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SISSEJUHATUS
NEET-staatuses noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast mitteõppivat
ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitusel (NEET – „not in education, employment or
training“)1. Erinevad sihtrühmad ja erinevad vajadusel nõuavad ka paindlikke lähenemisi ja
mitmekesiseid meetodeid ja teenuseid lahenduste leidmiseks.
2015. aastal loodi Eesti ANK koordineerimisel Noorte Tugila teenus, mis on osa Euroopa Liidu
poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast. Vajaduse 2015. aastal Noortegarantii
loomiseks tingis noorte, kes ei õpi ega tööta, suur arv (2013. aastal ei õppinud ega töötanud ⅙
noortest vanuses 15-29), mis tõi kaasa suurt majanduslikku kahju. Selleks, et NEET-staatuses
noortest lähtuvaid tagajärgi ennetada, tekkis vajadus luua instrument (NEET-staatuses noorte
toetussüsteem), mis aitaks kaasa noorte jõudmisel haridusse või tööturule.
Tugiteenuse pakkumiseks on korraldatud Eesti Noorsootöö Keskuse poolt kaks hanget. Esimest
hanget perioodil 2015-2018 viis ellu Eesti ANK, teist hanget perioodil 2019-2021 viivad ellu kaks
teostajat. Eesti ANK katab oma Noorte Tugila tugiteenuse pakkumisega 48% kohalikke
omavalitsusi, sõlmides selleks lepinguid 24 juriidilise isikuga üle Eesti. Tugiteenust ei viida ellu
Hiiumaal ja Harjumaal va Tallinnas, kus teostab sarnast noorte tugiteenust Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet. Tugiteenuse nimeks on Hoog Sisse!
Tugiteenuste elluviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse
vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
Lähtuvalt 2019-2021 hanke lähteülesannetest, koostab Eesti ANK kord aastas lühianalüüsi
tugiteenuses osalevate noorte profiilist, varasemalt tugiteenuses osalenud noorte tulemuslikkusest,
tugiteenuse üldiste meetodite tulemuslikkusest ja peamistest märkamistest.
Lisaks eeltoodule leidis Eesti ANK, et on vajadus analüüsida Noorte Tugila teenuse
jätkusuutlikkusega seotud tegurite hetkeseisu, mis annab ette arendust vajavad suunised nii Eesti
ANKile kui ka kohaliku tasandi teenuse elluviijatele, et loodud tugiteenus leiaks oma koha noore
toetamisel haridusse ja tööellu ning jääks toimima ka peale tõukefondide toetusperioodi lõppu.
Lisaks käesolevale analüüsile on Eesti ANK koostanud KOVidele “Raskemates oludes noorte
(NEET- staatuses noorte) jaoks tugiteenuste käivitamine ja rakendamine KOVis” toetava
materjali, mis aitab kaasa teenuse üldisele arendustööle ja on leitav Eesti ANK kodulehelt.
1
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NOORED KES EI ÕPI EGA TÖÖTA
NEET- staatuses noore mõiste puhul on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast
mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale ka koolitusel (NEET – „not in education,
employment or training“).2 Erinevad sihtrühmad ja erinevad vajadusel nõuavad ka paindlikke
lähenemisi ja mitmekesiseid meetodeid ja teenuseid lahenduste leidmiseks.
2019. aasta lõpu seisuga on Eestis Statistikaameti andmetel 20 700 NEET- staatuses noort (15-29.
aastased). Arvuliselt on NEET- staatuses noorte seas kõige enam naisi (14 200, 69%), kelle sellise
staatuse taga on suuremas osas pere eest hoolitsemine, samas on NEET- staatuses noorte
juurdekasvu puhul haavatavaim olnud eelkõige noormeeste sihtrühm. On välja toodud, et kui
riskitegurid, nagu ebasoodne olukord, lõpetamata haridus, erivajadus, perekondlikud põhjused, on
piiravad tegurid, siis need on seotud rohkem noore enda otsustega, maapiirkond kui risk on aga
struktuurne tegur ja taandub regionaalpoliitikale.3 Reiska (2018) noorte tõrjutuse riski uuring toob
välja, et kõrges tõrjutuse riskis on noored, kellel pole õnnestunud haridusse tagasi pöörduda nt
perekonna majandusliku toetuse puudumise tõttu, neil on keerulised suhted vanematega, nad
elavad maa- või suure tööpuudusega piirkonnas, neil on madal iseseisev toimetulek ja vaimse
tervise probleemid.4 Regiooniti (Joonis 1) on arvuliselt NEET- staatuses noori kõige rohkem
Põhja-Eestis (6 900, 33%) sh nendest Tallinna elanikud 5000 (24,2%) noort, samas võttes aluseks
NEET- staatuses noorte osatähtsuse vastavas isikuterühmas, on NEET- staatuses noori kõige enam
Kirde-Eestis (16%) ja Lääne-Eestis (14%). Põhja-Eestis on see näitaja kõige madalam (7%).
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Joonis 1. NEET-saatuses noorte osatähtsus vastavas isikurühmas regioonide lõikes

2

Mascherini, M., Salvatore, L., Meierkord, A., & Jungblut, J. M. (2012). NEETs: Young people not in employment, education or
training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
3
Kasearu, K., Trumm, A. (2018). Noortekeskuste logiraamatu „Noorte Tugila“ statistiliste andmete analüüsi aruanne:
Programmis osalemine ja noortele suunatud tegevuste dünaamika aastatel 2016-2018. TÜ Ühiskonnateaduste Instituut.
4
Reiska, E. (2018). Noorte Sotsiaalne tõrjutus. RASI toimetised nr 3. Tallinn: Tallinna Ülikool

3

Eesti ANK Noorte Tugila näitel võib öelda, et olukorrad, kuhu noored on sattunud, ei ole alati
tingitud nende isiklikest valikutest, vaid ümbritsevast keskkonnast tulenevad. Noorte osalus
tööturul on tugevalt seotud omavalitsusüksuse üldise tööturu olukorraga.5
2019. aastal oli NEET- staatuses noorte seas Eesti Statistikaameti andmetel kõige enam
mitteaktiivseid noori (74%) (Joonis 2), kellest omakorda 46% hoolitsevad kodus laste ja teiste
pereliikmete eest, 12% mitteaktiivsetest on haiged või puudega. Kui varasemalt on aasta-aastalt
suurenenud sihtgrupp, kes kuulub muul põhjusel mitteaktiivsete alla, siis Statistikaameti andmetel
oli 2019. aastal sarnase määratlusega 3000 noort vähem kui 2018. aastal ehk kokku 3400 noort.
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Joonis 2. NEET-staatuses noorte arv (tuhandetes) perioodil 2000-2019 tausttunnuse lõikes

Üldises plaanis toimib täna Eestis spetsiifiliselt NEET- staatuses noortele suunatud riiklik
toetamine kolme struktuuri kaudu Noortegarantii, Noortegarantii tugisüsteem ja STEP-programm.
Lisaks nimetatud struktuuridele pakutakse sihtgruppidele tuge erinevate haridusasutuste ja
programmide toel.
Noortegarantii tegevuste raames pakutakse NEET- staatuses noortele suunatud riikliku süsteemi
kaudu kokku 12 erinevat tegevussuunda (TS). Konkreetselt NEET- staatuses noortele on suunatud
nii raskemates oludes noorte (NEET- staatuses noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja
rakendamine tegevussund (Noorte Tugila ja Hoog Sisse!) kui ka Eesti Töötukassa “Minu esimene
töökoht meede. “Minu esimene töökoht”6 meetme eesmärk on noorte töötuse vähendamine vähese
või puuduva töökogemuse ja erialase hariduseta noorte tööle aitamise kaudu.
Noortegarantii tugisüsteemi tegevussuuna eesmärk on luua elektrooniline tööriist kohalikule
omavalitsusele, mis võimaldab saada teada infot piirkonna mitteõppivatest ja -töötavatest noortest
ning toetada neid haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.7 Iga KOV saab sellega
5

Telpt, E. (2019). Noorte osalus hariduses ja tööturul. Eesti piirkondlik areng. Noored Eestis. Statistikaamet, 40-57.
Minu esimene töökoht. (2020). Eesti Töötukassa koduleht, https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/minuesimene-tookoht
7
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vabatahtlikult liituda. Tugisüsteemi mõistes on abi vajav noor sotsiaalhoolekande seaduse 8alusel
16–26-aastane isik, kes riiklike registrite andmetel vastab kõigile järgmistele tingimustele: ei õpi,
ei tööta, ei ole töötuna arvel, ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist
töövõime kaotust, ei saa töötamise toetamise teenust, ei tegele ettevõtlusega, ei saa hüvitist alla
pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest, ei kanna vangistust või eelvangistust, ei viibi asendusvõi kaitseväeteenistuses.
STEP-programmi tegevussuuna eesmärk on suurendada õigusrikkumise taustaga noorte
tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima ja püsida tööl või õppimas.9
Tegevussuunda viiakse ellu Harjumaal ja tegevussuunda rakendab SIMi hanke alusel SA
Omanäolise Kooli Arenduskeskus. 10

