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Teemalehe eesmärk on anda ülevaade soolise võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmisest ja sellega
seotud mõistetest, tutvustada soolise võrdõiguslikkuse indeksite ja sootundlike indikaatorite
arendamist ja olemasolu rahvusvahelisel tasandil ning juhatada lugejaid nende andmete ja allikate
juurde, mis võimaldavad saada taustandmeid Eesti soosüsteemi kohta, aga ka selle võrdluses
teiste riikidega.
Teemalehes on kirjeldatud rahvusvahelisi andmebaase, mille indikaatorid ja muu info võib kaasa
aidata soolise võrdõiguslikkuse poliitikate väljatöötamiseks ja olla sooliste mõjude analüüsimiseks
vajalikuks taustteabeks.
Teemaleht ei peegelda neid Eesti ametkondade, organisatsioonide ja institutsioonide
andmekogusid, milles võib samuti olla soolise võrdõiguslikkuse hindamiseks vajalikke näitajaid või
mille andmeid on võimalik analüüsida sugude kaupa.
Teemaleht on osa projektist „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“, mida rahastatakse Norra
toetustest 2009–2014.
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ABC: soolise võrdõiguslikkuse e sugude võrdsuse mõõtmine
Ühiskonnaelu nähtuste mõõtmise järeleproovitud viisiks on statistika. Statistikat arendatakse
regulaarselt ja nii on see üks kättesaadavamaid infoallikaid. Riikliku statistika eesmärk on kajastada
ühiskonna olukorda ja muutusi ning pakkuda ühiskonnale rahvastiku, sotsiaalvaldkonna,
majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulist teavet arengukavade ja prognooside
koostamiseks, poliitikate kujundamiseks, teadus- ja rakendusuuringute tegemiseks,
teadmuspõhiste otsuste langetamiseks.1
Ilmselgelt ei suuda aga ainuüksi statistika peegeldada ühiskonna mitmekesisust. Peamiselt
seetõttu, et statistikas on vaja koondada suurt hulka andmeid, andmete koondamine aga jätab
paratamatult kõrvale hulga erinähtusi. Küsimusega, kuidas muuta statistiliste andmete kogumine
ja analüüsimine veel tundlikumaks, tegeletakse viimasel paaril aastakümnel üha enam. Üks kõige
hõlpsamini saavutatavaid statistika tundlikkuse suurendamise võimalusi on statistika
sootundlikkuse tõstmine.
Iga riigi statistikasüsteem loob statistikat riiklike poliitikatega kooskõlas. Eestis kinnitatakse
statistikatööde loetelu valitsuse korraldusega. Kui riigis sugude võrdsust oluliseks ei peeta, ei pruugi
ka statistika sootundlikku teavet pakkuda rohkem, kui seda rahvusvaheliselt nõutakse või on seda
võimalik eri valdkondade alt leida.
Sugude ebavõrdsuse teema ja selle olemuse eiramine Eesti paljudes valdkondades võib olla tingitud
sellest, et soolise võrdõiguslikkusega seotud teemade all on silmas peetud vaid naissooga seotut, mis
pole sobinud senisesse maskuliinsust ja patriarhaalsust väärtustavasse poliitilisse kultuuri. Poliitikates
pole seni oldud huvitatud ka pikemaajalistele arenguperspektiividele keskenduvatele nn pehmetest
poliitikavaldkondadest (üldine sotsiaalne areng, demokraatia areng jms) ja sotsiaalse õigluse ja võrdsuse
väärtustamisest.2 Samuti võivad põhjuseks olla võrdsuse mõistmine vaid materiaalse ümberjagamise
põhimõttena ning väärkujutlus, et sugude võrdsus kehtis endises totalitaarses ühiskonnas. Paljuski
lähtub näiline sooline neutraalsus e soopimedus nii naiste kui ka meeste alalhoitavatest
neotraditsionaalsetest väärtustest ja konservatiivsetest soorollidest. Argiteadvuses on juurdunud
arusaam, et kõik sõltub indiviidist, mitte ühiskonna struktuursetest teguritest. Samalaadne mentaliteet
iseloomustab pea kõiki Ida-Euroopa postsotsialistlikke riike. Arvukad uurijad seostavad seda eelnenud
repressiivse ideoloogilise süsteemi ja ühiskonnakorra järelmõjuna, mille jooksul ei olnud arengu
keskmeks indiviidi õigused, vabadused ja isikuvabadus.3, 4
Võimalikud väärkujutlused soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eestis segavad seda objektiivselt
hindamast ja muutmast. Kõike seda, mida saab mõõta, on ka lihtsam nähtavaks teha ja poliitilise
tasandi otsustajatele selgitada. Statistika peaks aitama muutust edendada, stereotüüpe
kummutada ja saada aru tegelikust olukorrast. Statistika ja sotsiaaluuringud aitavad ületada ka
üksiku indiviidi elukogemuse piiratust. Seega annab statistika ka aluse poliitikate loomiseks ja
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poliitiliste vahendite hindamiseks. Sotsiaalsetele andmetele tuginevate soorühmade olukorra ja
erinevuste analüüsimine ja selle põhjal järelduste tegemine on tähtis poliitiliste otsuste tegemisel.
Tähelepanu pööramine nii naiste kui ka meeste rollidele ja vastutustele, seega ka kehtivatele
soosuhetele ühiskonnas, võimaldab täpsustada ja täiustada poliitikate ja tegevuste tõhusust.
Sugude võrdsust/ebavõrdsust avav statistika tõstab teadlikkust, veenab poliitikuid, edendab ja
inspireerib muutusi inimeste hoiakutes ja poliitilistes prioriteetides.
Heaks näiteks Eestist on see, kuidas statistilised andmed naistevastase vägivalla ja soolise
palgalõhe kohta on andnud tõuke valitsuse asjakohaste tegevuskavade väljatöötamiseks ja
andmekogumise täiustamiseks.5
Riigi makrotasemel tulenevad olulisemad ja peamised sugude võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmise ja
hindamise
põhimõtted
ja
kasutatavad
näitajad
rahvusvahelistest
kokkulepetest.
Poliitikavaldkonniti on olukord erinev. Näiteks töö, hariduse ja tervise valdkonnas on välja
töötatud kokkuleppelisi indikaatoreid tunduvalt enam kui transpordi, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia või keskkonna valdkonnas. Üpris sage on ka olukord, kus andmeid
küll kogutakse, aga puudub võimalus neid sookategooria alusel kas võrrelda või analüüsida soo ja
teiste tunnuste kaupa.
Eestis on peale riiklike registrite6 arvukalt juriidiliste isikute,7 riigiasutuste8 või kohalike
omavalitsuse peetavaid ametkondlikke andmekogusid,9 milles sisalduvad andmed võivad küll olla
ka sooti võrreldavad, aga mis ei kuulu riiklikku statistikasüsteemi.
Sellistel juhtudel on vaja ametnikel iseseisvalt koguda ja analüüsida soopõhiseid statistilisi
arvandmeid, arendada välja indikaatoreid, millega kirjeldada sugude võrdsuse/ebavõrdsuse
olukorda mõnes alavaldkonnas, organisatsioonis, programmis, projekti sihtrühmas jne. Paljuski
peab selline tegevus järgima teadusliku uurimistöö põhimõtteid.
Statistikas väljenduvad sotsiaalsed andmed ei näita iseenesest midagi. Vaja on taustateadmisi ja
mõtteviisi, mis võimaldab mõista, millised sotsiaalsed nähtused on arvude taga e mida arvud
tähendavad. Lisaks on tarvis oskusi olemasolevat teavet sotsiaalses reaalsuses praktikas kasutada.
Teadmiste alus on selgus mõistetes. Allpool on avatud mõningate mõistete sisu ja tähendus ning
toodud rahvusvaheliselt kasutatavad välja töötatud indikaatorid ja arengut mõõtvad indeksid.
Kuna ühiskonnas sugude võrdsuse analüüsimiseks vajalikud statistilised andmed on sageli laiali
erinevate valdkondade statistikates, väljaannetes ja/või andmebaasides ning keerulised ilma
eelteadmisteta ka leida, juhatab teemaleht allikate juurde.
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1. Mida tähendab sugude võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmine
Igasuguse mõõtmise keskmeks on mõõdetava nähtuse mõiste või kontseptsiooni avamine, seda
iseloomustavate tunnuste-karakteristikute kindlaksmääramine (sh iga tunnuse definitsioon) ja
mõõtmisvahendi(te) valik.
Ühte ja sama nähtust (mõistet) võib mõõta eri viisidel olenevalt sellest, millisele teooriale või
uuringutest selgunud seaduspärasustele toetutakse. Olukorra hindamiseks tuleb mõista nii
mõõdetavate tunnuste kui ka nende abil kirjeldavate nähtuste sisulist tähendust.

1.1. Sotsiaalne kihistumine
Omistatud ja omandatud tunnused ja staatused
Inimeste sotsiaalset väärtust või staatust hinnatakse nii omandatud tunnuste – haridus, oskused,
võimed – kui ka nn omistatud tunnuste alusel (sugu, rahvus, kuuluvus kindlasse sotsiaalsesse
rühma jms). Nn omandatud staatus põhineb inimesest endast sõltuvatel saavutustel ning see pole
absoluutne, vaid võib aja jooksul muutuda. Omistatud staatus on aga sotsiaalselt konstrueeritud ja
jäigalt fikseeritud sotsiaalne tunnus, mis ei sõltu konkreetsetest isikuomadustest, vaid klassi- või
rühmakuuluvusest.
Selline kategoriseerimine ja inimeste kategooriate erinev väärtustamine e hierarhia on omane
igale ühiskonnale. Nii on kihistumine aluseks kogu ühiskonna struktuurile. Ühiskonnale on ka
omane, et need, kes on hierarhias kõrgemal, saavad rohkem võimu, prestiiži ja varandust. Kui
sellise kihistumise aluseks oleks ainult inimeste endi elu jooksul omandatud võimed ja oskused,
personaalsed erinevused, oleks selline kihistumine õigustatud. Kui aga kihistumise e ebavõrdsuse
aluseks on omistatud tunnused, mis isikust enesest ei sõltu, on tegemist sellise struktuurse
ebavõrdsusega, mis loob kaudselt diskrimineeriva olukorra nendesse rühmadesse kuuluvatele
inimestele. Kuidas ühiskonnas on jagatud tööd ja töökohad, milline on tööturg jms on sotsiaalse
süsteemi tunnused ja ei sõltu kuigi palju indiviidist.

1.2. Sooline kihistumine ja sooline ebavõrdsus
Sugu on üks ühiskonna kirjeldamise põhikategooriaid, nagu ka klass, rahvus, vanus. Sugu on igas
ühiskonnas nii oluline põhikategooria, et see omistatakse sünniga igale inimesele vastavalt tema
bioloogilistele sootunnustele, jagades isikud bioloogiliselt naissoost ja meessoost isikuteks. Peale
bioloogilis-anatoomiliste erinevuste ei ole mingeid kaasasündinud soolisi erinevusi
intellektuaalsetes võimetes, huvides, iseloomuomadustes, harjumustes jms. Kõik sotsiaalsed
erinevused omandatakse sotsialiseerimise käigus sotsiaalselt ja kultuuriliselt kokkulepitud
arusaamade alusel sellest, mida peetakse ühele või teisele soorühmale, naiseks ja meheks
olemisele, omaseks või kohaseks.
Argiteadvuses nähakse aga neid soolisi erinevusi põhjapanevate ja kestvatena ning ühiskonnas
kehtivat soosüsteemi, nt tööde jagunemist sugude vahel peetakse bioloogilistest faktoritest
tulenevaks. (Vt essentsialism.)
Sotsiaalsed soolised erinevused ja ebavõrdsus ei tulene loodusest ega bioloogilisest
ettemääratusest, vaid kujuneb välja sotsiaalsete praktikate käigus. Kuigi statistikas määratakse

