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Ettepanekute ja soovitustega dokument lähtub 01.11.2016 PEAKis toimunud seminarist “Võrdsed võimalused 

ettevõtlusmaastikul: piirkondlike algatuste tugiprogrammide roll ja mõju”. Seminari fookuses oli naiste seas 

ettevõtluse ja ettevõtlikkuse edendamise olulisus. 

Ettepanekud on koostanud: 

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), www.enut.ee 

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus 

http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus/ 

 
Soovitused ja ettepanekud PEAKile 
 

1. PEAK tegeleb alates sügisest naiste seas ettevõtluse edendamise ja arendamisega. Soovitame PEAKi 

häid praktikaid võimalusel ka teistele maakondlikele Ettevõtlus- ja Arenduskeskustele tutvustada. 

Samuti  võiks PEAKi veebilehel naisettevõtjate tegemisi ja häid praktikaid rohkem esile tuua. Näiteks 

võiks veebilehel olla naistega seotud projektide juurde lisatud fotod,  põhjalikumad kokkuvõtted (sh 

videoklipid, üles kerkinud olulisemad ideed, viited inspireerivatele välislinkidele jne). 

 
2.  Juhime tähelepanu, et kui PEAK naisete ettevõtlikkuse ja ettevõtluse edendamisega juba tegeleb, 

võiks sooaspekt ka PATEE tugiprogrammi senisest selgemalt sisse kirjutatud olla.  

 
Konkreetsemad soovitused seoses  PATEE-programmiga 

 
Programm 1 

 
Ettevõtete arenguvajaduste elluviimise toetamine: analüüsida naisettevõtjate vajadusi oma 

ettevõtete arendamisel ja kaasata rohkem naisettevõtjaid arenguprogrammi, näiteks seada 

eesmägiks, et programmis osalejatest 30-40% oleksid naised 
 

Programm 3  
 

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides: koolitusprogrammis 

välja arendada noori naisi ettevõtlusega tegelema julgustav strateegia; koolitusprogammis juhtida 

tähelepanu sellele, et IKT- ja tehnikavaldkonnad pole vaid „meeste valdkonnad“ ning kultuur, 

kunst ja sotsiaalvaldkond ei ole ainult „naiste valdkonnad“. Koolituste käigus kaasata eeskujudena 

mingis valdkonnas nii ettevõtlikke naisi kui ka mehi.  
 

Programm 4  
 

Pärnumaa elu- ja töökoha programm: seada uute töökohtade loomisel eesmärgiks, et uutel 

loodavatel töökohtadel tööle asujate sooline jaotus oleks enam vähem tasakaalus. Innustada noori 

valima ka nn mittetraditsioonilisi erialasid ja töökohti. 
 

Programm 5  
 

Pärnumaa Ettevõtlusinkubatsiooni arendamine: innustada rohkem alustavaid naisettevõtjaid 

kasutama inkubatsiooni teenust ja luua naissoost ettevõtjatele ka parem kasvulava tulevaste 

ettevõtjate tekkeks. 
 

3. Soovitame ettevõtlusega seotud uuringuandmeid edaspidi analüüsida sugude lõikes. Nii saavad 

maakonna ettevõtjad ettevõtlusega seonduvaid probleeme ja vajadusi kaardistada sugude lõikes ja 

neile probleemidele kõige sihipärasemalt lahendusi otsida. Selgunud kitsaskohtadest, sealhulgas 

http://www.enut.ee/
http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus/


ettevõtlusega tegelevate naiste ja meeste erinevatest vajadustest lähtuvalt, võiks toimuda edasiste 

tegevuste planeerimine ning konstruktiivse tegevusplaani ja tugiprogrammide koostamine. 
 

 Heaks näiteks sugude lõikes ettevõtluse olukorra analüüsimisest on Tartumaal tehtud uuring 

ettevõtluse hetkeseisu ja arengusuundade kohta. Loe lisaks Tartumaal tehtud sotsioloogilist uuringut 

“Tartu ettevõtlus 2010: hetkeseis ja arengusuunad”: http://ettevotlus.tartu.ee/webfm_send/105 

 

4.  PEAKi Ettevõtlusinkubaator võiks üles kutsuda vabatahtlikke (nais)statistikuid ja/või sotsiolooge (sh 

tudengeid) PEAKi seniseid ettevõtlusuuringu andmeid soolõikes analüüsima.  
 

 Kohtumisel räägiti, et  PEAKis valmib peagi uuring, mis analüüsib  barjääre Pärnumaa ettevõtluses. 

Jäi kõlama, et uuringuandmeid soolõikes analüüsitud ei ole. Soomõõde oleks sellise uuringu puhul 

siiski väga kõnekas, mistõttu soovitame olemasolevaid andmeid edasi analüüsida. Näiteks võiks 

Ettevõtlusinkubaatoris organiseerida Garaaž48 tüüpi töötoa või nädalavahetuse, kus vabatahtlikud 

spetsialistid kogunevad ning andmed soolõikes läbi töötavad. Selline ettevõtmine saaks kindlasti ka 

positiivset meediatähelepanu. 

Loe lisaks Garaaž48 kohta: http://www.garage48.org/blog/garage48-parnu-2016-women-in-tech-

hackathon-is-making-estonia-s-tech-sector-gender-equal 

 
 Ettevõtlusmaastiku uuringu andmete soolõikes analüüsimise osas võiks teha koostööd ka nt Tech 

Sisters’iga (tüdrukud/naised, kes tegelevad erinevate infotehnoloogia valdkondadega) 

 
Loe lisaks Tech Sisters’ist ja nende tegemistest: http://techsisters.org 

 

 

5. Teeme ettepaneku hakata ka Eestis tähistama naiste seas ettevõtluse edendamise päeva, et pühendada 

vähemalt üks päev aastas sellele, et  tutvustada ettevõtlusega tegelevate naiste olukorda, probleeme jms ning 

tunnustada parimaid ja ettevõtlikumaid. Üle maailma tähistatakse naisettevõtluse päeva 19. novembril.  
 

 Loe lisaks ka:  http://womenseday.org/  

 
6. Samuti oleme meie  - nii ENUT kui ka ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus - valmis 

heameelega jätkuvalt koostööd tegema. saame toeks olla ideede teostamisel; teretulnud on ka soovitused meile.  
 

 Naiste ja ettevõtluse kohta taustamaterjalide leidmiseks on heaks allikaks veel teemaleht, mille leiate 

siit: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/11/8-Teemaleht-Naised-ja-

ettevõtlus2.pdf 

 Info heade praktikate kohta nii Eestis kui ka mujal koondame lähiajal  aadressile: 

http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus/head_praktikad/ettevotlus/ 
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