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Eesti Noorteühenduste Liidu ideepakett Töötukassale 

noorte tööhõive parandamiseks 

 

Uuring. Teha uuring noorte seas, et saada infot, mida noored teavad teie kohta, mis maine 

töötukassal on ja mis ootused on noortel Töötukassale. Efektiivne on kasutada küsitlusfirmat. 

Muidu võib ka saata neti teel küsimused koolidesse, ülikoolidesse ja noortekeskustesse või teha 

seda läbi Facebooki. 

Infostrateegia. Üle vaadata enda infostrateegia ja teha seda palju turunduslikumaks. Rohkem 

panustada nii Facebooki kui ka videoreklaami(eraldi toodud välja allpool) ning selle arvelt 

vähendada kulutusi muudele infomaterjalidele. Tsitaat tagasisidest: "Kõige rohkem vaatavad 

noored ikka telekat ja arvutit.... neil [Töötukassa] on meeletult palju brožüüre, ma ei usu et neid 

nii palju on vaja. Pigem suunata kanalisse nii et see jääb ka silma, nii et see on on kasvõi ülbe, 

jääb meelelde, et sa tunned selle ära kui sa seda teist korda näed." 

Facebook. Põhirõhk tasub panna FB-le. On vaja koos sotsiaalmeedia turundus ekspertidega välja 

töötada FB kava(osa internetistrateegiast). ENL võib aidata leida eksperte. Tasuline reklaam FB-

s on ka efektiivne. 

Video. Teha reklaamvideosid enda kodukale, Facebooki, telekasse ja Tallinna bussidesse. 

Brošüürid ei ole nii efektiivsed. Eeskuju võib võtta Sisekaitseakadeemia reklaamist. Tsitaat 

tagasisidest:“Võtke eeskuju Sisekaitseakadeemia reklaamist. Miks ei võiks keevitaja ja kondiitri 

ametit ka samamoodi näitada? Taga eepilime muusika mängimas...“ 

Individuaalne tagasiside ja arendus konsultantidele. Paljude noorte mulje töötukassast 

kujuneb just läbi konkreetse konsultandi. Oleme kuulnud positiivseid ja vähem positiivseid 

lugusid. Tagasisidet peaks koguma klientidelt ning süsteemisisese info põhjal(millise 

konsultandi noored jõuavad ülejäänud töötukassa teenusteni? Leiavad töö? Või kaovad 

töötukassa vaateväljast ilma tööd leidmata? Viimane on isegi äkki kõige olulisem). Kliendi 

tagasiside pole küll puhas kuld, aga sealt võib saada väärtuslikku infot. ENL oleks nõus koostöös 

Töötukassaga andma auhindu tunnustamaks kõige tulemuslikumaid spetsialiste!   

Noorteinfo süsteem. Noortevaldkonna arengukava (www.entk.ee/2020) raames hakatakse 

arutama, kuidas jõuda NEET noorteni. Selle raames tuleks ehitada ühtne Töötukassa ja 

noorsootöö koostöös toimiv noorteinfo süsteem. 

Maavalitsused. Olla maakonna tasemel kaasatud maavalitsuse koordineeritud noorsootöö 

korraldusse kui partnerid. Selleks tuleb suhelda maakondlike noorsoonõunike ning maakonna 

noortekoguga, kelle kontaktid leiab ENLi kodulehelt. 

Koostöö kohalike noortega. 1) Korraldada kohalikus töötukassa büroos koostöös kohalike 

noorte aktivistidega(noortevolikogust, õpilasesindusest vms) lahtiste uste päev. Lahtiste uste 

päev teha ka erivajadustega noortele. Kaasata noortekeskuse, koolide ja ülikoolide noori. Teha 
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FB-s promo. Jagada infot töötukassa kohta, tuua noori edulugusid esinema, kaasata tööandjaid ja 

töötukassa konsultante. 2013. aasta jooksul alustavad maakondlike Rajaleidja keskuste juures 

maakondlikud koostöökogud (seal on ettevõtjate, noorte, koolide esindajad), äkki on neid 

võimalik kaasata.  2) Töötukassa läheks välja kõikidele noortele suunatud messidele. Seal võiks 

koguda mingeid meile meillistidesse või paluda laikida FB-s ja siis saata infokirju kas meilidele 

või jagada infokilde FB-s. 3) Üle-eestilisse ENLi korraldatavasse osaluskohvikusse kaasta 

töötukassa inimene koos oma teemaga. Järgmised osaluskohvikud on juba 2013. aasta sügisel! 4) 

Kohalike töötukassa töötajate ja noorte aktiviste vahel käivitada viljakas koostöö(nt. kohaliku 

Töötukassa büroo ja noortevolikogu vahel). Üks koostööväljundeid paljudest teistest on see 

varem välja käidud idee pitsaõhtust. 

Noorteasjade ametikoht või talitus. Rajada kas projektipõhine või alaline 

keskkontorisse(võimalik, et ka osadesse harukontoritesse) noortekoordinaatori ametikoht, kes 

hakkaks haldama ja koordineerima ametisiseselt erinevate struktuuriüksuste tööd ja viiks ellu 

noortegarantiid. 

 


