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SISSEJUHATUS 
 
 
2013. aastaga algas Euroopa Liidu Nõukogus uus 18-kuuline 
kolmikeesistumine, mille eestvedajateks on 6-kuuliste etappidega Iirimaa, 
Leedu ja Kreeka. Eelmise kolmikeesistumise käigus, mille eestevedajaks olid 
Poola, Taani ja Küpros, oli prioriteediks noorte osalusega seonduvad teemad. 
Konsultatsioonide tulemustest lähtuvalt on valitud eesoleva 18 kuu pikkuse 
kolmikeesistumise kolme konsultatsioonietapi üldteemaks sotsiaalne kaasatus, 
mille eesmärgiks on uurida hetkelist olukorda Euroopa riikides, teadvustada 
väljakutseid ning leida häid lahendusi kõikide Euroopa noorte sotsiaalse 
kaasatuse suurendamiseks. Käesolev raport on üle Euroopa paralleelselt 
toimuvate konsultatsioonide Eesti kohta käiv kokkuvõttev ülevaade kolmest 
konsultatsioonietapist esimese – Iirimaa eesistumisperioodi – prioriteetseks 
valitud teemade raames. 
 
Viimastel aastatel on sotsiaalne kaasatus olnud Eestis aktuaalne teema ja 
sellega seonduvalt on tehtud nii riiklike kui kodanikuühiskonna 
organisatsioonide poolt mitmeid professionaalseid ülevaateid ja uuringuid nii 
noorte endi kui otsustajate ja teiste noortevaldkonnaga seotud isikute seas. 
Sellest lähtuvalt oli prioriteetse teema uurimiseks Iirimaa poolt jagatud 
suunavate sisendküsimuste raames kogu vajalik informatsioon põhjalikult 
olemas ning polnud vajaldust täiendava sisendikogumise läbiviimiseks. Raporti 
sisendina on kasutatud olemasolevaid Eesti noorte sotsiaalse kaasatuse 
teemalisi uurivaid ülevaateid, uuringuid, seisukohti ja ideid mille tulemused on 
läbi analüüsi seostatud ning raporti vajadustest lähtuvalt kasutatud nii 
olemasolevaid järeldusi kui loodud uusi. 
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SOTSIAALNE KAASATUS 
 

!.	  Mida	  sotsiaalne	  kaasatus	  tähendab	  Sulle	  ja	  noortele	  Sinu	  riigis?	  
 
Riigi tasandil tähendab noorte sotsiaalne kaasatus noorte võimalust osaleda 
täisväärtuslikult ühiskondlikus elus ehk omada ligipääse ressurssidele ja 
teenustele, sealjuures sõltumata füüsilisest ja/või vaimsest tervisest, rahvusest 
ning muudest sageli diskrimineerimist tekitavatest tunnustest. Näiteks võimalus 
saada sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, tegutseda 
tööturul või omandada haridust.1 Samuti mõistetakse noortevaldkonnas noorte 
sotsiaalse kaasatusega ligipääsu noorsootöö teenustele ning nende teenuste 
kvaliteeti. Eestis on üheks oluliseimaks noorte sotsiaalse kaasatuse arengut 
toetavaks abivahendiks noorsootöö strateegia2, milles on püstitatud peamiste 
noorte elu puudutavate valdkondade eesmärgid (hetkel kasutusel aastateks 
2006−2013; laiapõhjalisem Eesti noortevaldkonna arengukava aastateks 
2014−2020 on valmimisjärgus3). 
 
Kehtiva strateegia raames on noortevaldkonna osapooled kokku leppinud 
erinevates kohalikes, maakondlikes ja üleriigilistes meetmetes, et saavutada 
noorsootöö alaeesmärke ja läbi selle suurendada Eesti noorte sotsiaalset 
kaasatust. Nende olulisus peitub eelkõige ühises mõistmises vajaduse järgi 
jõuda tulemusrikkalt võimalikult paljude noorteni ning luua noortele 
maksimaalselt osalusvõimalusi. Meedete hulgas on näiteks: 
 
1) Noorsootöö kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja rakendamine; 
2) Noorte osaluse ja kaasatuse suurendamine noorsootöö kavandamisel, 
teostamisel ja hindamisel; 
3) Kodanikuteadlikkuse ja -kasvatuse suurendamine ning mitmekultuurilisuse 
väärtustamine; 
4) Töökasvatusmeetodite arendamine ja rakendamine ning töökasvatusalaste 
võrgustike toetamine; 
5) Noorte osalusmotivatsiooni ja -harjumuse kujundamine.4 
 
Täpsustavalt on välja toodud, et kindlustamaks noorte osalust neid 
puudutavates otsustusprotsesside ja poliitikasuundades tuleb: 
                                            
 
 
1 Sotsiaalministeerium. Sotsiaalne kaasatus. 
2 Noorsootöö strateegia 2006−2013. 
3 Noortevaldkond aastasse 2020. 
4 Noorsootöö strateegia 2006−2013. 
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1) Tagada noortega konsulteerimine kohalikul, maakondlikul ja üleriigilisel 
tasandil; 
2) Suunata tähelepanu ja kavandada tegevusi noorte osalusmotivatsiooni 
tõstmiseks. 5 
 
Sama strateegiaga on kokkulepitud erinevate osapoolte koostöö olulisuses. 
Arengu tagamiseks on vajalik: 
 
1) Koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil; 
2) Erinevate ministeeriumite koostöö tihendamine.6 
 
 
Noortele tähendab sotsiaalne kaasatus peamiselt võimalust rääkida kaasa 
ennast ja eakaaslasi puudutavate otsuste vastuvõtmisel ning võimalust 
rakendada omandatud haridust tööturul. 
 
Noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks on oluline jätkata kõikides 
valdkondades noortest ja reaalsetest oludest lähtuva noortepoliitikaga. Eestis 
toimub riigi tasandil tihe koostöö noorte sihtrühma esindavate 
katusorganisatsioonide (noorteühendusi koondav organisatsioon Eesti 
Noorteühenduste Liit, nii põhikooli kui keskkoolide õpilasesindusi koondav 
organisatsioon Eesti Õpilasesinduste Liit, kõrgkoolide õpilasi koondav Eesti 
Üliõpilaskondade Liit jt) ning seadusloomega tegelevate ametnikkondade 
vahel. Noorteni jõudmise mehhanimisidest on märkimisväärseks sammuks 
alates 2006. aastast riigi poolne tähelepanu ja toetus igasse maakonda 
noortekogude loomiseks ning olemasolevate toetamiseks. Alates 2008. aastast 
on riik toetanud rahaliselt Eesti Noorteühenduste Liidu poolseid tegevusi 
noortevolikogude loomisel ja arendamisel üle Eesti. Hetkel tegutseb Eestis 71 
osaluskogu ja 15 maakondlikku noortekogu (igas maakonnas üks). 
 
Noorsootöö teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi olulisus tuleneb tõsiasjast, et 
läbi rohkemate noorte kaasatuse noorsootöösse suureneb ka noorte kui 
sihtrühma sotsiaalne kaasatus. 
 
2011. aastal läbiviidud uuringu järgi, mis keskendus viimase kolme aasta 
perspektiivile, on Eesti noorte noorsootöös osalemise aktiivsus suur. Tulemuste 

                                            
 
 
5 Noorsootöö strateegia 2006−2013. 
6 Noorsootöö strateegia 2006−2013. 
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järgi leidub vaid üks noor kümnest, kel puudus kolme aasta jooksul 
kokkupuude mõne noorsootöö teenuse või tegevusega. Korrelatsioon 
eksisteerib ka noorte vanuse ja eluetapi ning viimasel kolmel aastal 
noorsootööga kokkupuutumise osas: kuni 18-aastaste noorte puhul on viimase 
kolme aasta jooksul noorsootööga kokku puutunud enamik. Täiskasvanute 
hulgas on kokkupuutunute arv vanuse tõusuga vähenev. Seletatav on see 
nooremate noorte puhul suurema vaba aja olemasoluga ning täisealiste noorte 
puhul selgemate huvide väljakujunemise ning täiendavate töö- ja 
perekohustuste tekkimisega.7 
  

                                            
 
 
7 Noorteseire aastaraamat 2011 – noored ja noorsootöö. 
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!.	  Mis	  on	  sotsiaalse	  kaasatusega	  põhilised	  väljakutsed	  Sinu	  riigis?	  
 
 
Eesti noorte kuni 18-aastaste laste vaesuse ja tõrjutuse määr on Euroopa Liidu 
üldisest tasemest kõrgemad, mille tõttu käsitletakse Eestis noori kui omaette 
riskirühma 8 , eriti tööturusüsteemis. 9  Selline lähtepunkt tõotab luua head 
eeldused nii lähitulevikus kui pikemas perspektiivis noorte sotsiaalse kaasatuse 
suurenemiseks. 
 
Üheks sotsiaalse kaasatuse suurimaks väljakutseks Eestis on juba pikemat 
aega olnud noorte tööpuudus. Hiljuti toimunud majanduskriisiga süvenes see 
veelgi. Enam kui kolmandik töötutest noortest on olnud tööta rohkem kui aasta. 
Nõnda kõrge pikaajalise töötuse taseme põhjuseks on kõige tõenäolisemalt 
noorte ebapiisav haridus. Sellele annavad kinnitust Eurostati andmed, mille 
järgi oli Eestis 2010. aastal kõigist 18−24 aastastest noortest 11,6% selliseid, 
kes pärast esimese taseme hariduse (põhiharidus) omandamist loobusid 
õpingute edasisest jätkamisest. Sellega seotuna on sotsiaalse kaasatuse 
kontekstis väljakutseteks töötute ja teiste riskinoorte juurdepääs haridusele, 
tööturule ja noorsootöö valdkonna teenustele ning seda toetavate 
mehhanismide olemasolu.10 
 
Suuresti mainitud probleemide, püsiva tööpuuduse ja äsja toimunud 
majanduskriisi, tõttu on aina suurenevaks väljakutseks sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas kõrvalejäämise tunde vähendamine, mis on tinginud noorte soovi 
Eestist lahkumiseks. Nii naiste kui meeste arvestuses on väljarändajate hulgas 
kõige rohkem 25−29 aastaseid. Naised lahkuvad Eestist pikemaks ajaks ja neid 
tuleb vähem tagasi kui mehi.11 Lisaks mainitutele toovad noored enda või 
sõprade väljarändamise plaane kommenteerides sageli põhjuseks 
rahulolematust Eesti ühiskonnaga laiemalt ja väheseid võimalusi tööturul 
tegutsemiseks. Noored liiguvad sinna, kus kas tegelikkuses või noorte arust, on 
elu parem ja võimalusi rohkem. 
 
