hiljem kajastub 

soolises segregatsioonis tööturul, mis omakorda võib kaasa 

tuua soolise palgalõhe (vt ka Anspal jt 2009)31.

31 Anspal, S. jt (2009). Sooline palgalõhe. Teoreetilise ja empiirili-
se kirjanduse ülevaade. Tallinn: Eesti Rakendusuuringute Keskus 
CentAR; Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. 

Analüüsis on mõõdikuteks võetud neli hoiakuid kirjeldavat 

küsimust. 

•	 Mida arvate väitest, et mees peaks olema pere pea-

mine toitja?

•	 Kuidas hindate naiste ja meeste positsiooni Eesti ühis-

konnas?

•	 Kui sallivaks peate üldiselt Eesti ühiskonda seksuaal-

vähemuste nagu lesbide, geide ja biseksuaalsete 

inimeste suhtes või soovähemuste nagu transsooliste 

inimeste suhtes?

•	 Kui mugavalt tunneksite end vabal ajal seltskonnas, 

kus on lesbi, gei, biseksuaalne või transsooline ini-

mene?

Eesti vastajad üldiselt nõustuvad, et mees peaks olema pere 

peamine toitja (joonis 127), 33,5% meestest ja 30,9% 

naistest nõustuvad väitega täielikult, veerand meestest 

ning viiendik naistest pigem nõustub ning 21,8% mees-

test ja 22,9% naistest jääb neutraalseks.

On ootuspärane, et mida vanemad on inimesed, seda 

konservatiivsemad on nende vaated traditsioonilistele 

soorollidele. Vanemaealised nõustuvad kõige enam väi-

tega, et mees peaks olema pere peamine toitja. Kõige vä-

hem nõustuvad väitega tööeas inimesed, st vanusegrupp 

25–44 eluaastat. Kui 65–74-aastaste vanuserühmast 

64% vastajatest nõustub väitega, siis 15–24-aastaste 

seas on sama meelt 53,3% vastajatest. 25–44-aastaste 

seas on aga kõige enam neid, kes ei nõustu väitega – 

27,5% vanuserühma vastajatest. Kõige nooremas vanu-

segrupis on kõige enam neid, kes on võtnud väite suh-

tes neutraalse seisukoha – 26,9% 15–25-aastastest, mis 

võib olla tingitud sellest, et vanusegruppi jääb väga palju 

tööturul mitteaktiivseid inimesi, teemaga puudub isiklik 

kogemus, ning ühtlasi on noores eas inimesel suhtumine 

ühiskondlikesse nähtustesse ja sealhulgas soorollidesse 

alles kujunemisjärgus. 

joonis 127. 
15–74-aastaste hinnang väitele 

„mees peaKs olema pere peamine toitja” soo järgi (%)
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 

(n
mehed

 = 717, n
naised

 = 782)
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Nooremate põlvkondade suhtumine soorollidesse on 

üldjuhul liberaalsem kui vanemate oma ning see on se-

letatav ühiskonna kui terviku arenguga vabaduste ja 

tolerantsuse suurenemise suunas. Iga järgnev põlvkond 

on oma vaadetelt eelmisest liberaalsem32. Eesti puhul on 

märkimisväärne mõningane kõrvalekalle antud tendent-

sist alates 1990ndatest. Viimase kahekümne aasta jook-

sul ei ole Eesti elanike materialistlikku versus postmateri-

alistlikku maailmavaadet rõhutavate inimeste osakaalud 

oluliselt muutnud ning üldiselt on eestlased mitmete 

hoiakute puhul ellujäämist rõhutavate väärtuste toeta-

jad33, st konservatiivsete hoiakutega. See üldistus kehtib 

ka noorte kohta.

Eestis elavad muust rahvusest inimesed on sooküsimustes 

eestlastega võrreldes konservatiivsemad. Muust, valdavalt 

vene rahvusest inimesed kasutavad enam Venemaa mee-

diaruumi34 ning on eestlastega võrreldes religioossemad35. 

Pooled mitte-eestlased – 51,6% – nõustuvad täielikult 

väitega, et mees peaks olema pere peamine toitja, samas 

kui eestlastest nõustub sellega vaid iga neljas (Joonis 128). 

Eestlastest jääb neutraalsele seisukohale veerand ning üle-

jäänud peaaegu veerand ehk 22,7% ei nõustu või ei nõus-

tu üldse väitega, samas kui mitte-eestlastest on neutraalsel 

seisukohal vaid umbes iga kümnes ja väitega ei nõustu või 

ei nõustu üldse 15% (Joonis 129) 

Mehed hindavad naiste ja meeste positsioone ühiskonnas 

võrdsemaks kui naised. Kuigi mõlemast soogrupist peaae-

gu pooled nõustuvad, et meestel on natuke parem posit-

sioon kui naistel, arvab 35,1% meestest, et mõlemad su-

gupooled on ühiskonnas võrdsed (joonis 130). Naised tun-

netavad rohkem ebavõrdsust: vaid 15,2% naistest leiab, et 

naiste ja meeste positsioon on võrdne. 27,5% naistest hin-

dab meeste positsiooni ühiskonnas märgatavalt paremaks, 

meestest nõustub sellega 11,7%. Mehed hindavad soolist 

ebavõrdsust võrreldes naistega väiksemaks probleemiks ja 

see tendents on ülemaailmne36. 

32 Kasearu, K. (2011). Individuaalne sooideoloogia – millest see sõl-
tub? Ariadne Lõng XI aastakäik ½. Tallinn: Eesti Naisuurimus- ja 
Teabekeskus.

33 Ellujäämist rõhutavate väärtuste hulka kuulub näiteks väiksem 
tolerantsus vähemuste suhtes ja poliitiline, keskkondlik ning 
kogukondlik aktiivsus. Vt Realo, A. (2013). Väärtused. Eesti ini-
marengu aruanne. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. 

34 Seppel, K. (2015). Meedia ja infoväli. Eesti integratsiooni moni-
tooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute 
Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis.

35 Maasoo, K. (2015). Elust, usust ja usuelust. Tallinn: Saar Poll. 
[www.saarpoll.ee/ UserFiles/File/Elus,%20usust%20ja%20
usuelust_2015_ESITLUS_FINAL.pdf]. 01.10.2015.

36 Harnois, C. (2014). Are perceptions of discrimination unidimen-
sional, oppositional, or intersectional? Examining the relations-
hip among perceived racial-ethnic-, gender-, and age-based disc-
rimination. Sociological Perspectives 57, pp. 470–487. 

joonis 128. 
hinnang väitele 

„mees peaKs olema pere peamine toitja” 
vanuserühmade järgi (%)

Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 

(n
15–24

 = 227, n
25–44

 = 558, n
45–64

 = 515, n
65–74

 = 200)

joonis 129. 
hinnang väitele 

„mees peaKs olema pere peamine toitja” 
rahvuse järgi (%)

Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 

(n
eestlane

 = 1087, n
mitte-eestlane

 = 407)

joonis 130. 
15–74-aastaste hinnang meeste ja naiste positsioonile 

ühisKonnas soo järgi (%)
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 

(n
mehed

 = 717, n
naised

 = 783)
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Enamik vanuserühmi nõustub väitega, et meestel on ühis-

konnas naistega võrreldes natuke parem või märgatavalt 

parem positsioon. Noorte vanuserühmast pool leiab, et 

meestel on natuke parem, ning 13,7% arvab, et mees-

tel on märgatavalt parem positsioon ühiskonnas kui nais-

tel. Vanemaealistest aga peaaegu kolmandik tunnetab, et 

meestel on märgatavalt parem positsioon ühiskonnas ning 

40,7% hinnangul on meestel natuke parem. Kõigis vanu-

serühmades sarnaselt leiab üle 20% vastajatest, et naised 

ja mehed on ühiskonnas võrdsed37. 

Eestis tajutakse sallimatust seksuaalvähemuste suhtes – 

55,7% vastajatest märkis soolise võrdõiguslikkuse moni-

tooringus (2013) küsimusele „Kui sallivaks peate üldiselt 

Eesti ühiskonda seksuaalvähemuste nagu lesbide, geide 

ja biseksuaalsete inimeste suhtes või soovähemuste nagu 

transsooliste inimeste suhtes?“ vastuseks „pigem sallima-

tuks“ või „täiesti sallimatuks“. Seksuaalvähemuste suhtes 

hindab 34,3% vastajatest Eesti ühiskonda pigem sallivaks 

ning 4,7% täiesti sallivaks, pigem sallimatuks hindab ühis-

konda 46,4% ning täiesti sallimatuks 8%. Transsooliste 

suhtes peavad vastajad Eesti ühiskonda vähem sallivaks: 

45,6% vastajatest arvab, et ühiskond on transsooliste 

suhtes pigem sallimatu, ning 30,4% leiab, et pigem sal-

liv. Täiesti sallimatuks hindab Eesti ühiskonna suhtumist 

transsooliste suhtes 11,3% ning täiesti sallivaks 4,9% vas-

tajatest.

Üldiselt nii seksuaalvähemuste kui ka transsooliste puhul 

kaldub ühiskonna hinnang negatiivsele poolele. Eri vanu-

serühmade võrdlusest on oluline esile tuua, et vanemaea-

liste (65–74-aastastel) hulgas on märkimisväärselt rohkem 

vastajaid, kes ei oska öelda, milline on ühiskonna hoiak 

seksuaalvähemuste (17,5% 65–74-aastastest ei oska öel-

da) ning transsooliste suhtes (18,2% 65–74-aastastest ei 

oska öelda)38. Siinkohal võib rolli mängida ka vanemaea-

listele suhteliselt uus ja võõras kontseptsioon seksuaalvä-

hemustest ja transsoolistest, kuna Nõukogude Liidu avali-

kus ruumis puudusid nii vastav terminoloogia kui teema-

käsitlus laiemalt. Samuti võib vanemaealiste negatiivseid 

hoiakuid mõjutada ajalooline kuvand homoseksuaalsusest 

kui ka kriminaliseeritud seksuaalsest orientatsioonist. Va-

rasemas kvalitatiivses uurimuses tõid seksuaalvähemused 

ja transsoolised ühe probleemina välja toetuse puudumist 

peres ning kartust oma seksuaalsusest või sooidentiteedist 

perekonnale rääkida, mis väljendab suhtumiste erinevusi 

põlvkondade vahel39. 

Eestlaste ja vene rahvusest inimeste vahel ilmneb samu-

ti selge hoiakute erinevus. Vene rahvusest vastajatest 

44,7% hindab Eesti ühiskonda seksuaalvähemuste suh-

tes pigem sallivaks ning 30% pigem sallimatuks. Eestlas-

test hindab ühiskonda pigem sallivaks 29,8% ja pigem 

sallimatuks 53,4%. Ka transsooliste suhtes hindavad 

vene rahvusest inimesed ühiskonda sallivamaks kui eest-

37 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013). Tallinn: Sotsiaalmi-
nisteerium, Faktum & Ariko.

38 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013). Tallinn: Sotsiaalmi-
nisteerium, Faktum & Ariko.

39 Strömpl, J. jt (2007). GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis. 
Uuringu lõpparuanne. Tartu: Tartu Ülikool. 

lased. Üldist vaenu ja sallivuse tajumist Eesti ühiskonnas 

kirjeldab ka 2013. aastal MISA tellimusel läbiviidud uu-

ring „Võrdse kohtlemise edendamine“40, nii et neid tule-

musi on otstarbekas omavahel võrrelda.

Hinnates enda mugavust seksuaalvähemuste või transsoo-

listega ühes seltskonnas olles, tunneksid suurem osa vasta-

jatest end mugavalt või pigem mugavalt (joonis 131). Siin 

ilmneb meeste konservatiivsem suhtumine, võrreldes nais-

tega. Geide, lesbide ja biseksuaalsete inimestega vabal ajal 

seltskonnas koos olles tunneksid end pigem mugavalt või 

mugavalt umbes 60% vastajatest, kuid transsooliste pu-

hul 46,6%. Osakaalud viitavad, et inimeste hinnang LGBT 

rühma inimeste kohta sõltub olulisel määral kogemusest 

ning teadlikkusest. Võib arvata, et inimeste kokkupuuted 

transsoolistega on märksa vähem tõenäolised kui geide, 

lesbide või biseksuaalsete inimestega. Kui lesbidega tun-

neksid end vaba ajal koos olles pigem mugavalt või mu-

gavalt mehed ja naised võrdselt, siis geide, biseksuaalsete 

inimeste ja transsooliste inimestega koos seltskonnas ole-

mine on naistele mugavam kui meestele. Geidega selts-

konnas olles tunneksid end ebamugavalt 48,1% meestest, 

naiste hulgas on sama näitaja 32,7% .

Töökollektiivis tunneksid mehed end kõige mugavamalt 

koos lesbiga olles, 61% vastanud meestest tunneksid end 

mugavalt või pigem mugavalt, mis on sama palju kui nais-

vastajate puhul. Geidega on meestel ebamugavam töö-

kollektiivis viibida (joonis 132) – ebamugavalt tunneksid 

end töökollektiivis 44,7% meestest, mis on sisuliselt sama 

suur hulk kui neid, kes tunneks end sellises olukorras mu-

gavalt. Naisvastajate puhul tunneks end vastavas olukorras 

ebamugavalt 29,4%. Kõige suuremat ebamugavustunnet 

tunnevad mehed töökollektiivis transsoolise inimesega 

koos olles – 46% meestest tunneksid end ebamugavalt, 

naiste puhul on see osakaal 35%. 

Nooremaealised naised on liberaalsemate hoiakutega 

kui samaealised mehed ning pooldavad ka tunduvalt 

enam sugupoolte võrdsust, naiste hoiakute teisenemi-

ne on toimunud kiiremini ja on sammu võrra eespool 

meeste sooideoloogiast41. Naiste liberaalsemat hoiakut 

põhjendab Riley (2003) naiste kiire liikumisega mees-

te valdkondadesse nii töö- kui erasfääris, samas kui ka 

meeste käitumises pole olulisi muutuseid olnud42.

40 Kallas, K., Kaldur, K., Raudsepp, M., Roosalu, T., Aavik, K. (toim). 
(2013). Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis. Uu-
ringuaruanne. Tartu: Balti Uuringute Instituut.

41 Kasearu, K. (2011). Individuaalne sooideoloogia – millest see sõl-
tub? Ariadne Lõng XI aastakäik 1/2. Tallinn: Eesti Naisuurimus- ja 
Teabekeskus. 

42 Riley, S. C. E. (2003). The management of the traditional male 
role: a discourse analysis of the constructions and functions of 
provision. Journal of Gender Studies 12, pp. 99–113. 
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Kuulumine disKrimineeritavasse rühma

Eurostati koostatud mitmemõõtmelise sotsiaalse tõrjutuse 

indeksis on üks komponent ka tajutud diskrimineerimise 

indeks, mis hindab seda, kuivõrd peab inimene ise ennast 

diskrimineeritavasse sotsiaalsesse gruppi kuuluvaks43. Eestis 

meeste ja naiste vahel diskrimineeritavasse gruppi kuulumi-

se tunnetuse erinevus puudub, mõlemal juhul on ennast 

diskrimineeritud gruppi kuuluvana identifitseerinud 12%. 

Soomes tunnetatakse kuuluvust sellisesse rühma veidi vä-

hem just meeste poolt: 6,4% Soome meestest ning 9,6% 

naistest väidab, et kuuluvad diskrimineeritavasse gruppi.44 

Erinevused on aga rahvuste vahel, täpsemalt on uuringus 

grupeerimise aluseks kodune keel. Kui eesti keele rääkija-

test märkis end kuuluvat diskrimineeritavasse gruppi 3,3%, 

siis muukeelsetest tegi seda 33,8%. Sealjuures märgib 

aga enda grupi diskrimineerimise põhjusena keeleoskuse 

24,9% muukeelsest elanikkonnast. Teisisõnu, muukeelsest 

elanikkonnast kolmandik leiab, et kuulub diskrimineerita-

vasse gruppi, ja veerand arvab, et diskrimineeritakse just 

keeleoskuse tõttu. Samas ei tajuta rahvustevahelisi pingeid 

Eestis nii teravalt kui mujal Euroopas: 16% Eesti vastajatest 

leiab, et Eestis on rahvuste vahel palju pingeid, samas kui 

Euroopa Liidu keskmine on 37%45.

Austusega kohtlemise tunnetamist mõõtval skaalal märkis 

70% eestlastest ära positiivse skaalapunkti. See tulemus 

jääb alla Soome ja Suurbritannia näitajatele (mõlemast rii-

gist 82% vastajatest märkis ära positiivse skaalapunkti). 

Võrreldes eelnimetatud riikidega, on aga Eesti elanike seas 

suurem osakaal neid, kes tunnevad väga tugevalt, et ini-

mesed kohtlevad neid austusega: naiste seas 18,3% ning 

meeste seas 15,2%46. 

inimesed, Kellel on võimaliK 
suhelda avaliKe teenuste saamisel 
eelistatud Keeles

Andmeid selle kohta, kas ja mil määral Eesti elanikud saa-

vad avalike teenuste kasutamisel suhelda enda valitud kee-

les, ei koguta praegu ühegi uuringuga. Kaudseid andmeid 

keelekasutuse kohta muukeelsete elanike seas saab Eesti in-

tegratsiooni monitooringust, milles on uuritud, kus ning mil 

määral kasutab muukeelne elanikkond suhtlemiseks eesti 

keelt. Samas oleks paralleelselt vaja koguda andmeid ka 

selle kohta, kui eesti keeles suhelda soovijatel ei ole see või-

malik (mis võib aset leida eelkõige Ida-Virumaal, aga arvata-

vasti ka rahvusvaheliste ettevõtete ja organisatsioonide Eesti 

esindustes või siis mitmerahvuselise kollektiiviga asutustes).

43 Eurostat (1998). Recommendations on Social Exclusion and Po-
verty Statistics, Document CPS 98/31/2. Luxembourg: Publica-
tions Office of the European Union.

44 Võimalik on võrrelda MISA VKE uuringu andmetega (vt ka Kallas, 
K., Kaldur, K., Raudsepp, M., Roosalu, T., Aavik, K. (toim). (2013). 
Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis. Uuringuaru-
anne. Tartu: Balti Uuringute Instituut.)

45 Toots, A. (2013). Elukvaliteet. Eesti inimarengu aruanne 
2012/2013. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. 

46 Eurostat, ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-condi-
tions/data/main-tables.

joonis 131. 
15–74-aastaste mugavustunne vabal ajal seltsKonnas, 

Kus on gei (%)
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 

(n
mehed

 = 717, n
naised

 = 784)

joonis 132. 
15–74-aastaste mugavustunne tööKolleKtiivis, 

Kus on gei (%) 
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 

(n
mehed

 = 717, n
naised

 = 784)
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Eestlastest vestluspartneritega suhtleb väljaspool sõprus-

ringi (õpingu- või töökaaslastega, äri- ja koostööpartneri-

tega ning huvitegevuse kaaslastega) eesti keeles üle 52% 

muust rahvusest inimestest47. Ametnikega riigiasutustes 

suhtlevad mitte-eestlastest eesti keeles 40% vastanutest, 

2011. aastal oli see 35%48. Ainult eestlastest sõprade, su-

gulaste ning perekonnaliikmetega suheldakse eesti keeles 

vähem kui ametnikega riigiasutustes.

Umbes kolmandik teisest rahvusest inimestest alustab võõra 

inimesega suhtlust eesti keeles ning jätkab vene keeles alus-

tatud suhtlemist eesti keeles, kui partner ei valda vene keelt 

väga hästi. Ametiasutustes alustab ametnikega eesti keeles 

suhtlust 32% üle 15-aastastest mitte-eestlastest (15–74-aas-

taste seas on osakaal 36%). Siinkohal on siiski oluline võtta ar-

vesse, et teisest rahvusest elanike enesehinnangu järgi ei räägi 

üldse eesti keelt 38% vastajatest.

Üldiselt väheneb eesti keele kasutus teisest rahvusest ini-

meste seas vanuse suurenedes. See on osaliselt tingitud 

vanemaealiste mitte-eestlaste halvemast riigikeeleoskusest 

ning ka vanemaealiste inimeste kasvavast sotsiaalsest iso-

leeritusest ja piiratumast suhtlusvõrgustikust. 25–39-aas-

tastest mitte-eestlastest ligi 40%-l on sellised suhtlemis-

võrgustikud, kus suheldakse ka eesti keeles.

Eesti elanike hoiakutes eesti keele oskuse ja kasutamise 

suhtes on kõnekaid erinevusi eestlaste ja teistest rahvus-

test elanike vahel. Näiteks leiab teisest rahvusest elanikest 

36%, et eesti keelt on eelkõige vaja osata, et saada Eesti 

kodakondsus, eestlastest arvasid sama 44% vastajatest. 

Eriti suur vahe on aga hoiakus, et eesti keele oskus peaks 

olema Eestis kohustuslik ja keeleoskust tuleks mitte-eest-

lastelt rangelt nõuda: eestlastest nõustus antud väitega 

43% vastajatest, kuid mitte-eestlastest 12%.

Venekeelse informatsiooni vajalikkusest hindasid teisest 

rahvusest elanikud olulisemaks ravimite juhendite ja ter-

visealase informatsiooni (80% elanikest), sotsiaalteenuste 

ja toetuste alase informatsiooni (75%) ning vastuvõetud 

õigusaktide (73%) venekeelset kättesaadavust. Riigi- ja 

KOV asutuste venekeelseid kodulehekülgi ja venekeelseid 

ametlikke blankette pidasid vajalikuks 65% mitte-eestlas-

test elanikud. Edaspidi tuleks pöörata enam tähelepanu 

ka uus-sisserännanute vajadustele saada informatsiooni 

näiteks inglise keeles, või hoopis dokumentide ja ametliku 

suhtluse tõlget oma emakeelde.

47 Siin ja edaspidi andmed pärit Kruusvall, J. (2015). Keelteoskus ja 
keelte praktiline kasutamine. Eesti ühiskonna integratsiooni mo-
nitooring 2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute 
Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

48 2011. aasta integratsiooni monitooringus kuulusid valimisse 
15–74-aastased vastajad, 2015. aasta monitooringus küsitleti ka üle 
74-aastaseid; vanuserühma 15–74 osakaal on 2015. aastal 42%. 

7.4. olulisimad tulemused

•	 Vaba aega on Eesti meestel 50 minutit rohkem kui 

naistel. Vanusegrupiti on vaba aega rohkem töötu-

rule sisenevatel (387 minutit) ja tööturult lahkuvatel 

(420 minutit) vanusegruppidel kui teistel tööealistel. 

Muukeelne elanikkond on vähem rahul oma töö ja 

vaba aja suhtega (muukeelsetest 37,7% rahulolev, 

võrreldes eestikeelsetest 59,3% rahulolevatega).

•	 Kultuuritarbimist takistavad enamasti kõrged piletihin-

nad, vaba aja puudumine ning elukoha lähedal vasta-

vate asutuste puudumine. Kultuuritarbimise puhul on 

piletihinna kallidus oluline faktor sotsiaal-majandusli-

kult nõrgemal positsioonil inimestele: naised, noored ja 

eakad, mitte-eestlased ning puudega inimesed.

•	 Sõprade, sugulaste ja töökaaslastega kohtuvad vaba 

aja veetmiseks sagedamini noored (60% vastajatest 

vanusevahemikus 15–24 kohtub sõprade-tuttavatega 

mitu korda nädalas või iga päev) ning eesti keelt ko-

dus kõnelevad inimesed, võrreldes muukeelsete (21% 

muukeelsetest kohtub sõprade-tuttavatega harvemini 

kui kord kuus) ja vanemaealistega (mitu korda nädalas 

või iga päev kohtub sõprade, sugulaste ja töökaaslas-

tega 14% üle 50-aastastest).

•	 Noortest 92% leiab, et nad saavad abi ja toetust lähe-

dastelt inimestelt, üle 50-aastaste puhul arvab sama 

79%, kuid 11% üle 50-aastastest tunneb, et nad ei 

saa üldse abi ega toetust. Noortel on enamikul 2–3 ini-

mest, kellega saab arutada intiimseid ja personaalseid 

asju. Üle 50-aastastel on 28%-l üks selline lähedane 

ning 12%-l vanemaealistest pole mitte ühtegi. Naistel 

on meestega võrreldes rohkem lähedasi, kellega rääki-

da personaalsetest asjadest.

•	 30% muukeelsest elanikkonnast tunneb end olevat 

diskrimineeritavas grupis, 25% muukeelsetest, kes 

on enda hinnangul diskrimineeritavas grupis, arvab, 

et neid diskrimineeritakse vähese eesti keele oskuse 

tõttu.

•	 Arvamusega, et mees peaks olema pere peamine 

toitja, nõustuvad sagedamini mehed (59% vastanud 

meestest), vanemaealised (64% 65–74-aastastest 

nõustub väitega) ja mitte-eestlased (52% mitte-eest-

lastest nõustub selle väitega).

•	 Nii naiste kui ka meeste seas on levinud arvamus, 

et meestel on ühiskonnas natuke parem positsioon 

kui naistel (meestest nõustub väitega 43%, naistest 

48%). Meestest 35% arvab, et mehed ja naised on 

võrdsed, samas kui naistest arvab seda 15%. Naised 

hindavad meeste positsiooni ühiskonnas oluliselt pa-

remaks sagedamini (28% naistest) kui mehed (12% 

meestest).

•	 Eestlastest hindavad Eesti ühiskonda seksuaalvähe-

muste suhtes pigem sallimatuks 53%, muust rahvu-

sest elanikest hindab ühiskonda pigem sallimatuks 

30%.

•	 Mehed tunnevad end vabal ajal ja töökollektiivis sek-

suaalvähemustega või transsoolise inimesega koos 

olles ebamugavamalt kui naised. Meestest 49% tun-

neksid end ebamugavalt vabal ajal seltskonnas, kus on 

gei, naistest 33% tunneksid end sellises seltskonnas 

ebamugavalt.
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Kõik inimesed vajavad elu jooksul hoolitsust ja toetust. 

Hoole ja toe pakkumine on oluline selleks, et kõik ühis-

konnaliikmed saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku 

elu. Võrdõiguslikkuse mudelis keskendutakse eelkõige 

nendele sotsiaalsetele gruppidele, kes ei tule enese hool-

damisega ise toime või kelle jaoks on see seotud oluliste 

raskustega. Valdavalt on need lapsed, eakad ja puudega 

inimesed. Hoolitsust ja tuge võidakse ühiskonnas pakkuda 

nii formaalselt (nt riiklikes asutustes) kui ka mitteformaal-

selt (tasustamata hoolitsus lähedastelt). Viimasel juhul tu-

leb silmas pidada, et kellegi jaoks on hooldamine kohustus 

ning nende inimeste jaoks võib olla väljakutse hoolitsus-

kohustust oma muude eluvaldkondadega ühitada (nt töö, 

haridus, eraelu). 

Laste hooldamise kohustuse jagunemist meeste ja nais-

te vahel saab lihtsasti hinnata vanemahüvitise kasuta-

mise järgi. Kuigi vanemapuhkust on võimalik kasutada 

mõlemal vanemal, näitab statistika, et meeste osakaal 

vanemahüvitise saajatest on vaid 7,4%. Üldjuhul (kuigi 

mitte alati) on vanemahüvitise saaja see lapsevanem, 

kes ka tegelikult lapsega koju jääb, mis tähendab, et 

valdavalt hoolitseb väikese lapse eest ema. Omaette grupi 

moodustavad samasoolised paarid, kes kasvatavad koos 

ühe ja/või mõlema partneri lapsi või on saanud lapsed 

doonori abil. Kehtivate seaduste järgi ei saa lapse mitte-

bioloogiline vanem vanemahüvitist üldjuhul taotleda, mis-

tõttu on sellistes peredes bioloogilisel vanemal suurem 

koormus laste eest hoolitsemisel.

Mida vanemaks laps saab, seda tõenäolisemalt saab ta osa 

hoolitsust väljaspool kodu, näiteks mõnes lapsehoiuasu-

tuses. See võimaldab lapsevanematel hõlpsamini ühitada 

hoolduskohustust nt tööeluga. Seetõttu on võrdõigus-

likkuse mudelis selle teema oluline indikaator formaalset 

lapsehoiuteenust kasutavate vanemate osakaal. See indi-

kaator on oluline ka naiste tööhõive seisukohast, viidates 

nende võimalustele naasta tööturule. Kuna kohalike oma-

valitsuste pakutav lapsehoiuteenus alla 3-aastastele lastele 

on piiratud, on naised tihti sunnitud olema tööturust ee-

mal kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Ka juhul, kui väikese 

lapsega kojujäämine on inimese enda valik, seab see naise 

kaugemas perspektiivis potentsiaalse tööturule naasjana 

halvemasse seisu ning võib suurendada majanduslikku sõl-

tuvust oma elukaaslasest. 

Väikelaste kõrval võivad hooldamist vajada ka eakad ja 

puudega inimesed. Kuna seadus näeb ette laste hoolit-

suskohustuse oma vanemate ees ning riiklikult toetatud 

sotsiaaltoetused ja -teenused on piiratud kättesaadavuse-

ga, lasub paljudel tööealistel ja ka pensioniealistel inimes-

tel kohustus hoolitseda oma lähedaste eest. Tasustamata 

hoolitsuse indikaator annab ettekujutuse sellest, kui palju-

del inimestel tuleb oma elu korraldades arvestada, et keegi 

on nende pakutavast hoolest ja toest väga suurel määral 

sõltuv. 

Temaatiliselt sobiks sellesse jaotusse veel võrdlus tasuta 

hoolitsustöö koormusest elanikkonnarühmade lõikes, sh 

igapäevases lapsehoius ja kodutöödes, ja edaspidi võiks 

seda mudelis paremini arvesse võtta.1 Samuti võiks siin kä-

sitleda lähedastele ja tuttavatele tasuta erineva abi osuta-

mist2, et see mudeli aspekt ei jääks ainult avalike teenuste 

kättesaadavuse keskseks, vaid kajastaks ka reaalset eba-

võrdsust juurdepääsus vajalikule toele ja abile. 

Oluline oleks sellesse mudeli alajaotusse lülitada ka subjek-

tiivne dimensioon, näiteks rahulolu kodutööde jaotusega 

elanikkonnarühmades, rahulolu lapsehoiule ja kodutöö-

dele kuluva ajaga. Samuti on siinkohal olulised vanemate 

endi hinnangud sellele, miks ei kasutatud vanemahüvitist, 

kui sellele oli õigus, ja millisena tajutakse tööandja suh-

tumist lapsehoolduspuhkusele jäävatesse emadesse ja isa-

desse3. Praegu on need näitajad mudeli pilootkatsetusest 

välja jäetud, kuid lapsevanemate hoolduskoormusega seo-

tud teemad peaksid edaspidi leidma rohkem tähelepanu.

1 Vastavaid andmeid kogutakse Statistikaameti regulaarses aja-
kasutusuuringus, samuti regulaarsetes soolise võrdõiguslikkuse 
monitooringutes.

2 Sellekohaseid andmeid kogutakse näiteks Statistikaameti regu-
laarses Eesti sotsiaaluuringus, samuti SHARE raames.

3 Teemasid on käsitletud regulaarses SVV monitooringu andmesti-
kus, vt nt SVM 2013.

8. hOOL ja TUGI
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hoole ja toe indiKaatorid

•	 Vanemahüvitise saajate sooline tasakaal

 Indikaator mõõdab meeste osakaalu vanemahüvitise 

saajate hulgas.

•	 Formaalset lapsehoiuteenust kasutavate vane-

mate osakaal ja lasteaiakohtade kättesaadavus

 Indikaator mõõdab, kui suur osa lapsevanematest ka-

sutab formaalset lapsehoiuteenust. Tegemist on ESU 

küsimuste põhjal koostatud indikaatoriga, milles võe-

takse arvesse lapsi, kes ei käi veel koolis. Lapsehoiu-

teenuse kasutamiseks loetakse seda, kui vastaja (kasu)

lastest, kes elavad temaga samas leibkonnas, vähemalt 

üks käib lasteaias, lastesõimes, erilasteaias, eelkoolis 

või koolieelikute ettevalmistusrühmas või kui tavali-

sel nädalal hoitakse last mõnes lapsehoiuasutuses või 

päevakeskuses4. Eraldi vaadatakse 1–2-aastaste ning 

3–7-aastaste koolieelikutest laste vanemaid5.

•	 Inimeste osakaal, kes ei saa vajalikke sotsiaaltee-

nuseid

 Indikaator mõõdab, kui suur osa puudega inimestest saa-

vad sotsiaalteenuseid6, mis aitaksid neil paremini toime 

tulla.

•	 Inimeste osakaal, kellel lasub tasustamata hoolit-

suse kohustus laste või täiskasvanute eest

 Indikaator mõõdab, kui suur osa inimestest hoolitseb 

tasustamata tööna kas laste või täiskasvanute eest.

oluKord eestis

vanemahüvitise saajate sooline tasaKaal

Viimase kümnendi jooksul on tunduvalt suurenenud 

meeste osakaal vanemahüvitise saajate seas (joonis 133). 

Sellegipoolest on enamik hüvitise saajaist naised. Vanuse-

rühmi uurides kerkib esile, et kuni 24-aastaste hulgas on 

meeste osakaal tunduvalt väiksem kui 25–44-aastaste hul-

4 Sotsiaalhoolekande seaduse järgi kuulub formaalse lapsehoiu-
teenuse alla ka ametliku lapsehoidja teenus, kuid ESU andmes-
tikus ei ole võimalik teha vahet, kas lapsehoidjateenust kasuta-
takse ametlikult või mitteametlikult – viimasel juhul ei kuulu see 
formaalse lapsehoiuteenuse alla ja seepärast pole lapsehoidja-
teenust selles näitajas arvestatud. Ka Eurostati avaldatavad EU-
SILC andmed formaalse lapsehoiu kohta hõlmavad vaid lapse-
hoiuteenust lapsehoiuasutustes.

5 Vanuserühmade piirid tulenevad seadusest: koolieelse lasteasu-
tuse seaduse § 10 kohaselt peab valla- või linnavalitsus looma 
kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on 
selle valla või linna haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda 
soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses ning 
töölepingu seaduse § 62 kohaselt on emal või isal õigus saada 
lapsehoolduspuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

6 Sotsiaalteenused on sotsiaalhoolekande seaduse § 10 kohaselt: 
sotsiaalnõustamine, rehabilitatsiooniteenus, igapäevaelu toeta-
mise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise tee-
nus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldustee-
nus, proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine, 
lapsehoiuteenus, koduteenused, eluasemeteenused, hooldamine 
perekonnas, asenduskoduteenus, hooldamine hoolekandeasutu-
ses, toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused.

joonis 133. 
meeste osaKaal* vanemahüvitise saajate hulgas 

vanuse järgi (%)
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

* Märkus: 2005. aasta kohta ei ole võimalik statistilist olulisust testida, kuna hüvitise saajate arv on 45+ vanuserühmas 
 liiga väike.

Indikaator Rühmad
Andmete kogumise 

sagedus

Vanemahüvitise saajate 
sooline tasakaal

Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Iga-aastane (SKA)*

Formaalset lapsehoiuteenust kasutavate vanemate 
osakaal ja lasteaiakohtade kättesaadavus

Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Iga-aastane (ESU)

Inimeste osakaal, kes ei saa vajalikke 
sotsiaalteenuseid

Puude olemasolu PIU 2009; 
regulaarselt ei koguta

Inimeste osakaal, kellel lasub tasustamata hoolitsuse 
kohustus laste või täiskasvanute eest**

Sugu, vanus, rahvus ETU 2010; 
regulaarselt ei koguta
Regulaarne (SVM)***

tabel 23. 
hoole ja toe teema indiKaatorid

* Täiendavalt võiks vanemahüvitise teemat edaspidi käsitleda ka regulaarse SVV monitooringu põhjal, näiteks on seal 
küsitud, kas ja kuidas on õigustatud pere kasutanud vanemahüvitist või lapsehoolduspuhkust (ja miks), samuti küsitakse 
vastaja hinnangut sellele, kas tema töökohas on/oleks emal ja isal lihtne võtta laosehoolduspuhkust.

** Eraldi indikaatorina võiks lisada näitaja sellest, kui suur osa ajast kulub eri tüüpi leibkondades / eri rühmadel hoolitsemise-
ga seotud tegevustele (allikas näiteks ajakasutusuuring).

*** SVM pakub väga põhjaliku ülevaate eri rühmade hoolduskohustusest, sh selle soolisest jaotusest peres. Andmeid pakub 
ka regulaarselt läbiviidav SHARE 50+ vananemise ja tööjätu uuring ning kaaluda tasub ka ajakasutusuuringu andmete 
lisamist indikaatorite hulka.
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gas. Kuid veelgi tähelepanuväärsem on, et 45-aastaste ja 

vanemate seas on meeste osakaal päris suur, nii et koguni 

kaks viiest vanemahüvitise saajast on mehed. See tendents 

iseloomustab ilmselt ennekõike asjaolu, et vanuses 45 ja 

enam on emasid oluliselt vähem kui nooremates vanuse-

rühmades, sellal kui ka selles vanuses isasid on rohkem kui 

emasid. Võimalik, et isa vanuse tõustes kasvab ka tema 

valmisolek vanemapuhkust võtta, kuid nendele andmetele 

tuginedes seda otse väita ei saa.

Mitte-eestlaste hulgas on vanemahüvitist saavate meeste 

osakaal mõnevõrra suurem kui eestlaste hulgas ning see 

vahe on aastatega mõnevõrra kasvanud (joonis 134). Samal 

ajal on ETU 2010. aasta andmeid kasutades leitud, et mees-

te lapsehoolduspuhkusel viibimine rahvuse lõikes ei erine 

ning mitte-eestlased on soorollide suhtes tunduvalt rohkem 

traditsioonilised kui eestlased ja leiavad, et mees peaks eel-

kõige vastutama pere materiaalse toimetuleku ning naine 

koduste tööde tegemise ja laste kasvatamise eest7. 

Vanemahüvitist saavate meeste osakaal on suurem puude-

ta inimeste hulgas (joonis 135). Ilmneb, et kui 2010. aastal 

oli 2005. aastaga võrreldes hüvitist saavate meeste osakaal 

puudega inimeste seas kasvanud, siis 2014. aastaks oli see 

jälle mõnevõrra kahanenud, samas kui puudeta inimeste 

seas toimus ka sel perioodil vanemahüvitist saavate mees-

te osakaalu kasv.

formaalset lapsehoiuteenust 
Kasutavate vanemate osaKaal 
ja lasteaiaKohtade Kättesaadavus

Enamik Eesti lapsevanemaid, kel on 3–7-aastasi (kooliee-

likutest) lapsi, kasutab formaalset lapsehoiuteenust: vaid 

keskmiselt iga kaheksas ei kasuta seda. Vanuse, rahvuse 

ega tegevuspiirangu lõikes lapsehoiuteenuse kasutamises 

olulisi erinevusi ei ole. Formaalse lapsehoiuteenuse ka-

sutajaid on meeste hulgas mõnevõrra rohkem kui naiste 

hulgas (joonis 136). Kui kõik lapsed elaksid koos kahe eri 

soost lapsevanemaga, siis peaks meeste ja naiste osakaa-

lud olema võrdsed. Seetõttu peab erinevus tulenema nen-

de perede (leibkondade) arvelt, kus last/lapsi kasvatab ai-

nult üks vanem või kasvatavad ühest soost lapsevanemad. 

2011. aasta RELi järgi on koguni 24% kõigist alaealiste 

lastega leibkondadest üksikvanema-leibkonnad, kusjuures 

enamasti on tegemist üksikemadega (92%)8. Seega viita-

vad tulemused sellele, et üksi last kasvatavate naiste seas 

on lapsehoiuteenuse kasutamine harvem kui teistes leib-

kondades. See on murettekitav, arvestades, et üksikvanem 

on ka oma leibkonna ainus sissetuleku teenija ja seega 

võivad takistused lapsehoiuteenuse kasutamisel omakorda 

viia suuremate majanduslike raskusteni.

7 Espenberg, K. jt (2013). Vähemusrahvustest inimeste töö- ja      
pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

8 Tõnurist, A. (2014). Üksikvanematest Eestis. Statistikablogi, 
30.01.2014. [statistikaamet.wordpress.com/tag/uksikvane-
mad-eestis/]. 24.09.2015.

joonis 134. 
meeste osaKaal vanemahüvitise saajate hulgas 

rahvuse järgi* (%)
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

joonis 135. 
meeste osaKaal vanemahüvitise saajate hulgas 

puude olemasolu järgi* (%)
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

*  Edaspidi oleks soovitatav vaadata ka siin emade vanemahüvitise võtmist puude olemasolu järgi.
** Märkus: 2005. aasta kohta ei ole võimalik erinevuste statistilist olulisust testida, kuna hüvitise saajate arv on puudega 

inimeste hulgas liiga väike.

joonis 136. 
formaalse lapsehoiuteenuse Kasutajate osaKaal 
3–7-aastaste laste vanemate hulgas soo järgi (%)

Allikas: ESU 2013

Indikaator Rühmad
Andmete kogumise 

sagedus

Vanemahüvitise saajate 
sooline tasakaal

Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Iga-aastane (SKA)*

Formaalset lapsehoiuteenust kasutavate vanemate 
osakaal ja lasteaiakohtade kättesaadavus

Sugu, vanus, rahvus, 
tegevuspiirangu olemasolu

Iga-aastane (ESU)

Inimeste osakaal, kes ei saa vajalikke 
sotsiaalteenuseid

Puude olemasolu PIU 2009; 
regulaarselt ei koguta

Inimeste osakaal, kellel lasub tasustamata hoolitsuse 
kohustus laste või täiskasvanute eest**

Sugu, vanus, rahvus ETU 2010; 
regulaarselt ei koguta
Regulaarne (SVM)***

*  Edaspidi oleks vaja esitada ka rahvuse lõikes võrdlus vanemahüvitise kasutamisest (õigustatud naiste seas, õigus-
tatud meeste seas), kuivõrd praegune analüüs ei võimalda arvestada rahvusrühma osakaalu ühiskonnas ja sellest 
tulenevat üle- või alaesindatust. 
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Nooremate laste vanemate hulgas on formaalse lapsehoiu-

teenuse kasutamine harvem: 1–2-aastaste laste vanematest 

kasutab seda vähem kui pool ehk enamikus väikelastega 

leibkondades kasutatakse vanemapuhkuse võimalust ja üks 

vanemaist on lapsega kodus. Olulisi erinevusi sugude ega 

eagruppide vahel ei ole, kuid formaalse lapsehoiuteenuse 

kasutamine on väiksemate laste puhul mitte-eestlaste hul-

gas sagedasem kui eestlaste seas (joonis 137). 2009. aasta 

soolise võrdõiguslikkuse monitooringust ilmnes, et võrrel-

des eestlastega, pidasid mitte-eestlased tunduvalt nega-

tiivsemaks tööandjate hoiakuid töö- ja pereelu ühitamise 

meetmete kasutamise suhtes (nt emade lapsehooldus-

puhkusele jäämine kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni, 

emade või isade tööle naasmine lapsehoolduspuhkuse 

järel, väikeste laste isade kaugtöö tegemise võimalused, 

väikeste laste emade ületundidest keeldumine perega 

seotud kohustuste tõttu)9. Isegi, kui tegelikkuses hoiakud 

mitte-eestlaste tööandjate seas ei ole negatiivsemad, võib 

selliste hoiakute tajumine ja kartmine olla piisav motivat-

sioon, et naasta tööle ja hakata formaalset lapsehoiutee-

nust kasutama juba enne lapsehoolduspuhkuse või vane-

mahüvitise perioodi lõppu.

Tegevuspiirangu järgi ei ole nooremate laste vanemate hul-

gas olulisi erinevusi formaalse lapsehoiuteenuse kasutami-

ses, kui vaadata kõiki lapsevanemaid koos või eraldi ainult 

isasid. Kuid uurides ainult emasid, ilmneb, et tegevuspii-

ranguga10 emadest kasutab formaalset lapsehoiuteenust 

suurem osa kui tegevuspiiranguta emadest (joonis 138).

Formaalse lapsehoiuteenuse kasutamise teemat käsitle-

ti ka ETU lisamoodulis 2010. aastal, mille põhjal on Tar-

tu Ülikoolis läbi viidud rahvusvähemustest inimeste töö- 

ja pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Selle kohaselt 

ei olnud formaalse lapsehoiu kasutamises rahvuste vahel 

olulist erinevust: seda kasutas 71% eestlastest ja 66% 

mitte-eestlastest lapsevanematest (arvesse võeti kõigi kuni 

7-aastaste laste emasid ning formaalse lapsehoiuteenuse-

na defineeriti lasteaias, lastesõimes või erilasteaias käimi-

ne). Mitteformaalset lapsehoidu kasutasid aga mitte-eest-

lastest lapsevanemad oluliselt rohkem kui eestlased, regu-

laarselt kasutas seda vastavalt 40% ja 22%. Erinevuse üks 

suur põhjus oli asjaolu, et mitte-eestlased töötasid eest-

lastest sagedamini töökohtadel, kus tööaeg ja -koht ei ole 

paindlikud, ning samuti oli mitte-eesti rahvuste esindajate 

tööaeg pikem, mis suurendas vajadust leida lapsele mitte-

formaalne hoidja. Ka olid mitte-eestlastest lapsevanemad 

lapsehoiuvõimalustega vähem rahul (mitte-eestlased ela-

vad Eestis peamiselt suuremates linnades, kus on laste-

aiakohtade kättesaadavusega probleeme) ning tõid selle 

ebapiisavat kättesaadavust sagedamini välja lapsesaamise 

edasilükkamise põhjusena11.

