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1 Üldandmed 

 
1.1 Hankija nimi: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium  
1.2 Hankija aadress: Gonsiori 29, 15027 Tallinn, Eesti Vabariik 
1.3 Hanke eest vastutav isik: Marju Raju 
1.4 Hanke eest vastutava isiku telefon: 6269746 
1.5 Hanke eest vastutava isiku e-post: marju.raju@sm.ee 
1.6 Hankija interneti aadress (URL): http://www.sm.ee  

 
2 Hankelepingu objekt 
2.1 Hanke nimetus: Analüüs „Sooline ja seksuaalne ahistamine tööelus“ 
2.2 Hanke CPV klassifikaator: 73000000-2 
2.3 Hanke lühikirjeldus: Soolise ja seksuaalse ahistamise analüüs, mis koosneb järgmistest 

osadest:  (1) kirjanduse ülevaate koostamine, (2) kvalitatiivse uuringu läbiviimine, (3) 
soovitused teavitusmaterjalide koostamiseks, (4) kvantitatiivse mõõtmisinstrumendi 
koostamine, (5) hinnang mõõtmisinstrumendi piloteerimisele. 

2.4 Hange on jaotatud osadeks: ei 
2.5 Ühispakkumuse lubatavus: jah 
2.6 Hankelepingu kestus: 12/2011 – 12/2013 
2.7 Hange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti või programmiga: ESF 

programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013“ 
 
 
3. Hankega tellitavad teenused, oodatavad tulemused  
 
3.1. Analüüsi lähteülesanne on toodud pakkumiskutse Lisas 1. 
 

 
4. Pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest juhul, ku i: 
 

4.1. Pakkuja või tema seaduslik esindaja on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud 
kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete 
nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste 
süütegude toimepanemises eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi 
õigusaktide alusel kehtiv.  

4.2. Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, äritegevus on peatatud või on ta muus 
sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt.  

4.3. Pakkujal on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike 
maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud 
maksusummalt arvestatud intress (edaspidi  maksuvõlg ) hankemenetluse algamise 
päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud 
arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla 
tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. 

4.4. Pakkuja on esitanud hankijale valeandmeid punktis 5 kehtestatud nõuetele vastavuse 
kohta. 

4.5. Pakkuja ei vasta punktis 5 sätestatud nõuetele. 
4.6. Pakkuja, kelle pakkumuse koostamisel või lepingu täitmisel osaleb isik, kes on 

hankijaga seotud töö- või teenistussuhte alusel. 
 
Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist (pun ktid 4.1- 4.3) tõendab pakkuja 
omapoolse kinnitusega pakkumuses.  
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5. Pakkujale esitatavad nõuded (kvalifitseerimistin gimused)  
 
 
5.1. Pakkuja tehnilisele ja kutsealale pädevusele e sitatavad nõuded 

 
5.1.1. Pakkuja peab olema viimase kolme (2009-2011) aasta jooksul läbi viinud 

Hankeobjektiga sarnaseid (meetodite ja mahu poolest) töid sotsiaalvaldkonnas, mille 
kohta esitab nimekirja koos viidetega täistekstidele Internetis. Nimekirjas loetleda vaid 
pakkumise esitamise ajaks lõpetatud tööd. Kõik loetletud tööd peavad olema teostatud 
kvaliteetselt ja heade teadustöö tavade kohaselt. 
 

5.1.2. Kuna soovime laiapõhjalise teoreetilise taustaga analüüsi, peab pakkuja tagama 
Analüüsi läbiviimise esimeses etapis (kirjanduse ülevaade) lisaks eesti ja inglise 
keelsete materjalide refereerimisele ka algselt (1) prantsuse või saksa ja (2) soome või 
rootsi või norra või taani või islandi keelsete materjalide kasutamise. 

 
5.1.3. Vastavus Andmekaitse Inspektsiooni koostatud nõuetele delikaatsete isikuandmete 

analüüsiks. Kontrollküsimustik: http://www.aki.ee/est/?part=html&id=133 (Andmekaitse 
ja andmeturbe eneseabi küsimustik). 

 
 

5.2. Nõuded uuringurühmale 
 

5.2.1. Pakkuja peab koostama uuringurühma Analüüsi läbiviimiseks, kuhu kuuluvad 
minimaalselt kolm inimest: projektijuht, analüütik ja jurist. Uuringurühma võib kuuluda ka 
rohkem liikmeid. 
 

5.2.2. Projektijuht , kes vastutab kogu analüüsi ja selle etappide juhtimise ning tulemusliku, 
tähtaegse ja nõuetekohase elluviimise eest, sh juhib ja koordineerib uuringurühma tööd, 
vastutab raportite vormistamise ja keelelise korrektsuse eest ning on kontaktisikuks 
lepingu täitmise osas. Nõuded projektijuhile:  

(1) kõrgharidus; 
(2) vähemalt ühe uuringuprojekti juhtimise kogemus;  
(3) eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel. 

 
5.2.3. Analüütik , kes vastutab analüüsi sisulise läbiviimise eest. Nõuded analüütikule: 

(1) kõrgharidus (vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) sotsiaalteaduste   
valdkonnas;  

     (2) töökogemus sotsiaal- või töövaldkonnaga seotud uurimisküsimustega. 
 
5.2.4. Jurist , kes analüüsib soolise ja seksuaalse ahistamisega seotud kohtupraktikaid. 

Nõuded juristile: 
(1) kõrgharidus (vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) õigusteaduses;  
(2) töökogemus sotsiaal- või töövaldkonnaga seotud õigusalaste küsimustega. 
 

5.2.5. Projektijuht võib lisaks projektijuhi ülesannetele täita ka sisulisi analüüsiülesandeid. 
  

5.2.6. Pakkuja esitab pakkumuses uuringurühma täieliku nimekirja koos rollijaotusega. 
 
5.2.7.  Iga uuringurühma liikme kohta on pakkumusse lisatud akadeemiline CV koos 

kinnitusega andmete õigsuse kohta ning nõusolekuga projektis osalemiseks. 
 
 
 



 4

5.2.8. Pakkuja peab olema võimeline lepingu täitmise perioodil uuringurühma liikmeid 
vajadusel (haigus, muu põhjus) asendama uute, sama kvalifikatsiooniga liikmetega. 
Asendamised lepitakse nimeliselt kokku ning need toimuvad tellija nõusolekul. 
 

5.2.9. Pakkumuses esitatud uuringurühma liikmed peavad Pakkumuse võitmise korral olema 
hankelepingu jooksul vajadusel valmis isiklikeks kohtumisteks Sotsiaalministeeriumi 
kontaktisiku ja ekspertidega või suhtlemiseks e-maili ja telefoni teel Analüüsi 
kvaliteetseks, õigeaegseks ja eesmärgipäraseks läbiviimiseks. 

 
5.2.10. Ühispakkujad võivad oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimustele 

vastavuse tõendamiseks tugineda teiste Ühispakkujate pädevusele, kui see on vastava 
kriteeriumi olemusest tulenevalt võimalik. 
 

6. Pakkumusele esitatavad nõuded 
 

6.1. Pakkumuse sisu peab vastama punktis 3 (lisas 1) sätestatud tingimustele ning 
sisaldama punktis 4 ja 5 nõutud kinnitusi. 

6.2. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja 
täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja ning esitavad selle 
tõendamiseks volikirja.  

6.3. Ühispakkujate ühises pakkumuses peab sisalduma kinnitus, et hankelepingu 
täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt.  

  
7. Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakku muse jõus hoidma  

 
7.1. Pakkumus peab olema jõus 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast 

arvates, mille kohta esitab pakkuja kinnituse pakkumuses.  
 