isiku sugu bioloogilise soo alusel, on statistilised andmed tõlgendatavad kehtiva soosüsteemi ja
-ideoloogia kontekstis ka andmetena naiste ja meeste kui sotsiaalse soo esindajate kohta.
Kõige levinumas tähenduses sotsiaalteadustes on sugu inimese üks sotsiaaldemograafilisi
tunnuseid, kategooria, mille alusel saab võrrelda statistilisi andmeid.10
Igas ühiskonnas on vähemalt kolm kõige hinnatumat ressurssi, mida pole piisavalt ja mis ei ole
ebavõrdselt jagunenud mitte üksnes üksikute inimeste, vaid ka erinevate ühiskonnagruppide, sh
naiste ja meeste vahel. Nendeks on võim, sealhulgas võime oma tahte elluviimiseks ja/või
maksmapanemiseks; staatus, mis väljendub ühiskonnaliikmete lugupidamises ja prestiižis;
omatavad materiaalsed ja muud ressursid (varandus, raha, kontaktid, võrgustikud, aeg jms).
Iga ühiskonna sotsiaalse struktuuri võtmeteguriks on sotsiaalsete rühmade kihistumine, mis
mõjutab sinna kuuluva inimese valikuid ja võimalusi kogu eluea jooksul.
Ebavõrdsuse mõiste hõlmab nii seda, kui ühtlaselt või ebaühtlaselt on ressursid ühiskonnas
jagunenud, kui ka seda, millised on ühiskonnaliikmete võimalused jõuda kõrgematele
staatuspositsioonidele. Näiteks seda, kas naistel ja meestel on võrdsed võimalused kuuluda
mingisse võimu ja rohkem ressursse omavasse rühma (näiteks parlamenti, valitsusesse,
ettevõtjate hulka) kontrollitakse tavaliselt võrreldes, kas selle rühma jaotus soo järgi ühtib
populatsiooni (s.o eeldatava taotlejate hulga) soojaotusega.
Soolise kihistumise ja soolise ebavõrdsuse mõisted viitavad erinevate ressursside (materiaalsed,
ajalised, informatsioonilised, võim jne), sotsiaalsete kohustuste ja vastutuse, õiguste ja võimaluste
ebavõrdsele jagunemisele ühiskonna kahe suurema sotsiaalse rühma – meeste ja naiste – vahel.
Oma erineva asendi tõttu sotsiaalses struktuuris omavad naised ja mehed, aga ka noored ja vanad,
terved ja puudega isikud kõigis ülalnimetatud aspektides erinevaid võimalusi ja piiranguid. Neil on
erinevad (materiaalsed, ajalised, informatsioonilised) ressursid, erinev juurdepääs võimule ja
otsustamisele, seeläbi ka erinev staatus ühiskonnas. Ühiskonna sellisel sotsiaalsel struktuuril on
omadus iseennast taastoota ja süvendada ühiskonna kihistumist, mida lisaks toetavad ühiskonna
stereotüüpsed arusaamad ja eelarvamused.
Igas ühiskonnas on ootused soorollidele erinevad, st erinev see, mida oodatakse, mis on lubatud ja
mida hinnatakse naiste puhul ja mida oodatakse, mis on lubatud ja hinnatud meeste puhul, e
soonormid. Seejuures eeldatakse teatud omaduste olemasolu, mida omistatakse inimesele
ainuüksi tema kuulumise tõttu soorühma.
Need erinevused soonormides mõjutavad naiste ja meeste elukvaliteeti kõikidel eluetappidel ja
määravad ka erinevused tervises ja tervisekäitumises, hariduses, töövaldkonnas, peres või üldises
heaolus.
Statistiliste isikuandmete analüüsimine soo (või ka muu kategooria) alusel võimaldab naiste ja
meeste sotsiaalseid erinevusi ilmsiks tuua ning tõstatada küsimusi, millised tegurid mõjutavad
ühte sugu rohkem kui teist või sugudevahelisi suhteid üldse, seega püstitada ka uusi konkreetseid
ülesandeid edasiste andmete kogumisel.
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Need erinevused e sooline kihistumine, seega ka naiste ja meeste erinevad vajadused ja erinev
ühiskondlik staatus ilmnevad, kui võrrelda naiste ja meeste kui sotsiaalsete rühmade vahel 5 + 1
O-d :
 Osalemist, nt tööturul, poliitikas ja esinduskogudes, töörühmades, võrgustikes.
 Otsustamist – indiviidi autonoomiat ja võimalusi otsustada alates isiku tasandist,
perekonnast, töökohal, mingis valdkonnas, komisjonides kuni tipptasandi otsustuskogudeni
nii, et otsustel on ka reaalne mõju.
 Omamist – erinevate ressursside, sh materiaalsed ressursid, varandus, haridus, aeg,
teadmised, informatsioon, staatus jms.
 Ohutust – emotsionaalset ja füüsilist turvalisust, mis puudutab vägivalda, eneseväärikust,
ebasoodsamat kohtlemist, ahistamist, sotsiaalset kindlustatust, tervist, töö- ja
liiklusõnnetusi jms.
 Osasaamist avalikest teenustest, koolitustest, kultuuri- ja spordivaldkondade pakutavatest
võimalustest jne.
 Ootusi soorollidele – ühiskonnas kehtivad normid, väärtused, ootused nn soorollikohasele
käitumisele.11
Kõik need aspektid on küll omavahel põimunud, olles nii olukorra põhjustajad kui ka tagajärjed,
aga võimaldavad märgata ja analüüsida sugude ebavõrdsust süsteemsemalt. Viimane O –
ühiskonna erinevad ootused tüdrukutele ja poistele, naistele ja meestele – on suhteliselt püsiv ja
muutub aeglaselt neid alalhoidvate müütide, stereotüüpide ja hoiakute-eelarvamuste tõttu.
Iga aspekti puhul võib analüüsida võimalusi, sh takistusi ja barjääre, mis võivad naiste ja meeste
puhul erineda: õigusi, sh nn tavaõigusi e mis on lubatud naistele, mis meestele, samuti võib
võrrelda, mille poolest erinevad/sarnanevad naiste ja meeste kohustused ja vastutused eri
tegevusvaldkondades pere, organisatsiooni ja ühiskonna tasandil.
Näiteks on naiste osakaal parlamendiliikmete hulgas küll üks tähtsamaid demokraatia
indikaatoreid, aga sama oluline on analüüsida komisjonide soolist koosseisu, otsuste
mõjutamisvõimalusi, sh naiste ja meeste osakaalu poliitikavaldkondade komisjonides, nende
ettepanekute arvestamist (otsustamine), milliseid lisatasusid saavad komisjonide juhtimise eest ja
mille poolest erinevad nende teabesaamise võrgustikud või ajaressursid (omamine), kas ja millal
tajutakse ebavõrdset kohtlemist jms.
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http://enut.ee/lisa/3Rmeetod_oppematerjal.pdf.
Sweden Gender mainstreaming 3 R/4R,
http://eige.europa.eu/content/3r4r.

1.3. Võrdsus ja sooline võrdsus
Võrdsuse mõiste ei viita kõigi ühesuguseks tegemisele või ainult materiaalsete ressursside võrdsele
ümberjagamisele. Võrdsus on inimõiguste aluspõhimõte. Inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena
ning ükski sünnipäraselt omistatud tunnus, kuuluvus mingisse sotsiaalsesse rühma (sugu, rahvus,
nahavärv jms) ei tohiks takistada inimese vaba eneseteostust. Võrdsuse vastandmõiste on
ebavõrdsus.
Eristatakse võrdsust de jure – formaalset, õiguslikku võrdsust – ja võrdsust de facto – sisulist
olemuslikku võrdsust. Nn õiguslik võrdsus (võrdsus seaduse ees) ei pruugi tuua kaasa sisulist
võrdsust praktikas, tegelikkuses. Ühesugune kohtlemine ei taga võrdsuse saavutamist, sest
inimeste lähtepositsioonid ja võimalused on juba sotsiaalse kihistumise tõttu erinevad.
Soolise võrdõiguslikkuse taotlemise puhul on tegemist rahvusvaheliselt kokkulepitud poliitilise
eesmärgiga – naiste ja meeste kui kahe kõige suurema sotsiaalse rühma tulemuste võrdsuse
saavutamisega kõige olulisemates ühiskonnaelu valdkondades.
Eesmärgi saavutamiseks on loodud hulk rahvusvahelisi ja riikide institutsioone, mis eesmärki
toetavad, sellekohast poliitikat ellu viivad ning arengut jälgivad.
Sugude võrdsus kui väärtus ja üldine hüve ning soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärgid pole
sisutühjad deklaratsioonid, vaid on liikmesriikide seadusloome ja poliitikate väljatöötamise
põhiteljeks. Euroopa Liidu tasemel on loodud institutsioonid,12 välja töötatud strateegiad13 ning
alates 2006. aastast toimub iga-aastane olukorra seire ja analüüs14 Euroopa Komisjoni
prioriteetsete valdkondade – tööhõive, töö ja pereelu ühitamise, otsustustasandi soolise
tasakaalu, naistevastase vägivalla ja väliskoostöö kaupa. Rahvusvaheliselt on kehtestatud ka
põhimõtted ja standardid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks praktikas.15
Üha enam kasutatakse soolise ebavõrdsuse analüüsimisel ka muid kategooriaid, nt vanust,
rahvust, et täpsemalt ilmsiks tuua ka väiksemate sotsiaalsete rühmade vahelist ebavõrdsust.
Sugude võrdsus ühiskonna makrotasandil ei tähenda piirdumist võrdsete võimaluste pakkumisega,
vaid kahe suurema sotsiaalse rühma tulemuste võrdsust ehk nais- ja meessoost isikute tegelikku
võrdsust õigustes, võimalustes, kohustustes, vastutustes, nende võrdses osalemises otsustamisel,
võrdses staatuses ja võrdsete ressursside omamises. Sugude võrdsuse ja tasakaalustatuma
ühiskonna saavutamiseks ei küsita, kas „süüdi“ on üks või teine soorühm, vaid püütakse mõista,
kuidas sugu kui sotsiaalne institutsioon ja ühiskonda struktureeriv kategooria mõjutab nii
12

Euroopa Komisjoni õiguse peadirektoraat (http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_et.htm), soolise
võrdõiguslikkuse kõrgetasemeliste ametnike töörühm Pekingi tegevuskava jälgimiseks (High Level group on gender
mainstreaming), EK soolise võrdõiguslikkuse nõuandev komitee (Advisory Committee on Equal Opportunities for
Women and Men), Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituut (EL liikmesriikide võrdõigusorganite formaalne
võrgustik Equinet jne.
13
Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015.
14
Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse aruanded, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm.
15
Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus REC(2007)17 liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse mehhanismide
ja standardite kohta.

indiviidide kui ka sotsiaalsete rühmade ühiskondlikku käitumist ja identiteeti. Seega pole tegemist
soorühmade vastandamisega või pelgalt naiste ja meeste erinevuste-sarnasuste küsimusega, nagu
argiteadvuslikult sageli arvatakse.
Sooaspektidega arvestamine tähendab, et kõiki neid küsimusi, probleeme ja kitsaskohti, mis
puudutavad naiste ja meeste elu, sh spetsiifilisi vajadusi, võimalusi ja panust ühiskonna arengusse
tuleb osata asetada sotsiaalsete analüüside, poliitiliste otsuste, lühi- ja pikaajaliste tegevuskavade,
eelarvete ja institutsionaalsete struktuuride ning protsesside, sh statistikaloome keskmesse.
Sugude võrdsuse edendamise kaugemaks eesmärgiks on ühiskonna ühe süsteemi – soosüsteemi –
moderniseerimine, inimestele vabamate valikuvõimaluste loomine, isiksuse vaba areng ja
inimressursi ratsionaalsem kasutamine.

2. Sugude võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmisest
Ühiskonna majandusliku, sotsiaalse, poliitilise ja kultuurilise arengu mõõtmine on keeruline ja
pidevalt arenev protsess, mille käigus töötatakse välja üha uusi mõõdikuid ja aspekte, mida on vaja
riikide võrdluses hinnata.