Sotsiaalne tõrjutus (kui sotsiaalse kaasatuse vastandi ehk inimeste võimaluste 
piiratus pääseda ressursside ja teenuste juurde) üheks suurendavaks teguriks 
                                            
 
 
8 Poliitikaülevaade 4/2012. Noored ja sotsiaalne kaasatus: Euroopa Liidu noortepoliitika ja Eesti 
olukord Euroopa taustal. 
9 Noored ja tööturg noorsootöö vaatenurgast. 
10 Poliitikaülevaade 4/2012. Noored ja sotsiaalne kaasatus: Euroopa Liidu noortepoliitika ja 
Eesti olukord Euroopa taustal. 
11 Eestist väljaränne hoogustus 2010. aastal. 
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Eestis on sotsiaalse korralduse taastootmine. See avaldub tihti valdkondades, 
mis keskenduvad avalike teenuste pakkumisele (nt hoolekanne, meditsiin, 
haridus, tööturg), kus noored on üheks sihtgrupiks teiste hulgas ning läbi noorte 
spetsiifilise staatuse eiramise ning nende käsitlemisena kas teenuste objektina 
või eeldusega, et noortel on teiste sihtgruppidega võrdne võimekus 
probleemide ja konkurentsiga toime tulla. Paljud noored saavad sellega 
hakkama, aga nõrgema sotsiaalmajandusliku taustaga noored ei pruugi olla 
võrdväärselt edukad ning sedasi toimub sotsiaalse korralduse jätkumine 
järgmises põlvkonnas.12 
 
Probleemiks on ka noortevaldkonna koostöö puudulikkus ja valdkondadeülene 
lähenemine. Eestis mõistetakse noortepoliitikat horisontaalselt ehk mitmeid 
valdkondi läbiva poliitikana, aga praktikas on valdkondadeülese noortepoliitka 
toimimise ja valdkondadevahelise koostööga veel palju arenguruumi. 
Riigiasutuste ja huvigruppide esindajatega tehtud intervjuudest selgus, et 
väljaspool noortepoliitika peamisi koordineerijaid – Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse – on teadlikkus lõimitud ja 
koordineeritud nootepoliitika eesmärkidest kohati ootamatult napp. Asutuste 
omavaheline koostöö ja koostöö huvigruppidega on noortepoliitika kontekstis 
valdavalt juhtumi- ja teemapõhine. Selline hetkelisest vajadusest lähtuv koostöö 
võib osutuda küll edukaks, aga püsivate koostöömehhanismide puudumine 
võib osutuda pikas perspektiivis probleemiks – ei teki terviklikku nägemust, 
algatused jäävad killustunuks, võib esineda tarbetut dubleerimist ja haldusalade 
piire ületavad noorte mured võivad jääda tähelepanu ja lahendusteta. Näiteks 
riskinoortega tegelemisel ei piisa tegelemisest vaid probleemide 
lahendamisega ja tuleks paralleelselt rakendada ka ennetavaid abivahendeid 
nagu noorte ja peredega reaalselt kokku puutuvate spetsialistide arvu 
suurendamist – lastekaitsetöötajate, lastepsühholoogide ning erinoorsootöö 
väljaõppega sotsiaal-, noorsootöötajate ja õpetajate puudust näevad terava 
probleemina pea kõik osapooled.13 
 
Noorte sotsiaalne kaasatus on mõjutatud ka noortevaldkonna rahastuse 
ebastabiilsusest. Fookusrühmadest noorte esindajate ja otsustajatega on välja 
tulnud, et kohalikul tasandil on noortevaldkond üks ohustatumaid valdkondi 
eelarve läbirääkimistel. See on tõenäoliselt tingitud vähesest teadlikkusest 
kohaliku tasandi otsustajate seas noorte kui sihtrühma ja noortevaldkonna 

                                            
 
 
12 Noortevaldkond aastasse 2020 analüüs. 
13 Noori mõjutavad poliitikavaldkonnad on üllatavalt mitmekesised. 
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tundlikkusest ja olulisusest. 14  Arenguruumi on ka püsiva riikliku 
rahastussüsteemi välja arendamisega noorte sotsiaalse kaasatusele läbi 
noorsootöö panustavate suurematele ja tihti üleriikliku haardega 
noorteühendustele, kes peavad praegu projektipõhiselt Haridus- ja 
Teadusministeeriumist igaks aastaks uut toetust taotlema ning on seetõttu tihti 
ebakindlad enda tuleviku suhtes ja positsioonis, kus on keeruline teha 
pikaaegsemaid plaane. 
  

                                            
 
 
14 Youth and Public Policy in Estonia. 
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!.	   Millised	   noorterühmad	   on	   suuremas	   riskis	   sotsiaalsest	   kaasatusest	  
kõrvalejäämises?	   Kas	   Sa	   arvad,	   et	   noorte	   inimeste	   eludes	   on	   etappe,	   millal	   on	  
suurem	  oht	  kõrvalejäämiseks?	  
 
