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Sissejuhatus:
Eesti naised muutuvas ühiskonnas

XX sajand õn eesti naiste jaoks olnud täis
dramaatilisi pöördeid. Iseseisva Eesti riigi sünd
1918. aastal tõi mitmeid väljapaistvaid naisi
eesti kultuuri ja poliitika tippu. Iseseisvuse aas
tatel kasvas haritud linnanaiste roll ühiskonnas,
kuid samas väärtustati kä kodumajapidamist,
talu kui traditsioonilise eesti elulaadi keskust.

naised poliitikasse. Massidemonstratsioonidel
“laulva revolutsiooni” kõrgajal laulsid ja
hõiskasid naised end lahti okupatsiooniaja kam
mitsetusest. Liidrite seas, kes neil miitingutel
kõnelesid sadadele tuhandetele vabadust ja ise
seisvust nõudvatele eestlastele, oli mitmeid
kogu rahvale tuntud naispoliitikuid.

Sõda ja nõukogude okupatsioon hävitasid
tuhanded Eesti kodud. Repressiooniohvrite seas
oli kümneid tuhandeid naisi ja lapsi, kes jäeti
ilma oma kodumaast, kaitsvast kodukatusest,
isade ja meeste toest. Eesti naised näitasid neis
katsumustes oma jõudu ja vastupanuvõimet,
suutes säilitada kultuuri ja keele ning anda
lastele edasi neid rahvuslikke väärtusi ja püüd
lusi, mille nõukogude süsteem oli maha
surunud ja keelu alla pannud. Eesti naiste tung
haridusele ei hävinud. Naiste haridustase kasvas
möödunud aastakümnetel isegi kõrgemaks
meeste omast. Nõukogude süsteem sundis naisi
unustama, mis õn naiselikkus ja nõrkus.
Võrdselt meestega osalesid eesti naised kut
setöös, mõnes eluvaldkonnas nagu haridus ja
tervishoid, oli neil juhtiv roll. Sitkete ja kohanemisvõimelistena kandsid naised oma õlul kä
suurt osa avaliku elu rollidest, ehkki need olid
sageli peale sunnitud ja vastumeelsed oma ideo
loogilise sisu tõttu.

Ometi kujunes taassaavutatud vabaduse
mõju naiste elule vastuoluliseks. Eesti üleminek
nõukogude süsteemist vabasse, avatud ja
demokraatlikku maailma ei toonud naistele ai
nult rõõmu, vaid kujunes mõneti kä valusaks
ning murelikuks protsessiks. Esimese vaimus
tuse järel õn suur osa naisi poliitikast eemale
tõmbunud. Majanduslik ja sotsiaalne kriis, mil
lesse Eesti sattus iseseisvuse esimestel aastatel,
tabas iseäranis raskelt lastega perekondi ja
vanureid. Emad ja vanaemad õn need, kes
peavad maksma kõige suurema jao kallist
vabaduse hinnast.

Kompensatsiooni pakkus naistele kultuuri
sfäär: nõukogude aastakümnetel sai Eesti tun
tuks oma rekordiliste raamatutiraažide ja
elanikkonna suure teatrihuviga. Teatrisaalides
võis näha rohkem naisi kui mehi, naised olid kä
agaramad raamatute lugejad, laulukoorides
lauljad, kunstinäituste külastajad. Tänu eesti
naiste vaimsusele, kultuuritahtele ja moraalsele
jõule säilitas eesti rahvas nõukogude okupat
siooni aastakümnete jooksul oma vaimsed
ressursid ja taassünni võime.
1988. aastal alanud uus rahvusliku tõusu ja
poliitilise vabadusliikumise aeg tõi tuhanded

Üleminekuaja ühiskonna probleemid naiste
elus õn kesksel kohal kä käesolevas Eesti
rahvusrapordis ÜRO ülemaailmsele naiste kon
verentsile Pekingis.

Esiteks:
muutused majanduses õn toonud kaasa
perede kiire varandusliku diferentseerumise ja
muutused tööhõive struktuuris, mis õn samas
vähendanud võimalusi laste päevahoiuks. See
tähendab naistele kasvavat sotsiaalset stressi,
muret oma pere toimetuleku pärast ning hirmu
tööpuuduse ees. Tööturul õn naiste tööjõud hin
natud madalamalt kui meeste oma.

Teiseks:
muutused hariduse, kultuuri, tervishoiu
kättesaadavuses. Turumajandusele üleminek
õn toonud kaasa suureneva konkurentsi ja mit
mekesisuse avalike teenuste pakkumises, kuid
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samas tõstnud mitmekordseks perede kulutused
korterile, tervishoiule, haridusele ja kultuuritarbimisele. Koos majandusliku diferentseeru
misega kasvab kiiresti sotsiaalne ja kultuuriline
kihistumine. Probleemiks õn muutunud
hariduse ja kultuuri võrdne kättesaadavus ning
kõigile lastele võrdsete arenguvõimaluste
tagamine.

Kolmandaks:
muutused naiste sotsiaalses staatuses ja
rollides. Konkurentsiühiskonda jõudes tun
nevad naised end tõrjututena ühiskonna ja
majanduse tipptasemelt. Eesti poliitika muutub
järjest rohkem meeste võitluseks võimu pärast.
Naiste jaoks olulised sotsiaalsed probleemid,
moraal, esteetika, inimsuhted ei ole selles
võitluses hinnatud väärtusteks. Suureneb erisus
naiste ja meeste maailmapildis ja eluväärtustes,
mis ühelt poolt õn meeldivaks muutuseks võr
reldes nõukoguliku standardsusega, teisalt aga
süvendab üleolevat hoiakut naiste võimaluste
suhtes olla meestega võrdväärne osaleja kõigis
eluvaldkondades.
Murettekitavalt õn esile tõusnud tendents
näha naises vaid seksuaalpartnerit. Kasvab var
jatud ja varjamatu prostitutsioon.

Neljandaks:
sotsiaalne stress, kasvav konkurents ja
majanduslikud murrangud ning tõusev

elukallidus õn mõjutanud elanikkonna tervist
ning perekonnaelu. Vähenenud õn perekon
dade stabiilsus, noored õn muutunud perekonna
planeerimisel kaalutlevamaks. Eesti suurimaks
sotsiaalseks probleemiks õn saanud dramaati
line sündivuse langus. Järsult tõusnud vägi
valdsete surmade ja õnnetuste osakaal ohustab
eriti noori ja keskeas mehi. Kogu rahva suhtes
õn tagajärjeks negatiivne iive ning depopulatsiooni oht.
Need uued mured ja probleemid õn uus väl
jakutse eesti naiste vastupidavusele ja aktiiv
susele. Ükskõik kui suur kä ei ole vabaduse ja
sõltumatuse hind, ei ole see ometi nii suur, et
eesti rahvas ei oleks valmis seda maksma. Eesti
naised õn endale leidmas uusi võimalusi ja uusi
lahendusi, et toime tulla oma kasvanud ise
seisvuse ja vastutusega eesti rahva säilimise
ning arengu eest.
Eesti õn üles ehitamas vaba ja demokraat
likku ühiskonda. Naiste võrdväärne osavõtt
selle arengu kavandamisest, uute seaduste ette
valmistamisest, uute sotsiaalsete suhete, käitu
mismallide ja väärtuste kujundamisest õn
määrava tähtsusega. Eesti naiste koostöö
Põhjamaade, Euroopa Liidu maade, teiste Idaja Kesk-Euroopa naiste organisatsioonidega õn
olnud suureks toeks eesti uuele naisliikumisele.
Eesti naised õn valmis vabade ja võrdsetena
osalema uue aastatuhande kogu maailma hõl
mava tsivilisatsiooni loomises.

Naised kõrgemais võimuorganeis

Eesti iseseisvuse taastamise perioodil 19881991 osalesid naised poliitilistes protsessides
väga aktiivselt.
Nii mõnigi liikumine, nagu näiteks võitlus
sundteenistuse vastu Nõukogude Armees sai
alguse ja jõudis võiduka lõpuni naisorganisat
sioonide eestvõttel. Rahvatasand oli ja õn
mõneti praegugi naiste poliitilise tahte väljen
daja.
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Sellest samm edasi õn osalemine Eestis re
gistreeritud 30 poliitilise erakonna tegevuses,
mõne erakonna raames naisühenduste loomi
ses. Erakondadega liitumises võib täheldada
naiste huvi kasvu, kuid mitte alati otsest soovi
aktiivseks kaasalöömiseks. Alalhoidlikkus ja
negatiivne kogemus, saadud pärandiks 50 aasta
pikkusest Nõukogude okupatsioonist, mängi
vad siin pärssivat rolli.

Naiste osakaal parlamendis
Aastatel 1990-1995 Eestis toimunud parla
mendivalimistel kandideeris vähe naisi. Veelgi
vähem osutus valituks. Seda hoolimata riigikor
rast ja parlamendi nimetusest.

Naiste kandideerimine Eestis
toimunud parlamendivalimistel
1990-1995
Koik
Saadikuks
kandidaadid valitud
Eesti Kongressi
valimised 1990

11,4% naisi 9,1% naisi

Eesti Ülemnõukogu
valimised 1990

6,5%

6,7%

Eesti Riigikogu
valimised 1992

14,0%

12,9%

17,5%

11,9%

Eesti Riigikogu
valimised 1995

saadikuks valitute hulgas 5,4% naisi), tundub,
et naissaadikute osakaal õn siiski natuke kas
vanud. 1995. a. Riigikogu valimistel sai parla
menti 11,9% naisi. Ilmselt kajastus Eestis
viimaste aastate ülemaailmne tendents naiste
osakaalu vähenemisest kõrgemais võimuor
ganeis.
Kä muudes valitavates poliitilistes organites,
nagu näiteks Põhiseaduse Assamblees või Eesti
Komitees oli olukord üsna sarnane: naisi valiti
neisse umbes 10-12%.
Samasse ritta võib paigutada kä 1992. aasta
presidendivalimiste kogemuse. Lagle Parek,
kelle vastu rahvas tema nõukogude-vastase
tegevuse tõttu tundis kahtlemata suurt poole
hoidu, sai vähe hääli - 4,2% - eelkõige siiski
sellepärast, et naispresident oleks tänapäeva
Eestis veel mõeldamatu.

Isegi Eesti Kongressi valimised olid naiste
suhtes konservatiivsed, kuigi sellesse kodanike
esinduskokku vahti 4,5 korda rohkem saadikuid
kui riigikokku.

1992.
aastal said ministriteks 3 naist - sise
ministriks Lagle Parek, reformiminisüiks Lüa
Hänni ja sotsiaalministriks Marju Lauristin,
1995. aasta Riigikogu valimiste järel õn valit
suses 2 naist - sotsiaalminister Siiri Oviir ja
majandusminister Liina Tõnisson.

Kui alustada võrdlusrida NSV Liidu rah
vasaadikute valimistega 1989. aasta kevadel
(tollal oli kandideerinute hulgas 5,6 ja

Kohalike võimuorganite valimised toimusid
17. oktoobril 1993. a. Mandaate kohalikesse
omavalitsustesse jagati 3513. Valitute hulgas oh

Allikas: Vabariigi valimiskomisjon

Keskmine häälte arv ühe inimese kohta
Eesti Riigikogu valimistel

Naispoliitikute vastu õn suur osa arvamus
liidritest - s.t. kõrgharidusega inimesed, kõige
suurema sissetuleku saajad, aga kä õpilased,
tudengid, poliitikakeskuste Tallinna ja Tartu
elanikud.
Eestis pole naispoliitikute traditsiooni.
Naiste poliitiline aktiivsus ja huvi poliitika
vastu õn meeste omast 1,3-2,5 korda madalam.
Kä pole feministlikud ideed meie naiste hulgas
kuigi populaarsed ning nii mitmedki naisorga
nisatsioonid õn konservatiivsed. Kogu seda
teavet üht ja teistpidi kaaludes võib suure
tõenäosusega arvata, et naiste osa poliitikas
lähiajal oluliselt ei suurene.

| saadikuks
valitud

Q] saadikuks
mittevalitud
Allikas: Vabariigi valimiskomisjon

naisi 20,7%. Volikogude esimehi/esinaisi õn
kokku 253, neist 19 (7,5%) õn naised. 255 lin
napea ja vallavanema seas õn 36 (14,1%) naist.
Maavanemaid õn 15, nende seas naisi pole.
Piirkonniti õn erinevused üsna suured:
näiteks õn vallavolikogusid, milles pole ühtki
naist, õn kä niisuguseid, kus naisi õn üle poole.
Kõrvaltvaatajatele paistab naiste nappus meie
valitavates poliitilistes organites kahtlemata
ebademokraatlik. Ometigi ei tundu see nõnda
meie oma poliitikutele, rahvale ega kä naistele
endile. Naiste ja meeste vahel ole selles
küsimuses konflikti, sest naised ei protesteeri.
1992. aastal korraldatud kahe üle-eestilise
valijaskonna küsitluse käigus oli vaid 20-50%
vastajatest nõus seisukohaga, et naisi õn polii
tikas vähe, kusjuures naised arvasid seda vaid
õige pisut sagedamini kui mehed.

