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SISSEJUHATUS 

Prantsuse filosoof Rousseau nimetab oma teoses “Emile” noorust avastamise ajaks. Looduse 

poolt on määratud nii, et sellel ajal on inimene väga vastuvõtlik kõigele uuele ning põnevale. 

Autori sõnul hakkavad inimese kehamaailmas, sisemaailmas ja välismaailmas toimuvad 

muutused mõjutama noore arenguprotsesse ning sellel teel vajab noor juhti (Rousseau, 

1997). Noorsootöö saab siinkohal noort toetada, mis ilmneb noorsootöö mõiste 

definitsioonist. Eestis on ’noorsootöö’ mõiste defineeritud Noorsootöö seaduses (2010): 

“Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab 

noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda”. Seaduses 

sõnastatud mõistet arvestades on noorsootöö laia tegevus- ja mõjualaga. Perekonnast, 

tasemeharidusest ja tööst väljaspool on noortele vaba tahte alusel loodud mitmekülgseid 

võimalusi huvikoolides, noortekeskustes, huviringides (koolides, kultuuri- ja 

spordiasutustes, noortekeskustes jm), malevates, lastelaagrites, noorteorganisatsioonides 

jne. Kõigis neis toimub tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks. Seega 

on nimetatud kohtades noorte juhendajal ehk noorsootöötajal tähtis ülesanne suunata noort 

tema isiksuse mitmekülgsel arengul. Noorsootöötaja saab olla noorele Rousseau nimetatud 

avastuste teekonnal teenäitajaks, kui ta ise on kursis toimuvate protsesside ja uuendustega. 

See aga eeldab, et noorsootöötaja ise on pidevas arengus, olles avatud õppimisele ehk 

enesetäiendusele. 

Noorsootöötajate enesetäienduse motivatsiooni teema püstitamisel lähtun kahest SA 

Arhimedes Noorteagentuuri (edaspidi SANA) poolt tellitud uuringust: 2010. aastal Tartu 

Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi poolt läbiviidud uuring „Eesti 

noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused“ (Beilmann et al., 2010), milles osales 

511 noorsootöötajat; 2017. aastal Balti Uuringute Instituudi 2016–2017 SANA koolitustel 

osalejate hulgas läbiviidud uuring „Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring“ (Käger, 

Kivistik, & Tatar, 2017), milles osales 1334 noorsootöötajat. Mõlema uuringu kokkuvõttest 

saab lugeda, et iga noortega töötaja peaks vähemalt korra aastas osalema mõnel koolitusel, 

ehk tegelema regulaarse enesetäiendusega. 2010. aasta uuringu ajal oli erialase noorsootöö 

haridusega vaid 22% küsitletud noorsootöötajatest (Beilmann et al., 2010, 109). 2017. aastal 

uuringule vastanutest oli noorsootöötaja eriharidusega 18% ning kutsega samuti 18% 

noorsootöötajatest (Käger et al., 2017, 18 ja 22). Need näitajad rääkisid pigem statistilisest 

langustrendist. Lisan, et 2017. aasta uuringus olid SANA koolitustel osalenud 
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noorsootöötajate tööpiirkonnaks Lääne-Virumaa 2,6% ja Järvamaa 0,8% (Käger et al., 2017, 

17). Noorsootöötajate koolitamise riigieelarvelist rahastust näeb ette ka Noorsootöö seadus 

§ 14 lg 1(2010). 

Vaatamata Eestis loodud noorsootöö hariduse ja täiendkoolituste mitmekülgsetele 

võimalustele, on erialase kutse ja haridusega noorsootöötajaid proportsionaalselt vähe 

(Käger et al., 2017, 18). Sellest tulenevalt on püstitatud magistritöö uurimisprobleem: 

tagamaks kvalitatiivse noorsootööteenuse, peaksid noorsootöötajad vähemalt kord aastas 

osalema täienduskoolitustel, kuid vähesed noorsootöötajad on osalenud valdkonna 

koolitustel. 

Nii on magistritöö eesmärgiks kaardistada noortega töötavate noorsootöötajate 

enesetäienduse motivatsioon ja enesetäiendamist toetavad tegurid Lääne-Virumaa ja 

Järvamaa noortekeskuste noorsootöötajate näitel.  

Magistritöös esitan järgmised uurimisküsimused: 

1. Mis toetab noorsootöötajate motivatsiooni osaleda erialastes enesetäienduse 

protsessides? 

2. Millised tegurid toetavad noorsootöötajat, kui täiskasvanud õppijat, 

enesetäienduse protsessis? 

Mõiste ’Enesetäiendamine’ tähistab juba omandatud teadmiste täiendamist ehk 

eneseharimist. Enesetäiendamise protsessi toetab ’enesearendamine’ kui teadmiste, võimete 

ja oskuste täiendamine (Eesti Keele Instituut [EKI], 2009). Magistritöös käsitlen 

enesetäiendamist kui „õpiprotsessi, mille käigus õppija omandab teadmisi, oskusi ja 

väärtusi“ (Puksand & Erelt, 2014, 478). Mõistet ’õppimine’ on käsitletud kitsamas ja laiemas 

tähenduses. Laiemas tähenduses toimub õppimise protsess läbi väga erinevate tegevuste: 

uurimine ja jälgimine ehk uue ja vana teadmise vahel põhjalike seoste loomine ja järelduste 

tegemine; jäljendamine ehk teistelt õpitu järeletegemine; teadmiseni jõudmine mõtlemise 

teel; töötamine ehk töö käigus vajalike võtete omandamine; uute ideede genereerimine; 

mängimine (Märja et al., 2003). Oma töös lähtun laiemast õppimise mõistest, mis tähendab 

„uue teadmise, idee, oskuse, arusaama, hoiaku, suhtumise jne. omandamist elu jooksul läbi 

paljude sotsiaalsete rollide” (samas, 2003). Enesetäiendamise motivatsiooni on töös 

käsitletud sarnaselt õpimotivatsiooni  mõistega, mis on õppima ajendavate motiivide kogum 

(Puksand & Erelt, 2014, 477)  

 

Magistritöö põhineb sotsiaal-konstruktivistlikul paradigmal. Käsitletavad teooriad ja 

püsitatud uurimisküsimused lähtuvad eeldusest, et inimesed konstrueerivad erialast arengut 
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sotsiaalses kontekstis kognitiivsete protsesside kaudu (Fletcher, 2007, 165). Töö raames 

keskendun sellele, mis motiveerib noorsootöötajat kui täiskasvanud õppijat osalema 

erialastel (täiend)koolitustel, seda Lääne-Virumaa ja Järvamaa noorsootöötajate näitel. 

Valisin nimetatud maakonnad, sest töötan sealses KOVis ja tean, et mõlemas maakonnas 

viiakse noorsootööd ellu nii väiksemates kui ka suuremates kogukondades ning 

noortekeskusi on nii ühetoalisi kui suuri maju, töötakse üksi ja meeskonnas, noortekeskusi 

haldavad kohalikud omavalitsused, MTÜd või on alluvus lahendatud. Minu huvi selle teema 

vastu tekkis seetõttu, et soovisin mõista, kuidas nimetatud piirkonna noorsootöötajad ennast 

täiendavad/kuidas see on toetatud.  

Magistritöö olen jaotanud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis kirjeldan noorsootöö 

kujunemist ja tähendust, võimalusi noorsootöötaja enesetäienduseks ning noorsootööks 

vajalikke pädevusi. Samuti kajastan erinevaid motivatsiooniteooriaid ja motivatsiooni 

toetavaid strateegiaid ning vaatlen noorsootöötaja kui täiskasvanud õppijat tunnuseid. 

Strateegiate ja teooriate käsitlemisel toetun peamiselt järgnevatele autoritele: Maslow, 

Kotter, Knowles, Jarvis, Korthagen, Vasalos jt. Teises peatükis selgitan uuringu metoodikat, 

uurimisstrateegiat ja kasutatud triangulatsioonimeetodit, mis põhines elektroonilise 

ankeetküsitluse ja fookusgrupi/rühmaintervjuu läbiviimisel. Kolmandas peatükis esitan töö 

käigus kogutud andmete analüüsi tulemused ning toon välja seosed teoreetilise osaga. 

Viimases, neljandas peatükis teen järeldused ning kokkuvõtte. 

     Uurimistöö tulemused aitavad selgitada ja mõista, miks Lääne-Virumaa ja 

Järvamaa noorsootöötajate osalus enesetäienduse protsessides on väike ning mis motiveeriks 

noorsootöötajaid neis osalema rohkem. Töö tulemusi olen lubanud jagada Eesti Noorsootöö 

Keskuse (edaspidi ENTK) ja SANA koolitusvaldkonna vastutusala inimestega, et tulevikus 

koolituskavasid koostades oleks võimalik saadud teadmistega arvestada. Samuti jagan 

tulemusi omavalitsuste liitudega nimetatud maakondades ning kohalike omavalitsuste 

valdkonna vastutavate isikutega, kes saavad noorsootöötajate enesetäienduse protsesse 

toetada. Magistritöö on olulise väärtusega neile, kes noorsootöö valdkonna täiendkoolituste 

jm enesetäiendusvõimaluste pakkumise ja arendamisega tegelevad.  

 

Märksõnad: noorsootöö, noorsootöötaja, enesetäiendamine, motivatsioon, täiskasvanu õpe, 

enesetäiendamist toetavad tegurid. 
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD JA NENDE SÜNTEES 

 

Alljärgnevalt annan ülevaate noorsootöö arengust ja erialase hariduse võimalustest Eestis 

kui ka noorsootöötaja pädevustest ja rollidest. Sellisel moel loodud raamistik aitab mõista, 

miks peaksid noorsootöötajad tegelema regulaarse enesetäiendusega. Peatüki teises pooles 

toon välja motivatsiooniteooriad, mis toetavad noorsootöötajaid enesetäiendamise 

teekonnal. Sealhulgas käsitlen muutuste juhtimise teooriat, mille aluseks on muutuse 

loomise motiiv ehk eesmärk. Noorsootöö kvaliteedi ja arengu tagamiseks tuleks 

noorsootöötajal oma põhitöö kõrvalt end pidevalt täiendada, toimub pidev enesetäiendamise 

protsess, seega on nad selles kontekstis täiskasvanud õppijad. Seega keskendun lisaks 

elukestva õppe strateegiale, et mõista noorsootöötaja kui täiskasvanud õppija õppimist 

toetavat keskkonda ning uurin erinevaid elukestvat õpet soodustavaid tegureid, millega 

jõuan ennastjuhtiva õppija olemuseni ning refleksiooni rollini noorsootöötajate 

enesetäiendamise protsessis. 

1.1 Noorsootöö taust, erialaharidus ning noorsootöötaja pädevused 

Eesti noorsootöö on pika traditsiooniga ning esimesed noorsootöö tunnused on juba 19. 

sajandil üle riigi levinud karskusliikumisel, kuhu kaasati ka noori (Silvet, 1989). Omamoodi 

olid noorsootöö vormiks ka kiriklikud leerikoolid, millede tänapäeva jõudnud traditsioon sai 

alguse juba 1737. aastal (Lipp, 1898, 101). 1912. aastal sai hoo sisse skautlik liikumine, 

millele lisandusid iseseisvunud Eesti Vabariigis gaidide, noorte seppade (hiljem noored 

kotkad) ning kodutütarde liikumine (Suve, 2001). Nõukogude okupatsiooni ajal toimus 

noorsootöö ideoloogilise kasvatustööna Kommunistliku partei noorteliikumisena – 

oktoobrilapsed, pioneerid ja komsomol, mille kõrvale rajati huvikoole (spordi-, kunsti- ja 

muusikakoolid) ja viidi läbi maleva tegevust (Taru et al., 2013). Taasiseseisvunud Eestis 

taastati Kommunistliku Partei poolt 1940. aastatel tegevuse katkestanud noorte liikumised. 

Neile lisandusid veel mitmed noorteorganisatsioonid (nt ELO, Eesti 4H, erakondlikud 

noorteühendused jne). Tegevust jätkasid nõukogude ajal alustanud huvikoolid ja malevad. 

21. sajandi algul loodi juurde noortekeskused. Kõik eelpool nimetatud tegevused on olnud 

täiskasvanute poolt juhendatud ning võime neile anda üldnimeks noorsootöö.  

Tänapäeva Eestis kasutatakse noorsootöös erinevaid metoodikaid, mis muudavad 

noorsootöö mitmekülgseks valdkonnaks. Nendeks on näiteks avatud ja mobiilne noorsootöö, 

nutikas noorsootöö, rahvusvaheline noorsootöö, noorelt noortele koolitusmeetod, 
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disainmõtlemine, seikluskasvatus, draamapedagoogika, NEET-noorte (noored, kes ei õpi, ei 

tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel) programm Tugila jpt (Paabort, 2016). 

Noorsootöö seaduses § 3 punkt 1 on määratletud noore vanuseks 7–26 eluaastat. Nende 

aastatega  saab kainikust (6–11 eluaastat) mürsik (12–16 eluaastat), mürsikust nooruk (15–

22 eluaastat) ja noorukist täiskasvanu. Nimetatud vanusegruppidel on omad huvid ning nad 

vajavad erinevaid meetodeid tegevustesse kaasamisel ja suunamisel. Sellest tulenevalt on 

noorsootöö ja noorsootöötajate identiteedi väga oluliseks osaks erialane pädevus. Erialase 

pädevuse omandamiseks ja arendamiseks on tänases Eestis võimalusi nii formaalhariduses 

kui ka mitteformaalsete täienduskoolituste raames. 

Kaasaegset Eesti noorsootööd peetakse Euroopas suhteliselt nooreks, samas 

kiidetakse meie edasijõudmist ning noorsootöö alast haridust. Noorsootöötajaid on Eesti 

Vabariigis koolitatud alates 1992. aastast, esialgu Tallinna Pedagoogilises Seminaris 

(edaspidi TPS) keskerihariduse tasemel, alates 2000. aastast kutsekõrghariduse tasemel. 

Alates 1995. aastast on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpetatud huvijuht-

loovtegevuse juhendajaid ning 2004. aastast koolitatakse noorsootöötajaid ka Tartu Ülikooli 

Narva Kolledžis (Taru et al., 2013). 2014. aastast on TPS noorsootöötaja eriala arendanud 

Tallinna Ülikool, kus saab lisaks noorsootöötaja rakenduskõrgharidusele omandada ka 

magistrikraadi noorsootöö korralduse erialal. Samas näitavad uuringud, et paljud 

noorsootöötajad on erialase hariduseta (Käger et al., 2017, 18 ja 22). Samale teemale on 

pööranud tähelepanu rahvusvahelised uuringud. Brookeri (2014, viidanud Siurala, 2017) 

uuring näitas et Austraalias, Kanadas, Uus-Meremaal, USA-s ja Suurbritannias on mureks 

noorsootöö eriala lõpetanute jaoks koolis õpitu ja reaalsete töökohustuste erinevus. Koolis 

õpitu kõrval jääb puudu reaalsest töökogemusest ja praktikatest ning nende analüüsist ja 

seostamisest teooriatega. Sama tundsin ka ise, kui lõpetasin noorsootöö eriala 

kutsekõrghariduse õppe 2001. aastal.  

Noorsootöötajate täiendkoolituse võimalusi pakuvad viimastel aastatel ENTK, 

SANA, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK), Eesti Noorteühenduste Liit 

(ENL) ja noorsootöötajate esindusorganisatsioon MTÜ Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) 

ning üleriigilised noorteorganisatsioonid (nt Eesti Skautide Ühing, Eesti 4H jt) otse oma 

liikmetele. SANA koolitusvajaduste uuringu kokkuvõttest võib lugeda erinevaid soovitusi 

koolituste korraldajatele. Näiteks soovitus nr 7: „Noorsootöötajad peavad ennast erinevates 

pädevuse komponentides üsna pädevateks. Samas on näha mitmete taustatunnustega 

noorsootöötajate oskuste erisusi, mida on soovitatav koolitusteemade ja sihtgruppide valikul 

silmas pidada.“ (Käger et al., 2017, 74). Sama uuringu andmetel on meil erialase 
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ettevalmistuseta noorsootöötajaid 64% (Käger et al., 2017, 22). Just nemad vajavad enim 

praktilisi teadmisi sellest, mis toetaks otsest tööd noortega ja arendaks arvestamist noorte 

eripäradega, selgitaks kuidas noori võimestada ning kaasata noortekeskuse tasandil jne. 

Pädevuste ja võimaluste arendamisele ja omandamisele on pööratud tähelepanu 

valdkondlikus arengukavas. Noortevaldkonna arengukava 2014–2020 alaeesmärgis nr 4 

„Noortevaldkonna toimimine on mõjusam on seatud indikaatoriks nr 2: Koolituses osalevate 

noorsootöötajate osakaal aasta lõikes”. Indikaatori algtase 2012. aastal oli 10% ja sihttase 

2020. aastal on 15%. Samas dokumendis on meetme 4 „Kvaliteetse noortepoliitika ja 

noorsootöö arengu tagamine” saavutamiseks nimetatud olulisimaks tegevuseks punktis 4.8.: 

„tõstetakse noorsootöötajate professionaalsust, sh tasemehariduse ja täiendkoolituse 

arendamise ning pädevuste seire toel” (Haridus- ja Teadusministeerium [HTM], 2014, 10). 