9 Vainu, V., Järviste, L., Biin, H. (2010). Soolise võrdõiguslikkuse 
monitooring 2009. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2010. 
Tallinn: Ecoprint.

10 St nii vastajad, kelle tegevus oli oluliselt piiratud, kui ka need, 
kellel oli see küll piiratud, ent mitte oluliselt – nende rühmade 
eraldi käsitlemiseks oli vaatluste arv liiga väike.

11 Espenberg, K. jt (2013). Vähemusrahvustest inimeste töö- ja      
pereelu ühitamise võimaluste analüüs. Tartu: Tartu Ülikool. 

joonis 137. 
formaalse lapsehoiuteenuse Kasutajate osaKaal 

1–2-aastaste laste vanemate hulgas 
rahvuse järgi (%)

Allikas: ESU 2013

joonis 138. 
formaalse lapsehoiuteenuse Kasutajate osaKaal 

1–2-aastaste laste emade hulgas 
tegevuspiirangu olemasolu järgi (%)

Allikas: ESU 2013
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Eelnevast tulenevalt oleks lisaks lapsehoiuteenuse kasu-

tamisele vaja uurida teenuse kättesaadavust. Euroopa 

Komisjoni andmetel on Eestis vanematele koolieelikutest 

lastele lasteaiakohtade pakkumine ja nõudlus võrdsed, 

kuid nooremate laste (alla 3 a) puhul ületab nõudlus pak-

kumist umbes 5% võrra12. Seniavaldamata RAKE uuringu 

„Alushariduse ja lapsehoiu uuring“ (2015) raames kogu-

tud andmed näitavad, et 2015. aasta mais oli enam kui 

veerandis Eesti KOVdest lasteaia järjekord ning järjekorras 

oli kokku 20 872 last, kusjuures suurimad probleemid jär-

jekordadega on suuremates linnades. Lapsi, kelle vanemad 

soovisid, kuid ei saanud 2014/2015. aastaks lasteaiakoh-

ta, oli kokku 2290, neist 89% olid alla 3-aastased. Kui-

gi kõigi KOVde kohta ei ole saadaval andmeid järjekorras 

olevate laste vanuse kohta, siis piiratud andmed näitavad, 

et enamasti on lasteaia järjekorras alla 3-aastased lapsed; 

3–7-aastastest on järjekorras 7%.

Paraku ei ole lasteaia järjekordade andmetes teavet las-

tevanemate kohta, mistõttu ei ole võimalik analüüsida, 

millistes ühiskonnagruppides on suurimad lahknevused 

lapsevanemate vajaduste ja võimaluste vahel lapsehoiu 

kasutamisel. Sellest ülevaate saamiseks tuleks hakata 

vastavaid andmeid regulaarselt koguma küsitlusuurin-

gu(te) abil.

inimeste osaKaal, Kes ei saa 
vajaliKKe sotsiaalteenuseid

Praegu ei koguta regulaarselt andmeid inimeste kohta, kes 

ei saa vajalikke sotsiaalteenuseid. Mitu uuringut on aga 

käsitlenud seda, kuidas puuetega inimesed sotsiaalteenu-

seid kasutavad. Üldiselt joonistub välja, et kuigi teenuste 

valik on lai, on nende kasutajaid küllaltki vähe.

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormu-

se uuringust (2009) ilmnes, et eelneva viie aasta jooksul oli 

mõnd toetust või teenust taotlenud ligi 38% vastajatest 

(vähemalt 16-aastased puudega inimesed). Neist umbes 

pooled ei saanud oma hinnangul piisavalt teenuseid. Täp-

semalt 47% toetusi või teenuseid taotlenud puudega ini-

mestest ei saanud oma hinnangul piisavalt teenuseid, mis 

aitaksid neil kodus paremini toime tulla, ja 55% vastas, 

et nad ei saa vajalikul määral teenuseid, mis aitaksid neil 

väljaspool kodu paremini toime tulla. Koguni 62% mär-

kis sealjuures, et nende arvates ei ole toetuste ja teenus-

te saamiseks vajalik asjaajamine piisavalt lihtne. Olulisteks 

takistusteks teenuste saamisel on olnud infopuudus (pea 

kolmandik vastajatest) ning vajalike rahaliste vahendite 

nappus (viiendik vastajatest), ent ka see, et kohalik omava-

litsus ei ole vajalikke teenuseid võimaldanud (iga kaheksas 

vastaja). Veel toodi põhjustena välja nt ligipääsu puudu-

mist teenust pakkuvale asutusele, asjaajamise keerukust ja 

suurt ajakulu, sobilike teenuste puudumist, liiga pikki oo-

tejärjekordi ning omavalitsuse rahalisi raskusi teenuse eest 

12 European Commission/EACEA/Eurydice/Eurostat (2014). Key 
Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 
Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.

tasumisel13. Sarnased põhjused joonistusid välja ka puue-

tega laste vanemate seas läbi viidud uuringust – enam kui 

pooled neist peavad puudega lastele suunatud sotsiaaltee-

nuste saamise juures probleemiks teenuse kaugust eluko-

hast, keerukat asjaajamist teenuse saamiseks, pikki oote-

järjekordi ning vähest teadlikkust pakutavatest teenustest 

või õigusest neid saada14.

Puudega inimeste esindajate konsultatsioonis toodi välja, 

et teenuste kättesaadavus sõltub elukohast, sest kohalike 

omavalitsuste võimekus ja ressursid on väga erinevad. Ka 

varasemates uuringutes on leitud, et nt maakonniti erineb 

teenuse saajate osakaal puudega inimeste hulgas isegi 

kuni kolm korda (olles 2013. aasta lõpus väikseim, 5,2%, 

Hiiumaal ning suurim, 14%, Tartumaal)15 ning et puuetega 

inimeste sotsiaalteenuste kättesaadavus on väiksema eel-

arve ja elanike arvuga omavalitsustes tunduvalt piiratum 

kui suuremates omavalitsustes16.

inimeste osaKaal, Kellel lasub 
tasustamata hoolitsuse Kohustus 
laste või täisKasvanute eest 

Tasustamata hoolitsuse kohustusega inimeste osakaalu 

kohta ei koguta regulaarselt andmeid. Teatud hinnan-

guid gruppidevahelistele erinevustele on võimalik saada 

nt 2010. aasta ETUst, mis hõlmas küsimust eaka, haige 

või puudega 15-aastase või vanema sugulase või läheda-

se hooldamise kohta, ning PIUst, milles uuriti vähemalt 

16-aastaste puudega inimeste pereliikmetest peamisi abis-

tajaid. Samuti annab teavet see, kui küsimusele mitteak-

tiivsuse põhjuste kohta on vastatud „hoolitsemine laste või 

teiste pereliikmete eest”.

2010. aasta ETU andmetest ilmnes, et meestel ei erine 

hoolduskoormus rahvusvähemuste ja eestlaste seas: ea-

kat, haiget või puudega 15-aastast või vanemat sugulast 

või lähedast hooldas umbes 4% meestest. Naiste seas oli 

hooldajate osakaal suurem ja rahvuste vahel erinev: 5% 

eestlastest naistest ja 8% rahvusvähemustest naistest 

hooldas mõnda lähedast. Hoolduskoormus kasvas koos 

vanusega: kui rahvusvähemusest 20–24-aastastest nais-

test hooldas kedagi 2,4%, siis 50–74-aastaste seas oli see 

osakaal 13,2%. 

13 Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uu-
ring 2009 [PIU] (2009). Tallinn, Tartu: Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, 
Sotsiaalministeerium.

14 Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2009. 
(2009). GfK Custom Research Baltic Eesti filiaal. 

15 Leppik. M. (2014). Puudega inimeste sotsiaalhoolekanne. Puude-
ga inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaamet.

16 Uri, A. (2014). Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puue-
tega ja erivajadusega inimestele Eesti omavalitsustes. Tallinn: 
Eesti Patsientide Esindusühing.
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PIUs on küsitletud puudega inimeste pereliikmetest peamisi 

abistajaid. Uuringus käsitletakse pereliikmena „puudega ini-

mesega samas eluruumis elavat leibkonnaliiget. Peamiseks 

abistajaks või hooldajaks /…/ loetakse seda pereliiget, kes 

puudega inimese abistamisele või hooldamisele kõige roh-

kem aega või raha panustab“. Mitmeliikmelises leibkonnas 

elavate puudega inimeste arvu alusel on uuringu valimis 

hinnatud hooldajate arvuks 2009. aastal 72 142 inimest 

(5,4% rahvastikust 2009. aastal). Nende hulgas oli enam 

naisi (62%) ja eestlasi (59%) kui mehi ja mitte-eestlasi. 

Suurem osa hooldajatest (61%) olid 50–74-aastased, vä-

hem oli 30–49-aastaseid (18%) ja üle 75-aastaseid (15%) 

ning kõige vähem nooremaid kui 30-aastaseid (6%)17.

Mitteaktiivsuse põhjustest on tasustamata hoolitsuse 

kohustusega seotud rasedus-, sünnitus- või lapsehool-

duspuhkusel olemine ning hoolitsemine laste või teiste 

pereliikmete eest. 2014. aastal oli 15–74-aastaste mitte-

aktiivsete inimeste seas 13,7% mitteaktiivsed just nendel 

põhjustel. Meeste ja naiste vahel oli nende põhjuste osa-

tähtsus aga väga erinev – 21,3% naistest, ent vaid 2,4% 

meestest märkis sellist mitteaktiivsuse põhjust. Eestlaste 

ja mitte-eestlaste vahel suurt erinevust ei olnud (vasta-

valt 13,2% ja 14,7% mitteaktiivsetest). Vanuserühmades 

mängib tasustamata hoolitsuse kohustus oodatult suurt 

rolli just peamises tööeas (25–49 a) inimeste mitteaktiiv-

suse puhul – 54,9%, samas kui noored (15–24 a) ja va-

nemaealised (50–74 a) on mitteaktiivsed eeskätt muudel 

põhjustel (õppimine või pensioniiga) ning tasustamata hoo-

litsuse kohustus on peamiseks mitteaktiivsuse põhjuseks vas-

tavalt 5,7%-l ning 3,5%-l nende vanuserühmade mitteaktiiv-

setest18. 

Lisaks on puuetega inimeste sotsiaalse lõimumise uuringus 

välja toodud, et 2013. aastal 40-st‒100% töövõimekaoga 

naistest olid pereliikme eest hoolitsemise tõttu mitteak-

tiivsed alla 10% ning võrreldes varasemate aastatega, oli 

nende osatähtsus vähenenud, sh oli osa neist lapsehool-

duspuhkusel, kuid tõenäoliselt pidi märkimisväärne osa 

peale enda haiguse tegelema ka teiste haigete pereliikme-

tega ega saa seetõttu tööl käia19. Kindlasti tuleb aga mee-

les pidada, et kõik tasustamata hoolitsuse kohustust kand-

vad inimesed ei ole mitteaktiivsed ja eri rühmade lõikes 

võib tunduvalt erineda ka see, mil määral tuleb ühendada 

tasustamata hoolitsuse kohustus töölkäimisega.

17 Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uu-
ring 2009 [PIU] (2009). Tallinn, Tartu: Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, 
Sotsiaalministeerium. 

18 Vt Statistikaameti tabelid TT451: 15–74-aastasedmitteaktiiv-
sed – sugu, mitteaktiivsuse põhjus ning aasta, TT4511: mit-
teaktiivsed – vanuserühm, mitteaktiivsuse põhjus ning aasta 
ning TT4513: 15-74-aastased mitteaktiivsed – rahvus, mitte-
aktiivsuse põhjus ning aasta.

19 Abuladze, L. (2014). Tegevuspiiranguga inimeste majandusaktiiv-
sus. Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. Tallinn: Statistikaa-
met.

8.1. olulisimad tulemused

•	 Valdavalt on vanemahüvitise saajad naised (93%) 

ja kuigi vanemahüvitise maksmise esimese aastaga 

(2005) võrreldes on meeste osakaal tõusnud 6% võr-

ra, toimus suurem osa sellest kasvust esimese 5 aasta 

jooksul ning viimastel aastatel on edasine muutus ol-

nud tagasihoidlik. Väga väike on meeste osakaal noor-

te (kuni 24 a) hulgas (2%), küllaltki suur aga 45-aas-

taste ja vanemate hulgas (44%). Mitte-eestlaste seas 

on vanemahüvitist saavate meeste osakaal suurem kui 

eestlaste hulgas (vastavalt 10% ja 7%) ning puude-

ta inimeste hulgas suurem kui puudega inimeste seas 

(vastavalt 8% ja 4%).

•	 Formaalse lapsehoiuteenuse kasutamine on eri grup-

pide lõikes sageli sarnane, kuid on ka mõned erinevu-

sed. Olulised erinevused 3–7-aastaste laste vanemate 

puhul ilmnevad sugude vahel: formaalset lapsehoiu-

teenust kasutavate vanemate osakaal on meeste hul-

gas mõnevõrra suurem kui naiste hulgas (vastavalt 

91% ja 85%). 1–2-aastaste laste vanemate puhul 

ilmneb aga oluline erinevus rahvuse lõikes: mitte-eest-

lased kasutavad formaalset lapsehoiuteenust sage-

damini kui eestlased (vastavalt 54% ja 40%). Samu-

ti ilmneb erinevus naiste seas tegevuspiirangu lõikes: 

tegevuspiiranguga emadest kasutab formaalset lapse-

hoiuteenust suurem osa (58%) kui tegevuspiiranguta 

emadest (38%). 

•	 Ligikaudu pool puudega inimestest ei saa oma hin-

nangul piisavalt teenuseid, mis aitaksid neil kodus ja 

väljaspool kodu paremini toime tulla.

•	 Tasustamata hoolitsuse kohustuse kohta puudub täp-

ne ülevaade, kuid analüüsides sellega seotud mitteak-

tiivsuse põhjuseid (rasedus-, sünnitus- või lapsehool-

duspuhkusel olemine või hoolitsemine laste või teiste 

pereliikmete eest), on hoolduskohustuse tõttu mitte-

aktiivsete osatähtsus naiste hulgas tunduvalt suurem 

(21%) kui meeste hulgas (2%). Eri eagruppidest on ta-

sustamata hoolitsuse kohustus suhteliselt sagedasem 

mitteaktiivsuse põhjus 25–49-aastaste hulgas (55%) 

kui 15–24-aastaste (6%) või 50–74-aastaste hulgas 

(4%). 
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Turvatunnet peetakse füüsiliste vajaduste järel inimese 

üheks tähtsamaks vajaduseks (Maslow’ vajaduste hierarhia 

kohaselt). Oluline on nii reaalne turvalisus, st mitte kuriteo 

ohvriks sattumine, kui ka inimese enda turvatunne, st hir-

mu puudumine võimaliku tema vastu suunatud vägivalla ja 

kuritegude ees. Turvatunne ehk inimese hinnang enda tur-

valisusele võib põhineda nii teadmisel reaalse turvalisuse 

kohta (näiteks negatiivne kogemus elust kuriteguderohkes 

piirkonnas) kui ka ühiskonnas valitsevatel hoiakutel (nt kui 

rahvusvähemuse esindajad tajuvad negatiivset suhtumist 

ning kardavad, et seda võidakse nende vastu väljendada 

ka füüsilise vägivallana). 

Turvatunde teema hõlmab kuritegude ja kuritegude ohv-

rite ning turvatunde indikaatoreid (tabel 24). Kuritegude 

ja nende ohvritega seotud indikaatorid hõlmavad eri ku-

ritegude – isikuvastaste kuritegude, seksuaalkuritegude, 

lähisuhtevägivalla ja küberkiusamise – ohvriks langemise 

määrasid, mille abil saab võrrelda vastavate kuriteojuhtude 

sagedust rühmade vahel. Turvatunde indikaatorid hõlma-

vad seda, mil määral inimesed end pimedal ajal üksi kodus 

või tänaval ebaturvaliselt tunnevad, ning seda, mil määral 

kardavad nad langeda vägivalla ohvriks. Need on olulised 

näitajad seetõttu, et ohu tajumine võib segada inimeste 

igapäevatoiminguid ning see mõjutab inimese elukvaliteeti. 

9. TURVaTUnnE

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Isikuvastaste kuritegude ohvrid 
(1000 inimese kohta)

Kuriteod /
kuritegude ohvrid

Ohvrite kohta puuduvad 
täpsed andmed

Iga-aastane (registreeritud kuriteostatistika 
Justiitsministeeriumist1)

Sugu, vanus, rahvus Perioodiline uuring (turvalisuse uuring 2009)

Seksuaalkuritegude ohvrid 
(1000 inimese kohta)

Kuriteod/
kuritegude ohvrid

Ohvrite kohta puuduvad 
täpsed andmed

Iga-aastane (registreeritud kuriteostatistika 
Justiitsministeeriumist) 

Sugu, vanus, rahvus Perioodiline uuring (turvalisuse uuring 2009)

Vanus (ainult naised) Ühekordne uuring 
(FRA naistevastase vägivalla uuring)

Seksuaalne ja 
sooline identiteet

Ühekordne uuring (FRA ELi LGBT uuring)

Lähisuhtevägivalla ohvrid 
(1000 inimese kohta)2

Kuriteod /
kuritegude ohvrid

Ohvrite kohta puuduvad 
täpsed andmed 

Iga-aastane (registreeritud kuriteostatistika 
Justiitsministeeriumist) 

Sugu, vanus, rahvus Perioodiline uuring (turvalisuse uuring 2009)

Seksuaalne ja 
sooline identiteet

Ühekordne uuring (FRA ELi LGBT uuring)

Puude olemasolu Ühekordne uuring (PIU 2009)

Küberkiusamise ohvrid** Kuriteod /
kuritegude ohvrid

Registreeritud kuriteostatistika puudub, 
elanikkonna kohta uuringud puuduvad

Sugu, rahvus 
(ainult õpilased)

Perioodiline uuring 
(laste hälbiva käitumise uuring (ISRD-3))3

Inimesed, kes tunnevad ennast 
ebaturvaliselt, kui nad on pimedal 
ajal üksinda kodus või tänaval 
(sh ka turvatunne töökeskkonnas)4

Turvatunne Sugu, vanus, rahvus Iga-aastane (väike ohvriuuring)

Hirm vägivalla ohvriks langemise ees Turvatunne Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS)

tabel 24. 
turvatunde teema indiKaatorid*

* Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ja lisaindikaatorid värvilise taustaga.
** Märkus: indikaatorit ei ole praegu võimalik andmetega sisustada. Soovituste alapeatükis tehakse ettepanek sellekohaste andmete kogumiseks. 

1 Justiitsministeeriumi registreeritud kuriteostatistika puhul puuduvad täpsed andmed rühmade lõikes kuriteoohvrite kohta. Analüüsis on antud mõningane ülevaade ohvri-
test toetudes „Kuritegevus Eestis 2014“ andmetele, kuid tegu on Justiitministeeriumi koostatud üldise ülevaatega ning detailne statistika ohvrite kohta puudub, mistõttu 
ei ole võimalik teha detailsemat analüüsi. Justiitsministeeriumi hallatavate andmete kogumist on täpsemalt käsitletud soovituste peatükis, kus on ka ettepanekud and-
mete kogumiseks mudelile vajalike rühmade kaupa. 

2 Selles teemas oleks otstarbekas lülitada võrdlusse ka subjektiivseid hoiakuid mõõtvaid indikaatoreid, näiteks SVV monitooring mõõdab lähisuhtevägivalla aktsepteerita-
vust elanikkonnas ning hoiakuid prostitutsiooni lubatavuse suhtes (soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013). 

3 Kasutada võiks ka rahvusvahelise võrdlusuuringuna korraldatud uuringut EU Kids, mis käsitleb põhjalikult kübermaailmas toimuvat.
4 Turvatunde kohta töökeskkonnas hetkel andmeid ei koguta, mistõttu on vastav ettepanek tehtud soovituste peatükis. Ahistamist töökohal on käsitletud 5. peatükis. 

Samas, ühekordne MISA tellitud uuring „Võrdse kohtlemise edendamine Eestis 2013“ sisaldas ka küsimust üldise ohustatuna tundmise kogemuse kohta.
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9.1. Kuriteod/Kuritegude ohvrid

•	 Isikuvastaste kuritegude ohvrid (1000 inimese 

kohta) 

 Indikaator mõõdab, kui palju inimesi 1000 inimese koh-

ta on langenud isikuvastaste kuritegude ohvriks. Amet-

likus kuriteostatistikas loetakse isikuvastasteks kurite-

gudeks neid kuritegusid, mis on toime pandud karis-

tusseadustiku1 § 113–146 ja § 148–150 järgi (sh nt tap-

mine, mõrv, surma põhjustamine ettevaatamatusest, 

raske tervisekahju tekitamine, ähvardamine, kehaline 

väärkohtlemine, ohtu asetamine, raseduse ebaseadus-

lik katkestamine, inimloote ebaseaduslik kohtlemine, 

inimkaubandus, vabaduse võtmine seadusliku aluseta, 

vägistamine jm). 

•	 Seksuaalkuritegude ohvrid (1000 inimese kohta)

 Indikaator mõõdab, kui palju inimesi 1000 inimese koh-

ta on langenud seksuaalkuritegude ohvriks. Ametlikus 

kuriteostatistikas loetakse seksuaalkuritegude hulka 

seksuaalse enesemääramise vastased kuriteod, porno-

graafiasüüteod ja lapseealise seksuaalne ahvatlemine ja 

peibutamine. 

•	 Lähisuhtevägivalla ohvrid (1000 inimese kohta)

 Indikaator mõõdab, kui palju inimesi 1000 inimese 

kohta on langenud lähisuhtevägivalla ohvriks. Lähisuh-

tevägivald on igasugune vägivald, mis toimub lähedas-

te inimeste vahel: lastevastane vägivald, eakatevastane 

vägivald ja intiimpartnerite vaheline vägivald. Intiim-

partneriks võib olla abikaasa, elukaaslane, partner või 

sõber, kellega ollakse lähedastes suhetes. Vägivald toi-

mub sel juhul enamasti koduseinte vahel, kuid tegemist 

võib olla ka nn kohtinguvägivallaga, mis toimub koos 

mitte elavate, aga kohtamas käivate partnerite vahel2.

•	 Küberkiusamise ohvrid

 Indikaator mõõdab, kui palju on internetikeskkonnas 

kiusamise ohvriks langenuid. Küberkiusamine on tahtlik 

ja korduva kahju põhjustamine elektrooniliste vahendi-

te (nt arvutid, mobiiltelefonid, tahvelarvutid jms) kau-

du3. Küberkiusamise vormid on näiteks teise inimese 

nimele tehtud libakontod, sõimamine ja ähvardamine, 

võõraste piltide ülesriputamine ja moonutamine jms4.

1 Karistusseadustik. RT I, 12.03.2015, 21. 
2 Laanpere, M. (2012). Lähisuhtevägivald ja tervis. [dspace.ut-

lib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24125/index.html]. 
01.10.2015.

3 Hinduja, S., Patchin, J. W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: 
preventing and responding to cyberbullying. California: Corwin 
Press.

4 Politsei- ja Piirivalveamet. Küberkiusamine. [www.politsei.ee/et/
nouanded/noorele/kuberkiusamine/]. 01.10.2015.

oluKord eestis

isiKuvastaste Kuritegude ohvrid 

Isikuvastaste kuritegude arv oli 2014. aastal 6767. 2008. 

aastani on näha pidevat registreeritud isikuvastaste ku-

ritegude arvu kasvu, millele järgnes mõningane langus 

2010. aastani, misjärel kuritegude arv taas veidi kasvas. 

Paaril viimasel aastal on isikuvastaste kuritegude arv pü-

sinud suhteliselt stabiilne (joonis 139). 

Registreeritud isikuvastaste kuritegude ohvrite kohta and-

med puuduvad (seda ka soo, vanuse ja rahvuse kohta). 

Kuna olemasolevad andmed kajastavad juhtumeid, mitte 

ohvreid, ei ole siinkohal võimalik arvutada isikuvastaste 

kuritegude ohvreid 1000 inimese kohta. Selleks, et anda 

isikuvastaste kuritegude ohvrite kohta mõningane ülevaa-

de, kasutatakse 2008/2009. aastal Statistikaameti läbivii-

dud „Turvalisuse uuringu“5 andmeid. Järgnevalt on oluli-

ne silmas pidada asjaolu, et küsitlemise tulemusel saadud 

hinnangud ei ole võrreldavad registreeritud kuritegude 

arvuga, kuna uuringus kasutatav isikuvastaste kuritegu-

de mõiste on mõnevõrra erinev: 2009. aasta „Turvalisu-

se uuringus“6 loeti isikuvastaseks kuriteoks verbaalset või 

füüsilist ahistamist, kallaletungi ja vägivallaga ähvardamist, 

ametlik kuriteostatistika ahistamist ei kajasta. Samuti jäe-

takse paljudest isikuvastasest kuritegudest politseile teata-

mata. Seetõttu tuleks edaspidisel indikaatori kasutamisel 

võimaluse korral lähtuda ametlikust kuriteostatistikast (ju-

hul, kui selle kogumise metoodikat on muudetud vastavalt 

käesoleva aruande soovitustele), mis piiritleb isikuvastase 

kuriteo mõiste konkreetselt karistusseadustiku kuriteo-

koosseisust lähtuvalt ning tagab seejuures ka ajaliselt pa-

rema võrreldavuse.

5 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. Paats, M., Tuisk, 
K. (2010). Turvalisuse uuring. Metoodika raport. Tallinn: Statisti-
kaamet.

6 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. Paats, M., Tuisk, 
K. (2010).Turvalisuse uuring. Metoodika raport. Tallinn: Statisti-
kaamet.

joonis 139. 
registreeritud isiKuvastaste Kuritegude arv 

eestis aastatel 2006–2014
Allikas: Registreeritud kuriteod Eestis 2003–2014. Kriminaalpoliitika portaal*

* Registreeritud kuriteod Eestis 2003–2014. Kriminaalpoliitika portaal. [www.kriminaalpoliitika.ee/et/registreeritud-kuri-
teod-eestis-2003-2014-excel]. 25.09.2015. 
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Vastavalt 2009. aasta „Turvalisuse uuringule“ langes 

2008/2009. aastal viimase 12 kuu jooksul isikuvastase 

kuriteo ohvriks 7% elanikest, seejuures mehi 5% ja nai-

si mõnevõrra rohkem – 9%. Kõige rohkem (17%) on 

2008/2009. aastal viimase 12 kuu jooksul isikuvastase 

kuriteo ohvriks langenuid noori naisi (15–29-aastased). 

Võrreldes meestega, on noorte ja 30–49-aastaste naiste 

hulgas enam isikuvastaste kuritegude ohvriks langenuid. 

Vanemas vanusegrupis ei ole meeste ja naiste vahel erine-

vusi (joonis 140).

Eestlastest langes 2008/2009. aastal viimase aasta jooksul 

isikuvastaste kuritegude ohvriks 7% ning mitte-eestlastest 

8%. Seega ei ole rahvuse järgi isikuvastaste kuritegude 

ohvriks langemises olulist erinevust. Samuti ei esine olulisi 

erinevusi mitte-eestlastest ja eestlastest naiste ja meeste 

vahel (joonis 141). 

Vanusegruppidevahelisi erinevusi analüüsides selgus, et teis-

test gruppidest enam satuvad isikuvastaste kuritegude ohv-

riks noored ehk 15–29-aastased inimesed ning vanuse kas-

vades on isikuvastaste kuritegude ohvriks langenuid vähem 

(joonis 142). Noorte sagedasemat ohvristumist on uuringu-

tes mitmeti põhjendatud, valdavalt noorte elustiiliga. Noo-

red veedavad rohkem aega kodust eemal ja puutuvad kok-

ku tegevustega (nt käivad pidudel7, tarvitavad alkoholi), mis 

suurendavad tõenäosust kohtuda potentsiaalse kurjategija-

ga ja langeda kuriteo ohvriks8. Samuti toodi „Kuriteoohvrite 

uuringu“ 2009. aasta aruandes välja, et noorte osakaal pole 

suur ainult ohvrite seas, vaid noored panevad ka kuritegusid 

rohkem toime kui vanemad inimesed9.

7  Ajakasutuse uuringu (2010). andmetel kulutavad noored mõ-
nevõrra enam aega näiteks suhtlemisele ning meelelahtusele 
ja kultuurile võrreldes vanemate inimestega. Samuti kohtuvad 
15–24-aastased kõige sagedamini oma sõprade, sugulaste või 
töökaaslastega lõbu pärast väljaspool kitsamat perekonnaringi 
(vt ptk 7).

8 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. Finkelhor, D., As-
digian, N. L. (1996). Risk factors for youth victimization: Beyond a 
lifestyles/routine activities theory approach. Violence and Victims 
11. pp. 3–19. 

9 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium.

joonis 140. 
isiKuvastaste Kuritegude ohvriKs langemine 
15–74-aastaste seas viimase 12 Kuu jooKsul, 

soo ja vanuse järgi, 2008/2009 (%)
Allikas: Turvalisuse uuring, Statistikaamet 2009

joonis 141. 
isiKuvastaste Kuritegude ohvriKs langemine 
15–74-aastaste seas viimase 12 Kuu jooKsul, 

soo ja rahvuse järgi, 2008/2009 (%)
Allikas: Turvalisuse uuring, Statistikaamet 2009

joonis 142. 
isiKuvastaste Kuritegude ohvriKs langemine 
15–74-aastaste seas viimase 12 Kuu jooKsul, 

vanuse järgi, 2008/2009 (%)
Allikas: Turvalisuse uuring, Statistikaamet 2009
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seKsuaalKuritegude ohvrid 

2014. aastal registreeriti 324 seksuaalkuritegu, mis on 11% 

vähem kui 2013. aastal. Siinkohal on põhjus peamiselt sek-

suaalse enesemääramise vastaste ehk kontaktsete seksuaal-

kuritegude väiksem arv – võrreldes 2013. aastaga registree-

riti selliseid kuritegusid 42 juhtumi võrra ehk 18% vähem10 

(joonis 143). Allolevalt jooniselt on näha, et registreeritud 

seksuaalkuritegude arv küll kõigub, kuid on püsinud vii-

masel kümnel aastal stabiilselt 250–350 juhtumi kandis. 

Kõigist 2014. aastal registreeritud seksuaalkuritegudest 

oli seksuaalse enesemääramise vastaseid ehk kontaktseid 

seksuaalkuritegude juhtumeid 199 ning mittekontaktseid 

seksuaalkuritegusid 125. Viimastest omakorda 55% moo-

dustasid pornograafiasüüteod ning 45% lapse seksuaalse 

ahvatlemise ja nn peibutamise süüteod. Last kahjustavad – 

nii kontaktsed kui ka mittekontaktsed – seksuaalkuriteod 

moodustasid 82% kõigist seksuaalkuritegudest. Vägista-

misjuhtumites oli kannatanu keskmine vanus 17,4 aastat. 

Alla 18-aastaste kannatanute puhul on keskmine vanus 

10 aastat ning üle 18-aastaste (kaasa arvatud) puhul 33 

aastat11.

Registreeritud seksuaalkuritegude ohvrite kohta puudub 

täpne statistika (registreeritakse juhtumeid), mistõttu ei 

ole siinkohal võimalik arvutada seksuaalkuritegude ohv-

reid 1000 inimese kohta. Seksuaalvägivallast mõningase 

ülevaate saamiseks tuginetakse eelkõige Statistikaame-

ti 2009. aasta „Kuriteoohvrite uuringule“12, kus käsitleti 

seksuaalset ahistamist13 (seksuaalne ahistamine on sek-

suaalvägivalla alaliik, mis Eestis praegu karistusseadustikus 

kuriteoliigina puudub14), ning lisaks FRA uuringutele, kus 

käsitleti naistevastast15 ja LGBT16 vastu suunatud seksuaal-

vägivalda ja seksuaalset ahistamist.

2009. aasta turvalisuse uuringu tulemused näitasid, et 

aasta jooksul puutus seksuaalse ahistamisega (füüsiline 

ja mittefüüsiline ahistamine)17 kokku 4,4% inimestest, 

seejuures füüsilise ahistamisega puutus kokku 2% ja 

10 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika 
uuringud 20. Tallinn: Justiitsministeerium.

11 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika 
uuringud 20. Tallinn: Justiitsministeerium. 

12 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 

13 Seksuaalne ahistamine leiab aset, kui esineb mis tahes soovi-
matu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega 
käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku 
väärikuse alandamine, eelkõige luues häiriva, ähvardava, vaenu-
liku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna (soolise võrdõi-
guslikkuse seadus § 3 lg 1 p 5. RT I, 26.04.2013, 9).

14 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uu-
ringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit.

15 FRA (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Vienna: 
European Union Agency for Fundamental Rights. 

16 FRA (2014). EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bi-
sexual and transgender survey. Main results. Vienna: European 
Union Agency for Fundamental Rights. 

17 Ohvriuuringus küsiti kaks küsimust, millest esimene puudutas sek-
suaalse alatooniga ja vastajale ebameeldivaid vihjeid, märkusi ja 
ettepanekuid (mittefüüsiline vägivald), teine aga puudutusi, silitusi 
ja muid kavatsetud füüsilisi kontakte (füüsiline ahistamine). 

joonis 143. 
registreeritud seKsuaalKuritegude arv 

perioodil 2003–2014
Allikas: Kuritegevus Eestis 2014
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mittefüüsilise ahistamisega 3,6% elanikest. Seksuaalse 

ahistamisega puutusid meestest (1,9%) enam kokku 

naised (6,5%), seda nii mittefüüsilise (meestest puu-

tus sellega viimase aasta jooksul kokku 1,4%, naistest 

5,5%) kui ka füüsilise ahistamise puhul (meestest puu-

tus sellega kokku 0,9%, naistest 3%)18.

FRA uuringu 2012. aasta andmetel19 on Eestis umbes poo-

led (53%) naised alates 15. eluaastast kogenud vähemalt 

üht seksuaalse ahistamisena käsitlevat situatsiooni20 ning 

16% on küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul kogenud 

seksuaalset ahistamist. Soomes vastas 71% naistest, et 

nad on kogenud alates 15. eluaastast vähemalt üks kord 

seksuaalset ahistamist ja 23% naistest on seda kogenud 

viimase aasta jooksul. Lätis olid need osakaalud vastavalt 

47% ja 14% ning Suurbritannias 68% ja 25%. See aga ei 

pruugi tähendada, et neis riikides naiste seksuaalse ahista-

misega ka enam probleeme on, põhjus võib olla ka selles, 

et teadlikkus ahistamise olemusest on mõnevõrra suurem. 

Eesti naiste tervise uuringu (2014) kohaselt oli seksuaalset 

ahistamist kogenud enne 18. eluaastat 10,7%, pärast 18. 

eluaastat 4,5% ja nii enne kui ka pärast 18. eluaastat 1% 

vastanutest21. Eesti meeste uuringu (2014) tulemusena sel-

gus aga, et seksuaalset ahistamist oli kogenud lapsena 2% 

ja täiskasvanuna 1,3% meestest22.

Seksuaalse ahistamise kogemust viimase aasta jooksul va-

nuserühmade kaupa analüüsides selgub aga, et kõige enam 

on seksuaalset ahistamist kogenud noored naised (32%) 

ning vanuse kasvades väheneb ka seksuaalse ahistamise 

kogemus23 (joonis 144). Ka Soo jt (2015) toovad välja, et 

suurem risk seksuaalvägivalda kogeda on noortel naistel 

ning Eestis läbiviidud uuringute põhjal saab väita, et kõi-

ge ohtlikum on teismeliseiga, mil suur osa seksuaalvägival-

last toimub nn kohtinguvägivallana24. Näiteks 2003. aastal 

noorte seas läbi viidud uuring näitas, et seksuaalvägivalda 

on kogenud 2% 16–19-aastastest noormeestest ja 9,6% 

neidudest25.

18 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium.

19 FRA (2014). Violence against women: an EU-wide survey. Vienna: 
European Union Agency for Fundamental Rights. 

20 Seksuaalse ahistamise all käsitleti füüsilist, verbaalset ja mitte-
verbaalset seksuaalset ahistamist. 

21 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uu-
ringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit.

22 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uu-
ringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit.

23 Viimase 12 kuu jooksul seksuaalvägivalda kogenud naisi ei ole 
võimalik vanuserühmade kaupa analüüsida, kuna vaatluste arv 
on vanuserühmades liiga väike (alla 20).

24 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uu-
ringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit. 

25 Soo, K., Kutsar, D. (toim). (2004). Seksuaalse väärkohtlemise ko-
gemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas. Uuringu aruanne. Tartu: 
Tartu Ülikool, Tartu Laste Tugikeskus. 

joonis 144. 
viimase 12 Kuu jooKsul seKsuaalset ahistamist Kogenud 

naised vanusegrupi järgi 2012. aastal (%)
Allikas: Naistevastase soolise vägivalla andmebaas, Eesti andmed, FRA 2012 

(n = 1500)
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Ka 2009. aasta kuriteoohvrite uuringu26 tulemused kinni-

tavad eelnevalt esitatud tulemusi, et seksuaalset ahistamist 

kogevad just noored. 2009. aasta uuringu analüüs viitab, 

et viimase aasta jooksul on seksuaalset ahistamist enam 

kogenud nooremate vanuserühmade inimesed ja vanuse 

tõustes ohvrite arv väheneb. Kui meeste seas on erinevu-

sed vanuserühmade vahel väikesed, siis naiste puhul on 

erinevused palju suuremad – nooremate (kuni 29-aastaste) 

naiste seas on ohvreid oluliselt enam kui üle 30-aastaste 

naiste seas (joonis 145). 

Mitte-eestlaste seas on seksuaalse ahistamise ohvrite osa-

kaal veidi suurem kui eestlaste seas (aasta jooksul langes 

ahistamise ohvriks 4,1% eestlastest ja 4,9% mitte-eestlas-

test)27. Ohvriks langemist eri vanuserühmade vahel võrrel-

des ilmneb eestlaste ja mitte-eestlaste vahel aga oluline 

erinevus nooremates vanuserühmades (16–29-aastased), 

kus mitte-eestlased on eestlastega võrreldes viimase aas-

ta jooksul oluliselt enam langenud seksuaalse ahistamise 

ohvriks. Vanuse kasvades muutuvad ka erinevused ahista-

mise ohvriks langenud eestlaste ja mitte-eestlaste osakaa-

lude vahel väiksemaks (joonis 146).

Seksuaalvägivalda oli Eesti naiste tervise uuringu (2014) 

andmetel enne 18. eluaastat kogenud 8,7% ning pärast 

18. eluaastat 4,5% vastanutest. Nii enne kui ka pärast 

18. eluaastat on seksuaalvägivalda kogenud 1,2% vasta-

nutest28. 4,1% naistest on lapsena ehk alla 18-aastasena 

vägistatud. Täiskasvanueas on vägistamise ohvriks lange-

nud 3% naistest ning 0,4% on vägistamise ohvriks lan-

genud nii enne kui ka pärast 18. eluaastat29. Samuti näi-

tavad 2014. aasta Eesti naiste tervise uuringu andmed, et 

täiskasvanuna on eestikeelsete vastajate hulgas seksuaal-

vägivalda kogenud 4% ja venekeelsete vastajate seas 7% 

naistest, lapsena on seksuaalvägivalda kogenute osakaal 

vastavalt 9% ja 8%. Nii lapsena kui ka täiskasvanuna on 

seksuaalvägivalda kogenud 1% eesti ja 2% vene keelt kõ-

nelevatest naistest30. Eesti meeste uuringu (2015) tulemu-

sena on seksuaalvägivalda kogenud lapsena 2,5% ja täis-

kasvanuna 0,9% vastanutest31.

26 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 

27 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 

28 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uu-
ringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit.

29 Lippus, H. jt (2015). Eesti naiste tervise uuring: seksuaal- ja 
reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste 
kasutamine. Uurimisaruanne. Tartu: Tartu Ülikooli Naistekliinik. 

30 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: uu-
ringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit.

31 Soo, K. jt (2015). Seksuaalvägivalla levimus ja hoiakud Eestis: 
uuringute ülevaade. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit. Viidanud 
Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: 
tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome. Tartu: Tartu Ülikool. 

joonis 145. 
seKsuaalse ahistamise ohvrid 

vanuserühma ja soo järgi 2008/2009. aastal (%)
Allikas: Kuriteoohvrite uuring 2009

joonis 146. 
seKsuaalse ahistamise ohvrid 

vanuserühma ja rahvuse järgi 2008/2009. aastal (%)
Allikas: Kuriteoohvrite uuring 2009
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Vastavalt FRA naistevastase soolise vägivalla andmebaasi 

andmetele (2012)32 oli uuringule eelnenud viimase 12 kuu 

jooksul seksuaalse vägivalla ohvriks langenud 2% uurin-

gus osalenud Eesti naistest. 13% naistest on alates 15. 

eluaastast langenud vähemalt üks kord seksuaalse vägi-

valla ohvriks. Võrdluseks: Soomes oli viimase aasta jook-

sul seksuaalvägivalla ohvriks langenud naisi 3% ja alates 

15. eluaastast oli seksuaalvägivalla ohvriks langenud 17% 

Soome naistest. Nii Suurbritannias kui ka Lätis olid need 

osakaalud vastavalt 2% ja 14%. 

Seksuaal- ja soovähemuste puhul näitavad FRA ELi LGBT 

uuringu (2012) tulemused, et 33% LGBT inimestest on 

kogenud viimase viie aasta jooksul seksuaalset ja/või 

füüsilist vägivalda või on neid vägivallaga ähvardatud. 

Soomes, Suurbritannias ja Lätis oli sellise kogemusega 

LGBT inimeste osakaal Eestiga suhteliselt sarnane: Soo-

mes 32%, Suurbritannias 31% ja Lätis 38%. Eesti LGBT 

inimestest on viimase viie aasta jooksul seksuaalset ja/või 

füüsilist vägivalda kogenud või vägivallaga ähvardamist 

kogenud enam 55-aastased ja vanemad (43%), teiste va-

nusegruppide puhul jääb rünnaku ja vägivalla ähvarduse 

ohvrite suurusjärk 31% ja 35% vahele ning kindlat trendi 

ei saa siin välja tuua (joonis 147). 

Vastavalt „Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hool-

duskoormuse uuringule 2009“33 on Eestis kolme aasta 

jooksul puude tõttu seksuaalset vägivalda kogenud 1% 

puudega inimestest. 

lähisuhtevägivalla ohvrid 

Eestis ei ole eraldiseisvat lähisuhtevägivalla kuriteokoos-

seisu karistusseadustikus kirjeldatud ning seda menetle-

takse isikuvastaste süütegude (aga ka röövimise ja avaliku 

korra raske rikkumise) peatüki koosseisude alusel, mis-

tõttu ei kajastu lähisuhtevägivald ka registreeritud kuri-

tegude statistikas ning puudub täpsem kuriteostatistika 

ohvrite kohta34. Selleks, et anda mõningane ülevaade lä-

hisuhtevägivalla levikust, käsitletakse selles peatükis ka 

perevägivalda ja paarisuhtevägivalda. 

Aruandes „Kuritegevus Eestis 2014“, kus antakse mõninga-

ne ülevaade perevägivallast, loetakse perevägivallakuritegu-

de hulka karistusseadustiku isikuvastased süüteod (v.a sur-

nuvastased süüteod), röövimine ja avaliku korra raske rikku-

mine, mis on toimunud praeguste või endiste abikaasade, 

elukaaslaste, partnerite vahel. Tegu võib olla ka sugulaste 

või hõimlaste omavahelise vägivallaga, hoolimata sellest, 

kas toimepanija elab või elas ohvriga samal elamispinnal35. 

Perevägivallakuritegude arv on alates 2011. aastast pidevalt 

32 FRA gender-based violence against women survey dataset 
(2012). Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights. 
[fra.europa.eu/en/vaw-survey-results]. 01.10.2015.

33 Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uu-
ring 2009 [PIU] (2009). Tallinn, Tartu: Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, 
Sotsiaalministeerium. 

34 Vastavalt Justiitsministeeriumile tehtud päringu vastusele.
35 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika 

uuringud 20, Tallinn: Justiitsministeerium. 

joonis 147. 
viimase 5 aasta jooKsul füüsilise või 

seKsuaalse rünnaKu ohvriKs langenud või 
vägivallaga ähvardatud lgbt inimesed

 vanuserühma järgi 2012. aastal (%)
Allikas: FRA ELi LGBT uuring 2014, Eesti andmed 

(n = 374)
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kasvanud. Võrreldes 2011. ja 2014. aastat, on registreeri-

tud kuritegude arv kasvanud 35%. Perevägivallatsejatest 

88% olid mehed ja ohvritest 82% naised. Paarisuhtevä-

givalla puhul oli 93% juhtudest vägivallateo toimepanija 

mees ja ohver naine36. Politsei analüüs registreeritud lä-

hisuhtevägivallajuhtumite, toimepanijate ja kannatanute 

kohta näitas, et kui 2012. aastal oli vägivalla toimepani-

jate seas enam-vähem võrdselt eesti- ja venekeelseid ning 

väike osa teiste emakeelte kõnelejaid, siis kannatanutest 

on 57% eesti keelt kõnelevad isikud37. 