Kandideerinud naiste osakaal erinevatel valimistel (%)
Koik kandideerinud

Saadikuks valitud

Saadikuks mittevalitud

1. NSV Liidu rahvasaadikute valimised; 2. Eesti Kongressi valimised; 3. Eesti Ülemnõukogu valimised;
4. Eesti Riigikogu valimised 1992; 5. Kohalikud valimised 1993; 6. Eesti Riigikogu valimised 1995
Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon

Naised diplomaatilisel tööl

Eesti Vabariigi Välisministeeriumi diplo
maatilistel ametikohtadel töötab 1995. a. kokku
183 inimest, neist naisi 57 (31,1%) ja mehi 126
(68,9%). Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest
1991. aasta sügisel õn nendel kohtadel töötavate
naiste osakaal
mõnevõrra suurenenud.
Ministeeriumi keskaparaadis töötavast 125
diplomaadist õn 46 naised (36,8%) ja 79 mehed
(63,2%). Sealhulgas õn kõik 3 asekantslerit
mehed; osakonnajuhatajaid õn kokku 10, neist 4
õn naised ja 6 mehed.

Eesti Vabariigi välisesindustes töötab diplo
maatilistel ametikohtadel 58 inimest (v. a. suur
saadikud). Naisi õn nende hulgas 11 (19%) ja
mehi 47 (81%).
Välisesinduste juhtide hulgas õn suur
saadikuid 12, neist 1 õn naine.
Seega juhtivatel diplomaatilistel ametikoh
tadel õn märgatav meeste ülekaal, seda eriti
välisesindustes.
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Naiste õigusi tagavad seadused
ja muud õigusaktid___________

Taasiseseisvunud demokraatlikus Eesti
Vabariigis õn inimõigused tagatud. Kaitset
annab Eesti Vabariigi põhiseadus, funkt
sioneerib parlamentaarne kord ja demokraatlik
kohtusüsteem. Vastavalt Eesti Vabariigi
põhiseaduse §-le 123 kohaldatakse välislepingu
sätteid, kui Eesti seadused või muud aktid õn
vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud
välislepingutega.
Üheks põhiliseks vahendiks inimõiguste
kaitsel õn kohus, mis oma tegevuses õn sõl
tumatu ning tunnistab põhiseaduse vastaseks
mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu,
kui õn rikutud naise põhiseaduses sätestatud
õigusi ja vabadusi või õn muul viisil
põhiseadusega vastuolus. Igaühel õn võrdne
õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikku
mise korral kohtusse.
Järelevalvet õigustloovate aktide vastavuse
üle põhiseadusele ja seadustele jälgib sõltumatu
ametiisikuna õiguskantsler oma kantseleiga.
Eesti Vabariik ühines ÜRO konventsiooniga
“Naiste diskrimineerimise kõigi vormide
likvideerimise kohta”, mis jõustus 20. novem
bril 1991. a. Konventsiooni tõlge eesti keelde
ilmus Riigi Teatajas 8. märtsil 1995. a.
Eesti õn ühinenud kä teiste inimõiguste
alaste konventsioonidega, näiteks “Konvent
siooniga piinamise ja muu julma, ebainimliku
või alandava kohtlemise või karistamise vastu

võitlemise kohta”, “Lapse õiguste kon
ventsiooniga”,
“Rahvusvahelise
paktiga
kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta”,
“Rahvusvahelise paktiga majanduslike, sotsi
aalsete ja kultuurialaste õiguste kohta”,
“Rassilise diskrimineerimise mis tahes vormide
likvideerimise rahvusvahelise konventsiooni-

ga •
Eesti kirjutas alla 1993. aasta mais Euroopa
Nõukogu Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse
konventsioonile ning selle kõigile lisaprotokol
lidele. Konventsioon ja protokollid ootavad par
lamendi poolt ratifitseerimist.
Võrdõiguslikkus naiste ja meeste vahel
hõlmab kõiki inimõiguste valdkondi. Eriti
rõhutatakse aga mõningaid aspekte, nagu kaits
tus vägivalla eest kõigis eluvaldkondades, võrd
sus perekonnas, töö- ja majanduselus, samuti
poliitiliste otsuste tegemise kõigil tasanditel.
Eestis ei ole küll eraldi sugupooltevahelise
võrdsuse või võrdsete võimaluste seadust, kuid
nii töö- kui kä perekonnaseadus annavad
võrdsed võimalused nii naisele kui mehele.
Põhiseaduse §12 alusel õn seaduse ees kõik
võrdsed, sõltumata soost. Ebavõrdsuse puhul õn
tegu pigem kontrolli puudumisega seaduste täit
mise üle. Eesti pole loonud sugupoolte vahelise
võrdõiguslikkuse tagamiseks riiklikke institut
sioone ei ühegi ministeeriumi ega kä vabariigi
valitsuse juures.

Naised tööturul

Sotsiaalministeeriumi hinnangute kohaselt
vähenes Eestis 1994. a. jooksul tööga hõivatud
inimeste arv 14 tuhande võrra - 654 tuhandelt
640 tuhandele. Töötajate arvu vähenemine õn
tingitud nii varjatud tööpuudusest kui kä nega
tiivsest rändesaldost (2/3 väljarändajate st õn
tööealised). Tööealisi oli 1994. a. algul 841
tuhat inimest. Naiste osa Eesti tööjõuturul
moodustas 1994. a. algul tehtud tööjõu-uuringu
alusel 51%. 79% töötavatest naistest olid 16-50
aastat vanad, neist oli eestlasi 79% ja muust
rahvusest inimesi 21%. Meestega võrreldes õn
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naised sagedamini kesk- ja ülikooliharidusega.
Eesti rahvusest naiste hulgas õn kaks korda
rohkem kesk- ja ülikooliharidusega inimesi kui
muust rahvusest naiste hulgas. 5% töötavaid
naisi olid juhid, 45% spetsialistid ning 23%
ametnikud ja teenindustöötajad. 17% naisi töö
tas tööstus-, 16% haridus- ning 14% tervishoiuja sotsiaalhoolekandesüsteemis.
Täistööajaga (41 tundi) töötas 68% naisi,
rohkem kui täistööajaga 9% ja osalise tööajaga
16%.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Palk ja palgaerinevused
Töötajate teenimisvõimalused avardusid
1994. a. jooksul märgatavalt, mis väljendub
eelkõige keskmise palgataseme tõusus.
Statistikaameti andmete kohaselt kujunes 1994.
aastal keskmiseks palgaks 1743 krooni kuus.
Vaatamata seadusandluses sätestatud palga
võrdsusele, süvenesid aga naiste ja meeste palgaerinevused. Tänases Eestis moodustab naiste
keskmine palk vaid 60-85% meeste omast. Ligi

poole võrra vähem teenisid naised näiteks
plaatijana, trükimasinatel töötades, program
meerijatena jne. Seadusandjatena, tippametnike
ja juhtivtöötajatena töötavate naiste palk
moodustas meeste palgast 70,9%, tippspetsia
listidel, naiskirjanikel ja naisajakirjanikel
80,5% ning lihttöölistel 75,7%. Kõrgemini
tasustatud valdkonnad õn rahandus, energeeti
ka, töötlev tööstus.

Mees- ja naistöötajate jaotus ning palgad
põhiliste kutsealade kaupa, 1992/1993. ja 1994. a.
Kutseala
1. Seaduseandjad, tippametnikud ja
juhtivtöötajad
2. Kõrgkvalifikatsiooniga spetsialistid
3. Tehnikud ja keskastme spetsialistid
4. Ametnikud
5. Teenindus- ja kaubandustöötajad
6. Põllumajanduse, metsanduse ja
kalanduse oskustöölised
7. Oskus- ja käsitöölised
8. Pool- ja automaatseadmetel töötajad,
sõidukite ja liikurmasinate juhid
9. Lihttöölised
Keskmine

Palk ühe töötunni kohta
1992/1993
Naised
Naiste% Mehed

Palk ühe töötunni kohta
1994.a.
Naiste% Mehed Naised

36,3
68,0
68,3
86,7
76,8

8,0/13,8
6,2/9,6
5,6/10,9
4,7/7,0
4,2/7,3

6,3/9,8
5,4/7,8
4,4/6,6
4,2/6,1
3,5/5,1

37,6
69,0
67,5
88,4
74,4

23,2
15,6
16,6
10,8
10,5

15,84
11,9
10,0
9,0
6,6

49,8
24,3

3,8/5,2
5,6/8,6

3,1/4,1
4,5/6,4

48,1
24,9

9,34
13,0

5,9
9,3

24,6
58,3
51,1

5,1/7,9
3,5/4,6
5,3/8,5

4,8/6,8
2,7/3,5
4,2/6,1

25,0
59,6
51,7

11,7
7,0
13,2

9,5
5,1
9,1
Allikas: ESA

Naised ja tööpuudus

1994. aasta IV kvartali jooksul pöördus
tööhõivetalitusse 57 675 mittetöötavat tööotsi
jat, kellest 30 383 ehk 52,6% olid naised.
Töötuna oli 1995. aasta 1. jaanuari seisuga re
gistreeritud 12 670 isikut, naisi 7806 ehk
61,6%. Võrreldes 1992. ja 1993. aastaga õn
töötute struktuuris toimunud muutus naiste
kahjuks. 1993. a. I kvartalis oli rohkem töötuid
mehi kui naisi, 1993. a. II kvartalis arv võrdsus-

Töötud naised vanuse järgi 1992-1994
Kvartal,
aasta
I ‘92
II ‘92
III ’92
IV ’92
I ‘93
II. ‘93
III ’93
IV’93
I ‘94
II ‘94
III ’94
IV ‘94

Naised
kokku
1 448
2 979
4 367
7 431
10 468
9 797
7 838
8 763
10 908
9 506
7 292
7 806

Vanusegrupid
16-24 25-49 50-55
102
993
353
246
2106
627
450
3049
868
693
5060
1678
1101
7100
2267
1251
6590
1956
1559
4649
1143
5768
1251
1744
1392
7567
1949
6703
1222
1581
5033
961
1298
897 üle 55 39
1356
5514
Allikas: Tööturuamet

Töötud mehed vanuse järgi 1992-1994
Kvartal, Mehed
kokku
aasta
960
I ‘92
2 758
II. ‘92
4 363
III ’92
7 463
IV ’92
10818
I ‘93
9 816
II ‘93
7 360
III ’93*
7 451
IV‘93
8 613
I ‘94
7 222
II ‘94
5 084
III ’94
IV ’94
4 864

Vanusegrupid
16-24 25-54 55-60
559
121
280
337
1709
712
741
2780
842
4692 1240
1531
6955 1620
2243
6103 1727
1986
4649 1559
1143
4468 1681
1302
5085 1954
1574
4260 1607
1355
1124
3086
874
1049
üle 60 15
2929
871
Allikas: Tööturuamet

tus, edaspidi õn naiste osakaal töötute hulgas
pidevalt suurenenud.
Loomulikult õn olukord piirkonniti vägagi
erinev. Naisi õn töötute hulgas meestest tundu
valt rohkem Tallinnas, Narvas, Harjumaal ja
Ida- Virumaal. Põhjuseks õn neis piirkondades
suurte tööstusettevõtete sulgemine tooraine ja
turu puudumise tõttu. Vähem arenenud töös
tusega regioonides õn naiste tööpuudus tingitud
teenindussfääri lagunemisest. Lähemal ajal õn
oodata kä tervishoiusüsteemi reformi, mis
omakorda jätab ilma tööta palju naisi. Mehed,
kes jäid tööta seoses kolhooside lagunemisega,
leiavad rakendust metsatöödel või saekaatrites,
ehitajad käivad tööl linnades või suuremates
keskustes. Naised nii raskeid töid teha ei suuda,
samuti ei võimalda lapsed neil pikemaks ajaks
kodunt kaugele tööle minna.
Spetsiifilised naiste töölesaamisega seotud
probleemid õn jäänud samaks - endiselt õn
raske tööd leida väikeste laste emadel ja raseda
tel. Tööandja, kellel õn valida paljude tööotsi
jate hulgast, lihtsalt ei sõlmi lepingut naisega,
kellest õn teada, et ta ei suuda täistööjõuga töö
tada või hakkab sageli töölt puuduma.
Suuri probleeme õn kä pensionieelses
vanuses naistega, kelle hulka paljude tööandjate
arvates kuuluvad juba 50-aastased naised.
Nende kunagi õpitud amet või eriala, millel õn
aastakümneid töötatud, ei vasta enam tänapäeva
nõudmistele. Uue eriala õppimine õn aga
kulukas ja sageli peetakse ennast õppimise
jaoks liiga vanaks. Mitmete ametite puhul õn
tööandja juba eelnevalt ära määranud töötaja
võimaliku vanusepiiri. Sageli õn need just
naiste alad - sekretärid, müüjad, teenindustöö
tajad. Eestis süveneb järjest struktuurne töö
puudus. See tähendab, et tööturul õn tööotsijaid
ja õn töökohad, kuid tööotsijad ei vasta tööand
ja poolt esitatud tingimustele kas hariduse, eri
ala või kvalifikatsiooni tõttu. Selle probleemi
leevendamiseks korraldavad tööhõivetalitused
töötutele ja tööotsijatele kursusi ning maksavad
stipendiumi. Positiivsena võib tööhõivetali
tustesse pöörduvate naiste kohta märkida, et
nad õn täiend- ja ümberõppest tunduvalt
rohkem huvitatud kui mehed.

1994. aasta IV kvartali jooksul võimaldati
õpet 4783 töötule ja tööotsijale, nende hulgas
oli 1234 meest ja 3549 naist. Paljud töökoha
kaotanud naised õn endale selgeks teinud, et kui
endise kvalifikatsiooniga õn võimatu tööd leida,
tuleb juurde õppida. Sageli vajavad täiendamist
teadmised tänapäevase kontoritehnika (arvuti
kasutamise) alal, väga populaarsed õn kä raa
matupidajate kursused. Kä paljud noored, kellel
puudub eelnev töökogemus, õn ennast
tööalaselt täiendanud tööhõiveametite kaudu
pakutavatel kursustel. Õppele suunatud naistest
1083 ehk 30,5% olid 16-24-aastased.
Naiste olukord tööturul õn raske nii Eestis
kui kä teistes riikides, tööandjad eelistavad
mehi, kes nende arvates õn võimekamad,
tugevamad ja targemad. Naisi saab selles
võitluses töökoha pärast aidata ainult visadus
oma võimete tõestamisel. Kõigest hoolimata õn
praeguseks juba küllalt palju naisi kä juhtivtöö
tajate ja tööandjate hulgas.

