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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 Struktuurse Dialoogi konsultatsioonide Eesti kohta käiv 
kokkuvõttev ülevaade kolmest konsultatsioonietapist teisel – Leedu eesistumisperioodil – 
prioriteetseks valitud teemade raames. 
 
Esimese etapi, Iirimaa eesistumisperioodi, käigus oli konsultatsiooni fookuses uurida 
lähemalt sotsiaalse kaasatuse tausta – mida noorte sotsiaalne kaasatus tähendab, mis 
väljakutseid noortele seab, milliseid noorterühmi tõrjutus kõige rohkem ohustab. Sellel 
tuginevalt keskendub Leedu konsultatsioon noorte sotsiaalse kaasatuse väljakutsetele. 
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TÖÖHÕIVE VIIB KAASATUSENI  
 
 

1. Millised tegevused toetaksid kõikidele noortele võrdsete võimaluste 
olemasolu ja sujuvat üleminekut 

a)	  haridustasemete	  vahel	  (nt	  keskharidusest	  kõrgharidusele)?	  

b)	  hariduselt	  tööturule?	  

c)	  vanemate	  leibkonnast	  iseseisvale	  elule?	  
 
 
Konsultatsioonides osalejad jõudsid ühisele arusaamale: kõik osapooled peavad mõistma 
sujuvat üleminekut toetavate tegevuste ja süsteemide olemasolu olulisust. Kuigi esineb 
mõningaid häid näiteid, siis leiti, et puudub üldine motivatsioon otsustajate hulgas selle 
tarbeks finantsiliste vahendite eraldamiseks ja uute metoodikate proovimiseks. 
 
a) Tõdeti, et leidub palju viise erinevate haridustasemete vahel liikumise soodustamiseks. 
Konsultatsioonis osalejad tõid enim välja järgnevad ideed: 
 

1) Õpilaste nõustamine, mis viib teadlike valikuteni ja on nähtud kui loomulik tegevus, 
mitte vaid heidikutele mõeldud. 

2) Kergesti kättesaadav info tulevikuvõimaluste kohta. 
3) Võimalus saada tulevasest haridusastmest paremat aimdust (nt noorematele 

astmetes õpilastele pakkuda haridusteel kaugemale jõudnud õppuritele 
õpilasvarjuks olemise võimalust). 

 
b) Konsultatsioonis osalejad tõid enim välja järgnevad ideed:  
 

1) Elulisemate teadmiste ja oskuste õpetus, et saada paremini hakkama tööandjate 
ootustega. 

2) Kergesti kättesaadavad ettevõtluse koolitused. 
3) Soodustav maksusüsteem töötavatele ja vähekogenud noortele. 
4) Õpingute ajal rohkemate tööpraktika võimaluste olemasolu, et katsetada nii 

tegevusala kui võimalikku koostööd konkreetse firmaga. 
 
c) Konsultatsioonis osalejad tõid enim välja järgnevad ideed: 
 



1) Ühiselamud (õpilaskodud) ja taskukohase hinnaga rendikortrerid. 
2) Noortesõbralikud ja heade tingimustega õppelaenud. 

 

2. Millised sotsiaalsed, majanduslikud ja ühiskondlikud tagajärjed võivad 
tekkida sellest, et osad noored ei tööta, õpi ega osale koolitustel? 
 
 
Isegi kui NEET-noored ei torka alati esile, siis on nad ühiskonnale suureks väljakutseks. 
Töövõimaluste puudumine noores eas omab tõenäoliselt pikaaegset mõju ka edasisele 
elule - NEET-noored on kui eraldi rühm ühiskonnas, kellele on omane teistsugune 
elurütm võrreldes ülejäänud noortega, millega nad mõjutavad nad ülejäänud ühiskonda. 
 
Kahjuks ei ole tehtud põhjalikke uuringuid NEET-noorte mõjust Eesti ühiskonnale. 
Konsultatsiooni planeerinud Struktuurse Dialoogi siseriiklik töörühm leidis, et antud 
küsimusele ei saa vastata subjektiivselt ja seega ei kaasatud seda küsimust noortega 
läbiviidud rühmaaruteludesse. 

 	  	  
	  

3. Millised tegevused aitaksid kindlustada, et tööturg on noortele avatud ja 
stabiilne? 
 
 
Konsultatsioonis osalejad tõid enim välja järgnevad ideed: 
 

1) Kvaliteetse noortegarantii süsteemi olemasolu. 
2) Kõikidele noortele tasuta nõustamise olemasolu mitte-teadlikest valikustest tekkiva 

töötuse ennetamiseks. 
3) Efektiivsemad toetussüsteemid NEET-noortele. 