2.1. Kvantitatiivne lähenemisviis
Statistilised andmed peegeldavad fakte, mis on esitatud arvulisel kujul ja vastavad küsimustele kui
palju, kui mitmed jms. Statistilisi andmeid esitatakse üldistatult kas absoluutarvudena või
osakaaludena tabelite, diagrammide või muude visualiseerimisvahendite kujul. Statistilisi andmeid
kogutakse riiklikesse registritesse, ametkondlikesse andmebaasidesse, statistikasüsteemidesse.
Statistilisi andmeid kogutakse ka uuringute ja statistiliste vaatluste teel.
Naiste ja meeste järgi esitatud statistika (sooline või soopõhine statistika) tähendab statistiliste
andmete esitamist eraldi naiste ja meeste kohta, mis võimaldab kahe soorühma olukorra
võrdlemist ja analüüsi.16
Näiteks võib uuringu tulemusel väita, et Rail Balticu veendunud toetajaid on rohkem meeste kui
naiste seas.17
Sooti esitatud statistilised andmed võimaldavad tuua esile neid ka erinevusi naiste ja meeste elus,
mis on soorollide ja soorolliootuste tulemuseks. Naiste ja meeste faktiliste (statistiliste) erinevuste
põhjuste analüüsimisel tuleb arvestada eelkõige sotsiaalselt määratletud/õpitud erinevusi –
naistele ja meestele kehtivaid erinevaid sotsiaalseid norme, reegleid, soorolle, hoiakuid.
Näiteks uuringust,18 mis selgitas välja rolle ja hoiakuid avalikus teenistuses, selgus, et
naisametnikud pidasid oma töö juures meessoost ametnikest olulisemaks erialast kompetentsust,

16

Ingliskeelses kirjanduses võib kohata väljendit data disaggregated by gender, mis pole täpne, sest empiirilisi
andmeid saab koguda ja töödelda ikkagi nn bioloogilise soo kui sotsiaaldemograafilise tunnuse alusel.
17
Faktum& Ariko (2014) Rail Baltic. Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud. Tehnilise Järelevalve Amet, Tallinn,
http://www.railbaltic.info/images/public_files/Rail_Baltic_Elanikkonna_teadlikkus_ja_hinnangud_2014_Uuringuaruan
ne_.pdf.

kohuse- ja vastutustunnet, seaduslikkust, sotsiaalseid oskusi, väärtustasid rohkem viisakust ja
abivalmidust, võrdsust ja läbipaistvust ning avatust muutustele ja lojaalsust juhile. Samas hindasid
naisametnikud meesametnikest olulisemaks ka tulemuslikkust, mida tavapäraselt peetakse nn
mehelikuks väärtuseks.
Sugude kaupa esitatud statistika ei garanteeri, et andmekogumismeetodid on arvestanud
vajadusega neid sugudevahelisi erinevusi ja soorolle peegeldada.
Sooti esitatud statistiliste andmete abil saab tuvastada ka nn kaudset diskrimineerimist. Soolise
võrdõiguslikkuse seaduse määratluse kohaselt on kaudne diskrimineerimine see, „kui väliselt
neutraalne säte, kriteerium, tava või tegevus seab ühest soost isikud, võrreldes teisest soost
isikutega, ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui kõnealusel sättel, kriteeriumil, taval
või tegevusel on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise
vahendid on asjakohased ja vajalikud“.
Kuigi soolise diskrimineerimise tuvastamine on kohtu pädevuses, saavad ametnikud kontrollida
diskrimineerimise keelu normi täitmist nõnda, et
 võrdlevad mingil ühel alusel moodustunud/moodustatud rühma soolist koosseisu,
 hindavad seejärel, kas üks soorühm on paremas olukorras kui teine,
 hindavad, kas sellisel olukorral on mingid objektiivsed põhjused või tulenevad need
soolistest eelarvamustest, stereotüüpidest või mingitest muudest sotsiaalsetest
barjääridest.
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt kuulub ülesanne muuta tingimusi ja asjaolusid, mis
takistavad sugude võrdsuse saavutamist, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste funktsioonide
hulka.19 Seaduses kehtestatud nõuete arvestada ühiskonna soolist kihistumist („naiste ja meeste
ühiskondlikku staatust“) ning teha mõjuanalüüse sooaspektist („arvestama, kuidas rakendatud ja
rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas“) täitmine pole võimalik
statistilistele andmetele toetumata.
Sootundlik statistika tähendab ka seda, et andmed peegeldavad sooliste erinevuste
sotsiaalkultuurilisi aspekte, sugude võrdsuse/ebavõrdsuse ilminguid jms.
See tingimus on täidetud juhul, kui
a) keskendutakse teatud probleemvaldkondadele, kus naistel ja meestel ei pruugi olla
võrdseid võimalusi ja/või staatust (nt staatus tööturul, hariduses) või kus naiste ja meeste
elu võib olla mõjutatud erinevalt (nt perevägivald, reproduktiivtervis, tööõnnetused)20;
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TSN EMOR (2009) Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses. Riigikantselei,
http://www.emor.ee/public/documents/sektorid/Rollid_ja_hoiakud_avalikus_teenistuses_2009.pdf.
19
SoVS § 9.
20
Probleemvaldkondadeks on näiteks osalemine erinevate valdkondade otsustustasanditel;
kõik tööeluga seotu (majanduslik aktiivsus, töötus, tööturu sooline struktuur, tasustatud ja tasustamata tööde
jagunemine, palgalõhe, töö ja pereelu ühitamine, ettevõtlusega tegelemine, vabatahtlik töö jms); soolised erinevused
hariduses, teaduses; soolised erinevused tervises, eeldatavas elueas; naistevastane vägivald kui kontrolli- ja
võimusuhte kindlustamise vahend, turvalisus; soolised eelarvamused, hoiakud ja stereotüübid.

b) võetakse arvesse spetsiifilisi elanikerühmi, kus sugude ebavõrdsus võib tõenäoliselt
rohkem esineda või on rohkem väljendunud (nt erivajadustega inimesed,
hoolduskohustustega isikud, üksikvanemad, koolist väljalangenud jms).
Teiseks on oluline, et nähtusi iseloomustavad mõisted, nende definitsioonid ja mõõdetavad
tunnused võimaldavad adekvaatselt kirjeldada naiste ja meest elu erinevuste/sarnasuste kõiki
aspekte, sh staatust, soorolle ja soosuhteid ühiskonnas. Selleks on oluline, et andmekogumisel
võetakse arvesse neid soolisi stereotüüpe ja sotsiaalkultuurilisi tegureid, mis võivad andmeid
kuidagi kallutada.
Näiteks võib mõiste vaba aeg tähendada meestele lihtsalt töövälist aega, aga naistele hoopis aega,
mis jääb vabaks alles peale kodutöid.
Küsitluste ja avaliku arvamuse uuringutega kogutud andmeid töödeldakse samuti statistiliste
meetoditega, sealjuures on sugu üheks taustatunnuseks, mis võimaldab välja selgitada
sugudevahelisi erinevusi hoiakutes, väärtustes, arusaamades.
Näiteks erinevad teiste riikide taustal Eesti meeste ja naiste väärtushinnangud üksteisest äärmiselt
tugevasti. Mehed hindavad võimu omamist ja tehnoloogia arengut, naised eetilisi ja sotsiaalseid
väärtusi.21
Uurimused, kus sookategooria järgi pole erinevusi välja toodud ja kõiki vastajaid käsitletakse
sootute kodanikena, ei pruugi seega anda relevantset teavet uuritavate nähtuste kohta.
Ka siis, kui sooti näitajad väga ei erine, on oluline välja tuua erinevused soorühmade sees.
Näiteks seoses naiste ajateenistusse kutsumisega toetab nii 46% naistest kui ka 46% meestest
ajateenistust eraldi programmi alusel. Muukeelsete vastajate hulgas, kes toetavad traditsioonilisi
soorolle, on aga ülekaalus seisukoht, et naised ei peaks üldse ajateenistuses osalema (51%).22
Sootundlik statistika muudab nähtavamaks sotsiaalsed probleemid, mis eeldavad erinevaid
regulatsioone ja poliitilisi otsuseid.
Kvantitatiivne lähenemisviis avab soosüsteemi ja selle hierarhilise olemuse.
NB! Naised ja mehed pole ühiskonnas kaks homogeenset rühma. Soorühma sees on suured
erinevused vanuse, rahvuse, või muude kategooriate alusel. Seega ei tohiks võrdlusandmeid
poliitikate väljatöötamiseks üldistada, arvestamata muid, rahvuslikke, vanuselisi, erivajadustest või
muudest tunnustest tingitud erinevusi.
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2008. a elanikkonnaküsitluse „Mina. Maailm. Meedia“ andmetel peavad Eesti mehed tähtsamaks edukuse ja
progressiga seotud väärtusi, nagu võimu omamist ja tehnoloogia arengut. Naised hindavad kõrgemalt pea kõiki teisi
väärtusi, sealhulgas turvalise keskkonna, tervise, vaimse heaolu ja isiksuse harmoonilise arenguga seotud ideaale. Vt
Kalmus, V. Vaimne keskkond. Eesti inimarengu aruanne 2009. Eesti Koostöö Kogu.
22
Kaitseministeerium (2014) Avalik arvamus ja riigikaitse 2014, märts,
http://www.kaitseministeerium.ee/files/kmin/nodes/14166_Avalik_arvamus_ja_riigikaitse_2014_marts.pdf.

Soopõhise statistika põhiteemadeks on need, mis tulenevad ÜRO konventsioonist naiste
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, Pekingi tegevuskavast ja Euroopa Liidu
soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärkidest.

2.2. Kvalitatiivne lähenemisviis
Kvalitatiivsed andmed on sellised, mis avalduvad erinevates tekstides, kuvandites, sümbolites ja
mida on äärmiselt keeruline taandada arvuliselt mõõdetavateks tunnusteks.
Ühiskonda ja sotsiaalseid suhteid valitsetakse eelkõige ideoloogiliselt, st võimu omava rühma
ideede ja väärtuste kujutamise kaudu loomuliku ja mõistlikuna, nii et inimesed võtavad need
sellisena omaks ka iseendas. Sellised ideed ja seisukohad peituvad sageli avalike või varjatud
sõnumitena kultuuris ringlevates tekstides, tavadiskursustes, meedia ja reklaami loodud „ideaalse
mehe“ ja „ideaalse naise“ stampkuvandites jms.
Just tekstides ja kuvandites peituvad sageli stereotüübid ja eelarvamused, mis omistavad naistele
ja meestele erinevaid omadusi, iseloomujooni, põhjendavad soolist ebavõrdsust isikuomadustega
jms. Kvalitatiivse lähenemisviisi puhul kasutatakse tekstide (sh intervjuutekstide) analüüsimiseks
nt kvalitatiivset sisuanalüüsi, diskursusanalüüsi, narratiivseid analüüse ja muid analüüsimeetodeid.
Järeldusi tehakse statistilisi meetodeid kasutamata (või on statistika teisesel, allutatud
positsioonil).
Näiteks väljenduvad keeles ja kõnes pea kõik soostereotüübid, millega omistatakse naistele või
meestele kui homogeensetele rühmadele mingeid omadusi, soorolle, käitumisviise või milles
väljendub ühe soo kõrgem väärtustamine. Sageli on tegemist lihtsalt põhjuse-tagajärje
segiajamisega (nt „naised on ise süüdi, et on tööturul kehvemas olukorras“, „ise süüdi, et ei küsi
paremat palka“).
Kvalitatiivne lähenemisviis avab sooideoloogia sügavamad alused ja varjatud eesmärgid.
Oluline on märkida, et statistilised andmed ja indikaatorid ei suuda avada kõiki sugude
ebavõrdsuse põhjuseid ja mõjusid. Nii mõnelgi puhul on otstarbekam kasutada ekspertide abi,
teha konsultatsioone või hankida vajalikku teavet mõnel muul viisil. Tõhusat abi pakuvad
soouuringud, mida ühes või teises eriala- või poliitikavaldkonnas on läbi viidud.

3. Sotsiaalsete protsesside ja sugude võrdsuse mõõtmise üldmõisted
Eesti Statistikaameti veebilehel on toodud statistikas enamkasutatavate mõistete sõnastik. 23
Andmeteks nimetatakse igasuguseid üksteisest eraldatavaid informatsiooniühikuid.
Tunnus on karakteristik e muutuja, mille kohta andmeid kogutakse, nt on sissetuleku tunnusteks
palk, hüvitis, sotsiaaldemograafiliseks tunnuseks vanus, sugu, elukoht, haridus.
Objektiivseteks nimetatakse enamasti üldiseid makrotasandi statistilisi andmeid (nt materiaalsed
näitajad: sissetulek; tervis: imikusuremuskordaja; haridus: õpingute katkestajad), mis on n-ö
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Statistikaamet. Mõistete sõnastik, http://www.stat.ee/76870#a.

väliselt mõõdetavad tunnused – faktid. Subjektiivsed on need, mis põhinevad isikute endi ütlustel,
arvamustel, kogemustel jms.
Agregeeritud andmeteks nimetatakse teatud tunnuste kaupa koondatud andmeid.
Indikaator e näitaja on mõõtmisvahend (mõõdik) kavandatud eesmärgi ja tegeliku tulemuse
kooskõla hindamiseks kas kvantitatiivselt või kvalitatiivselt ning ajalises järgnevuses.
Indikaatori ehk näitaja definitsiooni kohaselt on tegemist mingi parameetriga, mis viitab, annab
informatsiooni ja kirjeldab teatud nähtusi ning nende arengut ajas.
Indikaatorid sisaldavad sellist statistilist informatsiooni, mis on vajalik teatud majandusliku,
demograafilise või sotsiaalse probleemi või küsimuse käsitlemiseks. Indikaatorid erinevad
statistilistest andmetest seetõttu, et ei ole suunatud mitte niivõrd faktide esitamisele, kuivõrd
võrdlemisele normi, eesmärkidega.
Indikaatoriks võib olla arvuline väärtus, osakaal, suhtarv, pingerida või hinnang.
Iga indikaatori jaoks on tavaliselt välja töötatud metodoloogia, milles tuuakse ära indikaatori
eesmärk, selle vastavus püstitatud eesmärgiga ning seos üldise (sotsiaalse ja majandusliku)
arenguga. Ühtlasi kirjeldatakse indikaatoriga seotud mõistete definitsioonid, indikaatori omadused
ja tõlgendusvõimalused ja antakse hinnang andmete kättesaadavuse kohta riiklikest ja
rahvusvahelisest allikatest.
Indikaatorid peavad olema lihtsad ning selgelt ja kõigile arusaadavalt defineeritud, toetuma lihtsalt
kogutavatele andmetele.
Sootundlikud indikaatorid
soosüsteemis.