Registreeritud töötud
vanuse järgi 1992-1994

Kvartal,
aasta
I 1992
II 1992
DI 1992
IV 1992
I 1993
II 1993
III 1993
IV 1993
I 1994
II 1994
DI 1994
IV 1994

Töötud
kokku
2 408
5 737
8 730
14 894
21 286
19 593
15 198
16 214
19 521
16 728
12 376
12 670

Vanusegrupid
M 25-54 M 55-60
N 25-49 N 50-55
633
1 552
223
1 339
3 815
583
1 710
5 829
1 191
3 209
9752
1 933
4 510
14 055
2 721
3 922
12693
2 978
2 458
10 102
2 638
3 046
10 236
2 932
3 523
12 652
3 346
2 936
10 963
2 829
2 172
8 119
2 085
2 227
8 443
11 946
16-24

Allikas: Tööturuamet

Naised ettevõtluses
Eraettevõtlusest Eestis võib rääkida küll
juba alates 1980. aastate lõpust, kuid oluline
nihe algas 1990. a. koos uute ettevõtete loomise
esimese lainega. Kui 1988. a. registreeriti Eestis
umbes 1 000 ettevõtet, siis 1990. a. oli see arv
juba ligi 5 korda suurem. 1994. a. lõpuks oli fir
made loomine teatud määral stabiliseerunud.
Aasta jooksul registreeriti 11 209 uut ettevõtet,
mis andis Eesti ettevõtteregistrisse kantud
ettevõtete koguarvuks 55 652. Iga aastaga õn
juurde tulnud kä naisettevõtjaid, kusjuures naisi
oli firmaomanike ja -juhtide seas 1992. a. 7%,
1993. a. - 27,5% ja 1994. a. juba rohkem kui
kolmandik. Enam paistsid selle tendentsiga
silma Tallinna, Pärnu ja Võru piirkonnad.
Naiste kui firmaomanike ja -juhtide osakaalult
õn Eesti võrreldav niisuguste Euroopa maadega
nagu Holland (33,0%), Belgia (28,7%), His
paania (25,9%). Perefirmade puhul õn sageli
kaasomanikud mõlemad abielupooled. Esimene
põhjus oma äri rajamiseks õn iseseisvuse ja sõl
tumatuse saavutamine, iseenda proovilepanek.
Järgmine grupp naisi alustab oma äriga seetõttu,
et varasemad töökohad õn privatiseerimise ja

ettevõtete töö lõpetamise tõttu likvideeritud.
Kolmandaks, paljud noored naised tulevad
kodunt, kus nad õn ühe või mitme lapsega
lapsepuhkusel olnud.
Peamiseks naiste suure osatähtsuse põh
juseks ettevõtluses tuleb pidada ilmselt kauban
dus- ja teenindusettevõtete kiiret arengut. Kuid
see tegevusvaldkond pole kaugeltki ainus, kus
naised kaasa löövad. Naised õn juhid ja
omanikud panganduses, kirjastamisalal, turis
mimajanduses ja hotellinduses, arvutite ja arvu
tiprogrammide valdkonnas, konsultatsiooni- ja
koolitusfirmades jne.
Ettevõtlusalaseks enesetäienduseks õn nais
tel olnud suur valikuvõimalus lühemate ja pike
mate täienduskursuste vahel. Baasharidus õn
naistel kõrge. Sageli õn vajadus just lisateadmiste saamiseks äriseadusandluses, turunduses,
raamatupidamises ja sobiva äriplaani koos
tamises. Need teadmised annavad enesekindlust
omal käel äriga alustada. Ainuüksi EMI
Naiskoolituskeskuses õn ärialustamise kursusi
võtnud ligemale 600 naist, jätkukursusi üle
3000 naisettevõtja 1994. a. aastal. 2/5 kursus-

lastest õn olnud kõrgema ja sama palju kesk-erivõi lõpetamata kõrgema haridusega, 4/5
naiskursuslastest õn pärit linnadest. Sageli pole
tegemist maanaiste vähema sooviga äri rajada,
vaid majanduslikud võimalused ennast täienda
da ja äri alustada õn neil kitsamad.
Taluperenaiste kodumajandusealase koolituse
keskuseks kujundab ennast Jäneda õppenõuande keskus, kus kõrvuti kooliga töötab kur
suste baas.
Koduhoiu, käsitöö ja lastekasvatuse kõrval
hakatakse õpetama kä taluturismi ja eraet
tevõtlust. Pea igasse maakonda õn loodud
ettevõtluskeskused, kust võib nõu küsida. Kuigi

uurimused näitavad, et vanuse kasvades huvi
ettevõtlusega tegelemiseks langeb, õn ärikooli
tuses osalenud naisi igas vanuses. 1992. a.-st oma raha sisseviimisest alates õn Eesti väikeet
tevõtluses olukord kardinaalselt muutunud.
Aina tõsisemalt tuleb kaaluda oma äriideed, sest
üha raskem õn leida sobivat turunišši. Järgmine
tõsine tõke võib olla laenu saamine. See takistus
õn vägagi tuttav kä ärinaistele teistest maadest.
Siin õn olulise tähtsusega naiste omavaheliste
toetusvõrgustike loomine. Selleks õn naiste
oma initsiatiivil tekkinud ridamisi organisat
sioone.

Naisküsimus ja Rahvusvaheline
Tööorganisatsioon (ILO)
Eesti Vabariik oli Rahvusvahelise Töö
organisatsiooni (ILO) liige alates 1921. a. sep
tembrist ja õn seda taas 1992. aastast. ILO kon
ventsioone, mis otseselt puudutavad naiste
õigusi, õn kolm:
1. Konventsioon 100 “Mees- ja naistöötajate
võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö
eest” (vastu võetud 1951.a.).

2. Konventsioon 111 “Diskrimineerimise kohta
töö ja tegevuse suhtes” (1958. a.).
3. Konventsioon 156 “Töötajad perekondlike
kohustustega” ("1981. a.).
Eesti ILO nõukogu õn alustanud tööd kon
ventsioonide 100, 111, ratifitseerimiseks.
Tekstid õn tõlgitud ja enamikus ametkondades
läbi vaadatud.

Haridus

Kirjasõna prestiiž ja kirjaoskuse tase õn
Eestis aegade vältel olnud märkimisväärselt
kõrge. 19. saj. lõpul (1881. a. rahvaloenduse
andmeil) oskas lugeda peaaegu kogu eesti talu
rahvas, kirjutada oskajaid oli 30-40%. 1922. a.
rahvaloenduse andmeil oli lugeda ja kirjutada
oskajaid meestest 92,7%, naistest 86,0%. Neile
lisandus 2,8% meestest ja 7,4% naistest, kes
oskasid ainult lugeda. Eesti kirjaoskuse üldine
tase oli tollal mõnevõrra kõrgem kui naaberri
ikides. Haridus oli ja õn praegugi rahva silmis
sotsiaalse edenemise olulisemaid näitajaid.
Iseseisva Eesti Vabariigi (1918-1940)
põhiseadus 1920. a. andis naistele hääleõiguse.
See lõi omapoolsed eeldused naiste hariduspüüdluste realiseerimiseks. Nii leiamegi 1922.
a. kõigis keskkooliklassides rohkem tütarlapsi
kui poisse. Seetõttu oli 1934. a. rahvaloenduse
ajal eesti naiste hulgas lõpetatud kesk
haridusega isikuid mõnevõrra rohkem kui
meeste seas.
Maailmasõjaeelse iseseisva Eesti Vabariigi
lõpupäeviks oli Eestil välja arendatud küllalt
ulatuslik ja regionaalselt hajutatud kutseharidussüsteem. Mees- ja naisõpilaste arv oli
kutset andvates koolides 1939. a. suhteliselt
heas tasakaalus: vastavalt 52% ja 48%.
Kõrghariduses oli 1939. a. ootuspäraselt
meeste asend ikka veel märgatavalt parem
naiste omast. 1939. aastaks oli Eesti suurima ja
vanima ülikooli - Tartu Ülikooli (asutatud 1632)
lõpetanud iseseisvusperioodil 4179 meest ja
1510 naist (73% mehi naiste 27% vastu).
Tallinna Tehnikaülikoolis (asut. 1936), õppis
1939. a. 491 üliõpilast, neist 470 meest ja 21
naist.
Nõukogude võimu ajal õnnestus naistel
saavutada meestest kõrgem haridustase.
Riikliku statistikateenistuse hinnanguil oli töö
tavate spetsialistide seas kõrg- ja keskeri
haridusega naisi 1960. a. - 61%, 1970. a. - 60%,
1989. a. - 60%. Naiste eelisasend hariduses sai

5.

alguse nende paremast positsioonist üld- ja
keskerihariduses (viimane õn kohati võrreldav
kolledžiharidusega): kuigi veel 1959. a. oli
tööealiste hulgas kõrgharidusega naisi vähem
kui mehi, ületas üldkesk- ja keskeriharidusega
naiste arv tunduvalt sama haridustasemega
meeste arvu. Tänapäeva Eesti haridusseisu
iseloomustab enneolematult suur väljalangevus
põhikoolist. Üldine koolikohustus kehtib Eestis
uue seaduse järgi kuni 17. eluaastani, kuid
1994. a. 1. okt. seisuga ei õppinud EV Kultuurija Haridusministeeriumi statistika talituse and
meil formaalharidussüsteemis
15- aastastest 5,9% tütarlastest ja 9,6% poistest;
16- aastastest 10,2% tütarlastest ja 17,3% poistest;
17- aastastest 19,2% tütarlastest ja 27,9% poistest.
Väljalangenute hulgas õn ligikaudu 2/3
poegl^psi. Kä klassikursust kordajate või
põhikoolist väljaheidetute seas õn ligikaudu 2/3
kuni kolmveerand poisse.
Üldhariduslikus keskkoolis valitseb aastaid
tütarlaste ülekaal, poisid õn eelistanud kutset
andvaid õppeasutusi.

1992. - 1994. a.
kevadistest lõpetajatest astus

1992
1993
1994

päevasesse keskkooli
(gümnaasiumi)
tütarlastest poistest
49,4%
69,0%
56,9%
73,8%
76,6%
60,3%

kutseõppe
asutusse
tütarlastest poistest
41,8%
18,6%
37,5%
18,2%
38,1%
20,8%

Allikas: Kultuuri- ja Haridusministeerium

Seetõttu pole üllatav, et näiteks 1994. a.
1. okt. seisuga leiame üldharidust andvates päe
vakoolides 15-17-aastaste seas (s.o. peamiselt

Õpilaste arv klasside lõikes
21954
12000 7
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Allikas: Kultuuri- ja Haridusminsteerium

Mitmesuguste organisatsioonide stipendiu
mid õppimiseks kutsekoolides jagunevad aga
ebaõiglaselt ja naiste kahjuks: 1994. aastal anti
86% kõigist stipendiumidest meestele. Ometi
kulgeb naistel õppimine kutseharidussüsteemis
paremini kui meestel: 1993/94. õ.-a. katkestas
õppimise halva õppeedukuse tõttu 44% naisi ja
Kutseõppeasutustesse astumisel õn neiud
55% mehi. Nende hulgas, kes kutsekoolis
noormeestest kõrgema haridustasemega.
omandavad elukutset koos poolelijäänud
1993. a. sügisel oli sissesaanud neidudest eel
kohustusliku üldharidusega, oli poeglapsi
nevalt lõpetanud kas kesk- või kutsekooli 57%
1992/93. õ.-a. 100%, s.t. - polnud üldse tütar
(põhikooli - 43%), noormeeste seas aga vaid
lapsi.
Erinevused valitsevad naiste ja meeste
29% (põhikooli - 71%). Keskeriharidushariduskäigus
kä kõrghariduse omandamisel.
süsteemi (enamikul juhtudel võrreldav mitteKui analüüsida sisseastumisavalduste/kõrgkooli
ülikooli-tüüpi kõrgharidusega) oli sama aasta
sissesaanute vahekorda (iga sisseastuja tohtis
sissesaanute seas lõpetatud keskharidusega nei
korraga
avaldada soovi edasiõppimiseks kahel
dudest - 75%, noormeestest - vaid 37%. Samas
erialal),
siis naiste hulgas oli see 39%, meeste
õn kutseõppeasutustesse astumisel tihedamad
seas 48%. See osutab sellele, et meeste seas õn
konkursid neidude seas: näiteks 1993. a. sügisel
konkursid
hõredamad ja nende sissepääs
oli neidude hulgas konkurss ühele kohale 1,58,
kõrgkooli kergem. Seda kinnitavad kä varase
meestel seevastu vaid 1,09.
mad andmed: näiteks 1993. a.
sügisel oli naiste seas konkurss
Naiste osakaal erinevatel haridustasemetel
1,91, meeste seas 1,58 soovijat
üliõpilaskohale.
Kuigi sissesaanute
1994
1993
1992
kokku sh. naisi kokku sh. naisi kokku sh. naisi
soovahekord õn enam-vähem
tasakaalus, valitseb siiski mõ
Kutsekoolid
7155
16614
16671 6991
17261 7036
(ISCED3)
ningane tendents eelistada mehi:
1994. a. oli kõrgkooli vastuvõetute
Keskeri
11192 6233
12426 7179
11537 6136
(ISCED 5)
hulgas naisi 49%, 1993. a. 48%.
Rak. kÕrg+
Kõrgkooliõpingute katkestajad õn
ülikool
aga ligikaudu 2/3 juhtudel taas
23169 12141
23214 12022
(ISCED 6)
24464 22837
mehed.
Magister+
Kui eraldi vaadata magistri- ja
doktor
doktoriõpet, siis näitab statistika, et
2314
1021
654
1554
(ISCED 7)
näiteks
1993. a. magistrikraadi
Allikas: Kultuuri- ja Haridusministeerium
10.-12. klassis) 56% tütarlapsi ja ainult 44%
poisse. Tähelepanu väärib fakt, et keskkoolist
väljalangevus õn vähene ja et poiste arvele tuleb
sedakorda kirjutada alla poole kõigist juhtudest.
Keskkooli medaliga lõpetanute seas õn tütarlap
si siiski rohkem kui poisse.