 
 

4. Millised tegevused aitaksid ennetada noorte enentähtaegset õpingute või 
koolituste katkestamist (enne sertifikaadi/kvalifikatsiooni omandamist)? 
 
 
Õpingute ja koolituste varajane lõpetamine on Eesti noorte seas oluliseks probleemiks. 
Enim läbikäinud põhjuste hulgas on näiteks kogemuste puudumine, negatiivsed 
kogemused või julguse puudumine isiklike eesmärkide ja unistuste poole püüdlemiseks. 



 
Üheks kasulikuks abivahendiks oleks sotsiaal- ja noorsootöötajatele spetsiaalne koolitus 
riskigrupis olevate noortega tegelemiseks (NEET-noored, probleemsed noored, 
sõltuvustega noored, ebastabiilse perekondliku taustaga noored jt). 
 
Oluline on noortele kindlustunde pakkumine ja individuaalne nõustamine, sh 
karjääriplaneerimise osas. Mitmed arutelurühmad tõid välja vajaduse kohustuslikuks 
erinevate töökohtadega tutvumiseks juba põhikoolis, et suunata kõiki noori enda 
tulevikule mõtlema ja toetada teadlikeks valikuteks vajalike oskuste arengut. 
 
Hariduse omandamisest või koolitusest lahkumine on tihti seotud passiivsete hoiakutega 
tuleviku suhtes. Passiivsust saaks ennetada selliste tunnustega noorte kaasamisega 
tegevustesse, mille käigus kunagi passiivsed ja praeguseks tegusad inimesed räägiksid 
enda kogemustest. Passiivse ajalooga nüüseks tegusad noored oleksid väga head 
mobiilse noorsootöö läbiviijad ja passiivsetele noortele enesearengu ja tööturule 
sisenemise võimaluste tutvustajad. 
 
Konsultatsioonis osalejad tundsid vajadust avaliku sektori poolt võimaldatud rohkemate 
töökohtade olemasolule, mille käigus noored saavad töökogemust, teenida taskuraha ja 
luua uusi sidemeid. Eestis on sellised “noorte töökohad” suviste malevitööde näol juba 
olemas, aga nendes osalemine on võimalik vaid alla 18-aastastel noortel. 
 
Lisaks kordusid aruteludes järgnevad ideed: 
 

1) Noorte iseloomu süstemaatiline toetamine õpetajate ja noorsootöötajate poolt. 
2) Hobide tööks muutmise toetamine. 
3) Põhikoolis kõikidele kohustuslikud kultuursed tegevused, nt teatris käimine, millega 

ei kaasneks õpilastele lisakulutusi. 
 
 

5. Kuidas motiveerida ja julgustada noori osalema koolitus- ja 
õpivõimalustes, noorteprogrammides ja teistes arendavates algatustes? 
 
 
Ühine tulemus rühmaaruteludes oli, et parimaks viisiks noorteni jõudmisel on personaalne 
lähenemine. Väärtust lisaks samuti rohkema võimalikult detailse info jagamine sellest 
kuidas osalemine mõjutab ühiskonda või annab juurde osaleja arengusse. 
 
NEET-noorteni jõudmiseks oleks hea korraldada spetsiaalselt neile mõeldud sündmusi, 
mille fookuses oleks tavapäraselt sellelaadsestest tegevustest kõrvalejäävate noorteni 



jõudmine. 
 
Motiveerivate tegurite kohta uurides, mis soodustavad koolitus- ja õpivõimalustes, 
noorteprogrammidest ja teistes arendavates algatustes osalemist, tõid konsultatsioonis 
osalenud noored välja järgnevad: 
 

1) Inspireerivad koolitajad ja inimesed, kes tuginevad enda isiklikel kogemustel. 
2) Mitteformaalne ja pingevaba keskkond, kus noor saab tunda end mugavalt ega 

pea pelgama enda arvamuse avaldamist. 
3) Tegevuse uudsus. 
4) Konkreetne teema. 
5) Sündmuse mitmekülgsus. 
6) Instruktorite täiskasvanulikkus ja lahedad isikujooned. 
7) Toetavate isikute süsteem. 

 
Uurides vähem aktiivsetelt noortelt sündmusel osalemise motivaatorite kohta toodi esile 
järgnevad: 
 

1) Hea reklaam. 
2) Sõprade tugi. 
3) Väärtuslik õpikogemus on selgelt esile toodud. 
4) Tasuta toit. 
5) Hea asukoht. 
6) Põnev teema. 
7) Eeldused uute põnevate võimaluste loomiseks. 
8) Tunnustamise ja esiletoomise süsteemid. 

