
EIGE soopõhise statistika 
andmebaas: tõendid otsuste 
tegemiseks

Soopõhise statistika andmebaas

Täpsed sooliselt segregeeritud ja sootundlikud andmed ai-
tavad jälgida poliitikameetmete mõju ja tuvastada valdkon-
nad, kus tuleb teha rohkem, et vähendada soolist ebavõrd-
sust.

Soopõhise statistika andmebaas annab täpse ülevaate nais-
te ja meeste vahelistest erinevustest kõigis eluvaldkonda-
des ning aitab jälgida soolise võrdõiguslikkuse edenemist 
kõigis ELi poliitikavaldkondades.

Lisage andmebaas oma brauserites järjehoidjate hulka! Sel-
leks on mitu head põhjust.

 Ühtne allikas
Andmebaas toimib nii liikmesriigi kui ka ELi tasandil koguta-
va soolise statistika ühtse allikana. Lisaks sisaldab andme-
baas ka teiste Euroopa riikide andmeid.

 Hea juurdepääs
See on kasulik nii ekspertidele kui ka asjatundmatutele ka-
sutajatele, kes saavad kiiresti ja hõlpsalt otsida algandmeid 
ning teha tabelite ja jooniste väljavõtteid edasise analüüsi 
tarbeks. Veebileht võimaldab kasutajal ka luua ja isikustada 
eri tüüpi jooniseid, nt tulpdiagramme ja aegridu.

 Ajakohane
Andmebaas tagab juurdepääsu uusimatele kättesaadavate-
le andmetele, mis on sooliselt segregeeritud ning kirjelda-
vad lisaks naiste ja meeste olukorda ühiskonnas.

Andmed kõnelevad!
Sooline statistika kätkeb endas huvitavaid lugusid.

Oluliste andmekogumite avaldamisel edastame neid lugu-
sid hästimõistetavate statistiliste lühikokkuvõtetena, mis 
tutvustavad uusimaid suundumusi ELi liikmesriikides. Sa-
muti tuuakse neis esile ELi liikmesriikide ja teiste Euroopa 
riikide vahelised erinevused.

Vaadake siit, millest 
andmed kõnelevad!

Andmebaasi kasutavad ELi institutsioonid soolise võrdõi-
guslikkuse valdkonnas tehtud edusammude jälgimiseks, 
sellele viidatakse akadeemilistes uuringutes ning see on 
usaldusväärne allikas ajakirjanikele kõikjal Euroopa Liidus.

Mõned EIGE soopõhise statistika andmebaasi kasutajad ja-
gasid meiega oma kogemusi:

„Minu arvates on funktsioonid kasutajasõbralikud ja üsna 
analüütilised.“ Heidrun, teadur (AT)

„Me ei saa rääkida soolisest võrdõiguslikkusest numbreid 
teadmata. Mul on andmebaasist oma töös palju kasu,“ 
Nataša, ajakirjanik (SI)

„Statistika seostub eelkõige konkreetsete faktidega, ent kui 
neid kasutatakse soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja 
kodanike elu parandamiseks, muutuvad need asendama-
tuks tööriistaks.” Anna, statistik (Euroopa Komisjon).

Kuidas tuleb EIGE soopõhise 
statistika andmebaasile viidata?
Meil on hea meel, et olete meie andmebaasi oma töös kasu-
tanud. Kui olete eksportinud EIGE andmebaasi andmetabe-
li/visualiseeringu, viidake sellele järgmiselt:

EIGE soopõhise statistika andmebaas: andmekogumi 
pealkiri [hüperlingitud lähteallikale]
Võetud andmebaasist pp/kk/aaaa.

Kas soovite suhelda andmebaasi 
projektiga seotud EIGE 
ekspertidega?
Liituge spetsiaalse virtuaalse tööruumiga EIGE veebipõhisel 
konsultatsiooni- ja koostööplatvormil EuroGender!

Registreeruge siin!

