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Arvamuse avaldamine rahandusministri määruse “Prioriteetse suuna „Suurem 
haldusvõimekus” meetme „Riigi, kohalike omavalitsuste ja 
mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine” 
rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” eelnõu 
kohta 

       
            Austatud rahandusminister 

 
 
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördub Teie poole pealkirjas nimetatud eelnõuga 
seonduvate ettepanekutega.  
 
ENL avaldab  noorteühenduste esindusorganisatsioonina heameelt, et mainitud meetme 
(edaspidi nimetatud “Tarkade otsuste fond”) kaudu on olnud võimalik mitmel aastal nii 
riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel kui ka mittetulundusühingute 
esindusorganisatsioonidel taotleda vahendeid ühise haldusvõimekuse suurendamiseks. 
Sealhulgas on ENLi hinnangul eriti oluline võimalus taotleda vahendeid riigi poliitikate 
tõhusamaks elluviimiseks, organisatsioonide strateegilise juhtimise ja planeerimise 
võimekuse parandamiseks, omavahelise koostöö tihendamiseks ning uuringute- ning 
teadmistepõhiste poliitikate kujundamiseks.  
 
Noortevaldkonna katusorganisatsioonidel on olnud seni võimalus vahendeid taotleda 
“Tarkade otsuste fondi” programmist vaid alameetme „Strateegilise juhtimissuutlikkuse 
arendamine” kaudu. ENL on seisukohal, et ka noortevaldkonna organisatsioonid vajavad 
võimalust tugevdada strateegilist planeerimist ja juhtimist, omavahelist koostööd ning 
areneda seeläbi võimekamateks eestkostjateks, kuid noortepoliitika mittekajastumine 
eelkõige alameetme „Valdkondlike uuringute arendamine ja läbiviimine”, aga ka 
alameetme „Valitsusvälise analüüsisuutlikkuse kasvatamine”  ei anna noortevaldkonna 
organisatsioonidele, ega ka valitsus- ja riigiasutustele ning kohaliku omavalitsuse üksuste 
liitudele võimalust suurendada teadmistepõhisust noortepoliitika valdkonnas. ENLi 
hinnangul on noortepoliitikaga, sh ka noorsootööga seonduvate uuringute ja analüüside 
teostamiseks muudest allikatest vahendeid leida väga keeruline. ENLi hinnangul on 
noortepoliitika valdkonnas mitmeid olulisi probleeme, nähtuseid ja võimalusi, mida pole 
seni üldse uuritud. Samuti ei ole analüüsitud ka Eestis rakendatava noortepoliitika 
tulemuslikkust ja mõju.  
 
Ka noorteadlaste hulgas ei ole noortepoliitika valdkonnas tehtavad uuringud populaarsed. 
Võimalus taotleda “Tarkade otsuste fondist” vahendeid noortepoliitika valdkonnas 
uurimuste läbiviimiseks looks eelduse noorteadlaste huvi suurenemiseks noortepoliitika 
alaste uuringute läbiviimiseks.  
 
ENL  teeb ettepaneku Rahandusministeeriumile täiendada määruse § 9 lõiget 
2 ja § 12 lõiget 2 ning lisada toetatavate valdkondade hulka ka noortepoliitika 
valdkond.  Eesti riik on väljendanud noortepoliitika prioriteetsust uue noorsootöö 
seaduse, aga ka teiste seonduvate seaduste vastuvõtmisega, mitmete strateegiliste 
arengukavade vastuvõtmisega, millest olulisim on  Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 
“Noorsootöö strateegia 2006-2013”. Ka Euroopa Liit rõhutab teadmistepõhise 
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noortepoliitika olulisust ELi Nõukogu 27.11.2010 resolutsioonis Euroopa noortevaldkonna 
uuendatud koostööraamistiku kohta. 
 
ENL on teadlik, et nimetatud eelnõu koostamise põhjus on eelkõige meetme 
rakendusüksuse- ja asutuse funktsioonide ülekandumine Riigikantseleilt 
Rahandusministeeriumile ning et eelnõuga ei ole kavandatud teha sisulisi ega 
protseduurilisi muudatusi, kuid loodame siiski, et võtate meie ettepanekut arvesse, kuna 
noortepoliitika valdkonna näol ei ole riigi seisukohalt tegemist vähemolulise 
poliitikavaldkonnaga, kui kõik ülejäänud loetelus sisalduvad. 
 
 
Austusega, 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Ott Heidmets 
juhatuse esimees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martti Martinson, martti@enl.ee 
 
 
 
 
 
 
 


