
 
 

Lp. Noorteosakonna töötajad, analüüsi- ja juhtrühma liikmed! 

Saadame Teile ENLi ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna poolt koostatud 
arengukava lahendusteede dokumendile. 

Meil on hea meel, et mitmel juhul on koostajad juba maininud ja mõeldud ENLi liikmetele ning 
arvestatud ka laiemalt ENLi poolt esitatud ettepanekutega. 

Läbiva küsimusena märkame vajadust defineerida edaspidi segaduste vältimiseks erinevad 
arengukavas kasutatavad mõisted (nt nutikas noorsootöö, tasuta noorsootöö, koolinoorsootöö, 
noorteühendus jne). Sama ettepaneku on teinud ka näiteks EANK. 

Mõisted peaks defineerima arengukava analüüsirühm ja kinnitama juhtrühm juba enne arengukava 
täisteksti koostamist. 

Näiteks näeb ENL, et „tasuta noorsootöö“ sisaldab endas ka ligipääsu, mis pole piiratud üle jõu käivate 
transpordikuludega (nt noorteprojektis osalemiseks või erivajadustega noorte transpordile). Antud 
küsimust arutati ka arengukava ebavõrdsuse vähendamise töögrupis.  

Defineerimist vajab näiteks ka mõiste „koolitus“. Kas silmas on peetud ainult klassikalisi koolitusi või 
erinevaid paindlikke lähenemisi pädevuste tõstmisele (e-kursused, nõustamine, töökohal juhendamine, 
supervisiooni, mentorlus, jne)? Loodame, et viimast. 

Järgnevad ettepanekud lahendusteede teksti. 

  



 

PUNKT ASENDATAV 
SÕNASTUS VÕI 
LÕIGU TEEMA 

ENLi ETTEPANEK PÕHJENDUS 

1.1 
1.2  
1.3 
2.1 
2.3 
3.1 
3.3 
jne. 

„noorteühing“ 
(erinevates käänetes) 

Asendada mõistega 
„noorteühendus“ 
(erinevates käänetes) 

Noorteühingu mõiste noorsootöö 
seaduse tähenduses jätab välja nt 
osaluskogud ja ka noorte 
katusorganisatsioonid (ENL, EÕEL 
ja EÜL), kellel on arengukava 
teostamisel märgatav roll. Soovime 
kasutada laiemat mõistet. Näeme, 
et tulevikus võivad leiduda ka 
võimalused näiteks 
(üli)õpilasesinduste kui noorte 
osaluse kasvulava paremaks 
toetamiseks.   

2.2 „Toetada 
noortekeskuste ja 
huvikoolide 
võimekust“ 

„Toetada noortekeskuste, 
huvikoolide ja erinevate 
ühenduste võimekust“ 

Erinevate noortegruppide 
kaasamiseks vajavad toetust ka 
noorteühendused ning noorsootööd 
korraldavad ühingud. 

2.2. „noorte huvi ja 
kaasatus“ 

„noorte huvi, kaasatus ja 
aktiivne osalus“ 

Oluline on rõhutada osaluse 
komponenti sh otsuste tegemises 
osalemist.  

2.4 TEEMA: NOORTE 
PROBLEEMIDE 
LAHENDAMINE 

Lisada lõigu lõppu:  
„… jt osapooltega kohalikus 
võrgustikus.“  

Loetelu noorte abistamiseks 
kohalikul tasandil koostöö tegijatest 
ei peaks olema lõplik. 

3  „osaleda otsustes, mis 
tema elu puudutavad“ 

„osaleda otsustes, mis 
tema elu ja ühiskonda 
puudutavad“ 

Noorte õigus otsustamises osaleda 
laieneb ka kogu ühiskonda 
puudutavatele küsimustele.  

3.1.  „arendada 
noorteühingute 
rahastamise süsteemi 
tagades, et 
aastatoetuse 
eraldamise skeem 
jätkub“ 

„arendada noorteühenduste 
rahastamise skeemi 
tagades, et aastatoetuste 
eraldamine jätkub ja 
noorteühenduste 
jätkusuutlikku arengut 
toetatakse parimal 
võimalikul viisil“ 

Süsteemi arendamiseks on vaja 
sihti. See peaks olema 
jätkusuutlikku arengu toetamine 
parimal võimalikul viisil. Nõrkusena 
näeme hetkel kohati liigset 
projektipõhist rahastust, mis 
vähendab jätkusuutlikkust ja ei 
lähe kohati kokku Siseministeeriumi 
ühenduste rahastamise juhendiga.  
 
 
 

3.2.  TEEMA: 
NOORTEINFO  

Lisada lõigu lõppu:  
„… eri osapoolte koostöös. 
Eesmärgi saavutamiseks 
luuakse osapooli kaasates 
terviklik riiklik noorteinfo 
programm.“ 

Praegune süsteem on killustunud 
(nt noorsootöö ja Töötukassa 
infosüsteemi eraldatus). Valdkonna 
kommunikatsioon jääb nõrgaks ja 
kannatab kvaliteet. Vaja on 
terviklikku ja senisest paremini 
rahastatud riiklikku noorteinfo 
programmi. 

3.5  „tähelepanu 
noortejuhtide ja 
noorsootöötajate kui 
osaluse arendajate 
koolitusele.“ 

„tähelepanu noortejuhtide, 
noorsootöötajate ja erineva 
tasandi otsustajate kui 
osaluse arendajate 
koolitusele ning muudel 
viisidel nõustamisele.“ 

- Erineva tasandi otsustajad nt 
vallavalitsuse ja –volikogude 
liikmed mõjutavad noorte 
osalust.  

- Pädevuse tõstmise viisid ei 
piirdu ainult „koolitustega“. 

4.3  „Käivitada „Käivitada noortekeskuste Me näeme noortekeskusi meetme 



noortekeskuste 
baasil…“  

ja teiste organisatsioonide 
baasil…“ 

põhilise elluviijana. Samas on NEET 
noori hinnanguliselt kuni 40 000 ja 
see on väga mitmekesine 
sihtgrupp. On erinevaid 
organisatsioone, kes juba praegu 
tegutsevad või on valmis 
tegutsema konkreetsete 
alarühmadega sihtgrupist, keda 
võib nt ühendada mitte elamine 
samas piirkonnas vaid raskuste 
sarnasus. Selliste organisatsioonide 
tegevust tuleks toetada. 
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