8. Pakkumuse vormistamine 
 

8.1. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. 
8.2. Pakkumus peab sisaldama järgmisi osi: 
8.2.1. Tiitelleht 
8.2.2. Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kinnitus (Vorm I) 
8.2.3. AINULT ÜHISPAKKUMUSTE KORRAL: Ühispakkujate volikirjad ja kinnitus 

solidaarse vastutuse kohta (Vorm II) 
8.2.4. Pakkuja(te) kirjeldus koos viidetega viimase kolme (2009-2011) aasta jooksul läbi 

viinud Hankeobjektiga sarnaste tööde kohta. 
8.2.5. Uuringurühma nimekiri koos rollijaotusega ja uuringurühma liikmete CV-d  
8.2.6. Sisuline pakkumus vastavalt lisas 1 toodud eesmärkidele, uurimisküsimustele ja 

etappidele. 
8.2.7. Analüüsi läbiviimise plaan (projektiplaan), mis sisaldab etappe ja ajakava koos 

vastutavate uuringurühma liikmete nimedega. 
8.2.8. Analüüsi kvaliteedi tagamise kriteeriumid, riskide maandamise võimalused. 
8.2.9. Hinnapakkumus eurodes, milles välja tuua:  

(1) Töö maksumus kokku ilma käibemaksuta;  
(2) Töö maksumuselt makstav käibemaks;  
(3) Töö maksumus koos käibemaksuga.  

Kui planeeritakse Töö üleandmist etappide kaupa, tuua välja etappide maksumused 
samal viisil. 

 
 

9. Pakkumuse hindamiskriteeriumid 
9.1. Hinnatakse ainult punktis 5 (kvalifitseerimistingimused) toodud nõuetele vastavaid 

Pakkumusi. 
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9.2. Hanke võidab majanduslikult soodsaim pakkumus, kus hind moodustab 30% ja 
tehniline lahendus 70% pakkumuse hindest. 

 
9.3. Pakkumuste maksumuste hindamine toimub vastavalt: kõige soodsam pakkumus 

saab 30 punkti, iga hinnalt järgmise pakkumuse punktid arvutatakse järgmise 
valemi abil: (soodsaim hind/pakkumuse hind) x 301. 

 
9.4. Tehniline lahendus annab maksimaalselt 70 punkti ning seda hinnatakse lähtuvalt 

kolmest kriteeriumist: 
 
1. Pakkuja arusaam analüüsi eesmärgist – maksimaalselt 25 punkti 
2. Pakutava analüüsi protsessi kirjeldus ja põhjendatus - maksimaalselt 30 punkti 
3. Projektiplaan – maksimaalselt 15 punkti 
 
9.5. Tehnilise lahenduse hindamiskriteeriumite skaalad on toodud pakkumiskutse lisas 

2. 
 
9.6. Maksimaalselt võib pakkumus saada 100 punkti. 
 
9.7. Pakkumuste sisuliste tingimuste hindamine toimub Hankija poolt moodustatud 

vähemalt 3-liikmelise komisjoni poolt hankedokumentides kehtestatud 
hindamiskriteeriumite alusel (pakkumiskutse Lisa 2). Hindamiskomisjon hindab 
pakkumusi kollektiivselt.  

 
 

10. Pakkumuste esitamise tähtaeg 
 

10.1. Pakkumus tuleb esitada Sotsiaalministeeriumisse digiallkirjastatult e-posti 
aadressil marju.raju@sm.ee või paberkandjal aadressil Gonsiori 29, 15027 Tallinn 
hiljemalt 16.11.2011 kell 16.00. 

10.2. Hankija saadab pakkumuse kättesaamisel sellekohase teate e-postiga. 
 

11. Selgitused 
11.1. Pakkujal on õigus küsida hankijalt selgitusi pakkumiskutse kohta. Hankija esitab 

selgitused kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates. 
11.2. Hankijal on õigus küsida pakkujalt pakkumuse kohta selgitusi, andmeid või 

täpsustusi.  
11.3. Pakkuja on kohustatud esitama punktis 11.2 nimetatu kolme tööpäeva jooksul 

vastava nõude saamisest arvates. 
 

12. Läbirääkimised 
12.1. Vajadusel on Hankijal on õigus teha kõigile punktis 5 esitatud nõuetele  

vastavatele pakkujatele ettepanek läbirääkimiste pidamiseks esitatud pakkumuste 
üle selle kõigis osades. 

12.2. Juhul, kui läbirääkimiste tulemusena muudetakse punktis 3 sätestatud nõudeid 
edastab hankija muudetud pakkumuskutse kõigile punktis 12.1 nimetatud 
pakkujatele ning määrab uue pakkumuse esitamise tähtaja. 

12.3. Läbirääkimisi peetakse vajadusel elektrooniliste kanalite kaudu. 
12.4. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. 
12.5. Läbirääkimised protokollitakse. 

 
13. Pakkumuse tagasilükkamine 

 

                                                           
1 Nt kui soodsaim hind on 101 eurot ja järgmine hind 102 eurot, siis kujunevad punktid järgmiselt: 101 eurot=30 
punkti; 102 eurot=(101/102)x30=29.7 punkti 
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13.1.Hankijal on õigus pakkumus tagasi lükata kui: 
13.1.1.pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust ka pärast hinna üle 
läbirääkimisi; 
13.1.2. pakkuja ei ole esitanud punktis 11.3 sätestatud tähtaja jooksul  punktis 11.2 nimetatut; 
13.1.3. pakkumus ei vasta punktis 6 sätestatud nõuetele; 
13.1.4. pakkuja ei esita pakkumust õigeaegselt. 

 
14. Lepingu tingimused 

 
14.1. Eduka pakkujaga sõlmitakse leping, mille üldtingimused on kättesaadavad 

Sotsiaalministeeriumi veebilehel: 
http://www.sm.ee/meie/dokumendiregister/sotsiaalministeeriumi-lepingute-
uldtingimused.html 
 

14.2. Pakkuja kohustub järgima Euroopa Sotsiaalfondi teavitamise ja avalikustamise 
nõudeid. Vastav juhend on kättesaadav elektrooniliselt aadressil 
http://www2.sm.ee/esf2007/index.php?id=36 
 

14.3. Ettemaksu kavandamine ei ole lubatud, kuid võimalik on sätestada etapiline 
tasumine. 
 

14.4. Pakkuja kohustub Analüüsi läbi viimisel lähtuma teadustöö headest tavadest. 
 

14.5. Pakkuja kohustub pidama läbirääkimisi ja sõlmima andmekasutuse ja vajadusel 
muid lepinguid andmekogujatega, kelle omanduses olevaid andmekogusid 
Analüüsi läbiviimisel kasutatakse ning tasuma vajadusel sellega seoses tekkivad 
kulud. 

 
 
 

15. Pakkuja teavitamine hankija otsustest 
 

15.1. Teade hankemenetluses tehtud otsuste kohta edastatakse pakkujale e-kirjaga 5 
tööpäeva jooksul pakkumuste hindamisest ja eduka pakkuja otsuse tegemisest 
arvates. 
 

15.2. Teates hankemenetluses tehtud otsuse kohta märgitakse, kas pakkuja poolt 
esitatud pakkumus oli edukas või mitte. Juhul, kui esitatud pakkumus ei olnud 
edukas, märgitakse teatesse lisaks ka eduka pakkuja nimi ja pakkumuse hind või 
edukale pakkumusele antud hindepunktid. 

 
15.3. Kui pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest või tema  pakkumus lükatakse 

tagasi, avaldatakse talle teates nimetatud otsuste põhjendused.  
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Vorm I Kinnitused  
 
 
Hankija nimi: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 

 

Hanke nimetus: Analüüs „Sooline ja seksuaalne ahistamine tööelus“ 
 
 
 
Kinnitame, et meie või meie seaduslik esindaja ei ole kriminaal- või väärteomenetluses 
karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete 
nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste  või maksualaste süütegude 
toimepanemise eest või meie või meie seadusliku esindaja karistusandmed on karistusregistrist 
karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole meie või meie seadusliku 
esindaja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. 
 
Kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevust ei ole peatatud ning me ei 
ole ka muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt. 
 