Euroopa Soolise
Võrdõiguslikkuse Instituut

Võtke meiega ühendust! Töötate poliitilise dokumendi, akadeemilise uuringu või meediaartikliga, kuid ei leia vaja-
likke andmeid? Saatke päring aadressile: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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EIGE andmebaasis on ainulaadne valik enam kui 2 000 soo-
tundlikust näitajast, mis sisaldavad sooliselt segregeeritud 
andmeid — see on väärtuslik ressurss kõigile, kes soovivad 
edendada soolist võrdõiguslikkust.

1. ELi poliitikavaldkonnad ja strateegiad
 ¾ Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse eden-

damiseks aastatel 2016–2019 (1)

(1) 2021. aastal, pärast lõpliku seireraamistiku heakskiitmist, lisab EIGE sisenemispunkti ELi 2020.–2025. aasta soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia.

 ¾ Euroopa sotsiaalõiguste sammas
 ¾ Strateegia „Euroopa 2020”
 ¾ Barcelona strateegia

Lugege lähemaltELi poliitikavaldkondade ja 
strateegiate kohta meie veebilehel.

 Andmeid uuendatakse niipea, kui need on kättesaadavad.

Andmebaas kajastab ELi poliitilisi prioriteete soolise võrdõi-
guslikkuse küsimuses. See näitab soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamise määra kõigis ELi liikmesriikides ja mujal. See 
toetab Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse poliitikat 
ja tegevust ning aitab jälgida naiste ja meeste võrdõiguslik-
kuse saavutamist kõigis eluvaldkondades.

2. Teemavaldkonnad
 ¾ Töö ja tööturg
 ¾ Teadusuuringud, teadus, digitaalne ühiskond
 ¾ Haridus, koolitus ja oskused

 ¾ Demograafia ja ränne
 ¾ Viljakus ja reproduktiivõigused
 ¾ Tervis ja suremus
 ¾ Elutingimused
 ¾ Ajakasutus
 ¾ Avalik arvamus

Lugege lähemalt teemavaldkondadest meie veebilehel.

 Andmeid uuendatakse niipea, kui need on kättesaadavad.

Euroopa Ülemkogu kiitis 1995. aasta detsembris heaks Pe-
kingi deklaratsiooni ja võrdõiguslikkuse, arengu ja 
rahu tegevusprogrammi rakendamise Euroopa Liidus 
ning väljendas kavatsust rakendamistegevus igal aastal läbi 
vaadata. EIGE andmebaas aitab jälgida naiste mõjuvõimu 
suurendamist Pekingi tegevusprogrammis probleemseteks 
tunnistatud valdkondades.

3. Pekingi tegevusprogramm
 ¾ Naised ja vaesus (A)
 ¾ Naiste haridus ja koolitus (B)
 ¾ Naised ja tervis (C)
 ¾ Naiste osalus võimustruktuurides ja otsuste tegemi-

sel (G)

 ¾ Naiste olukorra parandamise institutsioonilised meh-
hanismid (H)

 ¾ Naiste inimõigused (I)
 ¾ Naised ja meedia ( J)
 ¾ Naised ja keskkond (K)
 ¾ Tütarlapsed (L)
 ¾ Naistevastane vägivald (D)
 ¾ Naised ja relvakonfliktid (E)
 ¾ Naised ja majandus (F)

Lugege lähemalt Pekingi tegevusprogrammi kohta meie 
veebilehel.

 Andmeid uuendatakse niipea, kui need on kättesaadavad.

Soopõhise statistika andmebaasi puukujuline andmestruktuur on lisaväärtuseks. See on väga mugav poliitikakujundajatele, 
aga ka neile, kes toetavad poliitikakujundajaid asjakohase statistikaga.

Sirvige soolise statistika andmeid kuuest alltoodud sisendpunktist

Soopõhise statistika andmebaas on soolist 
statistikat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
(või selle puudumise) eri aspektide teavet sisaldav 
kõikehõlmav teadmuskeskus.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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EIGE väljatöötatud soolise võrdõiguslikkuse indeks võimal-
dab hinnata, kui kaugel on Euroopa Liit ja liikmesriigid eral-
divõetuna soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutami-
sest.