(sugude

võrdsuse

näitajad)

mõõdavad

muutusi

ühiskonna

Sellisteks indikaatoriteks võivad olla arvnäitajad, mis on tuletatud sooti esitatud andmetest, aga ka
kvalitatiivseid muutusi kirjeldavatest analüüsiandmetest, mis iseloomustavad muutusi hoiakutes ja
soolistes eelarvamustes.
Kuna kvantitatiivsed andmed loetlevad/kirjeldavad sotsiaalseid fakte, kasutatakse neid soo kaupa
võrdlemiseks enamasti osakaaludena, näiteks naiste ja meeste osakaal Riigikogus, tööhõives jms.
Sellised indikaatorid võimaldavad jälgida ajalisi muutusi ja hinnata rakendatud/rakendamata
poliitikate mõju.
Olukorra hindamiseks on vaja teada indikaatori sisulist tähendust ja mõista, mida indikaator
mõõdab.
Näiteks on naiste ja meeste suhtarv poliitiliste ja majandusotsuste tipptasandil üks
rahvusvaheliselt enam jälgitav indikaator, mis mõõdab ühiskonna arengutaset. Naiste vähest osa
ühiskonnaelus, sh poliitikas, tõlgendatakse ajaloolistest ja sotsiaalkultuurilistest teguritest tingitud
mahajäämusena, demokraatia puudumisena.

Näiteks naiste esindatus tipppoliitikas näitab, kui demokraatliku ühiskonnaga on tegemist.24
Indikaator on arvutatud osakaaluna tipp-poliitikas osalejatest. Andmeid naiste osakaalude kohta
parlamentides kogub ja avaldab Parlamentidevaheline Liit (Inter-Parliamentary Union, IPU).25
Samuti on vaja teada, mida üks või teine näitaja sisuliselt ei mõõda.
Näiteks majandusliku aktiivsuse mõõtmisel lähtutakse tööturukeskselt ja jäetakse arvestamata see
panus majandusse, mida tehakse nn tasustamata töödena kodumajapidamises.
Sootundlikke indikaatoreid, mida Euroopa tasandil silmas peetakse, on loetletud EK soolise
võrdõiguslikkuse juhistes 2006–2010.26 Indikaatorite juurde juhatavad ka käesoleva teemalehe
järgmised osad.
Sootundlike indikaatorite kasutamisest vt „Soolõime käsiraamat“,
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/01/Sooloime-kasiraamat.pdf
Arengut mõõtvaid rahvusvahelisi indikaatoreid iseloomustavad järgmised vajalikud funktsioonid:
 informatiivsus – olukorra kirjeldamine, tõlgendamine, võrdlemine;
 normeeritus – seotus mingi kindla arengukontseptsiooniga ja statistikaametite kogutavate
andmetega;
 hinnangulisus – võimalus võrrelda hetkeolukorda soovitavaga;
 otsustamiseks vajaliku informatsiooni olemasolu – võimalus kasutada indikaatoreid
poliitiliste eesmärkide, tegevuskavade ettevalmistamisel ja elluviimise seirel.
Indeksid e kompleksnäitajad on koostatud selleks, et anda laiem ülevaade mingist valdkondlikust
arengust, analüüsida ühiskonnaprotsesse. Indeksid koosnevad indikaatoritest või osaindeksitest,
mis iseloomustavad tegureid, mis mõjutavad indeksi väärtust erinevalt.
Koondindeksid saadakse üksiknäitajate või osaindeksite kombineerimisel üheks näitajaks.
Koondindeksid iseloomustavad kompleksseid mitmemõõtelisi nähtusi, mida ei saa mõõta üksikute
näitajatega.
Indeks koostatakse teoreetilistele mõisteraamistikele tuginedes ja teadmistepõhisele
ettekujutusele sellest, mida see peaks iseloomustama ning milliseid aspekte sellesse kuuluvad
näitajad peaksid iseloomustama. Defineeritud on (peavad olema) ka kõik indeksisse kuuluvad
mõõdikud või komponendid/osaindeksid.27
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IDEA ja Harta 88: Demokraatia hindamise käsiraamat, Stockholm; IDEA 2002.
Women in Parliament, IPU, http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm.
26
Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele – Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhised 2006–2010 {SEK(2006) 275}.
27
Näiteks selliste indeksite puhul, mis peavad võimaldama riikide omavahelist võrreldavust, on välja töötatud
tunnuste klassifikatsioonid. Näiteks on sellisteks ajakasutusuuringutes kasutatavate tegevuste klassifikatsioon
(International Classification of Activities for Time-use Statistics, ICATUS), Rahvusvaheline ametialade klassifikaator
(International Standard Classification of Occupations, ISCO), rahvusvaheline haridusvaldkonna klassifikaator
(International Standard Classification of Education, ISCED), rahvusvaheline haiguste klassifikaator (International
Classification of Diseases, ICD) jne.
25

Aasta-aastalt on üha suurema osa statistilistest näitajatest rahvusvaheliselt võrreldav ning andmed
hõlpsalt kättesaadavad. Näiteks erinevate elualade Euroopa Liidu liikmesriikide makrotasandi
statistikat kogub ja avalikustab EL statistikaamet Eurostat.28
Eestis on parimaks makrotasandi andmete allikaks Statistikaamet, mille andmebaasis esitatakse
riiklikku ja piirkondlikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt: keskkond,
majandus, rahvastik, sotsiaalelu.
Sotsiaalelu andmebaasis, mis peegeldab ajakasutust, haridust, kultuuri, sissetulekut, sotsiaalset
kaitset, sotsiaalset tõrjutust ja vaesust, tervist, tööelukvaliteeti, tööturgu, õigust ja turvalisust, on
hulk indikaatoreid toodud soo kaupa.
Nende indikaatorite puhul, kus sugu analüüsikategooriana puudub, saab pöörduda infopäringuga
Statistikaameti poole.
Sageli on Eesti andmete leidmine rahvusvahelisest andmebaasidest lihtsam, sest need on
temaatiliselt koondatud soolise võrdõiguslikkuse teema näitajate alla.

4. Rahvusvahelised sootundlikke indikaatoreid sisaldavad andmebaasid
4.1. Euroopa Komisjon
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi andmebaas sisaldab indikaatoreid, mida kasutatakse
ÜRO IV naiste maailmakonverentsil vastu võetud ehk Pekingi tegevuskava29 täitmise jälgimisel.
Teemavaldkond

Pekingi
tegevuskava
kood
Naised ja vaesus
A
Naiste haridus ja koolitus
B
Naised ja tervis
C
Naistevastane vägivald
D
Naised ja relvastatud konfliktid
E
Naised ja majandus
F
Naised võimul ja otsustustasandil
G
Institutsionaalsed mehhanismid naiste võimustamiseks H
ja soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks
Naised ja meedia
J
Naised ja keskkond
K
Tütarlaps
L

Indikaatorite
arv
3
4
3
10
4
17
18
4
3
3
3

Sootundlikud indikaatorid, mille on kinnitanud Euroopa Liidu Nõukogu, on avaldatud instituudi
portaalis – „Naised ja mehed Euroopa Liidus“ (Women and Men in the EU – facts and figures),
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures.
28
29

Eurostat. Gender statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_statistics.
Pekingi tegevusplatvorm, Pekingi deklaratsioon, http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=147.

Veebilehel avatakse iga teemavaldkonna kohta
 sisu ja tähendus;
 strateegilised eesmärgid liikmesriikide valitsustele;
 andmed indikaatorite väljatöötamise ja kinnitamise kohta Euroopa Liidu Nõukogus;
 teemavaldkonnaga seotud ametlikud dokumendid;
 teemakohased statistilised analüüsid, aruanded.
Iga väljatöötatud indikaatori kohta on toodud selle
 definitsioon, määratlus ja mõõtmispõhimõtted;
 andmeallikas või allikad ning andmebaas, mis võimaldab juurdepääsu;
 märkused selle kohta, mis ajast andmeid on kogutud;
 kui sagedasti andmeid uuendatakse;
 kui kõrgelt hinnatav on võrdlusandmetena.
Liikmesriikide võrdlust iga indikaatori kaupa ning aastati, vanuseliselt ja sooti võimaldavad nii
statistilised tabelid kui ka visualiseeritud infona kaardid ja diagrammid.
Euroopa Komisjoni statistika direktoraadi Eurostat soolise statistika andmebaas Gender
Statistics30 sisaldab andmeid hariduse, tööturu, sissetulekute, tervisega seotud sooliste lõhede
kohta nii EL tasandil kui ka EL liikmesriigiti.
Euroopa töö ja heaolu andmebaas EDAC31 võimaldab juurdepääsu enam kui 500 andmekogumile,
sh arvamusküsitlustele; võrdlevatele sotsiaalmajanduslikele uuringutele, sh Euroopa tööaja ning
töö ja pereelu tasakaalu uuringule (ESWT, European Survey on Working Time and Work-Life
Balance),32 mis puudutavad töö ja pereelu ühitamise ja heaolu küsimusi.

4.2. Globaalsed ja Euroopa andmebaasid
Maailmapanga andmebaas „Soolise võrdsuse andmed ja statistika“ (Gender Equality Data and
Statistics)33 sisaldab põhjaliku loetelu sootundlikest, sh soovitatavatest indikaatoritest viies
valdkonnas: majandusstruktuurid, majanduses osalemine ja juurdepääs ressurssidele, haridus,
tervis ja tervishoiuteenused, ühiskonnaelus ja otsustustasandil osalemine, naiste ja tütarlaste
inimõigused. Andmed on visualiseeritavad maailmakaardil.34
ÜRO statistikaosakond (UNSD) on oma globaalse soostatistika programmi raames (Global Gender
Statistics Programme)35 määratlenud 52 kvantitatiivset miinimumindikaatorit ning 11 kvalitatiivset
näitajat, mis kirjeldavad riikides kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusi ja norme ning nende
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European Comission Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_statistics.
European Data Center for Work and Welfare, http://www.edac.eu/.
32
European Survey on Working Time and Work-Life Balance,
http://www.edac.eu/socio_esurvey_desc.cfm?v_id=3.
33
Gender Equality Data and Statistics, http://datatopics.worldbank.org/gender/.
34
http://datatopics.worldbank.org/gender/thematic-data.
35
http://unstats.un.org/unsd/gender/about.html.
31

rakendamist. Andmed ja indikaatorid on avaldatud soolise statistika andmebaasis Gender
Statistics.36
Temaatiliselt on kaetud majandus, haridus, tervis ja tervishoid, naiste ja tütarlaste inimõigused
ning avalikus ja poliitilises elus osalemine. Veebipõhiselt on võimalik vaadata andmeid 110
sootundliku indikaatori kohta.37 Andmeid on kogutud alates 1968. a.
Andmebaasi põhjal on koostatud ülevaatlikke statistilisi andmebaase:
Gender Info 200738
Soopõhise statistika andmebaas, mis hõlmab rahvastiku, perekonna, tervise, hariduse, töö ja
poliitilise osaluse indikaatoreid. Andmebaas on mõeldud kasutamiseks valitsusasutustele,
rahvusvahelistele organisatsioonidele, huvigruppidele, uurijatele ja teistele, kellel on vaja
statistikat planeerimiseks, analüüsimiseks ja teadlikkuse tõstmiseks. Riikidepõhine statistika alates
2007. a oktoobrist. (Lisatud on andmebaasi kasutamise juhend).39
Gender Info 201040
Võimaldab koostada statistilisi tabeleid ja diagramme märksõnade/indikaatorite, regioonide ja
riikide kaupa.
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni statistika (UNECE, United Nations Economic Commission for
Europe) andmebaasid,41 sh andmebaas Gender42 võimaldab võrrelda 56 riigi andmeid rahvastiku,
pereelu, töö ja majanduse, hariduse, avaliku elu ja otsustustasandil osalemise, tervise ja suremuse,
kuritegevuse ja vägivalla, loodus- ja täppisteaduste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ning töö ja pereelu tasakaalu kohta alates 1990. a. Komisjon avaldab teabematerjale soolise
võrdõiguslikkuse edendamise kohta veebilehel.43
UNECE generatsioonide ja soo kontekstiline andmebaas (Generations and Gender Contextual
Database) on samanimelise uuringu mikroandmeid ja 12 maa u 200 võrreldavat indikaatorit
sisaldav andmestik, mis arvamusküsitluste kõrval peegeldab ka sotsiaalmajanduslike uuringute
alusel ühiskondlikku konteksti. Kaetavad teemad: demograafia, majandus ja sotsiaalsed aspektid,
töö, tööhõive ja töötus, lastehoid, haridus, tervis, pensionid, kultuur, maksud ja hüvitised.
Nn kontekstiline andmebaas44 sisaldab õigusnormide ja tavanormide, heaoluühiskonna
arendamise meetmete ja poliitikate andmeid ning üldisi majandus-kultuurilise arengu
indikaatoreid.
Andmebaas võimaldab andmete sidusat analüütilist töötlust (Online Data Analysis).45 Esimeses
küsitluslaines osales ka Eesti.
36