Registreeritud perevägivalla ohvrite kohta soo, vanuse ja rah-

vuse järgi detailsemad ametlikud andmed puuduvad. Kuna 

ametlik statistika käsitleb registreeritud perevägivallakuritegu-

de juhtumeid, ei ole võimalik välja arvutada lähisuhtevägivalla 

või ka perevägivalla ohvreid 1000 inimese kohta. Selleks, et 

saada mõningane ülevaade eri gruppide kogemusest lähisuh-

tevägivallaga, aga ka pere- ja paarisuhtevägivallaga, tugine-

takse järgnevalt eelkõige 2009. aastal Statistikaameti läbivii-

dud turvalisuse uuringu38 andmetele. Lisaks antakse ülevaade 

FRA naistevastase soolise vägivalla39 ja ELi LGBT40 uuringute 

andmebaasile toetudes. 

Turvalisuse uuringus kasutatakse mõistet paarisuhtevägi-

vald ning andmed annavad ülevaate paarisuhte kogemu-

sega 15–74-aastaste inimeste kokkupuutest paarisuhte-

vägivallaga viimase 12 kuu jooksul. Paarisuhtevägivalla all 

mõistetakse paarisuhtepartneri vastu suunatud praeguse 

või endise partneri vaimset, füüsilist või seksuaalset vägi-

valda. Edasise andmete analüüsi tulemuste tõlgendamisel 

tuleb silmas pidada seda, et selles uuringus olid vägivalla 

kohta käivad küsimused sarnased Strausi konfliktitaktika 

skaalaga (Conflict Tactics Scale ehk CTS), mille järgi on 

meeste ja naiste ohvriks langemise sagedus tihti võrdne. 

See on tingitud asjaolust, et küsimused ei arvesta vägivalla 

põhjusi ja tagajärgi. Naiste vägivald meeste vastu on sageli 

enesekaitse ja ka selle tagajärjed on kergemad, mistõttu 

erinevad meeste ja naiste vägivallakogemused ehk naised 

puutuvad kokku sagedamini raskema ja korduva vägivalla-

ga. Samuti on oluline asjaolu, et uuringu eesmärk ei olnud 

võrrelda naiste ja meeste vastu suunatud vägivalda paa-

risuhtes, vaid saada ülevaade paarisuhtevägivalla levikust 

Eestis41. Lisaks näitas uuring vastajate subjektiivset hinnan-

gut endaga juhtunu kohta. 

36 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika 
uuringud 20, Tallinn: Justiitsministeerium. 

37 Ahven, A. jt (2012). Kuritegevus Eestis 2011. Kriminaalpoliiti-
ka uuringud 16. Tallinn: Justiitsministeerium; Paabo, R., Aru, K. 
(2012). Analüütiline ülevaade lähisuhtevägivalla juhtumitest, toi-
mepanijatest ja kannatanutest perioodil 2012, 5 kuud. Tallinn: 
Politsei- ja Piirivalveamet. 

38 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium; Paats, M., Tuisk, 
K. (2010). Turvalisuse uuring. Metoodika raport. Tallinn: Statisti-
kaamet.

39 FRA gender-based violence against women survey dataset 
(2012). [fra.europa.eu/en/vaw-survey-results]. 01.10.2015.

40 FRA Survey data explorer – LGBT Survey (2012). [fra.europa.eu/
en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-exp-
lorer-lgbt-survey-2012]. 01.10.2015.

41 Paats, M. (2010). Vägivald paarisuhtes – müüdid ja tegelikkus. 
Statistikaamet Kvartalikiri 3/10.

joonis 148. 
registreeritud perevägivallaKuriteod eestis 

perioodil 2011–2014
Allikas: Kuritegevus Eestis 2014
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Ankeedis märkisid nad, kas nende (endine) partner on 

nende suhtes toime pannud mõnda loetletud tegevustest, 

määratlemata sealjuures vastaja rolli toimunud situatsioo-

nis. Seega ei ole võimalik kindlalt tuvastada, kas vastaja oli 

toimunus ohver või hoopis ise vägivallaakti toimepanija, 

kellele partner osutas vastupanu42.

Allolevalt jooniselt (joonis 149) on näha, et 2009. aasta 

uuringu järgi on mehed viimase aasta jooksul paarisuh-

tevägivallaga naistest mõnevõrra enam kokku puutu-

nud (12% meestest ja 8% naistest). 4% naistest ja 5% 

meestest on kokku puutunud paarisuhte füüsilise ja/või 

seksuaalse vägivallaga ning 7% naistest ja 8% meestest 

on kokku puutunud vaimse vägivallaga. Samas on erine-

vused sugude vahel suhteliselt väikesed, mis on ka loo-

giline – kuivõrd paarisuhtes on kaks poolt, siis vägivalla 

esinemise puhul on loomulikult mõlemad pooled sellega 

võrdselt kokku puutunud. Uuringu tulemused näitavad, et 

mehed puutuvad enamasti kokku kergema ja naised ras-

kema ning korduva vägivallaga, mistõttu on ka füüsilise 

vägivalla tagajärjel saadud vigastused meestel ja naistel 

erinevad. 80% meestest, kes on viimase viie aasta jooksul 

paarisuhtes kogenud füüsilist vägivalda, ei saanud viimase 

juhtumi ajal mingeid füüsilisi vigastusi. Seega võib järel-

dada, et paarisuhtevägivald on levinud nii naiste kui ka 

meeste hulgas, samuti on vägivalla toimepanijaid mõlema 

soo esindajate hulgas, kuid vägivalla all kannatavaid naisi 

on märksa rohkem43. 

Ka vanusegruppide võrdluses ei ole naiste ja meeste vahel 

suuri erinevusi. Nii meeste kui ka naiste puhul on kõige 

enam paarisuhtevägivalla kogemusi viimase aasta jooksul 

olnud noorte (15–29-aastased) seas, sealjuures nii vaim-

set kui ka füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda. Märga-

tavalt vähem on paarisuhtevägivallaga kokku puutunud 

50–74-aastased (joonis 149), mis aga ei viita sellele, et 

selles vanuserühmas enam vägivalda ei kogeta, vaid see 

võib viidata ka vanemate inimeste väiksemale teadlikkuse-

le paarisuhte vägivalla olemusest44.

Mitte-eestlased on paarisuhtevägivallaga kokku puutunud 

veidi enam kui eestlased (vastavalt 11% ja 9%) ning sa-

muti on nad eestlastega võrreldes veidi enam kokku puu-

tunud paarisuhte vaimse vägivallaga. Samas on need eri-

nevused väga väikesed. Füüsilise vägivallaga on nii eestla-

sed kui ka mitte-eestlased võrdsel määral kokku puutunud 

(joonis 150).

Vaadates koos rahvust ja sugu, võib näha, et 2009. aas-

tal olid eestlastest naised, võrreldes mitte-eestlastest nais-

tega, paarisuhtevägivallaga veidi enam kokku puutunud 

(viimase 12 kuu jooksul on paarisuhtevägivallaga kokku 

puutunud 9% eestlastest naisi ja 7% mitte-eestlastest nai-

si). Meeste puhul on aga mitte-eestlased paarisuhtevägi-

vallaga enam kokku puutunud kui eestlased (joonis 151).

42 Soo, K. (2010). Paarisuhtevägivald Eestis – levik ja tagajärjed. 
Lõppraport. Tartu, Tallinn: Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium. 

43 Paats, M. (2010). Vägivald paarisuhtes – müüdid ja tegelikkus. 
Statistikaamet Kvartalikiri 3/10. 

44 Phillips, L. (2000). Domestic violence and aging women. Geriatric 
Nursing 21, pp. 188–195.

joonis 149. 
paarisuhte Kogemusega 15–74-aastaste naiste ja meeste 

KoKKupuude paarisuhtevägivallaga viimase 12 Kuu jooKsul 
vanuserühma järgi 2008/2009. aastal (%)

Allikas: Turvalisuse uuring 2009, Statistikaamet

joonis 150. 
paarisuhte Kogemusega 15–74-aastaste eestlaste ja 
mitte-eestlaste KoKKupuude paarisuhtevägivallaga 

viimase 12 Kuu jooKsul 2008/2009. aastal (%)
Allikas: Turvalisuse uuring 2009, Statistikaamet

joonis 151. 
paarisuhte Kogemusega 15–74-aastaste eestlaste j

a mitte-eestlaste KoKKupuude paarisuhtevägivallaga 
viimase 12 Kuu jooKsul soo järgi 2008/2009. aastal (%)

Allikas: Turvalisuse uuring 2009, Statistikaamet
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Vastavalt FRA naistevastase soolise vägivalla andmebaasile 

(2012)45 oli küsitlusele eelnenud viimase 12 kuu jooksul paa-

risuhtevägivalla (füüsilise ja/või seksuaalse vägivalla) ohvriks 

langenud 2% (27 vastanut) Eesti naistest. Võrdluseks: nii Soo-

mes, Lätis kui ka Suurbritannias oli paarisuhtevägivalla ohvreid 

naiste seas veidi enam – 5%. 2014. aastal meeste seas kor-

raldatud uuringule46 vastanud 2056 mehest teatas pereliikme 

või lähedase füüsilisest vägivallast viimase aasta jooksul kuus 

ja praeguse või endise partneri vägivallast neli meest47. 

LGBT inimestest on vastavalt FRA ELi LGBT uuringu 

(2012)48 tulemustele küsitlusele eelnenud viimase 12 kuu 

jooksul kogenud perevägivalda (füüsiline ja/või seksuaalne 

vägivald või vägivallaga ähvardamine pere- või leibkonna 

liikme poolt) 15% Eesti LGBT inimestest, kes küsitlusele 

vastasid. Soomes vastas 13% LGBT inimestest, et viima-

se füüsilise ja/või seksuaalse vägivallaakti toimepanijaks 

või vägivallaga ähvardajaks oli tema pereliige, Lätis 6% 

ja Suurbritannias 7% vastanutest.

Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse 

uuringust, mis viidi viimati läbi 2009. aastal, selgub, et vii-

mase kolme aasta jooksul oli vägivalda (vaimset, füüsilist ja 

seksuaalset vägivalda) kogenud 18% puudega inimestest, 

kellest 5% oli kogenud vägivalda oma pereliikme poolt49. 

KüberKiusamise ohvrid

Küberkiusamise kohta ei koguta ametlikku statistikat, kuid 

on läbi viidud uuring, mille andmeid järgnevas analüüsis 

mõningase ülevaate andmiseks kasutatakse. Peaasjalikult 

on Eestis küberkiusamist uuritud kooliõpilastel, kuna küber-

kiusamine on ka üks koolikiusamise liike. Elanikkonna uu-

ringutes ei ole küberkiusamist eraldi käsitletud.

2014. aasta laste enesekohase hälbiva käitumise rahvus-

vahelisest uuringust (ISRD-3) selgus, et Eesti õpilastest (uu-

ringu sihtrühm olid üldhariduskoolide 7.–9. klasside õpi-

lased vanuses 12–16 aastat) oli viimase aasta jooksul kü-

berkiusamise ohvriks sattunud 15,6%50. Küberkiusamise 

ohvrid on sagedamini tüdrukud. Küberkiusamise ohvriks 

sattumist märkis 19% küsitlusele vastanud tüdrukutest ja 

12% poistest. Samuti selgus, et vene rahvusest lapsed sa-

tuvad küberkiusamise ohvriks pea kaks korda sagedamini 

kui eesti rahvusest lapsed – vene 24,7% ja eesti 13%51.

45 FRA gender-based violence against women survey dataset 
(2012). [fra.europa.eu/en/vaw-survey-results]. 01.10.2015. 

46 Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: 
tervis, haridus, tööhõive ja ränne. Tartu: Tartu Ülikool. 

47 Kokku oli küsitletute arv 2056.
48 FRA Survey data explorer – LGBT Survey (2012). [fra.europa.eu/

en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-exp-
lorer-lgbt-survey-2012]. 01.10.2015. 

49 Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uu-
ring 2009 [PIU] (2009). Tallinn, Tartu: Saar Poll OÜ, Tartu Ülikool, 
Sotsiaalministeerium. 

50 Lastelt küsiti, kas nende üle on nalja tehtud või on neid tõsiselt 
kiusatud interneti vahendusel, jututoas, e-maili või SMSi teel.

51 Markina, A., Žarkovski, B. (2014). Laste hälbiv käitumine Eestis. 
Kriminaalpoliitika uuringud 19. Tallinn: Justiitsministeerium. 

9.2. turvatunne

•	 Inimesed, kes tunnevad ennast ebaturvaliselt, kui 

nad on pimedal ajal üksinda kodus või tänaval

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hinnangut 

sellele, kui turvaliselt nad end tunnevad, kui nad on pi-

medal ajal üksinda kodus või tänaval.

•	 Hirm vägivalla ohvriks langemise ees

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hirmu vägival-

la ohvriks langemise ees ning näitab eri gruppide turva-

tunnet.

oluKord eestis

inimesed, Kes tunnevad ennast 
ebaturvaliselt, Kui nad on pimedal 
ajal üKsinda Kodus või tänaval 

Väikeses ohvriuuringus52 on küsitud „Kui julgelt Te ennast 

tunnete, käies üksi oma kodukandis pärast pimeda saabu-

mist?“, mis annab ülevaate inimeste turvatundest. See ei 

sõltu ainult inimese enda kokkupuudetest kuritegevusega, 

vaid näiteks ka sellest, kas tema lähedased on kuritegude 

ohvriks langenud ning mida ja kuidas räägitakse kuritege-

vusest meedias. Kuritegevuse tajumine on oluline ka see-

tõttu, et see mõjutab inimeste käitumist, näiteks võidakse 

soovida vältida teatud piirkondades käimist või teatud ae-

gadel liikumist53.

Järgnevalt on kasutatud väikese ohvriuuringu 2004., 

2010. ja 2014. aasta andmeid. 2014. aasta andmete 

puhul on toodud välja inimesed, kes ei käi pimedal ajal 

väljas põhiliselt hirmu tõttu, et nad võivad langeda kuriteo 

ohvriks või tunnevad end pimedas kodukandis üksi käies 

veidi või täiesti ebakindlalt. 2004. ja 2010. aasta andmete 

puhul puudus esimene vastusevariant ning välja on 

toodud end veidi ebakindlalt ja täiesti ebakindlalt tundvate 

inimeste osakaalud. 

2014. aastal oli end pimedal ajal oma kodukandis üksi 

ringi liikudes ebakindlalt tundvaid inimesi kokku 20,5%, 

2010. aastal oli neid 26% ja 2004. aastal oli neid 32%. 

Seega on Eesti elanike turvatunne aastate jooksul kasva-

nud. Sarnast küsimust (kui turvaliselt tunnete või tunnek-

site end jalutamas üksinda oma kodu ümbruses pimedal 

ajal) küsiti ka 2012. aasta Euroopa sotsiaaluuringus, kus 

Eesti vastajate seas oli 32,6% neid, kes ei tunneks end 

üldse või mitte eriti turvaliselt pimedal ajal üksi oma ko-

dukandis jalutamas käies. Soomes oli nende isikute osa-

kaal 8,1%, Suurbritannias 24,3% ja Leedus 45,8% vas-

tanutest. 

52 Väike ohvriuuring 2004, 2010, 2014. [www.kriminaalpoliitika.
ee/et/uuringud-ja-analuusid/ohvriuuring]. 01.10.2015.

53 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika 
uuringud 20. Tallinn: Justiitsministeerium. 
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Vaadates turvatunnet eri rühmades, joonistuvad selgelt 

välja teatud rühmad, kes tunnevad end mõnevõrra ebatur-

valisemalt. Näiteks tunnevad naised end oluliselt ebakind-

lamalt kui mehed: 2014. aastal tundis meestest end üksi 

kodukandis pimedas ringi liikudes ebakindlalt 8%, samas 

kui naistest tundis end ebakindlalt 31% (joonis 152). Sarna-

ne erisus meeste ja naiste vahel tuleb välja ka teistes riikides, 

kui vaadata Euroopa sotsiaaluuringu 2012. aasta andmeid: 

Soomes tundis end ebakindlalt 2,1% meestest ja 13,5% 

naistest, Suurbritannias 13,7% meestest ja 34,2% nais-

test, Leedus 37,3% meestest ja 52,7% naistest (võrdluseks: 

Eestis tundis 2012. aasta Euroopa sotsiaaluuringu andme-

tel end ebakindlalt 21,3% meestest ja 41,3% naistest). 

Asjaolule, miks naised kardavad enam kuriteo ohvriks lan-

gemist, võib olla erinevaid selgitusi. Üheks põhjuseks võib 

olla eelnevalt välja toodud statistika, kus naised langevad 

meestega võrreldes ka enam isikuvastaste kuritegude (sh ka 

seksuaalse ahistamise) ohvriks ning see võib mõjutada ka 

inimese turvatunnet54. Samuti võib põhjuseks olla meeste 

väiksem valmisolek hirmu tunnistada55, samas kui naisi jul-

gustatakse oma emotsioone väljendama, sh ka hirmu56.

Erinevused turvatundes joonistuvad välja ka eri eagruppide 

vahel. Üldiselt tunnevad vanemad inimesed end ebakind-

lamalt kui teised vanusegrupid (joonis 153, v.a 2014. aasta 

puhul) ning vanuse tõustes väheneb ka turvatunne. 2014. 

aastal on näha, et võrreldes teiste vanuserühmadega, 

tunnevad end pimedal tänaval mõnevõrra ebakindlamalt 

nii vanemad inimesed kui ka noored. Vanemate inimeste 

väiksemat turvatunnet on selgitatud näiteks füüsilise haa-

vatavusega, aga ka sellega, kui hästi nad tunnevad end 

oma kodukandis (kas nende kodukant on nende vajadus-

tele sobilik ja kui palju on nad kaasatud oma kogukonna 

tegemistesse). Muuhulgas on toodud välja, et vanemaeali-

sed, kes on üksikud ega osale sotsiaalsetel ja kultuurilistel 

üritustel, tunnevad enam hirmu57. Ka käesoleva aruande 

tulemused näitavad, et vanemaealised suhtlevad teiste va-

nuserühmadega võrreldes kõige vähem sõprade, sugulas-

te või töökaaslastega (vt ptk 7).

54 Michaud, A. (2005). Safety and coexistence: A gendered flow in 
urban space. Urbanism and Gender: A Necessary Vision for All. 
Barcelona: Diputació de Barcelona. 

55 Dijk, J. et al. (2007). Criminal Victimisation in International Pers-
pective. Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. 
WODC, 257.

56 Sutton, R. M., Farrall, S. (2005). Gender, socially desirable respon-
ding and the fear of crime. The British Journal of Criminology 45, 
pp. 212–224. 

57 De Donder, L. et al. (2005). Fear of crime and elderly people: Key 
factors that determine fear of crime among elderly people in West 
Flanders. Ageing International 30, pp. 363–376. 

joonis 152. 
üKsi oma KoduKandis pärast pimeda saabumist 

end ebaturvaliselt tundvate 15–74-aastaste inimeste 
osaKaal soo järgi (%)

Allikas: Väike ohvriuuring 

(n
2004

 = 1687, n
2010

 = 1002, n
2014

 = 1010)

joonis 153. 
üKsi oma KoduKandis pärast pimeda saabumist 

end ebaturvaliselt tundvate inimeste 
osaKaal vanuserühma järgi (%)

Allikas: Väike ohvriuuring 

(n
2004

 = 1687, n
2010

 = 1000, n
2014

 = 1012)
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Eestlastega võrreldes, tunnevad mitte-eestlased end ko-

dukandis üksi pärast pimeda saabumist ringi liikudes eba-

kindlamalt – kui 2014. aastal oli eestlaste seas end ebatur-

valiselt tundvaid inimesi 16%, siis mitte-eestlaste seas oli 

neid pea kaks korda enam: 30% (joonis 154). Rahvuste-

vahelisi erinevusi on osaliselt põhjendatud mitte-eestlas-

te koondumisega suurtesse linnadesse, kus kuritegevuse 

tase on kõrgem kui väiksemates asulates58, mistõttu tun-

nevad linnades elavad inimesed end ebaturvalisemalt kui 

maa-asulates elavad inimesed59.

hirm vägivalla ohvriKs langemise ees

Hirm vägivalla ees on seotud eelneva indikaatoriga – gru-

pid, kes tunnevad end pimedal ajal oma kodukandis eba-

turvaliselt, tunnevad hirmu ka vägivalla ohvriks langemise 

ees. Seda näitab ka allolev analüüs. Kuna indikaatorid on 

sarnased, võib eeldada, et sarnased on ka põhjused, miks 

tuntakse end ebaturvaliselt või ollakse sagedamini hirmul. 

Indikaatori kirjeldamiseks kasutatakse 2006., 2008. ja 

2010. aasta Euroopa sotsiaaluuringu Eesti andmeid, kus 

on küsitud, kui tihti muretsevad inimesed selle pärast, et 

nad võivad langeda vägivaldse kuriteo ohvriks. 

2010. aastal tundis 1,9% vastanutest kogu aeg või ena-

miku ajast hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks langemise ees 

ning 18,8% tundis seda vahetevahel (joonis 155). Kolme 

aasta võrdlus näitab, et inimesed tunnevad end 2006. aas-

taga võrreldes mõnevõrra turvalisemalt, millele viitasid ka 

eelneva indikaatori tulemused. Seejuures tunnevad naised 

meestega võrreldes enam hirmu vägivaldse kuriteo ohv-

riks langemise ees ning seda kõigil vaatlusaastatel. Naiste 

suuremat hirmu võib selgitada samamoodi nagu eelneva 

indikaatori puhul – naised langevad meestega võrreldes ka 

enam isikuvastaste kuritegude ohvriks, mis võib mõjuta-

da ka nende turvatunnet ning meeste väiksem valmisolek 

oma hirmu tunnistada. Enamasti leidsid nii mehed kui ka 

naised, et tunnevad hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks lan-

gemise ees aeg-ajalt või ei tunne nad kunagi taolist hirmu. 

Seejuures on meeste seas enam neid, kes ei tunne kunagi 

hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks langemise ees. 

58 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 

59 Oper, J. (2015). Elanike hinnangud politseinike ja piirivalvurite 
tööle. Ülevaade 2014. aastal läbiviidud üleriigilisest avaliku ar-
vamuse uuringust. Tallinn: Politsei- ja Piirivalveamet. 

joonis 155. 
15-aastaste ja vanemate inimeste hirm 

vägivaldse Kuriteo ohvriKs langemise ees, 
osaKaal vastanutest soo järgi (%)

Allikas: ESS 

(n
2006

 = 1479, n
2008

 = 1637, n
2010

 = 1774)

joonis 154. 
üKsi oma KoduKandis pärast pimeda saabumist 

end ebaturvaliselt tundvate 15–74-aastaste inimeste 
osaKaal rahvuse järgi

Allikas: Väike ohvriuuring 2010 

(n
eestlased

 = 679, n
mitte-eestlased

 = 323); 2014 (n
eestlased

 = 691, n
mitte-eestlased

 = 319) 
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joonis 156. 
hirm vägivaldse Kuriteo ohvriKs langemise ees, 

osaKaal vastanutest vanuserühma järgi (%)
Allikas: ESS 2010 

(n = 1774)

Võrreldes Suurbritannia ja Leeduga, tunnevad Eesti ela-

nikud vähem hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks langemise 

ees – Suurbritannia vastanutest tundis 2,8% kogu aeg või 

enamiku ajast hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks langemise 

ees ning Leedus oli nende inimeste osakaal 6,1%. Soomes 

aga oli nii vastanuid vaid 0,6%60.

Vanuse kasvades suureneb veidi ka nende inimeste osa-

kaal, kes tunnevad kogu aeg, enamiku osa ajast või va-

hetevahel hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks langemise ees. 

Samas on vanemate inimeste seas enam neid, kes väida-

vad, et ei tunne mitte kunagi hirmu vägivaldse kuriteo 

ohvriks langemise ees (joonis 156). Üldiselt tunnevad ka 

eri vanuserühmade sees naised meestest mõnevõrra suu-

remat hirmu ning võrreldes naistega, oli meeste seas oluli-

selt enam neid, kes väitsid, et ei tunne kunagi hirmu vägi-

valdse kuriteo ohvriks langemise ees. 

Ka kodust keelt arvestades on naiste seas enam neid, kes 

tunnevad sagedamini hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks lan-

gemise ees. Seejuures tunnevad aga muukeelsed61 naised 

oluliselt sagedamini hirmu vägivalla ohvriks langemise ees 

kui koduse keelena eesti keelt kõnelevad naised. Ka ül-

diselt tunnevad inimesed, kelle kodune keel on muu kui 

eesti keel, sagedamini hirmu vägivaldse kuriteo ohvriks 

langemise ees kui eesti keelt koduse keelena kõnelevad 

inimesed (joonis 157). Siin võib olla tegu sama põhjusega 

mis eelneva indikaatori puhul – mitte-eestlased elavad val-

davalt suurtes linnades, kus kuritegevuse tase on kõrgem 

kui väiksemates asulates62, ning samuti tunnevad linnades 

elavad inimesed enam hirmu kui maal elavad inimesed63. 

60 Euroopa sotsiaaluuringu 2010. aasta andmed.
61 Mitte eesti keelt koduse keelena kõnelevad inimesed (sh vene 

keelt koduse keelena kõnelevad inimesed).
62 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-

liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 
63 Oper, J. (2015). Elanike hinnangud politseinike ja piirivalvurite 

tööle. Ülevaade 2014. aastal läbiviidud üleriigilisest avaliku arva-
muse uuringust. Tallinn: Politsei- ja Piirivalveamet.

joonis 157. 
15-aastaste ja vanemate inimeste hirm 

vägivaldse Kuriteo ohvriKs langemise ees, 
osaKaal vastanutest Koduse Keele järgi (%)

Allikas: ESS 2010 

(n
eestikeelsed

 = 1414, n
muukeelsed

 = 361)
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9.3. olulisimad tulemused

•	 Isikuvastaste kuritegude ohvriks langevad naised (9%) 

enam kui mehed (5%) ning võrreldes vanemate ini-

mestega, enam noored – 15–29-aastaste seas langes 

kuriteo ohvriks 13%, võrdluseks 50–74-aastaste seas 

3%. Eestlaste ja mitte-eestlaste vahel ohvriks langemi-

sel olulisi erinevusi ei esinenud (vastavalt 7% eestlas-

test ja 8% mitte-eestlastest on langenud isikuvastaste 

kuritegude ohvriks).

•	 Seksuaalse ahistamisega puutuvad naised (6,5%) kok-

ku enam kui mehed (1,9%) ning teiste vanuserüh-

madega võrreldes puutuvad seksuaalse ahistamisega 

kokku enam noored naised (keskmiselt 14%), seda nii 

füüsilise kui ka mittefüüsilise ahistamise puhul. Samuti 

on naised meestest enam kogenud seksuaalset vägi-

valda – lapsena on kogenud seksuaalvägivalda 8,7% 

naistest ning 2,5% meestest ning täiskasvanuna 4,5% 

naistest ja 0,9% meestest. Üldiselt ei ole eestlaste ja 

mitte-eestlaste vahel olulisi erinevusi seksuaalse ahis-

tamise ohvriks langemisel (vastavalt 4,1% eestlastest 

ja 4,9% mitte-eestlastest on langenud seksuaalse 

ahistamise ohvriks), kuid noorte seas on mitte-eestla-

sed eestlastega võrreldes enam langenud seksuaalse 

ahistamise ohvriks (6,8% eestlastest ja 12,4% mitte-

eestlastest). Viimase viie aasta jooksul on 33% 

LGBT inimestest kogenud seksuaalset ja/või füüsilist 

vägivalda või on neid vägivallaga ähvardatud. 1% 

puudega inimestest on viimase kolme aasta jooksul 

kogenud seksuaalvägivalda.

•	 Registreeritud kuriteostatistika järgi on pere- ja paari-

suhtevägivalla ohvrid enamasti naised (perevägivalla 

ohvritest 82% on naised ja paarisuhtevägivalla ohv-

ritest moodustavad naised 93%). „Turvalisuse uurin-

gu“ andmetel on mehed (12%) paarisuhtevägivalla-

ga veidi enam kokku puutunud (seejuures kaardistati 

antud uuringu puhul kokkupuudet ning pole võima-

lik kindlalt tuvastada, kas vastaja oli ohver, tunnistaja 

või ise vägivalla toimepanija, kellele partner osutas 

vastupanu) kui naised (8%) ning mitte-eestlased 

(11%) enam kui eestlased (9%). Võrreldes vanema-

te inimestega (3% 50–74-aastastest naistest ja 6% 

sama vanadest meestest), on noored (20% noortest 

meestest ja 18% noortest naistest) enam kokku puu-

tunud paarisuhtevägivallaga. LGBT inimestest on pe-

revägivalda (füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda või 

vägivallaga ähvardamist pere- või leibkonnaliikme 

poolt) viimase aasta jooksul kogenud 15% ning vii-

mase kolme aasta jooksul vägivalda (nii vaimset, füü-

silist kui ka seksuaalset vägivalda) kogenud puudega 

inimestest oli 5% kogenud vägivalda oma pereliikme 

poolt. 

•	 Tüdrukud satuvad poistega võrreldes enam küberkiu-

samise ohvriks (vastavalt 19% ja 12%). Samuti satu-

vad vene rahvusest lapsed (24,7%) küberkiusamise 

ohvriks sagedamini kui Eesti lapsed (13%). 

•	 Naised tunnevad end oma kodukandis pimedal ajal 

üksi käies ebakindlamalt kui mehed – naistest tunneb 

end sellises olukorras ebaturvaliselt 31%, meestest 

8%. Samuti tunnevad end selles situatsioonis eba-

kindlamalt vanemad inimesed (25%) ja 15–19-aasta-

sed noored (26%) ning eestlastega (16%) võrreldes 

mitte-eestlased (30%). 

•	 Naised tunnevad meestest enam hirmu vägivaldse 

kuriteo ohvriks langemise ees – 15,5% meestest ja 

24,9% naistest tunneb kogu aeg või enamuse osa 

ajast või vahetevahel sellist hirmu. Samuti tunne-

vad koduse keelena muud keelt kõnelevad inimesed 

(29,9%) sagedamini hirmu vägivaldse kuriteo ohv-

riks langemise ees kui eesti keelt kõnelevad inimesed 

(18,3%).



VÕRDÕIGUSLIKKUSE MÕÕTMISE MUDEL 2016    119

tabel 25.   õigusKindluse teema indiKaatorid*

10. ÕIGUSKInDLUS
Õiguskindlus on tihedalt seotud turvatunde teemaga. Just 

õigussüsteem on see, mis on nõrgemal positsioonil olevatele 

rühmadele abiks turvalisuse ja turvatunde tagamisel. 

Õiguskindluse teema hõlmab isikuvastaste kuritegude, 

õigussüsteemi vastu usalduse, kinnipeetavate kohtlemise 

ning tsiviilvaidlustega seotud indikaatoreid (tabel 25).

Isikuvastaste kuritegude alateema hõlmab registreeri-

tud kuriteostatistika kõrvutamist vägistamisjuhtumite, 

lähisuhtevägivalla ja vihakuritegude kohta saadud uurin-

gutulemustega. Mida sarnasemad on registreeritud kuri-

tegude arvud ning küsitlusuuringute kohaselt aset leidnud 

kuritegude arvud, seda rohkem võib järeldada, et inimesed 

usaldavad õiguskaitseorganeid ning leiavad, et isikuvasta-

se kuriteo ohvriks langenuna on neil õigussüsteemi poole 

pöördumisest abi. Indikaatorina on kaasatud ka töötaja 

pöördumine töövaidluskomisjoni poole, et lahendada töö-

ga seotud tsiviilvaidlusi. 

Nii nagu turvalisuse hindamisel on üks indikaator inime-

se enda subjektiivne hinnang, võetakse subjektiivset hin-

nangut arvesse ka õigussüsteemi usaldusväärsuse hinda-

misel. Otsene viis mõõta usaldust õigussüsteemi vastu on 

seda inimestelt küsida – siinkohal on kaasatud usalduse 

näitajad konkreetselt kohtusüsteemi ja politsei vastu ning 

üldine arvamus oma õiguste kaitstuse kohta kehtivas õi-

gussüsteemis. Ka kinnipeetavate õigused peavad olema 

tagatud – kinnipeetavate kohtlemise alateema hõlmab 

kinnipeetavate osakaalu ning vanglaametnike käitumist 

vangidega. 

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Vägistamisjuhtumid 
(registreeritud statistika ja uuringute tulemused)

Isikuvastased kuriteod Ohvrite kohta puuduvad 
täpsed andmed

Iga-aastane (registreeritud kuriteostatistika 
Justiitsministeeriumist)

Sugu (mehed) Ühekordne uuring 
(Eesti meeste uuring)

Sugu (naised) Perioodiline uuring 
(Eesti naiste uuring)

Lähisuhtevägivald 
(registreeritud statistika ja uuringute tulemused)

Isikuvastased kuriteod Ohvrite kohta puuduvad 
täpsed andmed

Iga-aastane (registreeritud kuriteostatistika 
Justiitsministeeriumist)

Sugu, vanus Perioodiline uuring 
(Turvalisuse uuring 2009)

Vihakuriteod 
(registreeritud statistika ja uuringute tulemused)

Isikuvastased kuriteod Puuduvad registreeritud kuriteod Iga-aastane (registreeritud kuriteostatistika 
Justiitsministeeriumist)

Sugu, rahvus (ainult õpilased) Perioodiline uuring 
(Laste hälbiva käitumise uuring (ISRD-3))

Seksuaalne ja sooline identiteet Ühekordne uuring 
(FRA ELi LGBT uuring)

Kohtusüsteemi usaldusväärsus Usaldus õigussüsteemi vastu Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS)1

Usaldus politsei vastu Usaldus õigussüsteemi vastu Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS)

Inimeste arvamus, kas nende õigused on kehtivas 
õigussüsteemis kaitstud

Usaldus õigussüsteemi vastu Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS)
Perioodiline uuring (ISSP)
Ühekordne uuring (MISA VKE)

Kinnipeetavate osakaal vastavas rühmas Kinnipeetavate kohtlemine Sugu, vanus, rahvus Perioodilised andmed (Justiitsministeerium)

Vanglaametnike käitumine vangidega Kinnipeetavate kohtlemine Perioodilised andmed 
(Justiitsministeerium)2

Pöördumine töövaidluskomisjoni poole3 Tsiviilvaidlused Andmed puuduvad 
Ühekordne uuring (MISA VKE)

Teadlikkus võrdõigusvoliniku institutsioonist Tsiviilvaidlused Sugu, vanus, rahvus Perioodiline uuring (SVM)
Ühekordne uuring (MISA VKE)

* Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ja lisaindikaatorid värvilise taustaga.
1 Rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid kogub ka ISSP; ESS ja ISSP temaatilised moodulid on erineva perioodilisusega.
2 Märkus: andmed polnud uuringu läbiviimisel kättesaadavad, kuid edaspidi on võimalik andmeid saada tehes päringu Justiitsministeeriumile.
3 Märkus: indikaatorit ei ole praegu võimalik andmetega sisustada. Soovituste alapeatükis tehakse ettepanek sellekohaste andmete kogumiseks.
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10.1. isiKuvastastest 
 Kuritegudest teatamine 

•	 Vägistamisjuhtumid 

 Indikaator mõõdab, kui palju on vägistamisjuhtumeid 

vaatluse all oleval perioodil. Kõrvutatakse politseis do-

kumenteeritud ja kohtusse jõudnud vägistamisjuhtumi-

te arvu ning rahvastiku-uuringute tulemusi. 

•	 Lähisuhtevägivald 

 Indikaator mõõdab, kui palju on lähisuhtevägivalla 

juhtumeid vaatlusalusel perioodil. Kõrvutatakse polit-

seis dokumenteeritud ja kohtusse jõudnud juhtumeid 

ning rahvastiku-uuringute tulemusi. Lähisuhtevägivald 

on igasugune vägivald, mis toimub lähedaste inimeste 

vahel: lastevastane vägivald, eakatevastane vägivald ja 

intiimpartnerite vaheline vägivald. Intiimpartneriks võib 

olla abikaasa, elukaaslane, partner või sõber, kellega 

ollakse lähedastes suhetes. Vägivald toimub sel juhul 

enamasti koduseinte vahel, kuid tegemist võib olla ka 

nn kohtinguvägivallaga, mis toimub koos mitte elavate, 

aga kohtamas käivate partnerite vahel1.

•	 Vihakuriteod 

 Indikaator mõõdab, kui palju on toime pandud vihaku-

ritegusid. Vihakuriteo all mõistetakse füüsilist või ver-

baalset rünnakut teise inimese vastu, mis on ajendatud 

eelarvamusest selle inimese suhtes tema teatava eripä-

ra, näiteks seksuaalse identiteedi, rahvuse või soolise 

identiteedi tõttu2. Kõrvutatakse politseis dokumenteeri-

tud ja kohtusse jõudnud juhtumeid ning rahvastiku-uu-

ringute tulemusi. Eestis on karistusseadustikus koossei-

suna sätestatud vaenu õhutamine (§ 151), mida võib 

käsitleda vihakuriteona. 

oluKord eestis

vägistamisjuhtumid

Vastavalt karistusseadustiku §-le 141 on vägistamine ini-

mese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine või 

muu sugulise iseloomuga teo toimepanemine vägivallaga 

või kasutades ohvri seisundit, milles ta ei olnud võimeline 

vastupanu osutama või toimunust aru saama3. 2014. aas-

tal registreeriti vägistamisi 147 (joonis 158), millest kohtus-

se saadeti 73 kuriteojuhtumit, 2010. aastal registreeriti 81 

vägistamisjuhtumit, millest kohtusse saadeti 46 juhtumit4. 

Täpsemad andmed (ohvri sugu, vanus, rahvus jm) regist-

reeritud ja kohtusse jõudnud vägistamisjuhtumite kohta 

puuduvad. 

1 Laanpere, M. (2012). Lähisuhtevägivald ja tervis. [dspace.ut-
lib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/24125/index.html]. 
01.10.2015.

2 FRA (2009). Verbaalne vaenamine ja vihakuriteod seksuaalvä-
hemuste (LGBT) hulka kuuluvate isikute vastu. [fra.europa.eu/
sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-ha-
te-speech-crime_ET.pdf]. 01.10.2015.

3 Karistusseadustik. RT I, 12.03.2015, 21. 
4 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Kriminaalpoliitika 

uuringud 20. Tallinn: Justiitsministeerium. 

Uuringutes5 ei ole küsitud vägistamist viimase aasta jook-

sul, vaid küsitakse üldiselt kogu elu jooksul vägistamise 

ohvriks langemise kohta, samuti pole eraldi küsitud, kas 

vägistamisjuhtum leidis aset Eestis või välismaal. Seetõttu 

ei ole siinkohal võimalik kõrvutada registreeritud kuritegu-

de statistikat ja uuringutes ilmnenut. Taustaks võib välja 

tuua, et 2014. aasta Eesti naiste tervise uuringust selgus, 

et lapsena ehk alla 18-aastasena on vägistatud 4,1% nais-

test ning 3% on vägistamise ohvriks langenud alates 18. 

eluaastast. Täiskasvanuna on kõige enam vägistamise ohv-

riks langenud 35–44-aastased naised (7,4%)6. Meeste uu-

ringu andmetel on vägistamist või selle katset kogenud elu 

jooksul mõni üksik mees7.

Kuna vägistamine on üks seksuaalse vägivalla (väärkoht-

lemise) liike ning enamasti on vägistamist uuringutes kä-

sitletud seksuaalse väärkohtlemise teema raames, antakse 

ülevaade registreeritud seksuaalkuritegudest ja seksuaal-

sest väärkohtlemisest Eestis vastavalt uuringute tulemus-

tele. Edasises on oluline silmas pidada, et uuringute tule-

musi ja registreeritud juhtumeid ei ole võimalik täielikult 

kõrvutada. Registreeritud kuritegude arv sisaldab endas 

erinevaid seksuaalkuritegusid vastavalt karistusseadus-

tikule: § 141–146 (seksuaalse enesemääramise vastased 

kuriteod), § 175, § 177–179 (pornograafiasüüdistused 

ning lapseealise seksuaalne ahvatlemine ja peibutamine). 

Lisaks registreerib politsei juhtumeid (mitte ohvrite arvu), 

ent uuringutest selgub hinnang seksuaalse väärkohtlemi-

se ohvrite arvule. Uuringutele vastavad ka ainult teatud 

vanusevahemikus inimesed (näiteks naiste terviseuuringus 

kuuluvad valimisse 15–44-aastased naised ning meeste 

uuringus 16–55-aastased mehed), samas kui kuritegusid 

pannakse toime ka nooremate ja vanemate puhul. Samuti 

tuleb võrdluse juures silmas pidada, et kuigi on kasuta-

tud kaalutud andmetega uuringutulemusi, on uuringutest 

tuletatud ohvrite arv hinnanguline ja arvutatud. Tulemusi 

on üldistatud, kasutades vastava vanusegrupi meeste või 

naiste aasta keskmist rahvaarvu. 

5 Näiteks Lippus, H. jt (2015). Eesti naiste tervise uuring: seksuaal- ja 
reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenus-
te kasutamine. Uurimisaruanne. Tartu: Tartu Ülikooli Naistekliinik; 
Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: 
tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome. Tartu: Tartu Ülikool.

6 Lippus, H. jt (2015). Eesti naiste tervise uuring: seksuaal- ja repro-
duktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste ka-
sutamine. Uurimisaruanne. Tartu: Tartu Ülikooli Naistekliinik.

7 Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: 
tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome. Tartu: Tartu Ülikool. 
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2014. aastal registreeriti 324 seksuaalkuritegu ning 2013. 

aastal oli see arv 11% madalam (joonis 159). 2014. aastal 

jõustus süüdimõistev kohtuotsus 85 isiku suhtes, kes on toi-

me pannud mõne seksuaalkuriteo. Neist 63 mõisteti süüdi 

ühe kuriteoliigi järgi kvalifitseeruva kuriteo toimepanemises 

(neist 31 karistusseadustiku § 178 alusel, 18 karistusseadus-

tiku § 141 alusel), 14 isikut kaht liiki ja 8 isikut kolme liiki 

seksuaalkuriteo toimepanemises8.

2015. aasta Eesti naiste tervise uuringu andmetel oli kü-

sitlusele eelnenud viimase 12 kuu jooksul seksuaalset 

väärkohtlemist kogenud 2,2% vastanutest (n = 2413)9. 

Üldistades uuringu tulemusi Eesti naistele vanuses 16–44 

(2014. aasta keskmine rahvaarv), võib öelda, et seksuaal-

se väärkohtlemise ohvriks langes 2014. aastal hinnangu-

liselt 4904 naist. Eesti meeste uuringu (2015) andmetel 

oli küsitlusele eelnenud viimase 12 kuu jooksul seksuaal-

set väärkohtlemist kogenud 5 vastanut ehk 0,3% mees-

test10. Üldistades uuringu tulemusi kõigile Eesti meestele 

vanuses 16–55 (2014. aasta keskmine rahvaarv) on sek-

suaalse väärkohtlemise ohvriks langenud 2014. aastal 

hinnanguliselt 1055 meest. Kindlasti tuleks aga siin olla 

tulemuste tõlgendamisel ettevaatlik tulenevalt eeltoodud 

põhjustest – algandmete usaldusväärsust pole võimalik 

kontrollida, tuletatud, juhtumite arv on hinnanguline ja 

arvutatud, lähtudes vastanute arvust ja aasta keskmisest 

rahvaarvust.

Registreeritud ja uuringutes esitatud arvude erinevuse 

peamine põhjus on see, et paljudel juhtudel ei teavita ohv-

rid juhtunust politseid, mistõttu on tavaliselt registreeritud 

juhtumeid vähem, kui tegelikult toime pandud kuritegu-

sid. Näiteks selgus 2009. aasta kuriteoohvrite uuringust, et 

vaid 17%-l vägivallajuhtumitest teavitas politseid ohver või 

keegi teine tema soovil11. Seksuaalkuritegudest, eriti laste 

vastu toime pandud seksuaalkuritegudest mitteteatamine 

on kriminaalstatistikas ülemaailmne probleem12. Seetõttu 

ei tohiks seksuaalkuritegude arvu suurenemist tõlgendada 

kui üksnes selliste tegude sagenemist, vaid see võib viidata 

ka ohvrite suuremale julgusele toimunust teatada ja suu-

remale teadlikkusele abi saamise võimalusest. Kuna sek-

suaalkuriteod on oma loomult latentsed, sõltuvad nende 

registreerimine ja avastamine olulisel määral õiguskaitse-

asutuste aktiivsusest ja võimekusest, aga ka ohvrite tead-

likkusest13. 

8 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Tallinn: Justiitsmi-
nisteerium. 

