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Arvamus Eesti majanduskasvu ja tööhõive
kava 2008 – 2011 eelnõu kohta

Väga austatud Heiki Loot!

Täname Teid Eesti Noorteühenduste Liidule (ENL) saadetud kirja eest, milles palute
avaldada arvamust Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2008-2011 kohta.
ENL väljendab siinkohal arvamust, et niivõrd olulise dokumendi koostamisse peaks noorte
esindusorganisatsioone

kaasama

juba

koostamise

faasis.

Samuti

oli

arvamuse

avaldamiseks antud tähtaeg (1 nädal) selgelt ebapiisav.

ENL, olles tutvunud eelpoolmainitud dokumendiga, toob välja järgmised tähelepanekud:

1. Hariduse ja tööturu analüüsiosas (lk 65) on kajastamata valdkond, kust noored saavad
samuti suure osa edukaks tööturule sisenemiseks vajalikke teadmisi - so mitteformaalse
õppimise valdkond ehk noorsootöö. Seega on nii statistika kui mistahes analüüs selles
osas puudu ja arenguvajadused (sh noorteühinguid puudutav) kirjeldamata. Samas on
üha ilmsem, et tööandjad hindavad nn sotsiaalseid toimetulekuoskusi tööturule sisenejate
osas üha kõrgemalt. Sellest tulenevalt pole ka esile toodud, millised on vajalikud sammud
noorte väljspool kooli saadud teadmiste ja oskuste tunnustamiseks, et neid oleks
tööandjail lihtsam hinnata.
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2. Noortevaldkonda (mitteformaalset õppimist) on kajastatud alaeesmärgi 3 koolist
väljalangevuse vähendamine all lk 80,81. Ära on toodud 3 meedet: 2,3, ja 5 ning kogu
noorsootöö on kajastatud 5. meetme all. Kuigi on selge, et noorsootöö, sh huviharidus ja
nõustamine aitavad kaasa koolist väljalangevuse ennetamisele ja on positiivne, et see
dokumendis kajastub, on siiski selge, et sellise alaeesmärgi all kajastades on kadunud
see arusaam, et noorsootöö ja noorsootöö tegijad (sh noorteühingud) aitavad kaasa
noorte konkurentsivõimele ja tööhõivevalmidusele tööturule sisenemisel ja kogu töö on
taandatud vaid kooli tugimeetme tasandile.

Lisaks juhime tähelepanu ka sellele, et eelnõus ei ole aluseks võetud Euroopa
Noortepakti.

Loodame, et võtate eelpool mainitud tähelepanekuid arvesse ning edaspidi kaasate Eesti
Noorteühenduste Liitu sarnastesse protsessidesse juba varasemas faasis.

Austusega,

Lauri Alver
noortepoliitika juht
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