Kinnitame, et oleme nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise 
kohustusi. Saame aru, et hankija kõrvaldab meid hankemenetlusest juhul, kui me ei ole 
nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevaid riiklike maksude tasumise kohustusi. 
 
Märkused:______________________________________________________ 

Kuupäev:______________________ 

Pakkuja nimi ja andmed:______________________ 

Esindaja allkiri: _____________________ 
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Vorm II Ühispakkujate volikiri   

 

Hankija nimi: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium 

 

Hanke nimetus: Analüüs „Sooline ja seksuaalne ahistamine tööelus“ 

 
Käesolevaga volitame ___________ (ühispakkujate nimed) ___________________ (volitajate 
nimed ja ametikohad) isikus _________________ (volitatava nimi, ametikoht) olema käesoleva 
pakkumust esitanud pakkujate ametlik esineaja ja allkirjastama ülalnimetatud hanke pakkumust. 
Käesolevaga kinnitame, et vastutame ühistaotlejatena hankelepingu täitmise eest solidaarselt. 
 

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta. 

 

Volikiri kehtib kuni:_______________ 

 

Kuupäev:_______________________ 

_______________________________ (volitaja allkiri) 

________________________________ (volitaja nimi ja ametikoht) 

________________________________ (volitaja allkiri) 

________________________________ (volitaja nimi ja ametikoht)
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Lisa 1. Analüüsi lähteülesanne 

1. Analüüsi  teema  
 
Sooline ja seksuaalne ahistamine tööelus. 
 
2. Analüüsi probleemistik ja analüüsi ülesanded  
 
Nii sooline kui seksuaalne ahistamine on soolise diskrimineerimise vormid. 
 
2.1. Mõistete definitsioonid 2 
 
Seksuaalne ahistamine  (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 3 lg 1 p 5) leiab aset, kui esineb 
mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või 
tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine, eelkõige luues häiriva, 
ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna. 
 
Ülevaates soolise võrdõiguslikkuse seadusest selgitab Sepper (20103) seksuaalseks 
ahistamiseks kvalifitseeruvat käitumist või tegevust  nelja tingimusega: 

1) see on ahistatule soovimatu ja seda peab ahistatu ka vastavalt väljendama; 
2) see on seksuaalse  olemusega; 
3) see on kas sõnaline, mittesõnaline või füüsiline ; 
4) selle eesmärk või tegelik toime on isiku  väärikuse alandamine  ning see loob häiriva, 

ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna. 
 
Seksuaalne ahistamine või seisneda seksuaalse sisuga vihjetes, puudutustes, pornograafilise 
sisuga materjali kolleegidele või alluvatele nähtavale seadmises, nilbete anekdootide 
rääkimises. Seksuaalse ahistamise mõiste kohaselt peab oluliseks pidama seda, kuidas 
ahistatu ennast teatud tegevuse või käitumise tulemusena tunneb. Loeb see, kuidas ahistatu on 
teatud käitumist subjektiivselt tajunud: näiteks see, mis ahistajale võib tunduda naljana, süütu 
lähenemiskatsena vms, ei pruugi sama tähendada ahistatule. Seksuaalse alatooniga suhtluse 
õiguspärasuse mõõdupuuks on eelkõige see, et mõlemad pooled peavad seda soovima 
(Sepper 2010). 
 
Sooline ahistamine (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 3 lg 1 p 6) leiab aset kui esineb sooga 
seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse 
alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna 
loomine. 
 
Soolise ahistamisega on tegu siis, kui ainuüksi naiseks või meheks olemise tõttu saab subjektile 
osaks verbaalne, visuaalne või muul viisil toime pandav häirimine, ähvardamine, halvustamine, 
solvamine või alandamine ning kui selline käitumine loob samalaadse õhkkonna. Sooline 
ahistamine on seotud ühe või teise sugupoole suhtes kasutatavate eelarvamuslike 
üldistustega, millel on halvustav alatoon . Kui ülemus naeruvääristab töökollektiivi ees seal 
töötavaid naisi väites, et nad on oma soo tõttu ebapädevad või rumalad, on tegu soolise 
halvustamisega. Soolise ahistamisega on tegu ka siis, kui ühest sugupoolest räägitakse 
halvustaval viisil või kui kiusamine töökohal lähtub kiusatava soost, aga seejuures ei puuduta 
seksuaalsusega seonduvat (Sepper, 2010). 
 

                                                           
2 Ahistamise mõisteid on pikemalt selgitatud Albi, K., Laidvee, J., Papp, Ü.-M. ja Sepper, M.-L. (2010). Soolise 
võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, 23-29. 
3 Sepper, M.-L. (2010). Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse 
seadusest. Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 20-22. 
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Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 3 lg 1 p 3 kohaselt on sooline ja seksuaalne ahistamine 
ning ahistamise tõrjumisest või ahistamisele alistumisest põhjustatud ebasoodsam kohtlemine 
otsene sooline diskrimineerimine.  
 
 
2.2. Seksuaalse ja soolise ahistamise mõjud  
 
Töökeskkonnas toimuv sooline ja seksuaalne ahistamine ja tagakiusamine mõjutab otseselt 
inimeste tööelu kvaliteeti, mille tagajärjed võivad olla väga tõsised. Tervisehäiretest on 
tuvastatavad füüsilised, vaimsed ja psühhosomaatilised tervisesümptomid, näiteks stress, 
depressioon, madal enesehinnang, enesesüüdistamine, foobiad, unehäired, seede-süsteemi 
ning luu- ja lihaskonna probleemid4.  
 
Lisaks tervisele, mõjutab ahistamise ja kiusamise kogemine ka töötaja sotsiaalset staatust, 
näiteks töökohast loobumine ahistamise tõttu ja asumine madalamalt tasustatud tööle kuskil 
mujal või töötuks jäämine, mis omakorda mõjutavad inimese materiaalset toimetulekut 
(sissetuleku vähenemise või puudumise tõttu vaesusriski langemine). Seksuaalse ahistamise 
juhtumid tööelus mõjutavad tihti ka töötaja peresuhteid ja eraelu kvaliteeti (pinged, stress, 
kuulujutud, kahtlustamine).  
 
2.3. Olukord Eestis 
 
2.3.1. Pöördumised ja kaebused 
 
Osaliselt saab soolise ja seksuaalse ahistamise leviku kirjeldamisel Eestis lähtuda soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule, töövaidluskomisjonidele ja kohtutele tehtud 
avalduste ning vastavasisuliste kohtulahendite arvust. Alates 1. jaanuarist 2010 on soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikule (edaspidi Volinik) laekunud ahistamise kohta 
kuus avaldust . Avaldajad on olnud kõik naised. Neist kuuest vaid kahe avalduse puhul on 
volinik alustanud menetlust ning ka sellest loobus avaldaja juhtumi edasisest käsitlemisest 
(menetluse lõpetab voliniku arvamus selle kohta, kas toimunud on ahistamine või mitte). 
Pöördumistest neli on puudutanud seksuaalset ahistamist, üks ahistamist isiku seksuaalse 
sättumuse tõttu ning üks avaldus puudutab viie isiku soolist ja/või seksuaalset ahistamist. Siiani 
on volinik arvamuse andnud ühes seksuaalse ja soolise ahistamise asjas, kus ta leidis, et 
vastustaja oli avaldajaid nii seksuaalselt kui ka sooliselt ahistanud.  
 