9 Lippus, H. jt (2015). Eesti naiste tervise uuring: seksuaal- ja rep-
roduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste 
kasutamine. Uurimisaruanne. Tartu: Tartu Ülikooli Naistekliinik.

10 Themas, A. jt (2015). Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: 
tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome. Tartu: Tartu Ülikool. 

11 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium. 

12 Ahven, A. jt (2013). Kuritegevus Eestis 2012. Kriminaalpoliitika 
uuringud 17. Tallinn: Justiitsministeerium; Clark, H., Quadara, A. 
(2010). Insights into sexual assault perpetration: Giving voice to 
victim/survivors’ knowledge. Research Report No. 18. Melbourne: 
Australian Institute of Family Studies. 

13 Ahven, A. jt (2013). Kuritegevus Eestis 2012. Kriminaalpoliitika 
uuringud 17. Tallinn: Justiitsministeerium. 

joonis 158. 
registreeritud vägistamisjuhtumid 

perioodil 2008–2014
Allikas: Registreeritud kuriteod Eestis 2003–2014. Kriminaalpoliitika portaal*

joonis 159. 
registreeritud seKsuaalKuritegude arv 

perioodil 2003–2014
Allikas: Kuritegevus Eestis 2014

* Registreeritud kuriteod Eestis 2003–2014. Kriminaalpoliitika portaal. [www.kriminaalpoliitika.ee/et/registreeritud-kuri-
teod-eestis-2003-2014-excel]. 01.10.2015. 
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Täpsemalt on uuringute tulemusi seksuaalvägivalla ko-

gemuste kohta eri gruppide puhul käsitletud turvatunde 

peatükis. 

lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivalla puhul puuduvad registreeritud kuri-

teostatistikas täpsed andmed ohvrite kohta. Siiski antakse 

mõningane ülevaade perevägivallast aruandes „Kurite-

gevus Eestis 2014“, kus tuuakse välja, et 2014. aastal oli 

perevägivallajuhtumeid 2721 (täpsem ülevaade peatükis 

„Turvatunne“).

Selleks, et anda mõningane ülevaade lähisuhtevägivallast, 

kasutatakse edasise analüüsi tegemiseks 2009. aasta „Tur-

valisuse uuringu“ andmeid, kus käsitletakse lähisuhtevägi-

valla üht liiki – paarisuhtevägivalda. 2009. aasta „Turvali-

suse uuringus“ antakse ülevaate paarisuhte kogemusega 

15–74-aastaste inimeste kokkupuutest paarisuhtevägivalla-

ga viimase 12 kuu jooksul. Edasise andmete analüüsi tule-

muste tõlgendamise juures tuleb silmas pidada, et uuringu 

eesmärk ei olnud võrrelda naiste ja meeste vastu suunatud 

vägivalda paarisuhtes, vaid saada ülevaade paarisuhtevägi-

valla levikust Eestis14 ehk andmed ei näita, kes vastanutest 

olid ohvrid, kes osutasid vastupanu ja kes olid vägivallaakti 

toimepanijad, vaid kokkupuudet vägivallaga. 

Samamoodi nagu eelneva indikaatori puhul on ka re-

gistreeritud perevägivallajuhtumite ja uuringu tulemus-

te kõrvutamisel oluline silmas pidada, et esitatud arve ei 

saa kõrvutada üks ühele. Justiitsministeeriumi andmed 

näitavad registreeritud juhtumeid, samal ajal kui uuringus 

on hinnang paarisuhtevägivallaga kokkupuutunute 

arvu kohta. Ka siin näitavad uuringu tulemused teatud 

vanusevahemikku kuuluvate ehk 15–74-aastaste elanike 

paarisuhtevägivallaga kokkupuutumist ning ei anna 

ülevaadet kogu elanikkonna kohta, samas kui vägivalda 

võivad olla kogenud ka nooremad ja vanemad inimesed. 

Lisaks käsitleb järgnevalt Statistikaameti 2009. aastal lä-

biviidud turvalisuse uuring15 paarisuhtevägivallaga kokku 

puutumist, samas kui eeltoodud registreeritud statisti-

ka näitab perevägivallajuhtumeid, mis on oma olemuselt 

laiem mõiste.

Vastavalt 2009. aastal Statistikaameti korraldatud turva-

lisuse uuringule16 oli aasta jooksul Eesti 15–74-aastastest 

elanikest 95 200 kokku puutunud paarisuhtevägivallaga, 

seejuures meestest 27 300 ja naistest 44 200. Paarisuhte 

vaimse vägivallaga oli viimase aasta jooksul kokku puu-

tunud 73 600 ja füüsilise vägivallaga 46 800 inimest. 

Võrdluseks oli 2011. aastal registreeritud perevägivalla-

juhtumeid 1939. Kahjuks ei ole võimalik välja tuua 2009. 

aasta võrdlusandmeid, kuna enne 2011. aastat ei kogu-

tud Justiitsministeeriumis sellist infot ning vägivallakuri-

14 Paats, M. (2010). Vägivald paarisuhtes – müüdid ja tegelikkus. 
Statistikaamet Kvartalikiri 3/10. 

15 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium.

16 Salla, J. (toim). (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpo-
liitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium.

tegude arvu käsitleti ilma, et sealt oleks eraldi välja too-

dud lähisuhtevägivalla osakaal. Täpsemalt on uuringute 

tulemusi lähisuhtevägivalla kogemuse kohta eri gruppide 

puhul käsitletud turvatunde peatükis. 

2011. aasta perevägivallajuhtumite menetluspraktika 

analüüsist selgus, et 2010. aastal algatas politsei menet-

luse 93% juhtumite puhul, mille kohta laekus neile tea-

ve. Kohtus jõudis neist lahendini 24%17. Politsei- ja Piiri-

valveameti tehtud analüüsis18 selgub, et 2011. aastal on 

algatamata jäetud kokku 15%, 2012. aastal 10%, 2013. 

aastal 12% ning 2014. aasta esimesel viiel kuul 12% kõi-

gist registreeritud perevägivallajuhtumitest. Juhtumitest, 

mis jõudsid menetlusse, lõpetati avaliku menetlushuvi 

puudumise tõttu 24% 2011. aasta esimesel poolaastal 

registreeritud perevägivallakuritegudest, 2013. aastal oli 

vastav näitaja 15%. Lepitusmenetlusse saadeti mõlemal 

aastal 25% kriminaalasjadest ning üksikud menetlused 

lõpetati ka karistuse ebaotstarbekuse (kriminaalmenetlu-

se19 seadustik (KrMS) § 203), kahtlustatava alaealiste ko-

misjoni saatmise (KrMS § 201) või teo toimepanija surma 

tõttu (KrMS § 200 – KrMS § 199 lg 1 p 4)20. 

Kohtusse jõuavad eelkõige keerulisemad või korduvad pe-

revägivallajuhtumid. Liites kokku kohtumenetluses olevad 

kriminaalasjad ja kohtus lahendi saanud asjad, saab järel-

dada, et 2011. aasta või 2013. aasta esimesel poolaastal 

registreeritud perevägivallakuritegudest on jõudnud või 

jõuab kohtulahendini vähemalt 34–35% kriminaalasja-

dest21.

17  Salla, J., Surva, L. (2011). Perevägivallajuhtumite menetlusprakti-
ka: 2010. Tallinn: Justiitsministeerium.

18 Salla, J., Surva, L. (2011). Perevägivallajuhtumite menetlusprak-
tika: 2010. Tallinn: Justiitsministeerium; Viidanud Politsei- ja Pii-
rivalveameti ülevaated lähisuhtevägivalla juhtumitest aastatel 
2011, 2012, 2013 ja 2014.

19 Kriminaalmenetluse seadustik. RT I, 19.03.2015, 22. 
20 Salla, J., Surva, L. (2011). Perevägivallajuhtumite menetlusprakti-

ka: 2010. Tallinn: Justiitsministeerium. 
21 Salla, J., Surva, L. (2011). Perevägivallajuhtumite menetlusprakti-

ka: 2010. Tallinn: Justiitsministeerium. 
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Mõningase ülevaate lähisuhtevägivalla levikust annab 

ka naiste varjupaikade22 statistika, mille põhjal pöördus 

2011. aastal varjupaikade poole, sh nii majutusele kui 

nõustamisele, 1180 naist ja 204 nendega kaasas olnud 

last23. 2014. aastal taotles nii majutust kui ka nõustamist 

1617 naist. 2014. aastal varjupaiga poole pöördunud 

naistest enamik oli kokku puutunud vaimse (88%) ja füü-

silise (64%) vägivallaga, aga oli ka neid, kes kannatasid 

majandusliku (48%) või seksuaalse (12%) vägivalla all. 

Enamasti langetakse korraga mitut tüüpi vägivalla ohv-

riks. Tavaliselt on vägivallaakti toimepanijaks naise part-

ner või ekspartner (87%), ent mõnikord poeg või tütar 

(3%), isa või ema (5%), muud sugulased või lähitutta-

vad (5%). Varjupaikade andmetel on nende poole pöör-

dunud naistest vaid mõned pöördunud lisaks politseis-

se (16%), kohalikku sotsiaalosakonda (12%), kohtusse 

(9%) või ohvriabisse (8%)24. 

vihaKuriteod

Vihakuriteona mõistetakse füüsilist või verbaalset rünna-

kut teise inimese vastu, mis on ajendatud eelarvamusest 

selle inimese suhtes tema teatava eripära, näiteks sek-

suaalse identiteedi, rahvuse või soolise identiteedi tõttu25. 

Sellealaseid uuringuid on Eestis senini vähe läbi viidud. 

Karistusseadustikus on koosseisuna sätestatud vaenu õhu-

tamine (§ 151), mida võib käsitleda vihakuriteona. Vaenu 

õhutamisena käsitletakse tegevust, millega on avalikult 

kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimi-

sele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, 

usutunnistuse, seksuaalse identiteedi, poliitiliste veendu-

muste, varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on 

põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale26. Viimati 

registreeriti üks taoline juhtum 2006. aastal. See aga ei 

pruugi tähendada, et vihakuritegusid Eestis toime ei pan-

da, vaid kuritegusid, mis kuuluvad teise kuriteokoosseisu 

alla (nt tapmine), karistatakse vastavalt antud kuriteo sät-

tele. Täpsemalt on vihakuritegusid käsitletud ka peatükis 

„Elu“.

22 Varjupaigad pakuvad naistele ja nende lastele vägivallaohu kor-
ral turvalist kohta ja ka ajutist eluaset. 

 Ahven, A. jt (2012). Kuritegevus Eestis 2011. Kriminaalpoliitika 
uuringud 16. Tallinn: Justiitsministeerium. 

24 Ahven, A. jt (2015). Kuritegevus Eestis 2014. Tallinn: Justiitsmi-
nisteerium.

25 FRA (2009). Verbaalne vaenamine ja vihakuriteod seksuaalvä-
hemuste (LGBT) hulka kuuluvate isikute vastu. [fra.europa.eu/
sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-ha-
te-speech-crime_ET.pdf]. 01.10.2015.

26 Karistusseadustik. RT I, 12.03.2015, 21. 

joonis 160. 
registreeritud perevägivallaKuriteod eestis 

perioodil 2011–2014
Allikas: Kuritegevus Eestis 2014
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Uuringutes on vihakuritegu käsitletud 2013. aastal läbivii-

dud laste hälbiva käitumise uuringus (ISRD-3)27, kus 8,1% 

lastest vastas, et keegi on teda ähvardanud vägivallaga 

või tarvitanud tema suhtes vägivalda tema usutunnistuse, 

keele, nahavärvuse, sotsiaalse seisundi või muu sarnase 

tõttu (vihakuritegu). 6% lastest olid vihakuriteo ohvriks 

langenud viimase aasta jooksul, millest teatas politseile 

10% ohvritest. Järgnevalt on oluline silmas pidada, et esi-

tatakse vihakuritegude ohvriks langenud laste kohta käi-

vaid jaotusi ehk käsitletakse 8,1% vastuseid, mistõttu on 

osakaalud väga väikesed ning järelduste tegemisel tuleks 

olla ettevaatlik. Vihakuritegude ohvriks langevad sageda-

mini poisid (6,7% vastanutest), tüdrukutest oli viimasel 

aastal vihakuriteo ohvriks langenud 5,4% (samas ei olnud 

see erinevus statistiliselt oluline). Uuringus küsiti õpilastelt 

ka selle kohta, kuidas ohvrid ise tõlgendavad vihakuritegu-

de ohvriks langemise põhjuseid. Kõige rohkem valisid viha-

kuriteo ohvrid (8,1% vastanud lastest) valikuvõimalustest 

kiusamise põhjuseks „mõne muu isikuomaduse pärast“ 

(36,5% vihakuriteo ohvritest), millele järgnes „sotsiaalse 

seisundi pärast“ (22,6%) ning „keele pärast“ (21,9%)28. 

Vihakuriteo ohvriks langenud vene koolides õppivad lap-

sed väitsid sagedamini, et langesid kuriteo ohvriks rahvu-

se, keele või usutunnistuse pärast. Vene laste puhul on 

kõige sagedamini keel välja toodud agressiivse rünnaku 

või ähvarduste põhjusena (34%; võrdluseks – ohvriks lan-

genud Eesti lastest tõid selle välja 17,5%), millele järgnesid 

rahvus ja usutunnistus (mõlemad 25%, ohvriks langenud 

Eesti lastest arvasid end olevat ohvriks langenud neil põh-

justel vastavalt 14,5% ja 15%). Vihakuriteo ohvriks lange-

nud Eesti laste vastustes on kõige sagedamini põhjusena 

toodud “muu põhjus” (44%; Vene lastest tõi selle välja 

16,2%) või sotsiaalne seisund (24%; Eesti lastest tõi selle 

välja 18,9%). “Muu põhjuse”, mis on sageli seotud välja-

nägemisega, tõid Eesti lapsed esile Vene eakaaslastest olu-

liselt sagedamini. Poliitiliste või sotsiaalsete vaadete tõttu 

vihakuriteo ohvriks langemist tõi välja 12,2% Vene ja 9% 

Eesti lastest, nahavärvi tõid põhjusena välja 8,1%Vene ja 

5,5% Eesti lastest29. 

2012. aastal läbiviidud FRA LGBT uuringust30 selgub, et 

56% LGBT inimestest arvab, et nende viimane füüsilise 

ja/või seksuaalse vägivalla ohvriks langemine leidis aset 

just seetõttu, et nad kuulusid LGBT gruppi. Soomes arvas 

48%, et nad on seetõttu füüsilise ja/või seksuaalse rünna-

ku ohvriks langenud, Lätis ja Suurbritannias oli nende ini-

meste osakaal suhteliselt sarnane Eestiga (vastavalt 54% 

ja 58%).

27 Uuringus osalesid 12–16-aastased ehk 7.–9. klasside õpilased. 
28 Uuringus pakuti ka vastusevariante küsimusele, mis võis soodus-

tada kuriteo toimepanemist? Vastusevariandid olid: „usutunnis-
tuse pärast“, „keele pärast“, „nahavärvuse pärast“, „sotsiaalse 
seisundi pärast“, „rahvuse pärast“, „poliitiliste või sotsiaalsete 
vaadete pärast“ ning „mõne muu isikuomaduse pärast“.

29 Markina, A., Žarkovski, B. (2014). Laste hälbiv käitumine Eestis. 
Kriminaalpoliitika uuringud 19. Tallinn: Justiitsministeerium. 

30 FRA Survey data explorer – LGBT Survey (2012). [fra.europa.eu/
en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-exp-
lorer-lgbt-survey-2012]. 01.10.2015. 

10.2. usaldus õigussüsteemi vastu

•	 Kohtusüsteemi usaldusväärsus

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hinnangut 

sellele, kuivõrd usaldavad nad riigi kohtusüsteemi. In-

dikaatori väärtused leitakse, tuginedes Euroopa sotsiaa-

luuringu 2012. aasta Eesti andmetele. Usaldust mõõde-

ti hinnangu küsimusega, mil määral nõustuvad vastajad 

väitega, et kohtud kohtlevad Eestis kõiki ühtemoodi.

•	 Usaldus politsei vastu

 Indikaator mõõdab inimeste subjektiivset hinnangut 

sellele, kuivõrd nad usaldavad riigi politseiinstitutsiooni. 

•	 Inimeste arvamus, kas nende õigused on kehti-

vas õigussüsteemis kaitstud 

 Indikaator mõõdab, kuivõrd tunnevad inimesed, et 

nende õigused on riigi kehtivas õigussüsteemis kaits-

tud. Indikaatori väärtused leitakse, tuginedes Euroopa 

sotsiaaluuringu 2012. aasta Eesti andmetele, ning vaa-

deldakse küsimust „Kuivõrd usaldate Eesti õigussüstee-

mi?“.

oluKord eestis

Kohtusüsteemi usaldusväärsus

Indikaatorit mõõdetakse Euroopa sotsiaaluuringu küsimu-

sega, kus paluti vastajatel hinnata, kuivõrd kehtib nende 

arvates väide, et kohtud kohtlevad Eestis kõiki ühtemoodi. 

Väite puhul kasutati skaalat nullist kümneni (0 – ei keh-

ti üldse, 10 – kehtib täielikult). Järgnevas analüüsis moo-

dustati algsest skaalast kolmene skaala, kus 0–3 tähistab 

inimesi, kes ei arva, et kohtud kohtlevad kõiki ühtemoo-

di, 4–6 tähistab keskmisi hinnanguid ja 7–10 inimesi, kes 

nõustuvad, et kohtud kohtlevad Eestis kõiki ühtemoodi. 

Edasise analüüsi puhul tuleks silmas pidada ka asjaolu, et 

sellele küsimusele vastasid kõik vastajad ning eristatud ei 

ole neid, kes on kohtusüsteemiga varasemalt kokku puu-

tunud. Seega võivad inimeste taju mõjutada mitu faktorit, 

näiteks meedias käsitletu, pere ja tuttavate kogemused 

jmt.

2012. aastal oli inimeste hinnangu jagunemine küllaltki 

ühtlane – 35,3% leidsid, et Eesti kohtud pigem kohtle-

vad või kohtlevad täielikult kõiki ühtemoodi, vastupidisel 

arvamusel oli 29,9% vastanutest ning keskmise hinnangu 

andis 34,7% (joonis 161). Soomes leidis 74,1%, et koh-

tud kohtlevad kõiki ühtemoodi, Suurbritannias arvas nii 

54,1%. Leedus oli sel arvamusel aga vaid 14,4% vasta-

nutest. 

Eri vanusegruppide vahel on hinnangute erinevus suhteli-

selt väike. Nooremad (15–24-aastased) leiavad vanemate-

ga võrreldes pisut sagedamini, et Eestis kohtlevad kohtud 

kõiki ühtemoodi (38,9%) ning nende seas on vähem neid, 

kes ei arva, et kohtud kohtleks kõiki sarnaselt (22,7%). 

Seejuures vanemate inimeste seas on noortega võrreldes 

enam neid, kes ei usu, et kohtud kohtleksid kõiki ühte-

moodi (joonis 162). 
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Erineva koduse keelega inimeste hinnangud erinevad aga 

rohkem. Kui eesti kodukeelega inimestest leiab 40,9%, 

et Eesti kohtud kohtlevad kõiki ühtemoodi, siis muud ko-

dust keelt31 kõnelevatest inimestest on sel arvamusel vaid 

20,3%. Samuti arvavad muu koduse keelega vastanud ees-

tikeelsetega võrreldes enam, et Eesti kohtud ei kohtle kõiki 

ühtemoodi – taolise hinnangu andis 42,8% muukeelsetest 

ja 25,2% eestikeelsetest. Vaadates koos vanust ja kodust 

keelt, on näha, et kui eestikeelsete puhul on eri vanuseg-

ruppide antud hinnangud suhteliselt sarnased, siis koduse 

keelena muud keelt kõnelevad noored usuvad vanemate 

inimestega võrreldes enam, et Eesti kohtud kohtlevad kõi-

ki ühtemoodi – sellise hinnangu andis 27,4% muukeelse-

test noortest, samas kui vanematest inimestest andis sar-

nase hinnangu 19,2–19,5% (joonis 163). Murettekitavale 

tendentsile, kus teisest rahvusest32 Eesti kodanike usaldus 

võimuinstitutsioonide – kaitseväe, kohtusüsteemi, valitsu-

se, presidendi, riigikogu ja politsei – vastu on alla keskmise 

(kõigist vastajatest), viidatakse ka 2015. aasta lõimumis-

monitooringus. Noorte (15–24-aastased) mitte-eestlaste 

suurem usaldus kohtusüsteemi vastu annab lootust, et 

pealekasvav põlvkond toetab riigi institutsioone oma vane-

matest enam. Siiski tuleb siin meeles pidada, et tegemist 

on vanusegrupiga, kes ei osale veel aktiivselt poliitilises ja 

ühiskondlikus elus33.

2015. aasta lõimumismonitooringus tuuakse välja, et usal-

dus riigi eri institutsioonide vastu (sh ka kohtusüsteemi ja 

politsei vastu) võib olla seotud inimese ja Eesti suhtega ja 

inimeste meediakasutusega – eestikeelse meedia jälgijate 

samastumine Eestiga, enese ühiskonna osana tundmine 

ja usaldus institutsioonide vastu on märgatavalt suurem 

kui Vene meediale suunatud inimestel. Passiivsed meedia-

kasutajad34 on ka muudel alustel ühiskonnaga nõrgemini 

sidustatud. Neid iseloomustab väike usaldus Eesti institut-

sioonide vastu ning nad tunnevad sagedamini, et neist ei 

sõltu midagi35.

31 Mitte eesti keelt koduse keelena kõnelevad inimesed (sh vene 
keelt koduse keelena kõnelevad inimesed).

32 Integratsiooni monitooringus kogutakse andmeid rahvuse, kuid 
analüüsi aluseks olevas uuringus vastaja koduse keele kohta. 
Seega ei ole andmed üks ühele võrreldavad, kuid arvestades, et 
valdavalt inimese rahvus ja emakeel kattuvad, pakuvad integrat-
siooni monitooringu tulemused käesoleva analüüsi tulemustele 
siiski asjakohast tausta.

33 Kallas, K., Kivistik, K. (2015). Kodakondsus, poliitiline enesemää-
rang ja osalemine. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2015. Uuringuaruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute Instituut, 
Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis.

34 Passiivne meediakasutaja on grupp, mille puhul on infoallikana 
ühtviisi ebaolulised kõik meediakanalid, kuigi olulisemad on ve-
nekeelsed. Sellesse gruppi kuulujad ka kõige madalama infor-
meeritusega inimesed.

35 Seppel, K. (2015). Meedia ja infoväli. Eesti ühiskonna integrat-
siooni monitooring 2015. Uuringu aruanne. Tallinn: Balti Uurin-
gute Instituut, Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

joonis 161. 
15-aastaste ja vanemate hinnang väitele 

„Kohtud Kohtlevad eestis KõiKi ühtemoodi” (%)
Allikas: ESS 2012 (n = 2227)

joonis 162. 
hinnang väitele „Kohtud Kohtlevad eestis KõiKi ühtemoodi” 

vanuserühmade järgi
Allikas: ESS 2012 (n

15–24
 = 321, n

25–49
 = 833, n

50 ja enam
 = 1072)

joonis 163. 
hinnang väitele „Kohtud Kohtlevad eestis KõiKi ühtemoodi” 

Koduse Keele ja vanuserühmade järgi (%)
Allikas: ESS 2012 (n

eestikeelsed
 = 1625, n

muukeelsed
 = 600)
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usaldus politsei vastu36

Indikaatori analüüsimiseks on kasutatud Euroopa sot-

siaaluuringu küsimust „Kuivõrd usaldate Eesti polit-

seid?“. Tunnuse „Kuivõrd usaldate Eesti politseid?” 

mõõtmiseks kasutatakse skaalat nullist kümneni (0 – ei 

usalda üldse, 10 – usaldan täielikult). Politseid pigem või 

täielikult usaldavateks inimesteks on loetud need, kelle 

hinnang on vahemikus 6–10, ning kasutatud on nende 

vastuste sageduste summat. Sellist lähenemist on skaa-

lade määratlemisel kasutatud paljudes uuringutes37, mis 

keskenduvad elanike usalduse (sh usaldus õigussüsteemi 

vastu) uurimisele Euroopa eri riikides. 

2012. aastal usaldas Eesti politseid 58,5% vastajatest (joo-

nis 164), 2010. aastal oli nende inimeste osakaal 63,3% ja 

2008. aastal 61,4%. Leedu vastajate seas on 2012. aastal 

politseid usaldavaid inimesi mõnevõrra vähem (53,3%), 

kuid üldiselt on Eesti ja Leedu näitajad suhteliselt sarna-

sed. Seevastu Soomes usaldab politseid pigem või täieli-

kult 92,8% inimestest ning Suurbritannias 72,4%. 

Usaldus Eesti politsei vastu sõltub vastaja kodusest kee-

lest. Kodus eesti keelt kõnelevad inimesed usaldavad po-

litseid enam kui muud keelt koduse keelena kõnelevad 

inimesed – kui eestikeelsetest usaldavad politseid pigem 

või täielikult 66,3%, siis muukeelsetest usaldavad politseid 

39% (joonis 165). 

inimeste arvamus, Kas nende õigused on
Kehtivas õigussüsteemis Kaitstud 

Euroopa sotsiaaluuringus on küsitud, kuivõrd usaldavad ini-

mesed Eesti õigussüsteemi, seejuures on õigussüsteemi all 

mõeldud kogu õigusmõistmist, sh kohtuid ja seadusi. Küsi-

muse, kuivõrd usaldate Eesti õigussüsteemi, puhul kasutati 

skaalat nullist kümneni (0 – ei usalda üldse, 10 – usaldan 

täielikult). Õigussüsteemi pigem või täielikult usaldavateks 

inimesteks on loetud need, kelle hinnang on vahemikus 

6–10 ning kasutatud on nende vastajate sageduste summat. 

2012. aasta andmete põhjal usaldas Eesti õigussüsteemi 

pigem või täielikult 43% vastanutest (joonis 166), 2010. 

aastal oli selliste inimeste osakaal 46,2% ja 2008. aastal 

39,7%. Soome ja Suurbritanniaga võrreldes on Eesti vasta-

nute usaldus õigussüsteemi vastu väiksem – Soomes usal-

das õigussüsteemi 2012. aastal 78,7% (2010. aastal 78,3% 

ja 2008. aastal 80,4%) ja Suurbritannias 53% vastanutest 

(2010. aastal 47,1% ja 2008. aastal 47,2%). Seevastu Lee-

du inimestest usaldas riigi õigussüsteemi 2012. aastal vaid 

27,1% (2010. aastal 15,4%).

36 Ka neid küsimusi käsitlevad ISSP uuringu erinevad moodulid, see-
juures ESS ja ISSP temaatiliste moodulite perioodilisus on erinev 
ja nad võivad katta erinevaid ajahetki.

37 Näiteks: Van de Walle, S. (2009). Trust in the justice system: A 
comparative view across Europe. Prison Service Journal 183, pp. 
22-26; Van de Walle, S., Raine, J.W. (2008). Explaining attitudes 
towards the justice system in the UK and Europe. Ministry of Jus-
tice Research Series 9/08.

joonis 165. 
15-aastaste ja vanemate inimeste usaldus 

eesti politsei vastu Koduse Keele järgi (%)
Allikas: ESS 2012 

(n
eestikeelsed

 = 1675, n
muukeelsed

 = 663)

joonis 166. 
15-aastaste ja vanemate inimeste usaldus 

eesti õigussüsteemi vastu (%)
Allikas: ESS 2012 (n = 2308)

joonis 164. 
15-aastaste ja vanemate inimeste usaldus 

eesti politsei vastu (%)
Allikas: ESS 2012 

(n = 2339)
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joonis 167. 
eesti õigussüsteemi usaldavad vastajad 
Koduse Keele, vanuse ja tegevuspiirangu 

olemasolu järgi (%)
Allikas: ESS 2012 

(n
eestikeelsed

 = 1658, n
muukeelsed

 = 650, n
15–24

 = 337, n
25–49

 = 854, n
50 ja enam

 = 1118, n
oluline tegevuspiirang

 = 253, n
vähesel 

määral tegevuspiiranguga
 = 380, n

tegevuspiirang puudub
 = 1675)

Analüüsides usaldust õigussüsteemi vastu vastavalt kodu-

sele keelele, on näha, et eesti keelt koduse keelena ka-

sutavate inimeste seas on neid vastajaid, kes pigem või 

täielikult usaldavad Eesti õigussüsteemi, pea poole roh-

kem kui muud keelt koduse keelena kõnelevate inimeste 

seas. Konsultatsioonis rahvusvähemuste esindajatega too-

di välja, et õiguskindlus ja keeleoskus võivad olla omava-

hel seoses ehk inimene, kes ei valda riigikeelt, tunneb end 

ka õigussüsteemis nõrgemalt, kuna ta tunneb, et ei suuda 

end kaitsta.

Usaldus õigussüsteemi vastu väheneb mõnevõrra ka vanu-

se kasvades – nooremad usaldavad õigussüsteemi enam 

kui vanemad inimesed. Ka tegevuspiirangu olemasolu järgi 

võib välja tuua, et inimesed, kel on oluline tegevuspiirang, 

usaldavad õigussüsteemi mõnevõrra vähem kui need vas-

tajad, kellel on vähene tegevuspiirang või kellel tegevuspii-

rang puudub (joonis 167). 

10.3. Kinnipeetavate Kohtlemine

•	 Kinnipeetavate osakaal vastavas rühmas

 Indikaator mõõdab kinnipeetavate osakaalu kogu rah-

vastikust ning nende osakaalu vaatlusalustes rühmades. 

•	 Vanglaametnike käitumine vangidega

 Indikaator mõõdab seda, kui sageli puutuvad kinnipee-

tavad kokku vanglaametnikepoolse kiusamise, karista-

mise, ahistamise jms-ga. 

oluKord eestis

Kinnipeetavate osaKaal vastavas rühmas

Kinnipeetavate arv (süüdimõistetud ja vahialused kokku, 

ilma arestimajadeta) 2014. aasta lõpu seisuga oli kokku 

2921. Seega oli Eestis 2014. aasta lõpu seisuga keskmi-

selt 222 kinnipeetavat 100 000 elaniku kohta. Kinnipee-

tavate arv on perioodil 2004–2014 olnud üldiselt pidevas 

kahanemises, alates 2007. aastast on kinnipeetavate arv 

suhteliselt stabiilne (joonis 168). Soomes oli 2015. aasta 

mai seisuga 57 kinnipeetavat 100 000 elaniku kohta, Lätis 

264 (2014. aasta aprilli seisuga) ning Suurbritannias 148 

(seisuga juuni 2015)38.

Naissoost kinnipeetavaid oli 2014. aasta lõpu seisuga 

oluliselt vähem kui mehi (kui naissoost kinnipeetavaid oli 

100 000 naise kohta keskmiselt 22, siis meesoost kinni-

peetavate arv 100 000 mehe kohta oli 450). Samuti on 

mitte-eestlastest kinnipeetavaid 2014. aastal oluliselt 

enam kui eestlasi (joonis 169). Kui Eestis moodustasid nai-

sed kõigist kinnipeetavatest 5,3%, siis võrdluseks nii Soo-

mes kui ka Lätis oli naiste osakaal kinnipeetavate seas veidi 

suurem (vastavalt 7,5% ja 7,1%), Suurbritannias oli naisi 

kinnipeetavatest 4,5%. 

38 World Prison Brief andmebaas. International Centre for Prison 
Studies. [www.prisonstudies.org/about-wpb]. 01.10.2015.

joonis 168. 
vanglaasutustes viibivad isiKud 

perioodil 2004–2014, seisuga 31. detsember
Allikas: Statistikaamet

joonis 169. 
Kinnipeetavate arv 2010. ja 2014. aasta 

lõpu seisuga 100 000 elaniKu Kohta
Allikas: Justiitsministeerium, Statistikaamet

* Märkus: 2010. aastal ei ole toodud eestlastest ja muust rahvusest kinnipeetavate arvu 100 000 elaniku kohta,
kuna kuni 2011. aastani on Statistikaameti andmebaasis eestlaste ja mitte-eestlaste arv rahvastikus rännet 
arvestavalt ümber arvutamata. 
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Kinnipeetavaid on kõige enam vanusegrupis 25–44 

(64,6%), 45-aastaseid ja vanemaid on kinnipeetavate 

seas 21,3% ja noori (kuni 24-aastasi) 14,1%. Võrreldes 

kinnipeetavate osakaalu vanusegrupiti meeste ja naiste 

vahel, on näha, et nii naiste kui ka meeste seas on kinni-

peetavaid kõige enam vanuserühmas 25–44. Olulisi eri-

nevusi vanuserühmade vahel naiste ja meeste võrdluses 

ei ole – nii naiste kui ka meeste seas on nii nooremate kui 

ka vanemate vanusegruppide osakaalud suhteliselt sar-

nased (osakaalude erinevused kaks kuni kolm protsendi-

punkti) (joonis 170). 

Mitte-eestlased moodustavad kinnipeetavatest 59,2%, 

mis tähendab nende üleesindatust kinnipeetavate seas, 

võrreldes nende osakaaluga samaealisest rahvastikust. 

Eestlastest kinnipeetavate seas on mõnevõrra enam noori 

(19,4%) kui mitte-eestlaste seas (10,4%). Samas on mit-

te-eestlastest kinnipeetavate seas eestlastega võrreldes 

enam 25–44-aastaseid (joonis 171). Rahvusvähemuste 

suurem osakaal kinnipeetute seas ei ole iseloomulik vaid 

Eestile, vaid tendents on levinud paljudes riikides. Näi-

teks on Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas vangistatute 

seas ebaproportsionaalselt palju mustanahalisi ja etnilisi 

vähemusi39.

vanglaametniKe Käitumine vangidega

Indikaator mõõdab, kui sageli puutuvad kinnipeetavad 

kokku vanglaametnikepoolse kiusamise, väärkohtlemi-

se, ahistamise, karistamise jms-ga. Teema käsitlemiseks 

ei olnud uuringu tegijatele kättesaadav ametlik statisti-

ka40 ning puuduvad esindusliku valimiga uuringud. Sel-

legipoolest avavad vanglaametnike kohtlemise teemat 

paar magistritööd, mida järgnevalt mõningase tausttea-

be saamiseks tutvustatakse. Näiteks uuris Karafin41 oma 

magistritöös kiusamist ühes Eesti vanglas. Küsitluse täitis 

105 meessoost süüdimõistetud kinnipeetavat. Tööst sel-

gus, et 18,1% vangidest olid küsitlusele eelnenud nädala 

jooksul langenud kiusamise ohvriks ja 17,1% liigitas au-

tor kiusajaks ja ohvriks (juhul, kui vastaja märkis samal ajal 

ka kaaslase kiusamisele ise ohvriks langemise). Kiusajat 

kirjeldades mainisid kinnipeetavad sagedasti (13,5% ehk 

19 vastust) kiusajana mõnd vanglapersonali liiget, kõige 

enam julgeolekutöötajat või valvurit. Töös uuriti ka kinni-

peetavate arvamusi töötajate sekkumise kohta kiusamise 

puhul, kus umbes pooled vastanutest (52,9%) leidsid, et 

töötajad sekkuvad, kuid 48 kinnipeetavat (47,1%) väitsid, 

et töötajad ei sekku kiusamise korral. Viimase puhul leiti, 

et töötajad suhtuvad kiusamisse ükskõikselt (49,2%), töö-

tajad ei ole kiusamisest teadlikud (37,7%) ning 14,8%-l (9 

vastanut) juhtudel leiti, et töötajad suhtuvad teatud kin-

nipeetavate kiusamisse soosivalt ning arvati, et töötajad 

soovivad ise kinnipeetavaid kiusata või pooldavad teatud 

39 Global Prison Trends 2015. Special focus. Pulled out section. 
Drugs and imprisonment. (2015). London: Penal Reform Interna-
tional Head Office. 

40 Justiitsministeeriumil ei olnud võimalik ametlikke andmeid uurin-
gu tegijatele enne uuringu lõppemist edastada.

41 Karafin, L. (2013). Kiusamise olemus ja ulatus ühe vangla näitel. 
Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. 

kuriteo toime pannud inimeste kiusamist. Seejuures aval-

dasid umbes neljandik uuritavatest lisamõtteid kiusamise 

teemadel, kus kõige sagedamini avaldati arvamust tööta-

jatepoolse kiusamise kohta (13 vastanut). Vastanute arva-

tes kiusab personal kinnipeetavaid ning põhiliselt mainiti 

kiusajatena valvureid või julgeolekutöötajaid.

Palginõmm uuris oma magistritöös42 naiskinnipeetavate 

elutingimusi Harku ja Murru vangla Harku vangistusosa-

konnas. Küsitlusele vastasid 72 naiskinnipeetavat. Tööst 

selgus, et Harku vanglas kartis viimase kuu aja jooksul 

oma turvalisuse pärast 28% naistest. Need, kes tundsid 

end ohustatuna, nägid ohustajatena teist kinnipeetavat 

(100%), mitut kinnipeetavat korraga (40%), vanglaamet-

nikku (15%) või tervishoiutöötajat (10%). Samas hindas 

68% oma läbisaamist vanglaametnikega heaks. Naiskinni-

peetavatest 17% väitis, et neid on korrale kutsunud või läbi 

otsinud meessoost vanglaametnik. 

10.4. tsiviilvaidlused

•	 Teadlikkus võrdõigusvoliniku institutsioonist 

 Indikaator kirjeldab inimeste üldist informeeritust sooli-

se võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku insti-

tutsioonist ning valmisolekut ja soovi oma õiguste kait-

seks voliniku poole pöörduda. 

oluKord eestis

teadliKKus soolise võrdõigusliKKuse 
ja võrdse Kohtlemise voliniKu 
institutsioonist

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ins-

titutsiooni tuntuse ja usaldusväärsuse kohta Eesti elanike 

seas pakub sobivaid andmeid 2013. aasta soolise võrdõi-

guslikkuse monitooring43. LGBT rühma ja puudega inimes-

te rühma kohta puuduvad siiski monitooringus vastavad 

andmed. Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu küsitluse 

valim hõlmab kokku 1500 Eesti elanikku. Küsitlusest sel-

gus, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise vo-

liniku institutsioonist olid 2013. aastal teadlikud peaaegu 

pooled vastanutest – 48,4% (joonis 172). Analüüsis rüh-

made lõikes jäid vaatluse alt välja need vastanud, kes ei 

osanud vastata.

Meestest on voliniku institutsioonist informeerituid 53,3% 

ning naistest 48,7%. Vanuselises jaotuses on teadlikkus 

voliniku institutsioonist kõige kõrgem vanuses 25–44 aas-

tat (58,9%) ning madalaim noorte, kuni 24-aastaste ning 

üle 65-aastaste vanuserühmas (ligikaudu 40%). Voliniku 

institutsiooni olemasolust on teadlikud 56,9% eestlastest 

ning 33,9% mitte-eestlastest. 

42 Palginõmm, H. (2013). Naiskinnipeetavate elutingimused Harku 
ja Murru vangla Harku vangistusosakonna näitel. Magistritöö. 
Tartu: Tartu Ülikool. 

43 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2013). Tallinn: Sotsiaalmi-
nisteerium, Faktum & Ariko. 
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Noored (kuni 24-aastased) mehed on voliniku institutsioo-

nist teadlikumad kui noored naised. Ka 65–74-aastased 

mehed teavad voliniku institutsiooni olemasolust sage-

damini kui sama vanusegrupi naised. Naiste informeeri-

tus voliniku asutusest on meeste omast kõrgem vanuses 

25–44 eluaastat. Siit ilmneb, et meeste teadlikkus institut-

sioonist on ühtlane kogu elukaare jooksul, sellal kui nais-

te puhul on institutsioon olulisem ja paremini tuntud just 

25–44-aastaste seas.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemuste järgi 

pöörduks ebavõrdse kohtlemise korral voliniku poole ligi-

kaudu 34% vastanutest, seejuures 32,2% ei osanud selle-

le küsimusele vastata (joonis 172). Järgnevalt on rühmade 

kaupa analüüsist välja jäetud need vastanud, kes ei osanud 

küsimusele vastata. Oluline erinevus tuleb küsimuses esile 

naiste ja meeste hinnangutes. Naistest pöörduks problee-

mi ilmnemisel voliniku poole 57% vastanutest ning mees-

test 41,8% vastanutest. Vanuse kasvades inimeste tahe 

voliniku institutsioonilt abi saada kahaneb. Nii pöörduks 

näiteks kuni 24-aastastest noortest voliniku poole 62,9% 

ning üle 45-aastastest vaid ligikaudu 43%. Märkimisväär-

ne erinevus voliniku institutsiooni suhtumises tuleb esile ka 

rahvuse lõikes. Ehkki mitte-eestlaste hulgas on teadlikkus 

voliniku asutusest oluliselt madalam kui eestlaste seas, siis 

diskrimineerimise korral võtaksid voliniku institutsiooniga 

ühendust 57,6% kõigist uuringule vastanud mitte-eest-

lastest ning 46,9% uuringus osalenud eestlastest. Nii mit-

te-eestlaste kui ka eestlaste seas on voliniku institutsiooni 

toimimise suhtes optimistlikumad naised (mõlemal juhul 

erinevus ligikaudu 14%). Naiste osakaal võimalike voliniku 

poole pöördujate seas on suurem kõigis vaadeldavates va-

nusegruppides. Sellele võib anda kaks põhjendust. Esiteks 

kajastatakse avalikkuses kõige enam voliniku tegevust just 

soolise diskrimineerimise juhtumite lahendamisel. Teiseks 

oli soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 

ametikoha eelkäijaks kuni 2009. aastani soolise võrdõigus-

likkuse voliniku ametikoht. 

Uuringu järgi põhjendavad inimesed volinikuga kontakti-

võtmisest loobumist üsna erinevalt. Enamik, kes põhjendu-

si esitasid, olid seisukohal, et ebavõrdse kohtlemise korral 

saadakse ise hakkama. Mõnevõrra sagedamini toodi esile 

ka vajaduse puudumist. Samuti ei osata näha ette olukor-

da, millal võiks voliniku poole pöördumist vaja minna. Ka-

heldi ka voliniku institutsiooni vajalikkuses, oldi seisukohal, 

et voliniku institutsioon ei otsusta midagi sisulist, ning ei 

usutud voliniku institutsiooni võimesse reaalseid problee-

me lahendada. 

joonis 172. 
15–74-aastaste elaniKe teadliKKus 

soolise võrdõigusliKKuse ja võrdse Kohtlemise 
voliniKu institutsioonist ning valmidus pöörduda 
vajaduse Korral vastava institutsiooni poole (%)

Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 (n = 1500) 

joonis 170. 
naiste ja meeste osaKaal Kinnipeetavatest* 
vanuserühmiti 2014. aasta lõpu seisuga (%)

Allikas: Justiitsministeerium

joonis 171. 
eestlaste ja mitte-eestlaste osaKaal Kinnipeetavatest 

vanuserühmiti 2014. aasta lõpu seisuga (%)
Allikas: Justiitsministeerium

* Tulevikus võib kaaluda indikaatori ülesehitamist pigem üle- ja alaesindatuse mõõtmisele.
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10.5. olulisimad tulemused

•	 2014. aastal registreeriti vägistamisi 147, millest koh-

tusse saadeti 73 kuriteojuhtumit. Registreeritud vä-

gistamiste puhul oli kannatanu keskmine vanus 17,4 

aastat.

•	 2014. aastal oli perevägivallajuhtumeid 2721. Perevägi-

vallatsejatest 88% olid mehed ja ohvritest 82% naised. 

Kohtusse jõuavad eelkõige keerulisemad või korduvad 

perevägivallajuhtumid – 2011. aasta või 2013. aasta 

esimesel poolaastal registreeritud perevägivallakurite-

gudest on jõudnud või jõuab kohtulahendini vähemalt 

34–35% kriminaalasjadest.

•	 Kuigi viimati registreeriti üks vaenu õhutamise (ka-

ristusseadustik § 151) juhtum Eestis 2006. aastal, 

näitavad uuringud siiski, et vaenu õhutamise juhtu-

meid (vihakuritegusid) võib olla enam. Vastavalt las-

te hälbiva käitumise uuringule väitis 8,1% lastest, et 

on langenud vihakuriteo ohvriks. Seejuures langevad 

vihakuritegude ohvriks tüdrukutega võrreldes (5,4%) 

mõnevõrra sagedamini poisid (6,7%). LGBT inimes-

test 56% arvab, et nende viimane füüsilise ja/või sek-

suaalse vägivalla ohvriks langemine leidis aset nende 

LGBT gruppi kuulumise tõttu.

•	 Muu koduse keelega inimesed usuvad eesti keelt kõ-

nelevate inimestega võrreldes vähem, et Eestis koht-

levad kohtud kõiki ühtemoodi – kui eesti kodukeele-

ga inimestest leiab 40,9%, et Eesti kohtud kohtlevad 

kõiki ühtemoodi, siis muud kodust keelt kõnelevatest 

inimestest on sel arvamusel vaid 20,3%. Nooremad 

(15–24-aastased) leiavad vanematega võrreldes mõ-

nevõrra enam, et Eestis kohtlevad kohtud kõiki ühte-

moodi (vastavalt 38,9% ja 34,1%–35,5%).