 



HOOLEKANDELE LIGIPÄÄS  
 
 

6. Millised tegevused aitaksid arendada noorte juurdepääsu hoolekande 
teenustele - tervisehoiule, eluasemele, infole, nõustamisele ja finantsilisele 
toele, et kindlustada suurem noorte sotsiaalne kaasatus? 
 
 
Noorte hoolekanne on oluline teema ja mida aeg edasi seda rohkemate huvirühmade 
esindajad seda arvestavad. Viimastel aastatel on noorte hoolekanne saanud ka rohkem 
meedia tähelepanu. Konsultatsioonides osalejad väljendasid toetust noorte hoolekande 
teenuste juurdepääsu parandamisele, sest hetkelist olukorda nähakse aksepteerimatult 
halvana. Aruteludes tuli mitmel korral esile ka arvamus, et praegune olukord on seotud 
viimasel kümnendil valitsenud parempoolse valitsuse ideoloogiaga. 
 
Kerkis esile kolm prioriteeti: 
 

1) Oluline on seada fookus tugevamate noorte toetussüsteemide olemasolule, et 
vähendada ebavõrdsust valdkondades, mis pole noorest endast mõjutatud. 

2) Rohkem tähelepanu Eesti sotsiaalvaldkonna probleemide lahendamisele. 
3) Luua kohalikesse omavalitsustesse rohkem töökohti noorte hoolekandega 

tegelevatele spetsialistidele. 
 
Kokkuvõtvalt tuli esile, et Eesti on hetkel olukorras, kus otsustajate poolne proaktiivne 
noorte hoolekande poliitikate kujundamine ja realiseeerimine võiks viia suuremate ja 
selgemini märgatavate tulemusteni. 
 
 

7. Kuidas saavad noorteorganisatisoonid ja noortega tegelevad MTÜ-d 
aidata kaasa noorte sotsiaalset kaasatust suurendavate süsteemide ja 
tegevuste rakendamisele? 
 
 
Noorteorganisatsioonid ja noortega tegelevad MTÜ-d saavad aidata kaasa konkreetsete 
tegevuste arendamise ja rakendamisega läbi suurema koostöö. Eesti Noorteühenduste 
Liidu (ENL) noortepoliitika valdkond on üheks võimaluseks, mis on kõikidele mainitud 
huvirühmade esindajatele avatud ja oleks sobivaks koostöökohaks, sest läbi aastate on 



ENL tõestanud enda tõsiseltvõetavust nii poliitikakujundajate kui avalikkuse ees. 
Konsultatsioonides osalejad tervitasid arenguid ENLis süsteemselt uuringute kasutamise 
osas. 
 
Noorte hääle tugevuseks on oluline võimalikult paljudeni jõudmine. Üheks enim mainitud 
arutelu tulemuseks oli idee, et noorte hulgas teadlikuse tõstmisega suureneb nn 
laineefekti tekkimise tõenäosus, mis toetaks hästi avalikkuse mõistmise suurenemist 
noorte sotsiaalse kaasatuse teemadel. 
 
Lisaks toodi esile järgnevad ideed: 
 

1) Noortele lähedaste väärtuste propageerimine (nt tolerantsus, vastandina 
vanemate generatsioonide konservatiivsusele). 

2) Rohke action’i pakkumine. 
3) Veelgi enam tugevdada uuringutel põhinevat lähenemist noorte esindamisel. 
4) Rohkem noortelt noortele tegevusi. 

 
 

8. Milliseid tegevused aitaks kindlustada edukat valdkondadeülest koostööd 
riiklike, piirkondlike ja kohaliku võimu esindajate, noorteorganisatsioonide, 
sotsiaalsete partnerite, MTÜ-de, noorsootöötajate ja teiste noortega töötajate 
vahel, et parandada noorte sotsiaalset kaasatust (eraldi fookusega NEET-
noortele)? 
 
 
Eduka valdkondadeülese koostöö kindlustamiseks on ühise mõistmise saavutamine üks 
olulisemaid elemente, milleks on vajalik otsustajate ja noorte vahelise kahepoolse ja 
struktuurse dialoogi tugevnemine. Praegune situatsioon on üsna mitmekesine, aga 
tihtilugu sarnase mustriga – koostöö võimu esindajate ja noorte esindajate vahel on kas 
väga hea või puudub täielikult. 
 
MTÜ-d peavad jätkama koostöö propageerimisega ja arendama erinevaid meetodeid, 
näiteks rohkemate poliitikute ja ametnike sündmustele kaasamist ja kutsumist. 
 
Kohalikul tasandil on kohaliku võimu ja noorte vaheline koostöö suuresti seotud vaid 
finantstoetuste teemadega. 



Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori 
seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise 
eest. 
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