Uue arengukava perioodi planeerimisel 2021–2035. aastateks on rõhuasetusena viidatud 

noorsootöötajate pädevuste arendamise teemale: „Valdkonna kvaliteedi hoidmiseks ja 

edasiseks arendamiseks on võtmeroll noorsootöö kui kutseala tugevdamisel, sh refleksiivse 

praktika edasisel juurutamisel, pädevuste arendamisel ja kutsekindluse kasvatamisel läbi 

koolituse ja kutsesüsteemi, samuti uuringutel ja valdkonna arenguid toetavatel 

investeeringutel” (HTM, 2019, 3). Seega on noorsootöötajate ja valdkonna koolituse 

arenguvajadust väärtustatud ka riiklikul tasandil. 

2017. aasta SANA uuringuga uuriti ka noorsootöötajate täiendkoolitusel osalemise 

motivatsiooni. Uuringu kokkuvõttest ilmneb: „Noorsootöötajate motivatsioon noorsootöö 

valdkonnas töötada ja ennast arendada on suur. Paraku ei mõtestata erinevate kompetentside 

olulisust, ei osata ennast põhjalikult hinnata ega eneserefleksiooni kasutada. Näiteks ei peeta 

mõningaid noorsootöötaja kutse kompetentside loetelus toodud tegevusi oma 

tööülesanneteks” (Käger et al., 2017, 71). Samas uuringus tuuakse välja just antud töökäigus 

uuritavate piirkondade vähene koolitusosalus (samas, 2017, 17). Siit koorub välja, et 

noorsootöötajate töömotivatsioon on suur, kuid vähesed noorsootöötajad lähtuvad 

noorsootöötaja kutsestandardist. Samuti on noorsootöötajatel ilmnenud probleeme enda töö 

mõtestamisel – enesereflekteerimisel. Noorsootöötajatele on samas kokkuvõttes soovitus: 

„Pöörata enam tähelepanu eneseanalüüsi ja -arengut toetava organisatsioonikultuuri 

kujundamisele. Väga oluline ja mõjus on nt juhendamise, mentorluse, coachingu ja 

arenguvestluste abil töötajate arengu maksimaalne toetamine. Arenguvestluste maksimaalse 

mõju saavutamine eeldab, et tuginetakse mh struktuurset hindamist toetavatele 

abimaterjalidele.”  (samas, 2017, 72) 
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Noorsootöötajatel on tööülesannete täitmisel vaja erinevaid pädevusi, et tagada 

noorele isikuomadustele vastav areng. Enn (2014) toob noorsootöö spetsiifiliste teadmiste 

ja oskustena välja noortekultuuride tundmise, oskuse kaasata erivajaduste ja vähemate 

võimalustega noori, karjäärinõustamise, noorte osaluse suurendamise, noorsootöö olemuse 

ja noortepoliitika kujundamise. Tööks noortega on vajalikud pedagoogika- ja 

psühholoogiaalased teadmised, samuti teadmised sotsiaalsetest oskustest, näiteks 

kuulamine, argumenteerimine, meeskonnatöö, algatamine, juhtimine ja motiveerimine. 

Isikuomadustena on maininud noorsootöötajale vajalikuna ausust, avatust, empaatiavõimet, 

sallivust, loovust, kohusetundlikkust, paindlikkust, pingetaluvust, kohanemis-, otsustus-, ja 

vastutusvõimet (samas, 2014). Noorsootöötaja pädevused on üldistatult jaotatud 

üldolemuslikeks ja tegevusvaldkondlikeks. Esimesed tähistavad individuaalse lähenemise 

metoodika valdamist, noorte mitteformaalse õppimise ja osaluse toetamist ning kaasamiseks 

tingimuste loomist. Tegevusvaldkondlike pädevuste all peetakse silmas teadmisi 

konkreetsetest sihtgruppidest ja neile sobivatest oskuslikest lähenemistest või pädevust 

kasutada kunsti, sporti, muusikat vm valdkondi noorsootöö meetodina (samas, 2014). 

Nii noorte individuaalse toetamise kui sihtgrupipõhise (nt noorte subkultuuride 

grupid) lähenemise puhul vajab noorsootöötaja täiskasvanuna enesetäiendamist, et omada 

teadmiste pagasis noortele sobivaid ja kaasaegseid meetodeid erinevate pädevuste 

rakendamiseks. Griffith (2019) on oma magistritöös ära toonud rollid, mida noorsootöötajad 

ise endal näevad, tõdedes, et noorsootöötaja töös on valdkonna mitmekesisusest tulenevalt 

mitmeid erinevaid rolle, nt noorte toetajad, jõustajad, võimestajad, juhendajad, 

võrgustikutöötajad jms.  

Väärtustamaks noorsootöötaja professiooni ja tema pädevusi, on ENTK koos SA 

Kutsekojaga alates 2011. aastast välja andnud noorsootöötaja kutsetunnistust. 

Noorsootöötaja kutsel on kolm taset:  

4. tase – gümnaasiumi või kutsekeskhariduse baasil. Tase on mõeldud 

laagrikasvatajatele, ringijuhtidele, huvijuhtidele, noorteinfo ja huvihariduse 

spetsialistidele ning noorsootöötajatele. 

6. tase – kutsekõrghariduse baasil. Tase on mõeldud lisaks eelnevatele ka 

noortekeskuse juhatajatele ja noorsootöö spetsialistidele, laagri juhatajatele jne. 

7. tase – magistri hariduse baasil. Tasemele lisanduvad noorsootööasutuste juhid ja 

noortevaldkonna koolitajad. (ENTK, 2020). 

Kompetentsid, mida kutsetaseme noorsootöötajad vastavalt oma astme pädevustele 

peavad valdama, on järgmised: noorsootöö korraldamine, noorteinfo vahendamine ja noorte 
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nõustamine, administreerimine ja juhtimine, võrgustikutöö ja suhtlemine avalikkusega, 

turvalise keskkonna tagamine, professionaalne enesearendamine (samas, 2020). Viimane 

loetletutest loob aluse antud uurimistööle. Neljanda taseme noorsootöötaja peaks suutma 

oma tegevust analüüsida, kasutades erinevaid meetodeid, tegelema eri- ja kutsealase 

enesetäiendamisega, osalema koolitustel ning lugema erialast kirjandust. Seeläbi saab ta 

edasi arendada oma töös kasutatavaid meetodeid.  

Noorsootöötaja kutsetunnistus on ENTK ja Kutsekoja poolt 2020. aasta jaanuari 

seisuga väljastatud 301 korral, neist kehtib 235, 19 noorsootöötajat on teostanud 

korduvtaotlemise. Laagrikasvataja või laagrijuhataja osakutse kehtivaid tunnistusi on samal 

ajal 2438  (ENTK, 2020). 2017. aasta SANA uuringus on toodud Eestis noorsootöötajate 

arvuks hinnanguliselt 5000–7000, nimetatud arvu aluseks võttes on noorsootöötaja kutse 

neist (235) keskmiselt 5–3% noorsootöötajal ja osakutse on (2438) 35–49% noorsootöötajal. 

Tekib õigustatud küsimus, miks on osakutse taotlemisel suurem osakaal? Üks põhjus on 

kindlasti see, et laagrikasvataja (osakutse 4) ja -juhataja (osakutse 6) tunnistuse olemasolu 

nõue on esitatud Noorsootöö seaduses § 102 lg 3 p: “kvalifikatsiooninõuetele vastavate 

noorte- ja projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis 

võimaldavad nõuetele vastavust hinnata”. Uurides noorsootöötajate töökuulutusi, võin 

tõdeda, et vähe on tööandjaid, kes on pannud noorsootöötaja kutse tööle asumise 

tingimuseks või kes arvestavad selle järgi töötasu. Teine põhjus on noorsootöötajate haridus- 

ja koolitussüsteem. 2019. aastast alates saab esmakordselt iga Tallinna Ülikooli noorsootöö 

eriala kutsekõrghariduse lõpetaja kaasa elukestva 6. taseme kutsetunnistuse (Tallinna 

Ülikool, 2020). Ülikoolil on koostöös kutsekojaga soov anda edaspidi ka noorsootöö 

korralduse magistriõppe lõpetajatele kaasa elukestev 7. taseme kutsetunnistus. Kui vaadata 

kogu kehtivat noorsootööd toetavat haridussüsteemi, siis hetkel puudub selles 4. kutsetaseme 

hariduse omandamise võimalus, mis on jäänud koolituste korraldajate ülesandeks. 

1.2 Noorsootöötaja motivatsioon ja arengueesmärgi seadmine 

Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi (2009) tähendab sõna ’motivatsioon’ motiveeringut 

ehk põhjendust – motiivide kogumit, mis ajendab inimest mingil viisil toimima. Ajend on 

omakorda ’motiiv’ ehk põhjus inimese tegudele (EKI, 2009). Knowlesi (1997) järgi 

tulenevad motiivid inimese hoiakutest, väärtustest, huvidest, tunnetest ja veendumustest. 

Õppimist motiveerivad põhjused võivad olla sisemised (soov suurendada tööga rahulolu, 

tõsta enesehinnangut või elukvaliteeti) ja välimised (parem töökoht, edutamine, kõrgem palk 
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jms). Demotiveerivad takistused võivad olla sellised tõkked nagu negatiivne enesekäsitus 

õppijana, võimaluste ja ressursside kättesaamatus, ajalised piirangud jne (Knowles et al., 

2005). Motiivist eristuvad eesmärgid (tegevuste otsesed sihid) ja strateegiad ehk eesmärgi 

saavutamiseks või motiivi rahuldamiseks kasutatavad meetodid (Brophy, 1997). Näiteks – 

nooroostöötaja reageerib noorte passiivsusele (motiiv) sellega, et läheb end koolitama 

(strateegia), et noori aktiveerida ja teadlikult kaasata (eesmärk). 

Peamiseks õppeprotsesside algatajaks on vajadus ja motivatsioon. Arengu- ja 

õppeprotsesside aluseks pean vajaduste hierarhiat, mille järgi loob põhivajaduste täitmine 

eelduse sooviks midagi saavutada, arendada või muuta. Inimese motivatsiooni teemal on 

arutlenud erinevad filosoofid. Tuntuim neist on A. Maslow, kes 1943. aastal koostas 

põhivajaduste hierarhia (Joonis 1), kus on välja toodud viis astet, mis määravad 

motivatsiooni eneseteostuseks ja arenguks. Alumisel astmel on esmased, füsioloogilised 

vajadused, mis on olulised organismile ellujäämiseks – toit, hapnik, elukoht, uni jne. 

Järgmisel astmel on nii isikliku kui ka ühiskondliku ohutuse vajadus – stabiilne keskkond,   

oma kodu olemasolu,  ohutust pärssivad  kodune vägivald, sõda jne. Kolmandal astmel on 

armastus- ja kuuluvusvajadus – pere, sõbrad, kollektiiv, soov olla armastatud ja ise 

armastada jne. Eelviimasel astmel on enesehinnang ehk lugupidamine (tunnustusvajadus) – 

sisemine rahulolu ja ühiskonna heakskiit. Viimasel astmel, vajaduste püramiidi tipus, on 

eneseteostusvajadus – olla keegi ja teha seda, milleks inimene tunneb, et tal on kutsumus. 

Kuna tegemist on püramiidiga, peavad igale järgmisele astmele jõudmiseks olema alumised 

astmed kindlad ja toimima (Maslow, 1943). 

 

Joonis 1. Inimvajaduste hierarhia mudel, põhineb Maslow’l (1943). 
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Inimvajaduste hierarhia teooria on välja pakutud rohkem kui 50 aastat tagasi. Selle 

aja jooksul on tehtud erinevaid variatsioone inimeste vajadustes teooriatest, kuid siiski on 

nende põhimõtted üldjoontes samad. Selleks, et inimene panustaks enda arengusse, peavad 

olema tema esmased ehk füsioloogilised vajadused rahuldatud. Pidades silmas 

noorsootöötajate madalat osalust täiendkoolitustel, võib järeldada, et noorsootöötaja 

seisukohast ei olda Maslow’ viienda ehk eneseteostuse tasandini jõutud ning seda eeldavad 

vajadused on jäänud katmata. Alles siis, kui noorsootöötaja on jõudnud Maslow’ püramiidi 

viimasele tasandile, saame rääkida noortekeskuse noorsootöötajatest, kes on valmis 

aktiivselt osalema koolitustel ja tagama noortele nende isiksuse mitmekülgse arengu. 

Motivatsiooniteooria loob aluse muutuste teooriale. See tähendab kui ettevõtlik 

inimene tunneb ennast hästi ja mugavalt, võib temas tekkida soov end veel paremini tunda, 

ning see kutsub esile vajaduse muutusteks ja uuteks eesmärkideks (Kotter & Cohen, 2007). 

Kui põhivajaduste hierarhia alumised astmed on tagatud, hakkab inimene otsima enda 

teostamiseks uus väljakutseid, st liigub järgmisele astmele. Ettevõtlikumad inimesed 

vajavad muutusi enda ümber ja võimalusi enesetäienduseks, arengu planeerimiseks tuleb 

sõnastada eesmärk, mida soovitakse saavutada ja mille nimel tegutsetakse. Noorsootöötaja 

peaks toimetama nii isiklike kui ka noortes toimuvate muutuste loomise nimel (saavutamaks 

eesmärki, mis on eelnevalt isiklikult või grupiga sõnastatud). Muutuste teooria kirjeldab, 

miks ja kuidas võib sekkumine viia soovitud muutusteni nii üksikisikute, rühmade kui ka 

sotsiaalsete asjaoludega seotud tulemustes (Bamber et al., 2014). Samas aitab muutuste 

teooria lähenemine selgitada, milliseid muutusi loovad isegi väiksemad sekkumised inimese 

isiklikus arengus ja ka laiemates strateegilistes prioriteetides (samas, 2014). 

Kotter ja Cohen (2007) on otsinud lahendust probleemile, mis kaasneb iga 

muudatusega – kuidas anda muudatuse sõnum edasi nii, et see muudaks inimeste käitumist, 

mis omakorda toetaks muutuse püsivust. Oma tähelepanekute järgi on nad töötanud välja 

muutuste juhtimise teooria, millel on kaheksa sammu (Joonis 2). Need kaheksa sammu 

toetavad muutuste omaksvõtmist ja nendega kohanemist. Sammud sobivad muutuste 

loomiseks nii üksikisikule, väikesele rühmale kui ka suurele korporatsioonile, mistõttu on 

need kasutatavad ka noorsootöös. Muutuse juhtimise kaheksa sammu on ka kohaldatavad 

noorsootöö ja noorsootöötaja arengu võimaluste vaatenurgast. 
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Joonis 2. Muutuste juhtimise teooria kaheksa sammu, põhineb Kotteril ja Cohenil (2007) 

 

Esimene samm: kiire taipamine – varakult tuleb märgata arenguid (kriise) noorte hulgas, mis 

vajavad reageerimist ja mille lahendamiseks vajaks noorsootöötaja täiendavaid teadmisi. 

Oluline on ka teiste tähelepanu teemale juhtida – probleemi demonstreerimine töötab 

paremini kui lõputu selgitamine. Üheskoos tuleb seada eesmärk olukorra muutmiseks. Teine 

samm: loo meeskond – igal meeskonnaliikmel peab olema roll muutuse esile kutsumises ehk 

eesmärgi poole liikumises. Noorootöötajad jagavad omavahel vahel ülesanded, püüdes 

jõuda teema juurpõhjuste ja lahendusteni. Kolmas samm: loo visioon – visioon on teekond, 

mis viib eesmärgini. Üheskoos tuleb välja töötada strateegia visiooni teostamiseks ja 

võrrelda seda olemasoleva olukorraga. Neljas samm: räägi muudatustest (suhtle) – protsessi 

tuleb kaasata kõik, keda see muudatus puudutab, see tagab kiirema muutuse ja suurema 

mõistmise. Noorsootöötajatel tuleb sellel teemal rääkida noortega, vajadusel ka 

lapsevanematega, kooliga, tööandjaga jne. Viies samm: eemalda takistused – hirm, ärevus, 

küünilisus ja muud negatiivsed mõttemallid on suurimad takistused muutuste teel. 

Positiivsuse hoidmiseks tuleb esile tõsta väiksemaidki märgatavaid muutusi. Noortega koos 

vaadeldakse toimuvaid muudatusi ning arutatakse omavahel võimalikke takistusi ja 

tingimusi nende eemaldamiseks. Kuues samm: vahe-eesmärgid – lühiajalised õnnestumised 

kinnitavad, et ollakse õigel teel. See innustab töötajaid, õõnestab skeptikuid ja kinnitab kõigi 

usku muutustesse. Noorsootöötajad teevad vahekokkuvõtteid ning head tulemused 

tõstetakse kõigile nähtavaks. Seitsmes samm: kiirendamine – väikesed edusammud 

suurendavad usku lõpptulemusse, juba saab osa varem tehtud tööprotsessist kõrvale jätta 

ning asju uut moodi teha. Noorsootöötajate töö samm-sammuline ümberkorraldamine 
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muudab selle efektiivsemaks ja edukamaks. Kaheksas samm: muutus on toimunud – 

tagamaks muutuse püsima jäämist, tuleb noorsootöötajal luua seosed eesmärgi, protsessi ja 

tulemuse vahel, muidu minnakse tagasi vanade harjumuste juurde. Muutusest saab 

meeskonna kultuuri osa alles siis, kui kõik on mõistnud enda rolli selles. Järgmiste, uute 

muutuste juurde ei tasu minna enne, kui eelmisest muutusest on saanud norm ja harjumus 

(Kotter & Cohen, 2007). 