•	 Eesti keelt koduse keelena kõnelevad inimesed usal-

davad politseid enam kui muu keele kõnelejad (vasta-

valt 66,3% ja 39%).

•	 Eesti õigussüsteemi usaldavad eesti keelt koduse kee-

lena kõnelevad inimesed pea poole rohkem kui muu-

keelsed (vastavalt 49,9% ja 25,5%) ning nooremad 

usaldavad õigussüsteemi enam kui vanemad inime-

sed (vastavalt 50,4% ja 39,4%). Olulise tegevuspii-

ranguga inimesed usaldavad õigussüsteemi mõnevõr-

ra vähem (33,6%) kui need, kellel on vähene tege-

vuspiirang (41,3%) või kellel tegevuspiirang puudub 

(44,8%).

•	 Eestis moodustasid naised kõigist kinnipeetava-

test 5,3% ning kõige enam on kinnipeetavate seas 

25–44-aastaseid (64,6%). Mitte-eestlasi on kinni-

peetavate seas enam kui eestlasi (vastavalt 59,2% ja 

40,8%).
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Sotsiaalsete gruppide ühiskondlik ja sotsiaal-majanduslik 

heaolu sõltub sellest, kas ja mil määral on nad valmis sek-

kuma poliitilistesse otsustusprotsessidesse ning mil määral 

on neil ühiskonnas hääl ja juurdepääs võimule. Alateema 

eesmärk on seega anda ülevaade, millised on erinevate 

ühiskonnagruppide võimalused poliitikas osalemisel. 

Võimu ja hääle alateema indikaatorite (tabel 26) ülesan-

ne on kirjeldada erinevate ühiskonnagruppide esindatust 

võimu teostamisel ning motivatsiooni ja võimalusi olla 

kaasatud riigi ja kohaliku tasandi arengu suunamisse ja 

vastavate poliitikasuundade kujundamisse. Indikaato-

rid on jaotatud kolme rühma, millest igaüks võimaldab 

hinnata tunnusgruppide suhtelist positsiooni poliitilises 

elus. Reaalse võimu teostamise indikaatorid näitavad eri 

gruppide huvi ja ligipääsuvõimalusi võimu teostada ning 

poliitikate kujundamises kaasa rääkida. Poliitilise esin-

datuse indikaatorid hindavad eri elanikkonnarühmade 

potentsiaalset mõju poliitikasuundade kujundamisel. Eri 

gruppide võrdsem esindatus võimu teostamisel suuren-

dab poliitika tasakaalustatust ning parandab selle kvali-

teeti. Tunnetatud võimu indikaatorid annavad teadmist 

selle kohta, kuidas tajuvad eri rühmad enda olulisust ning 

võimalusi riigi ja kohaliku tasandi arengu kujundamises 

osaleda. Kui teatud tunnusgrupid tajuvad end võimust ja 

poliitilistest otsustusprotsessidest distantseerituna, võib 

see neid ühiskonnast võõrandada ja nii kahaneb demo-

kraatliku valitsemise kvaliteet. 

11. VÕIM ja hääL

tabel 26. 
võim ja hääl indiKaatorid*

Indikaator Alateema Rühmad Andmete kogumise sagedus

Inimeste osakaal, kes hääletavad üldvalimistel1 Reaalne võimu 
teostamine

Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS) 
Perioodiline uuring (ISSP)

Riigikogusse kandideerinute ja valitute suhtarv Reaalne võimu 
teostamine

Sugu, vanus Perioodilised andmed 
(Vabariigi Valimiskomisjon

Kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerinute ja 
valitute suhtarv

Reaalne võimu 
teostamine

Sugu, vanus Perioodilised andmed 
(Vabariigi Valimiskomisjon

Parlamenti ja kohalikesse omavalitsustesse valitud esindajad Esindatus Sugu, vanus Perioodilised andmed 
(Vabariigi Valimiskomisjon)
Perioodiline uuring (SVM)2

Riigi osalusega ning börsiettevõtetes juhtivatel kohtadel 
töötamine

Esindatus Sugu, vanus Perioodilised andmed (e-äriregister)
Perioodiline uuring (SVM)3

Inimeste osakaal, kes usuvad, et neil on kohalikul tasandil 
võimalik mõjutada poliitilisi protsesse

Tunnetatud võim Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS)

Inimeste osakaal, kes võtsid ühendust parlamendisaadikute ja 
teiste valitud esindajatega, osalesid avalikel koosolekutel, 
demonstratsioonidel või kirjutasid alla petitsioonile viimase 
aasta jooksul

Tunnetatud võim Sugu, vanus, kodune keel, 
tegevuspiirangu olemasolu

Perioodiline uuring (ESS) 
Perioodiline uuring (ISSP)

* Märkus: põhiindikaatorid on halli taustaga ja lisaindikaatorid värvilise taustaga.
1 Siin võiks edaspidi arvestada nii Riigikogu, KOV kui Europarlamendi valimisi.
2 Võimaldab hinnata, kas avaliku arvamuse kohaselt peaks Riigikogus/KOVs/valitsuses olema rohkem naisi.
3  Võimaldab hinnata, kas avaliku arvamuse kohaselt peaks ettevõtete juhtide seas olema rohkem naisi.
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11.1. reaalse võimu teostamine

•	 Inimeste osakaal, kes hääletavad üldvalimistel 

 Indikaator mõõdab eri gruppide võimalusi, valmisolekut 

ja tahet riigi poliitikat mõjutada.

•	 Riigikogusse kandideerinute ja valitute suhtarv

 Indikaator mõõdab eri gruppide valmisolekut ja võima-

lust riigis võimu teostada. 

•	 Kohaliku omavalitsuse valimistel kandideerinute 

ja valitute suhtarv 

 Indikaator mõõdab eri gruppide valmisolekut ja võima-

lust kohalikul tasandil võimu teostada.

inimeste osaKaal, 
Kes hääletavad üldvalimistel 

Poliitilise esindusorgani valimistel osalemine näitab riigi ela-

nike valmisolekut ja tahet riigi eri võimutasandite poliitikat 

mõjutada. Enamasti hinnatakse uurimustes seda näitajat 

valimisaktiivsuse alusel, kus eri tunnusgruppide osakaalud 

põhinevad valijaskonnal. Seega ei hõlma valimisaktiivsus 

ranges mõttes kogu riigi elanikkonda. Võrdõiguslikkuse 

mudelis on sobivam kasutada Euroopa sotsiaaluuringu 

andmeid, mis käsitlevad elanike valimisaktiivsust või 

valimistel osalust kogu elanikkonna lõikes. Viimase 

kolme Euroopa sotsiaaluuringu (2008, 2010 ja 2012) 

küsitlusandmed hõlmavad Eestis 2007. ja 2011. aasta 

riigikogu valimisi. Uuringu järgi oli 2007. ja 2011. aasta 

riigikogu valimisel osalenute osakaal kogu rahvastikust 

ligikaudu 60% (joonis 173). Küsitletutest ei käinud vali-

mas keskmiselt 28% ning veidi üle kümnendikul ei olnud 

valimisõigust. 

Euroopa sotsiaaluuringu sobivad võrdlusandmed elanike 

valimisosaluse kohta käsitlevad Leedu 2008., Suurbritannia 

2010. ja Soome 2011. aasta üldvalimisi. Küsitlusandmete 

kohaselt osales Soomes 2011. aasta parlamendivalimistel 

78% küsitletutest. Eestiga võrreldav osalusprotsent (60%) 

oli uuringu kohaselt Suurbritannias, kus käis 2010. aasta 

parlamendivalimistel valimas 65% vastanutest. Kolman-

da võrdlusriigi Leedu üldvalimistest 2008. aastal võttis osa 

52% uuringule vastanutest. Uuringu kohaselt oli võrrel-

davate riikide seas valimisõiguseta inimeste osakaal kõige 

suurem Eestis (12,5%). Soomes oli valimisõiguseta inimeste 

osakaal 8%, Leedus 4% ning Suurbritannias 7%. 

Euroopa sotsiaaluuringu andmed näitavad, et 2007. ja 

2011. aasta Eesti riigikogu valimistel osalemisel oli sooli-

ne tunnus oluline. Naiste osalusprotsent oli selgelt kõrgem 

(60–65%) kui meestel (51–57%) (joonis 174). Kuna 2010. 

ja 2008. aasta uuring puudutab 2007. aasta üldvalimisi 

ning 2012. aasta uuring 2011. aasta üldvalimisi, võib mär-

kida, et valimistel osalenute osakaal kogu elanikkonnast 

on tõusnud 2,8%. Üldine hääletanute arvu kasv on toimu-

nud eelkõige naiste toel. Meeste osalus valimistel on jää-

nud vaadeldaval perioodil enam-vähem samaks (53,7%). 

Küsitletud meeste hulgas on keskmiselt 2,5% tõusnud 

nende isikute osakaal, kel puudub valimisõigus. Naiste 

seas ei ole valimisõiguseta isikute osakaalus vaadeldaval 

perioodil olulisi muutusi. 

joonis 173. 
15- aastaste ja vanemate 

riigiKogu valimistel osalemine, 2008–2012 (%)
Allikas: ESS 2012 

(n
2012

 = 2358, n
2010

 = 1774, n
2008

 = 1646) 

joonis 174. 
15- aastaste ja vanemate 

riigiKogu valimistel osalejate 
sooline jaotus, 2008–2012 (%)

Allikas: ESS 

2012 (n
mehed

 = 1028, n
naised

 = 1340), 2010 (n
mehed

 = 798, n
naised

 = 977), 2008 (n
mehed

 = 734, n
naised

 = 912) 
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Eesti elanikkonna soolised erinevused valimisosaluses on 

mõnevõrra kontrastsemad kui Soomes, Suurbritannias ja 

Leedus. Suurbritannias on naiste ja meeste osalus üldva-

limistel võrdne (ligikaudu 65%), Soomes on veidi (erine-

vus 2%) aktiivsemad naised ning Leedus mehed (erinevus 

2%). Valimisõiguseta isikute sooline jaotus on võrdne Soo-

mes (8,4%) ning Suurbritannias (6,7%). Leedus on meeste 

seas valimisõiguseta isikuid veidi rohkem (6,1%) kui naiste 

seas (3,2%). Eestis on valimisõiguseta mehi rohkem kui 

naisi (2012. aasta valimistel 14,9% mehi ja 11,5% naisi). 

Eesti rahvastiku valimisosaluse vanuselise jaotuse and-

med näitavad teiste võrdlusriikidega sarnast olukorda, kus 

noorte osalus valimistel on kõige tagasihoidlikum. Eesti 

2011. aasta üldvalimistel käis noorte, kuni 24-aastaste va-

nusegrupist hääletamas ligikaudu kolmandik küsitletutest 

(joonis 175)1. Üle 50-aastaste ning 25–49-aastaste seas oli 

valimistel osalenute osakaal üle 60% ning nii mitteosale-

nute kui ka valimisõiguseta inimeste osakaal on nendes 

vanusegruppides võrreldav. Noorte seas on aga valimisõi-

guseta isikute osakaal märgatavalt suurem, ulatudes ligi-

kaudu neljandikuni vastanutest. See on osaliselt seletatav 

sellega, et riigikogu valimistel osalemiseks peab isik olema 

vähemalt 18-aastane, kuid noorte vanusegrupp hõlmab 

15–24-aastaseid. 

Eriealiste meeste ja naiste võrdluse tulemustest nähtub, 

et kõigis vanusegruppides on naiste osalus valimistel 

märgatavalt suurem kui meestel. Üle 25-aastaste naiste 

seas on valijaid ligikaudu kaks kolmandikku, mis on 10% 

kõrgem kui samasse vanusegruppi kuuluvatel meestel. 

Ka noorte seas on naisi valimas käinute seas rohkem. 

Ehkki noorte naiste osalus (42,7%) jääb oluliselt alla va-

nema vanusegrupi naiste vastavale näitajale, ületab see 

siiski ligikaudu 15% võrra noorte meeste vastavat näi-

tajat. Kõigi vanusegruppide puhul ei ole valimisõiguseta 

isikute osakaalu erinevus meeste ja naiste vahel oluline. 

Tegevuspiiranguga inimeste osalust valimistel ning üldisi 

võimalusi ennast poliitikas teostada ei ole Euroopa riiki-

des läbi viidud uuringute kogemusele toetudes kuigi lihtne 

kirjeldada. Samuti on riikide olukorra omavaheline võrd-

lemine sageli komplitseeritud. Olulisemate probleemidena 

on mitmes uuringus esile toodud regulaarsete uuringute 

vähesust, ühtsete uuringustandardite puudust, andmete 

ebaühtlust ning tegevuspiirangu defineerimise keerukust2. 

Poliitikas osalemise tõkked on aga eri tegevuspiirangu vor-

mide puhul erinevad3. Euroopa sotsiaaluuringu küsimusti-

kus on valimisosaluse andmed kättesaadavad tegevuspii-

rangu hinnangulise raskusastme lõikes. Seetõttu on mõist-

lik arvestada, et tunnuse üldistusaste võimaldab rääkida 

eelkõige tegevuspiirangul, mitte kui tajutud või tunneta-

tud erinevusel põhinevast poliitilise osaluse ning kaasatuse 

määrast. 

1 Vt ka Toomla, R. (2011). Kes ei käi valimas? Võrdlev ülevaade 
kolmest Riigikogu valimisest. Riigikogu Toimetised 31, 44–49. 

2 Puudega inimeste õigus poliitikas osaleda (2014). Viin: Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet.

3 Vt ka Vaimse tervise häiretega ja vaimsete puuetega inimeste po-
liitikas osalemise õigus (2010). Viin: Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Amet. 

joonis 175. 
2011. aasta riigiKogu valimistel osalejate 

vanuseline ja sooline jaotus (%)
Allikas: ESS 2012 

(n
21–24

 = 342, n
25–49

 = 858, n
50+

 = 1169) 
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Euroopa sotsiaaluuringu andmetel ei ole Eestis olulise te-

gevuspiiranguga inimeste valimistel osalemine vähese te-

gevuspiiranguga või tegevuspiiranguta inimeste omast 

statistiliselt erinev. Võttes arvesse selle tunnusgrupi suh-

teliselt tõenäolisemat haavatavust poliitikate võimalike ne-

gatiivsete mõjude suhtes, ei saa tulemust siiski ülehinnata. 

Ideaalis võiks tegevuspiiranguga inimeste üldine valimis-

osalus olla suurem kui tegevuspiiranguta inimestel. Sama-

moodi kui kogu rahvastiku näitaja puhul on olulise tege-

vuspiiranguga naised aktiivsemad valijad kui olulise te-

gevuspiiranguga mehed. Uuringu andmetel ei ole olulise 

tegevuspiiranguga inimeste valimistel osalemise aktiivsus 

sõltuv nende rahvusest või kodusest keelest. Eriealiste olu-

lise tegevuspiiranguga inimeste valimiskäitumine aga on 

võrdlusgruppidest mõnevõrra erinev4. Olulise tegevuspii-

ranguga ja vähese tegevuspiiranguga noorte, kuni 24-aas-

taste osakaal valimistel osalenute seas on ligikaudu 10% 

kõrgem, võrreldes tegevuspiiranguta noorte vastava osa-

kaaluga. Olulise tegevuspiiranguga inimeste valimisosa-

lus suureneb vanuse tõustes. Sarnane trend on nähtav ka 

vähese tegevuspiiranguga või tegevuspiiranguta inimeste 

seas, kuid osaluse kasv on nendes gruppides suurem. Üle 

25-aastaste inimeste tegevuspiirangul on selge mõju va-

limiskäitumisele: mida olulisem on tegevuspiirang, seda 

madalam on valimistel osalejate osakaal. 

Euroopa sotsiaaluuringu andmete kohaselt on rahvus-

lik-keelelisel tunnusel oluline mõju Eestis elavate inimeste 

valimiskäitumisele. Kui eesti keelt kõnelevate küsitletute 

seas oli 2011. aasta riigikogu valimistel osalenute osa-

kaal üle 70%, siis muud keelt kõnelevate inimeste seas 

moodustasid hääletamas käinud vaid kolmandiku (joonis 

176)5. Suur erinevus eestikeelsete ja muukeelsete vasta-

nute vahel on osaliselt tingitud asjaolust, et muukeelsete 

inimeste seas on oluliselt rohkem neid, kellel ei ole Eesti 

kodakondsuse puudumise tõttu õigust osaleda riigikogu 

valimistel. Samuti võib muukeelsete elanike madalam osa-

lus valimistel olla tingitud valimiste nn halvemast kättesaa-

davusest, mis puudutab nii info kvantiteeti ja kvaliteeti, sh 

keelt, milles teave on kättesaadav, kui ka tehnoloogilist 

valmisolekut osaleda näiteks e-valimistel. Kommunikat-

sioonikanalite kaudu edastatava valimisteabe ja -reklaami 

sisu ning maht võimaldavad eestikeelsetel valijatel, võrrel-

des muukeelsete valijatega, palju lihtsamini end valimiste 

teemaga kurssi viia ning teadvustada valimistel osalemise 

olulisust. Eelnevatele põhjustele võivad lisanduda ka pet-

tumine riigis ja poliitikas ning arvamus, et inimene ei saa 

hääletamisega midagi Eesti elus mõjutada6.

Nii eestikeelsete kui ka muukeelsete küsitletute seas on 

naised sagedasemad valijad kui mehed7. Euroopa sotsiaal-

4 Vt ka Masso, M., Pedastaar, K. (2006). Puuetega inimeste toime-
tuleku ja vajaduste uuring. Tallinn: Sotsiaalministeerium. 

5 Vrd Lauristin, M., Vihalemm, T. (koost.) (2008). RIP 2008–2013 
vajadus- ja teostatavusuuringute lõpparuanne. Tallinn: Integrat-
siooni Sihtasustus.

6 Vt analüüsi kodanikuaktiivsuse kohta MISA tellitud uuringust 
„Lõimusvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring 2013“ (Nim-
merfeldt jt 2013).

7 Vt ka Toomla, R. (2011). Kes ei käi valimas? Võrdlev ülevaade 
kolmest Riigikogu valimisest. Riigikogu Toimetised 31, 44–49.

uuringu andmetel käis 2011. aasta riigikogu valimistel vali-

mas 75,9% eestikeelsetest naistest ning 63,8% eestikeel-

setest meestest. Muukeelsete naiste puhul oli vastav osa-

kaal 38,9% ning muukeelsete meeste puhul 26,7%. Sa-

muti on nii eestikeelsete kui ka muukeelsete meeste seas 

suurem osakaal valimisõiguseta isikutel. Vanuselises jaotu-

ses on erinevused eestikeelsete ja muukeelsete vastanute 

vahel üsna olulised, kuid need on tingitud peamiselt muu-

keelsete valimisõiguseta vastanute märkimisväärselt kõr-

gemast osakaalust tunnusegrupis. Võib siiski märkida, et 

suurim erinevus on täheldatav eestikeelsete ja muukeelse-

te noorte naiste (kuni 24-aastased) vahel, kus eestikeelsete 

naiste osalus valimistel on ligikaudu 27% suurem. Noorte 

meeste vastavas võrdluses on erinevused väiksemad. Ka 

teistes vanusegruppides on nii eesti- kui ka muukeelsete 

naiste osalus valimistel suurem kui meestel. 

Eestis on viimasel kolmel (2005, 2009 ja 2013) KOV va-

limisel hääletanute koguarv moodustanud 47,4–60,6% 

hääleõiguslike elanike üldarvust. Viimasel kolmel riigiko-

gu valimisel on vastav näitaja olnud 61,9–64,2%. Mõlema 

valitsemistasandi esindusorganite valimistel on täheldatav 

valimisaktiivsuse mõningane suurenemine, mis võib hü-

poteetiliselt olla tingitud ka e-hääletamise populaarsuse 

kasvust valijate seas8. E-hääletamise ametlik statistika ka 

tunnusegruppide kohta on üsna piiratud, võimaldades 

vaadelda vaid hääletanute soolist ning vanuselist jaotust. 

Andmed toovad esile üldised valimisaktiivsuse osakaalud, 

kuid ei anna usaldusväärseid jaotusi kogu rahvastiku lõi-

kes. Vabariigi Valimiskomisjoni andmetel moodustasid 

e-hääletanud9 kõigist hääle andnud isikutest 2013. aasta 

kohalike omavalitsuse volikogude valimistel 21,2% ning 

2015. aasta riigikogu valimistel 30,5%. Nii riigikogu kui ka 

KOV e-hääletamise osalusaktiivsus aastatel 2005–2015 on 

meeste ja naiste vahel olnud suhteliselt võrdselt jaotunud. 

Meeste kõrgeim e-hääletanute osalusprotsent riigikogu 

valimisel on olnud 52% ning naistel 54%. KOV valimistel 

on meeste kõrgeim e-hääletanute osalusprotsent olnud 

54% ning naistel vastavalt 53%. E-hääletuse rakendamise 

algusaastatel 2005–2007 oli mehi e-hääletamisel osalenu-

te seas veidi rohkem kui naisi. Alates 2009. aasta KOV voli-

kogude valimistest on aga omakorda naiste osakaal e-hää-

letamisel olnud mõni protsent suurem kui meestel. E-hää-

letanute vanuselises jaotuses on täheldatav üle 50-aastas-

te valimisõigusega kodanike valimisaktiivsuse mõningane 

kasv. Hiljutised uuringud kinnitavad üldjoontes seisukohta, 

mille järgi e-valimistest osavõtul vähenevad tunnusegrup-

pide erisused. On ennustatav, et e-valijate ja jaoskonnas 

valijate sotsiaalsed profiilid pigem ühtlustuvad10.

8  Alvarez, R. et al. (2009). Internet voting in comparative pers-
pective: The case of Estonia. Political Science and Politics 42, pp. 
497–505. 

9  Vabariigi Valimiskomisjon. Elektroonilise hääletamise statistika. 
[www.vvk.ee/valijale/e-haaletamine/e-statistika/]. 14.07.2015. 

10 Vassil, K. jt (2014). E-valimiste levik Eesti valijate hulgas. Riigiko-
gu Toimetised 30, 116–128; vrd Trechsel, A. H., Vassil, K. (2011). 
Internet Voting in Estonia: A Comparative Analysis of Five Elec-
tions since 2005. Report for the Estonian National Electoral Com-
mittee. Florence: European University Institute.
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riigiKogusse Kandideerinute 
ja valitute suhtarv 

Poliitilistesse esindusorganitesse kandideerimine mõõ-

dab eri gruppide valmisolekut ja võimalust riigis võimu 

teostada. Siinne indikaator on poliitilistesse esindusor-

ganitesse püüdlejate ning valituks osutunute suhtarv. 

Mida suurem on suhtarv, seda väiksem on selle grupi 

võimalus võimu teostada või seda ligipääsmatumad on 

neile riigi või kohaliku tasandi poliitilised otsustusprot-

sessid. Vabariigi Valimiskomisjoni andmetel osutus pe-

rioodil 2007–2015 riigikogusse valituks keskmiselt üks 

kandideerija üheksast ( joonis 177). Keskmiselt kõige 

väiksemad võimalused olid kandideerijatel Riigikogusse 

jõuda 2007. aastal (suhtarv 9,7) ning keskmiselt kõige 

suuremad võimalused 2011. aastal (7,8). 

Suhtarvu soolisest jaotumusest nähtub, et meestel on 

suurem tõenäosus riigikogusse valitud saada kui naistel 

(joonis 178)11. Ehkki vaadeldava perioodi riigikogu valimis-

tel on naiste võimalused valituks saada ajas nii kasvanud 

kui ka kahanenud, on naiste ja meeste tõenäosuse vahe 

riigikokku pääseda püsinud enam-vähem stabiilsena. Nais-

te väiksem tõenäosus riigikogusse jõuda tuleneb ilmselt 

otseselt naissoost kandideerijate märgatavalt väiksemast 

üldarvust võrrelduna meeste sama näitajaga12. 

Riigikogusse valituks osutumise tõenäosus on kõige väik-

sem noorte, kuni 24-aastaste vanusegrupis (suhtarvu 

keskmine 2007–2015 valimistel 19,3) (joonis 179). Kuna 

riigikogusse kandideerimisel on seadusega nõutav vanu-

se alampiir 21 eluaastat, moodustab noorte vanuserühm 

kandideerijate koguarvust ka selgelt kõige väiksema osa. 

Näiteks 2015. aasta valimistel moodustasid kuni 24-aasta-

sed kandideerijad vaid 2%. Kõige suurem tõenäosus riigi-

võimu teostamiseks on aga vanusegrupil 25–49 eluaastat 

(keskmine suhtarv 7,8). Üle 50-aastaste võimalused riigi 

poliitilisse esindusorganisse pääseda on mõnevõrra väik-

semad, ehkki kandideerijate üldarvud on kahe grupi vahel 

enam-vähem võrdsed. 

11 Vt ka Uusmaa, H., Aavik, K. (2014). Naiste ja meeste osalus po-
liitilises otsustusprotsessis ja kodanikuaktiivsuses. Soolise võrdõi-
guslikkuse monitooring 2013. Tallinn: Sotsiaalministeerium.

12 Allik, M. (2010). Millal naised poliitikast kaovad? Teel tasakaa-
lustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II. Tallinn: Sotsiaalmi-
nisteerium. 

joonis 176. 
2011. aasta riigiKogu valimistel osalejate 
rahvusliK-Keeleline ja sooline jaotus (%)

Allikas: ESS 2012 

(n
eestikeelsed

 = 1679, n
muukeelsed

 = 671)

joonis 178. 
riigiKogusse Kandideerinute ja 

valituKs osutunud naiste ja meeste suhtarvud 
2007., 2011. ja 2015. aasta valimistel 

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon 

(2007 n
mehed

 = 711, n
naised

 = 264, 2011 n
mehed

 = 611, n
naised

 = 178, 2015 n
mehed

 = 636, n
naised

 = 236)

joonis 179. 
riigiKogusse Kandideerinute ja 

valituKs osutunute suhtarvud vanusegruppide lõiKes 
2007., 2011. ja 2015. aasta valimistel 

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon 

(2007: n
21–24

 = 23, n
25–49

 = 542, n
50+

 = 410; 2011: n
21–24

 = 18, n
25–49

 = 426, n
50+

 = 345; 2015: n
21–24

 = 18, 

n
25–49

 = 423, n
50

*
+
 = 432)

joonis 177. 
riigiKogusse Kandideerinute ja valituKs osutunute 

suhtarvud 2007., 2011. ja 2015. aasta valimistel 
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon 

(n
2007

 = 975, n
2011

 = 789, n
2015 

= 872)

* Erinevate aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus.
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Soolis-vanuselises jaotuses tuleb eelkõige esile naiste väik-

sem tõenäosus valituks osutuda. Näiteks kuni 24-aastasi 

naisi on riigikogusse kandideerinud väga vähe ning neid 

ei ole viimasel kolmel riigikogu valimisel ka rahvasaadikuks 

valitud (joonis 180). Ka üle 50-aastaste naiste tõenäosus 

riigikokku pääseda on märgatavalt väiksem kui meestel 

kõigis vanusegruppides ning 25–49-aastastel naistel. 

Riigikogusse kandideerinute häälte jaotus näitab toetuse 

osakaalu ning potentsiaalselt ka eri võrdlusgruppide kas-

vavat või kahanevat tõenäosust riigi tasandil poliitilist või-

mu teostada. 2015. aasta riigikogu valimistel moodustasid 

naised 27% kandidaatidest. Valimistel kogusid meeskan-

didaadid 76% ning naiskandidaadid 24% valijate häältest 

(joonis 181). Selline tulemus vastab ka reaalselt riigikok-

ku valitute soolisele kohtade jaotusele. Häälte jaotumine 

meeste ja naiste eri vanusegruppide vahel näitab, et kuni 

24-aastastel naistel ja üle 50-aastastel naistel on potent-

siaalselt mõnevõrra väiksem võimalus riigikokku valituks 

saada kui 25–49-aastastel naistel. 

KohaliKu omavalitsuse valimistel 
Kandideerinute ja valitute suhtarv 

Eestis elavate inimeste jaoks on kohaliku tasandi võimu 

teostamine, otsustusprotsessides osalemine ning ligipääs 

poliitilisele võimule märgatavalt lihtsam kui riigi tasandil. 

Olulist rolli mängivad selles eri võrdlusgruppidele seaduse-

ga tagatud võrdsemad õigused kohaliku tasandi poliitikaid 

kujundada ning võimu teostada (sh kodakondsus, keel, 

vanus, poliitiline kuuluvus). 

KOV volikogude valimiste üldstatistika 2009. ja 2013. 

aastast näitab samuti, et suhteline tõenäosus poliitilise 

esindusorgani kaudu võimu teostada on kohalikul tasan-

dil suurem kui riigi tasandil (keskmised suhtarvud vasta-

valt 5,0 ja 8,7) (joonis 182). Samamoodi nagu riigitasandi 

puhul on ka KOV volikogude kaudu võimule juurdepääs 

meestele lihtsam kui naistele. Nii 2009. kui ka 2013. aasta 

KOV valimistel oli keskmiselt ligikaudu igal neljandal mehel 

ja igal kuuendal kandideerival naisel võimalus olla kaasa-

tud kohaliku poliitika formaalsesse juhtimisse.

Võrdlused on siiski pigem illustratiivsed, kuna tuleks silmas 

pidada, et eri valitsemistasandi võim on nii üksikisikute 

kui ka kogukondade või võrdlusgruppide jaoks eri 

atraktiivsuse ja sotsiaal-ruumilise funktsiooniga. Nii näiteks 

ei pruugi inimesed, kes soovivad kohalikku elu poliitilise 

võimu teostamise kaudu juhtida, olla motiveeritud seda 

tegema riiklikul tasandil ja vastupidi. Võim on skalaarselt 

eristuv ja eristav. Seetõttu on mõistlik vaadelda mudelis 

eri võimutasanditele juurdepääsu võrdseid võimalusi eraldi 

näitajatena. 

joonis 181. 
riigiKogusse Kandideerinute häälte jaotus 

soo ja vanusegruppide lõiKes 2015. aasta valimistel (%)
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 180. 
riigiKogusse Kandideerinute ja 

valituKs osutunute suhtarvud soolis-vanuselises*  lõiKes 
2007., 2011. ja 2015. aasta valimistel 

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 182. 
Kov voliKogudesse Kandideerinute ja 

valituKs osutunud naiste ja meeste suhtarvud 
2009. ja 2013. aasta valimistel 

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

(2009 n
mehed

 = 9385, n
naised

 = 5937; 2013 n
mehed

 = 8872, n
naised

 = 5912)

* Eri aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus.
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Tõenäosuslik juurdepääs kohaliku võimu teostamisele on 

suhteliselt sarnane vanusegruppides 25–49 ja üle 50-aas-

tased, olles veidi suurem koguvalimi keskmisest näitajast 

(suhtarv vastavalt 4,6–5,0 ja 5,0) (joonis 183). Noorema 

vanusegrupi tõenäosuslik võimalus kohaliku tasandi otsus-

tusprotsessides ja juhtimises osaleda on selgelt piiratum 

(keskmine suhtarv 13,8). KOV valimiste (2009, 2013) tu-

lemusi kõrvutades nähtub, et tõenäolise võimu teostamise 

juurdepääs kohalikul tasandil on eri vanusegruppides suh-

teliselt stabiilne näitaja. 

Sama võib öelda ka 2009. ja 2013. aasta KOV valimiste 

statistika alusel vanusegruppe soolise tunnuse alusel eris-

tades (joonis 184). Erand on vaid kuni 24-aastased noored 

naised, kelle võimalused KOV volikogudesse valituks osu-

tuda on märkimisväärselt tõusnud. Samas on selle grupi 

võimalused võrrelduna teiste gruppidega endiselt suhteli-

selt väiksemad (suhtarv 16,5). Ka noorte meeste võimalu-

sed kohalikku elu juhtida ja korraldada on piiratumad kui 

vanematel meestel ja naistel. Tõenäosuslik ligipääsetavus 

kohaliku võimu teostamisele on kõrgem meestel, kes on 

vanemad kui 25 eluaastat (keskmine suhtarv 4,1). 

Võrdlusgruppide potentsiaalne valijaskond on 2013. aasta 

KOV valimiste andmetel suurim üle 25-aastastel meestel 

(72,8%) (joonis 185). Tingliku võrdlusena olgu öeldud, et 

kohaliku tasandi toetus naistele võimu teostamiseks (27% 

valijaskonnast) on üldiselt mõnevõrra suurem kui riigi ta-

sandil (24% valijaskonnast). Sama võrdlust vanusegruppi-

de lõikes jälgides on huvitav märkida, et üle 50-aastaste ja 

eriti noorte naiste toetus võimu teostamisele on kohalikul 

tasandil suurem kui riiklikul tasandil. Näiteks kuni 24-aas-

taste naiste pürgimust kohalikku elu poliitilise esinduskogu 

kaudu edendada toetab võrrelduna samas vanuses mees-

tega 33% valijaskonnast (riigitasandil vastavalt 20%). Sar-

nane trend on täheldatav ka üle 50-aastaste vanusegrupis, 

kus naiste toetus on 27% (riigi tasandil 21%). 

joonis 183. 
Kov voliKogudesse Kandideerinute ja valituKs 
osutunute suhtarvud vanusegruppide lõiKes 

2009. ja 2013. aasta valimistel 
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon 

(2013 n
18–24

 = 1070, n
25–49

 = 7477, n
50+

 = 6237; 2009 n
18–24

 = 1258,  

n
25–49

 = 8346, n
50+

 = 5691)

joonis 184. 
Kov voliKogudesse Kandideerinute ja 

valituKs osutunute suhtarvud soo ja vanusegruppide* lõiKes 
2009. ja 2013. aasta valimistel 

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 185. 
Kov voliKogudesse Kandideerinute häälte jagunemine 

soo ja vanusegruppide* lõiKes 2013. aasta valimistel (%)
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

* Eri aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus.

* Erinevate aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus.
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11.2. esindatus
 
•	 Parlamenti ja kohalikesse omavalitsustesse vali-

tud esindajad

•	 Riigi osalusega ning börsiettevõtetes juhtivatel 

kohtadel töötamine 

 Näitab eri gruppide esindatust otsustusprotsessides 

osalemisel. Indikaator töötab ainult soolises ja vanuseli-

ses lõikes. 

parlamenti ja KohaliKesse 
omavalitsustesse valitud esindajad 

Riigitasandi võimuorganisse valitute suhtarvud näitavad 

reaalset võrdlusgruppide esindatust riigi poliitika kujunda-

misel. Viimaste parlamendivalimiste (2007, 2011, 2015) 

tulemustel moodustavad mehed riigikogus keskmiselt 

78% (joonis 186). Naiste osakaal on keskmiselt 22%, mis 

jääb ligikaudu 2% võrra alla Euroopa keskmise näitaja13. 

Võrdlusriikidest on riigitasandi poliitilise esindusorgani 

koosseisus naiste osakaal suurem Soomes (43%). Lätis 

(23%) ja Suurbritannias (23%) on vastav näitaja sarnane 

Eestiga14.

Riigitasandi reaalse võimu teostamine eri vanusegruppi-

des näitab, et enim on riigikogus esindatud vanusegrupp 

25–49-aastased ning mõnevõrra vähem vanusegrupp üle 

50-aastased (joonis 187). Noorte osakaal riigitasandi polii-

tikate kujundamises on püsivalt väga väike, ulatudes vaid 

paari protsendini. 2015. aasta riigikogu valimiste tulemu-

sel on vanemaealiste osakaal mõnevõrra tõusnud, moo-

dustades ligikaudu 45% riigikogu esindajatest. 

Riigikogu kohtade jaotus soolise ja vanuselise tunnuse jär-

gi näitab, et kuni 24-aastasi naisi ei ole perioodil 2007–

2015 Riigikogusse valitud (joonis188). Ligikaudu kaks kol-

mandikku Riigikokku valitud naistest on vanuses 25–49 

eluaastat. Ka meeste vanusegruppide võrdluses on tähel-

datav sarnane jaotus, kuid meestel ei ole kahe vanema 

vanusegrupi osakaalude vahe nii suur kui naistel. Näiteks 

2015. aasta valimistel on riigikogusse pääsenud meestest 

ligikaudu pooled vanemad kui 50 eluaastat. Noorte mees-

te osakaal riigikogu liikmetest on vaid 1%. 

13 Uusmaa, H., Aavik, K. (2014). Naiste ja meeste osalus poliitilises 
otsustusprotsessis ja kodanikuaktiivsuses. Soolise võrdõiguslik-
kuse monitooring 2013. Tallinn: Sotsiaalministeerium.

14 Women and men in leadership positions in the European Union: 
A review of the situation and recent process (2013). Luxembourg: 
European Commission – Directorate-General for Justice

joonis 186. 
riigiKogusse valitute sooline jaotus 

2007., 2011. ja 2015. aasta valimistel (%)
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 187. 
riigiKogusse valitute vanuseline jaotus 
2007., 2011. ja 2015. aasta valimistel (%)

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 188. 
riigiKogusse valitute soolis-vanuseline* 

jaotus 2007., 2011. 
ja 2015. aasta valimistel (%)

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

* Eri aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus. Ühtlasi oleks võrdluse 
sisukuse huvides otstarbekas vaadata seda kooskõlas nende vanuserühmade esindatusega elanikkonnas – põhimõtteliselt 
ei ole mõeldav, et 21–24-aastaste osakaal Riigikogus oleks võrdväärne 25–49-aastaste rühmaga, kuid võib välja arvestada 
esindatuse.
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KOV volikogudesse valitute osakaalud näitavad reaalset 

võrdlusgruppide esindatust kohaliku poliitika kujundami-

ses ja sotsiaal-majandusliku elukeskkonna arendamises. 

Viimase kahe kohaliku omavalitsuse valimise tulemusel 

moodustasid KOV volikogudesse valitud inimestest mehed 

ligikaudu 70% ning naised 30% (joonis 189). Mõlema 

võrreldava KOV valimise (2009, 2013) puhul on see osa-

kaal sarnane. 

Võrdlusriikidest on kohaliku tasandi poliitilise esindusor-

gani koosseisus naiste osakaal kõrgem Soomes (37%) ja 

Lätis (36%). Eestiga sarnane sooline jaotus on täheldatav 

Suurbritannias (30%). Euroopa Liidus keskmiselt on naiste 

osakaal kohaliku tasandi esindusorganites 32%15. 

Vanuselises lõikes on kohalike poliitiliste esindusorgani-

te kohtade jaotus suhteliselt sarnane riigitasandi vastava 

jaotusega (joonis 190). Siiski on kohaliku võimu teostajate 

hulgas noorte osakaal veidi suurem kui riigitasandi puhul. 

Valimistulemuste võrdluses (2009, 2013) on märgatav üle 

50-aastaste osakaalu suurenemine kohalike omavalitsuste 

volikogudes. 

Soolis-vanuselises jaotuses on olulisem erinevus meeste ja 

naiste osakaalude muutus 25–49-aastaste ja üle 50-aas-

taste seas (joonis 191). Nii naiste kui ka meeste puhul 

on kasvanud vanema vanusegrupi esindatus volikogudes 

ning langenud 25–49-aastaste osakaal. Üle 50-aastaste ja 

25–49-aastaste naiste osakaal on kohalike omavalitsuse 

volikogudes võrdne. Noorte meeste ja noorte naiste esin-

datuse osakaal soolises lõikes on samuti võrdne. 

riigi osalusega ning börsiettevõtetes
juhtivatel Kohtadel töötamine 

Esindatus riigi osalusega ettevõtetes juhirollis näitab riigi 

poliitikate seisukohast oluliste otsustusprotsesside juhti-

mise kättesaadavust vaatlusalustele võrdlusgruppidele. 

Indikaatori puhul on olemas andmed soolise ning vanuse-

lise tunnuse kohta. Eesti riigi osalusega ettevõtete (29) ja 

sihtasutuste (54) juhatuse liikmete koguarv on 148. Kok-

ku on juhatuse liikmetest mehed 76% ning naised 24%. 

Ettevõtete ja sihtasutuste vahel on aga soolise esindatu-

se osakaalud silmapaistvalt erinevad. Naiste osakaal riigi 

osalusega ettevõtete juhatuse liikmete üldarvust on vaid 

5%. Riigi osalusega sihtasutuste puhul on naisi juhatustes 

mõnevõrra rohkem, 34%. Ligikaudu 21%-l ettevõtetest 

on vähemalt üks juhatuse liige naine. Riigi osalusega siht-

asutustest ligikaudu 41%-l on vähemalt üheks juhatuse 

liikmeks naine. Ligikaudu 26% sihtasutustes ei kuulu ju-

hatusse ühtegi meest. Naisi on juhatuses rohkem kui mehi 

vaid ühel sihtasutusel. Mehi ja naisi on võrdselt 7% siht-

asutuste juhatustes. On ilmne, et sooline jaotus ettevõtete 

ja sihtasutuste juhtimises sõltub oluliselt nende tegevus-

valdkonnast ja arvatavasti ka rahast, mille üle otsuseid vas-

tu võetakse. Sihtasutuste sagedasemad põhitegevused on 

seotud kultuuri ja sotsiaalsete protsesside koordineerimise 

15 Women and men in leadership positions in the European Union: 
A review of the situation and recent process (2013). Luxembourg: 
European Commission – Directorate-General for Justice

joonis 189. 
Kov omavalitsuse voliKogudesse valitute 

sooline jaotus 2009. ja 2013. aasta valimistel (%)
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 190. 
Kov voliKogudesse valitute vanuseline* 

jaotus 2009. ja 2013. aasta valimistel (%) 
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

joonis 191. 
Kov voliKogudesse valitute soolis-vanuseline jaotus

*

2009. ja 2013. aasta valimistel (%)
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

* Eri aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus. Ühtlasi oleks võrd-
luse sisukuse huvides otstarbekas vaadata seda kooskõlas nende vanuserühmade esindatusega elanikkonnas – põhimõtte-
liselt ei ole mõeldav, et 21–24-aastaste osakaal KOV oleks võrdväärne 25–49-aastaste rühmaga, kuid võib välja arvestada 
esindatuse.

* Eri aastate valimiste võrdluseks oleks edaspidi hea lisada ka kandideerinute ja valitute kõrgeim vanus. Ühtlasi oleks 
võrdluse sisukuse huvides otstarbekas vaadata seda kooskõlas nende vanuserühmade esindatusega elanikkonnas – 
põhimõtteliselt ei ole mõeldav, et 21–24-aastaste osakaal KOV oleks võrdväärne 25–49-aastaste rühmaga, kuid võib 
välja arvestada esindatuse.
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ning juhtimisega. Nende tegevused on tihti suunatud pi-

gem regionaalse tasandi teenuste osutamisele. Ettevõtete 

põhitegevused on rohkem seotud kas seadusega regulee-

ritud monopoolsete tegevusvaldkondadega (nt radioak-

tiivsete jäätmete käitlemine või teatud liiki hasartmängud) 

või vabaturu suurema konkurentsi tingimustes eri üleriigi-

lise tähtsusega teenuste pakkumisega. Eraettevõtluses on 

juhtivatel kohtadel Eestis traditsiooniliselt mehed ning see-

ga on potentsiaalselt suurema vastutusastmega ettevõtete 

juhtivatele kohtadele kandideerimisel (või nimetamisel16) 

neil ka selge konkurentsieelis. 

Olgu siinkohal võrdlusena toodud ka Tallinna börsi ette-

võtete juhatuste liikmete sooline jaotus17. Tallinna börsi ni-

mekirja kuulub 15 ettevõtet. Neis on kokku 34 juhatuse 

liiget, kellest naised moodustavad 18% ning mehed 82%. 

Ligikaudu 73% ettevõtete juhatustes on ainult mehed. 

Vaid ühel ettevõttel on juhatuses rohkem naisi kui mehi. 

Kõigis ettevõtetes on juhatuses vähemalt üks mees. See-

ga on Tallinna börsi ettevõtete juhatuse liikmete üldarvus 

naiste osakaal suurem kui riigi osalusega ettevõtetes, kuid 

väiksem kui riigi osalusega sihtasutustes. Samuti on Tal-

linna börsi ettevõtete juhatustes naised esindatud mõne-

võrra sagedamini kui riigi osalusega ettevõtetes. Üldises 

plaanis võib aga resümeerida, et sooline jaotumus Tallinna 

börsi ettevõtete juhtorganites ei sõltu ettevõtte tegevus-

valdkonnast ning kohtade arvust ettevõtte juhatuses. Riigi 

osalusega sihtasutustes on aga ettevõtte tegevusvaldkond 

oluline juhtorganites soolist jaotumust mõjutav faktor. 

Euroopa Komisjon koondab alates 2003. aastast andmeid 

Euroopa Liidu riikide suuremate ettevõtete ja valitsusasu-

tuste juhtivatel kohtadel töötavate inimeste soolise esinda-

tuse kohta18. 2014. aasta andmete järgi on naiste osakaal 

võrdlusriikide suuremate börsiettevõtete juhatustes Eesti-

ga sarnane. Lätis oli vastav näitaja 20%, Suurbritannias 

17% ning Soomes 16%. Euroopa Liidus keskmiselt on 

naiste osakaal börsifirmade juhatustes 13%. Väärib mai-

nimist, et mõnevõrra teine on olukord aga börsifirmade 

nõukogudes, kus Eesti jääb nii võrdlusriikidest kui ka ELi 

keskmisest naiste osakaalu näitaja poolest selgelt maha. 