NOORTE TUGILA ÜLDINFO
Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast.
Vajaduse 2015. aastal Noortegarantii loomiseks tingis noorte, kes ei õpi ega tööta, suur arv, mis
tõi kaasa liikmesriikidele majanduslikku kahju. Selleks, et NEET- staatuses noortest lähtuvaid
tagajärgi ennetada, tekkis vajadus luua instrument (NEET- staatuses noorte toetussüsteem), mis
aitaks kaasa noorte jõudmisel haridusse või tööturule. Eestis leiti, et üheks toetussüsteemiga seotud
valdkonnaks on noorsootöö ja avatud noortekeskuste võrgustik. Läbi hanke leiti toetussüsteemi
looja ja arendaja, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, kelle ülesandeks oli luua toetussüsteemi
raamistik ja kohaliku tasandi teenus. Sel perioodil ei olnud veel riigis välja töötatud noortegarantii
tugisüsteemi ega arendatud NEET- staatuses noore keskset juhtumikorraldust. Lisaks oli vajadus
leida noortekeskused, kes soovivad olla seotud teenuse pakkumisega, kes omakorda leiavad
vajalikud spetsialistid, tagavad töökeskkonna ja pakuvad reaalselt NEET- staatuses noortele
teenust. Noorte Tugila programm alustas tööd aastal 2015. Tegevuste elluviimist
rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
Kui aastatel 2015-2018 toetati üle 6000 noore, siis 2019-2021 soovitakse jõuda veel ligi 6000
nooreni. Noorte Tugila spetsialistid asuvad 2020. aastal erinevates maakondades üle Eesti, va
Hiiumaa ja Harjumaa.
Noorte Tugila teenust (Osa 2) teostatakse 37s, ehk 48% kohalikus omavalitsuses (Joonis 3).
Aastatel 2019-2021 teostab teenust 25 juhtivat noorsootööasutust. Tallinnas teostab noorte
tugiteenust Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (Hoog Sisse!).
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Osa 1
Osa 2

Joonis 3. Noorte tugila teenusepiirkonnad Eestis

Arvestades NEET- staatuses noorte staatuse riskifaktoreid, milleks on madal haridus,
immigratsioon, erivajadused, vanemate lahutus, töötud vanemad, rahaliste võimaluste piirang,
elukoht, siis teostajad on ette valmistunud selleks, et tööd tuleb teha suures osas noortega, kellel
puudub kodune tugi ja kes elavad suurlinnadest, kus on koolid ja töökohad, eemal ning esmaseks
valikuks on alati haridusvõimaluste leidmine, mis võimaldab tagada edukama liikumise tööturul.
Seega on teenuse peafookuses eelkõige haavatavamas olukorras, haridusest ja tööturult
kõrvalejäänud noored. Nende tagasitoomiseks kogukonna- ja ühiskonnaellu keskendutakse esmalt
NEET- staatuses ja tõrjutuse riskis olevate noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva
noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja
oskusi omandama või tööturule sisenema. Toetavad tegevused on noortele jõukohased ja
huvipakkuvad, loovust arendavad ja noorte tugevusi esiletoovad; põhjalik ja jätkusuutlikkust tagav
töö noorsootöö tegijate ja võrgustikuga koolituste, mentorluse, lapse eluilma tundmaõppimise
teoreetilise õppetegevuse, praktiliste näidete ja eneserefleksiooni toel.
Noorte Tugila töö tagamiseks on arvestatud, et 1,0 koormusega spetsialist jõuab kuus vähemalt 30
erineva intensiivsusega kontaktini. Talle on tagatud töötasu, töövahendid, tööruum, transpordi- ja
telefonikulude katmine. Lisaks tagab kvaliteetsema töö kiireloomuliste ja noorte vajadustest
tulenevate ettearvamatute kulude nagu nt riigilõiv, transport, tee pakkumine ja
koolituste/ühistegevuste korralduskulude võimaldamine. Lisaks nimetatud kuludele on vajadus, et
piirkonnas on olemas vajalikud tugi- ja teised teenused, kuhu on noort lisaks noorsootöö
tegevustele võimalik suunata. Lisateenused, mida Noorte Tugila 2015-2020 perioodil on vajatud,
on näiteks lapsehoid, psühholoog, võlanõustamine, info- ja karjäärinõustamine, leinanõustamine,
sõltuvusainete taastusprogrammid, sotsiaalprogrammid, pereteraapia ja üldised hariduse, tööturu
või sotsiaalvaldkonna toetused/ teenused.
Meetme "Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö
teenuste kättesaadavuse kaudu" vahehindamise raport11 toob välja, et tugiteenus Noorte Tugila on
11

Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu. (2020).
Haridus- ja Teadusministeerium.
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eesmärgipärane ja asjakohane tegevus. Lisaks planeeritule on Noorte Tugila tegevus mõjutatud
positiivselt suurt hulka noori, kes küll ei olnud NEET staatuses, kuid kelle puhul oli suur risk sinna
langeda. Seega on Noorte Tugila tegevus avaldanud positiivset mõju laiemalt ka noortele, kes ei
kuulu teenuse otsese sihtrühma hulka, mistõttu on tegevust hinnatud üle ootuste eesmärgipäraseks
ja asjakohaseks.

NOORTE
TUGILA
TEENUSES
OSALENUD
NOORTE PROFIIL JA LAHENDUSED
Perioodi 2019-2021 eesmärk on jõuda Noorte Tugila programmi toel 6200 juhtumi
lahenduseni. 31.12.2019 seisuga on teenusega jõutud 2560 juhtumini (41% eesmärgist).
Lisaks eelmisest hankest kaasatulnud juhtumitele on 2019. aastal lisandunud 1600 noort.
Teenusest on väljunud 31.12.2019 seisuga 1509 noort.

I ETAPP: Noorteni jõudmine
Noorte Tugila teenuse keskmes on noorsootöö, noore jõustamine, noore motivatsiooni
toetamine ja noor kui ennast juhtiv õppija. Noorte Tugila teenuse esimene etapp on seotud
noorte leidmisega. Selleks kasutatakse erinevaid võimalusi nagu mobiilne noorsootöö, koostöö
KOViga Noortegarantii tugisüsteemi toel, koostöös Eesti Töötukassaga, erinevad noorsootöö
võimalused (avatud noorsootöö, laagrid, malevad, projektid jmt), ühistegevused ja
ühislahendamised võrgustikus ja teavitustöö. Teavitustöö sisaldab endas nt reklaame; trükimeedia,
raadio ja televisiooni võimalusi ning osalusi messidel. Kõigi võimaluste va teavitustöö on
aktiivsem kontaktiotsija noorega pigem spetsialist, teavitustöö tulemusel jõuab noor üldises
plaanis ise teenusesse. Saavutanud esmase kontakti noorega kas siis läbi kohtumise, vestluse
internetis või vahendaja kaudu saab spetsialist edasi minna juba individuaalset lähenemist
rakendades ja valides edasiseks suhtluseks noorele sobivaima viisi – telefoni, sotsiaalmeedia,
skype´i, kohtumised, grupikohtumised vms. NEET-staatusega noorteni jõudmise viisid on maa- ja
linnakogukondades erineva efektiivsusega.
Võttes analüüsi aluseks 2019. aastal toetatud noorte 2560 juhtumit, selgub, et 2019. aastal on
noorte Noorte Tugila teenusesse jõudmiseks kasutatud erinevaid võimalusi (Joonis 4). 1/3 noortest
on jõudnud teenusesse läbi mobiilse noorsootöö (34%). Teiseks peamiseks jõudmise viisiks on
võrgustikutöö (20%) ja kolmandaks ametlike andmete edastamine koostööpartnerite kaudu (17%).
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Joonis 4. Noorte Tugila teenusesse jõudmine alategevuste lõikes (%)

Kui vaadata täpsemalt koostööpartnerite kaudu jõudnud noori siis alates 2019. aastast joonistub
välja 2018. aastal loodud NGTS tähtsuse tõus.
Võttes aluseks vaid koostööpartnerite kaudu jõudu noored, siis neist 43% on jõudnud NEETstaatuses noorte tugiteenusesse koostöös KOVi NGTS-ga (Joonis 5).
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koostööpartneriga)
13%

43%

23%

21%

Koostööpartneri kaudu (Isikuandmed on
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Koostööpartneri kaudu (STAR programmi
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Koostööpartneri kaudu (Koostööpartneri
nõustamine)

Joonis 5. Noorte Tugila teenusesse jõudmine koostöötegevuste alategevuste lõikes (%)

Üldises plaanis sooliselt suurt erisust, kuidas noor teenusesse jõuab, ei ole. Väike erisus ilmneb
“võttis ise ühendust” ja “mobiilse noorsootöö” valikute puhul, mille kaudu on teenusesse jõudnud
veidi enam naisi ja “võrgustikutöö” valik, mille kaudu on jõudnud teenusesse veidi enam mehi
(Joonis 6).
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Joonis 6. Noorte Tugila teenusesse jõudmine tegevuste ja soo võrdluses (arv)

Vanuseliselt on näha teatud erisusi “võrgustikutöö” ja “mobiilse noorsootöö” valikute puhul, kus
teenusesse on selle kaudu jõudnud pigem noored vanuses 15-19 eluaastat (Joonis 7). Kuna suur
osa teavitustööst toimub sotsiaalmeedia kaudu, on ka sel suunal veidi enam 15-19 aastaseid noori,
kui teistes vanusegruppides.
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Joonis 7. Noorte Tugila teenuses osalenud noorteni jõudmine tegevuste ja vanuse võrdluses (arv)
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II ETAPP: Kaardistamine
Noorte Tugila teenuse teine etapp on seotud noore tausta, takistuste ja vajaduste kaardistamisega.
Selle tulemusel selgub noore enda eluilma mõistmine. Oluline on teada, kuidas nad tajuvad enda
tegevuskeskkonda, võimaldades edasises töös arvestada ennekõige noort kui iseseisvat indiviidi
tema kogemuste, vajaduste ja soovidega. Selgub kas noor vajab toetamiseks individuaalset või
grupitegevuste võimalusi.
Sugu ja vanus
Kui vaadata, milliseid noori on enim teenusesse jõudnud, siis perioodil 01.01.-31.12.2020 osales
Noorte Tugila teenuses võrdselt mehi ja naisi (50%). Kui vaadata osalenud noorte vanuseid ja sugu
(Joonis 8), siis naistest on 55% vanuses 15-19, 29% 20-24 ja 16% vanemad, kui 25. Sarnane
vahekord on ka meestel, 49% on vanuses 15-19, 39% 20-24 ja 12% vanemaid, kui 25. Seega on
2019. aastal enim osalenud Noorte Tugila teenuses just noori vanuses 15-19.