Eelnevatest motivatsiooniteooriatest lähtuvalt motiveerib noorsootöötajat kui 

täiskasvanud õppijat end erialaselt täiendama eelkõige valmisolek ja soov viia oma töösse 

sisse muudatusi ja parandusi. Neil on soov läheneda igapäevastele teemadele teadlikumalt 

ja leida lahendusi kindlatel teadmistel põhinedes. Haritud ja teadlikult tegutsev 

noorsootöötaja muudab noorsootöö kõigile osapooltele (tööandja, lapsevanemad, noored 

jne) üheselt mõistetavaks ning annab sisu ja eesmärgi piirkondlikule noorsootööle. 

1.3 Noorsootöötaja kui ennastjuhtiv täiskasvanud õppija 

Enesejuhtimise teooriale pani aluse USA täiskasvanute koolitaja M.S. Knowles, kelle 

sõnastuses on enesejuhtimine protsess, mille käigus võtab õppija initsiatiivi (teiste abiga või 

abita) oma õppetegevuse juhtimisel, määratleb oma õpivajaduse, sõnastab õppe-eesmärgid, 

määrab kindlaks õppimiseks vajaminevad inim- ja materiaalsed ressursid, valib ja rakendab 

sobivaimaid õpistrateegiaid ning hindab oma õpitulemust (Knowles, 1975, viidanud Henry, 

2011). Knowles toob välja olulise – kui õppimise initsiatiiv on õppijal, siis toimub õppimine 

sihipäraselt ja suurema motivatsiooniga. Uusi teadmisi sobitatakse vanadega ning 

kasutatakse efektiivselt. Õppimise loomulik protsess on õppija areng, küpsem õppija on 

seadnud eesmärgiks arendada oma võimeid ning läbi selle võtta vastutus enda elu eest – 

muuta õppimine üha enam enesele suunatuks. Tänapäeval pannakse täiskasvanud õppijale 

suur vastutus võtta õppetöös endale initsiatiiv. Oskuslikult saavad sellega hakkama 

enesejuhtimisega tuttavad õppijad, teised võivad kogeda ärevust, pettumust ja 

läbikukkumist. Õppida ei saa üksi. Knowles nimetab õpetajaid ja kaasõppijaid abistajateks, 

kellega jagatakse ressursse (Knowles, 1975, viidanud Henry, 2011). 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (edaspidi Strateegia 2020) järgi hõlmab 

elukestev õpe formaalharidussüsteemi (lasteaed, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, 

kõrgkool) kõrval ka sellest väljaspool pakutavat täiendus- ja ümberõpet, mitteformaalset ja 

informaalset õpet kogu selle mitmekesisuses (Strateegia 2020, 2014). Uute teadmiste ja 

oskuste omandamise võimalustena tuuakse lisaks töökoht, vaba- ja huviharidus, noorsootöö 
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ning kodanikuühiskonna organisatsioonide tegevus, kus õppimine võib toimuda 

individuaalselt või ka rühmas. Strateegia 2020 järgi peab õppimine olema aktiivsete 

eluhoiakute osa kogu elu vältel. Eurostati andmetel osales 2018. aastal Eestis 25–64 

aastastest elanikest täiskasvanute õppes 19,7%, 2012. aastal oli see 12,8%. Strateegiaga oli 

seatud 2020. aasta eesmärgiks 20%.  

Alates 2018. aastast on järgmise haridusvaldkondade ülese strateegia jaoks teostatud 

hindamise ja planeerimise tegevus. Valmimas on strateegia “Tark ja tegus Eesti 2035”. 

Nimetatud strateegias on paralleelselt käsitletud nii üld-, ülikooli-, kutse- kui ka 

täiskasvanuharidust. Valmivas dokumendi koostamis protsess on esile tõstetud „vajadust 

arendada loovust ja ettevõtlikkust, probleemilahendus- ja meeskonnatöö oskusi, kriitilist 

mõtlemist ja analüüsioskust ning digipädevusi“.  

Euroopa Parlamendi poolt on esitatud kaheksa soovituslikku elukestvas õppes 

arendatavat võtmepädevust (esimest korda kirjeldatud 18.12.2006 ja täpsustatud 

22.05.2018): „1) emakeeleoskus, 2) võõrkeelte oskus, 3) matemaatikapädevus ning 

teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, 4) infotehnoloogiline pädevus, 5) õpioskused, 6) 

sotsiaalne ja kodanikupädevus, 7) algatusvõime ja ettevõtlikkus, 8) kultuuriteadlikkus ja 

kultuuriline väljendusoskus“ (Euroopa Parlament, 2018). Samu võtmepädevusi kasutab 

SANA oma programmides. Seega on loetletud pädevused olulisel kohal ka noorsootöö ja 

noorsootöötaja arengus. Noorsootöötaja enda jaoks on oluline olla avatud kõigi pädevuste 

arenguks, et ta suudaks neid pädevusi ka noortes märgata, arendada, toetada. Noortega 

tegeledes on kõik pädevused üheaegselt olulised. Järgnevalt asetan nimetatud 

võtmepädevused noorsootöö konteksti:  

- Emakeelt tuleb kasutada alates korrektsest ja noortele arusaadavast suhtlusest 

kuni plakatite ja projektide vormistamiseni.  

- Rahvusvaheliste projektide teostamisel või suuremas kogukonnas, kus esineb 

erineva emakeelega noori, tuleb osata võõrkeeli.  

- Projektide koostamisel või noorte huvidest tulenevalt puutub noorsootöötaja tihti 

kokku matemaatika ja tehnoloogia valdkondadega.  

- IT-tehnoloogiaga peab noorsootöötaja kursis olema, kuna see on valdkond, kus 

toimuvad kiired arengud ja noored veedavad palju aega oma ajast kasutades 

erinevaid programme ja seadmeid. Eestis on olemas nutikas noorsootöö ehk 

noorsootöö digikeskkonnas - noorsootöötaja peab olema seal, kus on noor. 

- Õpioskus on kunst, mida tuleb osata esile kutsuda ja arendada. Nii noored kui ka 

täiskasvanud kogevad iga päev uusi asju, aga õpime alles siis, kui seda endale 
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teadvustame. Õppeprotsess on iga tegevuse oluline osa. Seda peab valdama nii 

noorsootöötaja ise kui ka oskama noori selles protsessis juhendada.  

- Sotsiaalse ja kodanikupädevusega inimene teab, millised on meie ja 

kaaskodanike kohustused ja õigused iseenda, teiste ja oma riigi ees. Noorsootöö 

loob selleks avaraid võimalusi, alates kaasamisprotsessidest, erinevate (k.a 

vähemusgruppide) inimestega koos tegutsemistest ja kodanikukohustuste 

täitmisest kuni iseenda tundma õppimiseni. 

- Ettevõtlikkus ja algatusvõime on suur osa noorsootööst, selle pädevuse arenguks 

peab noorsootöötaja tegema hoolega tööd nii iseenda kui ka noortega.  

- Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline väljendusoskus on oluline osa rahvuslikust 

identiteedist ning maailmatunnetusest, seega tuleb seda regulaarselt arendada.  

Euroopa Parlamendi väljapakutud kaheksa võtmepädevust on olulised nii iga noorsootöötaja 

enesetäienduse jaoks kui ka erialase töö laiemas käsituses.  

Elukestva õppe mudelid toetavad käesolevat uurimistööd, kuna elukestev õppimine, 

uute oskuste ja pädevuste omandamine on väga oluline osa inimese elust. Seda eriti 

noorsootöötajatele, kes töötavad noortega ning peavad nendega koos omandama teadmisi 

ühiskonnas toimuvate muutuste ning tehnoloogiliste uuenduste kohta. P. Jarvis (2009) toob 

välja, et elukestvalt õppimine on sama oluline nagu esmased vajadused, milleks on toit ja 

hapnik. Uute teadmiste ja oskuste omandamine on oluline nii isiklikuks arenguks kui 

tööturul konkurentsivõime säilitamiseks (Jarvis, 2009). Samas rõhutab Jarvis, et kuna kõik 

õpivad, peame õppima juba selleks, et olla sotsiaalsed ja sobituda teistega meie ümber.  

Jarvis lisab, et pidev õppimine ja enesearendamine on tihedalt seotud motivatsiooniga ning 

õppimine on kuuluvustunde rahuldamiseks. Haridus on olnud klassi näitaja, päästerõngas 

edasipürgimisel järgmisesse seisusesse. Tänapäevalgi valitakse eriala vastavalt valdkonna 

sissetulekutele (nt. müüja vs IT valdkond). Nii ongi tänases ühiskondlikus vormis nii 

formaalse kui ka mitteformaalse õppe eesmärk kuuluda mingisse gruppi, olla õppija, 

käsitööline, jooga harrastaja, terapeut, koolitaja vms (Jarvis, 2009). 

Täiskasvanuhariduse aluseks loetakse juba 1926. aastast Lindemani kirjeldatud 

peamisi eeldusi täiskasvanud õppijate kohta (Knowles et al., 2005). Samu eeldusi ehk 

soodustavaid tegureid on toetanud ka hilisemad uuringud. Täiskasvanuharidus peab 

pakkuma optimaalseid stiili-, aja-, koha- ja õpikiiruse erinevusi (samas, 2005). 

Täiskasvanukoolituse edukaks läbiviimiseks tuleb lähtuda programmi koostamisel 

Lindemani sõnastatud eeldusest, et õppijal on olemas varasem kogemus ja huvi midagi 

õppida selles kogemusest ja soov midagi teadlikult teisiti teha. Toetamaks eelnevat, on 
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Knowles toonud täiskasvanuõppes välja kuus printsiipi, mis on olulised eduka õppe 

läbiviimiseks (samas, 2005):  

1. Õppija teadmiste vajadus – täiskasvanud õppija panustab õppeprotsessi 

intensiivsemalt, kui ta on enesele selgitanud omandatava kasutamise eesmärgi, 

milleks tal on reaalne vajadus ja soov. 

2. Õppija enesekäsitus – täiskasvanud õppija on jõudnud arusaamiseni, et ta 

vastutab oma otsuste ja elu eest ise. Temast kujuneb ennastjuhtiv õppija. 

3. Õppija eelnev kogemus – iga täiskasvanud õppija toob õppeprotsessi endaga 

kaasa omad kogemused (tausta). „Täiskasvanute jaoks on kogemus see, kes nad 

on, noortele on kogemus see, mis nendega juhtub“ (Knowles et al., 2005). 

Sellega kaasneb, et paljude õppemeetodite jaoks on täiskasvanud õppijatel 

rikkalikud ressursid õppimiseks endil kaasas. Kõik täiskasvanute rühmad on 

tausta, õppimisstiili, motivatsiooni, vajaduste, huvide ja eesmärkide osas 

heterogeensemad kui noorte rühmad.  

4. Õppimisvalmidus – täiskasvanu jaoks peab õppimise teema olema päevakorral 

ja omandatud teadmiste kaudu peaks tema tegevus edaspidi olema tõhusam. 

Valmisoleku esilekutsumist toetavad karjäärinõustamised, arenguvestlused, 

simulatsioonimängud ja teised sarnased mudelid. 

5. Õppimisele orienteeritus – täiskasvanud on motiveeritud õppima niivõrd, 

kuivõrd nad tajuvad, et õppimine aitab neil täita ülesandeid või tulla toime 

probleemidega, millega nad oma argipäevas silmitsi seisavad. Kõige tõhusamalt 

omandatakse uusi teadmisi, arusaamu, oskusi, väärtusi ja hoiakuid, kui neid 

tutvustatakse reaalseid olukordi kasutades.  

6. Õpimotivatsioon – täiskasvanute motivatsiooni õppida mõjutavad enim 

sisemised tegurid, näiteks enesekindluse tõus ning oma elukvaliteedi 

parandamine või vähesel määral ka välised tegurid, näiteks soov saada parem 

töö. 

Täiskasvanud õppijat mõjutavad isiklikud ja situatsiooni erisused (õppija, teema ja 

situatsiooni muutumine) ning õppimise siht ja eesmärgid (individuaalne, ühiskondlik ja 

majanduslik kasu) (Knowles et al., 2005). Varasema kogemuse lahti seletamise, 

tõlgendamise, analüüsimise ja uue lahenduse leidmise olulisuse on välja toodud ka SANA 

2017. aasta uuringule vastajad. Selle põhjal oli enim kasutatav enesetäiendusvorm 

vastastikõpe ehk teiste noorsootöötajate kogemustest õppimine ning oma kogemustest 

õppimine (Käger et al., 2017). Kui aga lähtuda õppija varasemast teadmisest ja kogemusest, 
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on ühe õppegrupi liikmete õpitulemus täiesti erinev teisest grupist, kuna nende lähtekoht oli 

erinev. Seega toetab noorsootöötajat kõige enam osalemine otseselt noorsootöötajatele 

suunatud koolitustel, kuna koolitused saavad oma meetoditega toetada vastastikõpet, 

kogemuste jagamist jne.  

Täiskasvanud õppija õpimotivatsioon kirjeldab seda, kui palju tähelepanu ja vaeva 

on õppijad valmis eri tegevustele pühendama. Õpimotivatsioon, mille täiskasvanu on endas 

leidnud, vajab toetamist. Selleks, et täiskasvanud õppija õpimotivatsioon püsiks kõrge, peaks 

õpikeskkond seda toetama. J. Blair (2001, viidanud Pilli, 2005) on esitanud viis 

motivatsiooni ja õpitahet ülal hoidvat õpisituatsiooni tingimust:  

1. Toetav ja turvaline õpikeskkond. Lisaks sobivale füüsilisele ruumile aitab 

keskkonnale kaasa, kui õppijatesse suhtutakse lugupidavalt, õppegrupis luuakse 

soodne keskkond rühmatööks ning õpetaja ja õppijate vahel on mentorsuhted. 

2. Õppeprotsess on struktureeritud optimaalselt keerukate küsimuste või 

ülesannete kaudu. Materjal esitatakse loogiliselt, õppijat julgustatakse leidma 

avatud lahendusi.  

3. Õppimise oluline osa on õppija varasem kogemus. Õppija on kui teadja ja tema 

teadmine seotakse teooriaga. Otsitakse vastuseid õppija hetkeküsimustele. 

4. Julgustatakse õppijat õppima, kujundatakse ennastjuhtivat õppijat. Omandatakse 

refleksiooni harjumus ning oskus anda oma õppimisele isiklik hinnang.  

5. Õppimine puudutab korraga nii mõistust kui südant, uusi teadmisi tuleb esitada  

narratiividele, sümbolitele, ettekujutusele ja fantaasiale toetuvate 

tegevusskeemide kaudu. 

Sobivaima koolituse või kursuse väljavalimine on protsess, kus noorsootöötaja peaks 

lähtuma erinevatest aspektidest: millised on tema varasemad teadmised ja kogemused; 

millised on antud ajahetkel tema tööülesanded; kas teadmised ja kogemused toetavad 

tööülesandeid; millised on situatsioonid, kus ta on tundnud, et ta ei saa oma tööga hakkama 

jne. Need on kõik võrdselt olulised aspektid, sest nende järgi valitud koolitus toetab 

noorsootöötaja isikut ja tema tööd ning tööga efektiivselt toime tulemist. (Pilli, 2005) 

Sarnaste kaalutlustega tegelevad koolituste pakkujad. B. Lønstrup (1996) nimetab oma 

raamatus täiskasvanute koolitustel osalemisel pakutavaid garantiisid ehk teenuse kvaliteeti: 

a) kokkukuuluvuse garantii – grupp toetab õppijaid ja indikaatoriks on, kui paljud kursuselt 

välja langevad; b) kvaliteedi garantii – kes on koolituse sihtgrupp, kas grupi eelnev 

hariduslik taust on sarnane ja koolituse tase vastab sellele; c) koolituse kasulikkuse garantii 

– kas kursus annab juurde kompetentsust? Kas töötaja leiab peale koolitust tööd või annab 
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see juurde vajalikke punkte? Samas artiklis toob Lønstrup B.Jacobsenile toetudes sisse 

koolituse sobivuse kolm suurust – koolitus, selle sisu ja käsitusmeetodid, nende sobivus 

kursuslase teadmistega maailmast ning isikliku eluga. Kui miski on tasakaalust väljas, ei 

toimu edukat teadmiste omaksvõtmist (Lønstrup, 1996). Kõik nimetatud asjaolud toetavad 

täiskasvanud õppija osalust enesetäienduse protsessides. Koolituse sobivus varasema 

kogemusega ja selle päevakajalisus annavad positiivse kogemuse ning loovad soodsa 

maastiku tulevastele koolitustele. 

Täiskasvanud õppijat toetavad kaks olulist protsessi: ennastjuhtiv õppimine ja 

refleksioon, mis on omavahel väga tihedalt seotud. „Ennastjuhtivaks õppijaks ei sünnita, 

selleks kujunetakse” (Märja et al., 2003, 52). Tegevuste mõtestamise ja analüüsi kaudu 

toimub õppimine. „Ennastjuhtivaks õppijaks kujunemine algab eneseanalüüsist”  (samas, 

2003, 51). 