taotlema asunute seas õn naisi 45%, doktoran
tide hulgas aga õn see suhe naiste 38% meeste
62% vastu. Seega õn meeste eelisasend haridus
es aegade vältel nihkunud järjest kõrgematele
haridustasemetele. Üllatuslikult õn välismaal
õppijate hulgas naisi mõnevõrra rohkem kui
mehi: näiteks 1992/93. a. oli välismaal õppivaid
naistudengeid 54% meeste 46% vastu).
Naiste parem edasijõudmine kõrgkoolis toob
kaasa asjaolu, et kõrgharidust omandavate
meeste osakaal rahvastikus jääb märkimis
väärselt alla naiste samale näitajale. Kui uurida,
kui palju õn kõrgkoolis õppijaid 20-24-aastaste
naiste ja meeste kohta rahvastikus, siis 1994. a.
1. jaan. seisuga oli see naiste seas 24,6%,
meeste seas 21,6%. Kui üliõpilaste hulka arvata
kä need, kes omandavad keskeriharidust eel
nevalt lõpetatud üldise keskhariduse baasil, siis
õn erinevused (taas 1. jaan. 1994. a. seisuga)
naiste ja meeste vahel veelgi silmatorkavamad:
20-24-aastaste naiste kohta tuli naisüliõpilasi
1994. a. algul 33%, samavanuste meeste kohta
meesüliõpilasi 25,4%. Need faktid räägivad
naiste hariduspüüdlustest ja kõrgemast haridus
tasemest. Kõigist pedagoogilistest töötajatest
oli 1993. a. 1. sept. seisuga (v.a. kõrgkool) naisi
83%. Koolidirektorite hulgas õn vahekord vas
tupidine: mehi 56% ja naisi 44%. Üld
hariduskoolis oli naisõpetajaid 87% meeste
13% vastu. Kä gümnaasiumiõpetajate hulgas õn
mehi vaid 16%. Tasakaalustatumad õn soovahekorrad pedagoogide seas kutsehariduses: seäl
õn õpetajatena ja meistritena kokku ametis 31%
mehi ja 69% naisi. Üldlevinud arusaamade
kohaselt õn poiste ebasoodus asend üldharidust
andvates koolides vähemalt osalt tingitud
naisõpetajate liiga suurest ülekaalust.
Eestis õn praegu silmaga näha õppiva
ühiskonna teke. Töötavad arvukad tasulised
õpiringid ja -kursused (eriti võõrkeelte, arvuti ja
majandusega seonduv õpe).
Kiiresti areneb vabaharidus ja selle parimad
viljad küpsevad nähtavasti juba lähitulevikus.

Kä töötuse leevendamiseks õn peamine vahend
just täiend- ja ümberõpe. Kahjuks puuduvad
objektiivsed andmed, millist rolli etendavad
mitteformaalhariduses naised. Poleks üllatuslik,
kui selguks naiste ülekaalukas roll kä hariduse
selles valdkonnas.Meie käsutuses olev and
mestik tõendab Eesti naiste tugevat õpimotivat
siooni ja -võimekust. Tähtsaim hariduspoliitiline suund sugupoolte võrdsuse tagamisel
hariduses peaks keskenduma üldharidusele,
eriti kohustuslikule haridusele - ning seda
eeskätt poeglaste kaitseks. Poiste ja tütarlaste
ebavõrdsest edasijõudmisest üldhariduses
johtub sugupoolte ebavõrdsus hariduse teistes
lülides ja tasemetel: faktiliselt eelistatakse kõrgja kutseharidust andvatesse koolidesse vastu
võtmisel meessoost isikuid, võimaldamaks
noormeestel neidudega konkureerida, sest vas
tasel korral ootaks neid koole feminiseerumine.
Naiste seisukohalt õn see kahtlemata eba
õiglane. Õn loota, et Eesti Vabariigi praegu
kavandatav ja tööversioonidena avalikkuse ette
jõudnud üldhariduskooli õppekava võimaldab
poistel end senisest olulisemalt paremini näida
ta ja teostada juba üldkoolis. Kutseharidusreform vajab kiirendamist, eraldi tähelepanu õn
kutset andvates koolides vaja pöörata tütar
lastele sobivate erialade olemasolule. Mis puu
tub õpetajate soolise koosseisu normaliseerimisse, siis see ei ole võimalik enne, kui
paranevad õpetajate palgaolud. Viivitamatult õn
vaja sisse seada ajakohane teabeteenistus for
maalharidusest erinevate haridusvormide kohta.
Eestist õn kiiresti saamas infoühiskond, mis
muudab traditsioonilist tööhõivet. Vajame prog
noose selle kohta, kuidas mõjutab see naiste
tööhõivet ja sissetulekuid. Vajame riiklikku
poliitikat, mis tagaks eesti (meestega võrreldes)
kõrgelt haritud naistele võrdsed võimalused
majanduslikuks iseseisvuseks ja osavõtuks
ühiskonna elust. Ent ennekõike peaks murrang
toimuma naiste endi eneseteadvuses ja
-määratluses.

6.

Perekond

Eesti perekonna arengut sõjajärgsel ajal
iseloomustavad mitu olulist näitajat:
• suhteliselt varajane abiellumine, esimese
lapse kiire sünd;
• kõrge, kuid pidevalt kahanev abiellumus ja
arvestatav kordusabielude osakaal;

test. Abiellumiste arvu langus õn nähtavasti
esimene
selle
arengusuuna
sümptom.
Viimasega seostub vabaabielude osatähtsuse
suurenemine, mille ilminguks õn vallaslaste
arvu kiire kasv. Pisut õn viimastel aastatel
vähenenud kä lahutuste absoluutarv.

• lahutuste kõrge suhtarv: samal aastal sõlmi
tud abielude arvust moodustab lahutuste arv
viimase paarikümne aasta jooksul 45-50%;

Lahutuste ja abielude suhtarvu suurenemine
viimastel aastatel õn seotud abiellumise vähe
nemisega, abielu stabiilsuse vähenemist selle
põhjal järeldada ei saa.

• abieluväliselt sündinud laste suur arv:
keskmiselt viiendik vastsündinutest; viimas
tel aastatel ulatub nende osatähtsus ühe kol
mandikuni. Selle nähtuse taustana näevad
demograafid naiste kõrget haridustaset, suurt
tööhõivet, suhteliselt liberaalseid tõekspi
damisi.

Eesti Teaduste Akadeemia sotsioloogide
küsitlus “Eesti ‘93” näitas, et eestlaste väärtushierarhia tipus asuvad lapsed (96% vas
tanutest) ja perekond (94%). Vaatamata nii
kõrgele positsioonile väärtusteskaalal, ei paku
pereelu paraku samaväärset rahulolu.

Perekonna majandusfunktsiooni ülekoorma
tus õn toonud kaasa peresuhete halvenemise.
Vaimne ja füüsiline ülekoormatus õn sageli
viinud abielulahutuseni.
Demograafilistes protsessides toimus teatav
nihe 1980-ndate teisel poolel. “Maa tuleb täita
lastega” oli üks taasiseseisvumise populaarse
maid loosungeid, sest sündimuse tõusuga õn
seostatud eesti rahva kui iseseisva rahvuse püsi
majäämist. Vabanemisel nõudsid naised enesele
õigust olla lastega kodus, võimalust olla pere
naiseks oma mehele. Aastail 1987-1990 oligi
Eestis sündimus rekordiline, suurenes kolman
date ja neljandate laste arv. Sündimuse
kõrgtasemele järgnes järsk langus mitmekümne
protsendi võrra. 1992. a. moodustas sündimus
vaevalt 75% paari aasta eest saavutatud
kõrgtasemest. Sündimuse langus pole lakanud
kä 1993.-1994. a. jooksul.
Abiellumisvanuse tõus õn seotud üle
minekuga teisele majandussüsteemile, kus kor
tereid enam ei “anta” ja töökohtadele ei “suuna
ta”, mille tõttu “vajadus” abielluda muutus
vähem oluliseks. Abiellumisvanuse teatav
tõusutendents ilmnes juba alates 1980. aasta

Esimeses abielus elab ja lapsi omab töö
ealiste eestlaste seas 47% meestest ja 44% nais
test. Võrreldes 1985. ja 1993. aasta küsitlustulemusi, ilmneb vallaliste arvu vähenemine ja
abieluinimeste arvu kasv (silmas õn peetud nii
registreeritud kui kä vabaabielu).
Vähenenud õn lühiajaliste (kuni kolm aastat
kestnud) abielude osa ning kasvanud pikaaja
liste (16 aastat ja üle selle) arv.
Kordusabielude struktuur: abielus naistest
õn esimeses abielus 80%, teises 18%, kolman
das 1%. Abielus meestest õn esimeses abielus
73%, teises 23%, kolmandas 2%.
Laste arvu suhtes perekonnas võime näha
aastatel 1985-93 kaht tendentsi: ühelt poolt
lastetute perede ning teiselt poolt kolme- ja enamalapseliste perede arvu kasvu. Kodutöid ja
laste kasvatamist peetakse Eestis põhiliselt
naiste tööks. Küsitlus näitab, et 66% täiskohaga
töötavate naiste peredes käivad naised üksi või
põhiliselt üksi sisseoste tegemas, 94% pesevad
pesu, 87% koristavad tube. Eesti meeste
osalemine kodustes “naistetöödes” õn viimastel
aastatel veelgi vähenenud. Viimase 8 aasta
jooksul õn ahenenud kä abikaasade poolt koos
otsustatavate pereprobleemide ring. Ühest kül-

jest õn seda põhjustanud meeste töö inten
siivistumine, teisalt nõukogude stiilis meeste ja
naiste võrdõiguslikkust deklareerivate loosun
gite asendumine soorolle toetavatega.

duslikke kui kasvatuslikke raskusi. Isa puudu
mist lapse jaoks märgib probleemina 24% ja
isiklikke raskusi ainult 9%. Kui oleks enam
elamisraha, jõuaks kä rohkem lapse peale mõel
da ja lõpuks kä enesele. Võrdlevate sotsio
loogiliste uuringute põhjal võib väita, et eesti
naistel õn Euroopa arenenud riikide naistest
vähem vaba aega harrastusteks ja oma tervise
eest hoolitsemiseks.

Nende muutuste tulemusel õn sagenenud
perekonfliktide arv: 66% peredes õn konflikte
abikaasade tähelepanematuse tõttu, 63% pere
des kodutööde jaotamise tõttu. Naiste puhul
peab negatiivsete tagajärgedena ära märkima
topeltkoormust, ülepinget, samuti meestega
Emad-isad, kes vähegi jaksavad, töötavad
võrreldes suhteliselt madalamat rahulolu abi
täispäevatööl vaatamata sellele, et lapse
eluga. Eestis viimase kaheksa aasta jooksul
hoolduspuhkusi õn viimastel aastatel pi
toimunud muutused õn soodustanud perekon
kendatud ning enam pole kä nõukogude-aegset
naelu tähtsuse kasvu ja kutsetöö
tähtsuse langust. Meestel domi
neerisid kõigis vanusegruppides
Erinevate peretüüpide sissetulek kuus
hoiakud: “perekond ja töö õn mulle
ühe liikme kohta
võrdselt tähtsad”. Naised peavad
perekonda tööst selgesti täht
1400
samaks.
Hinnates pere majandusliku
olukorra muutust aastatel 19871992, väitis 70% küsitletutest, et
see halvenes, 27%, et see ei muu
tunud ja vaid 3%, et see paranes.
Sissetulekute suuruse järgi otsus
tades tulevad kõige lahedamalt
toime üksinda elavad mehed.
Naiste hulgas õn materiaalselt
paremini kindlustatud need abielu
naised, kel lapsi pole või kellel õn
üks laps.
Lastega perede puhul õn olukord
kõige raskem alla 3-aastaste lastega
peredes, kus peaaegu iga kuuenda
ema väitel ei piisa raha isegi
igapäevaseks toiduks. Olukord ei
parane oluliselt kä noorima lapse
vanuse kasvades - üle poolte alla 3
aasta vanuste lastega peredest
(57%) kui kä 14-17-aastaste lastega
peredest (61%) õn selliseid, kus
emade arvates lähevad kõik sisse
tulekud ainult toidu ja eluaseme
eest tasumiseks.
Pingeline õn kä üksikvanemate
olukord. 52% eestlannadest-üksikemadest kurdab eelkõige (ja ainult)
majanduslikke
raskusi.
81%
üksikemasid loevad oma elu suuri
mateks probleemideks nii majan-
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töökohustust. Põhjus seisneb majanduse
madalas arengutasemes (odav tööjõud, kõrged
hinnad). Küsimusele soovi kohta edasi töötada,
kui majanduslik olukord lubaks koduseks jääda,

oli valmis täispäevaga edasi töötama 21% eest
lannadest, ülejäänud valiksid osalise tööaja või
jääksid päriselt koju.