Gender statistics, http://genderstats.org/.
Gender Info (UNSD),
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=GenderStat.
38
Gender Info 2007, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/genderinfo/default.htm.
39
Gender Info 2007 – Getting Started,
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/genderinfo/Gender%20Info%202007%20Getting%20Started.pdf.
40
Gender Info 2010, http://www.devinfo.info/genderinfo/.
41
UNECE Statistical database, http://w3.unece.org/pxweb/.
42
UNECE. Gender, http://www.unece.org/gender/welcome.html.
43
UNECE. Gender, http://www.unece.org/gender/welcome.html.
44
GGP Contextual Database, http://www.ggp-i.org/.
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Tehtud uuringute põhjal avaldatakse lühikokkuvõtteid mitmesugustel teemadel, sh seoses soolise
võrdõiguslikkusega.46, 47
UNESCO statistikainstituudi andmebaasi „Sooline võrdõiguslikkus hariduses: e-atlas“ (UNESCO eAtlas of Gender Equality in Education)48 120 interaktiivse tabeli ja joonisega geograafiline
kaardikogu võimaldab visualiseerida soopõhised andmed ja statistilised näitajad koolieelsest east
kuni kõrghariduseni. Andmebaas võimaldab analüüsida soolisi muutusi maailma hariduses alates
1970. a, samuti hariduse ja rahvatervise, geograafilise asukoha jm faktori koosmõju. Andmebaasi
põhjal on võimalik kaardistada soolise võrdõiguslikkuse teemasid laiemas kontekstis. Uuendatakse
kord aastas. E-atlas on täiendus trükiversioonile.
Vt UNESCO e-atlased: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/unesco-e-atlas-launch.aspx.
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni sooliste andmete portaal (OECD Gender Data
Portal)49 sisaldab indikaatoreid soolise ebavõrdsuse kohta hariduses, tööelus ja ettevõtluses.
Interaktiivne portaal võimaldab koostada iga indikaatori puhul võrdlustabeleid ja diagramme ning
juurdepääsu ka mikrotasandi (küsitluste) arvandmetele.

5. Rahvusvahelised soolise võrdõiguslikkuse arengu mõõtmise
(liit)indeksid
Riigi arenguvõimekus sõltub suuresti sellest, kuivõrd suudab riik kasutada oma inimeste
pakutavaid võimalusi majanduse ja ühiskonna arendamiseks.
Inimarengu indeks on ÜRO arengukomisjoni kontseptsioon sellest, kuidas mõõta riikide
arengutaset, rõhutades sealjuures inimfaktorit – põhimõtteliselt inimeste valikuvabaduste astet
riikides. Inimarengu kolmeks põhidimensiooniks on kujunenud tervis, haritus ja elujärg.
Lisaks arvutab ja avaldab ÜRO ebavõrdsuse mõõtmiseks kohandatud inimarengu indeksit
(Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI))50, mis toetub eeldatava eluea, hariduse ja
sissetulekute näitajatele.
Interaktiivne veebileht võimaldab analüüsida Eesti ühiskonna muutusi 12 indikaatori alusel.51
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Generations and Gender Programme. Online Data Analysis, http://www.ggp-i.org/online-data-analysis.html.
Neyer, G., Lappegård, T., Vignol, D. Which Gender Equality Matters?
http://www.ggp-i.org/images/stories/GGP_RESEARCH_NOTE_issue3.pdf.
47
Zsolt Spéder, Z. & Balázs Kapitány, B. Why don’t Eastern Europeans have more children?
http://www.ggp-i.org/images/stories/GGP_RESEARCH_NOTE_issue4.pdf.
48
UNESCO e-Atlas of Gender Equality in Education, http://www.app.collinsindicate.com/atlas-gender-education/enus.
49
The OECD Gender Data Portal, http://www.oecd.org/gender/data/.
50
http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-human-development-index-ihdi.
51
International Human Development Indicators, http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/EST.
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5.1. Globaalsed sugude võrdsuse indeksid
Soolise võrdsuse arengu indeks – Gender Developoment Index – GDI
Indeksit arvutav ja ÜRO arenguprogramm
avaldav
alates 1995. a
organisatsioon
Kord aastas
http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi

Valdkond
Tervis
Haridus
Elukvaliteet

Indikaatorid
Naiste ja meeste eeldatav eluiga sünnihetkel
Tütar- ja poisslaste eeldatav õpiaastate arv,
25-aastaste ja vanemate naiste ja meeste keskmine osalemine õppes
Riiklik kogutulu inimese kohta

Soolise ebavõrdsuse indeks – Gender Inequality Index – GII
Indeksit arvutav ja ÜRO arenguprogramm
avaldav
Alates 2010. a
organisatsioon
Kord aastas
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii

Valdkond
Reproduktiivtervis

Indikaatorid
Emade suremuskordaja
Noorukite sündimuskordaja
Võimustamine
Naiste osakaal parlamendis
Üle 25-aastaste keskharidusega naiste ja meeste arv
Majanduslik staatus 15-aastaste ja vanemate naiste ja meeste osalemine tööturul
Soolise lõhe indeks – Global Gender Gap Index – GGGI
Indeksit arvutav ja Maailma Majandusfoorum
avaldav
Alates 2006. a
organisatsioon
135 riiki
http://reports.weforum.org/global-gender-gapreport-2014/

Valdkond,
Indikaatorid
alaindeksid
Majanduslik aktiivsus Naiste ja meeste osalemine tööjõus, sooline palgalõhe
ja võimalused
samalaadsete tööde puhul, naiste sissetulekute osakaal võrreldes

meeste keskmise sissetulekuga, naissoost seadusloojate,
vanemametnike
ja
juhtide
osakaal,
naiste
osakaal
erialaspetsialistide ja tehniliste töötajate hulgas
Poliitiline
võim(ustamine)
Haridustulemused

Tervis ja heaolu

Naissoost ministrite arv, naiste osakaal parlamendis, naised
kõrgemate riigiametnikena ja juhtimistasandil, aastate arv, mil
riigipea on (viimase 50 aasta jooksul) olnud naine
Kirjaoskuse tase, erinevatel haridusastmetele õppima asunud
naiste ja meeste osakaalud vanuserühmas
Poisslaste elussündide arv 100 tütarlapse elussünni kohta
Naiste ja meeste tervena elatud aastate arv

Peale riikliku statistika kogutakse andmeid arvamusuuringutega 104 maa 9000 ärijuhi seas.
Indeksis kasutatavad indikaatorid näitavad naiste osakaalu võrreldes meestega, st hinnatakse vaid
seda, kas ja kuivõrd on naiste olukord meestega võrreldes halvem. Seetõttu peetakse näiteks olukordi,
kus naised näitavad tunduvalt paremaid tulemusi kui mehed, tulemuste võrdsuse saavutamiseks.
Indeksi arvutamise ideoloogia lähtub ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise
konventsiooni ja Pekingi tegevuskava põhimõtetest ja toob välja naistele seatud takistuste olemasolu.
Põhjalikum teave indeksi arvutamise lähtekohtade ja riikide näitajate kohta on avaldatud 2013. a
aruandes.52
2014. a analüüsitud 142 riigi hulgas on Eesti oma soolise võrdsuse tasemelt 62. kohal. Esiviisikus on
Island, Soome, Norra, Rootsi ja Taani. Läti ja Leedu asuvad 15. ja 44. kohal. EL liikmesriikidest on
naistele seatud takistusi rohkem kui Eestis Rumeenias, Slovakkias, Kreekas, Ungaris, Küprosel ja
Tšehhis.

Naiste majandusvõimaluste indeks – Women’s Economic Opportunity Index – WEO

Indeksit arvutav ja Ajakirja The Economist infokeskus (The Economist Intelligence Unit )
avaldav
Alates 2010. a
organisatsioon
kord aastas
128 riiki
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=weoinde
x2012

Valdkond
Tööpoliitika
tegelikkus

52

26 indikaatorit
Indikaatorid
ja a) Rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonide nr 100 ja 111
ratifitseerimine
Emadus- ja isaduspuhkuse pikkus ja tasustatus
Naistele keelatud tööd
Erinevus naiste ja meeste pensionieas
b) Võrdse tasu võrdse töö eest ja diskrimineerimise keelu kehtivus ja
rakendamine; naiste diskrimineerimise tase töökohal de facto;

World Economic Forum. The Global Gender gap Report 2013. Insight Report,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf.

lastehoiuteenuste kättesaadavus, maksumus ja kvaliteet, sh laiendatud
pereliikmete pakutav lastehoid
Juurdepääs
Naiste
juurdepääs
laenudele
ja
finantsprogrammidele,
finantsidele
finantsteenustele
Erasektori laenukoormus osakaaluna SKT-st
Haridus ja koolitus Eeldatavate õppeaastate pikkus naistel põhi- ja kesktasemel, kolmanda
taseme hariduse pikkus, naiste kirjaoskus, valitsuse ja valitsusväliste
programmide olemasolu, mis pakuvad toetust, koolitusi keskmise
suurusega ja väikeettevõtetele
Naiste õiguslik ja Naistevastase vägivallaga tegelemine (õigusliku kaitse olemasolu)
sotsiaalne staatus Liikumisvabadus, õigus omandile nii juriidiliselt kui ka tegelikkuses,
noorte naiste sündimuskordaja, ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi
vormide kaotamise konventsiooni ratifitseerimine
Üldine ettevõtlus- Õiguslik keskkond
keskkond
Ettevõtlusega alustamise lihtsus/keerukus, sh vajalik miinimumkapital
Infrastruktuuursed riskid
Mobiiltelefonid 100 elaniku kohta
Põhjalikum ülevaade indeksi koostamise põhimõtetest, valitud indikaatoritest ja iga riigi profiilist
on toodud 2010. a aruandes.53
Soolise õigluse indeks – Gender Equity Index – GEI
Indeksit arvutav ja avaldav Rahvusvaheline mittetulundussektori organisatsioonide
organisatsioon
võrgustik Social Watch
Alates 2007. a
171 riiki
http://www.socialwatch.org/node/14365
Valdkond, alaindeks
Haridus
Osalemine majanduses

Poliitikas osalemine

Indikaatorid
Naiste osalemine põhi-, kesk- ja kõrghariduses
Sooline tööjõu lõhe
Naiste ja meeste osakaal tasustatud
põllumajandus
Naiste ja meeste sissetulekute suhe

töödel,

v.a

Naiste arv parlamendis ja valitsuses, seadusloojate,
tippametnike ja juhtide, erialaspetsialistide ja tehniliste
töötajate hulgas

Indeks on üles ehitatud näitajatele, mis võrdlevad naiste olukorda meeste omaga valdkondades,
mis on ebasoodsamad naistele. Indeks ei iseloomusta meeste ebasoodsamat olukorda.
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD, Organization for Economic Co-operation
and Development) on välja arendanud sotsiaalsete institutsioonide ja soolise võrdõiguslikkuse

53

Women’s economic opportunity. A new global index and ranking,
http://graphics.eiu.com/upload/weo_report_June_2010.pdf.

indeksi SIGI (Social Institutsions and Gender Index),54 milles on 12 indikaatorit rühmitatud
järgmiste teemade alla: perekonnaõigus, füüsiline puutumatus, poegade eelistamine,
kodanikuvabadused ja õigus omandile. Indeksit arvutatakse 160 riigi kohta, kes ei kuulu OECD-sse.
Lisaks interaktiivsel veebilehel kirjeldatud indikaatoritele on selgitatud ka indeksi koostamise ja
indikaatorite valiku põhimõtted.55
OECD arengukeskus on algatanud veebilehe Wikigender, vahendamaks teavet ja teadmisi soolise
võrdõiguslikkuse teemavaldkondadest, rõhutades eelkõige norme, traditsioone, kultuurilisi
praktikaid, mis tingivad soolist ebavõrdsust. Hariduse, tervise, naistevastase vägivalla, tööelu
valdkonna terminiseletused on avaldatud analoogiliselt Vikipeediaga.56

54

The OECD Social Institutions and Gender Index, http://genderindex.org/.
http://www.oecd.org/social/poverty/theoecdsocialinstitutionsandgenderindex.htm#construction.
55
Branisa, B., Klasen, S., Ziegler, M. (2009) The Construction of the Social Institutions and Gender Index (SIGI).
56
Wikigender, http://www.wikigender.org/index.php/Special:CategoryList.