 
Sarnaselt paljudes teistes Euroopa riikides on ka Eestis tõenäolisteks 
sotsiaalse tõrjutuse põhjusteks töötus, puue, ühiskonna ja inimeste suhtumine 
migratsiooni, diskrimineerimine, füüsiline ja/või vaimne tervis, sõltuvus, 
väärkohtlemine, perevägivald või kriminaalne minevik.15 
 
Puudujäägid esinevad ka vähemuste kaasatuses. Fookusrühmade ja 
intervjuudega on tulnud välja, et kaasatusest kõrvalejäämise risk avaldub 
vähemustest tugevamalt vene keelt emakeelena kõnelevate noorte ja LGBT 
noorte puhul, keda võrreldes eakaaslastega ignoreeritakse rohkem nii 
ühiskonna kui poliitikategijate poolt.16 
 
Noorte üldist sotsiaalsest kaasatust mõjutavaks probleemiks on Eestis ühe 
riskirühma, NEET-noorte (nimetus tuleneb ingliskeelse termini „Not in 
Education, Employment or Training“ sõnade esitähtedest) ehk mitteõppivate ja 
töötavate noorte arvukuse suurenemine. Poliitikakujundajad ja elluviijad on 
hakanud sellele tähelepanu pöörama alles paaril viimasel aastal, mistõttu pole 
selle kohta Eesti kontekstis veel väga palju teada.17 Uuringu järgi ei tööta ega 
õpi ligi kuuendik 15–29-aastastest Eestis elavatest noortest.18 Absoluutarvudes 
hinnatuna on Eestis selliseid noori enam kui 40000. 
 
NEET-noortega tehtud intervjuudest selgub, et noore perekonnas toimuv ei jäta 
mõjutamata ka noori. Üheks ohuks on vanemate lahkuminek, millel võivad olla 
kaugele ulatuvad tagajärjed.19 
 
Seda enam, et Eestis on levinud nn "puhta lahkumineku" mudel, mille järgi 
vanemad omavahel ei suhtle ning lahuselava vanema – kelleks reeglina on isa 
– ja lapse omavahelist suhtlemist püütakse hoida minimaalsena.20 

                                            
 
 
15 Poliitikaülevaade 4/2012. Noored ja sotsiaalne kaasatus: Euroopa Liidu noortepoliitika ja 
Eesti olukord Euroopa taustal. 
16 Youth and Public Policy in Estonia. 
17 Poliitikaülevaade 4/2012. Noored ja sotsiaalne kaasatus: Euroopa Liidu noortepoliitika ja 
Eesti olukord Euroopa taustal. 
18 Eurofound 2012. 
19 Poliitikaülevaade 5/2013. NEET – "Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi". 
20 Lahuselavad isad Eestis – isa ja lapse vahelise piiratud suhte kontekstis. 
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Üks sotsiaalsest kaasatusest kõrvalejäämise suurem oht on noore haridusest 
tööturule siirdumise periood. Tihti soovitakse võtta "aeg maha", mis katkestab 
tavapärase väljaspoolt kontrollitud elurütmi ning hiljem võib reguleeritud ellu 
tagasipöördumine osutuda arvatust keerukamaks.21 
 
Noorteseire poliitikaülevaate 5/2013 22  kohaselt on NEET-noorte gruppi 
sattumise levinud põhjuste ja süvendajatena Eesti noorte hulgas: 
 
1) Noorte naiste puhul planeerimatu lapse sünd. Sageli on see seotud eelneva 
koolikohustuse mittetäitmisega, mis süvendab NEET-noore staatust veelgi. 
Lapsega kojujäämine takistab õpingute jätkamist ja pikema kojujäämisega 
kaasneb õpi- ja töömotivatsiooni vähenemine ning varasematest eluplaanidest 
loobumine. 
 
2) Puuduliku hariduse ja ametioskustega noorte keerulisus töö leidmisel. 
Eelkõige puudub neil töötamiseks vajalik kvalifikatsioon ja madal haridustase 
on tööandjale negatiivseks signaaliks, mis tekitab usaldamatust noore tööotsija 
suhtes. Probleemiks osutub ka töökogemuse puudumine, mida enamus 
tööandjatest kandidaatidelt eeldab. 
 
3) Kõrgkooliõpingute poolelijätmine, suutmatus leida erialast tööd või varasema 
töö kaotus. Kõrgkooliõpingute katkemise sagedaseks põhjuseks on pettumine 
omandatavas erialas ja õpetamismeetodite sobimatus.  
 
Eesti kontekstis on leitud, et NEET-noore olukord ning tulevikuväljavaated on 
otseses seoses vanusega, mil noorest sai NEET. Mida hilisemas vanuses 
NEET-noore seisusesse jõutakse, seda enam on noorel olnud võimalusi 
koguda nii hariduslikku kui ka sotsiaalset kapitali, mis võib tõenäosuslikult 
toetada edukat siirdumist tööturule. Noorte valikud alternatiivsete haridus- ja 
töövalikute suunas ning noore (ise suhteliselt edukas olles) ühiskondlikest 
mehhanismidest ja regulatsioonidest väljapoole jäämine on mõjutatud ka 
ühiskonna normiks ja nn “tavaliseks” peetavalt eluteelt kõrvalekaldumisest. 
 
Kõige muu kõrval on sotsiaalse kaasatuse takistuseks ka lapsevanemate 
majanduslik olukord. Kuigi teatud osa huvitegevusi on Eestis tasuta (nt koolide 
juures pakutavad ringid), siis osa hobisid ja laagreid on tasulised. 