EIGE soopõhise statistika andmebaas esitab kõik andmed 
kuue põhivaldkonna (töö, raha, teadmised, aeg, võim ja 
tervis) ja kahe lisavaldkonna (kattuvad aspektid ja vägi-
vald) lõikes.

4. Soolise võrdõiguslikkuse indeks
 ¾ Soolise võrdõiguslikkuse indeksi skoor
 ¾ Indeksi arvutamiseks kasutatavad näita-

jad
 ¾ Indeksi kattuvad aspektid
 ¾ Vägivalla kaasvaldkond

Lugege lähemaltsoolise võrdõiguslikkuse indeksi kohta 
meie veebilehel.

 Alates 2019. aastast uuendatakse andmeid igal aastal.

EIGE kogub andmeid naiste ja meeste osakaalu kohta ot-
sustavatel ametikohtadel eri poliitikavaldkondades.

Andmebaas pakub teavet, mille abil saab jälgida soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamist otsuste tegemi-
sel. Otsuste tegemisega seotud andmeid kogutakse järg-
miste riikide kohta:

 y ELi liikmesriigid
 y Viis ELi kandidaatriiki: Montenegro, Põhja-Makedoonia, 

Albaania, Serbia ja Türgi
 y Kaks potentsiaalset kandidaatriiki: Bosnia ja Hertsegoviina 

ning Kosovo*
 y Kolm EMP riiki – Island, Liechtenstein ja Norra

* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja 
Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsioo-
ni kohta.

5. Naiste ja meeste osalus otsuste tegemisel
 ¾ Poliitika
 ¾ Avalik haldus
 ¾ Kohtud
 ¾ Äri- ja finantsvaldkond
 ¾ Sotsiaalpartnerid ja vabaühendused
 ¾ Keskkond ja kliimamuutused
 ¾ Meedia
 ¾ Haridus, teadus, teadusuuringud
 ¾ Sport

Lugege lähemalt naiste ja meeste osaluse kohta otsuste te-
gemisel meie veebilehel.

  Poliitikavaldkonna andmeid uuendatakse kord kvartalis. Äri- 
ja finantsvaldkonna andmeid uuendatakse kaks korda aastas.

Soopõhise statistika andmebaas sisaldab haldus- ja uurin-
guandmete allikatest pärit andmeid soolise vägivalla kohta.

Andmebaas annab juurdepääsu olemasolevatele statistilis-
tele andmetele soolise vägivalla kohta, et toetada institut-
sioone ja eksperte, kes tegelevad soolise vägivalla enneta-
mise ja selle vastu võitlemisega Euroopa Liidus ja mujal.

6. Sooline vägivald
 ¾ Füüsiline vägivald
 ¾ Seksuaalvägivald
 ¾ Psühholoogiline vägivald

 ¾ Paarisuhtevägivald
 ¾ Naiste suguelundite moonutamine
 ¾ Inimkaubandus
 ¾ Hoiakud ja arusaamad
 ¾ Tugiteenused
 ¾ Statistiline suutlikkus ja andmete kätte-

saadavus

Lugege lähemaltsoolise vägivalla kohta meie veebilehel.

 Andmeid uuendatakse niipea, kui need on kättesaadavad.

Soopõhise statistika andmebaasi puukujuline andmestruktuur on lisaväärtuseks. See on väga mugav poliitikakujundajatele, 
aga ka neile, kes toetavad poliitikakujundajaid asjakohase statistikaga.

Sirvige soolise statistika andmeid kuuest alltoodud sisendpunktist

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Kuidas teha andmebaasis otsingut?
Kasutajad võivad andmebaasi sirvimisel kasutada eelmää-
ratletud sisendpunkte, mis hõlmavad sugupooltega seotud 
teemasid, või otsida andmeid võtmesõnaotsingu abil.

Sirvimisvalik on suunatud kasutajatele, kes soovivad uuri-
da statistiliste näitajate kategooriat (nt üldised teemavald-
konnad või konkreetsed teemad, nt otsuste tegemine). See 
on kasutajasõbralik ja annab olemasolevate andmete struk-
tureeritud juhendi. Sirvimisstruktuur on kohandatud 
sisendpunktide järgi. Sisendpunkte ja struktuuripuud ko-
handatakse regulaarselt vastavalt kasutaja vajadustele.