5.2. Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse indeks
Soolise võrdõiguslikkuse indeks – Gender Equality Index
Indeksit arvutav ja avaldav organisatsioon

Valdkond, alaindeks
Töö – naiste ja meeste staatus tööturul

Raha
–
sooline
ebavõrdsus
finantsressursside
omamises
ja
majanduslikus olukorras
Teadmised – erinevused naiste ja meeste
hariduses ja koolitustes
Aeg – sooline tasakaal majanduslikule,
hoolduskohustustega seotud ja muudele
sotsiaalsete
tegevustele
(kultuurilised,
vabatahtlik tegevus jms) kuluvas ajas
Võim - soolise võrdõiguslikkuse arengu
mõjutatus naiste väiksemast osalemisest
otsustustasanditel
Tervis – soolised lõhed terviseolukorras ja
tervishoiuteenuste kasutamises

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
EIGE – European Institute for Gender Equality
Alates 2010
EL liikmesriigid
http://eige.europa.eu/content/activities/genderequality-index
Indikaatorid, osaindeksid
Soolised erinevused tööhõivemääras, tööelu
pikkuses,
tööturu
horisontaalne
sooline
segregatsioon, tööelu kvaliteet, sh tööaja paindlikkus,
täienduskoolitused töökohal, töötervishoid ja ohutus

Sooline ebavõrdsus töötasus ja sissetulekutes,
vaesusriskis, sissetulekute jagunemises
Kolmanda taseme hariduses osalemine, sooline
segregatsioon hariduses ja elukestvas õppes
Erinevused naiste ja meeste tasustamata töödele
kuluvas ajas, sh laste- ja pere eest hoolitsemine,
erinevused
vabas
ajas,
erinevused
kultuuritarbimisele ja heategevusele kuluvas ajas
Lõhed naiste ja meeste esindatuses/osakaalus
poliitikas ja majanduses
Soolised erinevused enda tervisele antavas
hinnangus, eeldatavas elueas, tervena elatud
aastates;
vajalike
tervishoiuteenuste
ja
hambaravi kasutamine

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi väljatöötatud indeksi eesmärk on mõõta soolist
võrdõiguslikkust nendes valdkondades, mida peetakse prioriteetseteks EL poliitikates ja
strateegiates. Indeks mõõdab püstitatud eesmärkide saavutamist tööelu, majandusliku
sõltumatuse, teadmiste ja hariduse, ajakasutusressursside, otsustustasandil osalemise ehk võimu
ning tervise valdkonnas.
Indeks mõõdab soolisi lõhesid ja soolise võrdsuse saavutatuse taset skaalal 1–100. Kui näiteks
mingis valdkonnas on naiste ja meeste osakaal võrdne, annab see 100 punkti. Näiteks valdkonnas
„teadmised“ tähendab see seda, et ühiskonnas on haritud inimeste osakaal kõrge ning samal ajal
on haritud naiste osatähtsus kõigi naiste seas ning haritud meeste osatähtsus kõigi meeste seas
võrdsed.57
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Paats, M. Kuidas mõõta soolist võrdõiguslikkust?,
http://www.svv.ee/failid/Kuidas%20moota%20soolist%20vordoiguslikkust%20%28Merle%20Paats%29.pdf.

Indeksi juurde kuuluvad kaks kaasnevat teemat: intersektsionaalsuse ja naistevastase vägivalla
arvestamine.
Kuna naised ja mehed ei moodusta kahte homogeenset, ühetaolist sotsiaalset rühma ning soolist
ebavõrdsust mingis valdkonnas mõjutavad ka muud gruppidesisesed tunnused – vanus, rahvus,
perekonnaseis jms –, on kavandatud 2015. a indeksi arvutamisel arvestada peale soolõhede ka
muid ebavõrdsusi.
Naistevastane sooideoloogiapõhine vägivald (gender based violence against women) on tihedalt
seotud naiste ja meeste suhtes kehtivate hoiakute, normide ja stereotüüpidega, olles ühtaegu nii
soolise ebavõrdsuse tagajärg kui ka põhjus. (Nt agressiivsus kuulub rohkem meheliku kui naiseliku
käitumiskultuuri juurde.) EIGE uuringus58 analüüsiti ja hinnati enam kui 150 administratiivset
andmekogu ja 100 statistilist andmebaasi politsei, õiguskaitse, tervishoiu, sotsiaalteenuste
kogutud andmete ja allikate kvaliteeti ja võrreldavust Euroopa Liidus59 ning tehti kindlaks
meetmed, mida on vaja võtta võrreldavate andmete kogumiseks soopõhise vägivalla kohta.
Liikmesriikide statistilised andmekogud soolisusega seotud e soolise vägivalla kohta EL 28 riigis on
avaldatud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi veebis60 vägivallavormide (seksuaalne
rünnak, vägistamine, seksuaalne ahistamine, intiimpartnerite vägivald ja jälitamine) ja neid
koguvate institutsioonide kaupa.

6. Rahvusvahelised uuringud sootundlike indikaatorite infoallikatena
Kuna enamasti on uuringute mikroandmed – konkreetsed sagedusjaotused küsimuste (tunnuste)
kaupa toodud tavaliselt uuringute veebilehtedel, võimaldavad need jälgida ka andmeid Eesti
arengu kohta.

6.1. Väärtuste uuringud
Maailma väärtuste uuring (WVS, World Values Survey)61 on hoiakute, väärtuste ja uskumuste sotsiaalkultuuriliste ja poliitiliste muutuste ülemaailmne uuring, mida teeb maailma juhtivates
ülikoolides töötavate uurijate võrgustik. Uurimus katab enam kui 90 riiki. Alates 1981. a on olnud
kuus uurimuste lainet (viimane neist 2010–2012, järgmine 2016–2018), mis võimaldavad jälgida
väärtuste muutust nii ajalises kui ka kultuurilises lõikes. Eesti on osalenud maailma väärtuste
uurimuses alates 1990. a.
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Administrative data sources on GBV in the EU, http://eige.europa.eu/gender-basedviolence/administrative-datasources/about.
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Kaardistamisvahend, mis annab ülevaate soolist vägivalda käsitlevaid andmeid sisaldavate peamiste haldusandmete
allikate ja statistiliste andmekogude hetkeseisust liidu tasandil, http://eige.europa.eu/gender-basedviolence/administrative-datasources.
60
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrativedatasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product.
61
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.

Hoiakute uurimiseks esitatakse tavaliselt erinevaid väiteid, mille kohta vastajad annavad oma
nõustumis- mittenõustumishinnangu viiepallisel skaalal. Uuringuga saab ülevaate üldisest
kultuuriruumist, vaimsest keskkonnast ning sellest, millest inimesed elus juhinduvad, sealhulgas
suhtumisest naiste ja meeste rollidesse ning sugude võrdsusesse.
Senised uurimused näitavad, et sugude võrdsuse toetamine ei ole ainult demokratiseerumise
tagajärg vaid osa laiematest kultuurilistest muutustest ja massilistest nõudmistest institutsioonide
demokratiseerumisele.
Kuigi suur osa maailma rahvastikust usub, et mehed on paremad poliitilised liidrid kui naised, ei
toeta seda arvamust arenenud tööstusriigid ja vähemarenenud riikide noored. Väärtusuuringutest
on selgunud, et üheks põhimõttelisemaks kümmekonna aasta jooksul toimunud väärtuste
muutuseks ühiskonnas on muutused inimeste hoiakutes naiste sotsiaalsete rollide suhtes.62
Maailma väärtuste uuringu järgi paigutub Eesti oma väärtuste alusel endiste kommunistlike riikide
hulka ja ei ole oma asendit viimase 20 aasta jooksul oluliselt muutnud.
Euroopa väärtuste uuring (European Values Study – EVS)63 uurib väärtuste erisusi, sarnasusi ja
nende muutumist eelkõige erinevates Euroopa ühiskondades. Suuremahulist riikidevahelist
küsitlusuuringut korraldatakse iga üheksa aasta tagant alates 1981. a. Eestis koguti andmeid 1990.,
1999. ja 2008. a.
Allpool on näide sellest, kuidas Euroopa väärtuste uuringu andmetel on Eestis muutunud elanike
seisukohad väite „Kui töökohti napib, peab meestel olema suurem õigus töökohtadele kui naistel“
suhtes.
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http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.
http://www.europeanvaluesstudy.eu.
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Uuringutulemuste analüüsil tuleb arvestada seda, et väärtused ei mõjuta inimtegevust otseselt,
vaid kaudselt, hoiakute ja eesmärkide kaudu. Sama kaudne mõju kehtib ühiskonna tasandil, kus
väärtused määravad ära normid ja jagatud eesmärgid, mis kujundavad ja juhivad kollektiivset
käitumist. Hoiakud kujutavad endast olulist tegurit nii sooliste käitumismustrite kujundamisel kui
ka peegeldavad tegelikke soosuhteid ühiskonnas.

6.2. Euroopa Komisjoni teemauuringud
Euroopa Liidu tööjõu-uuringu (European Union Labour Force Survey, EU LFS)65 aluseks on
sellekohane Euroopa Liidu määrus,66 mille järgi on kõik liikmesriigid kohustatud iga aasta II
kvartalis korraldama Euroopa Liidu nõuetele vastava tööjõu-uuringu ja edastama selle andmed
Euroopa Liidu statistikaametile (Eurostat).
Uuringu eesmärk on saada võrreldav statistiline teave kõigi liikmesriikide tööhõive, töötuse
taseme ja trendide kohta.
Uurimuste mikroandmed on lisaks liikmesriikidele olemas ka Norra ja Šveitsi kohta. Andmed on
kättesaadavad Eurostati andmebaasis märksõnade tööhõive ja töötus all, eristatavad soo, vanuse,
haridustaseme majandusliku aktiivsuse ja ametkohtade kaupa. Andmeid uuendatakse regulaarselt.
Ühiskondlik sissetuleku ja elamistingimuste statistika (Community Statistics on Income and Living
Conditions, EU-SILC) on Euroopa Liidus eksisteerivate vaesust ja ebavõrdsust käsitlevate igaaastaste võrreldavate andmete peamine allikas. Uurimust alustati 2004. a. Isikutasandi
longituudandmeid töö, hariduse, tervise ja sissetulekute kohta analüüsitakse iga nelja aasta
tagant. Tulemustega saab tutvuda Eurostati veebilehel.67

64

Saar, A. Maailm toimub. Ettekanne ENÜ seminaril.
European Union Labour Force Survey, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/lfs.
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Council Regulation No 3711/91/EEC of 16.12.1991, Council Regulation (EEC) No. 577/98 of 9 March 1998.
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European Union Statistics on Income and Living Conditions,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc.
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Täiskasvanuhariduse uuringut (Adult Education Survey) korraldatakse iga viie aasta tagant (2007,
2011). Järgmine uuring, mis käsitleb täiskasvanute osalemist või mitteosalemist elukestvas õppes,
toimub 1. juulist 2016 kuni 31. märtsini 2017.68
Euroopa Liidu terviseuuringuga69 (European Health Interview Survey, EHIS) kogutakse
andmestikku, mis võimaldab terviklikult hinnata rahvastiku terviseseisundit eri
rahvastikurühmades ning uurida terviseseisundi ja sotsiaalmajanduslike ja muude tunnuste
vahelisi seoseid. Uuringut korraldatakse iga viie aasta järel. (Eestis 2006, 2014)
Euroopa töötasude struktuuri uuringut (The European Union Structure of Earnings Survey, SES)
korraldatakse komisjoni määruse kohaselt70 ja uuendatakse iga nelja aasta tagant. Juurdepääs
mikroandmetele on reguleeritud.71
Eurostat avaldab soolise võrdõiguslikkuse teemaga seotud statistilisi analüüse, nt soolõhe kohta.72
Ühtlasi tuuakse ära indikaatori arvutamise põhimõtted, seotud dokumendid jms.
EL õigusaktidega on ühtlustatud andmete kogumine rahvastikusündmuste, töö ja sotsiaalelu,
palga,73 sotsiaalkaitse ja tervishoiu,74 vaesuse (Laekeni indikaatorid), hariduse75 jne valdkondades.