                                            
 
 
21 Poliitikaülevaade 5/2013. NEET – "Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi". 
22 Poliitikaülevaade 5/2013. NEET – "Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi". 
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Lapsevanemate seas läbiviidud uuringus paluti hinnata võimalust lapse 
osalemiseks noortele mõeldud juhendatud tegevustes vastavalt enda soovile. 
Kõigest 16% vanematest kinnitas, et neil on võimalik arvestada lapse kõiki 
soove. Ülejäänud peavad majandusliku olukorra tõttu suuremal või vähemal 
määral lapse huvitegevust ja noorsootöös osalemist piirama, mis avaldab mõju 
ka lapse sotsiaalsele kaasatusele. Neid, kes ei saa lapse osalemist tasulistes 
tegevustes üldse toetada oli 8%.23 
 
Huvitav seos on ka haridustasemete mõjus: mida kõrgem oli lapsevanema 
haridustase, seda rohkem kulutab ta lapse juhendatud tegevuses osalemisele. 
Kulutused erinevad ka piirkonniti – rohkem ollakse valmis kulutama 
suurlinnades.24  
  

                                            
 
 
23 Noorteseire aastaraamat 2011 – noored ja noorsootöö. 
24 Noorteseire aastaraamat 2011 – noored ja noorsootöö. 
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!.	   Milliseid	   (positiivseid)	   samme	   on	   tehtud	   noorte	   sotsiaalse	   kaasatuse	  
soodustamiseks/propageerimiseks?	  
 
 
Positiivsena võib näha probleemi järjest suuremat teadvustamist ning sellega 
tegelemist, millele annab kinnitust Eestis hiljutistel aastatel mitmete 
teemakohaste uuringute ja poliitikaülevaadete loomine. Eestis pööratakse 
riiklikes ja kohalikes poliitikates noorte ühiskondliku osaluse ja sotsiaalse 
kaasatuse suurendamisele järjest enam tähelepanu. Üheks keskseks sihiks 
noortevaldkonna poliitikas on mittetöötavate ja mitteõppivate noorte 
taasintegreerimine haridussüsteemi ja tööturule.  
 
NEET-noorte ühiskonda integreerimisele suunatud poliitikameetmed 
keskenduvad Eestis kahele valdkonnale – haridusele ja tööturule.25 Arvestatava 
hulga noorte kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine 
ühiskondlik probleem, millel on selgelt kahjulikud tagajärjed nii ühiskonnale kui 
riigi majandusele. Mõlemad valdkonnad on alles väljakujunemise järgus ning 
vara on rääkida märgatavatest mõjudest. 
 
Eestis tehtud posiitivseid samme noorte sotsiaalse kaasatuse soodustamiseks: 
 
1) Tihti tõrjutud sihtgrupi, LGBD noorte, jaoks Avatud Eesti Fondi (avatud 
ühiskonna toetusfondide võrgustiku Open Society Foundations koostööpartner 
Eestis) toel Eesti LGBT Ühenduse poolt OMA (oma maailma avardamise) 
Keskuse käivitamine. Tegu on info- ja tegevuskeskusega, mis on avatud 
kõikidele inimestele ja kus toimuvad nii teadlikkust suurendavad kui 
meelelahutuslikud sündmused. Samuti pakutakse tasuta nõu ja abi ning 
psühholoogilist konsulteerimist.26 
 
2) VÕTA programm. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine 
(VÕTA) on protsess, millega pädev asutus kindlatest kriteeriumidest lähtudes 
hindab taotleja kompetentsust, st tema teadmiste, oskuste ja hoiakute 
vastavust haridusasutuse vastuvõtutingimustele, õppekava või selle osa(de) 
õpiväljunditele või kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Kui taotleja 
pädevused nimetatud nõuetele vastavad, arvestatakse neid 

                                            
 
 
25 Poliitikaülevaade 5/2013. NEET – "Noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi". 
NEET-noortele suunatud poliitikameetmed. 
26 OMA Keskuse infomaterjal. 
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vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmisel või kutse andmisel.27 
 
3) Haridus- ja Teadusministeeriumit poolt juhtiva ning Norra ja EEA 
toetussüsteemide poolt rahastatud programm riskilaste ja -noorte olukorra 
parandamiseks. Eesmärgiks efektiivsete ja tõhusate meetmete rakendamine 
riskigrupi lastele ja noortele ning alaealiste õigusrikkujate õiguste kaitsmiseks ja 
ühiskonda reintegreerimiseks vajalike sekkumismeetmete väljatöötamine ja 
rakendamine.28 
 
4) Noorte konkurentsivõime suurendamine tööturul ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamine Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel. Arendatakse avatud 
noortekeskuste tegevusi, mis vähendavad tõrjutust ja suurendavad noorte 
sotsiaalseid oskusi sh. tööhõivevalmidust. Noortekeskused saavad toetuse abil 
korraldada huvitegevust ja mobiilset ehk otsivat noorsootööd, viia ellu 
kogukonna arengut toetavaid noorte algatusi, tutvustada noortele tööelu ja 
erinevaid ameteid, nõustada noori ning korraldada puhkelaagreid noortele. 
Tegevusi koordineeritakse koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühendusega.29 
  

                                            
 
 
27 VÕTA infomaterjal. 
28 Riskilaste ja -noorte programmi infomaterjal. 
29 ESFi programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine" infomaterjal. 
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NOORSOOTÖÖ KVALITEET 

	  

!.	   Mida	   saavad	   noored	   kui	   nad	   osalevad	   noorsootöös	   ja	   noortele	   mõeldud	  
seonduvates	  algatustes?	  
 
 
Osalemine noorsootöös võimaldab noortel mitteformaalse hariduse kaudu 
valmistuda elus paremini hakkamasaamiseks. Uute kogemuste ja oskuste 
omandamise kõrval arenevad ühistegevuses teistega ka sotsiaalsed oskused. 
Noortel, kes osalesid 2011. a korraldatud uuringus „Noorte osalemine 
noorsootöös“, paluti tuua välja nende jaoks kolm kõige olulisemat erinevates 
noorsootöövaldkondades osalemist motiveerivat aspekti, samuti uuriti 
võrdlevalt neis tegevustes osalemahakkamise põhjuseid. 
 