Joonis 8. Noorte Tugila teenuses osalenud noored vanuse ja soo lõikes (%)

Haridus
Analüüsides teenuses osalevate noorte hariduse tausta (Joonis 9), on 30% noortest jäänud
tasemeharidus pooleli. Lisaks on 32% noortel kõrgeim haridustase ainult kas alg- või põhiharidus.
Seega üle poolte osalenud noortest on madala haridustasemega või tasemeharidus pooleli jäänud.
Samas näitab hariduse tausta heterogeensus, et teenusesse jõuavad erineva taustaga noored, nt
üldharidusega 11%, kutseharidusega 11% ja kõrgharidusega (3%). Võrreldes esimese hanke
perioodiga on suurenenud noorte arv, kes on kas kooli nimekirjas aga ei osale õppetöös või on
tekkinud õppimis- või käitumisraskused ja seega haridusest välja langemas, 2019. aastal on neid
olnud meie osalenud noortest 12%. Sihtgrupi suurenemine on otseselt seotud ka trendiga, et just
põhikoolist väljalangenute arv on kasvamas ja sel põhjusel on suurem fookus suunatud ka nendele
noortele.
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Joonis 9. Noorte Tugila teenuses osalenud noored haridustaseme lõikes (%)

Sooline erisus tuleb välja eelkõige kutse- ja põhihariduse tausta puhul, kus on rohkem mehi ja
üldhariduse puhul, kus on veidi rohkem naisi.
Töökogemus
Suurem osa noortest (Joonis 10), kelle puhul on tööga seotud tunnus märgitud, ei tööta hetkel
(48%). 21% noorte puhul on nimetatud, et noorel töökogemus puudub, 12% töötavad
vabatahtlikuna ja 19% on end ametlikult töötuks registreerinud. Sooliselt ilmneb teatud erisus
selles, et varasem töökogemus puudub pigem naistel.
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Töötav (vabatahtlik)
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Joonis 10. Noorte Tugila teenuses osalenud noored töökogemuse lõikes (%)

Kui võtta aluseks noore üldine taust (Joonis 11), siis 25% noortest on sihtgrupp, kel tasemeõpe
pooleli jäänud, 25% noortest on kas töötu või töökogemus puudub, 20% noortest omab kas üld-,
kutse- või kõrgharidust. 10% noortest on haridusest väljakukkumisohus.
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Joonis 11. Noorte Tugila teenuses osalenud noored tausta lõikes (%)

Analüüsides Noorte Tugila teenuses osalenud noorte kõrgemat haridustaset, siis üldhariduse puhul
on see pigem teenuses osalenud naistel (Joonis 12). Teiste haridustasemete puhul vahet ei ilmne.
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Joonis 12. Noorte Tugila teenuses osalenud noored kõrgema haridustaseme ja soo lõikes (noorte arv)

Takistus
Noorte Tugila teenuses osalenud noorte suurimad takistused (Joonis 13) on seotud noorte
lõpetamata hariduse (36%), maapiirkonnas elamise (28%) ja ebasoodsa olukorra ning
perekondlike põhjustega (mõlemad 10%).
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Joonis 13. Noorte Tugila teenuses osalenud noored takistuste lõikes (%)

Kui vaadata osalenud noorte, kelle puhul on märgitud tunnus “ebasoodne olukord” (Joonis 14),
siis selles grupis on kõige enam tehtud valik sõltlane (27%), kriminaalkorras karistatud (23%) ja
puudub põhiharidus (20%). Perekondlike põhjuste puhul on suurim grupp neid, kes on lapsega
kodune (64%).
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Joonis 14. Noorte Tugila teenuses osalenud noored takistuste alagruppide lõikes (%)

Sooliselt ilmneb teatud erisus perekonna eest hoolitsemise puhul, kus on pigem rohkem naisi ja
ebasoodne olukord, kus on pigem rohkem mehi (Joonis 15).
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Joonis 15. Noorte Tugila teenuses osalenud noored takistuste ja soo võrdluses (noorte arv)

Meeste puhul on takistuste puhul (Joonis 16) kõige enam välja toodud lõpetamata haridus (39%),
maapiirkond (32%) ja ebasoodne olukord (14%). Naiste puhul on esimesed kaks samadlõpetamata haridus (38%) ja maapiirkond (29%), kolmandaks on välja toodud, et hoolitsevad oma
pere eest (15%).
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Joonis 16. Noorte Tugila teenuses osalenud noored alatakistuse ja soo lõikes (%)

Vanuseliselt ilmneb teatud erisus selles, et ebasoodne olukord on pigem noorematel (alla 19.
aastased) ja ootuspäraselt perekondlikud alates 20 ja vanemad.
Teenuse ajaline vajadus
Spetsialistid saavad juhtumi alguses prognoosida, kui kaua noored teenust vajavad ja 9% puhul
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nähakse ressursse ette üheks kuuks, 2-3 kuud 29% puhul ja 56% 4 ja kauem kuud (Joonis 17). 6%
puhul ei ole võimalik teenust ette prognoosida sest üldjuhul on nende puhul olnud tegemist eriti
keerukate juhtumitega.
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Joonis 17. Noorte Tugila teenuses osalenud noored teenuses osalemise aja lõikes (%)

Analüüsides teenuses osalemise keskmist kuude arvu, selgub, et rohkem, kui neli kuud vajavad
tuge naised vanuses 15-19. Teiste puhul jääb keskmine alla nelja kuu aga suurt erisust sooliselt ja
vanuseliselt ei ilmne. Kõik vanusegrupid vajavad keskmiselt tuge rohkem, kui 3 kuud. See on
seotud ka teenuse loogikaga, kus noore toetamisel vähemalt 2-3 kuud nähakse olulise tegurina, et
vältida olukorda tagasikukkumist. Kõige kiiremini on toe saanud naised vanuses 25-26 (3,58
kuud).

III ETAPP: Lahenduse leidmine
Kolmas etapp on Noorte Tugilas seotud koosloomes noore ja vajadusel teiste osapooltega
lahendusstrateegia loomisega. Oluline on seada kaugem eesmärk (nt tasemeõppesse jõudmine) ja
selleks panna paika lühemad eesmärgid (nt arusaam, et soovitud teema huvitab), mida saab
lahendada eelkõige antud teenuse kaudu (nt vabatahtlik tegevus või vastavasisulise töö jälgimine
kohalikus ettevõttes). Valikute leidmiseks kasutatakse piirkonna tarbeks koostatud tegevuskaarti,
mis aitab noorel leida omale sobiv lahenduse ja tegevust pakkuva osapoole. Lisaks selgub noorega
ajaline plaan ja töö intensiivsus ehk siis kas noor vajab nn igapäevast mentorit või pigem väikest
tõuget.
Peamised eesmärgid
Võttes aluseks selle, et 2019. aastal on enim teenusesse sisenenud noorte vanusegrupp (Joonis 18)
vahemikus 15-19, siis on kooskõlas ka vanuse ja eesmärgi seadmine, eelkõige on osalejad
suunatud haridust jätkama (41%). Teiseks on töö leidmine (33%) ja siis võrdselt eesmärgi
täpsustumine ja ebasoodsast olukorrast väljumine (13%). Naistel (välimine ring) on esikohal
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hariduse jätkamine (40%) ja meestel töö leidmine (37%). Kuna tegemist on keeruliste juhtumitega
ei ole võimalik ka alati eesmärki määrata vaid selleks tuleb anda teatud aeg.
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Joonis 18. Noorte Tugila teenuses osalenud noored kaugema eesmärgi lõikes (%)

Tegevuskaardi valikud
Tegevuskaardi valikute puhul soolist erisust ei ilmnenud (Joonis 19), pigem on seotud vanusest
lähtuvate vajadustega. Sellest tulenevalt on ootuspärane, et vanuses 15-19 eluaastat on vajadus
pigem teada saada õppimisvõimaluste ja haridusasutuste kohta. Kuna on vähem kogemusi, on ka
olulised positiivsed uued kogemused. 20.-26. aastaste noorte puhul on olulisemad tööturg ja
töövõimalused. Mitmed teemad on aga vanusest sõltumata olulised- koolitus, isemajandamine,
eluviisid ja asjaajamisoskused, lisaks tööharjumuse tekitamine.
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Joonis 19. Noorte Tugila teenuses osalenud noored tegevuskaardi alavalikute lõikes (arv)
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IV ETAPP: Lahenduse elluviimine
Neljas etapp on ühise strateegia elluviimine. Noor on teinud valiku, kelle toel ja mis tegevuse
kaudu on ta soovinud tuge saada ja osaleb selles. Noorte Tugila puhul saab lahendus olla ka
noorsootöö ja/või noortekeskuse sisene või koostöös teiste osapooltega nagu nt Töötukassa
teenused, haridusasutuste võimalused, sotsiaalvaldkonna teenused, üldised tugiteenused (nt
psühholoog jmt), tööelu tegevused (nt ettevõtete võimalused) ja erinevad programmid. Oluline on
noore jaoks spetsialisti olemasolu ja/või mentorluse jätkumine ka siis, kui noor liigub toetava
tegevuse kaudu noortekeskusest välja, teiste koostööpartnerite teenuste juurde. Kui noor on
osalenud teenuses vähemalt 4-6 kuud, tehakse vahehindamine, et olla kindel valitud strateegias.
Vajadusel saab koostöös ja noore nõusolekul pakkuda uusi lahendusi.
Tegevused
Peamised noori toetavad tegevused (Joonis 20) on jagunenud viieks, millest kõige enam on noori
toetatud noorsootöö erinevate tegevuste kaudu (36%) nagu näiteks avatud noorsootöö,
huvitegevus, noorteühingu tegevus, vabatahtlik tegevus, laagrid, malevad, rahvusvaheline
noorsootöö, osaluskogud jne). Teine tegevussuund on seotud tööturu teenuste ja tegevustega
(21%) (Minu esimene töökoht meede, tööjälgimine ettevõtte juures, tööklubi, tööpraktika,
hooajaline töö jmt). Kolmas peamine suund on haridusteenused ja koolitused (16%).