2013. aastal avaldatud raporti järgi on Eestis naisi börsifir-

made nõukogudes vaid 8%, samas kui võrdlusriigid Soo-

me (29%) ning Läti (29%) on selle näitaja poolest ELi juh-

tivriigid ning ka ELi keskmine näitaja on 17%19. 

16 Aavik, K. (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in 
the Estonian Labour Market: An Analysis of Work Narratives of 
Russian-Speaking Women and Estonian Men. Doktoritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

17 Edaspidi võiks seda täiendada ka börsiettevõtete nõukogude liik-
mete soolise jaotuse analüüsiga.

18 European Commission database to monitor the numbers of men 
and women in key decision-making positions. [ec.europa.eu/jus-
tice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_
en.htm]. 03.08.2015. 

19 Women and men in leadership positions in the European Union: 
A review of the situation and recent process (2013). Luxembourg: 
European Commission – Directorate-General for Justice

Vanuselise jaotuse juures on Eesti puhul olulisim välja tuua, 

et nii riigi osalusega ettevõtete ja sihtasutuste kui ka Tallin-

na börsi ettevõtete juhatustes peaaegu ei ole alla 30-aas-

tasi inimesi. Enamik juhtorganitesse kuulujaid on vanuses 

35–60 eluaastat. Börsiettevõtete puhul peegeldab eakam 

juhtkond ühelt poolt stabiliseerunud turujaotust vastava-

tes majandustegevuse harudes ning ka stabiilsemat ma-

janduskeskkonda laiemalt. Suurettevõtete juhtkonnavahe-

tuste põhjus ei ole sageli niivõrd ettevõtte majandustege-

vuse halvenemine, kuivõrd ärivälised tegurid. Seetõttu on 

ka juhtkonnavahetused varasemate aastatega võrreldes 

harvemad ning juhid püsivad ettevõtete eesotsas kauem. 

Riigi osalusega ettevõtete ja sihtasutuste puhul mõjuta-

vad vanuselist jaotumust olulisel määral juhtorganitesse 

kandideerimiseks seatud tingimused, mis sageli eelistavad 

kogenumaid, haritumaid ning eelkõige stabiilset arengut 

garanteerivaid juhte.

11.3. tunnetatud võim 

•	 Inimeste osakaal, kes usuvad, et neil on kohalikul 

tasandil võimalik mõjutada poliitilisi protsesse 

Indikaator mõõdab eri gruppide uskumust mõjutada 

kohaliku tasandi poliitikat ja otsuseid.

•	 Inimeste osakaal, kes viimase aasta jooksul võtsid 

ühendust parlamendisaadikute ja teiste valitud 

esindajatega, osalesid avalikel koosolekutel, de-

monstratsioonidel või kirjutasid alla petitsioonile. 

 Indikaator mõõdab elanike mitteinstitutsionaalses vali-

mistevälises poliitilises tegevuses osalemist.

inimeste osaKaal, Kes usuvad, et neil 
on KohaliKul tasandil võimaliK mõjutada 
poliitilisi protsesse

Euroopa sotsiaaluuringute andmebaasis on küsimused, 

mida oleks võimalik selle indikaatori puhul kasutada: „Mil-

lisel määral lubab Eesti poliitiline süsteem inimestel nagu 

teie otseselt poliitikat mõjutada?“ ja „Kui kindel te olete 

oma võimekuses poliitikas osaleda?“. Nende küsimuste 

kohta puuduvad aga statistilised andmed, kuna need on 

lisaküsimustikus, millega testitakse uuringu metoodikat. 

Küsimuste eesmärk oli välja selgitada, milliseid statistilisi 

erinevusi annavad küsimuse muudetud sõnastus ja eri-

nevad skaalad. Neid küsimusi saab kasutada edaspidistes 

võrdõiguslikkuse mudelile tuginevates perioodilistes uurin-

gutes, kuna Euroopa sotsiaaluuringu 2014. aasta põhikü-

simustikus on vastavad küsimused kaasatud. 

Sarnast küsimust on kasutatud ka 2015. aasta Eesti lõi-

mumismonitooringus elanike poliitilise enesetõhususe ta-

jumise mõõtmiseks20. Uuritakse, kas inimesed usuvad oma 

võimalustesse mõjutada Eesti riigi arengut ning poliitilisi 

20 Kallas, K., Kivistik, K. (2015). Kodakondsus, poliitiline enesemää-
rang ja osalemine. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute Instituut, 
Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis.
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otsustusprotsesse. Selles uuringus keskendutakse aga kit-

salt Eesti kodakondsust omavate ja mitteomavate ning eest-

lastest ja mitte-eestlastest elanike hinnangute võimalikule 

lahknevusele. Uuringu järgi tunnetavad Eesti kodanikud, et 

neil on mittekodanikest oluliselt rohkem võimalik Eesti elu 

mõjutada. Eestlastest ja mitte-eestlastest Eesti kodakond-

sete usk ühiskonna arengu kujundamisel kaasa rääkida on 

suhteliselt sarnane (ligikaudu 50%), kuid eristub selgelt mit-

tekodanike antud enesehinnangust. Mittekodanike seas on 

vaid veidi üle 20% neid, kes arvavad, et nendest sõltub Ees-

ti ühiskonna areng. Noorematel inimestel on kõrgem usk 

enda rolli Eesti arengu kujundamisel. Nii eestlastel kui ka 

mitte-eestlastel on seejuures oma tunnusegrupis võrreldav 

osakaal (46–50%). 

inimeste osaKaal, Kes viimase aasta 
jooKsul võtsid ühendust parlamendi-
saadiKute ja teiste valitud esindajatega, 
osalesid avaliKel KoosoleKutel, 
demonstratsioonidel või Kirjutasid 
alla petitsioonile
 
Tunnetatud võimu teine indikaator keskendub elanike mit-

teinstitutsionaalsele valimistevälisele poliitilisele tegevuse-

le. Indikaatori puhul kasutatakse kolme mõõdikut: elanike 

suhtlus poliitikute ja ametnikega, elanike osalus avalikel 

poliitilistel üritustel ning petitsioonide allkirjastamine. 

poliitiKu, valitsuse või 
Kov ametniKuga ühenduse võtmine 

Euroopa sotsiaaluuringu järgi on Eesti inimeste aktiivsus 

poliitikute ja ametnikega suhtlemisel püsinud 2008–2012 

perioodil 11–15% piires (joonis 193). Uuring ei too eraldi 

välja kodanike ja poliitikute ning kodanike ja valitsus- ning 

KOV ametnike kommunikatsiooni sagedust ega vormi. 

Seetõttu ei ole võimalik täpsemalt määratleda, kas koh-

tumised või muu teabevahetus ametnike ja poliitikutega 

on olnud tingitud eelkõige formaalsete protseduuride ja 

ettekirjutiste täitmistest, inimeste praktiliste vajaduste ning 

huvide rahuldamisest ja/või kogukondliku või muu kõrge-

ma valitsemise tasandi arenguprobleemidele tähelepanu 

juhtimisest või neile lahenduste leidmisest. On tõenäoline, 

et inimesed loodavad sagedamini poliitikute peale kogu-

kondlike probleemide esile kerkimisel kui isiklike või for-

maalsete küsimuste lahendamisel. Samuti on tõenäoline, 

et inimesed kontakteeruvad sagedamini pigem ametnike 

kui poliitikutega. Ühelt poolt on ametnikud olulisel määral 

kodanikele kättesaadavamad kui poliitikud ning teisalt on 

poliitikutel sageli ametnikest vähem (sh seadusega piirit-

letud) vastutust konkreetsete probleemidega tegelemises. 

Poliitikute ja ametnike tagasiside oodatav sisuline kvaliteet 

on seetõttu tavaliselt üsna erinev, nagu on erinev ka valdav 

tagasiside funktsioon (lubadused vs. nõustamine, vahen-

damine). 

2012. aasta Euroopa sotsiaaluuringust selgub, et võrdlus-

riikidest on Suurbritannia elanike aktiivsus poliitikute ja 

ametnikega suhtlemisel kõige lähedasem Eesti vastavale 

joonis 192. 
sooline jaotus riigi osalusega ettevõtete 

ja sihtasutuste juhatustes (%)
Allikas: E-äriregister 

(n
mehed

 = 166, n
naised

 = 42)

joonis 193. 
15-aastaste ja vanemate inimeste ühenduse võtmine 

poliitiKu, valitsuse või Kov ametniKuga 
viimase 12 Kuu jooKsul (%)

Allikas: ESS 

(n
2008

 = 1653, n
2010

 = 1791, n
2012

 = 2375)
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näitajale (15%). Soome elanikud on Eesti elanikest mõne-

võrra aktiivsemad poliitilise võimu ja ametnikega kontak-

teerumisel (18%). Samas Leedus on inimesed märgatavalt 

passiivsemad poliitilise võimu ja ametnikega otsekontakti-

de loomisel kui Eestis (7%). Seega on võrreldes Soome ja 

Suurbritannia kui traditsiooniliselt kõrge poliitilise kultuuri-

ga Euroopa demokraatiatega, Eesti inimeste motivatsioon, 

avatus ja võimalused otsesuhtluseks poliitilise võimuga ar-

vestataval tasemel. 

Poliitikute ja ametnikega otsekontaktide loojate osakaal 

on Eesti meeste ja naiste seas sarnane. Nooremad, kuni 

24-aastased, kalduvad poliitikute ja ametnikega suhtlema 

mõnevõrra vähem kui vanemad elanikud. Samuti on ees-

tikeelsed elanikud (12,6–16,7%) ametnike ja poliitikutega 

suhtlemisel aktiivsemad kui muukeelsed (6,4–7,3%). Ees-

tis 2015. aastal läbi viidud Eesti ühiskonna lõimumismo-

nitooringu tulemused peegeldavad sarnast jaotust21. Sel-

le järgi on muukeelsete elanike üldine otsedemokraatlik 

käitumine ja ootused madalamad kui eestikeelsete elanike 

puhul. Uuringus tõdetakse, et selle põhjused on muuhul-

gas muukeelsete kodanike vähesem usk mitteformaalse-

tesse kodanikualgatustesse üldiselt ning ka elanikkonna 

enamiku hoiakud22. 

petitsioonide allKirjastamine

Euroopa sotsiaaluuringu andmetel on Eesti inimeste soov 

kodanikualgatuse korras sotsiaal-majandusliku elu aren-

damisel ning poliitiliste protsesside suunamisel sõna sek-

ka öelda mõnevõrra kasvanud. Sarnast kasvutrendi kin-

nitab kaudselt ka 2015. aasta lõimumismonitooring23. 

Sotsiaaluuringu järgi oli perioodil 2008–2012 keskmi-

selt 8–10% inimestest viimase 12 kuu jooksul andnud 

allkirja kollektiivsele palvekirjale (joonis 194). Võrreldes 

poliitikute ja ametnikega suhtlemisega, on vastava näi-

taja suhteliselt suur osakaal paljuski tingitud võimalusest 

vahendada petitsioone ajasäästlikult ning madala kulu-

kusega sotsiaalmeedia või avaliku ruumi kaudu. Teatav 

kollektiivne anonüümsus, mida pakub petitsiooni vormis 

kodanikualgatus, sobib sageli ka poliitiliselt passiivsema-

tele kodanikele, kel on küll selge seisukoht riigi, regiooni 

või kohaliku tasandi elu kujundavates küsimustes, kuid 

kes ei ole eri põhjustel motiveeritud selle nimel ise tegut-

sema. Vähem oluline ei ole ka petitsiooni kui poliitilise 

sekkumise vormiline lihtsus ja tavaliselt suhteliselt madal 

abstraktsusaste, mis võimaldab poliitiliselt vähemteadli-

kel kodanikel lihtsamini nõudmistega liituda. 

21 Kallas, K., Kivistik, K. (2015). Kodakondsus, poliitiline enesemää-
rang ja osalemine. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute Instituut, 
Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis.

22 Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti 
elanikkonnas 2011-2012: uuringu raport. (2012). Tallinn: Tallin-
na Ülikool. 

23 Kallas, K., Kivistik, K. (2015). Kodakondsus, poliitiline enesemää-
rang ja osalemine. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute Instituut, 
Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

Võrdlusriikidest on Soome ning Suurbritannia elanike ak-

tiivsus petitsioonide kaudu arvamust avaldada ja poliitikat 

suunata märgatavalt suurem kui Eestis. Suurbritannias 

oli 2012. aasta uuringu kohaselt viimase 12 kuu jooksul 

ligikaudu kolmandik elanikest allkirjastanud kollektiiv-

se pöördumise poliitilise võimu poole. Soomes küündib 

vastav näitaja ligikaudu 25%ni. Leedu elanikud seevastu 

kollektiivsete nõudmiste allkirjastamist nii oluliseks ei pea 

ning seal moodustavad petitsioonidega ühinenud elanik-

konnast vaid ligikaudu 5%. Uuringu tulemusi kõrvutades 

tuleb siiski silmas pidada, et andmetest ei nähtu detail-

semalt, millistele petitsioonidele inimesed allkirju andsid, 

kuidas täpsemalt petitsioonide sisu inimestele selgitati ega 

ka seda, millises vormis ning valdkonnas petitsioonidega 

kodanikud ühinesid. Samuti ei anna uuringu andmed tea-

vet selle kohta, kas allkirjade kogumisel oli seatud piiran-

guid mõnele ühiskonnagrupile (nt kodakondsuse järgi) või 

kas petititsioonid, mida allkirjastati, olid suunatud mõne 

ühiskonnagrupi (usulised, etnilis-keelelised, soolised vms) 

õiguste vastu. Ehkki petitsioonide tõhusus (ja seega ka ini-

meste motivatsioon olla nende kaudu osaline poliitikate 

kujundamisel) on sõltuvuses nii vastavatest seadustest, pe-

titsiooniga tutvumise mugavusest kui ka tõstatavate prob-

leemide sotsiaal-majanduslikust ja skalaarsest olulisusest, 

on siiski ilmne, et Soome ja Suurbritannia poliitilises kul-

tuuris on petitsioonide kaudu poliitikates osalemine süga-

vamalt juurdunud kui Eestis. Märkimisväärset rolli nime-

tatud võrdlusriikide elanike kõrgemas aktiivsuses mängib 

tõenäoliselt ka see, et riigivõim on petitsiooni kui otsede-

mokraatliku valitsemisviisi seadustanud, süstemaatiliselt 

arendanud ning propageerinud24. Eestis on vastav valitsuse 

initsiatiiv olnud siiani tagasihoidlikum. Eelnevalt on vasta-

vat otsedemokraatlikku funktsiooni täitnud märgukirjad, 

üksikisikute arupärimistele vastamised ning rahvahääletu-

sed. 2014. aasta märtsist on Eestis petitsioonide esitamine 

seadusega reguleeritud ning nendele reageerimine valitsu-

sele kohustuslikuks tehtud. Kuna Euroopa sotsiaaluuringu 

kättesaadavad andmed hõlmavad aga varasemat perioodi, 

pole teada, kuidas võiks petitsioonide seadustamine mõju-

tada Eesti elanike vastavat algatust.

Perioodil 2008–2012 tehtud Euroopa sotsiaaluuringute 

järgi on Eestis naised (9,9%) mõnevõrra aktiivsemad pe-

titsioonide allkirjastajad kui mehed (7,6%). Sarnane trend 

on täheldatav ka võrdlusriikides Soomes ning Suurbritan-

nias. Leedus aga toetavad mehed petitsioone sagedamini 

kui naised. Eestis on kollektiivsete palvekirjade allkirjasta-

mise aktiivsuse järgi olulised erinevused täheldatavad ka 

koduse keele ning vanuserühmade lõikes. Eestikeelsed ini-

mesed on tavaliselt aktiivsemad (9,6–11,3%) kui muukeel-

sed (3,5–7,7%) ning 25–49-aastased aktiivsemad (10,3–

13,25) kui nooremad (7,3–9,2%) ja vanemad (5,5–8,8%) 

inimesed. 

24 Vt nt Finnish citizens’s initiative. (www.vrk.fi/default.as-
px?id=706]. 14.07.2015.; The Scottish Parliament's e-Petitioner 
system [www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/petitions/]. 
14.07.2015.; HM Government e-petitions. [petition.parliament.
uk/]. 14.07.2015. 
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joonis 194. 
15-aastaste ja vanemate inimeste 

petitsioonile allaKirjutamine 
viimase 12 Kuu jooKsul (%)

Allikas: ESS 

(n
2008

 = 1653, n
2010

 = 1792, n
2012

 = 2373) 

seadusliKust avaliKust 
demonstratsioonist osavõtt

Sama uuringu andmetel on Eesti inimeste aktiivsus avali-

kest demonstratsioonidest või muudest avalikest mitteins-

titutsionaalsetest protestiaktsioonidest osavõtmisel üsna 

madal (alla 5%). Perioodil 2008–2012 on siiski märgata 

meeleavaldustel osalenute osakaalu mõningast suurene-

mist (joonis 195). 2015. aasta Eesti lõimumismonitooringu 

küsitlusandmed kinnitavad samuti sarnast tõusutrendi25. 

Tuleb aga märkida, et nii sotsiaaluuringu kui ka lõimumis-

monitooringu andmed ei näita detailsemalt, millistest mii-

tingutest on kodanikud osa võtnud. Kuna osalusprotsendi 

muutused on küllaltki väikesed, on võimalik, et aktiivsuse 

kasvu põhjused on eelkõige statistilised, mitte sisulised. 

Osalusprotsendi kasv võib olla tingitud vaid mõne spetsii-

filise ja pigem juhuslikku laadi avaliku massürituse väisa-

misest, millel võib olla ka teatav üsna abstraktsel tasandil 

poliitilise protesti mõõde (nt avalikud tasuta kontserdid 

rahvuspühadel, poliitilise sisuga kultuuriüritused, teises 

maailmasõjas hukkunute mälestusüritused jms). Samuti 

tuleb silmas pidada, et inimeste hinnangud demonstrat-

sioonides osalemisele on sageli tõlgenduslikku laadi. Nii 

näiteks võib protestiaktsioonil juhuslikus auditooriumis 

olemine olla tõlgendatav kui aktsioonis osalemine jne. 

Eesti elanike suhteliselt passiivne osalus avalikel demonst-

ratsioonidel ei ole siiski Euroopa riikide kontekstis mida-

gi erakordset. Pigem vastupidi: võrdlusriikide andmetega 

kõrvutades selgub, et Eestis on elanikud isegi mõnevõr-

ra protestialtimad. Analüüsi kaasatud võrdlusriikidest on 

väikseim avalikel demonstratsioonidel osalejate osakaal 

elanikest Soomes (1,5%). Leedus on vastav näitaja ligikau-

du 2% ning Suurbritannias 3%. Ka selle võrdluse juures 

tuleb siiski silmas pidada, et eri riikide elanike arusaam 

avalikest demonstratsioonidest võib olla mõnevõrra erinev. 

Samas võimaldavad sotsiaaluuringu andmed tõdeda, et 

Eestis ei ole statistiliselt olulist kõrvalekaldumist võrdlusrii-

kide vastavatest näitajatest. 

25 Kallas, K., Kivistik, K. (2015). Kodakondsus, poliitiline enesemää-
rang ja osalemine. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 
2015. Uuringu aruanne. Tartu, Tallinn: Balti Uuringute Instituut, 
Tallinna Ülikool, Poliitikauuringute Keskus Praxis. 

joonis 195. 
15-aastaste ja vanemate inimeste avaliKust 

demonstratsioonist osavõtmine 
viimase 12 Kuu jooKsul (%)

Allikas: ESS 

(n
2008

 = 1655, n
2010

 = 1792, n
2012

 = 2374)
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11.4. olulisimad tulemused

•	 Eestis osalevad naised üldvalimistel aktiivsemalt (60–

65%) kui mehed (51–57%).

•	 Noorte osalus valimistel on elanikkonnast kõige väik-

sem. 

•	 Olulise tegevuspiiranguga inimestest käib valimas sar-

nane osakaal kui vähese tegevuspiiranguga või tege-

vuspiiranguta inimestest. 

•	 Eestikeelsed elanikud on muukeelsetest elanikest ak-

tiivsemad valimistel osalejad. Sool ei ole eri keelelise 

taustaga elanike valimisosaluse võrdluses märkimis-

väärset rolli. 

•	 Meestel on suurem tõenäosus riigikogusse valitud saa-

da kui naistel. Riigikogusse valituks osutumise tõenäo-

sus on kõige väiksem noorte, kuni 24-aastaste vanu-

segrupis. Kõige suurem tõenäosus riigivõimu teosta-

miseks on vanusegrupil 25–49 eluaastat. 

•	 Meestel on suurem tõenäosus KOV volikogudesse va-

lituks osutuda kui naistel. Nooremaealiste võimalused 

kohaliku tasandi otsustusprotsessides ja poliitilises juh-

timises osaleda on piiratumad kui vanemaealistel. 

•	 Mehed moodustavad riigikogus keskmiselt 78% ning 

naised 22%. Enim on riigikogus esindatud 25–49-aas-

tased Eesti kodanikud. Noorte osakaal riigitasandi po-

liitikate kujundamises on püsivalt väga väike, ulatudes 

vaid paari protsendini. 

•	 KOV volikogudesse valitutest moodustavad mehed 

ligikaudu 70% ning naised 30%. Kohaliku võimu 

teostajate hulgas on noorte osakaal veidi suurem kui 

riigitasandil. Nii naiste kui ka meeste hulgas on KOV 

volikogudes tõusnud vanema vanusegrupi esindatus. 

•	 Eesti riigi osalusega ettevõtete ja sihtasutuste juhatuse 

liikmete koguarvust moodustavad mehed 76% ning 

naised 24%. Naiste osakaal riigi osalusega ettevõte-

te juhatuse liikmete üldarvust on 5%. Riigi osalusega 

sihtasutustes on naiste vastav näitaja mõnevõrra kõr-

gem, ulatudes 34%ni. Alla 35-aastaste osakaal Eesti 

riigi osalusega ettevõtete ja sihtasutuste juhatustes on 

marginaalne. 

•	 Ühe aasta jooksul suhtleb keskmiselt 13% Eesti ini-

mestest otse poliitikute ja ametnikega. Poliitikute ja 

ametnikega otsekontaktide loojate osakaal on Ees-

ti meeste ja naiste seas sarnane. Nooremad, kuni 

24-aastased, kalduvad poliitikute ja ametnikega ühen-

dust võtma mõnevõrra vähem kui vanemad inimesed. 

Samuti on eestikeelsed elanikud ametnike ja poliitiku-

tega suhtlemisel aktiivsemad kui muukeelsed. 

•	 Naised, eestikeelsed ning 25–49-aastased elanikud on 

Eestis mõnevõrra aktiivsemad petitsioonide allkirjas-

tajad kui teised võrdlusgrupid. Avalikest demonstrat-

sioonidest osavõtu aktiivsuses ei ole soolisi erinevusi. 

Enamasti on vanemaealiste ning muukeelsete elanike 

osakaal avalikel meelsusüritustel osalemises väiksem. 
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Ühiskonnagruppide ebavõrdsus avaldub eri eluvaldkonda-

des. Siinses võrdõiguslikkuse mudelis kasutatud indikaa-

torite põhjal hinnatult avaldub sooline ebavõrdsus eelkõi-

ge tööelus, turvatundes, hariduses, tervises ja poliitikas. 

Rahvusvähemuste peamised probleemid on seotud ter-

vise, tööelu ja elustandardiga; väga oluline on ka nende 

enda tunnetatud ebavõrdsus ühiskonnas ehk arvamus, et 

kuulutakse diskrimineeritavasse gruppi. Ealine ebavõrd-

sus avaldub peamiselt elu, töö ja elustandarditega seotud 

valdkondades, aga samuti poliitilises esindatuses. Puude-

ga inimeste paljud probleemid saavad alguse ligipääsust 

haridusele ja kajastuvad hiljem ebavõrdsuses töös, sisse-

tulekutes ning elustandardis. LGBT rühma põhiprobleemid 

on tingitud Eesti elanike eelarvamustest ja negatiivsetest 

hoiakutest, mis kajastub ahistamises ning tõrjutuses töö-

kohal ja haridussüsteemis ning probleemides turvalisusega 

(vägivalla ohvriks langemine). 

sooline ebavõrdsus

Soolise ebavõrdsuse puhul on teatud valdkondades eba-

soodsamas olukorras sagedamini naised, teistes aga me-

hed.

Naiste ebasoodsam olukord väljendub kõige selgemalt 

tööelus ja selle üks ilming on suur palgalõhe, mis on osali-

selt tingitud nii horisontaalsest kui ka vertikaalsest soolisest 

segregatsioonist. Probleem ei ole vaid naiste harvem töö-

tamine juhtivatel ning enamtasustatud töö- ja ametikohta-

del, sh börsifirmade juhtide ja sihtasutuste juhtidena, vaid 

ka nende osakaal eri poliitilistes esindusorganites (riigikogu, 

KOV volikogud) on oluliselt väiksem kui meestel. Ebasood-

ne olukord tööturul ning sellega seonduv majandusliku 

sõltumatuse puudumine tingib soolist ebavõrdsust ka teis-

tes eluvaldkondades. Naised langevad meestest oluliselt 

sagedamini seksuaal- ja lähisuhtevägivalla ning muude isi-

kuvastaste kuritegude ohvriks. Sellest tulenevalt on neil ka 

väiksem turvatunne kui meestel. 

Mehed omakorda on ebasoodsamas olukorras tervise ja 

haridusega seotud eluvaldkondades. Nii oodatav eluiga 

kui ka tervena elada jäänud aastate arv on meestel väik-

sem kui naistel. Oodatava eluea puhul erinevus naiste ja 

meeste vahel küll väheneb aja jooksul, kuid tervena elatud 

aastate erisus on püsinud stabiilsena. Mehed ei tunneta 

naistest enam terviseprobleemide olemasolu – tervise ene-

sehinnangu poolest mehed ja naised ei erine. Samas on ter-

visekindlustusega meeste osakaal kõigis vanuserühmades 

väiksem kui naistel ja tervisekäitumise kvaliteedi poolest jää-

vad mehed naistele alla. Ühiskonnas valitsevatest soonor-

midest tingituna käituvad mehed sagedamini riskialtimalt 

ja tervist kahjustaval moel, mis põhjustab meeste surmasid 

varases eas. Sooline ebavõrdsus hariduses tuleneb meeste 

suuremast väljalangevusest põhikoolist ning madalamas 

osavõtus kõrgharidusest. 

rahvus

Rahvusepõhine ebavõrdsus ühiskonnas on tihedalt seotud 

keele, kultuuri ja identiteedi või kuuluvuse aspektidega. 

Eestis on rahvusel põhineva ebavõrdsuse kujunemisel sa-

geli kriitiline tegur puudulik eesti keele oskus. Muust rah-

vusest inimesed tunnetavad puudulikul keeleoskusel põhi-

nevat ebavõrdset olukorda ja kohtlemist ühiskonnas üsna 

teravalt, kuna selle tagajärjed avalduvad nii nende tööhõi-

ves, töötasus kui ka madalamas elustandardis. Riigikeele 

puudulik oskus jätab nad sageli kõrvale avaliku sektori töö-

kohtadest ning piirab osalust poliitilises elus. 

Muust rahvusest inimeste olulised ebavõrdsuse allikad 

ühiskonnas tulenevad ka haridus- ja terviseprobleemidest. 

Hariduses on rahvuse lõikes olulisimad probleemid muu-

keelse koolisüsteemi madalam õppekvaliteet, mida väljen-

davad madalamad õppetulemused (PISA testi tulemused 

on vene õppekeelega koolides madalamad kui eesti õppe-

keelega koolides) ning muust rahvusest õpilaste sotsiaalne 

turvatunne koolis (koolikiusamist kaasõpilaste poolt on ko-

genud rohkem mitte-eesti kodukeelega õpilased). Muust 

rahvusest inimeste tervisekäitumist ja -teadlikkust ilmes-

tavad suurem ülekaalulisus, igapäevasuitsetajate suurem 

osakaal ning väiksem kehaline aktiivsus, võrreldes eestlas-

te vastavate näitajatega. Samuti on mitte-eestlastel eest-

lastega võrreldes suurem abortiivsuskordaja ning suurem 

suremus raskete haiguste tagajärjel.

KOKKUVÕTE
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eri earühmad

Vanuse kasvades sagenevad inimeste terviseprobleemid, 

nõrgeneb positsioon tööturul ning sotsiaalne integreeri-

tus väheneb. Eakate vanuserühma üks olulisem probleem 

on sotsiaalne isoleeritus. Üks selle probleemi väljendus on 

suhteliselt suur enesetappude arv. Eakatel inimestel on sa-

geli väiksem sotsiaalne võrgustik ning madalam sotsiaal-

majanduslik kindlustatus (nt madalam sissetulek, halvem 

positsioon tööturul).

Noorte puhul on ebavõrdse olukorra allikateks eelkõige 

nõrgem positsioon tööturul ning suurem risk sattuda kuri-

tegevuse ohvriks. Noortel on kõrgem vaesusrisk ning nad 

töötavad ametikohtadel, kus tuleb sagedamini ette töö-

õnnetusi. Noored satuvad sagedamini kuritegude ohvriks 

ning noorte naiste suhtes esineb kõige rohkem seksuaalset 

ahistamist. Lisaks on nooremaealiste osalus poliitilises elus 

väike ning nende võimalused poliitilistes ja majanduslikes 

otsustusprotsessides kaasa lüüa piiratumad.

Vanuselise ebavõrdsuse puhul on mõningad olulised prob-

leemid ka sellised, mis avalduvad noorematel inimestel, on 

harvad tööealistel ning avalduvad uuesti eakatel. Eelkõige 

on selliste tunnuste hulgas suhtelise vaesuse määr ning ta-

jutav turvatunne (hirm üksi pimedal ajal tänaval liikuda).

Vanuselise ebavõrdsuse juures võib positiivse arenguna 

esile tõsta eelkõige vanemaealiste kõrgemat tööhõive ta-

set võrrelduna teiste riikidega ja eakate hõive väga väikest 

erinevust meeste ja naiste vahel, samuti esindatust olulis-

tes, sh poliitilistes juhtorganites.

puudega inimesed

Puudega1 inimesed kuuluvad ühiskonnas valdavalt vähem-

kindlustatud ja -kaitstud elanike gruppi. Nende nõrgem 

positsioon ühiskonnas on olulisel määral tingitud tervisega 

seotud probleemidest. Tegevuspiiranguga inimestel on 

sageli raskusi hariduse omandamisega ning töö leidmisega. 

Samuti on selle sotsiaalse grupi elustandard keskmisest 

madalam. Hariduses tõuseb esile eelkõige puudega laste 

suurem väljalangevus põhikoolist ning piiratud ligipääs 

kõrgharidusele. Piiratud võimalused hariduse omandamisel 

toovad kaasa ka tegevuspiiranguga inimeste väiksema 

tööhõive ning elustandardi. 

Tegevuspiiranguga inimestel on sageli väiksem sotsiaalvõr-

gustik kui tegevuspiiranguta inimestel, ka nende võimalu-

sed kultuuri- ja seltskonnaelus osaleda on piiratumad (nii 

tegevuspiirangu eripära, madalamate sissetulekute kui ka 

sotsiaalse isoleerituse tõttu). Samuti on tegevuspiiranguga 

inimestel keskmisest väiksem usaldus riigi õigussüsteemi 

vastu.

1 Andmete puudumise tõttu on analüüsides kasutatud puude lä-
hendnäitajana enamasti tegevuspiirangu olemasolu, mistõttu on 
edaspidi siinkohal kasutatud nimetatud mõistet.

Tegevuspiiranguga inimeste puhul tuleb positiivse ilmin-

guna esile tuua eelkõige muutused tegevuspiiranguga ini-

meste tööhõives – nende tööhõive on Eestis endiselt ma-

dal, kuid viimastel aastatel on toimunud märgatav tööhõi-

ve kasv. Selline positiivne (struktuurne) muutus loob olulise 

eelduse ka tegevuspiiranguga inimeste ebavõrdsuse kaha-

nemiseks muudes valdkondades.

lgbt

Teadmine LGBT rühma võimalustest ning ebavõrdsest po-

sitsioonist Eesti ühiskonnas tugineb senini eelkõige kirjan-

duses esitatavatele hinnangutele ja seisukohtadele. Vaja-

likke uuringuid ning süstemaatilisi statistilisi andmeid selle 

rühma olukorrast ja probleemidest on vaid piiratud hulgal.

Tuginedes kättesaadavatele andmetele (eelkõige FRA ELi 

LGBT uuring), tuleb LGBT rühma puhul peamiste eba-

võrdsust põhjustavate teguritena esile tõsta turvatunde 

ja õiguskindlusega seotud probleeme. Turvatunde puu-

dumise keskne mõjutegur on teiste ühiskonnaliikmete ne-

gatiivne suhtumine LGBT rühma inimestesse. Ühiskonna 

enamiku tõrjuv suhtumine LGBT gruppi on olulisel määral 

mõjutatud negatiivsetest (eel)arvamusest ja stereotüüpse-

test hoiakutest. Üldise ebasoosiva hoiaku tõttu kogevad 

LGBT inimesed sagedamini ahistamist ning tõrjutust töö-

kohal ja haridussüsteemis, mis väljendub muuhulgas sel-

les, et LGBT rühma inimesed satuvad sageli seksuaalse ja 

füüsilise vägivalla ohvriks või ähvardatakse neid vägivalla-

ga. Madal sotsiaalne positsioon ja ühiskondlik tauniv hoiak 

võivad soodustada vaimse tervise probleemide ilmnemist 

ning kahandada selle sotsiaalse grupi toimetulekut ning 

kaasatust ühiskonnas. 
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üldised teemad

Üks suuremaid probleeme võrdõiguslikkuse mudeli 

andmetega sisustamisel on asjaolu, et kõiki indikaato-

reid ei ole võimalik mõõta kõigis huvipakkuvates di-

mensioonides (sugu, vanus, rahvus, tegevuspiirang, 

seksuaalne identiteet ja sooline identiteet). Eeskätt 

puuduvad andmed inimeste seksuaalse või soolise identi-

teedi ning sageli ka tegevuspiirangu kohta, mistõttu ei ole 

võimalik indikaatoreid nende rühmade kohta sisustada.

LGBT rühma kohta puudub peaaegu kõigi indikaatorite 

puhul kvaliteetne teave. Uuringutes (soolise võrdõiguslikku-

se monitooring, ETU, ESU, ohvriuuring, TKU jm) võiks kaalu-

da võimalust küsida ka vastaja seksuaalse identiteedi kohta. 

Samas on küsimus väga isiklik ning tõenäosus, et LGBT rüh-

ma esindajad satuvad valimiuuringutesse, väga väike (mis 

tekitab omakorda olukorra, kus vastanute seas on LGBT 

gruppi kuuluvaid inimesi liialt vähe, et tulemusi üldistada 

ja teha sisukaid järeldusi). Seetõttu on mõistlikum kaaluda 

võimalust teha eraldi kvaliteetne ankeetküsimustikul 

põhinev perioodiline uuring LGBT inimeste seas, kus 

käsitletakse eri teemasid, mida selle mudeliga mõõta 

soovitakse. Samas tuleb kindlasti tähele panna, et selline 

lähenemine annab ülevaate nende olukorrast ja uuringu 

täpsel ning hoolsalt planeeritud kordamisel on võimalik 

hinnata olukorra muutumist ajas, kuid LGBT grupi tulemusi 

ei ole sel moel võimalik otseselt võrrelda teiste gruppide-

ga (välja arvatud juhul, kui kasutatakse samu mõõtevahen-

deid) ning uuring ei saa olla üle-eestiliselt esinduslik. 

Tegevuspiirangu olemasolu on küsitud ESUs, TKUs ja 

ESSis ning seega on neist allikatest pärit indikaatorite pu-

hul võimalik tulemusi tegevuspiirangu lõikes analüüsida, 

ent paljude teiste indikaatorite sisustamiseks tuleks kaa-

luda tegevuspiirangu olemasolu küsimuste kaasa-

mist ka ETUsse1, ohvriuuringutesse, soolise võrdõi-

guslikkuse monitooringusse ja kooliõpilaste tervise-

käitumise uuringusse. Siiski tuleb arvestada võimaluse-

1 Pikaajalise tervisehäire või tegevuspiirangu esinemise kohta on 
ETUs küsitud 2011. aastal, kui küsimustik sisaldas lisamoodulit 
„Tervis ja töövõime“.

ga, et puude või tegevuspiiranguga inimesi satub uuringu 

valimisse liiga vähe, mis omakorda piirab võimalusi teha 

küsitlustulemuste põhjal üldistusi erinevate tegevuspiiran-

gu rühmade kohta. Seetõttu on mõistlik kaaluda ka puu-

dega inimeste seas eraldi uuringute läbiviimist, nt nagu 

PIU 2009. aastal. Tähelepanu peaks aga pöörama taolis-

te uuringute regulaarsusele. Praegu tehakse küll etteval-

mistusi uue puudega inimeste uuringu läbiviimiseks, ent 

6-aastane vahe eelnenud uuringuga on pigem liiga pikk. 

Teisalt, hoiakute muutuse jälgimiseks on see vahe piisav, 

sest väärtushinnangud muutuvadki aeglasemalt. Samuti 

tuleks uurida võimalust kaasata tegevuspiirangu ole-

masolu tunnus teatud registripõhistesse andmetesse 

nagu surmapõhjused, abordid, tööõnnetused ning 

eri liiki kuriteod (andmed ohvri kohta)2. Sel moel saaks 

teha analüüsi tegevuspiirangu lõikes mitme näitaja kohta, 

mille puhul ei ole see praegu võimalik. 

Vanemaealiste kohta ei ole sageli võrdlusandmeid, sest 

paljud elanikkonnaküsitlused on ülemise vanusepiiriga, 

sellal kui vanemaealiste uuringus SHARE 50+ käsitletud 

teemad ei kajastu üldisemates elanikkonnaküsitlustes. 

Seoses elanikkonna vananemisega tuleb kogu ühiskonnas 

kindlasti teadlikumalt üle minna avatud vanuse ülempii-

riga elanikkonnaküsitlustele, et nii arvamusuuringutes kui 

ka teistel teemadel oleks võimalik saada elanikkonna koh-

ta adekvaatne ülevaade ja seejuures esitada ka eagruppide 

võrdlused. 

Mõne näitaja puhul on andmed saadud juba esitamisval-

mis kujul, mistõttu ei olnud võimalik testida rühmadeva-

heliste erinevuste statistilist olulisust. Veel on statistilise 

olulisuse testimisel ning üldistuste tegemisel probleem, et 

kolmedimensioonilises vaates (nt soo, vanuse ja rahvuse 

lõikes ehk uurides gruppe nagu 15–24-aastased Vene me-

hed jt) osutuvad uuringute valimites rühmad sageli liiga 

väikeseks ja seega ei ole võimalik erinevuste olulisuse ega 

nende spetsiifiliste rühmade kohta järeldusi teha.

2 Riik on ravikindlustanud kõik riiklikku pensioni (sh töövõimetus-
pensioni, mida saavad taotleda 40–100% püsiva töövõimetuse-
ga isikud) ja sotsiaaltoetusi (sh puudega inimeste sotsiaaltoetusi) 
saavad isikud, mistõttu võib eeldada, et enamik tegevuspiirangu-
ga inimestest on ravikindlustusega kaetud.

anDMELünGaD ja 
SOOVITUSED
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Teine probleem seoses Statistikaameti andmetega seisneb 

selles, et praegu ei ole saada korrektseid rahvaarvu näita-

jaid rahvuse lõikes varasema kui 2012. aasta kohta (kuna 

kahe rahvaloenduse vahelise perioodi kohta ei ole näita-

jaid veel uue loenduse andmeid kasutades ümber arvu-

tatud, vanad rahvaarvuandmed aga ei ole arvesse võtnud 

rännet). See piirab nii mõnegi näitaja analüüsimist aastate 

lõikes (nt näitajad, mis kujutavad endast osakaalu rahvas-

tikust või juhtumite arvu 1000 või 100 000 inimese kohta).

Edaspidi võiks analüüsida lisaks käesolevas mudelis 

vaadeldud rühmadele ka majanduslikult vähekind-

lustatud inimesi ning regionaalset ebavõrdsust, mis 

on Eesti kontekstis olulised inimestevahelise ebavõrdsuse 

allikad. Kaaluda võiks lapsevanemate kui grupi võrdle-

mist teistega.

Väga oluline on selle mudeli puhul pöörata tähelepanu 

asjaolule, et see ei ole lõplik – mudeli edaspidisel kasuta-

misel tuleb jooksvalt hinnata eri indikaatorite otstarbekust 

ning ajakohasust. Indikaatorite valikul tuleks arvestada ka 

sellega, kuidas on neid võimalik sisustada. Eelistada tuleks 

indikaatoreid, mida saab sisustada perioodiliste uuringute 

ja andmepäringutest saadavate andmetega. Ühest küljest 

võimaldab see hinnata indikaatorite muutumist ajas, tei-

sest küljest vähendab see riski, et mudelit ei kasutata tule-

vikus sisustamise keerukuse ja töömahukuse tõttu. Mudeli 

regulaarsel kasutamisel (nt iga 3–5 aasta järel) omandab 

see Eestis olulise rolli võrdõiguslikkuse olukorra mõõtmisel.

Mudeli sisustamisel andmetega tuleb arvestada, et valdavat 

osa nendest uuringutest, mida seekord kasutati, viiakse iga 

kord läbi vähemalt mõnevõrra erinevate ankeetidega, mis-

tõttu on oluline jälgida, et mudelisse lülitamiseks vajalikud, 

pidevalt jälgitavad tunnuste mõõtmised oleks tagatud. 

Lisaks nendele küsitlusankeetidele, mida selle mudeli 

väljatöötamisel arvesse võeti, oleks ebavõrdsuse mudeli 

(olemasolevate ja täiendavate) indikaatorite sisustamisel 

võimalik arvestada ka teisi uuringuid. Enam või vähem 

regulaarsetest kordusuuringutest võiks arvestada Eesti 

Integratsioonimonitooringu ja uuringute „Eesti Elu“ 

ja „Mina. Maailm. Meedia“ andmeid, mis võimaldavad 

ühiskondliku ebavõrdsuse olukorra muutumiste kohta ka 

pikemaajalist võrdlust. Ühekordsetest uuringutest oleks 

kasulik nimetada MISA korraldusel 2013. aastal läbi viidud 

„Võrdse kohtlemise edendamise“ uuringut. Rahvus-

vahelist võrdlust võimaldavatest uuringutest võiks ESSi ja 

Eurobaromeetri kõrval kasutada Maailma väärtusteuu-

ringu (WVS/EVS) ning ISSP (International Social Sur-

vey Programme) temaatiliste moodulite andmeid, mida 

on ka Eestis kogutud. Näiteks ISSP on samamoodi nagu 

ESS olemuselt pigem arvamusuuring, võimaldades sellise-

na rühmadevaheliste erinevuste ja süsteemse ebavõrdsuse 

analüüsimisel head subjektiivse ebavõrdsuse hinnangut, si-

saldades samas ka piisavalt objektiivseid tunnuseid, et rüh-

madevahelist ebavõrdsust Eestis teiste riikidega võrrelda.

elu

Suremus – kaaluda võiks suremuskordajate (surmade arv 

100 000 elaniku kohta) asemel standarditud suremuskor-

dajate kasutamist, mille arvutamine on küll keerukam, 

kuid mis võtavad arvesse ka rahvastiku vanuselist struk-

tuuri. Lihtsalt suremuskordajaid kasutades ei saa välistada, 

et erinevused suremuses on tingitud sellest, et üks rahvas-

tikurühm on vaadeldaval perioodil teisega võrreldes kesk-

miselt vanem (näiteks naised, võrreldes meestega) ja see-

pärast on ka surmajuhtumeid sel perioodil rohkem.

Abortiivsus – praegu on mudelisse sisse kirjutatud ainult 

naiste abordinäitajad, tulevikus võiks aga kindlasti analüü-

sida nii meeste kui ka naiste enesekohaseid andmeid ka 

küsitlusuuringute põhjal.3

Ealised eelarvamused – kuivõrd siinne teema käsitleb 

otseselt eluea pikkust, võib edaspidi olla otstarbekas kä-

sitleda selle alajaotuse juures ka selliseid indikaatoreid, mis 

illustreerivad eelarvamusi eagruppide suhtes.4

Vananemisel ilmnev ebavõrdsus elu lõpus – edaspidi 

tasuks kontrollida, milliseid otseselt vananemisega ilmnevaid 

ebavõrdsuse näitajaid oleks otstarbekas analüüsi lülitada.5

tervis

HIV levik – Terviseamet kogub praegu teavet üksnes uute 

nakatunute kohta. Puuduvad andmed, mis võimaldaksid 

teha analüüsi rahvuse, puude või seksuaalse identiteedi 

alusel.