Teoreetiliselt on noorte vajadused seatud Eesti noorsootöö strateegiaga seatud 
noortepoliitika esikohale: “Eesti noortepoliitika olemasolu põhjuseks on vajadus 
määratleda tegevus, mida ühiskond peab tegema, et iga noor Eestis saaks 
oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, tuge ning õpikogemusi positiivseks 
enesemääratluseks, -harimiseks, -teostuseks ja eneseväärikuse kujunemiseks 
ning seeläbi suudaks ja sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu 
säilitamise ja arengu eest. Seda arvestades on noorte areng ja sotsiaalse 
kaasatus põhilisteks eesmärkideks noortepoliitikas.”30 
 
Noorsootöös osalemise tulemuste hindamiseks küsiti noortelt, mida on 
noorsootöö neile andnud, ja paluti etteantud loetelust märkida kõik variandid, 
mida nad enda puhul oluliseks pidasid. Tulemustest näeme, et enim tõsteti 
esile sarnaselt motivatsiooniteguritele erinevaid eakaaslaste hulka kuulumise 
aspekte.31 

                                            
 
 
30 Noorsootöö strateegia 2006−2013. 
31 Noorteseire aastaraamat 2011 – noored ja noorsootöö. 
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Joonis 1. Noorsootöös osalemise rahulolu aspektid vanuserühmade lõikes, mainimiste osakaal 
(%). 
 
Populaarsuse järjekorras peeti kõige olulistemateks: 
 
1) Usaldusväärsete sõprade leidmist. See oli kõige olulisem noorematele 
uuringus osalejatele. Ligikaudu 40%’le 7–15-aastastest, 29%’le 16–18-
aastastest ja umbes neljandikule 19–26-aastastest noortest leidsid 
noorsootööst usaldusväärseid sõpru, kellele nad on valmis oma saladusi 
usaldama. 
 
2) Veidi üle kolmandiku 7–11-aastastest ning ligikaudu 40% vanemate 
vanusrühmade vastajatest tõstsid esile noorsootöös osalemise kaudu leitud 
uusi tuttavaid, kellega kaaluti mõne projekti või tegevuse ettevõtmist. Uusi 
sõpru ja tuttavaid leidnud noored on ka sagedamini osalenud erinevates 
noorsootöötegevustes. 
 
3) Noorsootööst saadud kogemusi ja elamusi tõstsid enim esile vanemad 
uuringus osalejad. 
 
4) 30% 7–11-aastastest, veidi üle kolmandiku 12–18-aastastest ning 40% 19–
26-aastastest noortest märkis, et on saanud noorsootöös osalemisest 
meeldivaid kogemusi ja elamusi. 
 
5) Ligi 30% 7–18-aastastest ja kolmandik 19–26-aastastest noortest leidis, et 
noorsootöös osalemine on andnud neile erinevaid oskusi, mis võivad hilisemas 
elus kasuks tulla. 
 
6) Veidi üle neljandiku 7–11-aastastest noortest, ligi 30% 12–18-aastastest ning 
kolmandik 19–26-aastastest noortest märkis noorsootöö tulemusena 
avardunud võimalusi reisida ja käia kohtades, kuhu nad muidu poleks saanud 
minna. 
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Ülejäänud vastusevariantidest tõstsid 19–26-aastased uuringus osalejad 
noorematest rohkem esile noorsootöös osalemise käigus omandatud uusi 
teadmisi ja oskusi, mis edaspidises tööelus vajalikuks osutusid, arenenud 
vastutustunnet ja isiksuse mitmekülgset arendamist ning konkreetse 
töökogemuse saamist.32  
 	  

                                            
 
 
32 Noorteseire aastaraamat 2011 – noored ja noorsootöö. 
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!.	  Milliseid	  häid	  noorsootöö	  praktikaid	  Sa	  tead,	  et	  kasutatakse	  Sinu	  organisatsioonis	  
/	  piirkonnas	  /	  riigis	  noorte	  sotsiaalse	  kaasatuse	  suurendamiseks?	  
 
 
Eesti territooriumi väiksus ja vaid veidi üle miljoni olev rahvaarv loovad head 
eeldused efektiivselt positiivsete muudatuste tegemiseks ja probleemide 
parandamiseks. Rahvaarvu väiksus teeb erinevatele 
esindusorganisatsioonidele võrreldes enamike teiste Euroopa riikidega 
kättesaadavaks ka seadusloomega tegelejad ning otsustajad nii kohalikul kui 
riiklikul tasandil. Erinevate sihtgruppide esindajad kasutavad seda võimalust 
palju ning küllaltki levinud praktika järgi toimub noorsootöö valdkonna 
arendamise protsess ühise koostööna sihtgrupi esindajatega. 
 
Soovitust vääriv praktika on kohalikul tasandil noorte osaluskogude välja 
arendamine. Sealjuures on olulisel kohal kohaliku tasandi otsustajate ja 
ametnike hoiakute muutmine, et nähtaks noortega arvestamise vajadust ning 
kasulikkust. Kui vahel võib sellised püüdlused noorteühenduste poolt tulnuna 
olla  
 
Lisaks mainitule saab veel välja tuua: 
 
1) Varivalimiste läbiviimine. Eestis on varivalimise apoliitiline kodanikuhariduse 
projekt, mis toob 14−20 aastased üle Eesti valima ning arvamust avaldama. 
Varivalimised teeb poliitika ja ühiskondlikud teemad noortele atraktiivseks ja 
mõistetavaks, pakkudes lisaks valimissimulatsioonile ka noortele suunatud 
debatte, konkursse ja erinevaid simulatsioonimänge. Eesmärgiks on 
süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning motiveerida 
läbimõeldumaid otsuseid langetama. Projekt aitab kaasa noorte arvamuse 
avalikkuse ja otsustajateni viimisel, et Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte 
vajadustega.33 
 
2) Noortestrateegia olemasolu. Noortevaldkonna erinevate osapoolte koostöös 
koostatud ühine plaan valdkonna arendamiseks ja noorte sotsiaalse kaasatuse 
suurendamiseks on osutunud hindamatuks abivahendiks. 
 