Toetused vähekindlustatud peredele
Muutused Eesti majanduses õn toonud kaasa
suure diferentsi kõige rikkamate ja vaesemate
vahel - rahaliste sissetulekute osas õn erine
vused ligikaudu 15-kordsed, rahaliste väl
jaminekute osas 5-6-kordsed. Eestis toimub
aastast 1994 riiklik sotsiaaltoetuste süsteem,
mille raames väikese sissetulekuga peredele
makstakse eluasemetoetust ja toimetulekutoe
tust. Esimene neist seisneb eluaseme eest maks
tava summa vähendamises ja seda toetust
kasutab umbes 15% peredest. Toimetuleku
toetuse suurus sõltub pereliikmete arvust ja sel
lest, kui palju jääb perekonnal pärast eluaseme

eest maksmist raha esmavajaduste rahul
damiseks - kui see summa jääb alla nn. toime
tulekupiiri, tulebki toetuse maksmine kõne alla.
Toimetulekutoetust saab praegu umbes 4%
peredest.
1. aprillist 1995. a. jõustus Eestis sotsiaal
hoolekandeseadus, milles õn sätestatud kogu
sotsiaalteenuste, -toetuste ja muu abi osutamise
või määramise kord. Töö- ja puhkealastest
soodustustest Eesti Vabariigis õn esitatud
üksikasjalik ülevaade käesoleva raporti lisas.

Naine vabal ajal_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Argipäeviti õn naistel vaba aega paari-kolme
tunni piires. Puhkeaeg varieerub mõistagi
oluliselt sõltuvalt naise perekonnaseisust,
vanusest ja tööhõivest. Enamikus täidab selle
aja televisioon, raadio või ajalehtede lugemine.
Trükiväljaannete ostmine õn vähenenud.
Näiteks ei lugenud 1992. aastal regulaarselt
ühtegi ajalehte 17% naisi (1985. aastal 4%)
ning ühtegi ajakirja 35% naisi (1985. aastal
7%). Tunduvalt õn vähenenud kä raamatute
lugemine. Muutunud õn lugemisvara ja selle
hankimise kanalid: raamatute kallinemise tõttu
õn neid ostmise asemel üha rohkem hakatud

laenutama. Majandusliku keskkonna muutu
mine õn puudutanud kä naiste koduväliseid har
rastusi, eelkõige koduvälist kultuuritarbimist ja
meelelahutusi. Teatris, kontsertidel ja kultuuri
üritustel käimist õn vähendanud 15% naisi, teist
samapalju õn aga sellest üldse loobunud.
Maanaiste probleemiks õn kä kultuuriürituste
järsk vähenemine lähikonnas. Naine õn niisiis
viimastel aastatel muutunud tunduvalt koduse
maks - rohkem õn töövälisel ajal hakatud tege
ma seda, mis ei tingi lisakulutusi ja aitab pare
mini ära majandada, nagu aiatöö ja majapidamistegevus.

Eakas naine

Kui Eesti naistel õn tähtis roll tsiviilühiskon
na - kodanikuühiskonna taastamisel taasise
seisvunud riigis, siis Eesti eakatel naistel näib
olevat demokraatliku riigi ülesehitamisel omal
maal eriline roll. Neil õn demokraatia kogemus,
sest nad õn olnud seotud Eesti eelmise ise
seisvusperioodiga aastail 1918-1940, elades,
õppides, töötades, kasvõi sündides demokraat
likul maal. See õn nende eelis keskealiste ja
noorte ees, kellel see konkreetne, isiklik koge
mus puudub ja kelle iseloomu õn 50 aastat elu
kaksikmoraaliga
sovjetlikus
ühiskonnas
kahtlemata mingid jäljed jätnud. Kui näiteks

praeguseks õn sootuks unustatud eesti sajan
ditevanused ühistöö kogemused, siis nende tra
ditsioonide taastamine õn võimalik vaid
eelkõige koostöös vanema põlvkonnaga. Eesti
eakad daamid õn aktiivsed vabatahtliku töö
tegijad. Linnades ja maakohtades töötavad
eakate klubid. Jalad õn alla saanud “Kolmanda
Nooruse Ülikoolid” üle kogu maa. Tegutsevad
nn. oma- ja Ühisabi grupid. Õn alustatud eakate
inimeste uurimist liikumise “100-aastane eest
lane” nime all.

7.

Tervis ja suhtumine tervisesse

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO)
kontseptsiooni kohaselt käsitletakse tervist
mitte ainult kui haiguse puudumist, vaid kui
füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit.
Eesmärgiks õn seatud pikendada tervena ja ak
tiivselt elatud elu, mitte ainult keskmist eluiga.
Eesti Teaduste Akadeemia sotsioloogide poolt
viimasel aastakümnel teostatud uurimustest sel
gub, et viimase 8 aasta jooksul muutusi
tööealise eestlase rahulolus oma tervisega pole
peaaegu toimunud - 1985. a. oli oma tervisega
rahul 41% ja 1993. a. 39% küsitletutest. Naiste
tervisehinnangud õn meeste omadest veidi
madalamad. Kõige vähem õn positiivse vastuse
andjaid vanemate kui 44-aastaste naiste rühmas
(1985. a. 15% ja 1993. a. 25%). Kä kroonilisi
haigusi esineb pea igal teisel naisel samast
vanusegrupist. Maatöö raskuse tõttu õn rohkem
kroonilisi haigusi maa- kui linnanaiste hulgas.
Iga kolmanda eestlanna elu õn nii pingeline, et
üleväsimust ja ärritumist esineb tal enda hin
nangul korra või rohkemgi nädalas. Oma tervise
ja füüsilise vormi eest hoolitsemine õn
uurimuse tulemustest lähtuvalt eestlannadel
viimastel aastatel oluliselt vähenenud. Enamasti
õn see, mida eesti naine spetsiaalselt oma ter
vise heaks püüab teha, värskes õhus viibimine
(67%).

Viimase 8 aasta jooksul toimunud posi
tiivsete muutuste seas võib ära märkida noorte
eestlannade kasvavat huvi oma tervise vastu.
Nii oli alla 25-aastastest naistest 1985. a. tervi
sest väga huvitatud 40% ja 1993. a. 53%.
Keskmisest parem tervis õn enesekindlatel
inimestel, nendel, kes õn veendunud, et “minust
enesest sõltub, milliseks mu elu kujuneb”
(25%) ja nendel, kes soostuvad väitega “mül õn
iseloomujooni (väärtusi), mille üle võin uhke
olla” 28%).
Nagu selgub statistiliste andmete võrdlusest,
õn Eesti elanikkonna keskmine eluiga tunduvalt
lühem kui enamikus Euroopa riikides. Eesti
naiste keskmine eluiga õn ca 75 aastat, olles 14
aasta võrra pikem meeste omast. See tekitab
üksikute vanade naiste probleemi. Meeste sure
mus ületab naiste oma kuni 70-aastaste grupini.
Naiste suremuses õn esikohal vereringeelundite haigused (65,2%) nagu meestelgi (47,9%).
Teisel kohal õn kasvajad (14,9%; meestel
17,6%), kolmandal kohal klassifitseerimata
haigestumised (6,0%; meestel 2,9%), neljandal
kohal vigastused ja mürgitused (5,8%; meestel
20,1%).

Surma põhjused, 1993
naised

mehed
ü Kasvajad
2,93

47,93

17,61

6,02

il Mujal klassifitsee
rimata haigused
■ Seedeelundite
haigused
SÜ Vigastused ja
mürgistused
■ Hingamiselundite
haigused
H Muud

14,86

2,23

5,39
3,37

20,07

□ Vereringeelundite
haigused

5,76

Allikas: Eesti Meditsiinistatistika Büroo

Sugulisel teel ülekantavad haigused
Sugulisel teel ülekantavatesse haigustesse
haigestumine õn viimastel aastatel järsult sage
nenud.
Seda tendentsi kajastab ilmekalt viimastel
aastatel registreeritud uute haigusjuhtude arv
100 000 elaniku kohta:
1992
1993
1994

süüfilis
11,4
22,5
56,5

gonorröä
180,7
233,1
205,0

Eestis elab 39 HIV-viiruse kandjat, neist 4
õn naised (1. jaanuar 1995. a.). Kõikidele
viirusekandjatele õn tagatud anonüümsus ja
ravi. Üks neljast naisest osaleb aktiivselt assot
siatsiooni “Anti-AIDS” töös.

klamüdioos
12,6
76,0
282,4

Eesti naise terviseprobleemid
• Halvenenud õn arstiabi kättesaadavus vaese
mate gruppide naistele ja lastele (sh. tütar
lastele), kuna riikliku meditsiini mahtude
piiratuse tõttu saab mõnda meditsiiniteenust
peamiselt erasektorist. Viimane õn tihti vae
sematele perekondadele ülejõukäiv.
• Tõsine probleem õn vähene võimalus psüh
hiaatriliseks ja psühholoogiliseks nõus
tamiseks Kuigi meeste suitsidogeensus õn
kõrgem kui naistel, õn tendents keskealiste
naiste suitsidogeensuse tõusule.
• Seoses haigekassast ebapiisava raha eral
damisega ja erameditsiini eriti kiire arengu
ga hambaravi osas, õn see vaesematele
elanikkonnarühmadele, rasedatele, imeta
vatele emadele, tütarlastele muutumas kätte

saadamatuks. Puudulik õn kä suuõõne
patoloogiat ennetav tegevus.
• Kogu elanikkonna toitumise disbalanss (avitaminoosid, valguvaegus, prekliimaksis ja
kliimaksis naiste varjatud rauavaegus, kaltsiumivaegus). Vähe rakendatakse hormo
naalset ravi menopausi perioodis.
• Naiste ja tütarlaste, aga kä poiste sek
suaalkasvatuse madal tase. Sellest tulenevad
mittesoovitavad rasedused, seksuaalne
rahuldamatus, seksuaalneuroosid.
• Viimastel aastatel järsult kasvanud suguhai
gustesse haigestunute arv nõuab kohustus
liku kontrollsüsteemi kehtestamist riskigrup
pidele.

Pereplaneerimine

Eestis elab umbes 367, 8 tuhat fertilises eas
naist (s.o. vanuses 15-49 eluaastat).
Alates 1990. aastast õn sündide arv järjest
vähenenud ja loomulik iive muutunud nega
tiivseks (1993. aastal oli loomulik iive -4,0 ja
sündimuse kogukordaja 1,4).
Pole üheselt selge, kas kujunenud situat
sioon peegeldab uut tüüpi reproduktiivset käitu

mist või õn sündivuse langus vaid ajutine ja tin
gitud peamiselt muudatustest Eesti sotsiaal
majanduslikus olukorras.
Soovimatu raseduse korral õn n.ö. viljakuse
reguleerimise meetodiks sageli soovimatu rase
duse katkestamine. Viimastel aastatel õn tehisabortide hulk Eestis vähenenud, kuid võrreldes
arenenud maadega jääb nende arv endiselt
kõrgeks.

Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe dünaamika
WOO elaniku kohta aastas.
Sündimus
*— Suremus
■*— Loomulik iive ••

18011805

18511855

1901
1905

19151919

19351939

19401943

19501954

19701974

19851989
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Kontratseptsioon
Eespool toodud arvudest järeldub, et efek
tiivsete viljakuse kontrolli meetodite kasuta
mine pole Eestis piisavalt levinud. Möödunud
aastakümnete jooksul kujunes probleemiks
kontratseptiivide ebapiisav kättesaadavus,
samuti negatiivne hoiak ning mitmed
valearusaamad ja hirmud eeskätt hormonaalsete
kontratseptsioonimeetodite suhtes.

Käesolevaks ajaks õn toimunud mitmed
positiivsed nihked vastavas valdkonnas, efek
tiivsed vahendid õn kõikjal apteekides saadaval.
Siiski võib öelda, et probleemiks jääb kont
ratseptiivide suhteliselt kõrge hind ja tihti
vähene motiveeritus potentsiaalsete kasutajate
poolt. Õn selge, et aastate jooksul kujunenud
väärhoiakute ja -arusaamade muutumine ei saa
toimuda üleöö.

Abordid ja elussünnid
abortide arv

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994

34 928

34 286

29 410

29 406

28 403

25 587

22 450

26 173

23 521

19 784

75,2

69,6

61,0

69,3

63,9

53,8

17 989

15 170

14 021

tehisabortide arv
aborte 1000 fertiilses eas
naise kohta

94,0

90,9

77,0

77,2

tehisaborte 1000 fertiilses
eas naise kohta
elussündide arv

22 204

23 630

22 308

19 320

Abordid ja elussünnid

Aborte
Elussünde

1976

1980

1990

1994
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Abordi- ia kontratseotsioonialane
seadusandlus
• Eestis õn abort olnud legaalne alates 1955.
aastast (vastavalt NL abordiseadusele).
• Käesoleval ajal puuduvad Eestis nii abordikui kä sterilisatsiooniseadus.
Raseduse katkestamine õn reguleeritud
vastavalt Eesti Vabariigi Sotsiaalminis
teeriumi määrustele 1992. ja 1993. aastast:
-

naise soovil lubatud kuni 12 rasedusnädalani;

-

meditsiinilistel näidustustel lubatud kuni
20 rasedusnädalani;

-

erameditsiiniasutustes abortide tegemist
käsitlev seadusandlus;

-

Eesti Abordiregister juurutati 1993. aasta
juunis. Abordiregistri kaartide täitmine
õn kohustuslik kõigile asutustele, kus
aborte õn lubatud teha.

