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ENLi tagasiside noortevaldkonna arengukava taustanalüüsile 
 
Täname Teid ja kogu osakonda noortevaldkonna taustanalüüsi koostamise eest. Analüüs 
kirjeldab hästi noortevaldkonna rolli ja potentsiaali noorte ning ka ühiskonna arengus  ja 
teadlikult lõimitud noortepoliitika olulisust selles kõiges.  
 
Esitame järgnevalt mõned ettepanekud taustanalüüs täiendamiseks:  
 

Ettepaneku asukoht ja sisu   Põhjendus 
Joonis 1. Eesti noortevaldkonna olukord 
(lilla kast) 
Lisada: Avatud Eesti Fondi uuring „Youth 
and public policy in Estonia“ 

Suhteliselt hiljutine ja kõige mahukam 
uuring noortepoliitika senisest 
rakendumisest ja tuleviku-väljavaadetest 

Lk 3. Eelviimase lõigu lõppu (peale sõnu: 
… noortepoliitika on toonud ühe näitena 
sellisest valdkonnast).  
Lisada: Probleemi süvendab tihti madal 
või isegi olematu teadlikkus lõimitud 
noortepoliitikast väljaspool Haridus- ja 
Teadusministeeriumi valitsusala (viide: 
Youth and public policy in Estonia, lk 
127). 

Tegemist on ühe olulisema AEFi uuringu 
tulemusega, mis näitab kätte põhilise 
kitsaskoha teadlikult lõimitud 
noortepoliitika arendamisel.   

Lk 7. Lõik algusega „Noortevaldkonna 
võimekus ja võimalus …“ 
Lisada loetelusse: informeerimine 
loodud võimalustest, tõhus 
valdkonnasisene korraldus ja 
koordineeritus. 

Võimalustest informeerimine on nende 
eelduseks, et noored võtaksid need 
kasutusele. Nt karjääriteenuste süsteemi 
uuring näitas, et venekeelsete noorte seas 
on teadlikkus teenustest tunduvalt 
madalam kui eestikeelsete noorte seas.   
Peale lahendusteede valikut ei pea, aga 
võib olla edasiseks vajalik hinnata ja 
kohandada noortevaldkonna sisest 
korraldust. Kuna noortevaldkond on 
suhteliselt detsentraliseeritud, on 
arengukava tulemuslikuks elluviimiseks 
vajalik tõhus horisontaalne- ja vertikaalne 
koordineeritus. 

Lk 8 „Üleminekuetappidega …“ 
Lisada lõigu algusesse: Töötusega 
kaasnevad tihtipeale eneseusu- ja 
kindluse langus ning muid 
psühholoogilised probleeme, mis 
raskendavad aktiivsesse ellu naasmist  
(viited: 

Senises probleemikirjelduses on vähe 
keskendutut noorte töötuse 
psühholoogilistele aspektidele, mis 
takistavad töötusest välja tulekut. Antud 
parandusega on toodud esile kaks, mis on 
tõenäoliselt noortevaldkonna arengukava 
kontekstis kõige olulisemad. 
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http://www.sciencedirect.com/science 
/article/pii/S0140197197900865  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 
10.1111/ijsw.12000/abstract)  
Kiiresti muutuvas maailmas on noortel 
raskusi eluteel edasiminekuks vajalike 
valikute tegemisel ning neid lükatakse 
tihti edasi. 
(viited: 
http://www.sciencedirect.com/science 
/article/pii/S0001879102918853  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 
10.1080/13676261.1998.10592995) 

 

Lk 9 Noortevaldkond: noortele hääle 
andja (lilla kast) 
Lisada tulemus: Poliitikaotsuseid 
tehakse lähtuvalt noorte huvidest ja 
tegelikust olukorrast. 

Lisaks juba kirjutatud ja väga asjakohasele 
sihile (Noorte suurem kaasarääkimine, 
ärakuulamine ja arvestamine on oluline 
eesmärk) on oluline tuua tulemusena välja 
ka kaasamise tulem – noorte huvidest ja 
tegelikust olukorrast lähtuvad 
poliitikaotsused. Seda muuhulgas nende 
noori puudutavate otsuste puhul, mida 
tehakse väljaspool HTMi valitsemisala. 

 
 
Taustanalüüs on keskendunud noorte ja riigi ees seisvate väljakutsete kirjeldamisele.  
Tegemist on õige ning hea alusega arengukava koostamiseks.  
 
Kindlasti pole taustanalüüsis kirjeldatud väljakutsete loetelu täielik. Lisaks 
taustanalüüsi üldistatule tuleb lahendusteede koostamisel arvestada ka spetsiifilisemate 
noortevaldkonna arenguvajaduste ning konkreetseid sihtgruppe puudutavate 
probleemidega. Arengukava koostamisele kaasa aitamiseks on ENL hetkel koostamas 
detailsemat spetsiifiliste väljakutsete kirjeldust, et saaksime sisukalt lahendusteede 
väljatöötamisse panustada.  

 
Oleme valmis igakülgselt osalema noortevaldkonna arengukava koostamisel. 
 
 
Lugupidamisega,  
 
Siivi Liivik  
 
ENLi esindaja arengukava juhtrühmas  
 
 
Kirja koostas:  
Edvard Ljulko 