Narkootikumide tarvitamine – puuduvad andmed nar-

kootikumide regulaarse tarvitamise kohta. Just regulaar-

sus on aga narkootikumide tarvitamisel ja sellest tulene-

va ebavõrdsuse kujunemisel oluline aspekt. Kuidas seda 

uurida, on väga keeruline küsimus: kuna narkootikumide 

omamine on keelatud, seab see piirid, milliseid andmeid 

on üldse võimalik koguda. TKUs küll küsitakse uuritavatelt 

kanepi tarvitamise kohta elu jooksul, viimase 12 kuu jook-

sul ja viimase 30 päeva jooksul, ent ka see ei anna teavet 

ei kanepi ega ka mingite muude narkootikumide regulaar-

se tarvitamise kohta. Samuti on „regulaarsuse“ defineeri-

mine keerukas, võrreldes nt alkoholi ja tubaka tarvitamise 

regulaarsusega. Pealegi võib tõenäosust, et narkootikumi-

de regulaarsed tarvitajad küsitlusuuringu valimisse satuvad 

ning on nõus küsitlusele vastama, eeldatavasti hinnata 

üsna väikeseks, mis taas kord teeks võimatuks valimi põh-

jal üldistuste tegemise.

3 Selliseid andmeid on kogunud näiteks Eesti pere- ja sündimusuu-
ring, samuti teised vastavalt meeste ja naiste tervist ja sündimust 
käsitlevad uuringud.

4 Selliseid andmeid on mõõdetud näiteks ESSi küsitluses
5 Tuginedes siinkohal eelkõige rahvusvahelise võrdlusuuringu SHA-

RE andmetele.



VÕRDÕIGUSLIKKUSE MÕÕTMISE MUDEL 2016    149

Vaimne tervis – mõõdikuna peaks kasutama rahvusva-

heliselt tunnustatud MHI-5 indeksit. Selleks tuleks kohan-

dada nt ESUs küsimuse metoodikat nii, et oleks võimalik 

näitajat arvutada (praegu ei ole küsimuse vastuste skaala 

kooskõlas rahvusvahelise MHI-5 arvutamise metoodika-

ga). Teisalt, kui rahvusvaheliselt tunnustatud ja võrreldavat 

MHI-5 indeksit siiski ka edaspidi mõõtma ei asuta, tasub 

vaimse tervise ja heaolu mõõdikuna kasutada Eestis läbi-

viidavates uuringutes kasutatavate tunnuste analüüsi, sest 

iga konkreetse uuringu andmete põhjal on võimalik arvu-

tada rühmadevahelist ebavõrdsust iseloomustavad näita-

jad ja neid siis aastast aastasse võrrelda, isegi kui mõõtmise 

alus ei ole täpselt sama. 

Inimesed, kes tunnevad, et neisse suhtutakse vääri-

kalt, kui nad kasutavad tervishoiuteenuseid – indi-

kaatori sisustamiseks puuduvad praegu andmed. Näiteks 

haigekassa rahulolu-uuringusse või täiskasvanud rahvasti-

ku tervisekäitumise uuringusse võiks lisada küsimuse, mil-

lega oleks võimalik mõõta, kuidas inimesed tajuvad endas-

se suhtumist tervishoiuteenuste kasutamise ajal.6

haridus

Huvihariduses osalemine – edaspidi võiks kaaluda 

ka kultuuritarbimise uuringu või uuringu „Mina. Maa-

ilm. Meedia“ andmete kasutamist, samuti ka Statis-

tikaameti täiskasvanute koolituse uuringu andmete 

kasutamist, et täiskasvanute huvitegevuses osalemine ka 

väljapool huvikoole kajastust leiaks (mh mitteformaalse ja 

informaalse õppena).

Koolikiusamise kogemus – kooliõpilaste tervisekäitumi-

se uuringusse tuleks lisada küsimus selle kohta, kas õpilast 

on kiusanud õpetaja. Samuti tuleks lisada küsimus selle 

kohta, mille tõttu on kiusatud, nt kas kiusatud on mingi 

tunnuse (rahvus, sugu, terviseseisund, seksuaalne identi-

teet jmt) tõttu. 

Erialagruppide segregatsioon – üliõpilaste statistikat 

kogudes on praegu EHISes piisav detailsus õppevaldkon-

dade ning õppekavade kohta (õppekavagrupp ning õppe-

kavade rühm). Olemasolev teave on praegu soo ja (mõ-

ningase) vanuselise jaotuse kohta, kuid puudu on andmed 

näiteks rahvuse, tegevuspiirangu ja seksuaalse ning soolise 

identiteedi kohta. Soovitame võimalusel lisada kogutavate 

andmete juurde rahvuse tunnuse.

tööhõive ja osalemine tööturul

Oma huvide esindamine – ühe hõlpsasti mõõdetava in-

dikaatorina võiks edaspidi käsitleda ametiühingusse kuu-

lumist, mis on nii ajas kui ka rahvusvahelises lõikes hästi 

võrreldav ja iseloomustab töösuhteid (seda mõõdetakse nt 

ETUs ja ISSPs).

6 Ebavõrdse kohtlemis ekogemust meditsiinisüsteemis tunnistab 
5% elanikkonnast (vt Kallas jt 2013).

Ebavõrdse kohtlemise puhul tööandja poole pöördu-

mine – seda võiks edaspidi kaaluda indikaatorina töösu-

hete kvaliteedi kohta (ja selle kohta, kuivõrd laienevad eri 

rühmadele sarnased tingimused), mõõdetud nt MISA telli-

tud uuringus „Võrde kohtlemise edendamine Eestis 2013“ 

ja SVV monitooringus 2013.

elustandardid

Kohalike teenuste kerge kättesaadavus ilma isikliku 

transpordita – teoreetiliselt on võimalik indikaator sisusta-

da mitmete registriandmete ühendamise teel, kuid see on 

väga töömahukas ja parem alternatiiv võiks olla selle kohta 

küsitlusuuringutega andmete kogumine, näiteks ESUga.

Inimeste osakaal, kes võtavad kõrge kulukusega lae-

ne – Eesti Panga algatusel on Eesti leibkondade finantskäi-

tumise uuringus selle kohta 2013. aastal küsitud, uuringut 

plaanitakse korrata iga kolme aasta järel. Ent 2013. aasta 

andmestikus oli SMS-/kiirlaenu võtjate osakaal nii väike, 

et analüüsi ei saa huvipakkuvates lõigetes teha. Seetõttu 

tasuks kaaluda nt samasse uuringusse küsimuse lisamist 

selle kohta, kas inimestel on olnud probleeme laenu/järel-

maksu/krediitkaardi limiidi maksmisega.

Inimesed, kes on raporteerinud finantsinstitutsioo-

nide, kommunaalettevõtete jt asutuste ja inimeste 

ebaõiglasest käitumisest – praegu puuduvad selle koh-

ta andmed, kuid tegelikult võib arvata, et paljud inimesed, 

kellega ebaõiglaselt käitutakse, ei hakka sellest asjakohas-

tele institutsioonidele teatama. Seega oleks parem vaa-

delda indikaatori all inimesi, kes on ebaõiglast käitumist 

kogenud. Nende kohta tuleks andmeid koguda küsitlu-

suuringute kaudu.

indiviidi sotsiaalne mina

Vaba aeg – ajakasutuse uuringu läbiviimine iga 10 aasta 

tagant on võrdlemisi harv, kaaluda võiks teiste uuringute 

raames inimeste ajakasutuse kohta info küsimist. 

Inimesed, kes tunnevad, et saavad olla „mina ise“ 

perekonnas, sõpradega, avalikus kohas – praegu ei 

ole indikaatori sisustamiseks otseseid andmeid, mistõttu 

võiks kaaluda olemasolevates uuringutes selle kohta kü-

simist.

Inimesed, kellele tundub, et nad on võimelised loo-

ma selliseid suhteid, mida nad tahavad – selle indikaa-

tori juures ei ole rõhk mitte individuaalsel aspektil (leida 

võimalike partnerite seast endale sobiv), vaid sellel, kuidas 

tuntakse suhete loomisel ühiskondlikku survet või ühis-

kondlikke ootusi. Praegu ei ole ühtegi indikaatorit, mis 

mõõdaks, kuivõrd tunnevad inimesed suhete loomise juu-

res ühiskondlike ootuste ja stereotüüpide survet. Oluline 

teema on see eeskätt LGBT rühmas, mistõttu sobiks küsi-

mus selle kohta eelnevalt soovitatud LGBT grupi uuringus-

se, kuid see võiks jääda ka SVMi püsimooduliks.
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Inimesed, kel on võimalik saada avalikke teenuseid 

eelistatud keeles – praegu ei koguta selle kohta and-

meid, kuivõrd on inimestel võimalik suhelda avalike tee-

nuste saamisel enda emakeeles. Nende andmete kogumi-

ne võiks olla avalike teenuste pakkujate huvi. Võiks kaalu-

da võimalust näiteks integratsiooni monitooringu raames 

selle kohta andmeid koguda.

Kultuuriline identiteet – praeguses mudelis on erine-

valt Suurbritanniast välja jäetud teemad, mis käsitlevad 

indiviidi kultuurilist identiteeti. Neid ei mõõdeta Eestis seni 

järjekindlalt, kuid erinevates rahvusvahelistes võrdlusuurin-

gutes, samuti ka EIMi andmestikes on need dimensioonid 

esindatud ning nende lülitamist mudeli põhiossa oleks ots-

tarbekas tulevikus kaaluda. 

Eneseväärikus – praeguses mudelis on erinevalt Suurbri-

tanniast välja jäetud teemad, mis käsitlevad indiviidi ene-

seväärikust kõige laiemas mõttes. Seda ei mõõdeta Eestis 

seni järjekindlalt, kuid erinevates rahvusvahelistes võrdlu-

suuringutes, samuti ka EIMi andmestikes on need dimen-

sioonid esindatud ning nende lülitamist mudeli põhiossa 

oleks otstarbekas tulevikus kaaluda. 

hool ja tugi

Formaalset lapsehoiuteenust kasutavate vanemate 

osakaal ja lasteaiakohtade kättesaadavus – praegu on 

võimalik ESU andmeid kasutades leida vaid lähend formaal-

se lapsehoiuteenuse kasutamisele. Formaalne lapsehoid 

peaks endas sisaldama ka ametliku palgalise lapsehoidja 

pakutavat teenust väljaspool lapsehoiuasutust, kuid ESU 

küsimustik ei erista tegelikult seda, kas lapsehoidja on pal-

gatud ametlikult või mitteametlikult. Seetõttu on palgalise 

lapsehoidja teenus sellest näitajast välja jäetud ning vaada-

takse ainult lapsehoiuteenust eri lapsehoiuasutustes. Seega 

on näitaja pigem sarnane Statistikaameti mõistega „asutu-

sekeskne lastehoid“, mis on defineeritud kui „14-aastaste 

ja nooremate laste (vanus küsitluspäeva seisuga) formaal-

ne ehk asutusekeskne organiseeritud hoidmine, järelevalve 

ja/või harimine. Sisaldab laste viibimist alusharidusasutuses 

(lasteaiad, -sõimed jt koolieelsed lasteasutused, koolieeliku-

te ettevalmistusrühmad ja eelkoolid), laste päevahoidu elu-

kutselise hoidjaga lapsehoiuasutustes (mängutoad, pere-

keskused jt) ja laste õppimist kohustuslikku tasemeharidust 

andvates asutustes (koolid)“7.

Formaalse lapsehoiuteenuse kasutamine iseenesest aga ei 

anna ülevaadet lasteaiakohtade kättesaadavusest, kuna for-

maalse lapsehoiu mittekasutamine võib olla ka perekonna 

oma valik, mitte tingitud lasteaiakohtade olemasolust. Vali-

ku aspekti arvesse võtta saab aga eeskätt küsitlusuuringute 

abil, milles tuleks lapsevanematelt küsida formaalse lapse-

hoiuteenuse kättesaadavuse kohta (sõltumata sellest, kas 

seda soovitakse kasutada või ei). 2015. aasta lõpuks peaks 

valmima lapsehoiu korraldusmudel, mille üks eesmärk 

on ka lasteaia- ja lapsehoiukohtade kättesaadavuse ning 

7 Statistikaamet. Mõisted. [pub.stat.ee/px-web.2001/Database/
sotsiaalelu/12sotsiaalne_terjutus_laekeni_indikaatorid/001las-
te_vaesus_ja_toimetulek/les_82_1.htm]. 01.10.2015.

lapsevanemate vajaduste väljaselgitamine lasteaia- ja 

lapsehoiukohtade kohta 0–7-aastaste laste lapsevanemate 

küsitlusuuringu raames. Praegustel andmetel ei ole plaanis 

lapsevanemate küsitlust regulaarseks muuta, kuid seda 

võimalust võiks siiski kaaluda.

Inimeste osakaal, kes ei saa vajalikke sotsiaalteenu-

seid – küsimus oli kaasatud „Puuetega inimeste ja nende 

lähedaste hoolduskoormuse uuringusse 2009“, kuid and-

meid tuleks hakata koguma regulaarselt.

Inimeste osakaal, kellel lasub tasustamata hoolitsuse 

kohustus laste või täiskasvanute eest – küsimus hoolit-

suse kohustuse kohta 15-aastaste ja vanemate isikute eest 

on olnud ETU lisamoodulis 2010. aastal, aga andmeid tu-

leks koguma hakata regulaarselt. Oluline on tähele panna, 

et ETUs ei olnud arvestatud hoolitsuse kohustust laste eest. 

Kaasates küsimusi tasustamata hoolitsuse kohustuse koh-

ta küsitlusuuringutesse nagu ETU, tuleks edaspidi kindlasti 

uurida ka nooremate kui 15-aastaste hooldatavate kohta.

Elanikkonnarühmade ebavõrdsus hoolitsuskoormu-

se alusel – temaatiliselt sobiks sellesse jaotusse veel võrd-

lus tasuta hoolitsustöö koormusest elanikkonnarühmade 

lõikes, sh igapäevases lapsehoius ja kodutöödes, ja edaspi-

di võiks seda mudelis paremini arvesse võtta.8 Samuti võiks 

siin käsitleda lähedastele ja tuttavatele tasuta erineva abi 

osutamist9, et see mudeli aspekt ei jääks ainult avalike tee-

nuste kättesaadavuse keskseks vaid kajastaks ka reaalset 

ebavõrdsust juurdepääsus vajalikule toele ja abile. 

Subjektiivne rahulolu hoolitsuskoormuse ja toega – 

oluline oleks sellesse mudeli alajaotusse lülitada ka subjek-

tiivne dimensioon, näiteks rahulolu kodutööde jaotusega 

elanikkonnarühmades, rahulolu lapsehoiule ja kodutöö-

dele kuluva ajaga. Samuti on siinkohal olulised vanemate 

endi hinnangud sellele, miks ei kasutatud vanemahüvitist, 

kui sellele oli õigus, ja millisena tajutakse tööandja suh-

tumist lapsehoolduspuhkusele jäävatesse emadesse ja isa-

desse10. Praegu on need näitajad mudeli pilootkatsetusest 

välja jäetud, kuid lapsevanemate hoolduskoormusega seo-

tud teemad peaksid edaspidi leidma rohkem tähelepanu.

8 Vastavaid andmeid kogutakse Statistikaameti regulaarses aja-
kasutusuuringus, samuti regulaarsetes soolise võrdõiguslikkuse 
monitooringutes.

9 Sellekohaseid andmeid kogutakse näiteks Statistikaameti regu-
laarses Eesti sotsiaaluuringus, samuti SHARE raames.

10 Teemasid on käsitletud regulaarses SVMi andmestikus, vt nt 
SVM2013.
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turvatunne

Küberkiusamise ohvrid – kuna tegu on suhteliselt uue 

teemaga, mis on osalt koolikiusamise üks vorme, on eri uu-

ringutes keskendutud eelkõige laste küberkiusamise ohvriks 

langemisele. Täiskasvanute kohta ei ole andmeid – puuduvad 

registriandmed, kuna taoline kuriteokoosseis puudub, ning 

samuti pole tehtud sellealaseid elanikkonna-uuringuid. Tule-

nevalt sellest, et teema muutub üha olulisemaks, on oluline 

vaadelda sellekohast statistikat nt elanikkonnaküsitlustega. 

Näiteks tasuks kaaluda võimalust uurida seda ohvriuuringutes.

Isikuvastaste kuritegude ja seksuaalkuritegude ohv-

rid – registreeritud kuriteostatistikat ei koguta ohvrite 

detailsete andmete lõikes nagu sugu, vanus, rahvus, sek-

suaalne identiteet ja puude olemasolu. Selleks, et saada 

praegu detailsemaid andmeid kuriteoohvrite soo, vanuse 

ja rahvuse kohta, on tarvis algandmete lisatöötlemist, mis 

nõuab liialt suurt ressurssi. Tegevuspiirangu ja seksuaalse 

identiteedi kohta ei ole ka algandmeid. Tasuks kaaluda või-

malust töötada välja andmebaas, kuhu sisestatakse juhtu-

mi registreerimisel teave ka ohvrite soo, vanuse ja rahvuse 

kohta, mis võimaldaks edaspidi teha vajalikes lõigetes väl-

javõtteid. Probleemseks jääb andmete kogumine tegevus-

piirangu ja seksuaalse identiteedi lõikes, kuna need on isik-

likumat laadi teemad ning ohvrilt nende kohta küsimine 

võib põhjustada talle arusaamatust ja ebamugavust. 

Lähisuhtevägivalla ohvrid – kuna lähisuhtevägivald (ka 

perevägivald, paarisuhtevägivald) ei ole vastavalt karistus-

seadustikule eraldiseisev kuriteokoosseis, puudub selle 

kohta ka ametlik statistika. Detailsete andmete saamiseks 

on tarvis pöörduda tagasi algandmete juurde, mida on 

tarvis täiendavalt töödelda, mis nõuab aga liialt suurt res-

surssi. Tasuks kaaluda võimalust töötada välja andmebaas, 

kuhu sisestatakse juhtumi registreerimisel teave ka ohvrite 

soo, vanuse ja rahvuse kohta. Samamoodi on ka vägis-

tamisjuhtumite puhul detailseid andmeid ohvrite kohta 

võimalik saada vaid üksikult kõiki juhtumeid läbi vaadates 

ning võiks seega kaaluda andmebaasi väljatöötamist.

Oluline on teadvustada, et ametlikes andmetes on antud 

juhtumite, mitte ohvrite arv, mistõttu ei saa otseselt välja 

tuua, kui palju on ohvriks langenuid. Ohvrite usaldus-

väärset üldarvu isikuvastaste kuritegude (sh ka sek-

suaalkuriteod, lähisuhtevägivald) puhul laiemalt öel-

da ei ole võimalik ilma algandmeid läbi töötamata. 

Ühest küljest on see seotud sellega, et ühel kuriteol võib 

olla mitu ohvrit või on tegu kuriteoga (eriti perevägivalla 

puhul), mille puhul üks isik on korduvalt ohver. Teine põh-

jus on, et alaealiste vastu toime pandud kuritegude puhul 

on kannatanuna ülekuulatavaks ka lapsevanem, mis moo-

nutab kannatanute arvu.

Selles teemas oleks otstarbekas lülitada võrdlusse ka sub-

jektiivseid hoiakuid mõõtvaid indikaatoreid, näiteks SVV 

monitooring mõõdab lähisuhtevägivalla aktsepteerita-

vust elanikkonnas ning hoiakuid prostitutsiooni lubata-

vuse suhtes.11

11 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013.

Inimesed, kes tunnevad ennast ebaturvaliselt, kui 

nad on pimedal ajal üksinda kodus või tänaval (sh 

ka turvatunne töökeskkonnas) – tulenevalt sellest, et 

töökeskkonnas on üha enam töökiusamist ja vägivalda, 

võiks mõõta ka turvatunnet töökeskkonnas. Seejuures 

on aga oluline, et oleks käsitletud turvatunnet, mida 

mõjutavad töökollektiiv ja töökaaslaste käitumine, mitte 

aga töökeskkond tööohutuse mõttes. 

õigusKindlus

Vägistamisjuhtumid ja perevägivald: politseis do-

kumenteeritud, kohtusse jõudnud ja elanikkonna 

uuringute tulemuste võrdlus – uuringute puhul on 

probleem erinev sõnastus, mis tähendab, et registreeritud 

kuriteostatistikaga ja uuringutega võidakse käsitleda veidi 

erinevaid (kitsamaid või laiemaid) mõisteid (kuriteoliike). 

Üheks näiteks on siin nt mõisted perevägivald ja paarisuh-

tevägivald, millest esimene on laiem mõiste ja teine kit-

sam. Lisaks on probleem ajalise dimensiooniga – tihtipeale 

küsitakse uuringutes kogemuse kohta elu jooksul (nt vä-

gistamise puhul), viimase kolme aasta jooksul vmt. Lahen-

dus oleks küsida kogemuse kohta viimase 12 kuu jooksul 

(mida on osaliselt ka eri uuringutes kasutatud), mis võimal-

daks uuringute tulemusi paremini kõrvutada registreeritud 

juhtumite statistikaga aastate lõikes. 

Vihakuriteod – sellealaseid uuringuid ei ole peaaegu 

üldse. Küsimuse vihakuritegude kohta võiks kaasata nt 

ohvriuuringusse. Kaaluda võiks „Laste hälbiva käitumise 

uuringus (ISRD-3)“ kasutatava küsimuse kasutamist: „Kas 

keegi on ähvardanud sind vägivallaga või tarvitanud sinu 

suhtes vägivalda sinu usutunnistuse, keele, nahavärvuse, 

sotsiaalse seisundi või muu sarnase tõttu?“. Küsimuse-

le võiks lisada seksuaalse identiteedi ja puude olemasolu 

tunnuse, mille tõttu on respondendi puhul vägivalda kasu-

tatud või sellega ähvardatud.

Vanglaametnike käitumine vangidega – puuduvad 

sellekohased uuringud, teemat on mõningal määral käsit-

letud vaid paaris magistritöös. Selleks, et saada ülevaade 

vangide olukorrast vanglates ja vanglaametnike käitumi-

sest vangidega (kiusamine, alusetu karistamine jm), tuleks 

läbi viia esinduslik uuring vangide seas, kuhu oleks kaasa-

tud kõik Eesti vanglad.

Inimeste arvamus, kas nende õigused on kehtivas 

õigussüsteemis kaitstud – konkreetselt sellist küsimust 

uuringutes ei käsitleta. ESSis on küsimus „Kuivõrd usalda-

te Eesti õigussüsteemi?“, millega saab kaudselt seda indi-

kaatorit mõõta. Sellised küsimused kajastuvad ka perioodi-

lises rahvusvahelises uuringus ISSP. Kaaluda tuleks võima-

lust kaasata mõnda perioodiliselt läbiviidavasse uuringusse 

indikaatorit otsesemalt avav küsimus. 

Pöördumine töövaidluskomisjoni poole – detailsed 

andmed puuduvad. Andmebaas töövaidlusjuhtumite kohta 

tuleks koostada nii, et see sisaldaks andmeid ka taotluse esi-

tanud inimese kohta (sugu, vanus, rahvus, tegevuspiirang).
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võim ja hääl

Parlamenti ja kohalikesse omavalitsustesse valitud 

esindajad – Riigikogusse valitute kohta on andmed soo ja 

vanuse kohta kättesaadavad, kuid võib-olla tasuks kaalu-

da ka riigikogu komisjonide juhatuste koosseisu uurimist. 

Erinevalt riigikogust on kohaliku tasandi võimu teostamine 

ruumiliselt väga tükeldatud. Üldise esindatuse võrdlemine 

Eesti KOVde volikogudes ei anna tegelikult rahvuse lõikes 

kuigi head tulemust, kuna nt vene rahvusest inimesed on 

enamasti volikogudes vaid kahes regioonis. Samas elab 

neid arvestataval määral ka mujal Eestis. Seetõttu võiks 

kaaluda esindatuse suhtarvu kasutamist, kus iga KOV pu-

hul on arvestatud ka rahvastikunäitajaid selle kohta, kui 

suur on vastava rahvuse osakaal KOVs.

Lisaks Riigikogu ja KOV valimistele võiks lülitada analüüsi 

ka Europarlamendi valimised.

Samuti oleks otstarbekas jälgida, kas avaliku arvamuse 

kohaselt peaks Riigikogus/KOVs/valitsuses olema 

rohkem naisi ning millised rühmad seda enam toeta-

vad – neid andmeid kogutakse soolise võrdõiguslikkuse 

monitooringus, nt 2013.

Riigi osalusega ettevõtetes juhtivatel kohtadel töö-

tamine – jooksvalt uuendatavad andmed juhatuse liikme-

te kohta kajastuvad äriregistris. Probleem on aga valimi 

väiksus, eriti, kui tulevikus peaks riigiosalusega ettevõtteid 

veel vähemaks jääma. Parem alternatiiv võiks olla see, kui 

uurida riigi osalusega ettevõtete asemel nt teatud käibe, 

kasumi või töötajate arvuga tipperaettevõtteid.

Edaspidi võiks ka hinnata, kas avaliku arvamuse kohaselt 

peaks ettevõtete juhtide seas olema rohkem naisi ning 

millised rühmad seda enam toetavad – neid andmeid ko-

gutakse soolise võrdõiguslikkuse monitooringus, nt 2013.
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Неравенство различных групп в обществе прояв-
ляется во многих сферах жизни. Согласно оценкам 
на основе индикаторов, используемых в данной 
модели равноправия, неравенство полов проявля-
ется, прежде всего, в трудовой жизни, чувстве за-
щищенности, образовании, здоровье и политике. 
Основные проблемы национальных меньшинств 
связаны со здоровьем, трудовой жизнью и стандар-
том качества жизни; также очень важным фактором 
является их собственное ощущение неравенства в 
обществе, т.е. мнение, что они являются членами 
дискриминируемой группы. Возрастное неравен-
ство главным образом проявляется в областях, свя-
занных с жизнью, работой и стандартами качества 
жизни, а также в политической представленности. 
Многие проблемы людей с ограниченными воз-
можностями берут свое начало с доступа к обра-
зованию и позднее отображаются в неравенстве 
на работе, в доходах и в стандарте качества жиз-
ни. Основные проблемы группы ЛГБТ обусловлены 
предрассудками жителей Эстонии и их негативным 
отношением, что проявляется в ущемлении прав и 
отторжении на рабочем месте и в системе образо-
вания, а также в проблемах с безопасностью (часто 
становятся жертвами насилия). 

Половое неравенство

Что касается полового неравенства, в одних сферах 
в неблагоприятной ситуации чаще оказываются жен-
щины, а в других – мужчины.

Наиболее неблагоприятная ситуация для женщин 
ярко проявляется в трудовой жизни - одним из при-
знаков является большой разрыв в заработной пла-
те, что частично обусловлено как горизонтальной, 
так и вертикальной половой сегрегацией. Проблема 
заключается не только в том, что женщины реже за-
нимают руководящие, хорошо оплачиваемые долж-

ности, в т.ч. в качестве руководителей биржевых ком-
паний и руководителей целевых учреждений, но и в 
том, что их доля в различных политических предста-
вительных организациях (Рийгикогу, советы органов 
местного самоуправления) значительно меньше, 
чем мужчин. Неблагоприятная ситуация на рынке 
труда и связанное с ней отсутствие финансовой не-
зависимости также обуславливают наличие полового 
неравенства в других сферах жизни. Женщины на-
много чаще мужчин становятся жертвами сексуаль-
ного насилия и насилия в близких отношениях, а так-
же жертвами других преступлений против личности. 
В связи с этим они чувствуют себя менее безопасно, 
чем мужчины. 

Мужчины, в свою очередь, находятся в неблагопри-
ятной ситуации в сферах, связанных со здоровьем 
и образованием. Предполагаемая продолжитель-
ность жизни и годы, которые человек проводит без 
болезней, у мужчин меньше, чем у женщин. Разли-
чие между мужчинами и женщинами в плане пред-
полагаемой продолжительности жизни со временем 
сокращается, однако различие в количестве лет, 
которые человек проживает здоровым, остается ста-
бильным. Мужчины не чувствуют наличие проблем 
со здоровьем больше женщин – в плане оценки здо-
ровья мужчины и женщины не различаются. В то же 
время доля мужчин, которые имеют медицинское 
страхование, во всех возрастных группах меньше, 
чем у женщин, и в плане качества поведения, свя-
занного со здоровьем и здоровыми привычками, 
мужчины уступают женщинам. В результате половых 
норм, которые преобладают в обществе, мужчины 
зачастую ведут себя более рискованным образом, 
который наносит вред здоровью, что также являет-
ся причиной высокого уровня смертности мужчин в 
раннем возрасте. Половое неравенство в образова-
нии связано с более высоким уровнем отсева муж-
чин на уровне основной школы и с низким уровнем 
участия в высшем образовании. 

Заключение
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национальность

Неравенство в обществе на основе национальности 
тесно связано с языком, культурой и национальной 
идентичностью или аспектами принадлежности. В 
Эстонии при формировании неравенства, основан-
ного на национальности, решающим фактором за-
частую является недостаточное знание эстонского 
языка. Люди других национальностей достаточно 
остро чувствуют неравную ситуацию и соответству-
ющее обращение в обществе, основанное на недо-
статочном знании эстонского языка, т.к. последствия 
проявляются как в их трудовой занятости, оплате 
труда, так и в более низком стандарте качества жиз-
ни. Недостаточное знание государственного языка 
зачастую является причиной того, что представители 
национальных меньшинств зачастую не получают 
рабочие места в общественном секторе, а также это 
ограничивает их участие в политической жизни. 

Важные источники неравенства людей других наци-
ональностей в обществе также связаны с проблема-
ми в сферах образования и здоровья. В сфере об-
разования наиболее важными проблемами людей 
различных национальностей являются более низкое 
качество обучения в рамках иноязычной школьной 
системы, что проявляется в плохих результатах обу-
чения (результаты теста PISA в школах с русским язы-
ком обучения хуже, чем в школах с эстонским язы-
ком обучения) и в чувстве недостаточной социальной 
защищенности учеников других национальностей в 
школе (издевательствам со стороны одноклассников 
чаще подвергаются ученики, чьим родным языком 
не является эстонский). Поведение людей не эстон-
ского гражданства, связанное со здоровьем, а также 
их сознательность в данной сфере очень ярко харак-
теризует более значительное число людей с избы-
точным весом и регулярных курильщиков, а также 
более низкий уровень физической активности по 
сравнению с соответствующими показателями сре-
ди неэстонцев. Также у неэстонцев, по сравнению 
с эстонцами, более высокий показатель абортов и 
более высокая смертность от тяжелых заболеваний.

различные возрастные груППы

С возрастом у людей учащаются проблемы со здоро-
вьем, слабеют позиции на рынке труда и уменьшает-
ся уровень социальной интегрированности. Одной из 
наиболее важных проблем людей пожилого возрас-
та является социальная изолированность. Одним из 
проявлений данной проблемы является достаточно 
большое число самоубийств. У пожилых людей за-
частую довольно ограниченная социальная жизнь и 
низкий уровень социально-экономической обеспе-
ченности (например, низкий доход, ухудшение пози-
ций на рынке труда).

Что касается молодых людей, основными источника-
ми неравной ситуации являются, прежде всего, бо-
лее слабые позиции на рынке труда и более высокий 
риск стать жертвой преступления. У молодежи более 
высокий риск необеспеченности, и они работают на 
должностях, на которых часто происходят несчастные 
случаи на производстве. Молодежь чаще становится 
жертвами преступлений, а в отношении молодых 
женщин чаще совершаются сексуальные притесне-
ния. Кроме того, участие людей молодого возраста в 
политической жизни очень незначительно, и их воз-
можности участия в процессах принятия политиче-
ских и экономических решений очень ограничены.

В качестве положительной тенденции, связанной с 
неравенством на основании возраста, можно ука-
зать, прежде всего, более высокий уровень трудовой 
занятости людей старшего возраста по сравнению с 
другими государствами, очень незначительное раз-
личие в плане занятости между пожилыми мужчина-
ми и женщинами, а также представленность в важ-
ных, в т.ч. политических руководящих органах.

люди с ограниченными 
возможностями

Люди с ограниченными возможностями1 в обществе 
преимущественно принадлежат к группе малообе-
спеченных и незащищенных жителей. Их более сла-
бая позиция в обществе в значительной степени об-
условлена проблемами, связанными со здоровьем. 
Люди с ограниченной дееспособностью зачастую 
сталкиваются со сложностями при получении обра-
зования и в поисках работы. Также стандарт каче-
ства жизни этой социальной группы ниже среднего. 
В сфере образования, прежде всего, бросается в 
глаза более высокий отсев детей с ограниченными 
возможностями из основной школы и ограниченный 
доступ к высшему образованию, что влечет за собой 
более низкую трудовую занятость и стандарт каче-
ства жизни людей с ограниченной дееспособностью.  

Люди с ограниченной дееспособностью часто имеют 
более ограниченную социальную жизнь, чем люди 
без каких-либо соответствующих ограничений, и их 
возможности для участия в культурной и обществен-
ной жизни также более ограничены (как по причине 
специфики увечья, более низких доходов, так и соци-
альной изолированности).

1 По причине отсутствия данных в анализе в качестве исходного показателя 

увечья/дефекта преимущественно используется наличие ограниченной де-

еспособности, и поэтому в дальнейшем мы будем использовать это понятие.
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Относительно людей с ограниченной дееспособно-
стью в качестве положительного фактора можно, 
прежде всего, указать изменения в трудовой занято-
сти – их трудовая занятость в Эстонии по-прежнему 
низкая, однако в последние годы наблюдается ее 
существенный рост. Такие положительные (структур-
ные) изменения создают предпосылки для того, что-
бы неравенство людей с ограниченной дееспособ-
ностью в других сферах жизни в ближайшее время 
также уменьшилось.

лгБт

Знания о возможностях и неравной позиции группы 
ЛГБТ в эстонском обществе основываются на пред-
ставленных в литературе оценках и точках зрения. 
Исследования и систематические статистические 
данные о ситуации и проблемах этой группы имеют-
ся лишь в ограниченном количестве.

Согласно имеющимся данным (прежде всего - ис-
следование ЛГБТ, проведенное FRA EL), в качестве 
основных факторов, вызывающих неравенство 
представителей группы ЛГБТ, является проблемы, 
связанные с чувством защищенности и юридиче-
ской определенностью. Основным фактором, кото-
рый влияет на чувство защищенности, является не-
гативное отношение других членов общества к 
представителям группы ЛГБТ. В обществе преобла-
дает преимущественно неприязненное отношение к 
группе ЛГБТ, в основном сформированное под влия-
нием негативных предрассудков и стереотипов. Низ-
кое социальное положение и осуждающая позиция 
общества могут вызывать проблемы с психическим 
здоровьем и ухудшать способность представителей 
этой социальной группы справляться с трудностями, 
а также негативно влиять на их вовлеченность в об-
щественную жизнь.
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The inequality of social groups manifests in various sphe-

res of life. According to the indicators used in this equality 

measurement framework, gender inequality manifests pri-

marily in career, sense of security, education, health and 

politics. The main problems of ethnic minorities are con-

nected to health, career and living standards; the inequa-

lity in the society they perceive, i.e., their own opinion that 

they belong to a discriminated group, is also significant. 

Age inequality mainly manifests itself in areas connected 

to life, work and living standards but also in political repre-

sentation. Many problems of persons with disabilities stem 

from access to education and manifest later in the inequa-

lity of work, income and living standards. The main prob-

lems of the LGBT group stem from the prejudice and ne-

gative attitudes of Estonians that manifest in harassment 

and exclusion at the workplace and education system, and 

problems with safety (becoming subject to violence). 

gender inequality

In case of gender inequality, it is usually women who are 

disadvantaged in certain areas, whereas in other areas, it 

is men.

The disadvantage of women most clearly manifests itself 

in the workplace and one of its factors is a large wage gap 

that is partly present due to both horizontal and vertical 

gender segregation. The problem is not only that there are 

less women in leading and well-paid positions, including 

the positions of directors of publicly traded companies and 

foundations, but also that they are represented to a re-

markably lower extent in different political representative 

bodies (the Parliament, local government councils) com-

pared to men. Disadvantages in the labour market and 

the absence of economic independence connected to it 

create gender inequality in other spheres of life. Women 

are substantially more often subject to sexual and intimate 

partner violence as well as other offences against the per-

son compared to men. Accordingly, they also have a lower 

sense of security compared to men.

Men, in turn, are more disadvantaged in life spheres con-

nected to health and education. Both life expectancy as 

well as healthy life years’ expectancy is lower for men than 

for women. The difference in life expectancy between 

men and women is decreasing in time but the gap in 

healthy life years’ expectancy has remained stable. Men do 

not perceive to have more health problems compared to 

women — men and women do not differ in self-estimated 

health. At the same time, the number of men who have 

health insurance is smaller than that of women in all age 

groups, and in terms of the quality of health behaviour, 

women are superior to men. Due to gender norms domi-

nating the society, men often take more risks and behave 

in a hazardous manner, causing men’s death at an early 

age. Gender inequality in education derives from the hig-

her number of male dropouts from primary school and the 

lower number of male participants in higher education. 

ethnicity

Ethnicity-based inequality in the society is closely connec-

ted to language, culture, and identity or belonging. In-

sufficient knowledge of the Estonian language is often a 

crucial factor in the formation of ethnicity-based inequality 

in Estonia. People from other ethnicities feel the unequal 

situation and treatment in society deriving from their lan-

guage skills rather keenly because the consequences of 

this influence their employment, wages, as well as give 

rise to lower living standards. Insufficient knowledge of 

the official language often excludes them from positions 

in the public sector and restricts participating in politics. 

Essential sources of inequality for people from other eth-

nicities in the society also stem from problems with health 

and education. The main problems in education in terms of 

ethnicity are the lower quality of the non-Estonian-langu-

age education system that is highlighted by lower results 

(the results of the PISA tests are lower in Russian-spea-

king schools compared to Estonian-speaking schools) and 

the sense of social security of pupils from other ethnicities 

SUMMaRY
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at school (pupils whose home language is not Estonian 

have experienced more bullying and violence in schools by 

other pupils). The health behaviour and awareness of peo-

ple from other ethnicities is illustrated by a higher number 

of overweight people, higher number of people who smo-

ke on a daily bases and a lower physical activity compared 

to the corresponding indicators of Estonians. The abortion 

rate and mortality rate from serious diseases are also hig-

her for non-Estonians compared to Estonians.  

different age groups

As people age, they have more health problems, their po-

sition in the labour market weakens and social integration 

decreases. One of the main issues of the elderly group is 

social isolation. A manifestation of this problem is a rela-

tively high number of suicides. The elderly usually have 

a smaller social network and lower social and economic 

security (e.g., lower income, worse position in the labour 

market.) 

A weaker position in the labour market and a higher risk 

of becoming a victim of crime are the primary sources of 

inequality for the young. The young have a higher risk of 

poverty and they hold positions where occupational acci-

dents occur more often. The young become victims of cri-

me more often and most sexual harassment is suffered 

by young women. In addition, younger people participa-

te in politics to a lesser extent and their opportunities in 

being involved in political and economic decision-making 

processes are limited. 

The main positive development in age inequality is the 

higher employment rate of the elderly compared to other 

countries, and a very small difference between men and 

women in elderly employment; also the fact that the elder-

ly are represented in important bodies, including political 

governing bodies. 

persons with disabilities

Persons with disabilities1 predominantly belong to the le-

ast privileged and protected group of the society. Their 

weaker position in the society is mainly caused by health 

problems. People with activity limitations frequently have 

difficulties with acquiring an education and finding a job. 

Likewise, the living standard of this group is below avera-

ge. In education, the higher primary school dropout rate 

of children with disabilities and limited access to higher 

education stand out. Limited options in education give rise 

to the lower employment rate and living standard of peo-

ple with activity limitations.

1 Due to a lack of data, the existence of an activity limitation has 
been mainly used as the indicator of disablement, which is why 
the aforementioned concept is used hereinafter. 

People with activity limitations frequently have a smaller 

social network compared to people without activity limi-

tations, their opportunities in participating in cultural and 

social life are also more limited (due to the distinctive fea-

tures of an activity limitation, lower income, as well as 

social isolation). 

A positive phenomenon that should be mentioned about 

people with activity limitations is the change in the emp-

loyment of people with activity limitations—their employ-

ment rate in Estonia is still low but a noticeable increase 

has taken place in recent years. Such a positive (structu-

ral) change creates an important premise for reducing the 

inequality of people with activity limitations in other sphe-

res as well. 

lgbt

The knowledge of the LGBT group’s possibilities and their 

unequal position in the Estonian society has been thus 

far mainly based on assessments and opinions proposed 

in literature. There is only a limited amount of necessary 

research projects and systematic statistical data available 

about the situation and problems of this group.

Based on accessible data (mainly FRA EU LGBT survey), 

the main factors that cause inequality for the LGBT group 

are problems connected to a sense of security and legal 

certainty. The central influencing factor for the lack of a 

sense of security is the negative attitude towards the LGBT 

group expressed by the other members of the society. The 

ostracizing attitude of the society towards the LGBT group 

has been significantly influenced by negative (pre)concep-

tions and stereotypical attitudes. The low social position 

and condemning attitude of the society may contribute 

to the occurrence of mental health problems and decrea-

se the coping and involvement of this social group in the 

society. 
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Oodatav eluiga 

•	Oodatav	eluiga	sünnihetkel

•	Oodatav	eluiga	20-aastaselt

•	Oodatav	eluiga	65-aastaselt

Suremus raskete haiguste 

tagajärjel (vereringehaigu-

sed, vähktõbi)

Suremus enesetappude 

tagajärjel

Suremus õnnetusjuhtumite 

tagajärjel

Suremus ründe tagajärjel

Rassi, religiooni või 

seksuaalse identiteedi tõttu 

motiveeritud mõrv

Abortiivsuskordaja

Statistikaamet 

(2010–2013)

Tervise Arengu Instituut, 

Statistikaamet 

(2010; 2012; 2013)

Tervise Arengu Instituut, 

Statistikaamet 

(2010; 2012; 2013)

Tervise Arengu Instituut, 

Statistikaamet 

(2010; 2012; 2013)

Tervise Arengu Instituut, 

Statistikaamet 

(2010; 2012; 2013)

Andmepäring 

Justiitsministeeriumist

Tervise Arengu Instituut, 

Statistikaamet 

(2012; 2014)

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Perioodiline

Iga-aastane

Sugu, rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Rahvus, vanus

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Rahvuse lõikes ei ole võimalik teha analüüsi varasema kui 2012. a kohta, kuna 

2011. a rahvaloenduse järgselt ei ole 2000.–2011. aasta andmeid ümber-

arvutatud rahvaarvudega uuendatud, mispärast ei soovita Statistikaamet neid 

andmeid kasutada (rahvaarv on vajalik suremuskordajate arvutamiseks).

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik ana-

lüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Rahvuse lõikes ei ole võimalik teha analüüsi varasema kui 2012. a kohta, kuna 

2011. a rahvaloenduse järgselt ei ole 2000.–2011. aasta andmeid ümber-

arvutatud rahvaarvudega uuendatud, mispärast ei soovita Statistikaamet neid 

andmeid kasutada (rahvaarv on vajalik suremuskordajate arvutamiseks).

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik ana-

lüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Rahvuse lõikes ei ole võimalik teha analüüsi varasema kui 2012. a kohta, kuna 

2011. a rahvaloenduse järgselt ei ole 2000.–2011. aasta andmeid ümber-

arvutatud rahvaarvudega uuendatud, mispärast ei soovita Statistikaamet neid 

andmeid kasutada (rahvaarv on vajalik suremuskordajate arvutamiseks).

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik ana-

lüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Rahvuse lõikes ei ole võimalik teha analüüsi varasema kui 2012. a kohta, kuna 

2011. a rahvaloenduse järgselt ei ole 2000.–2011. aasta andmeid ümberar-

vutatud rahvaarvudega uuendatud, mispärast ei soovita Statistikaamet neid 

andmeid kasutada (rahvaarv on vajalik suremuskordajate arvutamiseks).

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik ana-

lüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Sisuliselt on tegu vihakuriteoga, mida sisustatakse Eesti karistusseadustikus 

vaenu õhutamisena (§ 151), kuid mõrvade puhul ei kasutata karistuse määra-

misel mitte vaenu õhutamise sätet, vaid karistatakse samamoodi nagu teiste 

mõrvade puhul karistusseadustiku § 114 alusel. Andmeid selle kohta, kas on 

toimunud mõrvu motiveerituna ohvri nahavärvusest, religioonist või seksuaal-

sest orientatsioonist, ei koguta.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Rahvuse lõikes ei ole võimalik teha analüüsi varasema kui 2012. a kohta, kuna 

2011. a rahvaloenduse järgselt ei ole 2000.–2011. aasta andmeid ümber-

arvutatud rahvaarvudega uuendatud, mispärast ei soovita Statistikaamet neid 

andmeid kasutada (rahvaarv on vajalik abortiivsuskordajate arvutamiseks).

