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SISSEJUHATUS

Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool) kannab sotsiaalset 
vastutust ühiskonna kestliku arengu toetamisel ja 
peab oluliseks edendada soolist võrdõiguslikkust oma 
liikmeskonna seas. Siinne soolise võrdõiguslikkuse kava 
on esimene suurem samm tegelemaks ülikoolis selle 
teemaga laiemalt ja süsteemsemalt.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt tuleb 
meestele ja naistele tagada võrdsed õigused, kohus-
tused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse 
omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkon-
dades. Praktikas tähendab see, et meil tuleb pakkuda 
teadlikult võrdseid võimalusi vaatamata soole, kaotada 
ebavõrdsust tekitavad eeskirjad ja tavad, tegutseda 
aktiivselt seksuaalse ahistamise ärahoidmise nimel, 
pakkuda soodsaid tingimusi töö ja pereelu ühita-
miseks ning lõimida soolise võrdõiguslikkuse temaatika 
haridusse alates lasteaiast kuni kõrgkoolideni. Seega 
vajab soolise võrdõiguslikkuse olulisuse teadvustamine 
ja inimeste hoiakute muutmine senisest märksa rohkem 
kajastust ning selgitustööd.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine on 
kestlikule arengule keskenduva rahvus- 
vahelise organisatsiooni tunnus. 

See ei ole vajalik ja oluline mitte ainult õiguslikest ja 
eetilistest aspektidest, vaid kujundab pädeva töötajas- 
konna, suurendab tulemuslikkust, aitab vähendada 
töölt puudumisi ja personali voolavust ning parandab 
ülikooli mainet. Võrdõiguslikkus võimaldab töötajate 
vaimset potentsiaali ülikooli ja ühiskonna hüvanguks 
parimal moel rakendada. Uuringute kohaselt on 
mitmekesisemad teadusrühmad uuendusmeelsemad ja 
edukamad, suudavad mõelda rohkematele aspektidele, 
sealhulgas arvestada eri sihtrühmade vajadustega, ning 
on võimelised looma ühiskonna ootustele paremini 
vastavaid lahendusi. Samuti on mitmekesisuse, sh 
soolise võrdõiguslikkuse tagamine otseselt seotud 
riikide majanduskasvuga¹.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 
keskusel (RAKE) valmis 2021. aasta alguses uuring 
„Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja paran-
damise viisid Eesti teaduses“. Sellest järeldub, et sooline 
ebavõrdsus Eesti teaduses on tõsine probleem, mis 

laheneb ühiskondlike hoiakute ja eelarvamuste tõttu 
visalt. Esineb nn lekkiva toru (leaky pipeline) ilming: 
kuigi kõrghariduse omandanute seas on naisi enam 
kui mehi, on naiste jõudmine kõrgemate akadeemiliste 
ametikohtadeni meestest märksa vähem tõenäoline.

Eeldatakse, et teadusmaailm on sooneutraalne ning 
ebavõrdne kohtlemine on välistatud, kuna akadeemilisi 
töötajaid hinnatakse nende töötulemuste ja pädevuse 
alusel.² Prioriteet on ja peabki olema akadeemiline 
võimekus ja teadustöö kvaliteet. Kuid samas tuleb 
tähelepanu pöörata sellele, kas naistele on loodud 
meestega võrdsed võimalused, et nad jõuaksid 
samaväärse akadeemilise pädevuseni või püsiksid samal 
tasemel.

Sooline ebavõrdsus ei ole ainult naiste teema, sest 
soostereotüübid kahjustavad ka mehi: suurem võim, 
sellega kaasnev vastutus, ootused ja koormus tööturul 
võivad kaasa tuua riskikäitumise ja varajase surma.³ 

Võrdõiguslikkus ühiskonnas parandab 
uuringute kohaselt aga nii naiste elukvaliteeti 
kui ka meeste rahulolu eluga.⁴

Kuna ebavõrdsus peidab ennast eri kihtides (ühiskonna 
hoiakud, töökultuur, perekondlikud põhjused, isiklikud 
tõekspidamised), on teema käsitlemine, põhjuste 
leidmine ja lahendamine keeruline ning nõuab muutuste 
tegemiseks aktiivset ja järjepidevat pingutust ühiskonna 
eri tasanditel.