6.3. Töö- ja elamistingimuste parandamise Euroopa fondi Eurofound uuringud
Töö- ja elamistingimuste parandamise Euroopa fond (The European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound) on EL organisatsioon, kes korraldab
arvukalt Euroopa riikide töö- ja sotsiaalseid tingimusi käsitlevaid uurimusi.76
Uurimustel on esinduslikud valimid ja mitu uurimislainet, mis võimaldavad analüüsida riikide
arengusuundumusi, küsimustikud põhinevad teaduslikel alustel ja arvestavad Euroopa
poliitikavajadusi, tulemused kättesaadavad uuringutulemuste kaardistamise vahendi77 kaudu.
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Eurofound avaldab aruannete ja kokkuvõtetena78 ka põhjalikke analüüse ja uuringu tulemuste
taustatõlgendusi.79
Euroopa elukvaliteedi uuringud (European Quality of Life Survey, EQLS), mida on korraldatud
2003., 2007. ja 2011–2012. aastal, annavad ülevaatliku pildi Euroopa riikide elamistingimustest.
Uuringus käsitletakse elukvaliteedi eri tahkude objektiivseid ja subjektiivseid näitajaid.
Euroopa elukvaliteedi uuringutest ja muudest lisaallikatest pärit andmed on Eurofoundi
elukvaliteedi statistikanäitajate elektroonilise andmebaasi aluseks.
Euroopa elukvaliteedi uuringu 2012 visualiseeritud võrdlustulemused80 võimaldavad iga küsimuse
puhul sortida ja kuvada vastuseid (skaalasid) sugude kaupa. Üheks küsimusteringiks on töö ja
pereelu tasakaal.
Euroopa töötingimuste uuring (EWCS) on kõige kauem korraldatud uuring, mis on teabeallikaks
andmete hankimiseks töötingimuste ning töösuhte- ja töötamise kvaliteedi kohta. Alates 1990. a
toimunud viie küsitluskorraga uuring võimaldab jälgida Euroopa töötingimuste pikaajalisi
suundumusi. Käsitletavad teemad on muu hulgas tööhõive liik, tööaja kestus ja korraldus,
töökorraldus, haridus ja koolitus, füüsikalised ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, töötervishoid ja
tööohutus, töötajate osalus, töö ja eraelu tasakaal, töötasu ja majanduslik kindlustatus ning töö ja
tervis.81 13 teema alla kuuluvad nii töö ja pereelu ühitamise kui ka vägivalla-, ahistamis- ja
diskrimineerimiskogemusi puudutavad küsimused.
Näiteks on 2010. a uuringu andmetel töötamise käigus saanud sõnalise solvangu osaliseks 17,3%
naisi ja 14,1% mehi; ähvardusi ja alandavat käitumist on kogenud 7,4% naisi ja 3,7% mehi ning
tagakiusamist või ahistamist kogenud 2,8% naistest ja 0,4% meestest. Diskrimineerimiskogemused
tööl on koondatud üheks indeksiks.
Saadud vastuseid riikide võrdluses on võimalik analüüsida ja alla laadida soo, vanuse, tööalase
staatuse, organisatsiooni tegevusvaldkonna ja kutsealade kaupa.
Eurofoundi uuringutulemuste visualiseerimine – uuringutulemuste kaardistamine82 annab täieliku
juurdepääsu kõikidele Euroopa töötingimuste viienda uuringu andmetele, mis on esitatud
graafilises vormis ja kujutavad töötingimuste muutusi aastatel 1991–2010. Ühtlasi saab kõigi
uuringuküsimuste kohta saadud andmeid sidustöötlusel analüüsida.
78
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Euroopa ettevõtete uuringut83 (The European Company Survey, ECS) korraldatakse iga nelja aasta
järel (2004-2005, 2009, 2013). Uuringu aluseks on nii juhtide/personalijuhtide kui ka töötajate
esindajate arvamused, mis puudutavad tööaja korraldust ning töö ja eraelu tasakaalu ettevõtte
tasandil, paindlikkuse eri vorme, sh tööaja ja töölepingu paindlikkust, muutuvat tasu ja osalust
finantsküsimustes, samuti kaasnevaid personalimeetmeid ning töökoha sotsiaaldialoogi laadi ja
kvaliteeti. Ühtlasi küsitakse arvamusi töökoha korralduse, innovatsiooni, töötajate osaluse ja
sotsiaaldialoogi küsimustes. Uuring annab üldise ettekujutuse olukorrast, aga ei puuduta
sooaspekte.

Eurofoundi Euroopa tööelu vaatluskeskus EurWORK avaldab ekspertanalüüse, võrdlusuuringuid,
artikleid ja aastaülevaateid ning liikmesriikidekeskseid materjale, millest on võimalik
märksõnaotsinguga leida soolise võrdõiguslikkuse teemaga seotud materjale (nt palgalõhe,
otsustustasandi sooline tasakaal, töö ja pereelu ühitamine).
Nt 2014. a uurimusest sotsiaalpartnerite tegevustest/poliitikatest soolise võrdsuse edendamiseks
ilmneb, et Eesti koos Horvaatia, Malta, Poola ja Leeduga on EL liikmesriigid, kus (2013–2014)
puuduvad nii sotsiaalpartnerite84 organisatsioonisisesed kui ka organisatsioonidevahelised
kokkulepped soolise võrdsuse edendamiseks, sh tegelemaks soorollide, naiste osalusega
otsustustasandil, töö ja pereelu ühitamise ja palgalõhedega, samuti ei ole naised esindatud
ametiühingute tipptasandil.85 Nii mõnigi kord juhtub, et Eestist lihtsalt ei laeku andmeid.86
Eurofoundi veebilehel87 avaldatakse ka uuringuid, mida on tehtud EL liikmesriikides.

6.4. Eurobaromeeter – Euroopa avaliku arvamuse uuringud
Selleks, et tegelikkust adekvaatselt tõlgendada, paremini mõista kodanike arvamusi ja hoiakuid
ning koguda lisateavet uute poliitikate väljatöötamiseks, korraldatakse Euroopa Liidus
süstemaatilisi avaliku arvamuse uuringuid alates 1974. aastast.
Eurobaromeetri uuringud lähtuvad vajadusest koguda informatsiooni eri sihtrühmadelt erineva
kiiruse ja süvenemisastmega. Nii on välja kujunenud uuringute liigid:

standarduuring (Standard Eurobarometer) korraldatakse kaks korda aastas –
kevadel ja sügisel – ja see keskendub eelkõige riigile ja Euroopa Liidule;
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eriuuringud (Special Eurobarometer) keskenduvad teemadele, mida vajavad
Euroopa Komisjoni direktoraadid;

kiiruuringud (Flash Eurobarometer) lähtuvad Euroopa Komisjoni ning muude
Euroopa Liidu institutsioonide ja agentuuride vajadustest ja neis keskendutakse lühidalt ja
konkreetselt ainult ühele teemale;

kvalitatiivuuringud, mida korraldatakse vestlusrühmade või näost näkku tehtavate
süvaintervjuude abil ja mis annavad võimaluse tutvuda põhjalikumalt avaliku arvamusega,
selgitada välja, miks just nii arvatakse. Kvalitatiivne lähenemine täiendab kvantitatiivuuringuid, aga
aitab ka ette valmistada uusi kvantitatiivuuringuid, koostada ankeeti, mis mõõdaks seda, mida
mõõta soovitakse.
Eurobaromeetri eriuuringuid, kiiruuringuid ja kvalitatiivuuringuid avalikustatakse kõiki riike
hõlmavate koondaruannetena ja iga riigi faktiandmetena võrdluses EL keskmiste näitajatega.
Eriuuringute näiteid:
Sooline võrdsus Euroopa Liidus 2009 (Gender equality in the EU in 2009),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_326_en.pdf.
Diskrimineerimine Euroopa Liidus 2012a (Discrimination in the EU in 2012,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf.
Naised otsustamistasandil (Women in Decision-Making Positions),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf.
Naistevastane perevägivald (Domestic Violence against Women),
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_344_en.pdf.
Kiiruuring
Naised ja soolised ebavõrdsused majanduskriisi kontekstis (Women and Gender Inequalities in the
Context of the Crisis),
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/femme/synth_en.pdf.
Eurobaromeetri mikroandmetele ja seotud dokumentidele pääseb ligi andmeteenuste
veebilehe Gesis kaudu.88

7. Eesti soolise võrdõiguslikkuse monitooringud
Eestile iseloomulikku mentaliteeti sugude võrdsuse küsimuses e sooideoloogiat89 kirjeldavad
alates 2003. a käivitatud soolise võrdõiguslikkuse monitooringud. Need on avaliku arvamuse
uuringud, mis annavad suhteliselt ammendava ülevaate ühiskonnas domineerivatest
arusaamadest ning indiviidide ja sotsiaalsete rühmade mõttemallidest, hoiakutest ja
käitumismustritest, mis soolist kihistumist tingivad, aga ka vastanute endi soolisusega seotud
kogemustest tööturul.
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Eurobarometer Data Service Gesis, http://www.gesis.org/en/eurobarometer/home/.
Sooideoloogia mõistega tähistatakse ühiskonnas kehtivaid hoiakuid, väärtusi ja arusaamu, millised peaksid olema
naiste ja meeste õigused, kohustused ja sobivad rollid ühiskonnas.
89

Monitooringute eesmärk on olnud välja töötada selline indikaatorite kogum, mis aitab mõtestada
naiste ja meeste käitumise tendentse ja väärtushoiakuid ning kehtivaid stereotüüpe.
Monitooringuid on korraldatud 2003.,90 2005.,91 2009.92 ja 2013. a.93
Monitooringutega on välja selgitatud arvamusi ja hoiakuid hariduse ja töö, pereelu, toimetuleku,
poliitika ja vägivalla kohta ning seda, kuidas tajutakse soolist ebavõrdsust ühiskonnas.
Hoiakute uurimine on oluline, sest ideed ja kogemused muudavad ümbritsevat maailma ja
vastupidi, muutuv maailm meie ümber muudab meie ideid ja arusaamu. Hoolimata soosuhetega
seotud hoiakute olulisusest ei võimalda muutused andmekogumisel (küsimuste sõnastus, skaalad)
moodustada monitooringutest ühtset statistilist andmebaasi ja lülitada neid riiklikku
statistikasüsteemi.

8. Eesti Statistikaameti uuringuid
Eesti ajakasutuse uuring94 on mitme eesmärgiga baasuuring, mille abil on võimalik saada
ülevaadet inimeste ajakasutusest (tasuline töö, majapidamistööd, vaba aeg jms) ning naiste ja
meeste ajakasutuse erinevusest. Uuringut on tehtud aastatel 1999–2000 ja 2009–2010. Uuringu
kohta on ilmunud analüütiline kogumik95 ja väljaanne „Mehe kodu on maailm, naise maailm on
kodu?“.96
Eesti tööjõu-uuringuga97 (ETU) kogutakse andmeid elanike tööhõive, töötuse, tööolude ja tööturu
muutuste kohta.
Eesti sotsiaaluuringuga98 (ESU; läbiviija: Statistikaamet) kogutakse andmeid nii leibkonna- kui ka
isikupõhiselt ja see hõlmab elamistingimusi, tervist, tööd ja tööotsinguid, sissetulekut,
majanduslikku heaolu. ESU on Eesti haru üleeuroopalisest sissetulekute ja elamistingimuste
uuringust EU-SILC (Euroopa Liidu sissetulekute ja elamistingimuste statistikasüsteem) ning seda
hakati korraldama 2004. aastast.