• Alates 1994. aasta veebruarist kehtib kord,
mille kohaselt tuleb patsiendil ise tasuda
50% abordi hinnast. Kui patsient ei oma
ravikindlustust, tuleb tasuda täishind.
• Sei viisil laekunud summadest doteeritakse
kontratseptiivide maksumus mõnele riski
grupile: statsionaarsetele õpilastele ja üliõpi
lastele, naistele aasta jooksul pärast sünni
tust, kolme kuu vältel neile naistele, kes õn
katkestanud raseduse.
• Alates 1994. aasta sügisest tuleb lisaks 50%
abordi maksumusest tasuda kä protseduuri
valutustamise eest. Olenevalt valutustamise
meetodist õn hind erinev.

Raseduse katkestamine
Eestis õn aborti lubatud teha riiklikes medit
siiniasutustes ja vastavat litsentsi omavates
raviasutustes. Aborti tohib teha günekoloog
statsionaari tingimustes. Miniaborte tehakse kä
ambulatoorselt. Raseduse katkestamise pea
mine meetod õn vaakumaspiratsioon.

Pereplaneerimisealane nõustamine
Eestis õn traditsiooniliselt pereplaneeri
misealane nõustamine toimunud naistenõuand
las või perekonnanõuandlas günekoloogi poolt.
Viimastel aastatel õn alustanud tööd mitmed
naistearstide eravastuvõtud, õn loodud spetsi
aalsed noorte nõustamisteenistused Tallinnas,
Viljandis, lähemas tulevikus kä Tartus.
Uue suunana võib nimetada perearstide ja
ämmaemandate enamat osalemist pereplaneerimise-alases töös.
Eesti Pereplaneerimise Liit loodi 1994. a.
lähtudes vajadusest koostööks erinevate elu
alade esindajate vahel. Liidu tegevuse eesmärk
õn kõigi Eesti elanike hea reproduktiivne tervis.

Seksuaalkasvatus
Vastavalt kooli terviseõpetuse programmile
käsitletakse inimese reproduktiivset tervist nel
jandas, seitsmendas ja kümnendas klassis.
Terviseõpetust viivad läbi erinevate ainete
õpetajad, meditsiinitöötajad ja/või psüh
holoogid. Kahjuks pole pereplaneerimist ja sek
suaalelu käsitlev õpetus sageli tänapäevasel
tasemel, terav puudus õn vastavatest õppe
materjalidest.
Pereplaneerimisealase pilootprojekti raames
alustas 1993. aasta sügisel Tallinna Pelgulinna
Haigla Sünnitusmaja naistenõuandla baasil tööd
spetsiaalne noorte nõustamisteenistus. Nn.
noorte ruumis toimuvad regulaarselt loengud ja
videoseansid koolilastele, noored saavad nõu
küsida kontratseptsiooni ja intiimelu prob
leemide kohta ämmaemandalt või arstilt.

Analoogsed noorte nõustamisteenistused
töötavad veel Viljandis, Tallinna Õismäe
Polikliiniku naistenõuandlas ja peatselt kä
Tartus.

Pereplaneerimise valupunktid
• Tänaseni õn pereplaneerimine olnud
peamiselt meditsiiniline probleem, kuid
tegelikult õn see rohkem sotsiaalne küsimus.
• Negatiivse iibega Eestis õn poliitikategijad
vastavale valdkonnale vähe tähelepanu osu
tanud, loma tihti mõistetakse termini “pere
planeerimine”
all
ühekülgselt vaid
sündimuse piiramist.
• Kontratseptiivide raske kättesaadavus
(kõrge hind) ja elanikkonna puudulik
informeeritus õn ilmselt soodustanud suhtu
mist aborti kui pereplaneerimise aktsepteeri
tavasse meetodisse.
• Vähene teave erinevatest viljakuse kontrolli
meetoditest õn tihti viinud kä arvamuseni, et
abordi tegemine õn tervisele ohutum kui ra
sestumisvastase vahendi kasutamine.
• Kehtiv ravikindlustussüsteem ei toeta
piisaval määral vastavat profülaktilist tööd
(nõustamist).
• Nõustamise kvaliteet pole alati vajalikul
tasemel.
• Koolide seksuaalkasvatuse programmid ei
teostu alati piisaval määral.
• Varasem seksuaalelu algus nõuab uut stra
teegiat noorte nõustamisel ja seksuaalkasva
tuses, et kujuneks vastutustundlik seksuaalkäitumine.
• Puuduvad põhjalikud uurimustööd rasestu
misvastaste vahendite kasutamise ja pereplaneerimisalaste probleemide kohta.

Vägivald naiste suhtes

Naiste suhtes vägivalla kasutamine õn prob
leem, mille otsese uurimisega seni ükski insti
tutsioon tegelnud pole. Naiste suhtes vägivalla
kasutamist ei ole ühiskondliku probleemina
teadvustatud veel praegugi. Üldiselt õn levinud
seisukoht, et turumajandusele ülemineku peri
oodil õn riigi põhiprobleemid seotud majanduse
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arendamisega. Sellises olukorras õn prioriteet
seks probleemiks elanikkonna vaesuse ärahoid
mine. Sotsiaalsete probleemide pingereas jääb
naiste vastu suunatud vägivalla uurimine üsna
tagaplaanile. Arvatakse, et probleem tervikuna
ei ole ühiskonna jaoks piisavalt valus, sest see
puudutab suhteliselt väikest hulka naisi.

Vägivalda ennetavad meetmed
Seadusandlus
Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt ei tohi
kedagi piinata, julmalt või väärikust alandavalt
kohelda ega karistada.
Perekonnasuhetes õn abikaasad võrdõigus
likud. Seda sätestab nii Vabariigi põhiseadus
kui kä Perekonnaseadus.
Eesti seadustes õn rida paragrahve, mis
sätestavad karistuse vägivalla kasutamise eest.
Otseselt naiste suhtes kasutatud vägivallaga
seonduvad kaks kriminaalkoodeksi paragrahvi:
vägistamine (§ 115) ja suguühendus noorema
kui 16-aastase naissoost isikuga (§116).
Vägistamise puhul algatatakse kriminaalasi ai
nult kannatanu (alaealise puhul lapsevanema)
avalduse alusel.
Naiste (sealhulgas eriti alaealiste naiste)
kaitse paremaks tagamiseks oleks vajalik, et
vägistamise toimepanemise korral algatataks
kriminaalasi kä kolmanda isiku (näiteks
eestkostja, eestkosteasutuse, pclitsetöötaja)
avalduse alusel. Osa kurjategijaid jääb praegu
vastutusele võtmata, sest kannatanu ise ei ole
võimeline avaldust kirjutama või ta kardab kur
jategijat. Probleem õn eriti ilmne sellistel vägis
tamise juhtudel, kus vägistajaks õn perekonna
liige. Täiendamist vajavad kä kriminaalkoodek
si sätted, mis käsitlevad seksuaalset eksplua

teerimist ja ärakasutamist. Vastavate paran
dusettepanekute esitamine õn ettevalmis
tamisel.
Vägivalla all kannatanutele osutatakse abi
sotsiaalhoolekandes. 1994. aastal esitas Vaba
riigi Valitsus Riigikogule Sotsiaalhoolekande
seaduse eelnõu, mis seadustab sotsiaalteenuste,
sotsiaaltoetuste ja muu abi andmise.

Rahvuslik tegevuskava ja spetsiaalsed
koolitusprogrammid
Rahvuslik tegevuskava ja spetsiaalsed kooli
tusprogrammid puuduvad. Sellest hoolimata õn
erinevad institutsioonid alustanud mitmete
konkreetsete meetmete rakendamist, et astuda
samme naiste vastu suunatud vägivalla uuri
miseks ja vägivalla ennetamiseks.
1992. aastast õn mitmed vabatahtlikud alus
tanud laste suhtes kasutatud vägivalla uurimist.
Tartus läbiviidud 200 14-16-aasta vanuse õpi
lase küsitlus näitas, et kodus õn vanemad
karistanud 76% tütarlastest, koolivägivalla ole
masolu väitis 65% tütarlastest, 38% tüdrukutest
tunnetas vajadust leida kelleltki abi. Sotsiaal
ministeerium õn toetanud välisabina saadud
rahadest usaldustelefonide süsteemi, per
nõuandlaid ja varjupaikade süsteemi loomist

1994. aasta juulikuus alustati siseminis
teeriumis kuritegude ohvrite kohta andmepanga
loomist. 1996. aasta alguseks õn võimalik saada
1995. aastal registreeritud kuritegude ohvrite
kohta statistiline ülevaade ja selle põhjal teha kä
statistiline analüüs. Eraldi õn võimalik teha sta
tistiline analüüs kuritegude ohvriks langenud
naiste kohta.
1995. aastal õn sotsiaalministeerium kavan
danud alustada perevägivalla uurimise riiklikku
programmi.

Oleks hea, kui Eestis oleks võimalik spetsi
aalselt uurida kuritegude ohvriks langenud
naisi. Uurimuse sisuks võiksid olla ohvreid
iseloomustavad näitajad, selliste kuritegude
motiivid, toimepanemise koht, aeg jne.
Uurimuse tulemused võimaldaksid kavandada
kuritegude ennetamiseks konkreetsed abinõud.
Eestis ei ole vägivallaga seotud küsimustes
erikoolitust saanud spetsialiste. Probleemiks õn
vägivalla diagnostika ja määratlus ning ohvrite
rehabilitatsioon. Neid töölõike saab arendada
koostöös teiste maade spetsialistidega.

Kuriteo ohvriks langenud naiste kaitse
Siseministeeriumis registreeritud vägis
tamise juhtumite arv õn 1980. aastast 1993. aas
tani oluliselt kasvanud (65 juhtumilt 104 juhtu
mini aastas), kuid kogu kuritegevuse
dünaamilise kasvu tõttu õn vägistamistena re
gistreeritud kuritegude osakaal vähenenud.
(Eestis registreeriti 1980. aastal 1112 kuritegu,
1993. aastal 37 163 kuritegu.)
Noorema kui 16-aastase naissoost isikuga
suguühtena registreeritud kuritegude arv õn
väike, sest paljudel juhtudel seda tegu kuri
teona isegi ei teadvustata, suguühendus õn
poolte soovil või kokkuleppel. Enamik neist
kriminaalasjadest õn algatatud sünnitusma
jadest saabunud informatsiooni põhjal.
Ülevaade siseministeeriumis registreeritud
vägistamiste ja vägistamiste kohta õn toodud
tabelis.

Esimesed perenõuandlad loodi 1980. aastal
ja tänaseks õn need olemas 15 maakonnast 7-s.
Perenõuandlad teenindavad kõiki nende poole
pöördujaid.
1991. aastast õn vabariigis loodud 10 laste
varjupaika, kus ahistatakse kä hättasattunud
naisi. 1994. aastal asutas Kristliku Ühenduse
Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus Sangastes
nn. Ohvrimaja, kus saavad abi kuritegude
ohvriks langenud naised. Varjupaikades paku
takse ajutist kaitset ja tuge ning ahistatakse sot
siaalsete probleemide lahendamisel.
Usaldustelefonid ja perenõuandlad teenin
davad kõiki nende poole pöördujaid. Varju
paigad annavad viivitamatut abi kõigile abi
vajajatele. Pikemaajalisele abi andmisele
kaasatakse abivajaja elukohajärgne omavalit
sus.

Kuritegude ohviks langenud naised saavad
abi perenõuandlatest ja usaldustelefonist.

Vägistamised ja suguühendused nooremate kui 16 aastaste naistega
juhtumite
arv
1980
1985
1993

65
58
104

§115
% aasta jooksul
registreeritud
kuritegudest
0,6
0,4
0,3

§116
% aasta jooksul
registreeritud
kuritegudest
andmed ei ole säilinud
10
0,07
0,003
1

juhtumite
arv

Naised õigusemõistmise süsteemis

Käesoleval ajal töötab Eestis kohtunikena
107 naist ja 79 meest (s.o. 58% naisi ja 42%
mehi). Naiste ja meeste suhtarv ei ole seletatav
naiskohtunike väärtustamisega, vaid seniste
suhteliselt madalate palkadega. Nüüdseks õn
kohtunike palku tunduvalt tõstetud.
Prokuröridest õn naisi 81 e. 59%. Naiste
suur osakaal õn seletatav riigisektori töötajate
madalate palkadega.

236 praeguse advokaadi hulgas õn 74 naist
(31,4%).
Politseiametnikest õn naisi alla 20% ja polit
seiuurijatest umbes pooled.
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Meedia ja naised

Naise imidž meedias
Eestis õn kujunemas diferentseeritud nais
teajakirjad: turule õn ilmunud kitsamatele
sihtrühmadele mõeldud moe-, sisustus- ja pere
ajakirjad. Järjepidevalt ilmunud naisteajakir
jadest õn “Eesti Naine” klassikaline soliidne
arvamusajakiri. Eesti naislugejaskond õn aga
kirju ja heterogeenne ning seega õn uusi ajakir
ju kindlasti tulemas.
Eesti ajalehtedes ilmub sageli kirjutisi nais
test ja naistele, mõnes õn spetsiaalsed naisteleheküljed. Riigitelevisioonis ja kä erakanalites
õn spetsiaalseid naistesaateid.
Meedia mitte ainult kajastab tegelikkust,
vaid ta esitab mudeleid, eeskujusid ja mõjutab
niimoodi arusaamu soovitud suunas, kujundab
seisukohti. Ajakirjandus ei kajasta kä naisi alati
mitte nii nagu nad õn, vaid vahendab naiste
eneste, poliitikute või ärimaailma soovunel
maid.