Tartu Ülikooli soolise võrdõiguslikkuse kava on 
koostatud teadmises, et soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine on pidev protsess ja väikeste sammude 
abil on võimalik jõuda suuremate tulemusteni. Oleme 
seadnud neli eesmärki, mille täitmist ja edenemist 
aastatel 2022–2025 jälgime ning mille järel saame teha 
vahekokkuvõtteid ja seada uusi sihte.
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5. 2021. aastal läks ülikool üle uuele karjäärimudelile, mille tõttu muutus ka osa ametinimetusi. Senine dotsendi ja vanemteaduri ametikoht ühendati kaasprofessori 
ametikohaks ning juhtivteaduri ametikoht ühendati professori ametikohaga. Kadus assistendi ametikoht ning sõltuvalt tööülesannete sisust töötavad endised 
assistendid kas õpetaja või nooremlektori ametikohal. Uuena loodi nooremlektori ametikoht.

Joonis 1. Naiste osakaal akadeemilistel ametikohtadel 2016. ja 2020. aastal5

Tabel 1. Sooline jaotus palgaastmete kaupa 2021. aasta augusti seisuga

SOOLINE TASAKAAL ÜLIKOOLIS

2020. aasta lõpu seisuga oli ülikoolis 3767 töötajat, kellest 53% olid akadeemilised töötajad. Viimased viis aastat 
on naiste osakaal kõikide akadeemiliste töötajate seas olnud stabiilselt 50%. Samas on naiste arv kõrgematel 
akadeemilistel ametikohadel märkimisväärselt väiksem. 2020. aastal oli ülikooli professorite seas naisi kõigest 26% 
(joonis 1). 

Sooliseks tasakaaluks võib aga pidada olukorda, kus mõlemast soost on esindatud vähemalt 40%.

Tugitöötajate seas on enamiku palgaastmete puhul naiste osakaal meeste omast suurem, välja arvatud kõrgeimal ehk 
kaheksandal palgaastmel, kuhu kuuluvad prorektorid ja vastutusala juhid (tabel 1).

2016 2020
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38%
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24%

Akadeemilised töötajad Tugitöötajad Kõik töötajad

Palga-
aste

Naisi Mehi Kokku Naiste 
osakaal 

%

Naisi Mehi Kokku Naiste 
osakaal 

%

Naisi Mehi Kokku Naiste 
osakaal 

%

1 - 70 34 104 67 70 34 104 67

2 - 332 175 507 65 332 175 507 65

3 - 528 240 768 69 528 240 768 69

4 310 196 506 61 237 129 366 65 544 322 866 63

5 402 338 740 54 33 16 49 67 435 354 789 55

6 219 300 519 42 2 2 100 221 300 521 42

7 64 181 245 26 17 7 24 71 81 188 269 30

8 - 2 4 6 33 2 4 6 33

Kokku 995 1015 2010 50 1221 605 1826 67 2213 1617 3830 58
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Kui vaadata ülikooli nelja valdkonna üksikasjalikumat soolist jaotust akadeemiliste ametikohtade kaupa 2021. aasta 
augusti seisuga (joonis 2), nähtub, et sotsiaalteaduste valdkond on ainuke, kus professori ametikohal esineb sooline 
tasakaal. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on naissoost professorite ning kaasprofessorite osakaal väike – 
vastavalt 11% ja 30%, kuid madalama taseme ametikohtadel valitseb sooline võrdsus. Teiste valdkondade puhul võib 
üldistatult öelda, et madalamatel ametikohtadel töötab rohkem naisi (v.a sotsiaalteaduste valdkonnas nooremteaduri 
ametikohal).

Jooniselt 3 selgub, et igas valdkonnas on instituute, kus professorid on ainult meessoost. Ülekaalukalt on meessugu 
esindatud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas, kus pooltes instituutides on ainult meesprofessorid ja ka ülejäänud 
instituutides on meeste osakaal väga suur (75% või rohkem). Sotsiaalteaduste valdkonnas ja meditsiiniteaduste 
valdkonnas esineb ka instituute, kus professorid on ainult naised. Kõige rohkem soolist tasakaalu on humanitaar- 
teaduste ja kunstide valdkonna instituutide professorite seas.
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Joonis 2. Akadeemiliste töötajate sooline jaotus valdkondade ja ametikohtade kaupa 2021. aasta augusti seisuga Joonis 3. Professorite sooline jaotus instituutides ja kolledžites 2021. aasta augusti seisuga