3) Üleriigiliste osaluskohvikute toimumine. Noorte osaluskohvikud on igas 
maakonnas korra aastas toimuvad sündmused, mille eesmärk on tuua ühiste 
teemade ümber kokku väga erineva tausta ja kogemusega noored ning 

                                            
 
 
33 Varivalimiste infomaterjal. 
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noortemeelsed, et panna paika, kuhu tulevikus liikuma peame. Laudade taga 
kohtuvad noorte esindajad – õppurid (nii põhikoolist, gümnaasiumist, 
kutsekoolist kui kõrgkoolist), noored emad ja isad, töötavad noored jne – ja 
otsustajad – vallavanemad, linnapead, firmajuhid, noorsootöötajad, 
maavanemad, ühiskonnaõpetajad, riigikogulased, koolijuhid.34 
 
4) "Nupp tööle” on noorte tööotsijate programm, mille käigus saavad noored 
avastada oma häid omadusi suvelaagris, proovida erinevaid ameteid ja läbida 
tööpraktika mainekate tööandjate juures. Seda juhib Eesti Tööandjate Keskliit 
ja programmis osalevad noored vanuses 16−24, kes ei ole viimased 4 kuud 
õppinud ega töötanud ning oma kõrgharidust.35 
  

                                            
 
 
34 Osaluskohviku infomaterjal.  
35 “NUPP tööle“ infomaterjal. 
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!.	  Kuidas	  saaks	  noorsootöö	  kvaliteeti	  suureneda,	  et	  kindlustada	  kõigi	  noorte	  areng,	  
heaolu	  ja	  sotsiaalne	  kaasatus?	  
 
 
Kvaliteetse noorsootöö eelduseks on noorte vajaduste ja soovide tundmine. 
Seega on oluline järjepidevalt koguda ja analüüsida infot noortest. Noorsootöö 
kvaliteedi mõõtmine peab põhinema uuringutel ja analüüsidel. ENL soodustab 
noorteühenduste kvaliteedi hindamist nii riiklikul kui iga üksiku noorteühenduse 
tasandil. Noorsootöö jätkusuutlikkuse tagavad rahastamisskeemid, mis 
toetavad nii noorte ideede elluviimist kui ka loovad stabiilse 
tegutsemiskeskkonna. Noorteühenduste järjepidev püsikulude katmine on 
kasvukeskkonnaks heatasemelistele projektijuhtidele ja uutele liidritele.36 
 
Noorsootöö peab olema noortele kättesaadav võimalikult kodu lähedal. 
Noorsootöö kvaliteedi eelduseks on piisav rahastamine nii omavalitsuse kui riigi 
poolt. ENL püüdleb selle poole, et igas omavalitsuses, kus on enam kui 100 
noort, tegutseks vähemalt üks täiskohaga noorsootöötaja, kellel on 
noorsootöötaja kutsestandardis kirjeldatud pädevused. Oluline on 
noorsootöötaja kutsestandardi pidev ajakohastamine.37 
 
Riigil ja omavalitsustel tuleb tagada ka stabiilne rahastamine 
noorteühendustele, mis peaks lähtuma ühendustes tehtava noorsootöö 
kvaliteedist. Stabiilne rahastamine võimaldab noorsootööd arendada ja 
kvaliteeti tõsta, tagades jätkusuutlikkuse ning järjepidevuse.38 
 
Kvaliteetne noorsootöö peab lähtuma järgmistest põhimõtetest39: 
 
1) Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid 
noorsootöö planeerimisse, elluviimisse ja otsuste tegemisse;  
2) Noorsootöös lähtutakse noorte vajadustest, huvidest ja soovidest;  
3) Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel; 
4) Noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel. Noorsootöös tuleb igati toetada ja 
julgustada noorte omaalgatust ning väärtustada noortelt noortele noorsootööd;  
5) Noorsootööd läbib nii riigisisene kui ka rahvusvaheline lõimumine. 
Kvaliteetse noorsootöö planeerimisel ja elluviimisel arvestatakse teiste noorte 

                                            
 
 
36 ENLi noortepoliitika platvorm. 
37 ENLi noortepoliitika platvorm. 
38 ENLi noortepoliitika platvorm. 
39 ENLi noortepoliitika platvorm. 



 

 
 
 
 

21 

elu puudutavate valdkondade arengu ja noori ümbritseva keskkonnaga ning 
luuakse sünergia erinevate valdkondade vahel; 
6) Noorsootöös lähtutakse eetilistest kaalutlustest ning võrdse kohtlemise 
printsiibist. Noorsootööd tehakse avatuse põhimõttel ehk noorsootöös osalema 
on oodatud kõik noored ja neid koheldakse võrdselt. Noorsootöötaja jagab 
noortele tasakaalustatud informatsiooni ja lähtub oma töös kutse-eetikast. 
Noorsootöötaja lähtub töös noortega sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 
Noorsootöötaja kohtleb noori võrdsete partneritena ning võrdselt.40 
 
Noorteühenduse töö kvaliteedi hindamisel tuleb arvates arvesse võtta järgmisi 
tegureid41: 
1) Tegevuse ulatus;  
2) Sihtgrupp, selle põhjendatus;  
3) Tegevuse eesmärk ja meetodid, meetodite sobivus;  
4) Vastavus sihtgrupi ootustele;  
5) Kvaliteedi mõõtmine: tegevuse kvaliteet, tulemuse kvaliteet (mõju). 
 
