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 Hr Tõnis Lukas        18.02.2009 a 

 Haridus- ja Teadusministeerium 

 Munga 18 

 50088 TARTU 

 

Täiendavad ettepanekud noorsootöö seaduse eelnõusse 

 

Väga austatud haridus- ja teadusminister, 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on tutvunud ministeeriumite, Eesti Maaomavalitsuste 

Liidu ning Eesti Linnade Liidu poolt noorsootöö seaduse eelnõule saadetud 

kooskõlastuskirjadega ning nendes tehtud ettepanekutega. ENL on esitanud 

vastavasisulisi seisukohti noorsootöö seaduse muutmise töögrupi koosolekutel ning 

mitmetel seaduse eelnõud käsitlevatel kohtumistel. ENL peab oluliseks lähtuvalt 

kooskõlastusringil esitatud ettepanekutest muuta noorsootöö seaduse eelnõud.  

 

ENLi ettepanekud noorsootöö seaduse eelnõusse (02.12.2008): 

1. ENL teeb ettepaneku muuta eelnõu § 3 punkti 4 alljärgnevalt: 

„4) noorsootööasutus - Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, kohaliku 

omavalitsuse hallatav asutus või eraõigusliku juriidilise isiku asutus (välja arvatud 

noorteühing), mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine;"  

Põhjendus: Noorsootöö seaduse eelnõuga (02.12.2008) kavandatakse alkoholiseaduse 

§ 41 lõike 1 punkti 1 muutmist selliselt, et alkohoolse joogi jaemüügiks keelatud kohtade 

loetellu lisanduks ka noorsootööasutus. Sellest tulenevalt on vajalik muuta võrreldes 

noorsootöö seaduse eelnõus esitatuga noorsootööasutuse definitsiooni. Ettepaneku 

kohaselt täiendatakse mõiste „noorsootööasutus“ definitsiooni nii, et see välistaks 

noorteühingu definitsioonile vastava ühingu samaaegse kvalifitseerumise mõiste 

„noorsootööasutus“ alla. Muudatus on vajalik, sest mitmete noorteühingute 

kontoriruumid asuvad samas majas alkohoolsete jookide jaemüügiga tegelevate 

asutustega. Noorteühingute kontoriruumid ei ole aga tavapäraselt peamiseks noorsootöö 

läbiviimise kohaks, seega puudub vajadus sellise piirangu kehtestamiseks. 

2. Täiendada eelnõud paragrahviga 6 alljärgnevas sõnastuses: 

"§6 Noortevolikogu 

(1) Noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega 

demokraatlikult valitud noorte osaluskogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu 

liikmed valivad noored. 
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(2) Noortevolikogu eesmärgiks on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noori 

puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja –

valitsusele lähtudes noorte huvidest ja vajadustest. 

(3) Vald või linn toetab oma territooriumi noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist. 

(4) Noortevolikogu moodustamise kord ning toimimise alused nähakse ette valla- või 

linnavolikogu määrusega." 

 

Põhjendus: ENLi ettepaneku kohaselt lisatakse noorsootöö seadusese eelnõusse §6, 

millega soovitakse seaduse tasandil reguleerida noortevolikogu kui kohaliku tasandi 

noorte esindusorgani moodustamise aluseid ja tegutsemise üldpõhimõtteid. 

Noortevolikogu eesmärk on noorte osaluse ja dialoogi tagamine kohalike küsimuste 

otsustamisel. Seni on noorte kaasamiseks kohalikul tasandil loodud esindusorganid olnud 

erinevate funktsioonide ja ülesannetega. Samuti on seni noorte esindusorganeid loodud 

vähestes kohalikes omavalitsustes. Noortevolikogu reguleerimine seaduse tasandil 

ühtlustab noorte esindusorganite vormi, eesmärgid ja ülesanded. Suureneb teadlikkus 

noortevolikogust kui ühest olulisemast meetmest noorte osalemiseks kohalikus elus. 

Noortevolikogu moodustamine ei ole vallale või linnale kohustuslik, vaid initsiatiiv peaks 

tulema eelkõige noortelt. Vald või linn on aga kohustatud võimaldama noortevolikogu 

moodustamist. Ettepanek on kooskõlas  Noorsootöö strateegias 2006-2013 loetletud 

arengusuundadega noortepoliitika ja noorte osaluse valdkonnas. 

3. Täiendada eelnõu paragrahvi 4, lisades sinna lõike 4 alljärgnevas 

sõnastuses: 

„(4) Ministeeriumid toovad oma valdkondlikes arengukavades eraldi välja noortele 

suunatud tegevused ning arengukavadest tulenevad mõjud noortele." 

Põhjendus: Ettepaneku aluseks on Noorsootöö strateegias 2006-2013 kirjeldatud 

lõimitud noortepoliitika põhimõte, mille kohaselt on Eesti noortepoliitika kandvaks 

põhimõtteks ühtne lähenemine kõikides noore elu puudutavates valdkondades noortele 

suunatud tegevuste põhimõtetele. Strateegia kohaselt on peamised noortepoliitika 

toimealad ehk valdkonnad, kus tehakse noortele suunatud ja noorte elu puudutavaid 

otsuseid on noorsootöö, haridus, tööhõive, tervis, kultuur, sotsiaalpoliitika, keskkond, 

riigikaitse, perepoliitika jt. Eelnõu kohaselt peavad ministeeriumid valdkondlike 

arengukavade koostamisel arengukavades kirjeldama noortele suunatud tegevusi ning 

arengukavadest tulenevaid mõjusid noortele. Noortele suunatud tegevuste all on silmas 

peetud arengukavades ning nende rakenduskavades konkreetselt noortele kui 

ühiskonnagrupile suunatud tegevusi (sealhulgas näiteks tegevused, mis on suunatud 

noorte teadlikkuse suurendamisele, noorte osaluse suurendamisele antud valdkonnas 

ning muud tegevused, mis seonduvad teiste ühiskonnagruppide kõrval ka otseselt 

noortega). Arengukavadest tulenevate mõjude all mõeldakse otseseid ja kaudseid 

mõjusid noortele, mida on võimalik arengukavasid koostades ette näha (näiteks kuidas 

mõjutab ühistranspordi arengukavas välja toodud Aegviidu-Rakvere raudteelõigu 

elektrifitseerimine noorte (sh ka nt õppivate noorte) võimalusi hariduse omandamiseks). 
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4. Muuta eelnõu paragrahvi 8 punkti 2 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

"2) konsulteerib noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel, hindamisel ja 

teiste noori puudutavate otsuste tegemisel" 

Põhjendus: Seoses noortevolikogude reguleerimisega seaduse tasandil, on oluline  

sätestada valla- või linnavolikogu kohustuste hulgas noortevolikoguga konsulteerimise 

kohustus noortevolikogu olemasolul. Ettepaneku kohaselt ei ole noortevolikogu arvamus 

valla- või linnavolikogule siduv. Käesoleva kohustuse lisamine valla- või linnavolikogu 

ülesannete hulka on vajalik tagamaks noortevolikogude tegutsemise eesmärkide 

saavutamise ning noorte osaluse otsustusprotsessides. 

ENL loodab, et lisate meie poolt esitatud ettepanekud noorsootöö seaduse eelnõusse. 

Samuti ootame kirjalikult Teie seisukohti esitatud ettepanekute osas. 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

 

Olger Tali 

juhatuse esimees 

 

 

 

 

 

 
 
 
Martti Martinson, martti@enl.ee 