86%

86%

100%

100%

Märkus. Nii sellel kui ka järgmistel joonistel on vasakul skaalapoolel mehed, paremal naised (iga rea mehed + naised = 100%). Ametinimetuse taga sulgudes on sellel 
kohal töötajate arv. Tumedam hõbedane taust märgib soolise tasakaalu ala – need tulbad, mis mahuvad üleni hõbedase ala sisse, on sooliselt tasakaalus. Oranžiga 
on märgitud osakaal, mille puhul ühe sugupoole esindatus jääb alla 40%.
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Ülikooli juhtorganite ehk nõukogu ja senati liikmete sooline jaotus on tasakaalus (joonis 4). Rektoraadi liikmete seas 
on meessugu selgelt enamuses. Valdkonna juhid ehk dekaanid on kõik mehed, samas dekanaatide juhatajad on kõik 
naised. Instituutide ja kolledžite juhtide sooline tasakaal on meeste poole veidi kaldu, ent tugiüksuste ja asutuste 
juhtide seas on naissugu ülekaalus. Ka sotsiaalteaduste valdkonna nõukogus on mehi vähem, ülejäänud kolme 
valdkonna nõukogu liikmete sooline jaotus on tasakaalus.
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Joonis 4. Juhtide ja otsustuskogude liikmete sooline jaotus 2021. aasta augusti seisuga

Foto: Renee Altrov

82%

61%

100%

100%

Joonise 5 kohaselt on sooline jaotus instituutide ja kolledžite nõukogudes väga erinev. Enam kui poolte loodus- ja 
täppisteaduste valdkonna instituutide nõukogudes on mehi selgelt rohkem, kuid sama valdkonna kolme instituudi 
nõukogus on sooline tasakaal. Teistes valdkondades on instituutide ja kolledžite nõukogusid, kus on naisi märksa 
rohkem, kuid ka neid, kus sooline jaotus on tasakaalus.
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Joonis 5. Instituutide ja kolledžite nõukogude liikmete sooline jaotus 2021. aasta augusti seisuga
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Joonisel 6 on antud ülevaade naiste ja meeste palgaerinevustest ülikoolis. 2020. aastal oli akadeemiliste ametikohtade 
seas rohkem kui 10% palgaerinevus naiste kasuks humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teaduri ametikohal. 
Paraku on aga palju rohkem selliseid ametikohti, millel töötavate naiste keskmine palk on meeste omast üle 10% 
madalam. Näiteks loodus- ja täppisteaduste valdkonna professorite, lektorite, assistentide ja õpetajate ning sotsiaal-
teaduste valdkonna assistendi, õpetaja ja nooremteaduri ametikohtade puhul oli palgalõhe meeste kasuks.

Ülikooli kolmes valdkonnas on naisüliõpilasi tunduvalt rohkem kui meesüliõpilasi. Loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna esimese astme õppes on vastupidine olukord ja kõrgematel õppeastmetel on sooline jaotus tasakaalus 
(joonis 7). Õppevaldkondadest on tasakaalus vaid üks (joonis 8).
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Joonis 6. Naiste ja meeste palgaerinevused akadeemiliste ameti-
kohtade kaupa 2016.–2020. aastal. Oranžiga on märgitud osakaal, mille 
puhul naiste palk erineb meeste omast rohkem kui 10%
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Joonis 7. Üliõpilaste sooline jaotus valdkondade ja õppeastmete kaupa 2020. aastal. Õppeastme taga sulgudes on näidatud üliõpilaste arv

Joonis 8. Üliõpilaste sooline jaotus õppevaldkondade kaupa 2020. aastal. Õppevaldkonna taga sulgudes on näidatud üliõpilaste arv
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EESMÄRGID JA TEGEVUSED

Ülikooli arengukava A2025 eesmärk on olla kestlikule arengule keskenduv, võrdseid võimalusi pakkuv ja häid tavasid 
järgiv uuendusmeelne organisatsioon, kes soovib oma organisatsioonikultuuri ja tegevusega Eestis eeskujuks olla. 
Inimkesksus ja individuaalne areng on ülikooli üks põhiväärtusi ning seda toetavad kokku lepitud head tavad, 
sealhulgas võrdse kohtlemise juhend6. 