Kvaliteetse noorteühenduse tunnused42:  
1) Liikmete kaasamine;  
2) Liikmete rahulolu;  
3) Koostöö;  
4) Finantsiline stabiilsus;  
5) Oskuslik juhtimine;  
6) Täidetud meeskonnavajadused;  
7) Süsteemne enesehindamine ning sellest lähtuva arenguplaani rakendamine.  
 
 
Noorte esindajate ja noortevaldkonnas tegutsevate ametnike ning teiste 
osapoolte vahelistest aruteludest on lisaks tulnud välja mitmeid viise ja 
teemasid, millele tähelepanu pöörates ning mida arendades Eesti noorsootöö 
kvaliteeti suurendada: 
 
1) noortevaldkonna liidrite ja eestvedajate tõhusam koolitus; 
2) noorsootöö hetkeolukorrast ja noortevaldkonnast päevakohaste ülevaate 
olemasolu; 
3) noorsootöötajate võrgustiku arendamine; 

                                            
 
 
40 ENLi noortepoliitikaplatvorm. 
41 ENLi noortepoliitikaplatvorm. 
42 ENLi noortepoliitikaplatvorm. 
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4) püsiva suhtluse suurendamine ja arendamine otsustajate, uurijate ja 
noorsootöötajate vahel; 
5) üldsuse teadlikkuse suurendamine noorsootööst; 
6) noorsootöötajatele kvaliteetse täiendkoolituse võimaluste arendamine 
(bakalaureuse tase on Eestis hetkel juba võimaluseks ning magistri tase on 
väljatöötamisel); 
7) tegevust toetavad, efektiivsed ja laia kõlapinnaga püsivad infokanalid.  
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!.	  Millised	   kvaliteedinormid	   on	   kehtestatud	   või	   võiks	   välja	   arendada,	   et	   toetada	  
noorsootööd	   ja	   seotud	   algatusi	   noorte	   sotsiaalse	   kaasatuse	   propageerimisel	   ja	  
positiivse	  mõju	  suurendamisel	  nende	  eludes	  
 
 
Eestis on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel alates 2008. aastast andnud 
valdkonna kvaliteedi arengusse suure panuse Euroopa Sotsiaalfondi 
(programmi rakendamine perioodil 2008−2013) vahendite kasutamine, mis 
võimaldab senisest enam korraldada noortega töötavatele spetsialistidele 
noorsootööalaseid koolitusi, väärtustada noorsootöötaja kutset ning samuti 
toetada otseselt noorsootöö kvaliteedi kasvu, mis kasutaks noortele suunatud 
meetmete kavandamisel erinevates eluvaldkondades noorte olukorra 
uurimuspõhiseid andmeid ja analüüse ning hindaks noorsootöö mõju ja 
tulemuslikkust noore arengu toetamisel ühtsete noorsootöö 
kvaliteedikriteeriumide alusel.43 
 
Kohalikul tasandil noorsootöö kvaliteedi arendamiseks töötasid Euroopa 
Sotsiaalfondi toel ENTK koostöös uuringufirma Ernst & Young Baltic ja 
noortevaldkonna partneritega välja noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli. See 
on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada 
noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal 
planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 
 
Aastatel 2010–2013 osales piloothindamistes 63 omavalitsust üle Eesti. 
Programmis osalemine oli osalejatele tasuta. Hindamismudeliga pakutakse 
kohalikele omavalitsustele tervipakketi kõigest hindamiseks vajaminevast. 
Hindamises osalemine on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik valik ning 
sellega ei kaasne pingeritta seadmist – täpsemad tulemused on avalikud vaid 
kohalikule omavalitsusele endale ning sealsetele tegutsejatele abivahendiks 
noorsootöö kvaliteedi tõstmisel. 
 
Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse kohalikus omavalitsuses 
tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub ENTK väljaarendatud 
hindamismudelis. Protseduuriliselt tähendab see enese- ja välishindamise 
läbiviimist. Enesehindamise puhul hindavad kohaliku omavalitsuse noorsootöö 
osapooled ise noorsootöö kvaliteeti, välishindamise puhul toimub see väliste 
ekspertide abil. 
 
                                            
 
 
43 ENLi noortepoliitika platvorm. 
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Osalejad on hinnanud programmi kasulikuks ning Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendite peatse lõppemise tõttu proovitakse leida uusi ressursse jätkamiseks. 
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KOKKUVÕTE 
 
 
Sotsiaalne kaasatus ja noorsootöö kvaliteet on mõlemad teemad, millele 
tähelepanu pööramist on Eesti otsustajate ja noortevaldkonna osapoolte hulgas 
mõistetud. Senine koostööpraktika annab lootust, et käesoleva raportiga välja 
toodud sotsiaalse kaasatuse väljakutsed ning viisid noorsootöö kvaliteedi 
arendamiseks saavad ühiselt tähelepanu ning neist tekib konkreetseid tegevusi 
positiivsete arengute toomiseks ning ühiskonna noortesõbralikumaks 
muutmiseks. 
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