Rääkides enesejuhtimisest, tuleks esmalt täpsustada, et peamiselt juhitakse protsesse. 

Protsessi juhtimine eeldab toimunu mõtestamist, kogetava sidumist varasemate teadmiste ja 

kogemustega, tulemustest järelduste tegemist ning tulevikule mõeldes võimalike 

situatsioonidega sidumist (samas, 2003). Õppeprotsesside juhtimisel peab õppija võtma 

vastutuse oma õppetegevuse eest, eriti kui me räägime täiskasvanud õppijast. See, mida 

täiskasvanud õppija omandab ja kuidas ta areneb, sõltub sellest, kui aktiivselt ta osaleb 

õppeprotsessides. Kiire õppeprotsessiga kohanemise tagavad toetav õpikeskkond, õppijale 

selgelt esitatud ja mõistetavad ootused ning varasemate kogemustega arvestamine 

(Hakkarainen & Lonka 2005). Antud tingimused loovad eeldused ennastjuhtiva õppija 

väljakujunemiseks.  

„Haridusprotsessi eesmärk on toota ennastjuhtivaid elukestvaid õppijaid. Paljud 

praegused hariduspraktikad teevad rohkem tööd sõltuvuse püsimiseks” (Grow, 1991). 

Noorsootöötajate hulgas on neid, kes on hariduse omandanud 20–30 aastat tagasi ehk sellel 

perioodil, kus Eestis veel ennastjuhtivast õppijast ei räägitud ja kõike tuli teha nii, nagu 

õpetaja ette andis. Seega on noorsootöötajate hulgas täiskasvanud õppijaid, kes kogevad 

esmakordselt ennastjuhtiva õppija käsitust. 

Candy (1987, viidanud Crow 1991) on toonud välja nelja tüüpi õppijaid ja õpetajaid, 

kes eduka õppeprotsessi tagamiseks peavad üksteist toetama ja meetoditelt omavahel 

sobima. Sõltuvatele õppijatele, kellele tuleb anda selged juhised sobivad autoritaarsed 

õpetajad, sobivaimaks õpetuse viisiks on loeng ja tagasiside antakse kohe. Huvitatud 

õppijatele sobivad motiveerivad õpetajad, kes seavad õppetööle eesmärke, õppimine toimub 

loengute ja arutelude käigus. Seotud õppijatele on oluline, et neil on olemas nõustajast 
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õpetaja, kes hoiab neid õigel teel, jäädes seminaride läbiviimisel võrdsele tasemele. 

Ennastjuhtiv õppija vajab konsultanti, kes näitaks, et uuringute (rühmatööde) tulemused 

vastaksid seatud eesmärkidele (Grow, 1991). 

Grow (1991) on analüüsinud erinevate õppijate ja õpetajate sobivust ning koostanud 

tabeli “Õppija etappide ja õpetajate stiilide kokkulangevus ja mittesobivus” (Tabel 1). Tabel 

ilmestab hästi eelnevat lõiku, tuues välja põhjused, miks võib tekkida konflikt õppija ja 

õpetajate vahel, miks võib juhtuda, et motiveeritud õppija annab alla ja tema motivatsioon 

kaob. Samuti seletab see, miks justkui täiesti demotiveeritud õppija võib saada teise õpetaja 

juures imeliselt hakkama kokku on saanud teineteist toetavad õpetamise ja õppimise stiilid. 

„Probleemid tekivad siis, kui õpetamisstiil ei vasta õppija enesejuhtimise tasemele“ (samas, 

1991, 136). Raske on oodata õppijalt kohanemist, kui ta ei ole vastavat õpistiili omandanud. 

Õpetaja varamus võiks olla erinevate õpistiilidega õppijatele mitmete pedagoogiliste 

meetoditega ülesanded (samas, 1991). Grow kirjeldab uurija Hersey katset, kus õpetaja roll 

protsessi käigus muutus autoritaarsest motiveerivaks, motiveerivast nõustajaks ja nõustajast 

delegeerivaks. Kursuse lõpuks olid õppijad valmis lähtuma ennastjuhtivast õppeprotsessist, 

mis annab märku ka kursuse edukusest (samas, 1991). 

 

Tabel 1. Õppija etappide ja õpetajate stiilide kokkulangevus ja mittesobivus (Grow, 1991) 

 autoritaarne 

õpetaja 

motiveeriv õpetaja nõustav 

õpetaja 

konsultant, 

delegeerija 

Ennastjuhtiv 

õppija 

Tugev ebakõla. 

Sobimatus. Õppijad 

panevad 

autoritaarsust pahaks. 

Kokkusobimatu Lähedal sobimisele Sobib 

Seotud õppija Kokkusobimatu Lähedal sobimisele Sobib Lähedal sobimisele 

Huvitatud õppija Lähedal sobimisele Sobib Lähedal sobimisele Kokkusobimatu 

Sõltuv õppija Sobib Lähedal sobimisele Kokkusobimatu 

Tugev ebakõla. 

Sobimatus. Õppijad 

ei ole selleks valmis. 

 

Ennastjuhtiva õppimise suunal on ka kriitikat, sh Grow enda poolt, kes lisab, et 

õppijat võivad õppeprotsessis mõjutada väga erinevad situatsioonid, millele nad reageerivad. 

Siiski on õppimist võimalik õppida, kui see on eesmärgistatud. Samas lisab ta, et väga suur 
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roll on õpetajal, kes peab jälgima iga indiviidi ja grupis toimuvaid protsesse, et õigel ajal 

kasutada sobivat õpetamise meetodit. Ennastjuhtiv õppimine ei ole inimesele omane, 

inimesele on omane mugavus. Õppimine vajab eesmärgistatud pingutust (samas, 1991). 

Õppimine ja enesetäiendamine on olulised protsessid, aga muutused mõistmises ja 

töö korralduses toimuvad siis, kui on toimunud refleksioon ehk õpitu analüüsimine ning 

varasema teadmise ja kogemusega kokku sobitamine. Seega on noorsootöötajale vajalik 

kuuldu, kogetu ja õpitu analüüsimine ja sobitamine oma konteksti, et võtta sellest parim osa 

kasutusele oma igapäevatöös. Kuurme (2003) on öelnud: „Õppimise tulemusel meie senine 

kogemusmaailm muutub ja laieneb, senised kogemuspiirid ületatakse” (Kuurme, 2003, 123). 

Uued teadmised täiendavad ja korrigeerivad inimese maailmapilti ning loovad tingimused 

hoiakute ja tegevusviiside muutumiseks. Õppimine on osa suurest tervikust, igapäevastest 

toimetustest – vaatlemine, läbielamine, mõtlemine, mäletamine, mõistmine, otsustamine ja 

refleksioon (samas, 2003). Tegevused, mille järel ei toimu refleksiooni, ei anna meile 

võimalust sellest õppida ja tulevikus midagi teadlikult teisiti teha. Korthageni ja Vasalose 

(2005) sõnul on refleksioon n-ö seestpoolt juhitav õppimine, mille kaudu püüab inimene 

mõtestada oma kogemusi ja õppida, otsides sobivamaid lahendusi uuel moel käitumiseks. 

Refleksioon on seega protsess, mida võib kirjeldada kui mõtlemist oma mõtlemise ja 

käitumise üle (samas, 2005).  

Kõige lihtsama refleksiooni vorm on teadvustatud analüüs, millel on kolm osa: tagasi 

vaatamine – tavaliselt mõnele juba toimunud sündmusele või ideele; analüüsimine – 

vaatlemine erinevatest perspektiividest, soovides leida põhjendusi või lahendusi; tähenduse 

leidmine – mida antud sündmus või idee õppija jaoks tähendab. Refleksioon on oluline 

isiksusliku ja professionaalse arengu eeldus (samas, 2005). Selliselt teostatud analüüsimine 

toetab meid ning aitab kaasa pidevale arengule.  

Valides arengu aluseks teadliku refleksiivse tegevuse, toetavad refleksiooniprotsessi 

konkreetsed praktikad. Tuntuima kogemusliku õppimise mudeli ehk Kolbi tsükli joonistas 

Kolb 1975. aastal (Joonis 3). 
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Joonis 3. Katsetades õppimise mudel (Kolb & Fry 1975)  

 

Kolbi tsüklil on neli osa: a) tegevus ehk konkreetne kogemus; b) refleksiivne vaatlus, 

kogemusele mõtlemine, toimunu peegeldamine; c) mõtestamine ehk järelduste tegemine, 

kogemusest õppimine; d) aktiivne katsetamine - tegevuse planeerimine ning õpitu järele 

proovimine. Kui protsess on läbi tehtud, jõutakse taas vaatluseni ning ring läheb 

kordamisele. Tegevuse etapis toimuvad mõtestatud korrektuurid ning tulemused paranevad 

ja jõutakse lähemale seatud eesmärgile.  

Veel sügavamale käitumise põhjuste leidmisel ehk kogemustest õppimisel aitab 

minna Korthageni & Vasalose (2005) „Sibulamudel”. Personaalse analüüsi käigus toetab 

sibulamudel erinevate mõjutajate kaudu jõudmist sügavate reflektsiooni tasanditeni ehk 

käitumise tuumpõhjusteni (Joonis 4). Selline samm-sammult kõigil tasanditel 

reflekteerimine toetab eneseteadvuse kasvu. 

Joonis 4. „Sibulamudel“, mis kirjeldab tasemeid, millel peegeldus võib toimuda (Korthagen 

& Vasalos, 2005).  
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Esmalt tuleks vaadelda välimisi tasandeid a) keskkonnast tulenevaid mõjutajaid, st. 

inimesi, kohta, situatsiooni, millest tingitult võis situatsioon tekkida (vastates küsimustele: 

kus, millal ja millega?); b) järgnevalt tuleks hinnata persooni käitumist, kuidas ta selles 

keskkonnas olukorrale reageeris, milline oli tema tegevus (vastates küsimusele: mida?). 

Seejärel sisemisi tasandeid a) mängu tulevad pädevused ja oskused, mis inimesel on 

varasemast ajast olemas: haridus, kogemus jne. (vastates küsimusele: kuidas?); b) oma rolli 

mängivad isiklikud tõekspidamised ja uskumused, nendest tulenevalt vaatleme erinevaid 

olukordasid personaalsest vaatest (vastates küsimusele: miks?); c) kirjeldada tuleks inimese 

identiteeti, kellena inimene ennast näeb, millised on tema sisemised positiivsed omadused, 

mis oleksid vajalikud antud situatsiooni lahendamisel (vastates küsimusele: kes?); kõige 

sügavamal on isiklik missioon, mis annab mõtte tööle ja tegevusele (vastates küsimusele: 

mille nimel?, kuhu kuulud?, kes veel?). (Korthagen & Vasalos, 2005).  

Sibulamudeli järgi reflekteerimine vajab juhendajat, kuid jõudes inimese käitumise 

põhjuste tuumani, aitab see kaasa olukordade paremale mõistmisele ning isiku arengu 

vajaduste ja eesmärkide kaardistamisele. 

Refleksiooniks võib kasutada erinevaid meetodeid, selleks on hulgaliselt 

meeskondlikke harjutusi, samas võib lihtsalt kirjutada, rääkida, kuulata teisi või lugeda üle 

kirja pandut. Refleksiooni võib nimetada teooria ja praktika siduvaks vahelüliks (Karm, 

2007). Refleksiooni tulemusel kinnituvad uued teadmised ning saadakse teada, milliseid 

lisateadmisi on juurde vaja, et oma tööd teha efektiivsemalt ja leida probleemidele lahendusi. 

Läbimõeldud ja eesmärgistatud tegevusplaan aitab valida enesetäienduse protsessi jaoks 

sobiva koolituse või hariduse. 

1.4 Teoreetilise osa süntees 

Teoreetilise osa valikute ja mõttekäikude selgitamiseks esitan seni kirjeldatust järgneva 

sünteesi (Joonis 5). Noorsootöötaja valikud tema enesetäienduse teel sõltuvad omaks võetud 

rollidest ning kutses kirjeldatud kompetentsinõuetest ehk erialastest pädevustest. 

Enesetäiendamise motivatsiooni esile tõusmine on tingitud soovist teha midagi eesmärgi 

päraselt teisiti. Eesmärkide seadmisel on sisemisteks mõjutajateks soov oma tegevuses või 

töös midagi muuta või soov astuda samm kõrgemale vajaduste hierarhia püramiidil – 

eneseteotuse teel. Samas võivad eesmärgi seadmisel olla mõjutajad väljastpoolt tulevad 

tegurid, mõni lahendamata situatsioon, mis vajab teooriate tuge või teiste noorsootöötajate 
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praktikatele toetumist. Kuid enesetäienduse eesmärke aitab seada ka tööandja läbi 

organisatsiooni ja isiklike arenguplaanide. 

Joonis 5. Teoreetiliste aluste süntees. Noorsootöötaja enesetäienduse teekonna mudel. 

 

Eesmärgi seadnud ja enesetäiendamise teele asunud noorootöötaja õpib kõige 

efektiivsemalt, toetudes oma kogemustele, mille kõrvale on lihtsam paigutada uusi teooriaid 

ja teiste praktikaid. Kui võetakse omaks ennastjuhtiva õppija praktika ning süsteemne 

refleksioon, siis on toetavaks osaks õppijaid tunnustavad ja võrdselt kohtlevad õpetajad ning 

õppijale sobivad õpimeetodid. Noorsootöötaja omandab seatud eesmärgist tulenevad 

pädevused, mida praktikas kasutada. Kasutatavad uued teadmised toetavad elukestva õppija 

välja kujunemist. Motiveeriv keskkond ja toetavad tegurid hoiavad noorsootöö valdkonna 

kaasaegse ning noorsootöötajad pidevas enesetäiendamise protsessis. 
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2 METOODIKA 

2.1 Uurimistöö eesmärk ja küsimused  

Magistritöö empiirilises osas annan ülevaate uurimuse eesmärgist, uurimisküsimustest, 

valimi moodustamisest, andmete kogumisest, analüüsimeetoditest ja uurimistulemustest. 

Uurimistöö eesmärgiks on kaardistada noortega töötavate noorsootöötajate 

enesetäienduse motivatsioon ja enesetäiendamist toetavad tegurid Lääne-Virumaa ja 

Järvamaa noortekeskuste noorsootöötajate näitel. 

Magistritöös esitan järgmised uurimisküsimused: 

1. Mis toetab noorsootöötajate motivatsiooni osaleda erialastes enesetäienduse 

protsessides? 

2. Millised tegurid toetavad noorsootöötajat kui täiskasvanud õppijat enesetäienduse 

protsessis? 

2.2 Andmekogumise meetodid 

Uurimistöö raames kogusin andmeid, kasutades selleks eri tüüpi meetodeid ehk 

triangulatsiooni, viies läbi veebiküsimustiku ja fookusgrupi intervjuu. „Triangulatsiooni 

puhul võrreldakse ühe meetodi ja materjali abil saadud tulemusi sellega, mida uuritava 

nähtuse kohta on võimalik teada saada teiste meetodite ja materjalidega. …“ (Lagerspetz, 

2017, 217). Triangulatsioon annab uurimistööle valiidsuse, st kahe uuringu tulemusi 

kõrvutades on võimalik kinnitada uuringu kehtivust. Esmalt viisin läbi kvantitatiivset 

uurimisviisi esindava elektroonilise ankeetküsitluse eesmärgiga kaardistada piirkonna 

noortekeskuste noorsootöötajate koolitusmotivatsiooni, -huvisid ja koolitustel osalemise 

takistusi. Küsimustik piloteeriti kahe noorsootöötajaga, mille järel täiendati küsimustiku. 

Teise osana teostasin kvalitatiivset uurimis meetodina fookusgrupi intervjuu. Enne 

fookusgrupi intervjuuni jõudmist teostasin pilootuuringuna poolstruktureeritud küsimustega 

kaks intervjuud. Pilootintervjuude järel täiendasin ja kohandasin küsimusi, mida kasutasin 

fookusgrupi intervjuu läbiviimisel. Fookusgrupi intervjuu toetab minu uuringut, kuna 

fookusgrupis teemat käsitledes toovad respondendid üksteist täiendades välja 

lisainformatsiooni, mille nad individuaalintervjuus unustaksid esile tõsta (Lagerspetz, 

2017,).  
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 Ankeetküsitluse koostamisel lähtusin uurimisküsimustest ja kogutud teooriatest, 

uurimaks noortekeskuste noorsootöötajate koolitusmotivatsiooni tegureid. Küsimustikus on 

ka küsimusi SANA poolt 2017. aastal läbi viidud küsimustiku põhjal, mis annab võimaluse 

tulemusi selgelt võrrelda. Andmete kogumine toimus 04.02–18.02.2020. Eelnevalt võtsin 

ühendust kõikide võimalike vastajatega, tutvustades oma tööd ja eesmärki ning juhul, kui 

vastaja oli nõus uuringus osalema, edastasin elektroonilise ankeedi vastaja e-posti aadressile. 