Sooline võrdõiguslikkus toob ülikooli arengusse suurema mitmekesisuse, tugevdab meie 
tegevuse usaldusväärsust ja kvaliteeti.

Ülikoolis edendatakse liikmeskonna võrdset kohtlemist sõltumata soost, rahvusest, keelest, religioonist ja veendu-
mustest, funktsionaalsetest võimetest, seksuaalsest sättumusest, soolisest identiteedist ja vanusest. Jätkame tööd 
selle nimel, et luua töötajatele võrdsed karjäärivõimalused, õiglane tasukorraldus ja võrdsed võimalused ülikooli 
juhtimises osalemiseks ning tagada, et diskrimineerimisjuhtumeid menetletakse õiglaselt ja läbipaistvalt. Selleks on 
tähtis seada eesmärgid ja leppida kokku tegevused, mis on realistlikud ning arvestavad tegevusvaldkondade üldist 
soolist jaotust.

Ülikool on seadnud aastateks 2021–2025 neli peamist eesmärki:

Eesmärkide saavutamist toetab sooteadlik turundus- ja kommunikatsioonitegevus.

Personaliosakonna eestvedamisel koostatakse soolise võrdõiguslikkuse kava rakendamise kohta igal aastal ülevaade 
rektoraadile ja senatile ning olulisemaid soolise võrdõiguslikkusega seotud tegevusi ja tulemusi kajastatakse ka 
ülikooli aastaaruandes. Edaspidi peaks ülikooli võtmenäitajate hulgas olema ka soolise võrdõiguslikkuse mõõdikud.

6. Vt ka https://ut.ee/et/sisu/vordne-kohtlemine

suurendada liikmeskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja näidata selle seoseid ülikooli 
põhitegevusega (õpe, teadus, ühiskonna teenimine);

kaasata juhtimiskogudesse ja otsuste tegemisse tasakaalustatult eri soost töötajaid;

edendada organisatsioonikultuuri, mis väärtustab kõikide liikmete võrdset kohtlemist, sh süvendada 
liikmeskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ja seksuaalsest ahistamisest; pöörata tähelepanu 
probleemide ennetamisele ja lahendamisele.

sooteadliku värbamise, võrdsete karjäärivõimaluste loomise, karjäärinõustamise ja 
mentorluse kaudu,

soolise palgalõhe vähendamise kaudu,

töö ja pereelu tasakaalu toetavate paindlike töövõimaluse loomise kaudu;

edendada töötajaskonnas soolist võrdõiguslikkust

1.

3.

4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
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1. EESMÄRK: 

Suurendada liikmeskonna teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest ja näidata selle seoseid ülikooli põhi- 
tegevusega (õpe, teadus, ühiskonna teenimine)

Ülikoolil on mitmesuguseid võimalusi, kuidas soolise võrdõiguslikkuse teemat senisest enam fookuses hoida ning 
suurele lugejas- või kuulajaskonnale levitada. Siseveebi otsingumootorist ilmuvad soolise võrdõiguslikkuse teemal 
praegu välja üksikud uudised, mis on enamjaolt seotud mõne akadeemilise töötaja erialase tegevusega. Ülikooli sise- 
dokumentides on soolist võrdõiguslikkust käsitletud põgusalt töökorras ja võrdse kohtlemise juhendis. Sooteadliku 
kommunikatsiooni- ja turundustegevuse abil on võimalik soolisele ebavõrdsusele ja tasakaalu leidmise vajalikkusele 
enam tähelepanu pöörata, tutvustada olulisi teemasid ning kummutada soostereotüüpe.

Sooliste hoiakute kujunemist tuleb suunata juba varajasest east ja ülikoolil on võimalus seda mõjutada. Õpetajatele 
ja lasteaiaõpetajatele saab tutvustada sooteadlikku õppemetoodikat, samuti on võimalik lõimida mitmekesisuse ja 
sooteadlikkuse õpe kõrghariduse kõikide astmete ainetesse ning täiendusõppesse. Paljudes õppeainetes tegeletakse 
sooaspektiga juba praegu ja seda saab õpiväljundites senisest enam esile tuua.