1980-ndate lõpus valitses eesti ajakirjandu
ses moeteema: naised jäägu koju. Kodu,
perekonna ning emaduse taasväärtustamine
tekkis vastukaaluks nõukogude ajakirjandusele,
kus õnnelik võis olla vaid naine traktoritoolis
või kosmoselaevas. Mõne aasta eest oli ajakir
janduses n.ö. missibuum: selleaegse ajakirjandusbibliograafia alateema “naised ja ühiskond”
koosneb põhiliselt missivalimisi kajastavatest
artiklitest. Ilmus kä üsna palju kirjutisi prosti
tuutidest, millest mõned esitasid seda ametit kui
küllaltki prestiižikat. Iginaiselikud ametid nagu
modellid ja näitlejannad, said ajakirjanduses
palju tähelepanu võrreldes tavaliste, oma kvali
fitseeritud kutsetööd tegevate naistega. Nii
romantiline koduperenaiste kui kä ebareaalseid
unelmaid peegeldav missiperiood õn tänaseks
vaibumas. Oma osa selles õn toimetajate püüd
lusel objektiivsemalt kajastada Eesti naiste elu.

Eesti naisajakirjanikud
Eesti ajakirjanike hulgas õn naisi palju, nii
siis ei saa väita, et ajakirjandus oleks Eestis
meeste ala, nagu see õn paljudes, kä naiste
kõrge emantsipatsiooniga riikides. Viimastel
aastatel tekkinud erameediakanalites (eratele
kanalites, raadiotes ja kä kirjutavas pressis) õn
mehi siiski rohkem - põhjuseks ennekõike see,
et erakapitalil põhinevad väljaanded nõuavad
ajakirjanikelt täielikku pühendumist tööle. Et
Eestis õn traditsiooniliselt pere ja lapsed
rohkem naiste mure, siis praktikas ei taha ega
saa paljud naised laste ja pere kõrvalt töötada

piiramata tööajaga, nagu ajakirjanikuamet
nõuab. Meedia erasektoris õn reeglina kõrge
mad ja tugevasti diferentseeritud palgad, mis
meelitab tööle mehi. Tööandja ei taha alati
noori naisi tööle võtta, sest nad võivad lapsi
saada. Ajakirjaniku töö hulka kuuluvad loomu
liku osana komandeeringud ja väikeste laste
emal õn õigus neist kä keelduda, mis ei pruugi
tööandjale sobida. Eestis praegu praktiliselt
pole ajakirjanike ametiühingut, palgatingi
mused õn täielikult töövõtja ja tööandja omava
helise salastatud kokkuleppe küsimus.

Eestis alles kujunev uuriv ajakirjandus näib
olevat meeste pärusmaa: see nõuab suuremat
pühendumist kui tavaline toimetaja- või repor
teritöö. Teiseks tegeleb temaatikaga, mis
huvitab sageli mehi enam kui naisi: majanduse
ja poliitika telgitagustega. Kä õn Eesti ühiskon
nas meestel kergem ligi pääseda vastavatele
materjalidele, sest need õn Eestis meeste alad
ning informatsioon liigub ennekõike meeste
seltskondades. Valdkonnad, kus liigub vähem
raha ja millega ei seostu nii palju võimu ega

prestiiži, nagu näiteks kultuur ja sotsiaalsfäär,
õn jäänud kä Eesti meedias sageli naistele.
Mitte ühegi suure Eesti päevalehe peatoimetaja
pole naine, samuti õn naised vähemuses
allastme juhtide hulgas. Erameediakanalid õn
Eestis peaaegu sajaprotsendiliselt meeste val
duses. Seega dikteerivad mehed suures osas
Eesti meedia näo. Ajakirjandust õppivate noorte
hulgas õn Eestis praegu mehi ja naisi enam
vähem võrdselt.

10. Naisliikumine Eestis

Eesti naisliikumise algus seostub rahvusliku
ärkamisega. 1880. aastatel alanud Aleksandri
kooli liikumise (ehk esimese eestikeelse
keskkooli loomise) toetuseks asutati esimesed
naiste vabatahtlikud organisatsioonid.
1907. a. Tartus loodud Naisselts rääkis juba
avalikult naiste õigustest, näiteks võrdsest
tasust ühesuguse töö eest. 1911. aastal asutasid
mitmesugustel kursustel kõrgharidust oman
davad naisüliõpilased Eesti Naisüliõpilaste
Seltsi.
1917. a. kutsuti Tartu Naisseltsi eest
vedamisel kokku I naiskongress. Põhiettekanne
oli naiste sotsiaalsetest õigustest.
1918. aastal loodud Eesti Vabariigis seadus
tati kä meeste ja naiste võrdsed võimalused.
Iseseisvuse eest peetud Vabadussõda oli meeste
ja naiste ühine katsumus.
1920. aastate muutused ühiskonnas tõid
naiste elus pöörde. Naisliikumine hakkas
kiiresti arenema. 1920. aastal kutsuti Asutava
Kogu naissaadikute algatusel kokku II
naiskongress ja asutati Eesti Naisorganisat
sioonide Liit (1930. aastast Eesti Naisliit)
eesmärgiga koondada naised ühiseks tööks, mis
edendaks ja kindlustaks naiste õiguslikku,
majanduslikku, vaimset ja tervislikku seisukor
da. Kohalike all-lülide kaudu pakkusid naistele
tegevust Kristlik Noorte Naiste Ühing, Eesti
Naiste Karskusühing, Naiskodukaitse, Aka
deemiliste Naiste Ühendus ja Maanaiste
Keskselts. Naisliikumise suursaavutus oli 1936.
aastal loodud Kodumajanduskoda, mis tegutses
kä koduperenaiste kutseorganisatsioonina,
vaatas läbi kodumajandusega seostuvaid
seaduseelnõusid ja projekte.
Naiste silmaringi avardamisele olid suureks
toeks populaarsed ajakirjad “Eesti Naine”
(1924), “Taluperenaine” (1927) ja “Maret”
(1935).

Naisorganisatsioonide tegevus tõi muudatusi
perekonna- ja hoolekandeseadusesse, vallasema
ja ta lapse seisukorra parandamisse, muutis
naise positsiooni ühiskonnas, suurendas ta
poliitilisi õigusi. Seadusandlike institutsioonide
juhtpositsioonid jäid üldiselt siiski meeste
meelevalda.
Iseseisvuse kätkedes lõpetati kä kõikide
endiste naisorganisatsioonide tegevus. Nõu
kogudeaegne naisliikumine oli väga vastuolu
line: näiliselt olid naistel kõik õigused, sundemantsipatsioon õigustas naiste töötamist kõigil
elualadel. Suuresti formaalse ja ülalt juhitud
tegevuse piires leidus siiski palju omaalgatust:
püüti rõhutada perekonna tähtsust, arendada
käsitöö- ja perenaiseoskusi, tähtsustada ema ja
lapse tervise kaitset.
1980. aastate lõpus toimusid Eestis taas
suured ühiskondlikud muudatused. V nõukogu
de naiste kongress 1989. aastal lõpetas ühe peri
oodi. Samal aastal taasasutati Tartus Eesti
Naisliit ja peatselt kä teised sõjaeelsed mõjukad
naisorganisatsionid. Taasiseseisvumise üldise
sotsiaalse aktiivsuse laineharjal loodi arvukalt
uusi, peamiselt kohalikke naiste seltse.
Teadaolevatel andmetel tegutseb Eestis
praegu ligi 100 nais- ja pereorganisatsiooni.
Peamiselt õn need väikesed kohalikud naisseltsid ja klubid. Need organisatsioonid võiksid
mõnede küsimuste lahendamisel olla tõhus
survegrupp. Samas pole neid avalikkuses just
palju näha-kuulda. Naisorganisatsioonide tege
vuse mõju riiklikele otsustele õn väga väike.
Naisorganisatsioonid toetavad pigem tradit
sioonilist naiserolli ja naise kohta peres,
ühiskonnas. Naisküsimusega naiste võrdõigus
likkuse tähenduses tegeldakse üldjoontes vähe.
Eesti nais- ja pereorganisatsioonidest asub
kolmandik kahes suuremas linnas - pealinnas
Tallinnas ja ülikoolilinnas Tartus. See annab

märku üldisemast tendentsist - kultuuri- ja
ühiskondliku elu koondumisest linnadesse.
Maakondades õn püt erinev: paarikümnest klu
bist 1-2-ni. See püt peegeldab ilmselt kaudselt
kä eri piirkondade elujõulisust: organiseeru
mine õn aktiivsem arenevates tööstus- ja põllu
majanduspiirkondades Kesk- ja Põhja-Eestis,
passiivsem Lõuna- ja Lääne-Eestis, erandiks
kiirelt areneva ettevõtlusega ja avatum Pärnu
linn ja maakond.

Eesti naisorganisatsioonide tegevusalad õn
mitmekesised. Eelistatuim õn mitmelaadne enesetäiendus, praktilistest oskustest kultuuri- ja
ühiskonnateadmisteni. Tähtis õn heategevus laste- ja vanadekodude, haiglate aitamine jne.,
selleks korraldatakse kõige mitmekesisemaid
tuluõhtuid ja teisi üritusi. 1990. aastatel õn nais
organisatsioonidele tähtsad pere ja lastega seo
tud probleemid, üldine toimetulek. Eraldi tuleb
märkida kõikvõimalikke käsitöökursusi ja
koolitust. Järjest enam väärtustatakse tervist.

Organisatsioonide
suurus
varieerub
mitmesajast liikmest kümmekonnani. Suurimad
üle-Eestilised organisatsioonid õn Naisliit, Eesti
Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti
Akadeemiliste Naiste Ühendus, Naiskodu
kaitse. Omapärased õn naisüliõpilasorganisatsioonid, kellel tegevliikmeid tihtipeale
paarkümmend, ent vilistlaste arv ulatub
sadadesse. Samas õn akadeemilised naisüliõpilasorganistasioonid enamasti lausa program
miliselt sissepoole suunatud tegevusega, nn.
intiimorganisatsioonid, kes ei taotlegi laiemat
kõlapinda ja mõju ühiskonnale, teostades seda
pigem oma liikmete harimise kaudu.

Suurt huvi äratas Eesti Ettevõtlike Naiste
Assotsiatsiooni algatatud idee valida Eesti
Aasta Naine. 1993. aastal sai selleks Eesti
Turismifirmade Liidu esinaine Daisy Järva,
1994. aastal Tartu Ülikooli meditsiiniprofessor
Heidi-Ingrid Maaroos.

Eestis tegutsevad mitmes linnas elujõuliselt
rahvusvaheliste heategevusorganisatsioonide
klubid - Zonta, Soroptimistid, Inner Wheel ja
Ladies Circle.

Kasvamas õn ajakirjanduse huvi naisorga
nisatsioonide vastu, nii naiste endi kui nais
organisatsioonide osa Eesti ühiskonnas õn muu
tumas nähtavamaks ja väärtustatumaks.

Tihenemas õn Eesti naisorganisatsioonide
ühistegevus. Mitmel korral õn teiste mobilisee
rija olnud Eesti Naisliit, laia toetust leidis tema
aktsioon sõjaväe alternatiivteenistuse loo
miseks. Naisliit aitas aktiivselt korraldada
naiste osavõttu Põhjamaade Foorumist Turus
1994. aasta augustis.

Naiste probleemide lahendamise
11. strateegilised suunad__________

1. Ellu viia “Konventsioon naiste diskriminee
rimise kõigi vormide likvideerimise kohta”,
millega Eesti õn ühinenud 1991. a.
2. Taotleda võrdõiguslikkuse riiklike struk
tuuride loomist ja ühiskonna informeerimist
naiste ja meeste inimõigustest.
3. Tõsta naiste konkurentsivõimet, kindlustada
nende positsiooni tööturul ja avalikus elus.
Järgida võrdseid palgatingimusi seaduslikul
alusel.
4. Toetada riiklikult naiste täiend- ja ümber
õppe programme.
5. Arendada sotsiaalsete garantiide süsteemi
ülalpeetavatega perekondadele, võimaldades
emadele paindlikku valikut töötamiseks
ajal, kui lapsed õn alaealised. Parandada
üksikvanemate olukorda.
6. Süvendada ja edasi arendada naiste olukorda
käsitlevat sotsiaalstatistikat nii, et erinevad

ühiskonnagrupid oleksid täpsemini kirjel
datud. Toetada sugupoolte uurimusi.
7. Toetada ja tähtsustada tänapäevast perepla
neerimist ja peresisest tööjaotust.
8. Naisküsimuste ja pereplaneerimise töö
tõhustamiseks, selle paremaks juhtimiseks ja
koordineerimiseks luua sotsiaalministeeriu
mi juurde vastav osakond.
9. Tuua meedia vahendusel selgelt esile
võrdõiguslikkuse probleemid, väärtustada
naiste ühiskondlikku, poliitilist ja erialast
aktiivsust.
10. Toetada valitsusväliste naisorganisat
sioonide tegevust ja Eesti naisorganisat
sioonide koostööd, samuti koostööd rahvus
vaheliste naisorganisatsioonidega. Leida
valitsuse ja naisorganisatsioonide koostööks
sobivaid vorme. Jätkata Eesti Vabariigi
ajaloos kaalukat naiste kongresside tradit
siooni.