Voliniku sõnul pöörduvad tema poole inimesed, kes on probleemi all kannatanud pikemalt 
(vahel ka aastaid) ning kellel ei ole enam midagi kaotada (nt töösuhe on juba lõppenud vms). 
Samuti on pöördutud, kui ahistamine on raskekujulisem seksuaalvägivald, millega peaks 
inimene pöörduma pigem politseisse ja teatama kuriteost. Mitmel juhul on prima facie tõendite 
(sh kannatanu ütlused) pinnalt näha, et ahistamist on väga raske tõendada, sest seksuaalne 
iseloom on olnud vaid ühel tegevusel/käitumisaktil (nt ülemus läheneb naissoost alluvale ning 
saab n-ö „korvi“), millele on järgnenud aga aastatepikkune „kiusamine“, mis ei ole seksuaalset 
laadi, vaid pigem rõhutatult negatiivne tähelepanu töösuhetes (ülemäärane nõudlikkus, 
kontrollimine, alandamine vms), mille eest praegu kehtiv õigus sõnaselget kaitset ette ei näe. 
Probleem on mh selles, et kohtupraktika olemasolevate sätete tõlgendamise kohta praktiliselt 
puudub (Eestist teadaolevalt vaid üks seksuaalse ahistamise kohtuasi 2009. aastast).  

Kannatanud pöörduvad voliniku kantseleisse peamiselt nõustamise soovil. Ametlikku menetlust 
ei soovita (põhjuseid on mitmeid – kardetakse häbimärgistamist, või seda, et sellest ei tõuse 
mingit kasu kannatanule, pigem lisa läbielamisi jne). Seksuaalse ahistamisest teatamine on 
arvatavasti väga harv mh seetõttu, et avalikkuses kõneletakse sellest kui koomilisest või 
aktuaalsust mitteomavast küsimusest.   

                                                           
4 Töötervishoiu keskuse infoleht nr 23 „Tööga seotud stress“. 
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Volinik ei näe niivõrd probleeme kehtiva õiguse osas (Eestis avab seksuaalse ahistamise 
mõiste soolise võrdõiguslikkuse seaduse (SoVS) § 3 lg 1 p 5; sama seaduse § 3 lg 1 p 3 ütleb, 
et seksuaalne ahistamine on otsene sooline diskrimineerimine; § 5 lg 1 keelustab nii otsese kui 
ka kaudse soolise diskrimineerimise), kuivõrd probleem on inimeste väga madal 
õigusteadlikkus . Inimesed ei tea, mis on seksuaalne ahistamine ega seda, kuhu sellise 
probleemiga pöörduda võib. Samuti ei teata laialt seda, et SoVS § 11 lg 1 p 4 paneb ka 
tööandjale kohustuse  hoolitseda selle eest, et töötaja on töökeskkonnas kaitstud soolise ja 
seksuaalse ahistamise eest. Kui tööandja seda kohustust ei täida, võrdsustatakse tema 
tegevusetus diskrimineerimisega (SoVS § 6 lg 2 p 5).  

   2006. aastal esitati Tööinspektsioonile kaks avaldust  seoses seksuaalse ahistamisega, kus 
osales sama tööandja. Kahele töötajale mõisteti välja hüvitis ebavõrdse  kohtlemisega  
tekitatud  moraalse  kahju eest. 2007.-2009. a seksuaalse ahistamisega seotud juhtumeid 
töövaidluskomisjonis ei esinenud. 2010. a oli töövaidluskomisjonis arutamisel üks juhtum, mis 
jäeti rahuldamata5. 2007.-2010. aastast on kohtulahendite registris 2 seksuaalset ahistamist 
puudutavat otsust , mis sisuliselt käsitlevad üht juhtumit6. 

 
 
2.3.2. Ülevaade uuringutest  
 
Uuringutes kasutatakse erinevat terminoloogiat seksuaalset ja soolist ahistamist kirjeldavate 
olukordade kohta. Näiteks mõisted nagu „ebasoovitav tähelepanu“, „tagakiusamine“, „vaimne ja 
füüsiline vägivald“ töökohal võivad, aga ei pruugi sisaldada ka soolise ja seksuaalse ahistamise 
juhtumeid.  
 
Kõige paremini saab seksuaalse ja soolise ahistamise levikul toetuda soolise 
võrdõiguslikkuse monitooringu 7 andmetele. 2009. a turvalisuse plokk sisaldas järgmisi 
küsimusi soolise ja seksuaalse ahistamise kohta. Soolise ahistamise osas küsiti, kas mõni 
vastas- või sama sugupoole esindaja oli vastajale küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul teinud 
suulisi või kirjalikke vihjeid, märkusi või ettepanekuid, mis viitavad ebamugaval ja soovimatul 
moel vastaja soole. Lisaks küsiti, kes need inimesed vastajale olid. Seksuaalse ahistamise 
kohta küsiti samuti nii vastas- kui sama sugupoole esindaja käitumise kohta, kas ta oli eelneva 
12 kuu jooksul teinud (1) häirivaid märkusi figuuri või seksuaalsuse kohta, (2) rääkinud 
ebameeldivaid kahemõttelisi anekdoote või nilbusi, (3) teinud soovimatuid ettepanekuid 
seksuaalvahekorda astumise kohta, (4) püüdnud läheneda füüsiliselt vastumeelsel viisil ja (5) 
saatnud häirivaid kahemõttelisi (seksistlikke) sõnumeid, e-kirju või internetikommentaare. Lisaks 
küsiti, kes need inimesed olid.  
 
Kuna soolise võrdõiguslikkuse monitooring keskendub lisaks tööelule ka teistele 
eluvaldkondadele, sisaldasid vastusevariandid ahistaja rolli osas ka sõpru, pereliikmeid, elu- või 
abikaasat, õpetajaid ja võõraid inimesi. 
 
Soolise ahistamise kohta selgus vastustest, et küsitlusele eelnenud 12 kuu jooksul on 
ebamugaval ja soovimatul moel vastaja soole viitavaid vihjeid, märkusi või ettepanekuid 
kogenud 9% vastajaid (neist 10% naisi ja 7% mehi). Nii naiste kui meeste hulgas on sellise 
kogemusega inimesi kõige enam alla 25-aastaste hulgas. 15-24-aastastest meestest on 
vastassugupoole esindajalt tuleva verbaalse soolise ahistamisega kokku puutunud 16%, samas 
vanuses naistest 20%. Kitsendades tulemusi vaid tööelu valdkonnale tõid soolist ahistamist 
kogenud inimesed enda ahistajatena välja nii töökaaslase (14%), kliendi (8%) kui ülemuse 
(8%). 

                                                           
5 Infopäring Tööinspektsioonile augustis 2011. 
6 Päring kohtulahendite registri elektrooniliselt andmebaasist. Märksõnaga „seksuaalne ahistamine“ tuleb esile viis 
juhtumit, kuid kolm neist ei ole asjakohased. 
7 Vainu, V., Järviste, L. ja Biin, H. (2010). Soolise võrdõiguslikkuse monitooring. Uuringuraport. 
Sotsiaalministeeriumi toimetised, 1, 145-150. 
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Seksuaalse ahistamise osas selgus, et ühe või enama seksuaalse ahistamise viisiga on 
eelneva 12 kuu jooksul kokku puutunud veerand vastajatest. Tähelepanuväärne tulemus on, et 
kokkupuute sageduse osas on üsna sarnasel määral nii mehi kui naisi (20% naisi ja 15% mehi 
kokku puutunud vähemalt ühe seksuaalse ahistamise viisiga). Uuringu tulemusena selgus, et 
seksuaalse ahistamisega puututakse kõige enam kokku väljaspool tööelu (ahistajana 
mainitakse sagedamini kedagi sõpruskonnast, tuttavat või võõrast inimest).  
 
Tööelus on kõige sagedamini seksuaalseks ahistajaks töökaaslane, järgnevad kliendid ja kõige 
vähem mainiti ülemust. Tööelus tuleb seksuaalse ahistamise vormidest kõige sagedamini ette 
häirivaid märkusi figuuri või seksuaalsuse kohta ja ebameeldivate anekdootide või nilbuste 
rääkimist. Kuna vastajate arv erinevate seksuaalse ahistamise vormide kohta on väike, ei saa 
siiski teha statistilisi üldistusi. 
 