TEGEVUS VASTUTAJA VÕI EESTVEDAJA

1.1. Korraldame soolise võrdõiguslikkuse teemalisi 
koolitusi, infopäevi, seminare, konverentse

Personaliosakond

1.2. Tõstame turundus- ja kommunikatsioonitöötajate 
võrgustikus fookusesse sooteadlikkuse, sealhulgas

• lähtume sellest keelekasutusel, piltide ja kõneisikute 
valikul

• avaldame huvitavaid ja harivaid uudiseid ning 
teaduspõhiseid arvamusartikleid soolisest 
võrdõiguslikkusest, sh kajastame senisest enam 
akadeemiliste töötajate sellealast tegevust ja 
uurimistööd

• tõstame stereotüüpide kummutamiseks esile nende 
töötajate saavutusi, kes tegutsevad erialadel, mida on 
traditsiooniliselt peetud vastassoole sobivamaks

Turundus- ja kommunikatsiooniosakond (TUKO) koos 
ülikooli turundus-kommunikatsioonivõrgustikuga

1.3. Avalike ürituste korraldamisel kutsume esinejaid ja 
kõneisikuid eri soost esindajate hulgast

TUKO, rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond

1.4. Pakume üliõpilastele võimalust teha uurimistööd 
soolise võrdõiguslikkuse teemadel ning tutvustame 
tulemusi ülikooli infokanalites ja avalikel seminaridel

Õppejõud, turundus- ja kommunikatsioonitöötajad

1.5. Suurendame sooteadlikkuse ja mitmekesisuse 
teemat käsitlevate üleülikooliliste õppeainete arvu

Õppeprorektor

1.6. Lõimime soolise võrdõiguslikkuse teema sellega 
haakuvate õppeainete hulka ja kajastame seda ka 
aine kirjelduses ÕIS-is

Õppeprorektor, programmijuhid

1.7. Lõimime sooteadliku õppe õpetamise 
õpetajaharidusse

Haridusteaduste instituut

1.8. Korraldame õppejõududele (instituudi-, programmi-
põhiselt) koolitusi, seminare ja kogemustevahetust 
sel teemal, kuidas sooküsimusi õppekavadesse 
lõimida, ning koostame heade näidete kogu

Õppeprorektor, personaliarenduskeskus

TULEMUSMÕÕDIKUD:

• soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse suurendamiseks on korraldatud üritusi
• sooline võrdõiguslikkus on kommunikatsiooni- ja turundustegevuses senisest enam fookuses, mida näitab 

suurenenud vastavasisuliste uudiste, sotsiaalmeediapostituste jms arv ning mis kajastub turundustegevuse sisuloomes
• alustatud on sooteemade lõimimist õppekavadesse ning suurenenud on õppeainete hulk, kus käsitletakse peamise 

teema või ühe alateemana mitmekesisust, sh soolist võrdõiguslikkust
• välja on hakatud töötama õppeaineid, mis käsitlevad sooteadlikkuse õppe õpetamist

1. ALAEESMÄRK: 
SOOTEADLIK VÄRBAMINE, VÕRDSETE KARJÄÄRIVÕIMALUSTE LOOMINE, KARJÄÄRINÕUSTAMINE JA MENTORLUS

TEGEVUS VASTUTAJA VÕI EESTVEDAJA

2.1. Ülikooli kui tööandjat tutvustavatesse info-      
materjalidesse ja tööpakkumistesse lisatakse teave 
töötajaskonna mitmekesisuse väärtustamise kohta

Personaliosakond

2.2. Kutsume alaesindatud soost isikuid avalikel 
konkurssidel osalema

Struktuuriüksuse juht või tulevane vahetu töö korraldaja

2.3. Tõstame rohkem esile naissoost professorite 
ja kaasprofessorite saavutusi, et kummutada 
stereotüüpe ja inspireerida noori naisteadlasi 
pürgima kõrgematele ametikohtadele. Tähistame 
veebruaris päeva „Naised teaduses“

TUKO

2.4. Peame oluliseks, et ametikohale kandideerijaid 
hindavate ekspertide ja akadeemilisi töötajaid 
atesteeriva komisjoni liikmete seas oleks eri soost 
eksperte

Komisjoni moodustaja, personaliosakond

2.5. Julgustame tulemuslikke naisteadlasi taotlema 
edutamist ja vastu võtma juhtimisülesandeid

Struktuuriüksuse juht, töö vahetu korraldaja, kolleegid

2.6. Pakume naisteadlastele karjääriastmel kõrgemale 
liikumiseks tuge juhtimiskoolituste, mentorlus-
programmide ja kovisoonirühmade kaudu