Võtmesõnaotsingu võimalus on sobivaim neile, kes 
otsivad konkreetset andmekogumit või huvivaldkonda, 
kuid ei ole kindlad, kuidas seda eelmääratletud struktuu-
ridest leida.

Kas teil on andmeid?  
Andmete kvaliteedikriteeriumid
EIGE on andmete kvaliteedi hindamiseks kasutusele võtnud 
Euroopa Statistikasüsteemi kvaliteedi hindamise ja tagami-
se raamistiku.

Andmete kvaliteeti hinnatakse vastavalt Euroopa statistika 
tegevusjuhises esitatud kvaliteedihindamise põhimõtetele.

Kuidas kasutada erinevaid 
andmevisualiseeringuid?
EIGE soopõhise statistika andmebaas visualiseerib statistili-
si andmeid kolmel erineval viisil:

EU Heat Map
Kuvab andmeid termo- ja sümbolikaartide abil

EU Heat Map on interaktiivne kaardivaatur. Iga valitud 
näitaja lõikes kuvatakse kaardil riigid erineva värviintensiiv-
susega: mida suurem on näitaja väärtus, seda väiksem on 
kaardil kuvatav värviintensiivsus.

Vertikaalne või horisontaalne 
tulpdiagramm

Esitab andmed naiste ja meeste kohta nii riigi kui ka ELi ta-
sandil ühe aasta kaupa.

Tulpdiagramm visualiseerib andmeid andmeväärtustega 
proportsionaalsete tulpade abil. Horisontaalsed tulpdia-
grammid näitavad andmeväärtusi horisontaalteljel ja riike 
vertikaalteljel. Vertikaalsed tulpdiagrammid näitavad kõiki 
saadaolevaid riike horisontaalteljel ja andmeväärtusi verti-
kaalteljel.

Joondiagramm
Võrdleb andmeid teatud aja jooksul teiste riikide või 
ELi keskmisega.

Joondiagramm on andmete graafiline esitus mitme joone 
abil. Iga joon tähistab riiki ja iga joone jaoks kasutatakse 
erinevat värvust. Sel viisil saab riike esitada ükshaaval, rüh-
madena või ELi keskmisega võrreldes. Kõik saadaval olevad 
aastad on horisontaalteljel ja andmeväärtused vertikaaltel-
jel.

Andmetabel
Kuvab olemasolevad andmed tabelis.

Andmeid saab ka lihttabelis visualiseerida. Tabelis visuali-
seerimine võimaldab teil filtreerida andmeid valitud aastate, 
riikide ja soo alusel. Kui näitajad ei ole riigiti täielikult võrrel-
davad, nt soolise vägivalla andmed, on andmetabel ainuke 
saadavalolev visualiseerimisvorm.

Kuidas tabeleid ja diagramme 
alla laadida?

Eksportimine
Kõiki tabeleid, diagramme ja kaarte saab erinevates 
vormingutes eksportida eksportimisnupu abil.

Andmetabeleid ja visualiseeringuid saab eksportida mit-
mesugustes vormingutes. Kõiki visualiseeringuid (EU Heat 
Map, tulpdiagramm, joondiagramm) saab eksportida ja alla 
laadida PNG- või JPG-failidena.

Andmetabelit saab eksportida ja alla laadida CSV-, XLS-, 
XML- ja JSON-failina. Diagramme ja kaarte saab salvestada 
JPG-, PNG- ja IFFRAME-vormingus.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on soolise 
võrdõiguslikkuse ELi teadmuskeskus. EIGE toetab poliitikakujundajaid 
ja kõiki asjaomaseid asutusi nende tegevuses muuta sooline 
võrdõiguslikkus kõigi eurooplaste jaoks tegelikkuseks, pakkudes 
eriteadmisi ning võrreldavaid ja usaldusväärseid andmeid Euroopa 
soolise võrdõiguslikkuse kohta.
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