Statistikameti poolt läbi viidav Ohvri- ja vägivallauuring  sisaldas 2009. a esimest korda 
küsimusi ka seksuaalse ahistamise kohta. Küsiti kaks küsimust, millest esimene puudutas 
seksuaalse alatooniga ja vastajale ebameeldivaid vihjeid, märkusi ja ettepanekuid, teine aga 
puudutusi, silitusi ja muid kavatsetud füüsilisi kontakte. Uuringust selgus, et aasta jooksul 
puutus seksuaalse ahistamisega kokku 4,4% inimestest. Füüsilise ahistamisega puutus kokku 
2%, mittefüüsilise ahistamisega 3,6% elanikest. Kuigi 95% elanikel ahistamisega kokkupuudet 
ei olnud, olid sotsiaal-demograafiliste rühmade sisesed erinevused märgatavad. Aasta jooksul 
langes ahistamise ohvriks 6,5% naistest ning 1,9% meestest.  
Ahistamise ohvreid on enim nooremates vanuserühmades (8–9%), vanuse kasvades ohvrite 
arv väheneb ning 60-aastaste ja vanemate inimeste seas on ohvreid alla 1%. Kui meeste seas 
on erinevused vanuserühmiti väikesed, ahistatute osakaal 0,8–3,2%, siis naiste puhul on need 
palju suuremad: kuni 29-aastaste hulgas on ohvreid 14–15%, 20–49-aastaste seas 5–9% ning 
üle 50aastaste hulgas jäi ohvrite arv 2% piiresse. Rahvusrühmade analüüsist selgus, et ohvrite 
osakaal on mõnevõrra kõrgem mitte-eestlaste hulgas: kui eestlastest langes aasta jooksul 
ahistamise ohvriks 4,1%, siis muudest rahvustest elanikest 4,9%, kusjuures mitte-eestlastest 
ohvrite osakaal oli mõnevõrra suurem nii mittefüüsilise kui ka füüsilise ahistamise puhul. 
Suurem ohvrite arv mitte-eestlaste seas ilmneb eriti selgelt kahes nooremas vanuserühmas. 
16–19-aastaste seas on mitte-eestlaste hulgas ahistamisega kokkupuutunuid 12,4%, eestlaste 
hulgas aga 6,8%, 20–29-aastaste seas on näitajad vastavalt 11,6% ja 7,6%. Erinevusena 
ilmnes ka see, et mitte-eestlaste seas on ohvreid enim kõige nooremas vanuserühmas. Alates 
30. eluaastast eestlaste ja mitte-eestlaste näitajad ühtlustuvad. Piirkondade võrdlus näitas, et 
rohkem puutuvad ahistamisega kokku inimesed, kes elavad Virumaal (6,8%) või Harjumaal 
(4,5%). Lõuna- ja Lääne-Eestis on ohvreid vastavalt 3,2 ja 3,3%. Ilmselt on selle erinevuse taga 
mitte-eestlaste suurem kontsentratsioon Tallinnas ja Ida-Virumaal võrreldes ülejäänud Eestiga, 
sest nende seas on ahistamise ohvreid enam (Salla ja Surva, 20108). 
 
Tööinspektsiooni ja Rakendusuuringute keskuse CentAR 2010. aastal läbi viidud 
psühhosotsiaalsete riskide levikut Eestis kaardista va uuringu 9 kohaselt ütles ligi 5% 
töötajatest, et viimase 12 kuu jooksul on nad saanud töökohal ebasoovitava seksuaalse 
tähelepanu osaliseks. Seda peamiselt klientide (45%) ja kolleegide (22%) poolt. Ligi 10% 
töötajatest oli viimase 12 kuu jooksul kannatanud töökohal kiusamise all. Kiusamist defineeriti 
uuringus kui olukorda, kus inimest koheldakse korduvalt ebameeldival või alandaval viisil ja 
inimesel on selle vastu ennast raske kaitsta. Kiusajana on peamiselt nimetatud vahetut juhti 
(37%). Uuringust selgus ka, et 3,7% eesti töötajatest on viimase 12 kuu jooksul ähvardatud 
füüsilise vägivallaga ning 1,4% vastu on kasutatud füüsilist vägivalda. 
 

                                                           
8 Salla, J. ja Surva, L. (2010). Vägivald ja ohvrid. Seksuaalne ahistamine. Kogumikus J. Salla (toim) Kuriteo ohvrite 
uuring 2009. Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika uuringud, 14, 50-53. 
9 Seppo, I., Järve, J., Kallaste, E., Kraut, L. ja Voitka, M. (2010). Psühhosotsiaalsete riskide levik Eestis. 
Tööinspektsioon, Rakendusuuringute keskus CentAR. 



 13

Tööelu baromeetris 10 ei küsita otseselt soolise/seksuaalse ahistamise kohta, vaid seda, kas 
töökohal on esinenud vaimset või füüsilist vägivalda või sellega ähvardamist. Need olukorrad 
võivad (aga alati ei pruugi) hõlmata ka soolist ja seksuaalset ahistamist. 2005. a väitsid 7% 
baromeetrile vastajatest, et nende töökohal esineb vaimset vägivalda; 1%, et esineb füüsilist 
vägivalda ja 3%, et töökohal esineb nii füüsilist kui vaimset vägivalda. Enamus töötajatest, kelle 
töökohal on esinenud vägivalda, on seda ka isiklikult kogenud (58% vaimset, 4% füüsilist ja 
12% nii vaimset kui füüsilist vägivalda). Vägivalla põhjustajate nimekirjas olid esikohal kliendid 
(54%) ja vahetu ülemus (53%), järgnesid kaastöötajad (46%), ettevõtte või asutuse juht (39%) 
ja alluvad (6%). Alates 2009. a kannab uuring nime Tööelu uuring 11, kus sellises sõnastuses 
enam küsita. Tööelu uuringus esitati küsimus, millistes töö valdkondades on töötajad tundnud 
põhjendamatut ebavõrdset kohtlemist (diskrimineerimist) ja mida arvavad olevat selle aluseks. 
Uuringust selgus, et mehed kogesid diskrimineerimist töökohas oluliselt väiksemal määral kui 
naised. Kui meestest oli diskrimineerimist kogenud 21%, siis naiste puhul oli see näitaja 27%. 
Lisaks sellele, et naised tajusid diskrimineerimist meestest enam, tõid naised ka rohkem 
põhjuseks seda, et diskrimineerimine leidis aset just sellepärast, et ollakse naine. Kui 
diskrimineerimist kogenud meestest nimetas selle põhjusena sugu 3%, siis naistest 10%. 
Üllatavalt kogesid uuringu põhjal diskrimineerimist enam eesti keelt kõnelevad töötajad. Krusell 
(2011) põhjendab seda tööturu segregatsiooniga, teisisõnu, on piisavalt ettevõtteid ja asutusi, 
kus töötavad valdavalt muukeelsed või valdavalt eestikeelsed töötajad ning need eristuvad 
üksteisest tavade, kultuuri ning käitumismustrite poolest. Sama uuringu teises osas täitsid 
ankeeti tööandjad, kus küsiti, kas viimase 12 kuu jooksul on nende organisatsioonis töötajaid 
näiteks rünnatud, solvatud või seksuaalselt ahistatud. 10% organisatsioonide juhtidest nimetas, 
et töötajaid on solvatud või sõimatud, kuid seda, et nende organisatsioonis oleks kedagi 
rünnatud, seksuaalselt ahistatud või ka näiteks pahatahtlikult takistatud töötegemisel, nimetasid 
üsna vähesed (protsent või alla protsendi). Krusell (2011) seab aga nende tulemuste 
usaldusväärsuse kahtluse alla, märkides, et tõenäoliselt paljud juhid seksuaalse ahistamise 
esinemisel seda ka avalikult välja ei ütle. 
 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (OSHO) viis 2008. a läbi rahvusvaheliselt 
võrdleva uuringu töökohavägivalla ja ahistamise kohta (küsitlusuuring, millele vastasid 
liikmesriikide OSHO teabekeskused). Eesti kohta ei ole raportis palju võrdlevaid andmeid 
esitatud, küll aga mainitakse, et võrreldes teiste EL riikidega ei peeta Eestis töökohavägivalda 
või sellega ähvardamist, ahistamist ega kiusamist suureks probleemiks (Milczarek, 201012).  
 