Ühes omavalitsuses ei õnnestunud mul saada otsekontakti kõigi noorsootöötajatega, neile 

saatsin ankeedi läbi KOV noorsootöötaja. 17.02.2020 teostasin meeldetuletuskõned ning 

sain vastuseid juurde, kokku vastas ankeetküsitlusele 45 noortega töötavat noorsootöötajat.  

Elektroonilise ankeetküsitluse koostamiseks kasutasin “Google Forms” keskkonda. 

Ankeetküsitlus koosnes kolmest osast: küsimused 1–7 kirjeldavad vastajat (sugu, 

vanusegruppi, haridust jms.); küsimused 8–13 kirjeldavad töökeskkonda (noortekeskuse 

struktuur, külastatavus jms.); küsimused 14–21 kirjeldavad noorsootöötaja enesetäienduse  

motivatsiooni tegureid ning koolitustel osalemise mõtestamist. Esimese ja teise osa 

küsimustega soovisin kaardistada vastaja ja tema töökeskkonna tausta, et analüüsi käigus 

oleks võimalik luua seoseid, kas ja kuidas võiksid erinevad tegurid omavahel seotud olla (nt 

haridustase ja motivatsioon enesetäiendamiseks või töökeskkond ja koolitustel osalemine).  

Ankeetuuringu küsimused on kahte tüüpi tunnustega: nominaalsed tunnused ehk 

tunnused, millel ei ole järjestatavat väärtust; ordinaalsed ehk järjestustunnused, kus 

väärtused on järjestatavad ja väärtuste vahemikud ei ole võrdsed. Järjestatavad on enamasti 

noorsootöötajat ja noortekeskust iseloomustavad küsimused. Motivatsiooniuuringu osas 

olen kasutanud skaleeritud küsimusi ehk Likerti astmikku, kus vastaja hindab skaalal väite 

olulisust, kehtivust või nõustumist sellega (Lagerspetz, 2017). Ankeetküsitlus on lisatud 

tööle (Lisa 1). 

Fookusgrupi intervjuu on üks rühmaintervjuude viise, kus teatud selgesti piiritletud 

teemad on arutelu keskmes ehk „fookuses“ (Lagerspetz, 2017). Samas rõhutab Liamputtong 

(2011), et fookusgrupi intervjuu ei ole üksnes grupiintervjuu, vaid midagi palju enamat. 

Rõhk on grupis osalejate omavahelisel  suhtlusel, grupi arusaamal teemast ja teineteise 

mõtete täiendamisel (Liamputtong 2011). Lagerspetz (2017) kirjeldab fookusgrupi 

intervjuud: moderaator ehk intervjueerija annab kätte teema, mille üle arutlema hakatakse. 

Antud uurimismeetodit on hea kasutada, kui intervjueeritavad tegelevad sarnase asjaga ning 

intervjuu käigus saavad nad parandada ja täiendada üksteise poolt antud teavet (fakte). 

Grupis toetatakse teineteist küsimustele vastates ning saadav info on täielikum. Fookusgrupi 

intervjuu kõigile tuttaval teemal aitab ühisarutelu käigus parandada teabe kvaliteeti 
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(Lagerspetz, 2017). Intervjueeritavate üksteist täiendav intervjuu võimaldab avalduda 

sotsiaalse ühiskonna põhimõtetel, mis pakuvad osalejate mõistmisraamistikku  

(Liamputtong 2011 ). Tegemist on fenomenoloogilise uuringuga, kus uuritavaks objektiks 

on kogemus ehk intervjueeritavad räägivad isiklikest kogemustest (Laherand, 2008). Jagatud 

kogemuste tõttu rõhutavad fookusgrupid pigem kollektiivset kui individuaalset vaadet, kuigi 

ka individuaalsed kogemused on intervjuus selgelt eristatavad (Liamputtong 2011).  

Fookusgrupi intervjuukava hakkasin koostama, pärast elektroonilise ankeetküsitluse 

statistilist kokkuvõtet, eesmärgiga teostada esimene fookusgrupi intervjuu 20.03.2020. 

Seoses riikliku eriolukorra väljakuulutamisega 12.03.2020 jäi planeeritud intervjuu ära. 

Eriolukorra ajal oli võimalik fookusgrupi intervjuud teostada  digitehnoloogiat kasutades 

ning seega viisin intervjuu Zoom veebikeskkonnas. Intervjuu kestis veidi üle 1,5 tunni, mis 

jääb fookusgrupi sobiva kestuse (1,5–2 tundi) raamidesse (Liamputtong 2011). Küsimuste 

koostamisel kasutasin Liamputtong (2011) ja Lagerspetz (2017) intervjuukava ning 

küsimuste tüüpe: sissejuhatus, ülemineku-, temaatilised (põhinevad teooriatel ja 

ankeetküsitlusel), täpsustavad, otsesed, kaudsed, tõlgendavad, järeldavad küsimused ning 

kokkuvõte. Fookusgrupi intervjuu kava on lisatud tööle (Lisa 2). 

2.3 Valimi valik ja kirjeldus 

Kvantitatiivse elektroonilise küsitluse valimis on kõik Lääne-Virumaa ja Järvamaa 

noortekeskuste noorsootöötajad. Nimetatud maakonnad valisin mugavusvalimi alusel, kuna 

tunnen nendes noorsootöö tingimusi ning selle mitmepalgelisust. „Mugavusvalim tähendab 

seda, et valimisse võetakse need, keda on võimalik kergesti kätte saada“ (Lagerspetz, 2017, 

173). Noortekeskuste noorsootöötajad valisin põhjusel, et tegemist on täiskasvanutega, kelle 

tegevusel on suur mõju noore inimese arengutele ja valikutele. Lääne-Virumaa ja Järvamaa 

noortekeskuste noorsootöötajatest võtsin üldkogumi, kus valimis on kõik antud piirkonnas 

ja noorsootöö valdkonnas töötavad inimesed. Küsitlusele, mille valmis oli 52 Lääne-

Virumaa ja Järvamaa noortekeskuste noorsootöötajat (va. juhatajad), osales kokku 45 

respondenti ehk 86,5%. Vastanutest 91% olid naised. Piirkonnas kokku töötab vaid viis 

meessoost noorsootöötajat, kelledest neli osales uuringus. Vastajaid oli erinevates 

vanusegruppides, noorim 18-aastane ja vanim 65 aastane. Vastajatest on noorsootöötajana 

noortekeskuses töötanud seitse inimest vähem kui aasta, 15 in. 1–3 aastat, 10 in. 5–9 aastat, 

13 in. 10 ja rohkem aastat. Neile lisanduvad suuremate noortekeskuste puhul juhid, kes ei 

kuulu minu uurimistöö valimisse, kuna nende töö on peamiselt täiskasvanud 
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noorsootöötajatega. Tõenäosuslik valim tähendab, et üldkogumiga üksuse tõenäosus 

valimisse sattuda on teada (Lagerspetz, 2017). Kõiki väljasaadetud ankeete ma siiski tagasi 

ei saanud ning kõikne valim jäi täitamata, kuid võib öelda, et vastajaid oli piisavalt palju, et 

tulemusi nendele maakondadele üldistada. 

Kvalitatiivse fookusgrupi intervjuu valimis on Lääne-Virumaa ja Järvamaa 

noortekeskuste noorsootöötajad, kes osalesid ka ankeetküsimustiku täitmisel ja andsid 

nõusoleku osaleda pärast ankeetküsitluse analüüsi fookusgrupi intervjuus (Tabel 2). 

Tegemist on mittetõenäosusliku mugavusvalimiga. Fookusgrupi intervjuul osalesid viis 

Lääne-Virumaa noorsootöötajat. Püüdsin grupi saada võimalikult mitmekülgse, 

intervjueeritavate hulgas on lühema ja pikema tööstaažiga töötajaid, erialaseharidusega ja -

hariduseta ning erialakutsega ja kutseta noorootöötajaid. 

 

Tabel 2. Fookusgrupi intervjuul osalenud noorsootöötajad 

 

2.4 Andmete analüüsi meetodid 

Ankeetküsimustiku vahendusel kogutud andmete analüüs toimus perioodil 23.02–

13.03.2020. Teostasin kvantitatiivsete andmete mitteparameetrilised analüüsid, sest andmed 

ei ole esitatud arvskaalal. Andmete analüüsimisel rakendasin statistilise analüüsi meetodit.  

“Statistika on iseseisev teadus. Ta uurib ühiskondlike nähtuste kvantitatiivset külge 

lahutamatus seoses nende kvalitatiivse küljega ning ühiskonna arengu seaduspärasuste 

kvantitatiivset väljendumist konkreetsel ajal ja kohal” (Aarma & Vensel, 2005, 13). 

Analüüsi käigus toon välja uuringu kehtivuse ehk valiidsuse ja usaldatavuse ehk reliaabluse. 

Kehtivus tähendab mõõteriista võimet anda tulemusi, mis kajastavad seda nähtust, mida 

tahetakse uurida (Lagerspetz, 2017). Usaldatavus tähendab mõõteriista võimet anda 

mittejuhuslikke tulemusi (samas, 2017). Tööprotsessi käigus valmistasin kogutud andmed 

Kood Tööstaaž Haridus Kutse 

NT FG 1 5–9 aastat noorsootöö 4. osakutse 

NT FG 2 10 aastat ja rohkem sotsiaaltöö 4. kutsetase 

NT FG 3 1–3 aastat sotsiaaltöö 6. osakutse 

NT FG 4 1–3 aastat + vabatahtlik  kokk 4. kutsetase 

NT FG 5 1–3 aastat keskharidus puudub 
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ette ehk kategoriseerisin ja süstematiseerisin. Seejärel uurisin andmeid, otsides trende ja 

seoseid, ning visandasin andmeanalüüsi plaani.  

Kasutades Microsoft Office tabelarvutus- ja tabeltöötlusprogrammi Excel ning IBM 

SPSS Statistics Subscription Trial programmi, teostasin andmete kirjeldava analüüsi ja 

kasutasin korrelatsioonianalüüsi ning gruppide võrdlemise meetodeid, vastamaks püstitatud  

uurimisküsimustele. Korrelatsioonianalüüsi tulemusel saab vaadelda kahe muutuja vahelist 

seost ja selle ulatust. Kasutasin Spearmani korrelatsioonanalüüsi, mis on kahe statistilise 

järjestikuse muutuja vahelise seose määramise mõõtmiseks. Analüüsi tulemusel selgub, kas 

ühe muutuja pingerida on korrelatsioonis teise muutuja pingereaga (Cohen, et al., 2007). 

Selleks, et võrrelda omavahel erinevaid vastajate gruppe ning vaadelda korraga enamate 

mõjutajate seoseid, võtsin kasutusele Mann-Whitney U-testi ja Kruskal-Wallise testi. Mann-

Whitney U-testi abil saab mõõta olulist erinevust kahe sõltumatu valimi vahel (nt. mees, 

naine) reitinguskaala tulemustes (Cohen, et al., 2007). Kruskal-Wallise test on 

variatsioonianalüüs kolme või enama sõltumatu valimi vahel. MannWhitney U-testi ja 

Kruskal-Wallis testi abil saame teada, kas statistiliselt oluline erinevus on olemas ning 

selleks, et teada saada, kus erinevus asub, tuleb vaadelda andemete risttabelit (samas, 2007). 

Tulemused esitasin tabelite, jooniste, diagrammide ja kirjalike tõlgendustena. Tulemuste 

valideerimiseks kõrvutasin teooria, küsitluse ja intervjuu. 

 Andmeanalüüsimeetoditest toetusin fookusgrupi intervjuusid analüüsides 

kvalitatiivsele sisuanalüüsile, mille käigus kasutatakse korduvate tähendusmustrite otsimist 

andmekogumist (Braun & Clarke 2006). Meetodi keskmes on materjali kirjeldamiseks ja 

tõlgendamiseks järjestikuline kodeerimine ja kategoriseerimine. „Meetodile on 

iseloomulikud kolm tunnust, kvalitatiivne sisuanalüüs vähendab andmeid, on süsteemne ja 

paindlik“ (Schreier, 2014). Kvalitatiivne sisuanalüüs on konteksti arvestav ja paindlik 

tekstianalüüs, kus jälgitakse teksti sisus toimuvaid kordusi, leitakse neile tähendused ja 

kodeeritakse (Kalmus et al., 2015). Fookusgrupi intervjuu andmete analüüsi esimeses etapis 

transkribeerisin intervjuud. Intervjuude ümberkirjutamine on lähteandmete esimene analüüs 

etapp (Liamputtong 2011). Transkribeerimisel kasutasin Tallinna Tehnikaülikooli 

Küberneetika Instituudi foneetika- ja kõnetehnoloogia laboris väljatöötatud mudeleid ja 

tehnoloogiat. Tegemist on automaatse kõnetuvastussüsteemiga (ASR), mis teisendab 

kõnesalvestuse tekstiks (Alumäe et al., 2018). Seejuures tuleb tähele panna, et „intervjuu 

transkriptsioon ei kajasta kogu arutelu olemust, selles puuduvad žestid, miimika jms. Lisaks 

on oluline teabeallikas see, kuidas rühma liikmed sõnu kasutavad ja sõnade kasutamise viis, 

mis võib radikaalselt muuta väite tõlgendamist“ (Stewart et al. 2007). Tõlgendamist 
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toetavaid märkmeid tegin intervjueerimise ajal. Kategooriate ja koodide leidmise järgselt 

teostasin induktiivse analüüsi. „Induktiivne analüüs on andmetest lähtuv analüüs, mille 

puhul välditakse eelnevalt määratletud kategooriaid; koodid, kategooriad ja nende nimed 

nagu ka täpsemad uurimisküsimused tuletatakse konkreetsetest andmetest“ (Kalmus et al., 

2015). 

2.5 Eetilised aspektid uuringu läbiviimisel 

Kvantitatiivse ankeetküsitluse anonüümsuse tagamisest on kõiki respondente teavitatud nii 

telefoni teel kui ka ankeedi sissejuhatavas osas. Küsitlus on anonüümne, küsimuste ja 

valikvastuste analüüsi käigus tagatakse vastajatele anonüümsus ning toimuvad üldistused, 

millest tulenevalt ei ole võimalik osalejaid nende poolt antud vastustega seostada. 

Fookusgrupi intervjuu käigus toimus intervjueeritavate teavitamine nii kirjalikult kui ka 

suuliselt. Igale intervjuus osalejale anti kood, mida nime asemel tulemuste osas kasutatakse, 

see tagab analüüsi käigus vastajatele anonüümsuse. Sarnaselt ankeetküsitlusega on ka 

fookusgrupi intervjuu analüüsi tulemused esitatud moel, mis ei luba vastuseid konkreetse 

inimesega seostada. 
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3. UURIMISTULEMUSTE ESITLUS JA ARUTELU 

3.1. Elektroonilise ankeetküsitluse tulemused 

Ankeetküsitluse esimese ploki (küsimused 1–7) küsimuste statistiline analüüs iseloomustab 

Lääne-Virumaa ja Järvamaa noortekeskuste noorsootöötajate töökogemust ja -

motivatsiooni. Saadav taustinformatsioon loob pildi, millist koolitust ja motivatsiooni 

võiksid piirkonna noorsootöötajad vajada. 

24 vastanu jaoks oli see hetkel põhitöö, 1 oli pensionär ja 20 tegid ka muud tööd. 

Kõige enam töötatakse ettevõtluses (43%)  aga töötati ka hariduse (19%), sotsiaal- (14%) ja 

kultuurivaldkonnas (14%), üks küsitletutest oli samal ajal noorsootöö ametnik. 

Haridustasemelt oli 40% kutseharidusega, kõrgharidusega 27%, keskharidusega 22%, 

magistrikraadiga 9% ja üks oli põhiharidusega, omandamas õhtukoolis keskharidust. 

Noorsootööalane haridus olid vaid viiel inimesel ehk 11%, neli neist olid õppinud Tallinna 

Pedagoogilises Seminaris (2006–2014) ja üks Tallinna Ülikoolis (2018). Üks vastanutest on 

Tallinna Ülikoolis eriala omandamas. Lisaks olid vastajad  erineva erialase ettevalmistusega  

(aednik, käsitööõpetaja, sekretär, autojuht, koristusteenindaja, tervisekaitse spetsialist jne). 

Noorsootöötaja kutsetunnistusega oli neli (9%) vastanut, kõik neljanda tasemega. Neliteist 

omasid osakutse tunnistust, neist üheksal oli  tase 6 ja kolmel tase 4 (Joonis 6). Uuritud 

piirkonna erialaharidusega ja kutsega noorsootöötajate vähesus kinnitab seega alapeatükis 

1.1 kirjeldatud 2017. aasta uuringut, mille tulemused näitavad, et Eestis on paljud 

noorsootöötajad erialase hariduseta (Käger et al., 2017). 

Joonis 6. Vastanute hariduse ja kutse taseme sagedusjaotus 

 

3.3.1 Enesetäienduse motivatsiooni toetavad tegurid 

Põhjuseks, miks on kutse taotlemata, nimetati: „Kutse omamine ei loo lisandväärtust nt 

kõrgema palga näol“ (13 in); „Kutse omandamine ei muuda midagi minu tööülesannetes“ 

(11 in); „Kutse omamine ei tee mind paremaks noorsootöötajaks“ (11 in) ning „Kutse 
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taotlemine nõuab liiga palju ettevalmistust“ (8 in). Mitmed (6 in) mainisid, et nad ei ole veel 

jõudnud ning viis kirjutasid, et sellel kevadel taotlevad.  