Personaliarenduskeskus

TULEMUSMÕÕDIKUD:

• naisprofessorite osakaalu suurenemine alaesindatud struktuuriüksustes
• mentorite võrgustik on loodud ja vajalik väljaõpe tagatud
• kovisoonirühmade juhtidele on korraldatud koolitusi ja rühmad toimivad
• atesteerimiskomisjoni liikmete ja ametikohale kandideerijate hindajate hulgas on esindatud eri soost eksperdid
• atesteerimiskomisjonide liikmete koolitamisel on eraldi tähelepanu pööratud soolisele võrdsusele

2. EESMÄRK: 

Edendada töötajaskonnas soolist võrdõiguslikkust

Teisel eesmärgil on kolm alaeesmärki, mille abil edendada soolist võrdõiguslikkust töötajaskonnas.

Sooteadlik värbamistegevus ja võrdsete karjäärivõimaluse loomine on soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks möödapääsmatu ja oluline meede.

Ülikoolil tuleb senisest enam võtta värbamisel sihiks mitmekesisuse kui väärtuse propageerimine ja julgustada 
kandideerima ametikohtadele kõiki inimesi sõltumata soost või muudest tunnustest. Mitmekesisust tuleb väärtus- 
tada ka ametikohale kandideerijaid hindavate ekspertide ja akadeemilisi töötajaid atesteeriva komisjoni liikmete 
valimisel. Peame oluliseks, et ülikooli karjäärimudel ei looks takistusi ja töötajate edukuse hindamisel arvestatakse 
vajaduse korral ka karjääripausidega.
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2. ALAEESMÄRK: 
SOOLISE PALGALÕHE VÄHENDAMINE

TEGEVUS VASTUTAJA VÕI EESTVEDAJA

2.7. Kogume ja analüüsime soolist palgastatistikat ning 
avalikustame selle ka statistika töölaual

Personaliosakond

2.8. Analüüsime ülikooli soolist palgalõhet, et leida seda 
põhjustavaid tegureid ja võimalikke lahendusi selle 
vähendamiseks

Personaliosakond

2.9. Suurendame üksusepõhiste ülevaadete kaudu juhtide 
teadlikkust, et nad oskaksid märgata ja teadvustada 
selgitamata palgalõhet ning kohtleksid töötajaid 
võrdselt – sama töö ja võrdväärse panuse eest tuleb 
maksta sama palka

Personaliosakond

TULEMUSMÕÕDIKUD:

• soolist palgastatistikat avaldatakse korrapäraselt
• soolist palgalõhet on analüüsitud ning välja on töötatud struktuurse ja selgitamata soolise palgalõhe vähendamise 

tegevuskava

Ülikooli kõigi töötajate arvestuses oli sooline palgalõhe 2020. aastal 20% ja akadeemiliste töötajate seas 14% 
(Statistikaameti andmetel oli 2020. aastal palgalõhe Eestis tervikuna 15,6%). Ametikohtade alusel vaadates esineb 
ülikoolis naiste ja meeste keskmisel tasustamisel soolisi erinevusi, aga need ei ole üheselt meeste kasuks. Naiste 
ja meeste palkade erinevuse peamine põhjus peitub struktuurses erinevuses: naiste osakaal on suurem Eestis 
keskmiselt madalamalt tasustatud valdkondades (haridus, humanitaaria ja kunstid) ning madalamatel akadeemilistel 
ametikohtadel (lektor, õpetaja, assistent). 

Tähtis on uurida palgalõhe tekkimise põhjuseid ja koostada struktuurse ja selgitamata soolise palgalõhe 
vähendamise tegevuskava.

Tasakaalu leidmine töö ja pereelu vahel on oluline iga töötaja jaoks ning see on otseselt seotud ka tööheaolu 
ja produktiivsusega. 