 
2.4. Metoodikaprobleemid 

 
Nagu eelpooltoodust näha, on ametlik statistika napp ega kajasta tõenäoliselt probleemi 
tegelikku levikut Eestis. Soolise ja seksuaalse ahistamise levikut on kaardistatud põgusalt 
erinevate uuringute raames, eriuuringuid sellel teemal Eestis läbi viidud ei ole. Eelmises 
peatükis loetletud uuringutulemustele toetudes võib väita, et Eestis on 5-10% elanikkonnast 
tööelus soolise ja/või seksuaalse ahistamisega kokku puutunud. Taoline viie protsendipunktiline 
erinevus võib tuleneda nii valimi suurusest kui ka erinevast terminoloogiast, mida küsitlustes on 
kasutatud. Umbes 10% elanikkonna kokkupuude ahistamisega tundub tõenäoline, kuid 
probleem võib tegelikult olla isegi laiaulatuslikum. Refereeritud uuringute põhjal võib väita, et 
ahistamise ohvriks töökeskkonnas langevad sagedamini naised kui mehed, 25-30 aastased 
rohkem kui vanemaealised töötajad ning sagedamini mitte-eestlased võrreldes eestlastega. 
Ahistaja rollis on nii kolleegid, kliendid kui juhid. 
 

                                                           
10 Saar Poll, Sotsiaalministeerium (2005). Tööelu baromeeter 2005. Elanikkonna uuringu aruanne, 38-39. 
11 Krusell, S. (2011). Suhted töökohal. Kogumikus M. Masso (toim) Eesti tööelu-uuring 2009. Sotsiaalministeeriumi 
toimetised, 3, 29-42. 
12 Milczarek, M. (2010). Workplace violence and harassement: a European picture. European Agency for Safety and 
Health at work. http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC   
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Uuringute ettevalmistamisel ja läbiviimisel tuleb küsimusi ja vastusevariante koostades silmas 
pidada, et inimene ise ei pruugi tajuda oma sugu kui võimalikku ahistamise põhjust. 2007. a 
Eestis läbi viidud ebavõrdset kohtlemist käsitlenud elanikkonnauuringust13 selgus, et ebavõrdset 
kohtlemist on viimase kolme aasta jooksul kogenud 42% vastajatest. Kirjeldatud juhtumitest 
kõige enam (33%) leidis aset töökohal. Uuringu põhjal peavad inimesed ise kõige 
problemaatilisemateks tunnusteks, mille tõttu diskrimineerimine aset leiab rahvust ja vanust. 
Samas tõdevad uurijad, et erinevad kogemused ja õigusteadlikkus tingivad olukorra, kus 
inimeste arusaam diskrimineerimisprobleemidest Eesti ühiskonnas üldiselt ei ühti sellega, 
milliseid kogemusi ebavõrdsest kohtlemisest nad ise arvavad endil olevat. Kuigi vastajad 
tunnistasid üldiselt sugude ebavõrdse kohtlemise kui probleemi olemasolu Eesti ühiskonnas 
(mida kinnitab ka statistika, nt sooline palgalõhe), ei suutnud nad näha oma sugu kui võimalikku 
ebavõrdse kohtlemise alust oma isiklikes kogemustes.  
 
Soolise ja seksuaalse ahistamise tunnetamist võivad mõjutada stereotüübid ning varasemad 
kogemused, samuti kultuuritaust. Kuna  inimesed Eestis üldjuhul ei teagi, mis on seksuaalne või 
sooline ahistamine, siis ei pruugi nad osata ka töökeskkonnas toimuvat  teatud käitumist pidada 
seadusevastaseks, mille puhul võiks abi saamiseks kellegi poole pöörduda.  
 
Ahistamise põhjuseid võib olla raske tuvastada, pidades silmas kõiki võimalikke isikutunnused 
ja nende kombinatsioone (sugu, vanus, rahvus, emakeel, rass, perekonnaseis, puue, 
seksuaalne sättumus). Seksuaalse ahistamise puhul tuleks isikutunnuste omavahelist 
läbipõimumist arvesse võtta, sest soole lisaks on siin tihti roll ka kannatanu vanusel, 
perekondlikul seisul ja seksuaalsel sättumusel. Näiteks, käitumist, mida valgete naiste puhul 
peetakse ahistavaks ning solvavaks, nähakse vähem problemaatilisena siis, kui sellise 
käitumise objekt on mustanahaline või immigrandist naine, sest eelarvamusliku ettekujutuse 
järgi peetakse neid kombelõtvadeks või ükskõiksemateks sellise käitumise suhtes (Albi ja 
Sepper, 201014).  
 
Soolise ja seksuaalse ahistamise uurimisel mõjutab tulemuste tõlgendamist ka teoreetiline 
raamistik ja ahistamise olemuse defineerimine, mis riigiti ja kultuuriti erineb (nt Euroopa ja USA 
käsitluste erinevused ahistamiseteemalistes kohtulahendites). 
 
 
2.5. Olemasolevad infomaterjalid 
 
Töökohas aset leidva soolise ja seksuaalse ahistamise teemal puuduvad töötajatele ja 
tööandjatele suunatud spetsiifilised juhised ning piisavalt erinevate sihtrühmade vajadusi 
arvestavaid infomaterjale Eestis ilmunud ei ole.   
 
Soolise ja seksuaalse ahistamise teemat käsitletakse soolise võrdõigluslikkuse seadust 
tutvustavas brošüüris (Sepper, 2010), ilmunud on ka soolise võrdõiguslikkuse kommenteeritud 
väljaanne (Albi, Laidvee, Sepper, Papp, 2010). Tööinspektsiooni kodulehel on eesti keelde 
tõlgitud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (OSHA) infoleht töövägivalla kohta15.   
 
 
 
 
 
 
                                                           
13 Lagerspetz, M., Hinno, K., Joons, S., Rikmann, E., Sepp, M. ja Vallimäe, T. (2007). Isiku omaduste või sotsiaalse 
positsiooni tõttu aset leidev ebavõrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. Uuringuraport. 
Sotsiaalministeerium, TLÜ. 
14 Albi, K. ja Sepper, M.-L. (2010). Mitmene diskrimineerimine – mõistest õigusliku raamistiku ja õiguskaitse 
küsimusteni. Kogumikus R. Marling, L. Järviste ja K. Sander (toim). Teel tasakaalustatud ühiskonda II. Naised ja 
mehed Eestis. Sotsiaalministeerium, 97-111. 
15 http://www.ti.ee/public/files/Factsheet-24-Violence-at-work%5B1%5D.pdf 
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2.6. Analüüsi ülesanded 
 
Eelnevat arvesse võttes on käesoleval analüüsil kaks peamist ülesannet: 

1) Usaldusväärse soolise ja seksuaalse ahistamise temaatilise kvantitatiivse  
mõõtmisinstrumendi  (ankeedi) koostamine, mida saaks kasutada olemasolevates 
isikuuuringutes. Eeldame, et  mõõtmisinstrumendi koostamiseks viiakse esmalt läbi 
kvalitatiivne uuring , millega kogutakse infot ahistamise tõlgenduste ja kogemuste 
kohta Eesti kultuuriruumis;  
 

2) soovitused  töökohal soolist ja seksuaalset ahistamist käsitlevate teavitusmaterjalide 
koostamiseks . 