Noortekeskuses töötamise põhjusena on toodud (Joonis 7) kõige enam (31 vastanut) 

paindlikkus (rutiinivaba, loomingulisus, tööaeg), võimalus noori toetada ning huvi 

valdkonna vastu. Joonisel 7 on võrreldud uuringu tulemusi 2017. aastal SANA (SANA, 

2017) poolt teostatud uuringuga. 2017. aastal oli üle-eestiliseks motivaatoriks „Võimalus 

noori toetada” 71%, teisel kohal „Paindlikkus (rutiinivaba …)” 59%. Need on sarnased 

magistritöös uuritava piirkonna noorsootöötajate töö motivaatoritega. Esimene erinevus 

tuleb neljanda vastuse juures, SANA (2017) uuringus oli 4. kohal „Eneseteostuse võimalus”, 

mis antud uuringus jäi 8%ga alles 12–14 kohale. SANA 2010. aasta noorsootöötajate 

pädevuste ja koolitusvajaduste uuringus (SANA, 2010, 37) on noorsootöötajad hinnanud 

töömotivatsiooni skaleeritult ning tulemusi ei saa võrrelda hilisemate uuringutega, kuid 

kõrgeima hinnangu said „Huvi valdkonna vastu“ ja „Võimalus suhelda noortega“.  

Joonis 7. Valdkonnas töötamise põhjuste sagedusjaotus (Küsimus 3. Mis põhjusel töötavad 

noorsootöötajana noortekeskuses? Vali kuni VIIS peamist põhjust.) 

 

Ankeetküsitluse teise ploki (küsimused 8–13) küsimuste statistiline analüüs annab 

võimaluse iseloomustada Lääne-Virumaa ja Järvamaa noortekeskuste töökorraldust, mis 

omakorda lubab uurida, kas töökorraldus on seotud noorsootöötaja enesetäienduse 

motivatsiooniga. Vastanute töökeskkonda iseloomustavad KOVi allasutused (47%), erineva 

struktuuriga KOV asutuste allasutused (20%), MTÜd või seltsingud (31%). Noortekeskused 

teenindavad suuremaid külasid (29%) ja väiksemaid külasid (27%), aleveid (24%) ja 
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linnasid (29%). Nädalas on 67% noortekeskustest avatud 20–40 tundi, 27% kuni 20 tundi ja 

suuremate linnade noortekeskused on avatud ka enam kui 41 tundi. Viimastes töötab 

enamasti 3 ja enam noorsootöötajat, ühes pika nädala avatud noortekeskuses töötab ka vaid 

üks noorsootöötaja (MTÜ). 9% noortekeskustest töötab 3 ja enam noorsootöötajat, 24% 1–

3 noorsootöötajat ja 67% peab töötama üksi. 42% noortekeskustest külastab päevas 16–30 

noort, 61 ja rohkem noort 29%, 31–60 noort 22% ja 7% noortekeskustest külastab päevas 15 

ja vähem noort. 

3.1.2 Enesetäiendamise protsessis osalemist toetavad tegurid  

Ankeetküsitluse kolmanda ploki (küsimused 14–21) küsimuste statistiline analüüs annab 

võimaluse iseloomustada Lääne-Virumaa ja Järvamaa noortekeskuste noorsootöötajate 

koolitustel osalemist, enesetäienduse motivatsiooni ja demotivatsiooni. Lisaks uurisin, 

millistel teemadel koolitusi noorsootöötajad vajavad.  

Vastanud noorsootöötajatest oli viimase poole aasta jooksul koolitusel osalenud 73% 

(33 in). Kolm inimest ei ole kunagi erialasel koolitusel osalenud ja kaks ei mäleta, millal see 

viimati toimus. Endale sobivaid koolitusi saavad valida 80% noorsootöötajatest ning 13% 

juhul suunab tööandaja koolitusele, mis toetab organisatsiooni tegevust. Ühel 

noorsootöötajal on olemas ka isiklik arenguprogramm, millest ta lähtub koolituste valimisel. 

Koolitustel osalemise enim motiveerivaks asjaoluks (Joonis 8) on uuritava piirkonna 

noorsootöötajad toonud “Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi täiendada”, 67% 

vastanutest. Teisel kohal on “Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega” 62% 

vastanutest. 2017. aasta SANA uuringus (SANA, 2017) on esimesel kahel kohal vastupidises 

järjekorras samad motivaatorid. 

Knowles (2005) toob õpiprintsiipide loetelus välja õpimotivatsiooni, mida tema 

hinnangul kõige enam mõjutavad sisemised tegurid. Tajutud vajadus täiendada oma teadmisi 

ja oskusi on inimese isiklik ehk sisemine motivaator. Ka soov olla kursis valdkonna 

arengutega on sisemine motivaator. Noorsootöötajate koolitusmotivaatorite hulgas on 

olemas ka välised motivaatorid, kuid need on selgelt alles viimastel kohtadel. Seega peab 

enesetäiendamiseks inimene leidma ikka sisemise motivatsiooni. 
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Joonis 8. Täiendõppes osalemise motivaatorite sagedusjaotus (Küsimus 16. Mis motiveerib 

(motiveeriks) Sind osalema täiendusõppes?) 

 

Täiendõppe meetoditest pidasid noorsootöötajad sobivaimaks koolitusi 69% (31 in.), 

millest tulenevalt on magistritöös ka koolituse teema võrreldes teiste enesetäienduse 

meetoditega rohkem esil. Koolitusele järgnes 62% kogemusõpe teistelt noorsootöötajatelt, 

sealt edasi õppereisid (49%) ja temaatilised töötoad (38%). Arvati, et kõige vähem sobivad 

meetodid on tasemeõpe, veebiseminarid, individuaalne nõustamine. Läbi viidud 

ankeetküsimustiku valikvastused ei olnud päris identsed 2017. aasta SANA (SANA 2019) 

uuringu valikutega. Välja jäid variandid: projektid, strateegiline koostöö ning teadus- ja 

arendustegevuses osalemine; töö jälgimine; akrediteerimine; noorsootöötaja kutse 

taotlemise portfoolio täitmine. Joonisel 9 on toodud võrreldavad vastused. Suurima 

erisusena võib nimetada iseseisvat õppimist, mis 2017. aasta uuringus on võrdne teistega, 

kuid Lääne-Virumaa ja Järvamaa noorsootöötajad ei pea seda neile sobivaks meetodiks. 

Samuti on tasemeõpe ja e-õpe üle-eestiliselt märgatavalt hinnatumad. 
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Joonis 9. Sobivaimate täiendõppe meetodite sagedusjaotus (Küsimus 17: milline 

täiendusõppe meetod on Sulle sobivaim?) 

 

Palusin vastajatel hinnata väljapakutud enesetäienduse teemade vajalikkust ja 

mõelda, kas nad üldse kasutavad neid teemasid ning kas nad tunnevad ennast neis juba 

piisavalt kindlalt või vajavad lisakoolitust (Tabel 4). Täna on kõige enam päevakorras 

järgmised teemad: noorte suunamine ja nõustamine; noorte probleemide ära tundmine ja 

õigete koostööpartnerite leidmine; erinevate sihtgruppideni jõudmine. Tabelit 4 uurides on 

neljal korral näha, et noortekeskuse noorsootöös ei vajata teadmisi „kultuuridevaheliste 

erinevuste“ ja „rahvusvaheliste projektide“  kohta. Rahvusvahelised projektid on sageli 

teostatud Euroopa Liidu vahenditest ning toetuvad on programmiga Euroopa Parlamendi 

seatud võtmepädevustele. Kõigi võtmepädevuste võrdne areng on tagatud, kui ka teostatakse 

ka kultuuridevahelisi erinevusi tutvustavaid ning rahvusvahelisi proramme. Antud 

informatsioon on kasulik ja vajalik koolitajatele nende tegevuse planeerimisel. 

 

Tabel 4. Noorsootöötajale vajalike enesetäienduste teemad, nimetatud kordade arv (20. 

Millistel teemadel enesetäiendust Sa kõige enam vajaksid?)  

  ma ei vaja 

seda 

teadmist/ 

oskust 

kasutan - 

teadmine 

on olemas 

kasutan - 

vajan 

regulaarset 

täiendust 

täna ei 

kasuta, aga 

tahan osata 

osaleksin 

kindlasti 

selle teema 

koolitusel 

Noortega noortele ürituse korraldamine 2 17 13 5 8 

Keskkonda säästev käitumine 3 15 11 4 12 

Noorsootöötaja kutse-eetika 1 17 13 5 9 

Kultuuridevahelised erinevused 4 13 11 9 8 

Avatud noorsootöö meetodid 0 15 16 1 13 

Noorte kaasamine 0 12 20 1 12 
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Avalikkusega suhtlemine, kuidas teha 

noortekeskus nähtavaks, kuidas kajastada 

noortekeskuse tegevust 

0 11 15 6 13 

Infotehnoloogia vahendite kasutamine noorte 

programmides 

3 7 14 10 10 

Noorte toetamine nende isiklikus arengus 0 11 17 5 12 

Praktilised tegevused (uued mängud, 

meisterdused jms.) 

1 10 15 6 13 

Projekti kirjutamine ja teostamine 0 11 12 5 17 

Suhtlemise ja käitumise psühholoogia 0 9 12 3 21 

Ealised iseärasused, millega tuleb töös noortega 

arvestada 

1 8 16 5 15 

Rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine 

ja teostamine 

4 5 9 13 14 

Erinevate sihtgrupini jõudmine 1 6 20 3 15 

Noorte probleemide ära tundmine ja õigete 

koostööpartnerite leidmine 

0 7 14 4 20 

Noorte suunamine, nõustamine 0 7 17 6 15 

 

Koolitustel osalemise takistuste kirjeldus  

Uurisin kahel eri viisil, millised on takistused koolitustel osalemiseks. Esmalt uurisin 

skaleeritult, mis on suurim takistus (Joonis 10), ning seejärel samuti skaleeritult asjaolu 

demotivatsioonist olulise motivatsioonini (Tabel 5). Suurimaks takistuseks toodi ajapuudus, 

sest töötatakse üksi ja ei ole võimalik töölt eemal viibida. Sama teemaga oli tihedalt seotud 

sageduselt järgmine vastus: asendaja leidmine on keeruline. Nimetatud on ka koolituse 

toimumise kohta, informatsiooni puudust, perekondlikke põhjuseid, rahaliste vahendite 

puudust ning koolitusel osalemise eeldustele mitte vastamist.  

Demotiveeriv on see, kui koolitus toimub kaugel (23 vastajat), eelkõige Pärnus või 

Haapsalus, veidi vähem demotiveerib asjaolu, et koolitus on Tallinnas (18 vastajat), samuti 

ei toeta koolitusel osalemis  mitme päeva kestus. Samas on neid, kellele sobib see hästi (25 

vastajat). Koolitusel osalemist toetab, kui see on tasuta ning teema on isiklikust huvist 

ajendatud ehk seotud isikliku arenguga. 
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Joonis 10. Koolitustel osalemise takistuste sagedusjaotus (18. Mis on takistanud Sind mõnel 

koolitusel osalemast?) 

 

Tabel 5. Motiveerivad ja demotiveerivad tegurid, nimetatud kordade arv (21. Millised 

tegurid motiveerivad Sind kõige enam ennast täiendama?) 

 de- 

motiveeriv 

ei 

motiveeri 

motiveerib 

natuke 

motiveerib oluline 

motivaator 

Koolitus on kaugemal (Pärnus, Haapsalus vm.) 7 16 16 2 4 

Koolitus toimub Tallinnas 5 8 14 15 3 

Koolitus kestab mitu päeva (ööbimisega) 3 8 9 15 10 

Koolitusel osalemise ajaks on olemas asendaja 0  6 8 16 15 

Koolitus on kodumaakonnas  0 2 2 22 16 

Töötasu on seotud erialase hariduse või kutsega 1 2  5 18 19 

Isiklik temaatiline huvi (isiklik areng)  0  0 1 20 24 

Noorte huvi (nt rahvusvahelised projektid vm)  0  0 11 24 10 

Koolitus on tasuta  0  0 9 11 25 

Koolitus kestab ühe päeva  0 0  12 18 15 

 

Kuna informatsiooni vähesust peeti koolitustel osalemise taksituseks, uurisin ka 

infokanaleid, kust koolituste infot saadakse (Joonis 11). Kõige levinum viis koolituste info 

saamiseks on otsepostitused, seejärel tööandja edastus ning internet ja kaastöötajad. 

Joonis 11. Infokanalite sagedusjaotus (19. Kust saad Sa informatsiooni koolituste toimumise 

kohta?) 

1
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36

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ei saagi, info puudub

Kaastöötajatelt

Internetist (nt. www.mitteformaalne.ee)

Tööandja edastab

E-kirjad (otsepostitused)



 

40 

 

3.1.3 Enesetäienduse motivatsiooni mõjutajad 

 Kogutud andmete vaheliste statistiliste seoste leidmiseks kasutasin Spermani 

korelatsioonanalüüsi ja vastajate gruppide võrdlemiseks Mann-Whitney U-testi ja Kruskal-

Wallise testi. Uurisin erinevaid seoseid nt vanuse ja sobivate õpimeetodite ning koolitustel 

osalemise takistuste vahel. Tabelis 3 on ära toodud erinevad näitajad, mille vahel soovin 

seoseid leida, ning lisatud meetodid, mida konkreetse seose leidmiseks kasutasin. Mann-

Whitney U-testi kasutasin kahe grupi võrdluse korral, võrreldes erialase haridusega ja 

erialase hariduseta noorsootöötajaid ning kutse või osakutsega ja kutseta või osakutseta 

noorsootöötajaid. Kruskal-Wallise testi kasutasin nelja grupi võrdluses, leides, kuidas 

koolituse osalus, mitteosalus, takistused ja koolitusinfo liikumine erinevad noortekeskuste 

haldajate tüübiti (kohalik omavalitsus (otsealluvusega), kohaliku omavalitsuse asutus 

(noortekeskusi ühendava asutusena), muu kohaliku omavalitsuse asutus (kultuurimaja, kool 

või mõni muu asutus, mille all noortekeskus tegutseb), MTÜ või seltsing). Seoste otsingute 

ja vastajate gruppide võrdlemise tulemused on lisatud uurimistööle (Lisa 3). 

 

Tabel 6. Ülevaade, milliste tunnuste vahel otsiti seoseid ja milliste tunnuste osas võrreldi 

vastajate gruppe. 

 
Vanus  

(K 2) 

Tööstaaž 

(K 4) 

Haridus  

(K 6) 

Kutse  

(K 7) 

NK haldav 

organisat-

sioon (K8) 

Kolleegi 

arv  

(K 11) 

NK noorte 

arv 

(K 12) 

Viimane osalemine 

koolitusel(K 14) 
V V V V V V V 

Tööandja soodustab  

(K 15) 
   V V  V 

Motivatsiooni 

tegurid (K 16) 
 V V V  V V 

Sobivaim õpimeetod  

(K 17) 
V V V     

Takistused   

( K 18) 
V V V  V V  

Info  

(K 19) 
V    V V  

Teemad   

(K 20) 
V V V    V 

Tegurid  

(K 21) 
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Analüüsi tulemusel võib välja tuua vähesed statistiliselt olulised seosed ja statistiliselt 

olulised erinevused vastajate gruppide vahel: 

 

Statistiliselt olulised tulemused viimasel koolitusel osalemise osas (küsimus 14): 

− Erinevus kutsega/osakutsega ja kutseta/osakutseta noorsootöötajate vahel. 

Kutseta/osakutseta noorsootöötajatel oli rohkem aega möödas sellest, millal nad 

viimati täiendõppes osalesid. 

Statistiliselt olulised tulemused koolitustel osalemist motiveerivate tegurite osas (küsimus 

16): 

− Seos tööstaažiga. Väiksema tööstaažiga noorsootöötajad nimetasid rohkem, et neid 

motiveerib täiendusõppes osalema  soov omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile. 

− Seos kollektiivi suurusega. Suuremas kollektiivis töötavad noorsootöötajad valisid 

rohkem, et neid motiveerivad täiendusõppes osalema uuenenud nõudmised 

noorsootööle. 

− Seos noortekeskust külastavate noorte arvuga. Noortekeskused, mida külastab 

vähem noori kuus, nimetavad rohkem, et neid motiveerib täiendusõppes osalema 

vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid. 

− Erinevus erialase kutsega/osakutsega ja erialase kutseta/osakutseta noorsootöötajate 

vahel. Kutseta/osakutseta noorsootöötajad vastasid enam, et neid motiveerib 

koolitusel osalema põnev teema ja et täiendusõppes osalemine pakub võimalusi 

tutvuda ametikaaslastega teistest organisatsioonidest. Kutsega/osakutega 

noorsootöötajad vastasid aga enam, et neid motiveerib koolitusel osalema pidev 

täiendusõpe ja selle kaudu toimuv professionaalne areng. 

Statistiliselt olulised tulemused sobivaima täiendõppe meetodi osas (küsimus 17): 

− Seos noorsootöötajate vanusega. Vanemate noorsootöötajatele sobib noorematest 

rohkem iseseisev õppimine ja noorematele noorsootöötajatele sobib nende arvates 

rohkem seminaridel ja konverentsidel osalemine. 