Ülikooli iga-aastase töörahulolu küsitluse järgi tunneb iga viies töötaja, et töö ei jäta talle piisavalt aega isikliku elu 
jaoks, seega tuleb kujundada töötingimused sobivaks kõikidele töötajatele, tõhustada töö ja pereelu ühitamist ning 
suurendada seeläbi töötajate pühendumust ja rahuolu tööga. Traditsiooniliselt on töö, õpingute ja pereelu ühitamise 
vajadus mõjutanud naisi rohkem kui mehi. Ehkki järk-järgult on vanemapuhkust hakanud võtma ka mehed, teevad 
seda endiselt enamjaolt naised ja see võib avaldada mõju nende karjääri arengule. Ülikoolis kasutas 2020. aastal 
vanemapuhkust 178 töötaja hulgast kõigest kuus meest (3,4%), kusjuures meessoost akadeemiliste töötajate seas ei 
tehtud seda kordagi.

Tähele tuleks panna ka seda, et kõik perekonnad ei ole kahe eri soost vanemaga – on üksikvanematega perekondi, 
kärgperekondi, samasoolisi vanemaid ja kasuvanemaid. Kohustused võivad lisaks laste eest hoolitsemisele hõlmata 
ka teiste lähikondsete või eakate vanemate hooldamist. Seega vajavad paljud tuge, et täita edukalt oma rolli nii tööl 
kui ka pereelus.

3. ALAEESMÄRK: 
TÖÖ JA PEREELU TASAKAALU TOETAVATE PAINDLIKE TÖÖVÕIMALUSTE LOOMINE

TEGEVUS VASTUTAJA VÕI EESTVEDAJA

2.10. Pakume töö ja pereelu tasakaalustamiseks paind-
likku töökorraldust, osakoormusega tööd ja 
kaugtöövõimalusi

Struktuuriüksuse juht, töö vahetu korraldaja

2.11. Võimaluse korral pakume vanemapuhkuselt naasnud 
akadeemilisele töötajale täielikult õppetööst 
vaba aega (vaba semester) või väiksemat õppetöö 
koormust ning vähem töökorralduslikke kohustusi, 
et töötajal oleks võimalik uuesti teadusmaailma sisse 
elada, koostada uusi õppematerjale jne

Struktuuriüksuse juht, töö vahetu korraldaja

2.12. Võimaluse korral anname väikelaste vanematele ja 
lähikondseid hooldavatele töötajatele eelisõiguse 
valida loenguaegu

Struktuuriüksuse juht, töö vahetu korraldaja, 
programmijuht

2.13. Teeme töötajate seas tööaja kasutuse uuringu, 
et uurida võimaliku ületöötamise ulatust ja 
täpsemaid põhjuseid, ning töötame selle põhjal välja 
tegevuskava olukorra parendamiseks

Personaliosakond

2.14. Hoolitseme selle eest, et ülikooli akadeemilised 
töötajad (nii hindajad kui ka hinnatavad) oleksid 
teadlikud ülikooli õigusaktides sätestatud 
põhimõtetest, mis kohustavad nii tööle kandideeri-
misel kui ka atesteerimisel arvesse võtma hinnatava 
viibimist vanemapuhkusel

Personaliosakond, TUKO, juhid

2.15. Hoiame vanemapuhkusel olevat töötajat olulisema 
teabega kursis ja võimaldame tal soovi korral osa 
võtta koolitustest

Struktuuriüksuse juht, töö vahetu korraldaja

TULEMUSMÕÕDIKUD:

• ülaltoodud tegevuste aktiivne propageerimine erinevates infokanalites ja kajastamine valdkondade arengukavades, 
vajaduse korral reguleerimine õigusaktide tasandil

• suureneb nende töörahulolu küsitlusele vastajate osakaal, kelle jaoks töö ja isiklik elu on tasakaalus

16 17

https://statistika.ut.ee/ut/


3. EESMÄRK: 

Kaasata juhtimiskogudesse ja otsuste tegemisse tasakaalustatult eri soost töötajaid

Otsustuskogude (nt ülikooli nõukogu, senat, valdkondade ja instituutide nõukogud) mitmekesisus, sh sooline 
mitmekesisus, on aluseks mitmetasandilisemate ja eri rühmade huve arvestavate otsuste vastuvõtmisel. 

RAKE uuringu „Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses“ tulemuste kohaselt 
on otsustuskogude koosseisude tasakaalutuse põhjus osaliselt meeste ja naiste ebavõrdne jaotus eri ametikohtade 
vahel, kuna osa liikmetest – eeskätt need, kes on kõrgemal akadeemilisel või juhikohal – kuuluvad neisse oma ameti 
poolest. Näiteks on ülikooli 14 instituudi nõukogus põhikirja alusel ex officio ka professorid. Ülikoolisiseste komis-
jonide liikmete määramine on aga märksa vabam ja tihtipeale komisjoni moodustaja enda vaba valik.