Noorsootöö tegevused
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21%
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Haridusteenused

60%

Tööelu ja Töötukassa
teenused/tegevused
Tugiteenused

Joonis 20. Noorte Tugila teenuses osalenud noored valitud tugitegevusgruppide lõikes (%)

Koostöö
23% noorte puhul on välja toodud, et noort toetatakse (Joonis 21) noortekeskuse siseselt ja vajadust
väljaspoolt spetsialistide kaasamiseks ei ole. 30% noorte puhul on kaasatud haridusasutused.
Sellele järgneb Eesti Töötukassa (18%) ja kohalik omavalitsus (9%).
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Joonis 21. Noorte Tugilas osalenud noorte juhtumite koostööpartnerite lõikes (%)

Teenuses olevate noorte põhjused, miks vajatakse tuge rohkem kui 4-6 kuud
Varasem kogemus perioodil 2015-2018 on näidanud, et rohkem kui pooled noored vajavad teenust
kauem, kui 4 - 6 kuud. Eelkõige on see seotud programmi põhimõtetega, mis on suunatud
keerulisemas olukorras olevate noorte toetamiseks. Seega on see tulemus eeldatav ja tavapärane.
Põhjused, miks noored vajavad kauem kui 4 kuud teenuses olemist tuleneb juhtumi regionaalsest
asukohast, noore enda olukorrast ja teenuste olemasolust piirkonnas. Esmalt on tegemist erinevate
juhtumitega, kus iga noore puhul on tegemist unikaalse probleemiga.
Noorte Tugila spetsialistide hinnangul on peamisteks takistusteks, miks juhtumite lahendamine
võtab kauem aega, järgmised:
● noorte ärevushäired ja teised psühholoogilised probleemid;
● meelepärast ja edasiviivat lahendust ei leita nii lühikese ajaga, juhusliku valiku tegemisel
kukub noor ruttu tagasi (sisemisest motivatsioonist lähtuva lahenduse leidmiseks tuleb
otsida, õppida, proovida kauem);
● noortel on rasked elutraumad selja taga, mille avamine ja millega tegelemine võtab kauem
aega;
● noortel on multiprobleemid ja nende avastamine ja lahendamine võtab kaua aega;
● perekonna toe puudumine, probleemid perekonnas.
Analüüsides tagasiside tulemusi, siis peamisteks põhjusteks on toodud (Joonis 22) sotsiaalsed
põhjused, hariduslikud põhjused, majanduslikud põhjused ja tervislikud põhjused.
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Joonis 22. Noorte Tugila teenuses osalenud noored, kes on vajanud teenust 4 kuud ja enam põhjuste ja alapõhjuste
lõikes (%)

Õiguslikke põhjusi (Joonis 23) on vähem välja toodud, kuid see tuleneb ka kindlasti sellest, et
õiguslike takistustega noore osakaal on ka teiste kõrval väiksem. Sotsiaalsete põhjuste (Joonis 22)
osas on valdavad takistused, mis tulevad igapäevaelu toimetulekust ning suhetest lähedastega.

Joonis 23. Noorte Tugila teenuses osalenud noored, kes on vajanud teenust 4 kuud, alapõhjuste lõikes (%)

Hariduslikest põhjustest (Joonis 24) on valdavad motivatsiooni puudus, koolide sisseastumise
ajakava ja õpiraskused.

Joonis 24. Noorte Tugila teenuses osalenud noored, kes on vajanud teenust 4 kuud ja enam, alapõhjuste lõikes (%)
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Motivatsiooni toetamine, milles noor peab leidma oma sisemise huvi ja liikumapaneva jõu, on
pikk protsess. Spetsialistid arendavad tulemuste saavutamiseks noorte motivatsiooni ja
enesekindlust, samuti toimetulekuoskusi probleemide ning osalustakistustega.
Kuna ka tööellu astumine on seotud tugevalt haridusega, ehk oskused ja teadmised on need, mis
võimaldavad noorel oma elukarjääri planeerida, siis on haridusse/ elukestvasse õppesse astumise
suundumus väga oluline. Koolidesse sisseastumise ajakava on see, mis tekitab ajalisi piire, sest
tavapäraselt saab kooli astuda septembrikuus, erandjuhtudel jaanuari alguses. Seetõttu
kombinatsioon noore sisemise motivatsiooni leidmisest ning sobiva haridustee valikuni on ajaliselt
pikem kui 4 kuud.
Majanduslikest põhjustest (Joonis 24) on takistavateks asjaoludeks finantsprobleemid ja sobiva
töökoha puudumine. Finantsvahendite puudus, võimalik võlakoormus jms takistavad ka
pikaajaliste tulemuslike lahendusteni jõudmist. Finantsvahendite leidmine edasisteks sammudeks
ei ole samuti lühiajaline protsess. Majanduslikud probleemid mõjutavad ka teiste põhjuste
lahendamist. Tervislikest põhjustest (Joonis 23) on enim noorte vaimse tervise seisund, erivajadus
või sõltuvushäire. Õiguslikest põhjustest on karistustest tulenevad piirangud, pooleliolevad
menetlusprotsessid, mis ei võimalda kiireid lahendusi ja erinevad teised põhjused, mis tulenevad
noore olukorra eripärast.
4 kuud NEET-staatuses noorele lahenduse leidmine, mis oleks noorele motiveeriv ja
motivatsioonist tulenevalt pikaajaline ja tagasilöökideta on reaalses elus kiire lahendus. 4 kuuga
lahenduse leidmine on spetsialistide hinnangul võimalik vaid kergemate juhtumitega, kus noorel
pole tervislikke, sotsiaalseid, õiguslikke, perekondlikke ega majanduslikke raskusi ja lahenduseks
on vaid õige huviala ja suuna leidmine. Kuna töötatakse aga juba ühiskonnaelust kõrvale jäänud
NEET-saatuses noortega, siis on tegemist multiprobleemse olustikuga.

V ETAPP: Järelkontakt
Viies etapp on periood, kui noor on tugiteenusest väljunud. Noortegarantii tegevuste puhul on ette
nähtud hoida kontakti või jälgida noore tegemisi vähemalt kuus kuud, et olla kindel, et noor jõuab
soovitud tulemuseni. See on ka periood, kus hinnatakse, kas noor vajab teenusesse tagasi tulemist
ja lisatoetust mõne lisategevuse kaudu. Enamjaolt hoitakse teatud distantsi, et noor ei jääks
teenusest sõltuma vaid muutub aina enam ennast juhtivamaks.
Perioodil 2019 leidis tee Noorte Tugila programmi tagasi või pakuti uus tugipakett 137-le noorele.

VI ETAPP: Tulemuslikkuse hindamine
Kuues etapp on periood, kui noorel on kuus kuud teenusest väljumisest, et analüüsida ja hinnata
valitud teenuse tulemuslikkust. Kuigi Noortegarantii puhul on ette antud kindlad tulemuslikkuse
indikaatorid (tööl, tasemehariduses, praktikal, töökohapõhine õpe), on Noorte Tugila puhul oluline
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välja tuua ka tulemuslikkus, mis on seotud ebasoodsast olukorrast väljumise ja osalusega
süsteemses noorsootöös.
Teenus dokumenteeritakse ja kuuenda etapi raames küsitakse ka osalenud noortelt tagasiside, et
selle alusel arendada teenust veelgi noortele sobilikumaks ja efektiivsemaks. Sellest tulenevalt on
teenus pidevas arenemises.
Peamised tulemused
2019. aasta Noorte Tugila töö tulemusel on noored, kes on väljunud programmist, 6 kuud hiljem
jõudnud järgmiste tulemusteni (Joonis 25): õpib (32%), töötab (30%), õpib ja töötab (1%). 6%
noortest ei ole jõudnud kooli või haridusse aga osaleb endiselt noorsootöö võimalustes. Üks osa
noori on registreeritud teenuse tulemusel Töötukassas (4%). Üks osa noortest on suundunud
sünnitus- või vanemapuhkusele (7%) või ajateenistusse (1%).
Tööle jõudnutest on 58% mehi, õppima on jõudnud rohkem naisi (55%). Töötab ja õpib on võrdne.
Vanuseliselt on ootuspärane, et noorem vanusegrupp (15-19) on pigem jätkanud tasemeõpet ja
alates 20. eluaastast on pigem suundunud tööle.
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Joonis 25. Noorte Tugila teenuses osalenud noored tulemuste lõikes (%)

Noorte tagasiside teenusele
Programmis on alates 01.01.2019 loodud noorte tagasiside süsteem, kus peale 4 faasi avanemist,
võetakse noorega ühendust ja lisaks tulemuse märkimisele logiraamatusse, saab noor vastata 3-le
peamisele küsimusele. Esimene neist annab teavet, milline on olnud selle programmi peamine
21

mõju noore elule, teine vastab, milline on programmi suurim väärtus noore jaoks ja kolmandas
said noored teha programmi tarbeks ettepanekuid või kommenteerida toimunut. Esimese küsimuse
analüüsi aluseks on 1926 vastust ja teise 2610. Kommenteeriti lisaks 62 noore puhul.
Esimese kahe küsimuse puhul ei ole tegemist unikaalsete numbritega sest noor sai teha mitu
valikut. Kõige olulisema muutusena on noored väljendanud (Joonis 26), et sai teada, mis teda
huvitab (24%) ja, et sai aru, et peab oma eluga midagi ette võtma (19%). 16% noortest läks tagasi
kooli ja 12% leidis töö.