− Seos tööstaažiga. Lühema tööstaažiga noorsootöötajatele sobib nende arvates 

rohkem ennast täiendada seminaridel ja konverentsidel. 

− Erinevus erialase haridusega ja erialase hariduseta noorsootöötajate vahel. 

Tasemeõpet pidasid sobivamaks täiendõppe meetodiks erialase haridusega 

noorsootöötajad. 
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Statistiliselt olulised tulemused koolitustel osalemise takistuste osas (küsimus 18): 

− Seos tööstaažiga. Pikema tööstaažiga noorsootöötajad hindavad suuremaks 

takistuseks, et tööandjalt on raske saada luba koolitusel osalemiseks. 

− Erinevus erialase haridusega ja erialase hariduseta noorsootöötajate vahel. Erialase 

haridusega noorsootöötajad hindavad suuremaks koolitusel osalemise takistuseks 

ajapuudust – ei ole võimalik töölt eemal viibida. 

− Erinevus erineva organisatsiooni haldamise tüübiga noortekeskuste vahel. 

Noorootöötajad, kelle noortekeskus on kohaliku omavalitsuse asutus (noortekeskus 

ühendava asutusena) või muu kohaliku omavalitsuse asutuse osa (kultuurimaja, kool 

või mõni muu asutus, mille all noortekeskus tegutseb), hindavad suuremaks 

takistuseks, et koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele nad ei vasta. 

Statistiliselt olulised tulemused koolitusteemadest huvipakkuvamate teemade osas (küsimus 

20): 

− Seos noorsootöötajate vanusega. Vanemad noorsootöötajad pidasid olulisemaks 

ennast täiendada infotehnoloogia vahendite kasutamisel noorte programmides. 

Nooremad noorsootöötajad pidasid aga olulisemaks ennast täiendada noorte 

suunamise ja nõustamise teemal.  

− Seos tööstaažiga. Väiksema tööstaažiga noorsootöötajad peavad olulisemaks ennast 

täiendada teemadel avatud noorsootöö meetodid, noorte suunamine ja nõustamine 

ning rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine ja teostamine. 

− Seos noortekeskust külastavate noorte arvuga. Noortekeskused, mida külastab 

vähem noori kuus, peavad olulisemaks ennast täiendada kultuuridevaheliste 

erinevuste teemal. 

− Erinevus erialase haridusega ja erialase hariduseta noorsootöötajate vahel Erialase 

hariduseta noorsootöötajad hindavad haridusega noorsootöötajatest kõrgemalt, et 

vajavad koolitust noorte suunamise ja nõustamise teemal.  

Statistiliselt olulised tulemused enesetäiendamist motiveerivate tegurite osas (küsimus 21): 

− Seos noortekeskust külastavate noorte arvuga. Mida väiksem on noortekeskuse 

külastajate arv, seda kõrgemalt hinnati motiveerivaks teguriks, kui ennast saab 

täiendada kodumaakonnas ja koolitus kestab ühe päeva. 

Tulemusi kokkuvõtvalt on statistiliselt keskmine vastaja Lääne-Virumaa suurema 

(300+ in) küla kohaliku omavalitsuse noortekeskuse noorsootöötaja, kes töötab üksi ja 

noortekeskus on 16–30 noorele avatud nädalas kuni 40 tundi. Ta on naisterahvas, kes kuulub 
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vanuserühma 30+ eluaastat. Noortekeskuses on ta töötanud 1–3 aastat ning tal ei ole 

noorsootöötaja kutset ega haridust. Vahel harva teeb ta noorsootöö kõrvalt muud tööd. Ta 

teeb oma tööd, sest see annab talle võimaluse toetada noori ning suur väärtus on töö 

paindlikkus (rutiinivaba, loominguline, paindlik tööaeg jms), kuid vabatahtlikke ta oma 

töösse ei kaasa. Koolitusi valib ta isiklikest vajadustest tulenevalt, viimati osales koolitusel 

1–6 kuud tagasi. Informatsiooni koolituste kohta saab ta e-kirjadega ehk otsepostitustena, 

vahel harva leiab ka internetist. Koolitusel osalema motiveerib isiklik vajadus ning soov 

ennast noorsootöö arengutega kursis hoida. Lühikesest tööstaažist tulenevalt motiveerib 

täiendõppes osalema kutse omandamise vajalike pädevuste kogumine. Kõige enam 

meeldibki talle ennast täiendada, osaledes koolitustel, mitte e-koolitustel. Sobib ka teistelt 

noorsootöötajatelt õppimine, aga kooli õppima minna ta ei soovi. Koolitustel osalemiseks 

olulisi takistusi ei ole, kui siis see, et ei saa noortekeskust kinni panna, sest asendajat ei ole. 

Talle sobiks, kui koolitused toimuks kodumaakonnas. Enim huvi pakkuvad koolituste 

teemad on hetkel tema jaoks noorte suunamine ja nõustamine, noorte probleemide ära 

tundmine, õigete koostööpartnerite leidmine ning erinevate sihtgruppideni jõudmine. Kuna 

tal tööstaaž on lühike huvitavad teda ka järgmised teemad: avatud noorsootöö meetodid, 

noorte suunamine ja nõustamine ning rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine ja 

teostamine.  

3.2 Fookusgrupi intervjuu tulemused 

Kvalitatiivse sisuanalüüsi teostamiseks võtsin kodeerimise aluseks magistritöö 

uurimisküsimused. Sellest tulenevalt ilmnesid fookusgrupi intervjuu analüüsiprotsessi 

käigus kategooriad, alakategooriad ja koodid, seda 136 koondunud koodi põhjal. Koodide 

esitlemisel kasutan analüüsi osas lisatud järjekorranumbreid, millele on lisatud kursiivkirjas 

kood ning sulgudes valimikirjelduses toodud tähis (1: kood (NT FG 1)). Fookusgrupi 

analüüsi tulemuste esitamise käigus kõrvutan need ka ankeetküsitluse tulemustega. 

3.2.2 Enesetäiendamise motivatsiooni toetavad tegurid  

„Sotsiaal-konstruktivistlik paradigma eeldab, et suur osa reaalsusest ning igapäevaelu 

raamivad tähendused ja kategooriad on sisuliselt sotsiaalne looming“ (Stewart et al. 2007, 

112). Fookusgrupi intervjuu on fenomenoloogiline uurimismeetod, rõhk on iga vastaja 



 

44 

 

subjektiivsetel, idiosünkraatilistel ehk filosoofilistel tajudel ja motivatsioonidel. Palju on 

seoseid etnograafiliste uuringutega, mis keskenduvad nii inimeste sõnadele kui ka tegudele, 

eriti kehakeele ja näoilmete teadusele (Stewart et al. 2007).   

Noorsootöötajate enesetäienduse motivatsiooni uurimiseks tõin intervjuu 

transkriptsioonist välja laused või lauseosad ehk koodid, mis kirjeldavad enesetäienduse 

protsessi sisenemise motivatsiooni. Uurimisküsimusele vastamiseks moodustus 

andmeanalüüsi protsessis kaks kategooriat. Esimene kategooria – sisemine motivatsioon, 

koondab intervjueeritavate laused selle kohta, kuidas nad tajuvad enesetäienduse isikliku 

motivatsiooni. Teine kategooria – välimine motivatsioon, koondab intervjueeritavate 

väljendeid seoses mujalt tulevate motivaatoritega. Esimese kategooria alla koondus kolm 

alakategooriat ja teisele viis (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Noorsootöötajate enesetäienduse motivatsiooni toetavad kategooriad ja 

alakategooriad 

 

 

Sisemise motivatsiooni kategooria jaguneb omakorda kolmeks alakategooriaks: 

tajutud vajadus, muutuse loomine ja kuuluvuse tunne.  

Tajutud vajadus 

Tajutud vajadus kirjeldab noorsootöötajate endi poolt tajutud vajadust või soovi ennast 

täiendada. Enesetäienduse teema valiku teevad nad tulenevalt mõnest situatsioonist, mille 

lahendamiseks on teadmisi juurde vaja, või noorte huvist millegi konkreetse vastu (näide 1, 

2). Enesetäiendamise vajadusena toodi ära ka põhjus, et puudub erialane haridus (näide 3). 

Kõik intervjueeritavad rõhutasid ühtemoodi, et määravaks saab ikkagi nende isiklik 

vajadusetunnetus (näide 4, 5). 

(1) … Koolituse teema peaks kõnetama. Vahel on vaja selleks mingi intsidenti või 

mingit olukorda, siis tuleb arusaam, et selles valdkonnas tahaks ennast täiendada. 

(NT FG2) 

(2) … motiveerib see, mis sellel hetkel läheb noortele peale. Mida ma sellel hetkel ei 

tea ja mida ma tunnen, et on, mul on mul puudu.  Põhimõttelist ise ma olen kõige 

suurem motivaator endale. (NT FG 3) 

(3) No ma arvan, et motiveerib regulaarselt ennast koolitama see, et mul ei ole 

noorsootöö haridus, … (NT FG5) 

Kategooria Sisemine motivatsioon  Välimine motivatsioon  

Alakategooria 
Tajutud 

vajadus 

Muutuse 

loomine 

Kuuluvus-

tunne 

Valdkonna 

areng 

Tõendatud 

koolitus 

Arengu-

plaan 

Tööandja 

toetus 

Eelarvelised 

vahendid 
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(4) Olen endale teadvustanud, milliseid digipädevusi mul vaja on ... Aga ikkagi lähtun 

sellest, mida ma tunnen, et mul puudu on. (NT FG3) 

(5) Ise tunnen, millal ma peaksin ennast täiendama ja mida mul on vaja täiendada, 

mis alal….(NT FG4) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, mille vastustes (Joonis 8) kajastub 

sama informatsioon, 67% vastajatest (suurim tulemus) kinnitab, et täiendõppes osalemise 

motivaator on „olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi täiendada“.  

Muutuse loomine 

Muutuste loomise alakategooria illustreerib ühte võimalikku motivaatorit, mis toetab 

noorsootöötaja osalemist enesetäienduse protsessides. Nii nähakse enesetäiendamisega 

kaasnevaid noorsootöötajat toetavaid muutusi ka motivaatoritena järgmistel koolitustel 

osalemiseks ja enesetäiendamise protsessiga jätkamiseks. Enesetäiendamine toob vaheldust 

argipäeva (näide 6) ning aitab taas oma tööd ja selle keskkonda näha värske pilguga (näide 

8). Kaasnevad muutused võivad olla nii noorsootöötajas endas (näide 7), noorteprogrammis 

ja  noortekeskuse ruumides (näide 8) kui ka laiemalt töökvaliteedis (näide 9).  

(6) … Kui ka koolitusele minna, siis saaks ka isiklikku ellu vaheldust. (NT FG 1) 

(7) … annab energiat ja pauerit ka jälle tööd edasi teha. (NT FG 2) 

(8) … lähed peale koolitust noortekasse  ja vaatad hoopis teise pilguga mõnda aega 

ringi ja teed palju häid muudatusi. (NT FG 1) 

(9) Iga koolitus annab juurde, laiendab silmaringi ja lisab uut hingamist. (NT FG 1) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, kus (Joonis 8) on vastanutest 56% 

leidnud, et „täiendõppes osalemine inspireerib ja motiveerib tööd tegema“, tulemus asetub 

sageduselt 3. kohale. Seega on enesetäiendamisega esile kutsutav muutus oluline motivaator. 

Kuuluvustunne 

Noorsootöötajate üheks motivaatoriks osaleda enesetäienduse protsessis on selle vahendusel 

kogeda võrgustiku tuge ja olla ise üks osa võrgustikust (näide 10). Olulisena rõhutati seda, 

et nad ei ole oma muredega üksi (näide 11, 12). Samas toodi välja, et maakonnas oli varem 

küll toimiv võrgustik, millesse kuulusid ka kõik intervjueeritavad, kuid mis peale 

maavalitsuste tegevuse lõppemist lagunes laiali (näide 13). 

(10) Selline meeskonnatunne tekkis ja kõik muu, see oli väga hea koolitus. (NT FG 5) 

(11) Koolituste juures tooks märksõnana veel, selline võrgustiku tekkimine. Üksi 

omaette töötades ei teki võrgustikku, kellega suhelda ja mõtteid jagada, ja ei saa 

teada, kuidas mujal midagi toimub. (NT FG 3) 
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(12) Mul tuleb meelde, et siis kui otsisin endale koolitust, tundsin, et vajan midagi, 

vajan paari päeva noortekast eemal, vajan natukene, täpselt seda võrgustiku tuge. 

(NT FG 1) 

(13) Meil oli maakondlik noorsootöötajate võrgustik, see kadus koos maakonnaga ära. 

Kõik on unustanud võrgustiku töö. Ega me üle maakonna niimoodi ka tihti kokku 

ei saa ja ühiskoolitusi ei toimu. (NT FG 1) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, mille (Joonis 8) tulemustes on 49% 

viiendal kohal „Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda ametikaaslastega teistest 

organisatsioonidest ja nendega…“, mis kaudselt viitab soovile kuuluda ametikaaslaste 

hulka. 

 

Sisemisemotivatsioonina vajavad noorsootöötajad esimeseks tõukeks mõnd 

situatsiooni, mille lahendamiseks neil endil puudub hetkel lahendus. Lisaväärtuse annab 

võimalus saada argipäevast eemale ja tagasi tulles näha oma tegevust värske pilguga. See 

loob saadud teadmiste põhjal võimaluse muuta midagi oma töökorralduses ja noortekeskuse 

programmis. Enesetäiendusprotsesside osalemine ja seal ametikaaslastega kontaktiloomine 

annab võimaluse kuuluda ka teiste noorsootöötajate hulka, et oleks keegi, kellelt vajadusel 

nõu küsida, kellega ühiselt toimetada või kogemusi jagada. 

 

Välimine motivatsioon jaguneb viieks alakategooriaks: valdkonna areng ja 

tõendatud koolitused ning tööandjast sõltuvad arenguplaan, tööandja toetus ja eelarvelised 

vahendid.  

Valdkonna areng 

Välimine motivaator on tööolukordade muutumine. Eriti selgelt tulid antud intervjuus välja 

12. märtsil välja kuulutatud eriolukorrast tingitud muutused, kus noortekeskused ei saanud 

traditsioonilisel kombel tegutseda. Seega oli tugev uue pädevuse vajadus nutika noorsootöö 

valdkonnas (näide 14), aga rõhutati ka, et noorsootöö on ajas muutuv ja ajaga tuleb kaasas 

käia (näide 15, 16).  Seevastu kurtsid intervjueeritavad, et uute teadmiste ja oskuste 

omandamine võib palju aega võtta, aga selleks vajaliku protsessiga ei arvestata (näide 17)  

(14) … Veebiseminaril, kohe siis, kui see eriolukord algas, seal jagati erinevaid nippe, 

kuidas nutinoorsootööd teha praegu. (NT FG 5) 

(15) Ajaga peaks ju kaasas käima. Just see et, inimene, kui aeg muutub ja samuti 

noorsootöö, kui aeg muutub ja noored muutuvad. Vajame uusi ideid ja töövõtteid. 

(NT FG 4) 

(16) See, mis oli ja töötas, aga enam võib-olla, täna ei toimi selliselt. (NT FG 2) 
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(17) Aga mul on natuke isegi hirm digiteadmisi õppida. Selles mõttes, ma olen selles 

valdkonnas, see võtab mul palju aega, et seda õppida. Mul jääb sellel ajal nii 

palju tegemata. Kas keegi arvestab sellega, et ma õpin uut teadmist, just seda, mis 

noortele sobib praegu paremini. Mulle tundub, et jään siis aja hätta.  (NT FG 2) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, kus (Joonis 8) on 62% teisel kohal 

„Soov hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega“. Seega on töösituatsiooni muutumine 

tugev motivatsiooni esilekutsuja noorsootöötajate hulgas. 

Tõendatud koolitus 

Noorsootöötajad on intervjuu käigus korduvalt rõhutanud, et oluline on osaleda nendel 

koolitustel, kust saab ka tunnistuse (näide 18). Nii oleks tööandjale kui ka kutse taotlemisel 

võimalik enesetäienduse protsessides osalemise kohta esitada tõendavat materjali (näide  

19). Lisaks on välja toodud, et enesetäiendamise võimaluste hulgas võiks olla rohkem 

tunnistuse saamisega lõppevaid koolitusi (näide 20). 

(18) … parimad on sellised koolitused, kus saad ikka tunnistuse. (NT FG 1) 

(19) … vahel on lihtsalt vaja seda tunnistust. Sul ongi tunde vaja täis saada. Näiteks 

nagu eelmine aasta sellele laagrikasvataja eksamile oli vaja, et sul mingi teatud 

aasta jooksul tunde on kogunenud. (NT FG 3) 

(20) …. meil ei ole ikkagi  tunnistusega koolitusi väga tihti. Meile tõesti ongi rohkem 

seminarid, kohtumised ja muud taolised (NT FG 5) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, mille tulemustes on (Joonis 9) 

sobivaimate täiendusõppemeetodite hulgas valikusageduselt esimesele kohale „Koolitused“, 

mis viitab ka tunnistuse vajadusele. Üks koht, kus tunnistused on vajalikud, on kutse 

taotlemine, samas on kvantitatiivse uuringu (Joonis 8) tulemustes vaid 22% vastanute jaoks 

kutse omandamine oluline („Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile“). 