90

Pettai, I., Proos, I. (2003) Indikaatorite süsteem ja monitooring soolisest võrdõiguslikkusest Eestis. Eesti Avatud
Ühiskonna Instituut. EV Sotsiaalministeerium, Tallinn, 2003,
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/vo_monitooring_2003.pdf.
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Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut ja EV Sotsiaalministeerium. (2006) Soolise võrdõiguslikkuse
monitooring 2005, Tallinna Ülikool, Tallinn,
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/svo_monitooring_2005.pdf.
92
Vaike Vainu, V., Järviste, L., Biin, H. (2010) Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009. Sotsiaalministeeriumi
toimetised nr 1/2010,
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Valjaanded/toimetised_20101.pdf.
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Roosalu, T. (Toim) (2014) Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 .Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2014,
Tallinn,
http://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf.
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http://www.stat.ee/ajakasutus.
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Statistikaamet. (2012) Eesti rahvastiku ajakasutus, http://www.stat.ee/63888.
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Statistikaamet (2011) Mehe kodu on maailm, naise maailm on kodu?“, http://www.stat.ee/49433.
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Statistikaamet. Tööjõu uuring (ETU), http://www.stat.ee/51920.
98
Statistikaamet, http://www.stat.ee/28854.

NB! Tuleb arvestada, et küsitlustega kogutud arvamused ei ennusta eriti tegelikku käitumist. Kuna
inimeste hulgas on juba olemas ettekujutus, eelarvamus selle kohta, mida enamus arvab või mida
peetakse „õigeks“ arvamuseks, püüavad nad vastata sellel oletusele vastavalt.

9. Mida teha riigi tasandil
Riiklik statistiline süsteem ja poliitilised prioriteedid on vastastikku seotud: riik loob statistikat
vastavalt ametlikule poliitikale, samal ajal saab statistiline ja sotsioloogiline info sundida poliitikuid
nägema reaalseid probleeme ja otsima olukordadele efektiivsemaid lahendusi. Sooliselt eristatav
statistika muudab nähtavamaks teadlikult või alateadlikult eiratud, eelarvamustega toidetud või
muul põhjusel varjatud sotsiaalsed ebakohad.
Heaks tavaks on saamas, et rahvastikuprotsesse puudutavaid andmeid esitatakse sooti. Ideaalis
peaks sookategooria kajastuma kõikides ühiskonnaelu valdkondades, mille kohta esitatakse
isikuandmeid ja mille puhul analüüsitakse tagajärgi.
Adekvaatse sootundliku statistika tootmine peaks läbima kogu ametlikku statistikasüsteemi nii, et
eri valdkondade ametnikud pääseksid võimalikult kerge vaevaga andmete ja näitajateni, mida nad
oma töös vajavad. Kogu statistika isikute kohta peaks olema kogutud ja töödeldud sookategooriat
arvestades.
Kõik tunnused ja muutujad peaks olema esitatud ja analüüsitud nii, et sugu oleks peamine ja
üldine klassifikaator. See kannab ühest küljest andmekvaliteedi tõstmise eesmärki, teisest küljest
on sugude kaupa kogutav statistika vajalik vahend (infoallikas) poliitiliste programmide, projektide
ja strateegiate kavandamisel. Põhimõtet on rõhutatud ka Euroopa statistikaprogrammis 2013–
2017: „Selleks et reageerida õigesti poliitika kujundamise nõudmistele, tuleb vajaduse korral
tagada sooliselt eristatud andmed. Nendes sotsiaalpoliitika võtmevaldkondades, kus kodanikud
on tähelepanu keskmes, nähakse ette statistika eristamine sooliselt nende vähemusrühmade
puhul, kes pakuvad sotsiaalpoliitika kujundajatele erilist huvi.“99
Eesti kuulub nende riikide hulka, kus puuduvad ühtsed reeglid, juhised sotsiaaluuringutega
kogutud andmete säilitamise, taaskasutamise ja avaliku juurdepääsu asjus uuringute rahastajate,
ülikoolide,
uurimisorganisatsioonide,
teadusajakirjade,
teadusühenduste
ja
muude
teadmusloojate jaoks. Põhjuseks on enamasti sellise poliitika puudumine ja andmete jagamise
kultuuri puudumine. Uurijad ja rahastajad peavad andmeid eraomandiks.100
Käivitada tuleks selline statistikaprogramm, mis tagaks statistika keskendumise ka sellisele teabele,
mida on vaja ühe selgepiirilise sotsiaalpoliitika alavaldkonna – soolise võrdõiguslikkuse poliitika –
kavandamiseks, rakendamiseks, seireks ja hindamiseks. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise
poliitika kuulub võrdväärselt majanduskasvu, sotsiaalse ühtekuuluvuse, üleilmastumise ja
kliimamuutuste kõrval EL strateegiliste prioriteetide hulka.
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Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 99/2013, 15. jaanuar 2013, Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017
kohta,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1417895194971&uri=CELEX:32013R0099.
100
Vigdis Kvalheim, V., Kvamme,T. Policies for Sharing Research Data in Social Sciences and Humanities. A survey
about research funders’ data policies. Norwegian Social Science Data Services (NSD),
http://ifdo.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/ifdo_survey_report.pdf .

Sisuliselt on tegemist vajadusega sootundlike andmete ja näitajate järele, mis toetaksid lõimuvaid
poliitikavaldkondi (haridus, tööhõive, sotsiaalkindlustus, keskkonnakaitse jms).
Kõik sootundlikke indikaatoreid peegeldavad näitajad peaksid olema ligipääsetavad ühtsest
teemaportaalist.
Selleks, et võimaldada juurdepääs avaliku sektori tellitud ning tehtud uurimustele ja analüüsidele,
tuleb luua süsteem, mis koguks ja avaldaks annoteeritud nimestikke nii kavandatavatest kui ka
juba tehtud uuringutest ja suunaks asjakohaste uuringute alusel loodud andmekogude juurde. See
väldiks kordusi, kattuvusi ning hoiaks kokku nii ametnike, teadurite kui ka poliitikakujundajate
aega ja vaeva.

10. Kasulikke linke
10.1. Juhendid soopõhise statistika loomiseks
Arvukalt on välja töötatud rahvusvahelisi standardeid ja juhendeid soopõhise/sootundliku
statistika loomiseks, mis sisaldavad näitajate definitsioone ja klassifikatsioone, andmekogumise
meetodeid, küsimuste vormistamist jms.
Üheks nüüdisaegsemaks on ÜRO statistikaosakonna avaldatud käsiraamat sooaspektide
integreerimisest statistikasse.101 Selles on toodud põhilised terminid ja nende definitsioonid, antud
ülevaade soopõhise statistika kasutajatest, sooaspektide integreerimisest statistikasse, nende
arvestamisest andmete kogumisel ning sootundliku statistika analüüsist ja esitamisest.
Gender statistics manual Integrating a gender perspective into statistics,
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/.
Developing Gender Statistics: A Practical Tool Reference manual prepared by the UNECE Task
Force on Gender Statistics Training for Statisticians with contributions from various experts,
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.pdf.
Hedman, B., Perucci, F., Sundström, P., (1996) Engendering Statistics. A Tool for Change
Statistics Sweden 1996,
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_1996A01_BR_X93%C3%96P9601.pdf.
Üha enam on suurenenud teabevajadus liitindeksite järele nii akadeemilistes ringkondades,
meedias kui ka poliitikakujundajate hulgas. OECD väljaanne sisaldab liitindeksite konstrueerimise
põhimõtteid ja tegevusjuhendit:
Handbook on Constructing Compoosite Indicators. Methodology and User Guide,102
http://www.oecd.org/std/42495745.pdf.
101

Gender statistics manual Integrating a gender perspective into statistics,
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual/.
102
OECD, European Commission, Joint Research Centre, Handbook on Constructing Composite Indicators:
Methodology and User Guide, by Nardo, M. M. Saisana, A. Saltelli and S. Tarantola (EC/JRC), A. Hoffman and E.
Giovannini (OECD), OECD publication Code: 302008251E1.

Sootundlike indikaatorite vajadust on tunnistatud ka kitsamates tegevusvaldkondades, nt
Gender evaluation methodology for Internet and ICTs GEM Tool,
http://www.genderevaluation.net/gem/en/gem_tool/step4c.htm.

10.2. Sootundlikke indikaatoreid sisaldavad rahvusvahelised andmebaasid
UNdata
http://data.un.org/
ÜRO süsteemi kuuluvate rahvusvaheliste organisatsioonide ühine statistikaportaal, mis sisaldab
statistilisi andmekogusid teemadel kuritegevus, haridus, energia, keskkond, rahandus, soopõhine
statistika, tervis, HIV/AIDS, inimareng, tööstus, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia,
tööhõive, rahvamajandus, riikide arenguabi, rahvastik, põgenikud, turism, kaubandus.
Otsingut hõlbustavad riikide profiilid, laiendatud otsivõimalus ja sõnastikud.
Population and Vital Statistics Report
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/default.htm.
Andmed rahvaarvu (koguarvu ja naiste-meeste osakaalu) ning rahvastiku ulatuse kohta viimastel
rahvaloendustel, lisaks ÜRO hinnangulised andmed.
Millennium Development Goals Indicators Database
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx.
Mitme eri rahvusvahelise organisatsiooni kogutud andmete põhjal koostatud andmebaas.
Võrdlustabelid rahvastiku, hariduse, kirjaoskuse, sugude võrdsuse, nälja, vaesuse, sündimuse,
suremuse, AIDSi, tööjõu ja tööpuuduse, keskkonna (metsad, põllud, saastamine) ja
keskkonnakaitse, välisvõlgade ja muude majandusnäitajate, telekommunikatsiooniteenuste ja
personaalarvutite kasutatavuse kohta.
Peacekeeping Statistics
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/.
Sisaldab fakte ja arvandmeid rahuvalveoperatsioonide, väeosadesse ja sõjaväepolitseisse
panustavate riikide, surmajuhtumite ning missioonidel osalejate soolise jagunemise kohta.
Uuendatakse kord kuus.
Women in science
http://goo.gl/TFGmnR.
UNESCO statistikainstituudi koostatud interaktiivne statistikavahend, mis kajastab soolist
ebavõrdsust teaduses, tuues ära rahvusvaheliselt võrreldavad näitajad 200 riigi ja regiooni kohta.
Andmeid saab alla laadida mitmes formaadis.
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) – Global Health Observatory (GHO)
http://www.who.int/gho/en/.
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) globaalse tervise statistika veebikeskkond. GHO
teemalehed käsitlevad maailma terviseprioriteete, nagu tervisega seotud ÜRO aastatuhande
arengueesmärgid, naised ja tervis, suremus ja haigestumus, haiguspuhangud, tervise võrdsus ja
tervishoiusüsteemid. Andmeid on võimalik alla laadida või koostada valitud statistilise näitaja,

terviseteema ja riigi või regiooni põhjal Exceli tabel. Sisaldab teemade järgi jaotatud interaktiivseid
maailmakaarte.
Maailmapanga andmebaas Women, Business and the Law – Creating Economic Opportunity for
women.
http://wbl.worldbank.org/.
Sisaldab kvalitatiivseid andmeid eri riikides kehtivate normide ja tavade kohta, mis on seotud
naiste töötamisena ettevõtjate või töötajatena väljaspool põllumajandust, ning rakendatavatest
meetmetest naiste olukorra parandamiseks.
Maailmapanga ettevõtete uuringu Enterprise surveys. What Businesses Experience. Gender
andmebaas.
http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreTopics/gender.
Sisaldab järgmisi andmeid: naisomanikega ettevõtete osakaal, naistippjuhiga ettevõtete osakaal,
täisajaga töötavate naiste osakaal, täisajaga töötavate naiste osakaal tootmistööliste hulgas, naiste
osakaal administratiivtöötajate hulgas.
Näiteks Eestis oli 2013. a naisomanikega ettevõtteid 35,7% , naistippjuhtidega ettevõtteid 25%.103
ÜRO Euroopa majanduskomisjoni (UNECE) Statistical Database.
http://w3.unece.org/pxweb/.
ÜRO Euroopa majanduskomisjoni struktureeritud statistikaga veebileht. Andmeid on võimalik
otsida nii teemade kui ka riikide kaupa. Mitmemõõtmelised tabelid esitavad andmeid riikide,
erinevate sotsiaalmajanduslike klassifikaatorite ning perioodi järgi. Peamised statistilised näitajad
on majandus, metsandus, transport, soopõhine statistika ja riikide ülevaated.
ÜRO majandusliku ja sotsiaalarengu osakond on avaldanud nimekirja institutsioonidest, mille
andmebaasid sisaldavad sootundlikke näitajaid rahvastiku, perekondade, tervise, hariduse, tööelu,
võimu ja otsustamise, naistevastase vägivalla, keskkonna ja vaesuse kohta.104
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