Joonis 26. Noorte Tugila teenuses osalenud noored tagasisidena toodud tulemuste lõikes (%)

Programmi väärtusena on esimesena välja toodud (Joonis 27), et kellelgi oli tema jaoks aega (1/5
noortest on seda väljendanud). Teised välja toodud tegurid on võrdselt välja toodud (aidati leida
tema sisemine huvi, kohtumised toimusid noorele sobivas ja vabas keskkonnas, noorsootöötaja oli
hinnangutevaba). See näitab, et Noorte Tugila tööpõhimõtted vastavad noorte soovidele ja on kõik
olulised ning võrdsed teenuse pakkumisel.
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Joonis 27. Noorte Tugila teenuses osalenud noored programmi tagasisidena toodud väärtuste lõikes (%)

Noorte ettepanekud või soovitused olid noorsootöötajaid tunnustavad. Ettepanekutena leiti, et
programm võiks olla ajaliselt paindlikum (6 kuud ei ole piisav), osaliselt saaks ehk sihtgrupiti luua
lisateenuseid (nt noored lapsevanemad, kellel on beebid), programm võiks võimaldada ühiseid
väljasõite (milleks hetkel eelarves raha ei ole).
Teenuse võrdlus esimese hankega
Kui vaadelda Noorte Tugila teenust selle loomisest alates (2015. aastast) siis Logiraamatus
kirjeldatud 8533 juhtumi alusel (Joonis 28) saab üldises plaanis välja tuua, et teenusesse on jõutud
enim võrgustikutöö (43%) ja mobiilse noorsootöö (28%) kaudu. 2019. aasta alusel saab välja tuua,
et mobiilne noorsootöö on võrgustikutööga võrreldes muutunud enam olulisemaks ja selle kaudu
jõutakse järjest enam noorteni, eriti vanuses 15-19.
Enim juhtumeid on lahendatud koostöös haridusasutuste (22%) ja Eesti Töötukassaga (17%), mis
on ka 2019. aasta kogemuse alusel sarnane.
Suurem osa noortest on jõudnud kas tööle (41%) või haridusse (36%). Vaid 2% noorte puhul on 6
kuud hiljem hilisemast kontaktist hoidutud või ei soovita spetsialistile avaldada, milline on olnud
teenuse mõju ja peamine tulemus.
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Joonis 28. Noorte Tugila teenuse loogika koostööpartnerite lõikes perioodil 2015-2020

Allikas: H. Paabort, K. Kõiv (2020)
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Kokkuvõtteks
1. Perioodi 2019-2021 eesmärk on jõuda Noorte Tugila programmi toel 6200 juhtumini.
31.12.2019 seisuga on jõutud 2560 juhtumini, mis on 41% eesmärgist. Lisaks eelmisest
hankest kaasatulnud juhtumitele on 2019. aastal lisandunud 1600 noort. Programmist on
31.12.2020 seisuga väljunud 1509 noort. Hinnang tugiteenuse tulemuslikkusele on väga
hea. 6 kuud hiljem on 54% noortest (EK suunis 2015-2018 oli 40% ja 2019-2021 on 50%)
jõudnud kas haridusse või tööturule. Eesti ANK jälgib ka esimese hanke noorte
tulemuslikkust ja kuus kuud hiljem kõikidest Noorte Tugila teenuses osalenud noortest on
70% jõudnud haridusse või tööturule.
2. Teenusesse on 2019. aastal jõudnud võrdselt mehi ja naisi, neist suurem osa on vanuses
15-19. Üle poolte osalenud noortest on madala haridustasemega või tasemeharidus pooleli
jäänud. 30% kõikidest teenuses osalenud noortest on jõudnud teenusesse mobiilse
noorsootöö kaudu.
3. Võrreldes varasema perioodiga joonistub 2019. aastal välja 2018. aastal loodud NGTS
tähtsuse tõus noorteni jõudmisel. Üldises plaanis sooliselt suurt erisust, kuidas noor
teenusesse jõuab, ei ole. Väike erisus ilmneb “võttis ise ühendust” ja “mobiilse
noorsootöö” valikute puhul, mille kaudu on teenusesse jõudnud veidi enam naisi ja
“võrgustikutöö” valik, mille kaudu on jõudnud teenusesse veidi enam mehi. Kuna suur osa
teavitustööst toimub sotsiaalmeedia kaudu, on ka sel suunal veidi enam 15-19 aastaseid
noori, kui teistes vanusegruppides.
4. Kõik vanusegrupid vajavad keskmiselt teenuse tuge rohkem, kui 3 kuud. Kõige pikemat
teenust on vajanud naised vanuses 15-19. Teiste puhul jääb keskmine alla nelja kuu aga
suurt erisust sooliselt ja vanuseliselt ei ilmne. See on seotud ka teenuse loogikaga, kus
noore toetamisel vähemalt 2-3 kuud nähakse olulise tegurina, et vältida olukorda
tagasikukkumist. Kõige kiiremini on toe saanud naised vanuses 25-26 (3,58 kuud).
5. Teenuse kaugem eesmärk on olnud eelkõige hariduse jätkamine (41%) ja töö leidmine
(33%). See on kooskõlas teenuse suunistega. 15-19. aastastel noortel on olnud vajadus
pigem teada saada õppimisvõimaluste ja haridusasutuste kohta ja 20.-26. aastaste noorte
puhul on olnud olulisemad tööturg ja töövõimalused.
6. Peamised noori toetavad tegevused on jagunenud viieks, millest kõige enam on noori
toetatud noorsootöö erinevate tegevuste kaudu (36%), teine tegevussuund on seotud
tööturu teenuste ja tegevustega (21%). See on võimaldanud tuua noorsootöö rolli selgemalt
esile.
7. Teenuse pakkumiseks on olnud vajadus valdkonnaülese lähenemise järele, vaid 23%
noorte puhul on välja toodud, et noort toetatakse noortekeskuse siseselt ja vajadust
väljastpoolt spetsialistide kaasamiseks ei ole. 30% noorte puhul on kaasatud nt
haridusasutused. Sellele järgneb Eesti Töötukassa (18%) ja kohalik omavalitsus (9%).
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8. Põhjused, miks noored vajavad kauem kui 4 kuud teenuses olemist tuleneb juhtumi
regionaalsest asukohast, noore enda olukorrast ja teenuste olemasolust piirkonnas. Esmalt
on tegemist erinevate juhtumitega, kus iga noore puhul on tegemist unikaalse probleemiga.
9. Tööle jõudnutest on 58% mehi, õppima on jõudnud rohkem naisi (55%). Töötab ja õpib on
võrdne. Vanuseliselt on ootuspärane, et noorem vanusegrupp (15-19) on pigem jätkanud
tasemeõpet ja alates 20. eluaastast on pigem suundunud tööle.
10. Kõige olulisema muutusena on noored väljendanud, et ta sai teada, mis teda huvitab (24%)
ja, et sai aru, et peab oma eluga midagi ette võtma (19%). Programmi väärtusena on
esimesena välja toodud, et kellelgi oli tema jaoks aega (1/5 noortest on seda väljendanud).
11. Noorte Tugila tugiteenus on toiminud stabiilselt viis aastat ja noorte jõudmine programmi
on pidevalt trendina kasvav, mis näitab, et Noorte Tugila tööpõhimõtted vastavad noorte
soovidele ja vajadustele.
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NOORTE
TUGILA
KUI
TUGITEENUSE
TOIMERAAMISTIK JA SUUNISTE TÄNASED
ARENDUSVAJADUSED KOV-des
Analüüsi taust
Perioodil 2019-2021 viib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koostöös 37 kohaliku
omavalitsusega ellu Noorte Tugila programmi, mida rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja
riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Suunised ja
teenuse dünaamika on loodud Euroopa Komisjoni Noortegarantii raames, rahalised ressursid
teenuse pakkumiseks tagab osaliselt riik. Noorte Tugila programmi teostaja kohalikul tasandil on
noortekeskus, kelle olulisim partner teenuse efektiivsuse tagamisel on kohalik omavalitsus,
tööalast tuge pakub Eesti ANK.
Kõikide Noorte Tugila programmis osalevate noortekeskuse igapäeva töö ja väljakutsete kõrvale
on kerkinud küsimus, kuidas toimetame edasi peale riikliku rahastuse lõppemist. Ka
noortevaldkonna arengukava 2021-2035 eelnõu toob välja, et riiklikult on NEET-staatuses
noortele suunatud tugi tugevalt fookusesse seatud, kuid ebakindlust toe pakkumisel
võimendavad nii rahastusperioodi lõppemine kui üha hoogustuv töötus.
Seega on oluline analüüsida, mis saab siis kui täiendav toetus ja üle-eestiline koordineerimine
lõppeb. Millele on vajadus täna tähelepanu pöörata, et teenus noortekeskuste juures
muutuks stabiilsemaks ja jätkusuutlikumaks?
Eesti ANK poolt loodi märts 2020 tugiteenuse toimimiseks vajalik mudel, mis kokkuleppeliselt
nimetati toimeraamistikuks. Tegemist on Noorte Tugila kui tugiteenuse suunistega, mille
järgimine võimaldab teha kohalikul tasandil kvaliteetsemat tööd. Toimeraamistik sisaldab kuut
peamist tegurit (faktorit) ja iga teguri all on omakorda suunised, mille analüüsimine võimaldab
hinnata KOV-i tänast olukorda antud suuniste järgimise osas. See omakorda võimaldab välja tuua
arendust vajavad tegurid.
Kuus peamist tegurit on spetsialistide võimekus, teenuse kättesaadavus noortele, töökeskkond,
töömeetodid, võrgustumine ja koosloome ning meedia ja maine.
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Joonis 29. Tugiteenuse toimekeskkonna tegurid
Allikas: H. Paabort, K. Kõiv (2020)