TEGEVUS VASTUTAJA VÕI EESTVEDAJA

3.1. Vaatame üle instituutide ja kolledžite põhikirjad, 
et vajaduse korral vähendada ex officio liikmeid ja 
suurendada valitavate töötajate osakaalu

Instituudi juht ja kolledži direktor, dekaan

3.2. Julgustame alaesindatud soost töötajaid otsustus-
kogudesse kandideerima

Instituutide ja kolledžite juhid, nõukogude liikmed

3.3. Peame ülikoolisiseste komisjonide liikmete määra-
misel oluliseks soolist mitmekesisust

Komisjoni moodustaja

3.4. Täiendame juhtimise head tava tänapäevaste      
juhtimispõhimõtetega, sh lisame info mitmekesisuse 
olulisuse kohta

Personaliosakond

TULEMUSMÕÕDIKUD:

• instituutide ja kolledžite nõukogude koosseisu sooline tasakaal paraneb
• ülikoolisisesed komisjonid on sooliselt mitmekesised
• juhtimise head tava on täiendatud

4. EESMÄRK: 

Edendada organisatsioonikultuuri, mis väärtustab kõikide liikmete võrdset kohtlemist, sh 
süvendada liikmeskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ja seksuaalsest ahistamisest, pöörata 
tähelepanu probleemide ennetamisele ja lahendamisele

Ülikool võttis 2016. aastal Eesti esimese avaliku organisatsioonina vastu võrdse kohtlemise juhendi, mille eesmärk 
on anda ülevaade võrdse kohtlemise ja töökiusamisega seotud temaatikast, esitada töötajatele ja üliõpilastele selged 
juhised võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning kirjeldada diskrimineerimis- ja kiusamis- 
juhtumite lahendamise viise.

Senisest märksa rohkem on vaja panustada võrdse kohtlemise alasesse teavitus- ja ennetustegevusse ning 
mõjutada seeläbi organisatsioonikultuuri ja väärtusi.

TEGEVUS VASTUTAJA VÕI EESTVEDAJA

4.1. Loome võrdse kohtlemise alast teavet koondava 
veebikeskkonna (eesti ja inglise keeles) ja muudame 
selle kergesti kättesaadavaks ja nähtavaks

Akadeemiline sekretär, personaliosakond, õppeosakond

4.2. Leiame ja õpetame välja võrdse kohtlemise 
tugiisikud, kelle ülesanne on nõustada pöördujat 
ebavõrdse kohtlemise kaebuse esitamisel (nt kelle 
poole pöörduda, kuidas seda teha)

Akadeemiline sekretär, valdkondade dekanaadid, 
personaliarenduskeskus 

4.3. Loome ekspertide tugivõrgustiku, kes aitaks 
lahendada spetsiifilisi või keerulisi ebavõrdse 
kohtlemise juhtumeid

Akadeemiline sekretär, personaliosakond

4.4. Korraldame koolitusi ja üritusi, et suurendada 
ülikooli liikmeskonna teadlikkust võrdsest 
kohtlemisest (sh soolisest võrdõiguslikkusest, 
teadvustamata soolisest eelarvamusest ja soo- 
identiteedist), kaasates koolitajatena eksperte Eestist

Personaliarenduskeskus

4.5. Edendame õpitubade kaudu juhtide nõustamis- 
pädevust ebavõrdse kohtlemise probleemide 
lahendamiseks

Personaliarenduskeskus

4.6. Lisame võrdse kohtlemise küsimused iga-aastasesse 
töötajate töörahulolu küsitlusse

Personaliarenduskeskus

TULEMUSMÕÕDIKUD:

• võrdse kohtlemisega seonduva teabe leiab kergesti
• tugiisikute võrgustik on loodud ja selle liikmed on välja õpetatud
• juhid on saanud vajalikku tuge nõustamispädevuse arendamiseks
• korraldatud on koolitusi ja üritusi teema esiletõstmiseks ning ülikooli liikmeskonna teadlikkuse suurendamiseks
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