
RITA 1 uuringu „Soolise palgalõhe vähendamine“ tellijate ja pakkujate kohtumine 

14. august 2018 

Pakkuja andis ülevaate konsortsiumist (millised asutused ja inimesed hakkavad projekti täitma), 
varasematest töödest, pakkumusest, nt kasutatavatest andmebaasidest, meetoditest jne.  

Küsimused ja vastused, täpsustused.  

1. Konsortsiumi koosseisu piisavus  

Võiks olla kaasatud soolise võrdõiguslikkuse ekspert.  

2. Soovitav, kuid mitte nõutav on väliseksperdi kaasamine. Kas neile ka palgakulud ette näha?  

Palgakulud võiks olla sees, ka reisikulud. Põhitäitjate lisainformatsiooni alla kirja panna, milline on 
töötajate kvalifikatsioon ja roll.  

3.  Projekti juhi haridus ja töökogemus.  

200 000 eurose projekti juhtimine on võrreldav töökogemus. Projektijuht ja koordinaator võivad olla 
erinevad töötajad. Projekti koordinaatori töö on tehniline, ette näha palgakulud. Senini projektides 
on olnud 2 erinevat inimest, projekti juht ei suuda katta koordinaatori töö tehnilist poolt.  

4. Meeskonna suurus ja kvalifikatsioon.  

Konsortsium ei peaks olema väga suur, suur konsortsium raskendab projektide hindajate leidmist 
(hindajal ei tohi olla huvide konflikti). Töötajate koormused ei peaks olema väga väiksed, võiksid olla 
0.3 – 0.7 koormust vmt, mitte sada inimest 0.1 koormusega. Põhitäitjad ja muud töötajad: muud 
töötajad: kraadiõppurid, tehnikud, nende kohta pole vaja esitada CVd. Põhitäitjate kohta tuleb 
esitada ka CV, hinnatakse nende teaduslikku taset, taotluses esitada nende roll ja kvalifikatsioon. 
Pakkumuse hindamine käib meeskonna kvalifikatsiooni alusel.  

5. Uuringuideed, metoodika alased küsimused.  

Küsimus: kui suur on ajaline paindlikkus ja kui palju võib alategevusi paralleelselt läbi viia? Kõik ei 
pruugi 6 kuu sisse ära mahtuda.  

Välja tuleks tuua tegevused ja tähtajad, mis on tegevuste kestvused ja mahud. Etapid välja tuua. Kui 
lähteülesandes püstitatud eesmärgid või tähtajad ei ole mõistlikud, siis pakkumuses välja tuua lisaaja 
vajadus.  

6. Riskid tuleks läbi mõelda, nt kas maht jääb liiga väikeseks vm. Tuleks vajadusel välja pakkuda 
asendustegevused, et ei jääks midagi tegemata. Lähteülesandes (LÜ) toodud eesmärgid peavad 
olema täidetud. Esitada riskida maandamise plaan koos pakkumusega.  

7. Kas võib teha meta-andmete baasil toimivat prototüüp, mis ei lähe kohe käiku, vaid nt 3 aasta 
pärast? Prototüüp pakub välja lahenduse, mis testib mingeid välja mõeldud andmeid, annab 
valmisoleku rakendamiseks, kui tekivad päris andmed.  

Sellised olukorrad arutatakse juhtkomisjonis läbi. Võib esitada prototüüpe välja mõeldud andmete 
baasil, aga lahendus peab olema rakendatav. Prototüüpe võib teha. Olulisem, kuidas rakenduslikke 
lahendusi leida.  

8. Kas kõikidel tulemustel peab olema rakenduslik väljund?  



Sellest projektist võib välja kasvada jätkuteema või kusagil mujal kasutatav lahendus. Peaasi, et LÜs 
toodud eesmärgid saaksid täidetud, aga mahtu ei saa liiga laiaks ajada. Pigem fokusseerida, et kõik 
tegevused oleks asjakohased. Kaaluda, kas mõne tegevuse saab välja jätta. Tuleb kriitiliselt hinnata, 
mis lahendused on rakendatavad ja tehtavad.  

9. Eelarve: ei ole veel teada, kas tuleb suurem või väiksem eelarve, see selgub sügise poole.  Baasiks 
võtta väiksem eelarve, olla valmis ka suuremaks eelarveks.  

10. Mõelda vanusegrupile 25-44, pere loomise vanus, vanuse lõhe aastate jooksul on kasvanud 
(naistel ja meestel), mõistlik oleks vanusepiiri mõlemas suunas nihutada. Isad on rohkem vanemad 
kui naised pere loomise ajal, seda tuleks enne analüüsi alustamist läbi vaadata.  