Analüüsimiseks paluti Noorte Tugila teenuse pakkujatel (24 juriidilist isikut, 22 KOVi) kvartaalse
aruande raames analüüsida ja hinnata kuut peamist teenuse toimimiseks vajalikku toimeraamistiku
tegurite gruppi, kus oli vaja märkida kas antud tegur vajab arendamist, vajab osalist arendamist, ei
vaja arendamist või vajab suuremat struktuurset muutust.
Küsimused olid järgmised:
1. Palun hinda kas ja millisel määral on selle eesmärgi täitmiseks
piirkonnas VÕRGUSTUMISE JA KOOSLOOME tegureid?
2. Palun hinda kas ja millisel määral on selle eesmärgi täitmiseks
piirkonnas TÖÖKESKKONNA tegureid?
3. Palun hinda kas ja millisel määral on selle eesmärgi täitmiseks
piirkonnas TÖÖMEEDOTITE tegureid?
4. Palun hinda kas ja millisel määral on selle eesmärgi täitmiseks
piirkonnas MAINEKUJUNDUSE tegureid?
5. Palun hinda kas ja millisel määral on selle eesmärgi täitmiseks
piirkonnas SPETSIALISTIDE VÕIMEKUSE tegureid?
6. Palun hinda kas ja millisel määral on selle eesmärgi täitmiseks
piirkonnas TEENUSE KÄTTESAADAVUSE tegureid?

vajadus arendada teie
vajadus arendada teie
vajadus arendada teie
vajadus arendada teie
vajadus arendada teie
vajadus arendada teie

Peale vastuste saamist kohtusid Eesti ANK NEET-staatuses noorte tugimeetme esindajad
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programmijuht Heidi Paabort ning teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv 22 omavalitsuse esindaja ning
Noorte Tugila teostajaga. Kohtumistel osales 31 noortega töötavat spetsialisti, 22 asutuse juhti
ning 16 kohaliku omavalitsuse ametnikku. Üheskoos analüüsiti senist kogemust, selle jooksul
kogetud märkamisi, mida on oluline arvestada Noorte Tugila teenuse jätkamise planeerimisel. Iga
piirkond omakorda seadis omale eesmärgid (nn järgmised 5-7 sammu), mille elluviimist
analüüsitakse järgmiste vahearuannete raames.
Käesoleva analüüsi tegemisel oli abiks ka Noortekeskuste Logiraamat, mis on erinevate juhtumite
kirjeldamise süsteem, mis võimaldab hinnata erinevate teenusepakkujate kaasamist,
tegevusvalikuid ja koostöö viise.

TULEMUSED
Eesmärk
Võttes aluseks Noorte Tugila teenuse pakkumiseks kokkulepitud lähenemise, pakuvad aruande ja
vestluse alusel kõik Noorte Tugila teenust vastavalt eesmärgile. Noorte Tugila teenuse eesmärk
on jõuda sihtgrupi noorteni ja pakkuda neile tuge tööhõivesse või haridusse jõudmisel. Tegemist
on sihitud noorsootöö teenusega, mis aitab kaasa haridusse või tööturule sisenemiseks vajalike
oskuste ja teadmiste saamisele. See kattub Euroopa Komisjoni poolt antud Noortegarantii
suunisega.

Struktuur
Üldises plaanis soovivad kõik piirkonnad antud teema arendamist ja tugiteenuse pakkumist jätkata.
Leiti, et Noorte Tugila on teenuse vajalikkust tõestanud ning sellega, kui juba toimiva teenusega
on vajalik edasi minna.
Enamjaolt leiti kohtumisel, et see teenus peab endiselt jääma noortekeskuse juurde, osaliselt nähti
omavalitsuse ülest või maakonna tasandi teenuse pakkumise vajadust või spetsialisti töötamine
sotsiaalosakonna juures, kuid töö asukohana noortekeskuses.
Nähti olulist seost ka Noortegarantii tugisüsteemiga, kuid vajadus on selgemale rollijaotusele
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldusega ehk mõlemad teenused vajavad detailsemat
kirjeldust, et eristada rollid ja leida koostöö osa. Mitmed omavalitsused on sarnaselt nt Tallinnas
ja Põhja-Sakala vallas toimiva valmis siduma Noorte Tugila noorsootöötaja ning Noortegarantii
tugisüsteemi juhtumikorraldaja tööülesanded, kus ühelt poolt panustatakse meetoditega ning
teiselt poolt andmetega.
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Osapooled väljastpoolt noorsootööd tõid kohtumistel välja, et NEET-staatuses noortele suunatud
tegevustel noortekeskuse töö osana on eelis, sest ollakse noortega vahetum, noorte maailmas
toimetav, sellel tegevusel on vähem ametlikkust, noortel on võimalus sotsialiseeruda teiste
noortega.
Noortekeskused on seega enamuses valmis siduma senise programmi all töötanud spetsialisti enda
struktuuri, kuid kõiki töökohaga seotud kulusid ei ole KOV valmis veel ise katma. Siin nähakse
olulist rolli riigi, KOV ja Eesti ANK vahelises toetusmudeli loomises, kus panustavale KOVile
annab lisatuge riik ning riiklik koordineerimine on toetatud Eesti ANK spetsialistide poolt.

Valdkonnaülesus ja noorsootöö roll teenuses
Noorte Tugila teenuse pakkumisel on oluline teenuse dünaamilisus, kuna “üks teenus kõikidele”
ei ole tõhus ja pigem tuleb luua hulk lahendusi, mis keskenduvad erinevatele noorterühmadele
süsteemi sees.12 Sel põhjusel peab arvestama, et sihtgrupist tulenevad vajadused “rätsepameetodil”
ja “vajaduspõhise” teenuse dünaamikas peavad olema osapoolte vahel võimaldatud.13
Võttes aluseks tugiteenuse pakkujate sisendid Noortekeskuste Logiraamatusse, saab järeldada, et
tugiteenuse elluviimisel on arvestatud, et see on valdkonnaülene. Selline lähenemine võimaldab
NEET- staatuses noortele pakkuda terviklikumaid ja sihtgrupi taustast lähtuvaid teenuseid.14 Nii
saab probleemi lahendamiseks vaadelda noort tervikuna sest koosloome võimaldab teha olulisi
kokkuleppeid valdkondade vahel. Seega on tehtud koostööd paljude teenuseosutajate, nagu
tervishoiu-, sotsiaal- ja tööhõiveasutuste, karjäärinõustajate, haridus- ja koolitusasutuste, kohalike
tööandjate ja sotsiaalpartnerite vahel. Sellisel juhul kasutatakse sekkumise asemel võrgustikutöö
põhimõtteid, mis on kooskõlas NEET- staatuses noorte toetamise printsiipidega.

12

Kolouh-Söderlund, L. (2016). Relationship between young people and welfare services. Nordic Welfare Centre
Furlong, A. (2007). The zone of precarity and discourses of vulnerability: NEET In The UK. The Journal Of Social Sciences
And Humanities. Education, 42(3), 101-121.
14
Kolouh-Soderlund, L. (2013). 10 reasons for dropping-out. Nordic Welfare Centre.
13
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Joonis 30. Noorte Tugila teenuse pakkujate arendusvajaduste hinnang võrgustumise ja koosloome tegurite lõikes (arv)

Võttes aluseks tugiteenuse pakkujate sisendid aruandes ja kohtumistel, toodi välja, et üle-eestiliselt
on võrgustumise ja koosloome üks tegurite gruppidest (Joonis 30), mis vajab suuremas osas
arendamist või lausa suuremat muutust kohalikul tasandil. Kõige enam on teenuse tänase
kvaliteetsema töö ja tuleviku tarbeks jätkusuutlikkuse tagamiseks vajadus keskenduda teenusega
seotud ametlikele kokkulepetele piirkonnas, temaatilistes juhtgruppides ja komisjonides
osalemisele ja teenuse või kontseptsiooni nimetamisele KOV arengukavas.
Võrgustumise ja koosloome tähtsus avaldub ka tugiteenuse kvaliteedi üldisel arendamisel.
Noortegarantii Euroopa Komisjoni suuniste alusel on tugiteenuse kvaliteet seotud teenuse
pakkumise kiirusega. Kui teenusepakkujad saavad noort toetada ühiselt, võimaldab see noorele ka
kiiremini tuge pakkuda. Teiseks on soovitanud hinnata tugiteenuse kvaliteeti ka selle alusel kas
noortega töötavatel spetsialistidel on pakkuda teenuseid, kuhu noori suunata.15 Seega tähelepanu
osutamine teenuste olemasolule on sama oluline kui kvaliteedi üldine arendamine.
Just sel põhjusel on oluline üle vaadata valdkonnad ja osapooled, kellega koos teenust piirkonnas
pakutakse, koostöötasandid ja teenuse arusaadavus võrgustikus. Kohtumistel rõhutati, et lisaks
osapoolte uuele kaardistamisele tuleb ka noorsootöö osa teenuses selgemalt välja tuua, et teised
osapooled saaksid paremini aru, milles seisneb Noorte Tugila, kui noorsootöö valdkonna
kaudu pakutava teenuse, väärtus ja roll teistele valdkondadele.