 
 

3. Analüüsi metoodika ja valim  
 

Eeldame, et mõõtmisinstrumendi koostamine toimub erinevates etappides: 
 

1) Kirjanduse ülevaade  soolisest ja seksuaalsest ahistamisest (analüüsitakse artikleid, 
käsiraamatuid, teavitusmaterjale, kohtulahendeid jmt); 

 
2) Kirjanduse ülevaatele tuginedes koostatakse kvalitatiivuuringu esmane 

lähteülesanne  koos põhiteemade ja neist lähtuvate poolstruktureeritud küsimustikuga; 
 

3) Kvalitatiivne uuring , kus individuaal- ja/või grupiintervjuude käigus kogutakse 
informatsiooni ahistamise olemuse kohta; 

 
4) Kvalitatiivuuringuga saadud informatsiooni põhjal pannakse kokku optimaalne 

küsitlusmoodul  (mõõtmisinstrument koos selle koostamise põhimõtteid kirjeldava 
metoodikaraportiga, vt p.3.3), mida saaks rakendada mõne isikuuringu koosseisus ning 
koostatakse soovitused teavitusmaterjalide koostamiseks  (sihtrühmad, teemad, 
näited, vorm) ahistamise kohta; 

 
5) Koostatakse juhised mõõtmisinstrumendi kasutamiseks (juhised küsitlejate 

instrueerimiseks jm); 
 

6) Mõõtmisinstrumendi piloteerimine  2013. a soolise võrdõiguslikkuse monitooringus või 
muus isikuuuringus, mis toimub hiljemalt 2013. a.; 

 
7) Kokkuvõte piloteerimise tulemustest  (tulemuste analüüs, küsitlustöö analüüs) ja 

vajadusel muudatuste tegemine ankeeti.  
 
3.1. Ootused kirjanduse ülevaatele 
 
Ootame ülevaadet ja analüüsi teoreetilistest käsitlustest  soolise ja seksuaalse ahistamise 
kohta tööelus. Soovime ülevaadet nii Euroopa, Põhjamaade kui USA käsitlustest (kuidas 
defineeritakse ja uuritakse) ja statistilist lühiülevaade teiste riikide olukorra  kohta. 
 
Soovime, et teoreetiline osa sisaldaks Eesti olukorra kirjeldust  olemasoleva statistika ja 
uuringute põhjal. Ootame vastust küsimusele, milline on hinnang seni Eestis kasutatud 
lähenemistele ja küsimustele  erinevates uuringutes soolise ja seksuaalse ahistamise kohta; 
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3.2. Ootused kvalitatiivsele uuringule 
 
Eeldame, et enne mõõtmisinstrumendi koostamist tehakse kvalitatiivne uuring, kus viiakse läbi 
süvaintervjuud ahistamise ohvritega ning grupiintervjuud tööandjate ja ahistamisjuhtudega 
tegelevate institutsioonidega. 
 
Süvaintervjuude valim 
 
Soovime, et läbi viidaks umbes 20 süvaintervjuud soolise ja seksuaalse ahistamisega kokku 
puutunud ohvritega.  
Soovime, et intervjueeritavate hulgas oleks  
- mõlema soo esindajad 
- Eesti erinevates piirkondades elavaid inimesi 
- erinevates organisatsioonitüüpides ja valdkondades töötavaid inimesi 
- puuetega inimesi 
 
Mõned intervjuud võiks läbi viia ka vene keelt kõnelevate inimestega. Ootame kirjeldust valimi 
koostamise (intervjueeritavate leidmine) põhimõtete kohta. 
 
 
Info kogumine tööandjate ja institutsioonide kohta 
 
Uurimisküsimused: 
-Milline on tööandjate teadlikkus ja hoiakud  soolise ja seksuaalse ahistamise 
ebaseaduslikkuse kohta ning kas ja mida on tehtud töökohal ahistamise ennetamiseks 
(sisekorraeeskirjad, koolitused);  

 
-Milline on institutsioonide (nt politsei, kohtunikud) teadlikk us ja hoiakud  soolise ja 
seksuaalse ahistamise ebaseaduslikkuse kohta ja teadmised nende poole pöörduvate 
inimesele abi andmise võimalustest (millised on protseduurireeglid, kuidas menetleda); 
 
Valimisse võiksid kuuluda: 
- avaliku sektori tööandja 
- erasektori tööandja 
- militaar- või paramilitaarorganisatsioon 
- naiste ülekaaluga tegevusala ettevõte  
- meeste ülekaaluga tegevusala ettevõte 
- politseitöötaja 
- kohtunik 
- soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik 
- tööinspektsioon 
- ametiühingu esindaja, töötajate usaldusisik 
 
 
3.3. Ootused küsitlusmoodulile 
 
Küsitlusmoodul vormistatakse kirjaliku raportina, mis sisaldab lisaks küsimustikule ka 
küsimustiku koostamise metoodilist raportit.  
Küsitlusmooduli koostamisel tuleks lähtuda järgmistest metoodilistest küsimustest: 

 
1. Kuidas oleks mõistlik soolise ja seksuaalse ahistamise teemat uurimustes käsitleda 

(terminoloogia) nii, et vastajad saaksid aru ahistamise olemusest  ja sooviksid oma 
kogemusi jagada? 
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2. Millised on nõuded valimi koostamiseks , et tagada elanikkonnauuringutes ahistamise 
küsimustele vajalik vastamismäär, et analüüsi oleks võimalik teostada erinevates soovitud 
lõigetes? 

 
3. Millise olemasoleva elanikkonnaküsitlusega oleks sobilik lo odav mõõtmisinstrument 

liita (pidades silmas ka eelmist küsimust valiminõuete kohta)? 
 
 

 
Samuti peaks küsitlusmooduli abil saama vastuseid Sotsiaalministeeriumi statistika- ja 
infovajadust silmas pidades järgmistele küsimustele: 
 
1. Milline on töötajaskonna kokkupuude soolise ja seksuaalse ahis tamisega  (eraldi mõlema 
ahistamise liigi kohta) - soo, vanuse, tegeliku perekonnaseisu, puude olemasolu, seksuaalse 
sättumuse, haridustaseme ja rahvuse järgi; 

 
2. Millised on tüüpilised olukorrad  Eestis, kus sooline ja seksuaalne ahistamine aset leiavad; 

 
3. Kelle poolt  ahistamine toimub – ahistaja positsiooni (ülemus, kolleeg, klient) ja soo järgi; 
 
4. Milline on töötajate teadlikkus  soolise ja seksuaalse ahistamise ebaseaduslikkusest ja abi 
saamise võimalustest (kuhu pöörduda); 

 
5. Seksuaalsele ja soolisele ahistamisele reageerimine  – kas ja kui tihti ahistamise ohvrid 
midagi ette võtavad, millised on tulemused ja nendega rahulolu; 

 
6. Milline on seksuaalse ja soolise ahistamise levik ettevõtete või organisatsiooni  (sh ka 
mittetulundusühingud, usuorganisatsioonid jm töökeskkonnad, kus ei pruugi olla tavapäraseid 
rolle ja töölepinguid) tegevusala ja suuruse  järgi. 

 
 
 
4. Ajakava  
 
Analüüsi planeerimisel tuleb lähtuda järgnevast ajakavast. Konkreetsed kuupäevad lepitakse 
kokku vastavalt pakkumusele lepingus. 
 
Lepingu sõlmimine – november 2011 
Kirjanduse ülevaate valmimine – veebruar 2012 
Kvalitatiivuuringu lähteülesande ja valimi koostamine – märts 2012 
Kvalitatiivuuringu läbiviimine – aprill-september 2012 
Soovitused infomaterjalide koostamiseks – oktoober 2012 
Küsitlusmooduli koostamine (koos metoodikaraporti ja küsitlejajuhendiga) – november-
detsember 2012 
 
Küsitlusmoodul peab olema valmis 2012 lõpuks. Edasine täpsem ajakava sõltub konkreetse 
uuringu ajakavast, mille raames küsitlusmoodulit piloteeritakse. Piloteerimine toimub 2013. 
aasta jooksul. Analüüsi viimane etapp (piloteerimise tulemused, kokkuvõte) peavad olema 
valmis hiljemalt detsembris 2013. 
 