ELU

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud
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Igapäevategevuse 

piirangutega 

inimesed kogu 

rahvastikust

Hinnang oma 

käesoleva aja 

tervisele

Tervena elada jäänud 

aastate arv

Vaimse tervise indeks

Inimesed, kes tunne-

vad, et neisse suhtu-

takse väärikalt, kui 

nad kasutavad tervis-

hoiuteenuseid

Eesti täiskasvanud 

rahvastiku tervise-

käitumise uuring 

(2010; 2012; 2014)

Eesti täiskasvanud 

rahvastiku tervise-

käitumise uuring 

(2010; 2012; 2014)

Statistikaamet 

(2010; 2012; 2014)

Regulaarselt ei 

koguta; Eesti meeste 

uuring (2015)

Andmed puuduvad

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Iga-aastane

Ühekordne 

uuring

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu (ainult 

mehed)

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt 

sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik 

analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt 

väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu. 

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt 

sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik 

analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt 

väike.

Puudega isikute puhul on tervena elada 

jäänud aastate arv 0, mistõttu selles lõi-

kes analüüsi ei tehtud.

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi järgi.

Andmed puuduvad kõikide rühmade 

puhul. 

Vaimse tervise indeks on arvutatud 

meeste uuringus.

Andmed puuduvad

Alternatiivne andmeallikas on Eesti sot-

siaaluuring (ESU). Uuringu andmeid ei 

kasutatud, kuna analüüsimise ajal olid 

kõige hilisemad andmed, mida oli või-

malik kasutada, 2013. aasta andmed 

(Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäi-

tumise uuringu puhul olid kasutatavad 

2014. aasta andmed). 

Teisteks alternatiivideks on REL 2011 

ning PTMU (2011), kuid värskemate 

andmete olemasolu tõttu ei ole neid 

andmestikke kasutatud. Lisaks toimub 

REL suhteliselt harva ning PTMU puhul 

on tegemist ühekordse uuringuga, mis-

tõttu ei saa neid andmestikke kasutada 

olukorra järjepidevaks seireks.

Alternatiivne andmeallikas on Eesti sot-

siaaluuring (ESU). Uuringu andmeid ei 

kasutatud, kuna analüüsimise ajal olid 

kõige hilisemad andmed, mida oli või-

malik kasutada, 2013. aasta andmed 

(Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäi-

tumise uuringu puhul olid kasutatavad 

2014. aasta andmed).

Teiseks alternatiiviks on PTMU (2011), 

kuid värskemate andmete olemasolu 

tõttu ei ole seda andmestikku kasuta-

tud. Lisaks on tegemist ühekordse uu-

ringuga, mistõttu ei saa andmestikku 

kasutada olukorra järjepidevaks seireks.

Vaimse tervise mõõtmisel on rahvusvahe-

liselt üldtunnustatud MHI-5 indeksi (men-

tal health index) kasutamine. Eesti sot-

siaaluuringus on olemas küsimused, mis 

vastavad MHI-5 indeksis kasutatavatele, 

kuid erinevalt MHI-5 indeksi metoodikast 

kasutatakse Eesti sotsiaaluuringus hinnan-

gute andmisel viie, mitte kuue wvalikuga 

skaalat. Seega ei ole võimalik selle näitaja 

põhjal MHI-5 indeksi metoodikat kasuta-

des vaimse tervise hinnanguid leida. 

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

TERVIS
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Indikaator Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad Indikaatori tehnilised ja andmelised piirangud

Kehaline aktiivsus

Puu- ja köögiviljade 

tarbimine

Kehamassiindeks

Suitsetajate osakaal 

rahvastikust

Korraga vähemalt 

kuue alkoholiannu-

se tarvitamine

Eesti täiskasva-

nud rahvastiku 

tervisekäitumise 

uuring (2014)

Eesti täiskasva-

nud rahvastiku 

tervisekäitumise 

uuring (2014)

TAI (2010; 2012; 

2014); Eesti 

täiskasvanud 

rahvastiku 

tervisekäitumise 

uuring (2014)

Eesti täiskasva-

nud rahvastiku 

tervisekäitumise 

uuring (2014)

Eesti täiskasva-

nud rahvastiku 

tervisekäitumise 

uuring (2014)

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Perioodiline 

uuring 

(üle aasta)

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu. 

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu. 

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu. 

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Andmed puude olemasolu järgi puudu-

sid, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu. 

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu. 

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Alternatiivseks andmeallikaks on PTMU 

(2011), kuid värskemate andmete olemas-

olu tõttu ei ole seda andmestikku kasuta-

tud. Lisaks on tegemist ühekordse uurin-

guga, mistõttu ei saa andmestikku kasuta-

da olukorra järjepidevaks seireks.

Alternatiivseks andmeallikaks on PTMU 

(2011), kuid värskemate andmete olemas-

olu tõttu ei ole seda andmestikku kasuta-

tud. Lisaks on tegemist ühekordse uurin-

guga, mistõttu ei saa andmestikku kasuta-

da olukorra järjepidevaks seireks.

Alternatiivne andmeallikas on Eesti sot-

siaaluuring (ESU). Uuringu andmeid ei 

kasutatud, kuna analüüsimise ajal olid 

kõige hilisemad andmed, mida oli võima-

lik kasutada, 2013. aasta andmed (Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 

uuringu puhul olid kasutatavad 2014. aas-

ta andmed).

Teiseks alternatiiviks on PTMU (2011), 

kuid värskemate andmete olemasolu tõttu 

ei ole seda andmestikku kasutatud. Lisaks 

on tegemist ühekordse uuringuga, mistõt-

tu ei saa andmestikku kasutada olukorra 

järjepidevaks seireks.

Alternatiivseks andmeallikaks on PTMU 

(2011), kuid värskemate andmete olemas-

olu tõttu ei ole seda andmestikku kasuta-

tud. Lisaks on tegemist ühekordse uurin-

guga, mistõttu ei saa andmestikku kasuta-

da olukorra järjepidevaks seireks.

Alternatiivseks andmeallikaks on PTMU 

(2011), kuid värskemate andmete olemas-

olu tõttu ei ole seda andmestikku kasuta-

tud. Lisaks on tegemist ühekordse uurin-

guga, mistõttu ei saa andmestikku kasuta-

da olukorra järjepidevaks seireks.

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud
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HARIDUS

HIVi nakatunute arv

Narkootikumide 

tarvitamine

Terviseamet 

(2006; 2010; 

2014)

Regulaarse 

tarvitamise 

kohta andmed 

puuduvad

Iga-aastane Sugu, 

vanus

Näitajaks on aasta jooksul avastatud 

uued HIVi nakatumise juhtumid, mitte sel 

aastal Eestis elavate HIVi nakatunute arv.

Andmed puuduvad rahvuse, puude ole-

masolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Narkootikumide regulaarse tarvitamise 

kohta andmed puuduvad.

Eestis puuduvad andmed regulaarselt nar-

kootikume tarvitavate inimeste kohta. Eesti 

täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise 

uuringus, mida korraldatakse iga kahe aas-

ta tagant, küsitakse uuritavatelt nende ka-

nepi tarvitamise kogemuse kohta, kuid mit-

te selle regulaarsuse kohta, mistõttu need 

andmed ei ole mudeli mõõdikuna sobivad. 

PTMU (2011) sisaldas samuti küsimusi nar-

kootikumide tarbimise kogemuse ja selle 

korduvuse kohta, ent kuna tegemist on 

ühekordse uuringuga, ei saa andmestikku 

kasutada olukorra järjepidevaks seireks.

Erineva haridustaseme-

ga inimeste osakaal 

rahvastikust

Õpitulemused 

15. eluaastal:

•	 Matemaatikas

•		 Funktsionaalses	

 lugemises

•		 Loodusteadustes

Täiskasvanud inimeste 

funktsionaalne 

lugemisoskus ja 

arvutusoskus

Täiskasvanud elanike 

probleemilahendusos-

kus

Eesti tööjõu-

uuring (2010; 

2012; 2014)

ESU (2013)

FRA ELi LGBT 

uuring (2012)

PISA (2009; 

2012)

PIAAC (2012)

PIAAC (2012)

Iga-aastane

Iga-aastane

Ühekordne 

uuring

Perioodiline 

uuring (iga 

kolme aas-

ta tagant)

Ühekordne 

uuring

Ühekordne 

uuring

Sugu, vanus, 

rahvus

Tegevus-

piirangu 

olemasolu

Seksuaalne 

ja sooline 

identiteet

Sugu, kooli 

õppekeel

Sugu, vanus, 

emakeel

Sugu, vanus, 

emakeel

Andmed puuduvad puude olemasolu järgi, mistõttu ka-

sutati lähendnäitajana tegevuspiirangu olemasolu.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) 

ei olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt 

väike.

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul on võimalik saada 

ülevaade ainult LGBT rühma siseselt, kuid neid andmeid 

ei ole võimalik võrrelda LGBT rühma mitte kuuluvate ini-

mestega, kuna andmed pärinevad eraldi uuringust.

Andmed puuduvad rahvuse järgi, mistõttu kasutati 

lähendnäitajana kooli õppekeelt. 

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse 

identiteedi järgi.

Andmed puuduvad rahvuse järgi, mistõttu kasutati 

lähendnäitajana vastaja emakeelt. 

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse iden-

titeedi järgi.

Eri tunnusrühmade kombinatsioone (nt sugu/vanus ja 

emakeel) ei ole andmeallikas avaldatud.

Andmed puuduvad rahvuse järgi, mistõttu kasutati lä-

hendnäitajana vastaja emakeelt. 

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse iden-

titeedi järgi.

Eri tunnusrühmade kombinatsioone (nt sugu/vanus ja 

emakeel) ei ole andmeallikas avaldatud.

Alternatiivne andmealli-

kas on Eesti sotsiaaluu-

ring (ESU). Uuringu and-

meid ei kasutatud, kuna 

analüüsimise ajal olid 

kõige hilisemad andmed, 

mida oli võimalik kasuta-

da, 2013. aasta andmed 

(Eesti tööjõu-uuringu 

puhul olid kasutatavad 

2014. aasta andmed).

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud
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Põhiharidusest 

väljalangevus

Huvihariduses 

osalemine

Täiskasvanute 

osalemine 

formaalses või mitte-

formaalses õppes

Bakalaureuseõppe 

esmakursuslaste 

jaotus

Erialagruppide 

segregatsioon

Koolikiusamise 

kogemus

•	 Koolikiusamine		

 kaasõpilaste poolt

•	 Koolikiusamine		

 õpetajate poolt

Tööhõive määr

Andmepäring 

Eesti Hariduse 

Infosüsteemist 

(2010/2011.–

2013/2014. 

õppeaasta)

Eesti Hariduse 

Infosüsteem 

(Haridussilm) 

(2010/2011.–

2013/2014. 

õppeaasta)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Eesti Hariduse 

Infosüsteem 

(Haridussilm) 

(2012/2013.–

2013/2014. 

õppeaasta)

Andmepäring 

Eesti Hariduse 

Infosüsteemist 

(2010/2011.–

2014/2015. 

õppeaasta)

Eesti Hariduse 

Infosüsteem 

(Haridussilm) 

(2014/2015. 

õppeaasta)

Eesti kooli-

õpilaste tervise-

käitumise uuring 

(2013/2014. 

õppeaasta)

FRA ELi LGBT 

uuring

Eesti tööjõu-

uuring (2010; 

2012; 2014)

Statistikaamet 

(2010– 2014)

FRA ELi LGBT 

uuring (2012)

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring

Ühekordne 

uuring

Iga-aastane

Iga-aastane

Ühekordne 

uuring

Sugu, vanus, 

kooli õppe-

keel

Sugu, vanus 

(1–19-aasta-

sed), emakeel

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus 

(20–59-aas-

tased) 

Sugu, vanus

Sugu, vanus

Sugu, vanus, 

kodune keel

Seksuaalne ja 

sooline 

identiteet

Sugu, vanus, 

rahvus

Puude või 

töövõimekao 

olemasolu

Seksuaalne ja 

sooline iden-

titeet

Andmed puuduvad rahvuse järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana kooli õppekeelt. 

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad rahvuse järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana emakeelt. 

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu, rahvuse ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad puude olemasolu, rahvuse ja seksuaalse identiteedi järgi.

Tunnusrühmade ristseoseid (sugu ja vanus õppekavagruppides) ei olnud võimalik 

analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad rahvuse järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana kodust keelt .

Andmed puuduvad puude olemasolu järgi.

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul on võimalik saada ülevaade ainult LGBT 

rühma siseselt, kuid neid andmeid ei ole võimalik võrrelda LGBT rühma mitte 

kuuluvate inimestega, kuna andmed pärinevad eraldi uuringust.

Koolikiusamise kogemuse kohta õpetajate poolt ei ole andmeid saada.

Statistikaamet esitab hõivega seotud andmeid puude või töövõimekaoga inimeste 

kohta kokku, mitte aga eraldi ainult puudega inimeste kohta.

Puude või töövõimekaoga inimeste puhul ei ole kombinatsioone teiste 

tunnusrühmadega (v.a. sugu) andmeallikas avaldatud.

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul on võimalik saada ülevaade ainult LGBT rüh-

ma siseselt, kuid neid andmeid ei ole võimalik võrrelda LGBT rühma mitte kuuluvate 

inimestega, kuna andmed pärinevad eraldi uuringust.

TÖÖ

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud
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NEET-määr: 

15–24-aastaste 

noorte osakaal, 

kes ei õpi ega tööta

Vaeghõivatute 

osakaal (sh kõrg-

haritute osakaal 

lihttööliste seas)

Töötajate 

mediaantunnitasu

Miinimumpalka 

teenivate töötajate 

osakaal

Horisontaalne 

segregatsioon

Vertikaalne 

segregatsioon

Tööga seotud 

haiguste ja 

vigastuste keskmine 

100 000 töötaja 

kohta vastavalt 

tegevusvaldkonnale

Eurostat (2010; 

2012; 2014) 

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Statistikaamet 

(2010; 2011; 

2012; 2014)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Statistikaamet 

(2014)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Statistikaamet 

(2014)

Andmepäring 

Tööinspektsioo-

nist (2010–2014)

Iga-aastane

Iga-aastane

Perioodiline

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Perioodiline

Iga-aastane

Perioodiline

Iga-aastane

Sugu 

Rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Puude või 

töövõimekao 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus

Puude või 

töövõimekao 

olemasolu

Sugu, vanus, 

kodakondsus

Andmed puuduvad puude olemasolu 

ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

ja seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade kombinatsioone 

(nt sugu, vanus, rahvus) ei ole 

andmeallikas avaldatud.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

ja seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Puude või töövõimekaoga inimeste pu-

hul ei ole kombinatsioone teiste tunnus-

rühmadega andmeallikas avaldatud.

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Puude või töövõimekaoga inimeste pu-

hul ei ole kombinatsioone teiste tunnus-

rühmadega andmeallikas avaldatud.

Andmed puuduvad rahvuse järgi, 

mistõttu kasutati lähendnäitajana 

kodakondsust.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

seksuaalse identiteedi järgi.

Alternatiivne andmeallikas on Eesti sot-

siaaluuring (ESU). Uuringu andmeid ei ka-

sutatud, kuna analüüsimise ajal olid kõige 

hilisemad andmed, mida oli võimalik ka-

sutada, 2013. aasta andmed (Eesti töö-

jõu-uuringu puhul olid kasutatavad 2014. 

aasta andmed).

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud
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Ebaõiglane kohtle-

mine, diskrimineeri-

mise või ahistamise 

kogemus tööl

Töötajate osakaal, 

kes teenivad vähem 

kui 60% mediaan-

tunnitöötasust

Suhtelise vaesuse 

määr

Hinnang oma 

majanduslikule 

toimetulekule

Rahulolu oma 

elustandardiga

•	 Rahulolu	oma	

 leibkonna 

 rahandusliku 

 olukorraga

•	 Rahulolu	oma		

 elukeskkonna 

 kvaliteediga

•	 Rahulolu	oma	

 eluasemega

Soolise võrd-

õiguslikkuse 

monitooring 

(2013)

FRA ELi LGBT 

uuring (2012)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Statistikaamet 

(2012–2013)

Eesti tööjõu-

uuring (2014)

Eesti sotsiaal-

uuring (2013)

Perioodiline 

uuring (iga 

nelja aasta 

tagant)

Ühekordne 

uuring

Iga-aastane

Iga-aastane

Iga-aastane

Ühekordne 

lisamoodul 

(regu-

laarselt 

andmeid ei 

koguta)

Sugu, vanus, 

rahvus

Seksuaalne ja 

sooline iden-

titeet

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus, 

puude 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul 

on võimalik saada ülevaade ainult LGBT 

rühma siseselt, kuid neid andmeid ei 

ole võimalik võrrelda LGBT rühma mitte 

kuuluvate inimestega, kuna andmed pä-

rinevad eraldi uuringust.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Alates 2012. aastast kasutab Statistika-

amet näitaja arvutamiseks osaliselt registri-

andmeid, mistõttu varasemate aastate 

andmed ei ole hilisematega võrreldavad 

ning neid ei ole analüüsi kaasatud.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (sugu, 

vanus, rahvus ja puude olemasolu) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatlus-

te arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu.

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus ja rahvus) ei olnud võimalik ana-

lüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Alternatiivsed andmeallikad on Eesti sot-

siaaluuring ja Euroopa sotsiaaluuring, kus 

sisaldusid sarnase sisuga küsimused. Uu-

ringute andmeid ei kasutatud, kuna kõi-

ge hilisemad andmed, mida oli võimalik 

kasutada Eesti sotsiaaluuringu puhul olid 

2013. aasta andmed, ja Euroopa sotsiaa-

luuringu puhul 2012. aasta andmed. Eesti 

sotsiaaluuringu puhul oli probleem ka see, 

et vastajatel paluti hinnata oma leibkonna, 

mitte oma isiklikku majanduslikku toime-

tulekut.

ELUSTANDARDID

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud
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Eluaseme seisund

•	 Probleemid	elu-

 ruumi seisukorraga

•	 Probleemid	elu-

 ruumi kostva 

 müraga

•	 Probleemid	elu-

 ruumi ümbruses  

 leviva saastega

Ravikindlustusega 

kaetus

Inimesed, kes on 

raporteerinud ebaõig-

lasest käitumisest fi-

nantsinstitutsioonide, 

kommunaalettevõtete 

jt asutuste ja inimeste 

poolt

Inimeste osakaal, 

kes võtavad kõrge 

kulukusega laene

Kohalike teenuste ker-

ge kättesaadavus ilma 

isikliku transpordita

Vaba aeg

•	 Rahulolu	töö	ja		

 vaba aja suhtega

Eesti sotsiaal-

uuring (2013)

Eesti Haigekassa, 

Statistikaamet 

(2010; 2012; 

2014)

Andmed puuduvad

Eesti leibkondade 

finantskäitumise 

uuring (2013)

Andmed puuduvad

Ajakasutuse uuring 

(2004, 2009–2010)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2012)

Iga-aastane

Iga-aastane

Andmeid 

plaanitakse 

koguda 

iga 3 aasta 

järel

Perioodiline 

uuring

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Andmed puuduvad puude olemasolu 

järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu.

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus ja rahvus) ei olnud võimalik ana-

lüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad rahvuse, puude ole-

masolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad

Kõrge kulukusega laenude (SMS- ja kiir-

laenud) võtmise kohta on andmeid ko-

gunud Eesti Pank koostöös TNS Emori-

ga „Eesti leibkondade finantskäitumise 

uuringu“ raames 2013. a, kuid kuna 

955 vastanust vaid 14 (1,4%) omas kü-

sitluse ajal sellist laenukohustust, ei ole 

võimalik andmeid soo, vanuse jm lõikes 

analüüsida.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad

INDIVIID JA PEREKOND

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

Andmed puuduvad puude olemasolu järgi, mistõttu kasuta-

ti lähendnäitajana tegevuspiirangu olemasolu.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, mis-

tõttu kasutati lähendnäitajatena vastavalt tegevuspiirangu 

olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike
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Kohtumine sõprade, 

sugulaste ja 

töökaaslastega

Toe olemasolu 

hinnang

Võimalus osaleda 

enda jaoks olulisel 

sotsiaalsel või 

kultuurilisel üritusel

Inimesed, kes 

tunnevad, et saavad 

olla „mina ise“ pere-

konnas, sõpradega, 

avalikus kohas

Hoiakud ja 

stereotüübid

Inimesed, kellel 

on võimalik suhelda 

avalike teenuste 

saamisel eelistatud 

keeles

Euroopa sotsiaal-

uuring (2008; 

2010; 2012)

Statistikaamet 

(2010)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2012)

Eesti tööjõu-

uuring (2004)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2012)

Soolise võrd-

õiguslikkuse 

monitooring 

(2013)

Andmed 

puuduvad

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Ühekordne

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Ühekordne 

lisamoodul 

(regu-

laarselt 

andmeid ei 

koguta)

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Perioodiline 

uuring (iga 

nelja aasta 

tagant)

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Sugu, vanus

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, mistõttu kasutati 

lähendnäitajatena vastavalt tegevuspiirangu olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike

Statistikaameti andmed on olemas ainult vanemaealiste kohta. 

Toe olemasolu hindamiseks vanemaealiste grupis kasutati lähendnäitajana peamise 

kontaktisikuga suhtlemise sagedust.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi, rahvuse ja puude järgi.

Toe olemasolu hindamiseks kasutati lähendnäitajana ESSi küsimusi „Kui palju on inime-

si, kui üldse on, kellega saate arutada oma isiklikke ja intiimseid asju?“ ning „Kui palju 

lähedased inimesed Teid emotsionaalselt või majanduslikult toetavad, kui seda vajate?“.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, mistõttu kasutati 

lähendnäitajatena vastavalt tegevuspiirangu olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmeid ei koguta regulaarselt.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike

Lähendnäitajana kasutati ESSi küsimusi „Kas Te enda arvates kuulute mõnda gruppi, 

mida Eestis diskrimineeritakse?“ ja „Mille pärast Teie gruppi diskrimineeritakse?“

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, mistõttu kasutati lähendnäi-

tajatena vastavalt tegevuspiirangu olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Lähendnäitajatena kasutati nelja küsimust Soolise võrdõiguslikkuse monitooringust: 

„Mida arvate väitest, et mees peaks olema pere peamine toitja?“, „Kuidas hindate 

naiste ja meeste positsiooni Eesti ühiskonnas?“, „Kui sallivaks peate üldiselt Eesti 

ühiskonda seksuaalvähemuste nagu lesbide, geide ja biseksuaalsete inimeste suhtes 

või soovähemuste nagu transsooliste inimeste suhtes?“, „Kui mugavalt tunneksite 

end vabal ajal seltskonnas, kus on lesbi, gei, biseksuaalne või transsooline inimene?“

Andmed puuduvad puude ja seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike

Andmed puuduvad

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud
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Vanemahüvitise 

saajate sooline -ta-

sakaal

Formaalset lapse-

hoiuteenust kasuta-

vate vanemate osa-

kaal ja lasteaiakoh-

tade kättesaadavus

Inimeste osakaal, 

kes ei saa vajalikke 

sotsiaalteenuseid

Inimeste osakaal, 

kellel lasub tasus-

tamata hoolitsuse 

kohustus laste või 

täiskasvanute eest

Isikuvastaste kurite-

gude ohvrid (1000 

inimese kohta)

Andmepäring 

Sotsiaalkindlustus-

ametist (2005; 

2010; 2014)

Eesti sotsiaal-

uuring (2013)

Puuetega inimeste 

ja nende pereliik-

mete hooldus-

koormuse uuring 

(2009)

Eesti tööjõu-uuring 

(2010) 

Justiitsministeerium  

(2003–2014)*

Turvalisuse uuring 

(2009)

Iga-aastane

Iga-aastane

Regu-

laarselt 

andmeid ei 

koguta

Ühekordne 

lisamoodul 

(regulaarselt 

andmeid ei 

koguta)

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring

Sugu, vanus, 

rahvus, 

puude 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus, tege-

vuspiirangu 

olemasolu

Puude 

olemasolu

Sugu, vanus, 

rahvus

Ohvrite 

kohta täpseid 

andmeid ei 

koguta

Sugu, vanus, 

rahvus

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (vanus, rahvus, puude olemasolu) ei olnud võimalik 

analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Näitaja hõlmab vaid formaalse lapsehoiuteenuse kasutamist lapsevanemate poolt, 

ent puudub teave lasteaiakohtade kättesaadavuse kohta, kuna kasutamise/mittekasu-

tamise põhjuste kohta ei ole küsitud. Seega jääb mõõtmata lünk eri gruppide vajadus-

te ja võimaluste vahel.

Kasutamisega seotud näitajat on, võrreldes teiste mudelisse kaasatud indikaatoritega, 

suhteliselt keeruline andmetega sisustada, kuna tuleb ühendada ESU isiku- ja 

leibkonnaküsitluste andmestikud ning luua erinevaid küsimusi, kombineerides 

asjakohane tunnus analüüsi teostamiseks.

Andmed puuduvad puude olemasolu järgi, mistõttu kasutati lähendnäitajana 

tegevuspiirangu olemasolu.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüüsida, 

kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmeid inimeste kohta, kes ei saa vajalikke sotsiaalteenuseid, hetkel ei koguta, 

mistõttu andmed puuduvad soo, vanuse, rahvuse, seksuaalse identiteedi järgi. 

Puuetega inimeste puhul käsitleti teemat „Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hooldus-

koormuse uuringus 2009“. Siin on võimalik saada ülevaade ainult puuetega inimeste kohta.

Puude olemasolu (2010. a ei sisaldunud ETU küsimustikus tervise teemaplokki) ja 

seksuaalse identiteedi järgi andmed puuduvad.

Andmeid ei koguta regulaarselt.

Registreeritud kuriteo-

statistika (Justiitsminis-

teerium) andmeid polnud 

võimalik kasutada, kuna 

puuduvad täpsed andmed 

ohvri soo, vanuse, rahvuse 

kohta, mistõttu anti mõ-

ningane ülevaade uurin-

gus osalenud inimeste 

ohvriks langemise kohta 

Turvalisuse uuringule 

toetudes. 

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

HOOL JA TUGI

TURVATUNNE

Isikuvastaste kuritegude ohvreid ei ole võimalik vaa-

data 1000 inimese kohta, kuna puuduvad registree-

ritud kuritegude andmed ohvrite kohta. Kasutatud 

on Turvalisuse uuringut, mille alusel antakse ülevaade 

uuringus osalenud inimeste ohvriks langemise kohta. 

Ohvriuuringuga ei ole võimalik mõõta sooritatud ku-

ritegude täpset arvu – mõõta saab ainult intsidentide 

hulka. Hinnangute täpsus oleneb tihti inimeste suut-

likkusest endaga juhtunut meenutada. Lisaks sellele 

ei kattu sageli kuriteo määratlus seaduses ja juhtunu 

määratlus uuringus - inimesed võivad kuritegudeks pi-

dada ka niisuguseid juhtumeid, milles kuriteokoosseis 

puudub. Teiste riikide kogemus näitab, et kui ohvriuu-

ringutest saadud andmete põhjal hinnata kuritegude 

koguhulka, ületab see registreeritud kuritegevust kor-

dades, isegi kolm või koguni viis korda. Seetõttu ei saa 

ohvriuuringute tulemusi mingil juhul tõlgendada kui 

tegeliku kuritegevuse lõplikke näitajaid. Ohvriuurin-

gust saadud pilt on siiski üks võimalus mõõta inimeste 

kogemusi ja hoiakuid**

 * Täpsed andmed rühmade lõikes kuriteoohvrite kohta puuduvad. Justiitsministeeriumi hallatavate andmete kogumist on täpsemalt käsitletud soovituste peatükis, kus on ka ettepanekud andmete kogumiseks vasta-
vale mudelile vajalike rühmade kaupa.  

** Salla, J. (Toim) (2010). Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpoliitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium.
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Seksuaalkuritegude 

ohvrid 

(1000 inimese kohta)

Lähisuhtevägivalla 

ohvrid 

(1000 inimese kohta)

Justiits-

ministeerium 

(2003–2014) 

Turvalisuse 

uuring (2009)

FRA naiste-

vastase vägivalla 

uuring (2012)

FRA ELi LGBT 

uuring (2012)

Justiits-

ministeerium 

(2011–2014) 

Turvalisuse 

uuring (2009)

FRA ELi LGBT 

uuring (2012)

PIU (2009)

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring

Ühekordne 

uuring

Ühekordne 

uuring

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring

Ühekordne 

uuring

Ühekordne 

uuring

Ohvrite 

kohta täpseid 

andmeid ei 

koguta

Sugu, vanus, 

rahvus

Vanus 

(ainult naised)

Seksuaalne 

ja sooline 

identiteet

Ohvrite 

kohta täpseid 

andmeid ei 

koguta

Sugu, vanus, 

rahvus

Seksuaalne ja 

sooline 

identiteet

Puude 

olemasolu

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse iden-

titeedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) 

ei olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt 

väike.

Seksuaalkuritegude ohvreid ei ole võimalik vaadata 1000 

inimese kohta, kuna puuduvad registreeritud kuritegude 

andmed ohvrite kohta. Kasutatud on erinevate uuringute 

andmeid, mille alusel antakse ülevaade uuringus osale-

nud inimeste ohvriks langemise kohta. Ohvriuuringuga 

ei ole võimalik mõõta sooritatud kuritegude täpset arvu 

– mõõta saab ainult intsidentide hulka. Hinnangute täp-

sus oleneb tihti inimeste suutlikkusest endaga juhtunut 

meenutada. Lisaks sellele ei kattu sageli kuriteo määratlus 

seaduses ja juhtunu määratlus uuringus - inimesed või-

vad kuritegudeks pidada ka niisuguseid juhtumeid, milles 

kuriteokoosseis puudub. Teiste riikide kogemus näitab, et 

kui ohvriuuringutest saadud andmete põhjal hinnata kuri-

tegude koguhulka, ületab see registreeritud kuritegevust 

kordades, isegi kolm või koguni viis korda. Seetõttu ei saa 

ohvriuuringute tulemusi mingil juhul tõlgendada kui te-

geliku kuritegevuse lõplikke näitajaid. Ohvriuuringust saa-

dud pilt on siiski üks võimalus mõõta inimeste kogemusi 

ja hoiakuid*.

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul on võimalik saada 

ülevaade ainult LGBT rühma siseselt, kuid neid andmeid ei 

ole võimalik võrrelda LGBT rühma mitte kuuluvate inimeste-

ga, kuna andmed pärinevad eraldi uuringust.

Andmed puuduvad puude olemasolu järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Lähisuhtevägivalla ohvreid ei ole võimalik vaadata 1000 

inimese kohta, kuna puuduvad registreeritud kuritegude 

andmed ohvrite kohta. Kasutatud on erinevate uuringute 

andmeid, mille alusel antakse ülevaade uuringus osalenud 

inimeste ohvriks langemise kohta. Ohvriuuringuga ei ole 

võimalik mõõta sooritatud kuritegude täpset arvu – mõõ-

ta saab ainult intsidentide hulka. Hinnangute täpsus oleneb 

tihti inimeste suutlikkusest endaga juhtunut meenutada. 

Lisaks sellele ei kattu sageli kuriteo määratlus seaduses ja 

juhtunu määratlus uuringus - inimesed võivad kuritegudeks 

pidada ka niisuguseid juhtumeid, milles kuriteokoosseis 

puudub. Teiste riikide kogemus näitab, et kui ohvriuurin-

gutest saadud andmete põhjal hinnata kuritegude kogu-

hulka, ületab see registreeritud kuritegevust kordades, isegi 

kolm või koguni viis korda. Seetõttu ei saa ohvriuuringute 

tulemusi mingil juhul tõlgendada kui tegeliku kuritegevuse 

lõplikke näitajaid. Ohvriuuringust saadud pilt on siiski üks 

võimalus mõõta inimeste kogemusi ja hoiakuid*.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Registreeritud kuriteo-

statistika (Justiitsminis-

teerium) andmeid pol-

nud võimalik kasutada, 

kuna puuduvad täpsed 

andmed ohvri soo, 

vanuse, rahvuse kohta, 

mistõttu anti mõninga-

ne ülevaade uuringus 

osalenud inimeste 

ohvriks langemise koh-

ta, toetudes erinevatele 

uuringutele. 

Registreeritud kuriteo-

statistika (Justiitsminis-

teerium) andmeid pol-

nud võimalik kasutada, 

kuna puuduvad täpsed 

andmed ohvri soo, 

vanuse, rahvuse kohta, 

mistõttu anti mõninga-

ne ülevaade uuringus 

osalenud inimeste 

ohvriks langemise koh-

ta, toetudes erinevatele 

uuringutele. 

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

*Salla, J. (Toim) (2010) Kuriteoohvrite uuring 2009. Kriminaalpoliitika uuringud 14. Tallinn: Justiitsministeerium.
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Küberkiusamise 

ohvrid

Inimesed, kes tunne-

vad ennast ebatur-

valiselt, kui nad on 

pimedal ajal üksinda 

kodus või tänaval 

(sh ka turvatunne 

töökeskkonnas)

Hirm vägivalla ohv-

riks langemise ees

Vägistamisjuhtumid 

(registreeritud sta-

tistika ja uuringute 

tulemused)

Lähisuhtevägivald 

(registreeritud sta-

tistika ja uuringute 

tulemused)

Justiits-

ministeerium 

(2008–2014) 

Eesti meeste 

uuring (2015)

Eesti naiste 

uuring (2015)

Justiits-

ministeerium

Turvalisuse 

uuring (2009)

Iga-aastane

Ühekordne 

uuring

Perioodiline 

uuring

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring

Sugu, rahvus 

(ainult õpi-

lased)

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Ohvrite 

kohta täpseid 

andmeid ei 

koguta

Sugu (mehed)

Sugu (naised)

Ohvrite 

kohta täpseid 

andmeid ei 

koguta

Sugu, vanus

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul on võimalik saada ülevaa-

de ainult LGBT rühma siseselt, kuid neid andmeid ei ole võimalik 

võrrelda LGBT rühma mitte kuuluvate inimestega, kuna andmed 

pärinevad eraldi uuringust. Sama kehtib ka puuetega inimeste 

lähisuhtevägivalla kogemuse kohta.

Puuetega inimeste puhul käsitleti teemat „Puuetega inimeste ja 

nende pereliikmete hoolduskoormuse uuringus 2009“. Siin on 

võimalik saada ülevaade ainult puuetega inimeste kohta.

Puuduvad registreeritud kuriteostatistika ja elanikkonna uuringud. 

Laste hälbiva käitumise uuringu andmed annavad mõningase üle-

vaate, kuid tegemist on kooliõpilastele suunatud uuringuga, mida 

ei saa üldistada elanikkonnale. 

Andmed puuduvad puude olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud 

võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Indikaatori lähendnäitajana kasutati uuringu küsimust „Kui jul-

gelt Te ennast tunnete, käies üksi oma kodukandis pärast pimeda 

saabumist?“

Indikaatori lähendnäitajana kasutati uuringu küsimust „Kui üldse 

muretsete, siis kui tihti selle pärast, et võite langeda vägivaldse 

kuriteo ohvriks?“.

Andmed puude olemasolu ja rahvuse järgi puuduvad, mistõttu 

kasutati lähendnäitajatena vastavalt tegevuspiirangu olemasolu 

ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud 

võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Registreeritud kuriteostatistika ja kohtumenetluste puhul puu-

duvad ohvrite kohta täpsed andmed. 

Uuringutes puuduvad andmed seksuaalse identiteedi, rahvuse 

ja puude olemasolu järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei olnud 

võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Registreeritud kuriteostatistika ja kohtumenetluste puhul puu-

duvad ohvrite kohta täpsed andmed.

Uuringus puuduvad andmed seksuaalse identiteedi, rahvuse ja 

puude olemasolu järgi.

Justiitsministee-

riumil puuduvad 

andmed küber-

kiusamise kohta

Registreeritud kuri-

teostatistika (Jus-

tiitsministeerium) 

andmeid polnud 

võimalik kasutada, 

kuna puuduvad 

täpsed andmed 

ohvri soo, vanuse, 

rahvuse kohta. 

Registreeritud ku-

riteostatistika (Jus-

tiitsministeerium) 

andmeid polnud 

võimalik kasutada, 

kuna puuduvad 

täpsed andmed 

ohvri soo, vanuse, 

rahvuse kohta.

ÕIGUSKINDLUS

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

Laste hälbiva 

käitumise uuring 

(ISRD-3) (2015)

Väike ohvriuuring 

(2004; 2010; 

2014)

Euroopa 

sotsiaaluuring 

(2006; 2008; 

2010)

Perioodiline 

uuring

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)
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Vihakuriteod 

(registreeritud sta-

tistika ja uuringute 

tulemused)

Kohtusüsteemi 

usaldusväärsus

Usaldus 

politsei vastu

Inimeste arvamus, 

kas nende õigused 

on kehtivas õigus-

süsteemis kaitstud

Justiits-

ministeerium

Laste hälbiva 

käitumise uuring 

(ISRD-3) (2015)

FRA ELi LGBT 

uuring (2012)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2012)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2012)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2012)

Iga-aastane

Perioodiline 

uuring

Ühekordne 

uuring

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Ohvrite koh-

ta täpseid 

andmeid ei 

koguta

Sugu, rahvus 

(ainult õpi-

lased)

Seksuaale ja 

sooline iden-

titeet

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Vihakuritegusid sisustatakse Eesti karistusseadustikus 

vaenu õhutamisega (§ 151). Selle paragrahvi alusel re-

gistreeriti üks juhtum viimati 2006. aastal. See ei pruugi 

aga tähendada, et vihakuritegusid selle tähenduses* ei 

ole toime pandud, kuna erinevate kuritegude eest karis-

tatakse vastavalt karistusseadustikus toodud kuriteokoos-

seisule (nt mõrva eest karistatakse samamoodi nagu teis-

te mõrvade puhul karistusseadustiku § 114 alusel), kuid 

andmed selle kohta, kas mõrv toimus motiveerituna ohvri 

nahavärvist, seksuaalsest identiteedist vms, puuduvad. 

Samuti on vaenu õhutamine praeguse redaktsiooni koha-

selt konkreetne ohudelikt: tuvastada on vaja konkreetne 

oht konkreetse isiku elule, tervisele või varale, mistõttu on 

seda sätet väga keeruline kohaldada ning mida ka kohal-

datakse harva, nagu näitab kuriteostatistika. 

Laste hälbiva käitumise uuringu andmed annavad mõnin-

gase ülevaate, kuid tegemist on kooliõpilaste uuringuga, 

mida ei saa üldistada elanikkonnale. 

Seksuaalse ja soolise identiteedi puhul on võimalik saada 

ülevaade ainult LGBT rühma siseselt, kuid neid andmeid ei 

ole võimalik võrrelda LGBT rühma mitte kuuluvate inimes-

tega, kuna andmed pärinevad eraldi uuringust.

Kohtusüsteemi usaldusväärsuse indikaatori lähendnäitajana 

kasutati uuringus olevat küsimust, kuivõrd kehtib vastajate 

arvates väide „kohtud kohtlevad Eestis kõiki ühtemoodi“.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, 

mistõttu kasutati lähendnäitajatena vastavalt tegevuspii-

rangu olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, mis-

tõttu kasutati lähendnäitajatena vastavalt tegevuspiirangu 

olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Indikaatori lähendnäitajana kasutati uuringus olevat küsi-

must „Kuivõrd usaldate Eesti õigussüsteemi?“.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja rahvuse järgi, 

mistõttu kasutati lähendnäitajatena vastavalt tegevuspii-

rangu olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, vanus, rahvus) ei 

olnud võimalik analüüsida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Registreeritud kuriteo-

statistika (Justiitsminis-

teerium) andmeid pol-

nud võimalik kasutada, 

kuna puuduvad täpsed 

andmed ohvri soo, va-

nuse, rahvuse kohta.

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

* Vihakuriteo all mõistetakse füüsilist või verbaalset rünnakut teise inimese vastu, mis on ajendatud eelarvamusest selle inimese suhtes tema teatava eripära, näiteks seksuaalse identiteedi, rahvuse või soolise identiteedi tõttu.
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Kinnipeetavate 

osakaal vastavas 

rühmas

Vanglaametnike 

käitumine 

vangidega

Pöördumine 

töövaidluskomisjoni 

poole

Teadlikkus 

võrdõigusvoliniku 

institutsioonist

Inimeste osakaal, 

kes hääletavad 

üldvalimistel

Riigikogusse kandi-

deerinute ja valitute 

suhtarv

Kohaliku omava-

litsuse valimistel 

kandideerinute ja 

valitute suhtarv

Parlamenti ja 

kohalikesse omava-

litsustesse valitud 

esindajad

Riigi osalusega ning 

börsiettevõtetes 

juhtivatel kohtadel 

töötamine

Justiits-

ministeerium

Justiits-

ministeerium

Andmeid 

ei koguta

Soolise 

võrdõiguslikkuse 

monitooring 

(2013)

Euroopa sotsiaal-

uuring (2008; 

2010; 2012)

Vabariigi Valimis-

komisjon (2007; 

2011; 2015)

Vabariigi 

Valimiskomisjon 

(2009; 2013)

Vabariigi 

Valimiskomisjon 

(Riigikogu: 2007; 

2011; 2015; 

KOV: 2009; 

2013); 

e-äriregister 

(2015)

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

rahvus

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Sugu, vanus

Sugu, vanus

Sugu, vanus

Sugu, vanus

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi ja puude olemasolu järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmeid ei koguta

Andmed puuduvad seksuaalse identi-

teedi ja puude olemasolu järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

rahvuse järgi, mistõttu kasutati lähend-

näitajatena vastavalt tegevuspiirangu 

olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Andmed puuduvad rahvuse, puude 

olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad rahvuse, puude 

olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad rahvuse, puude 

olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Andmed puuduvad rahvuse, puude 

olemasolu ja seksuaalse identiteedi järgi.

Justiitsministeeriumi andmed polnud 

uuringu teostajatele analüüsi läbiviimise 

ajal kättesaadavad.

Töövaidluskomisjon ei kogu andmeid 

pöördujate vanuse, rahvuse, soo, jm 

kohta, kuna nende andmebaasi ei sises-

tata sellekohast informatsiooni.

Alternatiivne andmeallikas on andme-

päring Vabariigi Valimiskomisjonile, kuid 

valimistel hääletanute kohta on and-

med olemas vaid e-hääletanute puhul.

Alternatiivne andmeallikas on Euroopa 

Komisjoni andmebaas, kuid seal on 

andmed kättesaadavad vaid soolise 

jaotuse puhul.

Alternatiivne andmeallikas on Euroopa 

Komisjoni andmebaas, kuid seal on 

andmed kättesaadavad vaid soolise 

jaotuse puhul.

Perioodiline

Perioodiline

Perioodiline 

uuring (iga 

nelja aasta 

tagant)

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Perioodiline 

(iga nelja 

aasta tagant)

Perioodiline 

(iga nelja 

aasta tagant)

Perioodiline 

(iga nelja 

aasta tagant)

Perioodiline

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud

VÕIM JA HÄÄL
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Inimeste osakaal, 

kes usuvad, et 

neil on kohalikul 

tasandil võimalik 

mõjutada poliitilisi 

protsesse

Inimeste osakaal, 

kes võtsid ühendust 

parlamendisaadi-

kute ja teiste vali-

tud esindajatega, 

osalesid avalikel 

koosolekutel, de-

monstratsioonidel 

või kirjutasid alla 

petitsioonile viimase 

aasta jooksul

Andmed 

puuduvad

Euroopa 

sotsiaaluuring 

(2008; 2010; 

2012)

Perioodiline 

uuring (iga 

kahe aasta 

tagant)

Sugu, vanus, 

kodune keel, 

tegevuspiiran-

gu olemasolu

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad puude olemasolu ja 

rahvuse järgi, mistõttu kasutati lähend-

näitajatena vastavalt tegevuspiirangu 

olemasolu ja kodust keelt.

Andmed puuduvad seksuaalse 

identiteedi järgi.

Eri tunnusrühmade ristseoseid (nt sugu, 

vanus, rahvus) ei olnud võimalik analüü-

sida, kuna vaatluste arv oli liialt väike.

Alternatiivne andmeallikas on Euroopa 

sotsiaaluuring, mis sisaldab küsimusi, 

mida oleks võimalik kasutada antud indi-

kaatori lähendnäitajatena: „Millisel mää-

ral lubab Eesti poliitiline süsteem inimestel 

nagu Teie otseselt poliitikat mõjutada?“ 

ja „Kui kindel Te olete oma võimekuses 

poliitikas osaleda?“. Nende küsimuste 

kohta puuduvad aga analüüsi tegemise 

hetkel statistilised andmed, kuna need 

on lisaküsimustikus, millega testitakse 

uuringu metodoloogiat. Selle eesmärk oli 

välja selgitada, milliseid statistilisi erinevu-

si annavad küsimuse muudetud sõnastus 

ja erinevad skaalad. Neid küsimusi saab 

aga kasutada edaspidistes võrdõiguslik-

kuse mudelile tuginevates perioodilistes 

uuringutes, kuna Euroopa sotsiaaluuringu 

2014. aasta põhiküsimustikku on vasta-

vad küsimused kaasatud.

Indikaator Kasutatud andmed
Andmete 
kogumise 
sagedus

Rühmad
Indikaatori tehnilised ja 
andmelised piirangud

Andmed, mida plaaniti kasutada, 
kuid mida ei kasutatud