Noore ja teenuse kuvand
Teiseks oluliseks tegutite grupiks, mis vajab võrreldes teiste teguritega suuremas osas arendamist
või lausa suuremat muutust kohalikul tasandil, on igas Eesti piirkonnas üldine noorte ja
teemaga seotud kuvand ja mainekujundus. See on seotud nii noorteni jõudmise kui ka noorte
15

Beck, V. (2015). Learning providers’ work with NEET young people. Journal of Vocational Education & Training, 67(4),
482-496
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sooviga teenusest osa saada.
Keerulisemas olukorras noorte puhul tuleb jälgida, et teenusesse noorte kutsumiseks ja
leidmiseks ei tohi probleemiks saada noorte, kes ei õpi ega tööta, sildistav kuvand, mille on täna
suuresti konstrueerinud ühiskond ja mis paneb teenusepakkujad sh Noorte Tugila keerulisse
olukorda, sest osaliselt ei saada kontrollida, millise hoiaku noor meiepoolse abi ja toe osas võtab.
Noore varasemad negatiivsed tööeluga seotud kogemused võivad mõjutada tema motivatsiooni
hõivesse tagasi tulemiseks.16 Sildistamise vältimiseks on oluline jälgida ühiskonnale suunatava
kommunikatsiooni ja tulemuslikkusega seotud teabevoogu, et teenuste pakkumine ise ei
häbivääristaks kedagi, sest NEET- staatuses nooreks olemine ei ole negatiivne ja riigile alati
probleemne. Teenuse loomisel ja kommunikeerimisel noortele peab arvestama,17 et noored on
NEET-staatuses erinevatel põhjustel ja enamasti ajutiselt. Kui teenuste reklaamimisel ja noortele
pakkumisel teenuseid liiga palju liigitada, võib see tuua kaasa uue probleemi,18 sest pakutavad
teenused võivad olla limiteeritud ega pruugi sel põhjusel vastata sihtgrupi esmavajadustele.
Noorte Tugila spetsialistide poolt toodi üldine noorte sildistamine ka olulise märksõnana välja.
Tegemist on suure riskikohana, mis vajab muutust (Joonis 31). Teiseks nähti noorte, kes ei õpi ega
tööta, toetamise vajalikkuse vähest prioriteetsust otsustajate hulgas. Ühes piirkonnas toodi välja,
et KOV sõnul enne Noorte Tugila teenust seda sihtgruppi ei eksisteerinud ja probleeme polnud.
Edasiste sammudena nähakse üldises plaanis vajadust kirjutada rohkem artikleid noorsootööst,
noortest ja teenusest endast. Olulisena nähti ka jõulisemat sõnumi viimist KOV otsustajateni, et
teema olulisus saaks rõhutatud.

16

Simmons, R., Russell, L., & Thompson, R. (2013). NEET young people and the labour market: working on the margins.
Suttill, B. (2017). Self-identities of young people on a course for those who are not in education, employment or training
(Doctoral dissertation, School of Management)
18
Passey, D., Williams, S., & Rogers, C. (2008). Assessing the potential of e-learning to support re-engagement amongst young
people with Not in education, employment or training (NEET) status: An independent research and evaluation study. Overview
report. Becta, Lancaster.
17
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Joonis 31. Noorte Tugila teenuse pakkujate arendusvajaduste hinnang mainekujunduse tegurite lõikes (arv)

Stigmatiseerimise vältimiseks ja noorteni paremini jõudmiseks nähaksegi (Joonis 32), et tuleb
suuremat rõhku panna teavitustööle laiemas mõttes, luues ja kasutades selleks asjakohast
noorteinfo sisu ja kanaleid ning anda sõnum edasi võimalikult selgelt, et teadlikkus teenuse
eesmärgi ja võimaluste kohta, noorte seas tõuseks.

Joonis 32. Noorte Tugila teenuse pakkujate arendusvajaduste hinnang teenuse kättesaadavuse tegurite lõikes (arv)

Noorte leidmiseks või toetamiseks on vajadus üle vaadata ka avaliku ruumi võimalused, et see ei
vähendaks noorte soovi tuge vastu võtta. Mitmes piirkonnas toodi välja, et avalik ruum on
piirkonnas olemas aga seisukord ei vasta vajadustele.

Teave noorest
Noorteni jõudmine võib alguse saada ka teabest, mis KOV on saanud riiklike süsteemide kaudu
vastava sihtgrupi kohta. Täna on selleks näiteks loodud võimalus NGTS kaudu. Iga KOV saab
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vabatahtlikult tugisüsteemiga liituda ja omada teavet oma piirkonna noorte kohta, kes ei
tööta ega õpi. Piirkonna sihtgrupi olemuse täpsem määratlemine ja andmete kvaliteedi tõus
võimaldab Noorte Tugila juhtumite analüüsi alusel väites jõuda Eestis rohkem tuge vajavate
noorteni. See võimaldab piirkonnas analüüsida, kui palju on piirkonnas vastava sihtgrupi noori,
millised on olnud nende takistused ja tegelikud vajadused ning mida oleks vaja teha, et noored
saaksid toetatud.
NGTS-iga liitumine on vabatahtlik ja igas süsteemiga liitunud KOVis ei ole Noorte Tugila sellesse
süsteemi kaasatud. Seega on noorteni jõudmine Noorte Tugila spetsialistide sõnul NGTS kaudu
Eestis veel ebaühtlane ja vajaks võimalusel ühiseid riiklikke kokkuleppeid ja arendustööd. Üldist
teavet sihtgrupi kohta peetakse oluliseks ja vajalikuks.

Teenuse sisu
Teenuse üldist juhtumikorraldust, meetodeid ja dünaamikat nähakse orgaaniliselt arenevana ja
seega vajab pidevalt osalistelt arendamist (Joonis 33). Positiivsena toodi välja riiklikud toetused
noorsootöösse, mis on võimaldanud pakkuda rohkem noorsootöö tegevusi piirkonnas, mis
omakorda on aidanud noorteni jõuda või taganud teenuse, kuhu noort suunata. Mõned piirkonnad
tõid välja, et see vajadus on endine. Lisaressursid noorsootöösse aitaks kaasa ka mitmes piirkonnas
kvaliteetsema teenuse pakkumisel.

Joonis 33. Noorte Tugila teenuse pakkujate arendusvajaduste hinnang töömeetodite tegurite lõikes (arv)

Töökeskkond ja eneseareng
Eraldi tegurite grupp on seotud tugiteenust pakkuvate spetsialistide töökeskkonna (üldine
töökorraldus, tööruum, piirkonnast tulenevad ettekirjutused, töövahendid ja logistika) ja
spetsialistide enesearenguvõimaluste (koolitused, kovisioon, motivatsioonipaketid jmt) tagamine
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KOV poolt. Üldises plaanis olid Noorte Tugila töötajad rahul oma tööruumi ja töökorralduse
põhimõtetega asutuses (Joonis 34). Osaliselt toodi välja infotehnoloogia vahendid, mis peavad
olema kerged, sisaldama vajalikke programme ja vastupidavad. Selleks tuleb sinna suunata
rohkem rahalisi ressursse.

Joonis 34. Noorte Tugila teenuse pakkujate arendusvajaduste hinnang töökeskkonna tegurite lõikes (arv)

Aruande vastustes toonitati teenuse elluviimise erisuse tähtsust lähtuvalt piirkonna eripärast. Nii
sihtgrupi erisus, asukoha suurus, teenuste olemasolu, haja-astustus kui ka ääremaa mõjutab teenuse
elluviimist. Sellest tulenevalt leiti, et tugiteenuse toetus ei saa põhineda vaid töötasul ja
lähetuskulude katmisel vaid peab arvestama rohkem piirkonna eripäraga. Lisaks leiti, et teenuse
pakkumiseks on vajadus ka noori toetavateks tegevusteks (sh noortele suunatud koolitused,
transport, kohtumiste kulu kui ka noore isiklikud vajadused (nt riigilõiv jmt)). Eraldi vajadusena
toodi välja seadusest tulenevad ettekirjutused, mis tugiteenuse puhul on eelkõige sihtgrupi mõiste
ja andmekaitseseadus. Leiti, et info liigub pigem ühes suunas, noorsootöö poolt eeldatakse
juhtumitele ekspertarvamuse andmist, samas ei anta vastupidisel juhul vajalikku infot. See takistab
erinevate juhtumite kiiret lahendamist. Noorsootöötajad on teadlikud, et isikuandmete edastamine
ilma noore loata ei ole lubatud, samas ei ole nad kindlad, et selline küsimus noorele esitatakse.
Sellest lähtuvalt tuleb keskenduda koostöö arendamisele, et vajadusel oleks loa saamine üks osa
kokkulepitud juhtumikorraldusest.
Noorte Tugila spetsialistide jaoks on enesearengu vajadus pidev (Joonis 35), sest sihtgrupp on
heterogeenne ja uusi teadmisi noorte toetamiseks on vaja. Kuna toimub ka orgaaniline pidev
töötajate vahetus siis on vajadus nii sihtgrupist ja teenusest tulenevate teemade spetsiifilisteks
koolitusteks kui ka üldised valdkondlikud teadmised. Positiivsena toodi välja e-koolituste
võimalust ja loodeti, et sellised võimalused jätkuvad ka peale eriolukorda. Olulisena on välja
toodud ka keeruliste juhtumite tõttu pidev spetsialistide nõustamisvajadus (kovisioonid ja
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supervisioonid) ja motivatsioonipaketid.