 



 18

Lisa 2 Pakkumuse hindamiskriteeriumid 
 
Analüüs „Sooline ja seksuaalne ahistamine tööelus“ 

Pakkumuse hindamiskriteeriumid: 
Hind 30% 
Tehniline lahendus 70%  

Pakkumuste maksumuste hindamine toimub vastavalt: kõige soodsam pakkumus saab 30 
punkti, iga hinnalt järgmise pakkumuse punktid arvutatakse järgmise valemi abil: (soodsaim 
hind/pakkumuse hind) x 3016. 

Tehnilise lahenduse eest on võimalik saada kuni 70 punkti. Seega võib pakkumus kokku saada 
maksimaalselt 100 punkti. 

Tehniline lahendus koosneb kolmest kriteeriumist, mida hinnatakse järgmiselt: 

1. Pakkuja arusaam analüüsi eesmärgist – maksimaalselt 25 punkti 
2. Pakutava analüüsi protsessi kirjeldus ja põhjendatus. Analüüsi riskide ja nende 

maandamise kirjeldus, analüüsi takistavate probleemide ette nägemine ja nende 
lahenduste välja pakkumine.  Hinnang,  kas valitud analüüsiprotsessiga on püstitatud 
eesmärk saavutatav  - maksimaalselt 30 punkti 

3. Projektiplaan (etapid, ajakava, vastutajad, koostöö Tellijaga) – 15 punkti 
 

1. kriteeriumi skaala - Pakkuja arusaam analüüsi eesmärgist  
21-25 punkti Analüüsi eesmärk ja uurimisküsimused on 

pakkuja poolt lahti mõtestatud selgelt ning 
need vastavad hankija ootustele  (s.t pakkuja 
ja hankija mõistavad eesmärki ühtemoodi). 
Pakkuja pakub välja ka olulisi 
täiendusi/muudatusi, kuid need peavad 
olema vajalikud ja nende vajalikkus on 
arusaadavalt ja objektiivselt põhjendatud. 
Seeläbi on see pakkumuste hindamise punkt 
ületanud ootusi, pakkudes lisaväärtust, mida 
hankija ei ole osanud algsesse ülesande 
püstitusse kaasata.   

11 -20 punkti Analüüsi eesmärk ja uurimisküsimused on 
pakkuja poolt lahti mõtestatud selgelt ja 
põhjendatud väikeste täiendustega (näiteks 
on pakutud vajadusel paremat sõnastust), 
need vastavad hankija ootustele  (s.t pakkuja 
ja hankija mõistavad eesmärke ühtemoodi).   

1-10 punkti Analüüsi eesmärk ja uurimisküsimused ei ole 
pakkuja poolt piisavalt selgelt lahti kirjutatud, 
ei ole selgitatud, mida pakkuja ühe või teise 
kriteeriumi all mõistab. Kahtlus, et hankija ja 

                                                           
16 Nt kui soodsaim hind on 101 eurot ja järgmine hind 102 eurot, siis kujunevad punktid järgmiselt: 101 eurot=30 
punkti; 102 eurot=(101/102)x30=29.7 punkti 
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pakkuja ei mõista analüüsi eesmärke 
ühtemoodi. 

0 punkti Analüüsi eesmärki ja/või uurimisküsimusi on 
mõistetud valesti, pakkumus ei  vasta hankija 
vajadustele. 

 

 

2. kriteeriumi skaala - Pakutava analüüsi protsessi kirjeldus ja põhjendatus 
25-30 punkti Analüüsi protsess on lahti kirjutatud selgelt 

ja  hankija jaoks arusaadavalt, meetodite 
valik on põhjendatud (toodud võrdlus 
alternatiivsete meetoditega), 
kvalitatiivuuringu valimi suurus on 
põhjendatud. Välja on toodud võimalikud 
meetoditega seotud riskid ja tõenäolised  
uuringu käigus ette tulla võivad probleemid, 
on leitud viisid, kuidas neid riske maandada 
ja  tegutsemiseviisid probleemide 
lahendamiseks. Pakkumuses on selgitatud, 
kuidas valitud analüüsiprotsessi ja välja 
pakutud  valimiga on võimalik täita püstitatud 
eesmärk.  

15-29 punkti Analüüsi protsess on lahti kirjutatud selgelt 
ja  hankija jaoks arusaadavalt, meetodite 
valik on põhjendatud, valimi suurus on 
põhjendatud. Välja on toodud võimalikud 
meetoditega seotud riskid ja tõenäolised 
uuringu käigus ette tulla võivad probleemid, 
kuid ei ole välja toodud efektiivseid riskide 
maandamise viise kõikide riskide osas ja 
leitud kindlat lahendust kõigile võimalikele 
probleemidele. Pakkumuses on selgitatud, 
kuidas valitud analüüsi protsessi ja välja 
pakutud  valimiga on võimalik täita püstitatud 
eesmärk.  

1-14 punkti Analüüsi protsess ei ole loogiline ja/või 
põhjendatud, meetodid on kirjeldatud, kuid 
mitte põhjendatud, kvalitatiivuuringu valimi 
suurus on välja toodud, kuid mitte 
põhjendatud. Välja ei ole toodud kõiki 
võimalikke riske ja probleeme ja/või ei ole 
neile leitud rahuldavaid lahendusi. 
Pakkumuses ei ole veenvalt selgitatud, kas 
valitud uurimisprotsessi ja pakutud valimiga 
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on võimalik analüüsi eesmärki täita. 

0 punkti Analüüsi protsessi ei ole arusaadavalt 
kirjeldatud ega põhjendatud, meetodid ja/või 
kvalitatiivuuringu valim ei ole arusaadavalt 
kirjeldatud ega põhjendatud, pakkumusest ei 
tule välja, kuidas pakutud analüüsi protsess 
peaks uurimuse eesmärki täitma.   

 

 

3. kriteeriumi skaala – Projektiplaan  

11-15 punkti Projektiplaan on esitatud, tegevused on 
nädalase täpsusega lahti kirjutatud (tegevus 
võib toimuda ka mitu nädalat, aga  siis tuleb 
märkida, kui mitu nädalat), iga tegevuse 
juures on märgitud läbiviija(d). Hankelepingu 
täitmiseks planeeritud on aeg on lühim, 
samas peab hankija olema  veendunud, et 
pakutud aja ja meeskonna suurusega on 
võimalik lepingut täita (hinnatakse võrdluses 
teiste pakkujate ja eelnevate samalaadsete 
hindamiste läbiviimise kogemuse põhjal). 
Lahti on kirjutatud nägemus koostööst 
hankijaga, see on põhjendatud ja selgitatud, 
kuidas see aitab kaasa tööprotsessile ja 
analüüsi eesmärkide saavutamisele. 

5-10 punkti Projektiplaan on esitatud, tegevused on 
nädalase täpsusega lahti kirjutatud (tegevus 
võib toimuda ka mitu nädalat, aga  siis tuleb 
märkida, kui mitu nädalat), iga tegevuse 
juures on märgitud läbiviija(d). Hankelepingu 
täitmiseks planeeritud aeg on võrreldes 
teiste pakkujatega esimese kolme seas, 
samas peab hankija olema veendunud, et 
pakutud aja ja meeskonna suurusega on 
võimalik lepingut täita. Lahti on kirjutatud 
koostöö hankijaga. 

1-4 punkti Projektiplaan on esitatud, tegevused on 
nädalase täpsusega lahti kirjutatud (tegevus 
võib toimuda ka mitu nädalat, aga  siis tuleb 
märkida, kui mitu nädalat), iga tegevuse 
juures on märgitud läbiviija(d). Ajakavas on 
ebakõlasid, võrreldes teiste pakkujatega on 
mõne töö jaoks planeeritud kas väga pikk või 
väga lühike periood, samuti on hankelepingu 
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täitmiseks planeeritud aeg teistega võrreldes 
märgatavalt pikem või lühem.  Koostööd 
pakkujaga ei ole rahuldavalt selgitatud. 

0 punkti Projektiplaan on esitatud puudulikult, mõni 
tegevus on puudu, puuduvad tegevuste 
läbiviimise ajad ja/või läbiviijad. 

 

 

 
 