Kasutatud kirjandus:

1. Eesti inimarengu aruanne 1995. Kolding
Trykcenter A/S, Taani, 1995.

6. Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 1993.
Tallinn 1994.

2. Eesti ettevõtluse keskkond ja suurimad
probleemid 1994. EVEA 1994.
3. Eesti rahvastik 1993. Tallinn 1995.

7. Murrangulised 80-ndad ja 90-ndad aastad
Eestis: töö, kodu ja vaba aeg. TallinnHelsingi 1994.

4. Eesti teel turumajandusele. Muutused sotsi
aalsfääris. Tallinn 1994.

8. Tööjõud ja palk Eesti Vabariigis 1993.
Tallinn 1994.

5. Eesti tervishoid 1980-1993. Tallinn 1994.

9. Tööturuameti infovihik 1-4 1994.

Lisa:
Töö- ja puhkealased soodustused Eesti Vabariigis

Põhilised naistele antavad soodustused õn
seotud raseduse ja laste kasvatamisega, mis õn
sätestatud erinevate seaduste ja määrustega
(1. jaanuar 1995).
1. Rahalised toetused lapse kasvatamiseks
(ravikindlustusmaksu ja riigieelarve arvelt)
1.1. Rasedus- ja sünnituspuhkus - kokku
126 kalendripäeva, sh. 70 enne ja 56
(mitmikute ja tüsistusega sünnituse
puhul 70 päeva pärast sünnitust), mille
eest makstakse hüvitist 100% eelmise 2
kuu keskmisest töötasust. Alla 1-aas
tase lapse lapsendajale antakse puhkust
70 kalendripäeva.
1.2. Lapse sünnitoetus - 12 lapsetoetuse
määra (1260 krooni). Lapsetoetuse
määr õn 105 krooni.
1.3. Lapsetoetus kuni 16-aastasele lapsele
(põhikoolis, gümnaasiumis või kut
seõppeasutuses õppimise korral kuni
19-aastaseks saamiseni) - 1 lapsetoe
tuse määr (105 krooni) kuus.
Täiendavalt makstakse toetust perele,
kus kasvab kaks ja enam lapsetoetust
saavat last, teise lapse kohta 35 krooni
kuus ning kolmanda ja iga järgneva
lapse kohta 85 krooni kuus.
1.4. Lapse koolitoetus. Iga päevases
õppevormis õppiva või meditsiinilistel
näidustustel muu õppevormiga hõl
matud lapsetoetust saava lapse pealt
makstakse õppeaasta alguses ühekord
set koolitoetust 1 lapsetoetuse määr.
1.5. Lapsehoolduspuhkus kuni 3- aastase
lapse kasvatamiseks. Kuni lapse 1,5aastaseks saamiseni makstakse lapse
hoolduspuhkusel olevale isikule, mit
tetöötavale või päevases õppevormis
kutsekoolis või kõrgkoolis õppivale
vanemale ülalpidamistoetust 2 lapse

toetuse määra (210 krooni); 1,5-3-aastase lapse puhul 1 lapsetoetuse määr
kuus (105 krooni). Ühele mittetöötavale
1,5-18-aastast
lapsinvaliidi
või
lapseeast invaliidi kasvatavale vane
male makstakse ülalpidamistoetust
igakuiselt 2 lapsetoetuse määra. Lisaks
eeltoodule makstakse nelja- ja enamalapselistele peredele täiendavat ülalpi
damistoetust:
- kuni 3-aastase lapsega lapsehooldus
puhkusel olevale või lapsi kasvatavale
mittetöötavale vanemale 90 krooni
kuus iga 1,5-3-aastase lapse kohta,
- 3-16-aastasi lapsi ning põhikoolis,
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses
õppivaid kuni 19-aastaseid lapsi
kodus kasvatavale mittetöötavale
vanemale 180 krooni kuus pere kohta,
kuni noorim laps lõpetab esimese
klassi.
1.6. Üksikvanema lapsetoetus. Üksi last kas
vatavale I, II või III gmpi invaliidile,
kes õn vallaline, lahutatud või lesk,
igakuiselt 1,5 lapsetoetuse määra
(157,5 kr), üksi last kasvatavale emale,
kelle lapse sünniaktis õn kanne lapse isa
kohta tehtud ema ütluse järgi, samuti
kui teine vanem õn seadusega kehtes
tatud korras tunnistatud tagaotsitavaks 0,6 lapsetoetuse määra (63 krooni).
1.7. Ajateenija lapse toetus - 1 lapsetoetuse
määr kuus kogu vanema ajateenistuses
viibimise jooksul.
1.8. Eestkostetava lapse toetus kuni lapse
16-aastaseks saamiseni (päevases või
meditsiinilistel näidustustel muus
õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis
või kutseõppeasutuses õppimise korral

19-aastaseks saamiseni) - 2 lapsetoe
tuse määra kuus (210 krooni).

üliõpilased, kui kumbki vanematest
või eestkostja ei ole kindlustatud,

1.9. Elluastumistoetus orvule või vanemliku
hoolitsuseta jäänud lapsele, kes õn
elanud lastekodus või hälvikute erikoo
lis vähemalt kolm viimast aastat - 3000
krooni. Kui laps õn elanud nimetatud
asutuses alla kolme aasta, vähendatakse
elluastumistoetust iga vähem oldud kuu
eest lapsetoetuse ühekordse määra
võrra.

- kuni 3-aastast last kasvatav isik, kuni
18-aastast lapsinvaliidi kasvatav
vanem, eestkostja, samuti rase , kes ei
ole abikaasa kaudu kindlustatud,

2. Puhkusesoodustused
2.1. Täiendav tasuline lapsepuhkus - ühe
või kahe alla 14-aastase lapse puhul
antakse emale või isale tema soovil
täiendavat lapsepuhkust 3 kalendripäe
va tööaasta eest, 3 ja enama ning alla 3aastase lapse puhul 6 kalendripäeva
(tasutakse riigieelarvest sotsiaalkind
lustuse toetuskapitali arvelt). Seda
puhkust antakse kä eestkostjale, kes
kasvatab last ilma vanemateta.
2.2. Kuni 14-aastase lapse emale peab tema
soovil tööandja andma kuni 14 ka
lendripäeva palgata puhkust.
2.3. Sobival ajal õn tööandja kohustatud
andma puhkust naisele, kel õn alla 3aastane laps, enne ja pärast rasedus- ja
sünnituspuhkust ning pärast lapse
hoolduspuhkust, samuti mehele naise
rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal.
2.4. Ühel töötaval lapsinvaliidi vanemal õn
õigus saada 1 tasuline lisapuhkepäev
kuus.
3. Ravikindlustus
Kohustusliku ravikindlustusega õn kindlus
tatud lisaks kindlustatud töötajale endale kä
tema ülalpidamisel olevad perekonnaliikmed
(temaga koos elavad iseseisva tuluta abikaasa,
lapsed, vanemad ja vanavanemad, samuti väl
jaspool antud haigekassa teeninduspiirkonda
päevases õppevormis õppivad lapsed). Nad
võetakse arvele ja kantakse elukohajärgse
haigekassa registrisse kindlustatu tööandja esi
tatud nimekirja alusel. Kohustusliku ravikind
lustusega kindlustatuga võrdsustatud isikuks
loetakse
- kuni 18-aastased lapsed ning päevases
õppevormis õppivad õpilased ja

- pensionärid,
- ametlikult töötuks tunnistatud isikud.
Ravikindlustuse summadest tasutakse kind
lustatud töötaja terviseuuringu- ja ravikulud
ning makstakse töövõimetuslehe alusel hüvitist,
kindlustatu ülalpidamisel olevatel perekonna
liikmetel ning kindlustatutega võrdsustatud
isikutel aga ainult terviseuuringu- ja ravikulud.
Töövõimetuslehe alusel makstakse kindlus
tatule hüvitist:
3.1. Kuni 14-aastase lapse poetamise korral
kuni 14 kalendripäeva eest 100% tööta
sust.
3.2. Kuni 3-aastase lapse ( kuni 16-aastase
lapsinvaliidi ) hooldamise korral, kui
ema õn haige, kuni 14 kalendripäeva
80% töötasust.
4. Tööga seotud soodustused
4.1. Rasedal ja alla 3-aastast last kasvataval
naisel õn õigus nõuda üleviimist teisele
tööle, kusjuures palgavahe makstakse
ravikindlustuse summadest. Kui puudu
vad võimalused raseda kergemale ter
vist mittekah j ustavale tööle ülevii
miseks, siis vabastatakse ta töölt ja
makstakse hüvitist ravikindlustuse
summadest.
4.2. Rasedat, lapsinvaliidi või alla 3-aastast
last kasvatavat naist võib saata töö
lähetusse ainult tema nõusolekul.
4.3. Rasedat õn keelatud rakendada ületun
nitööle ning tööle ööajal. Naist, kes kas
vatab lapsinvaliidi või alla 14-aastast
last või isikut, kes hooldab I grupi
invaliidi, võib rakendada ületunnitööle
või tööle ööajal üksnes tema nõus
olekul.
4.4. Raseda ning naise soovil, kes kasvatab
lapsinvaliidi või alla 14-aastast last, õn
tööandja kohustatud rakendama talle
osalist tööaega.

4.5. Isikule, kes kasvatab alla 1,5-aastast
last, antakse lisavaheajad lapse toit
miseks. Vaheajad antakse iga kolme
tunni järel kestusega iga kord mitte alla
30 minuti. Kahe või enama alla 1,5-aastase lapse puhul peab vaheaja kestus
olema vähemalt üks tund. Isiku soovil
võib vaheajad liita lõunavaheajale või
lühendada tööpäeva vastava ajava
hemiku võrra. Vaheajad lapse toit
miseks arvatakse tööaja hulka ning
nende eest säilitatakse keskmine palk.
4.6. Alla 3-aastast last kasvatav naine võib
töölepingu
lõpetada
5-päevase
etteteatamisega (üldjuhul tuleb teatada
1 kuu ette).
4.7. Tööandjal õn keelatud lõpetada
tööleping raseda või alla 3- aastast last
kasvatava naisega, v.a. ettevõtte
likvideerimisel, pankrotistumisel, töötajapoolsete töökohustuste mittetäit
misel. põhikohaga töötaja töölevõt
misel.
4.8. Töötuks
tunnistamisel
loetakse
tööhõivega võrdsustatud tegevuseks
emal, ema puudumisel isal, eestkostjal
kuni 7- aastase lapse või lapsinvaliidi
kasvatamist.
4.9. Rasedat, kellel arsti poolt määratud
sünnituse tähtajani õn jäänud vähem
kui 70 päeva, ei registreerita töötuks.
Pärast üldjuhul 180-päevast töötu abira
ha saamist säilib selle saamise Õigus
töötul:
- kellel õn jäänud vanaduspensioni eani
vähem kui 180 kalendripäeva - kuni
pensioniikka jõudmiseni,
- kellel õn arsti poolt määratud sünni
tuse tähtajani jäänud vähem kui 70
kalendripäeva - kuni sünnituseni,
- kelle peres kasvab 3 või enam alla 18aastast last - 90 päeva jooksul.
4.10. Kinnitatud õn raskete ja tervistkahjus
tavate tööde loetelu, kus naiste tööta
mine õn keelatud ning sanitaar- ja
olmeteemndamisega seotud all
maatööde loetelu, kus naiste tööta
mine õn lubatud.

5. Pensionisoodustused
5.1. kuni 1.01.94. a. oli õigus vanaduspen
sionile 55-aastastel naistel ja 60-aastastel meestel, kellel õn vähemalt 15-aas
tane pensioniõiguslik staaž Alates
1994. aastast tõusis pensioniiga nii
naistel kui meestel igal aastal 6 kuu
võrra (1995. a. lähevad pensionile 56aastased naised ning 61-aastased
mehed) ning 2003. a. algab naistel pen
sioniiga 60-, meestel 65-aastaselt.
5.2. Pensioniõigusliku staaži hulka arva
takse I grupi invaliidi, lapsinvaliidi ning
kuni 3-aastase lapse eest hoolitsemise
aeg.
5.3. Iga lapse kohta arvestatakse ühele
vanemale 2 aastat täiendavat tööstaaži.
5.4. Õigus saada kehtivast vanusepiirist 5
aastat varem pensionile õn lapsinvaliidi
ning 5 või enamat last vähemalt 8 aastat
kasvatanud naisel, kui tal õn vähemalt
10-aastane pensioniõiguslik staaž. Kui
näme õn surnud või ta õn loobunud oma
õigustest mehe kasuks, õn mehel õigus
saada soodustingimustel vanaduspen
sioni (elatusraha).
Käesoleva aasta 1. jaanuarist muutus laste
toetuste väljamaksmise ning täiendavate
lapsepuhkuse päevade, lapsinvaliidi ühe vane
ma lisapuhkepäeva ja lapse toitmise vaheae
gade eest makstava hüvitise finantseerimise
kord.
Kõik lastetoetused taotletakse ning
määratakse pensioniametite kaudu ning maks
takse välja kas posti teel või kantakse panka
toetusesaaja hoiuarvele.
Täiendavate lapsepuhkuse päevade, laps
invaliidi vanema lisapuhkepäeva ning lapse
toitmiseks ettenähtud lisavaheaegade tasu mak
sis tööandja varem välja sotsiaalmaksu arvelt,
alates l. jaanuarist 1995. a. aga riigieelarve
vahenditest. Nimetatud soodustuste eest maks
tavad summad arvutab ja maksab välja endiselt
tööandja, nii et see muutus töötajat otseselt ei
puuduta, kuid tööandjale hüvitavad väljamaks
tavad summad pensioniametid.
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