11. Koondandmestik: andmete rikastamise võimalused ei pea lõplikult lukku panema, seda võib töö 
käigus täiendada (nt töötajate ametijuhendite analüüs, kust võiks välja tuua põhjused palgalõhe 
kohta). Hoida end avatuna ja töö käigus lisavõimalusi leida, kui tekib lisaandmestikke. Alternatiivsed 
andmeallikad, kasvõi testimise mõttes, võiks sisse tuua (mittetraditsioonilised andmestikud).  

12. Koondandmestik võiks olla uuendatav, põhirõhk maailma kogemuste analüüs ja simulatsioon, 
andmetega mängimine, eksperimentaalne pool. SOM arendab ka teisi sarnaseid teemasid edasi, 
hoiab kontakti selle projektiga, et ministeerium teaks, mis toimub ja oskab neid seostada teiste 
paralleelselt toimuvate protsesside ja projektidega. See projekt annab tulevastele projektidele ja 
tegevustele sisendit.  

13. Digitaalsete lahenduste prototüübid: kui palju digitaalseid lahendus tuleks välja pakkuda? Kui 
suurt eelarvet võiks sinna suunata?  

Maht seotud eelmise etapi tulemustega, neid ei saa ette ennustada väga selgelt. Juhtkomisjon lepib 
selle jooksvalt kokku, sihtgruppide valik tehakse hiljem. Kolmanda etapi toimima pandud mudel 
annab rakendatavuse. Piisavust saab hinnata hiljem. Ka teised asutused töötavad midagi samal ajal 
välja, tuleb sel hetkel vaadata, mis juba olemas on, saab teiste asutuste tööga (nt Statistikaameti 
töödega) ühildada, nt võtta neilt alusandmed. Ei peaks end kinni kirjutama, võib jätta lahtiseks ja 
paindlikuks. Võib välja pakkuda ideed, aga need võivad projekti elu kestel muutuda.  

14. Kvalitatiivne rakendatavuse analüüs: seadusandlik raamistik on piisav, kuid uurida tuleks 
rakendatavust. Enne töö algust tuleks kontrollida, mis juba tehtud on, nt 2015 on tehtud üks analüüs, 
mida pole vaja dubleerida. Õiguslik pool tuleb kindlasti sisse võtta. Õigusalane kompetents võiks olla 
kaasatud, mõjuanalüüs tuleks teha peamiselt projekti käigus välja töötatud lahenduste 
rakendatavusele, kas sihtrühmade käitumine muutub nende lahenduste valguses. Kas välja töötatud 
lahendused töötavad ja milline on nende mõju erinevatele sihtrühmadele. Õiguslik analüüs pole 
peamine eesmärk, aga selle järgi võib vajadus tekkida. 

15. Eesmärgid on LÜs täpselt määratletud, neid tuleb silmas hoida, et tegevused ei läheks selleks 
kaugemale. Kõik tegevused etapis 1 võiksid toetada 3. etappi, jne.  

Tegevused on ette nähtud järjestikustena, mitte paralleelsetena. Tegevussuunad võivad omavahel 
kattuda ja toimuda ka paralleelselt, loogiliselt on aga mõnes kohas üks tegevus teise eeldus. 
Paindlikkus on olemas, mõningaid tegevusi saab samaaegselt alustada. Pakkuja peab selle ise läbi 
mõtlema, kuidas tegevusi ajastada. Hinnatakse vastavust lähteülesandele.  

16. Kvalitatiivuuring palgalõhe uurimiseks: peamine eesmärk on toetada I tegevussuuna kasvamist 
III-ks tegevussuunaks ehk koondandmebaasiks, selgitades välja täiendavaid andmete kogumise 
vajadusi ja neid kogudes (näiteks eriti problemaatilised valdkonnad, rühmad, olukorrad, võimalikud 
katmata näitajad jne). Võiks võtta mõned suure ja mõned väikse lõhega valdkonnad täpsema 



uurimise alla. Kui valdkond võib keelduda vastamast, viidates nt riigisaladusele vm salastatud infole, 
siis võiks midagi muud uurida. Kvalitatiivuuring peab koondandmestikule lisaväärtust andma ja 
püüdma vastata projekti uurimisküsimustele. 

17. Kui tekib veel küsimusi, siis need kirjalikult Maikkile (maikki.moosus@etag.ee), Maikki 
organiseerib vastused.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