Joonis 35. Noorte Tugila teenuse pakkujate arendusvajaduste hinnang spetsialistide võimekuse tegurite lõikes (arv)

Erinevate tasandite rollid
Kohtumistel arutati ka erinevate tegurite vastutustasandeid. Mille eest vastutab riik, mille eest
KOV ja mille eest tugiteenusega seotud osapooled?
Riikliku vastutusena (Joonis 36) nähti teema üleüldist juhtimist, noore positiivse kuvandi hoidmist,
seadusandlust (mõiste, andmed), kaasatud valdkondade kokkulepped sh suuniseid erinevatele
valdkonna tegijatele (sh teenustele nagu nt dünaamika ja koosloome võimalused), temaatilise
oskusteabe loomist ja edastamist (nt koolitused, kovisioonid, supervisioonid), kutse-eetika
arendust ja jälgimist, noorte andmetega seotud süsteemid ja ennetavad teavitussüsteemid. Lisaks
anti edasi sõnum, et vajatakse KOV-i kõrval ka riiklikke lisaressursse.
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Joonis 36. Noorte Tugila teenuse pakkujate vastutustasanditunnetuse ja tegurite lõikes (arv)

KOV tasandi vastutus on eelkõige seotud kohaliku tasandi teema prioriteetsuse ja
koordineerimisega (juhtgrupid, osapooled, teema prioriteetsus arengudokumentides,
juhtumikorralduse valdkonnaülene elluviimine, valdkondade ühtne väärtustamine, ühine
kommunikatsioon, töötingimused ja töötajate enesearenguvõimalused). Teatud tegurite osas nähti,
et need on olulised riigi ja KOV poolt enne täpsemalt kokku leppida. Nt suunised otsustajatele
teema prioriteetsuse osas, noorsootöötajate toetamine (kovisioonid, supervisioonid), lisaressursid
teiste seotud (nt noorsootöö) teenuste tarbeks, NGTS arendustöö ja juhtumikorraldus ning üldine
teemaga seotud kommunikatsioon.
Teenuse ehk spetsialisti tasandi vastutus saab eelkõige olla teenuse kvaliteetne elluviimine, et
noored saaksid oma vajadustele vastavalt toetatud. Lisaks pidev enesearendustöö, teema pidev
monitoorimine ja analüüs piirkonnas, proaktiivne teenuse arendustöö koostöös teiste oluliste
osapooltega, teema eestkõnelemine, tulemuste ja edulugude jagamine, noortepärase info loomine
jmt. Perioodil 2015-2020 on mitme teguri osas olnud oluline roll ka Eesti ANKil. Noorte Tugilad
tõid välja, et üle-eestiline koordineerimine on olnud väga oluline, sest senine ühiselt toimiv
kolleegide võrgustik, ühine brändimine, ühine analüüs/aruandlus, ühine juhtumikorraldus ja
tööpõhimõtted, eestkoste riigiga ja tööalane tugi on hästi toiminud ning arvatakse, et ilma selleta
muutub teenuse kvaliteet ebastabiilseks. Positiivse mõjuna nimetati ka seda, et Eesti ANKi poolt
on tugimeeskond püsinud stabiilsena samal ajal kui kohalikes omavalitsustes on toimunud sama
aja jooksul palju personalivahetust ning varasemat teavet ja kogemust on inimese vahetudes
raskem üle anda.
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Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võib välja tuua, et Noorte Tugila teenuse pakkujad leidsid vahearuande raames
elluviidud toimeraamistiku analüüsi väga olulise olevat ja see andis neile uue teadmise, millele
rohkem tähelepanu suunata.
Üldises plaanis on esmalt vajadus üle vaadata teemaga seotud arengudokumendid ja teema
sisseviimiseks otsustajate tasandile jõulisemalt osaleda temaatilistes komisjonides. Selleks on aga
vajadus esmalt selgemalt välja tuua, mis on noorsootöö, noortekeskuse ja Noorte Tugila roll noore
toetamisel. See võimaldab ka teistel osapooltel ja valdkondadel mõista teenuse väärtust nende
eesmärkide täitmisel. Teema arusaadavus ja prioriteetsus aitab kaasa eelarveliste võimaluste
leidmisel.
Teiseks leiti, et tuleb paika panna, kes juhib antud teema protsessi kohalikus omavalitsuses ja
kuidas oleks võimalik paremini siduda NGTS saadavad andmed ja noorsootöö kaudu pakutavad
meetodid noorte toetamisel. Selle alusel saavad paika täpsemad rollid ja teenusega seotud
spetsialistide osa struktuuris.
Kolmandaks on vajadus teadlikumalt üle vaadata noortele suunatud kanalid ja info, et see oleks
lihtsasti arusaadav ja kättesaadav. Oluline on ka teadlikumalt luua artikleid noorsootööst üldiselt
ja jagada edulugusid. Selleks on oluline määratleda esmalt kirjutatava artikli sihtgrupp, et sõnum
oleks rohkem sihitud ja jõulisema mõjuga.
Neljandaks on vajadus üle vaadata, et tänased töökokkulepped ja -tingimused vastaksid nii töötaja
kui ka noorte vajadustele. Kas on olemas tööruum, mis on sobiv mõlemale osapoolele (ühele
töötamiseks ja teisele toe saamiseks)? Kas on vajadus noortekeskuse ruumi või nn avatud ruumi
võimalused üle vaadata ja nt ka korrastada? Teenuse üks suur osa on mobiilne noorsootöö ja see
saab kvaliteetselt toimida ainult siis, kui avalik ruum on noortele ligipääsetavad ja kättesaadavad.
Noorte Tugila toimeraamistiku analüüs KOVides ja kohtumised kinnitasid, et noortekeskused on
enamuses valmis siduma senise programmi all töötanud spetsialisti enda struktuuri, kuid kõiki
töökohaga seotud kulusid ei ole KOV valmis veel ise katma. Siin nähakse olulist rolli riigi, KOV
ja Eesti ANK vahelises toetusmudeli loomises, kus panustavale KOVile annab lisatuge riik ning
riiklik koordineerimine on toetatud Eesti ANK spetsialistide poolt.
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EESTI ANK NOORTE TUGILA MEESKONNA ÜLDISED SOOVITUSED KOVidele
teenuste loomisel või arendamisel
1. Mõelda läbi, kas on võimalik koostada omavalitsuses noorte tervikpildi vaade sh NEETstaatuses noorte strateegiline valdkonnaülene plaan, milles on igal valdkonnal oma
vastutusala. Selle järgimine toimuks ühiselt või ühiste põhimõtete alusel, et saada teemast
terviklik pilt. Ühtlasi tuleks seda ühiselt kogukonnale kommunikeerida.
2. Võimalusel koordineerida KOVis NEET- staatuses noortega seotud tegevussuundi
valdkondade ja rahastuste üleselt, et saada teemast tervikpilt, sh jagada avalikkusega infot
ühiselt saavutatud tulemuste ja tegevuste mõju kohta.
3. Võimalusel vaadata üle seotud strateegilised dokumendid, et vältida temaatilist, keelelist
või mõistelist killustatust või need kooskõlastada.
4. Koostöös partneritega määratleda, milliseid NEET-staatustes noortele suunatud teenuseid
on kindlasti vaja pakkuda valdkonnaüleselt ja millist kompetentsi nende teenustega seotud
spetsialistid vajavad.
5. Kaasata noortele suunatud tegevussuundade arendamisse järjepidevalt erinevaid osapooli,
sh neid, mis hetkel otseselt teenuseid ei paku. Selle eesmärgiks on, et nad saaksid anda oma
sisendid ja kaasata võrgustiku, mis aitavad kaasa üldiste eesmärkide täitmisele.19
6. Kohalikul tasandil juhtumite kiiremaks lahendamiseks võimalusel ühtlustada
valdkondadevahelisi tööpõhimõtteid ja analüüsida, kas seotud tegevuste spetsialistide
töötingimused vastavad sihtgrupi vajadustele.
7. Parema arusaama tagamiseks täpsustada ja kommunikeerida selgemalt, millised tegevused
on omavalitsuses NEET-noortele suunatud.
Kokkuvõtteks saab välja tuua, et teenuse pakkumise aluseks on ühine arusaam osapoolte rollist ja
mõjust eesmärgi täitmisel; kvaliteetse teenuse disaini ja ühtse kuvandi loomise aluseks on ühine
arusaam probleemi olemusest ja selged valdkondlikud kokkulepped selle arendamisel; tulemusliku
töö aluseks on seotud osapooltele antavad selged suunised ja arendustöö aluseks on arusaam
tulemuslikkusest ja selle kirjeldamisest.
Head tegutsemist!
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Varasemale Noorte Tugila kogemusele toetudes on peamised osapooled olnud järgmised: teised
noorsootööasutused, tervishoiuasutused, kultuuri- ja mäluasutused, tööhõiveasutused, haridus- ja koolitusasutused,
kohalikud tööandjad, MTÜd ja seltsingud, kohalik omavalitsus jne.

39

Selle materjali on kirjutanud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Haridus- ja Teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ raames, sellele vaatamata peegeldab materjal üksnes autorite vaateid, mis ei pruugi
kokku langeda Eesti Noorsootöö Keskuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohtadega.
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