Arenguplaan 

Noorsootöötajat toetab koolituste valikul isiklik arenguplaan. Need, kes praktiseerivad 

arenguplaani järgi enesetäiendamist, tunnistavad, et nii on lihtsam koolitusi valida ning 

tööandjale neid põhjendada (näide 21). Arenguplaani on tehtud nii individuaalselt kui ka 

meeskondlikult. Samuti on kindla plaani järgi tegutsedes lihtsam jõuda eesmärgini, olgu 

selleks siis noorsootöötaja kutse või lihtsalt noortekeskuse programmilise tegevuse 

uuendamine ja sihtgruppide laiendamine (näide 22). 

(21) Koolitusvajadustele mõtlen suvel, uueks hooajaks on plaan olemas. (NT FG 3) 

(22) Arenguvestluseid me teeme, kuus ühe korra iga inimesega. […] Teeme 

arenguvestluse inimesega, paneme kirja tema eesmärgid ja visioonid ja 
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edasiminekud, mis järgneva kuuga teha tahab nii iseendas kui ka noortega. (NT 

FG 4) 

Arenguplaan, kui oluline enesetäiendamise tegevuse eesmärgistamise osa on jäänud 

kvalitatiivse uuringu teostamisel uuringust välja. 

Tööandja toetus 

Enesetäienduse protsessides osalemisel on noorsootöötajate jaoks oluline tööandja soosiv ja 

toetav suhtumine (näide 23). Noortega töötavate noorsootöötajate tööandjad suhtuvad 

enesetäiendusse  erinevalt. Kui koolitusega ei ole tööandjal seotud (rahalisi) kohustusi ning 

noorsootöötaja arvab, et tal on seda vaja, siis võib ta minna (näide 24, 25). Samal ajal 

oodatakse, et noortekeskusesse on leitud asendaja ning noortekeskus on lahti (näide 26). See 

on sageli põhjuseks, miks üksi töötavad noorsootöötajad osalevad harvem enesetäienduse 

protsessides. Rahvusvahelise koolituse puhul on olukord veelgi keerulisem, sel juhul peavad 

nad. esitama tööandjale väga põhjaliku kirjaliku selgituse, miks on koolitus kasulik 

noorootöötajale, noortekeskusele ja kogukonnale (näide 27). Samas on tööandjaid, kes 

leiavad, et noorsootöötajate pidev enesetäiendamine tagab ka organisatsiooni arengu ning 

esindatuse valdkonnas (näide 28). 

(23) Noorsootöötaja enesearengut saab toetada tööandja ja KOV, nemad saavad  oma 

töötajaid suunata, motiveerida ja kas või käskida osaleda. Ma arvan, meie 

piirkonnas on noorsootöötajaid, kes ongi seisukohal, et ta ei lähe koolitusele kuni 

tööandja seda kohustuslik pole muutnud. Nii ei toimugi ju arengut. (NT FG 3) 

(24) Takistusi ei ole, vastupidi, tööandja soosib koolitustel osalemist. (NT FG 1) 

(25) Mina võiks öelda, et tööandja on väga toetav. Kui ma ikka ära põhjendan, miks 

ma seda vajan ja miks see mind huvitab, siis alati saan. (NT FG 3) 

(26) … mina ütlen, oma noortekeskuse koha pealt, kus meid on kaks, et tegelikult ikkagi 

öeldakse, et maja peab lahti olema. (NT FG 2) 

(27) … muidu on päris soosiv, aga kui välismaal koolitus või tasuga seotud, siis küsib 

kohe, miks seda vaja. Miks noorsootöötajale ja noortele seda vaja on, et siis peab 

ikkagi väga põhjalikult põhjendama. (NT FG 2) 

(28) ENTK koolitustel osalemine on meil just kui kohustus, me peame alati  esindama 

ennast. Kui me tahame pildis olla ja seda kõike arendada, siis peame olema 

infoväljal. (NT FG 4) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, kus (Joonis 10) on samuti toodud 

kahe peamise takistusena „Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida“ ning „Asendaja 

leidmine koolitusel viibimise ajaks on keeruline“. 
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Eelarvelised vahendid 

Intervjuu käigus jõuti korduvalt asjaoluni, et enamasti vaadatakse ikka koolitusi, mis on 

tasuta (näide 29). Eelarves on vähesed vahendid koolituse real ja need kuluvad sageli juba 

transpordi peale (näide 30). Tasuline koolitus peab olema väga selgelt põhjendatud, näiteks 

laagrikasvataja tunnistusega (näide 31). Rahvusvaheliste koolituste puhul tuleb tööandjal 

arvestada ka lähetuskuludega, mis tihti ületavad noortekeskuse koolituseelarvet (näide 32). 

Suuremates noortekeskustes on paremad võimalused, kuid eelistatakse ikka tasuta koolitusi 

(näide 33). Enamasti on aga just tasulised koolitused need, mille eest antakse tunnistus ning 

mida saab näidata ka kutseportfoolios. 

(29) Üks suur takistuse kõrvaldaja või motivaator on tasuta koolitus. (NT FG 5) 

(30) … noorteka eelarves on koolitusele kindel summa, see on üsna väike. Sinna siis 

tegelikult läheb ka transport ja kui on vaja ka majutuskulud. Väga harva leian 

selliseid koolitusi, mis minu eelarvesse ära mahuks. (NT FG 1) 

(31) …, näiteks nüüd tuleb laagrikasvatajate koolitus, mis on üheksakümmend euri, 

osalustasu, kuna meil on pabereid vaja, siis direktor laseb seda teha. (NT FG 4) 

(32) Rahvusvaheliste koolituste puhul on pigem piirang olnud jah siiani see rahaline, 

[…] tuleb pidada üldse läbirääkimisi, kui oled juba ühe korra koolitusel käinud, 

siis tuleb kuskilt tõesti väga hea võimalus veel, siis lihtsalt ongi see, et eelarve on 

juba nullis. (NT FG 3) 

(33) ...  on suuremas keskus, ei ole probleeme eelarvega, aga ma saan täiesti aru 

väiksematest noortekeskusest, siis nende vaatenurgast võiks olla tasuta ja mida 

ligemal, seda parem teha. (NT FG 4) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, mille  tulemusel (Tabel 5) võib 

öelda, et kõige olulisem motivaator enesetäiendusel osalemiseks on see, kui koolitus on 

tasuta. Seda on oluliseks motivaatoriks nimetatud 25 korral ja motiveerivaks 11 korral. 

 

Välimised motivaatorid on seotud valdkonna arenguga, nii nagu areneb meid 

ümbritsev keskkond, peab arenema ka noorsootöö. Noorsootöötajaid innustab koolitusel 

osalema see, kui koolituse ees saab ka tunnistuse. Sageli on enesetäienduse protsessis 

osalemise motiveerivaks asjaoluks tööandja poolt loodud tingimused. Kas on seatud 

organisatsiooni arengu eesmärgid ja seoses sellega töötajate arenguplaanid? Kas ja kui sageli 

võib enesetäienduse eesmärgil noortekeskuse sulgeda? Milline on koolitusteks mõeldud 

eelarve? Küsimuste vastused on sageli tingitud ja mõjutatud erinevatest asjaoludest, näiteks 

kohalik või riiklik poliitika, kohalikud arenguplaanid, töökultuur ja meeskonnatunnetus jms. 
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Kuid enesetäienduse protsessides osalemise aktiivsus ja motivatsiooni tugevus sõltuvad 

siiski noorsootöötajast endast, seda rõhutas ka üks vastajatest (näide 34). 

(34) … Kõik oleneb ikkagi sellest noorsootöötajast endast. … (NT FG 2) 

3.2.3 Enesetäiendamise protsessis osalemist toetavad tegurid 

Noorsootöötajate enesetäiendust toetavate tegurite uurimiseks tõin intervjuu 

transkriptsioonist välja laused või lauseosad ehk koodid, mis kirjeldavad tegureid, mis 

toetavad noorsootöötajat enesetäienduse protsessis. Uurimisküsimusele vastamiseks 

moodustus empiirilise uuringu kategoriseerimise käigus kaheksa kategooriat ja kokku 21 

alakategooriat (Tabel 8).  

 

Tabel 8. Noorsootöötajat enesetäienduse protsessis toetavate tegurite kategooriad ja 

alakategooriad 

Kategooria Asukoht 
Info 

kättesaadavus 

Aeg 
Formaadi 

sobivus Alakategooria 
Tajutav 

kaugus 

Rahvusvahelised 

võimalused 

Ajaline 

sobivus 
Regulaarsus 

 

 

Teema Õppemeetodid 

Refleks-

ioon 
Nutikas 

noorsoo-

töö 

Formaal- ja 

mitteformaal-

hariduse 

lõimimine 

Noorte 

mõistmine 

ja 

kaasamine 

Maine 

kujun-

damine 

Kogemus-

õpe 

Kaasavad 

meetodid 

Meeskonda 

kaasavad 

Iseõppi-

mine 

 

Asukoha tegur on nooroostöötajale määrava tähtsusega endale sobiva koolituse 

valimisel. Nimetatud kategooria alla läheb kaks alakategooriat: tajutav kaugus ja 

rahvusvahelised võimalused. 

Tajutav kaugus 

Koolituse asukoht saab määravaks koolituse valimise hetkel ja seda mõjutavad ka asjaolud, 

kus viimastel kordadel on käidud (näide 35), kaua võtab aega kohale sõitmine ning muud 

kohale saamise tingimused (ühistransport, oma auto, grupiga minek) (näide 36). Mõjutav on 

ka see, kui kaua koolitus kestab. Mitmepäevase koolituse teekond peab olema kergelt 

korraldatav ja vähem aega võtma, muidu kulub töölt eemal olemiseks liiga palju aega (näide 

37). Soositud on maakonnas toimuvad koolitused, mida esineb aga harva (näide 38) 

(35) … aga hästi, mõjutab ka asukoht. Kui Tallinnas ja Tartus on nii palju juba käidud, 

siis võiks asi põnevam olla, kui  toimuks Haapsalus või kuskil saartel. (NT FG 1) 

(36) Väga hea oleks kui koolitus oleks Tallinnas, et mul on kodust rongiühendus sinna 

mugav,…. (NT FG 3) 
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(37) … nagu sa ütlesid, Saaremaa. Kui koolitus on sinust, nii kaugel ja veel 

ühepäevane, siis tõesti ei lähe. End, kui on paaripäevane ja kohale minek ei võta 

tervelt kahte päeva,  siis nagu läheks. (NT FG 1) 

(38) Rohkem võiks olla maakonnas koolitusi. Ma ei teagi millal viimati oli Lääne-

Virumaal. Väga Tallinna keskne on viimasel ajal. (NT FG 2) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, kus on koolitustel osalemise 

takistuste sagedus tabelis (Joonis 10) „toimumise koht“ 3. kohal. 

Rahvusvahelised võimalused 

Noorsootöötajad tajuvad, et väga palju kasulikke ja vajalikke koolitusi pakutakse viimasel 

ajal rahvusvaheliste koolitustena. Isegi liiga sageli on just rahvusvahelise koolituse teema 

paeluv ja kahjuks ei pakuta Eestis midagi samaväärset (näide 39). Teise riiki koolitusele 

minek on põnev ja väärtuslik kogemus, aga sellel on mitmeid takistusi. Seda ei saa luba nii 

palju, kui tuleb väärt pakkumisi, kuna töölt eemal olemise periood muutub liiga pikaks ning 

eelarvelised vahendid lähetusrahade ja osalustasude maksmiseks on piiratud (näide 40). 

Miinuseks rahvusvahelise koolituse puhul peetakse keelebarjääri (näide 41). 

(39) … Eestis on hästi palju organisatsioone, kes saadavad välismaale koolitustele, 

aga Eesti-siseselt nagu midagi ei tehta. … (NT FG 4).  

(40) NT FG 3:  … mul oleks võimalik iga kuu koolitustel käia. Rahvusvaheliste 

koolituste puhul on küll piirang, tuleb ju arvestada komandeeringu päevarahad 

ja kõike muud, lisaks pikem töö juurest eemal viibimise aeg. 

(41) NT FG 2: …rahvusvaheliste koolituste puhul on minu miinuseks keelebarjäär 

kohe. 

Asukoha tegur on kategooria, mis toetab noorsootöötajat siis, kui ta otsustanud 

ennast täiendada, ning tal tuleb valida endale sobiv täienduse võimalus. Arvestada tuleb 

kohaga – kas ürituse toimumise koht on kättesaadav või mis tingimustel on võimalik kohale 

jõudmine. Teineteist hakkavad mõjutama ka aeg ja koht – pikemale koolitusele ollakse nõus 

sõitma kaugemale. Enesetäiendusele annavad lisaväärtust rahvusvaheliste koolituste 

võimalused, milledes osalemine on viimastel aastatel tehtud noorsootöötajatele väga 

kättesaadavaks, kuid arvestada tuleb protsessis viibimise perioodi ning selleks kuluvaid 

vahendeid. Takistuseks võib saada aga ka nõrk keele oskus, millega seoses jääb koolituselt 

saadav info poolikuks. Soovitakse, et samaväärseid koolitusi tehtaks ka Eestis. 

 

Info kättesaadavus 

Info kättesaadavus on iseseisev põhikategooria, millel puuduvad alakategooriad. 

Noorsootöötajad tajuvad, et noorsootöö valdkond on väga lai ja sobivad koolituste 
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korraldajad võivad olla väga erinevad (näide 42). Sageli tulebki noorsootöötajal lihtsalt 

guugeldada ja otsida endale sobivat enesetäiendamise võimalust (näide 43).  Koolituste 

korraldajad võivad olla erineva taustaga ning informatsiooni levitada erinevates kanalites, 

mistõttu võib vajaliku koolituse info potentsiaalsest osalejast mööda minna (näide 44). Üks 

intervjueeritavatest tõi korduvalt välja HITSA näite, kelle koolitused toetaksid nutika 

noorsootöö tegemist, kuid koolitused on suunatud teistele sihtgruppidele ning nendes 

osalemine ei ole noorsootöötajatele kättesaadav (näide 45). 

(42) Noorsootöö on ise nii lai ala, et mõtled mida vajad ja siis hakkad uurima, kas, kes 

ja kus seda pakub. (NT FG 4) 

(43) Ma lihtsalt guugeldasin ja otsisin,  koolitus, noorsootöötaja, panin mingi 

ajalimiidi, et oleks viimaste kuude pakkumised ja nii leidsin Viljandi 

Kultuuriakadeemiast. (NT FG 1) 

(44) ... Mina ka eelmise aasta lõpus otsisin, et võiks ennast kuskil koolitada, aga ma ei 

leidnudki. Isegi kui tahaks. (NT FG 2) 

(45) ... tahtsin veel öelda, hästi tihti leian HITSA lehelt selliseid koolitusi, mis meid 

kõnetavad. Viimane oligi meediapädevuste teema, aga paraku kõik need on  

üldhariduskoolidele mõeldud. (NT FG 3) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, kus  on enim kasutatavaks koolituse 

info allikaks märgitud „e-kirjad, ehk otsepostitused“.  

 

Aja, kui põhikategooria all on kaks alakategooriat: ajaline sobivus ja regulaarsus. 

Ajaline sobivus 

Enesetäiendamise protsess osutub võimalikuks, kui sobiva teemaga üritus toimub sobival 

ajal. Intervjuust koorus välja, et nädala alguses on sobivam kui nädala lõpul (näide 46). 

Koolituse läbiviija peaks kindlasti arvestama sellega,, et koolitused ei toimuks muude 

oluliste sündmustega samal ajal . Kindlasti ei sobi koolivaheajad ning detsember (näide 47). 

Parim aeg enesetäiendamiseks on aprill ja mai või siis sügisel, hooaja alguses (näide 48). 

(46) Kuid me ei tohi noortekat kinni panna nädala teises pooles, kui noortekad on hästi 

populaarsed. Aga esmaspäev, teisipäev on rahulikumad ja siis meil lubatakse 

noortekeskuse üheks päevaks kinni panna. (NT FG 5) 

(47) Korraldaja peaks laiemalt vaatama kalendrisse, palju sõltub ajast,  kui on selline 

väga üritusterohke periood, näiteks vaheaeg või detsember, siis kindlasti ei vaata 

ühtegi koolitust. (NT FG 1) 

(48) Sobiks hooaja algus ja võib-olla juba selline maikuu lähedasem aeg. (NT FG 1) 
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Regulaarsus 

Oma töös uurin regulaarset enesetäiendust, kuid sage on regulaarne enesetäienduse protsess? 

SANA 2010. ja 2017. aasta noorsootöötajate koolitusvajaduste uuringu kokkuvõttes on 

toodud välja, et vähemalt kord aastas peaks noorsootöötaja ennast täiendama. Käesoleva töö 

intervjueeritavad rõhutasid samuti, et iga kuue kuu peale võiks olla kaks-kolm koolitust 

(näide 49) või siis vähemalt kord kvartalis tahetakse saada võimalus ennast täiendada (näide 

50). 

(49) Meil on niisugune traditsioon, et iga kuue kuu peale kahel kolmel koolitusel ikka 

kusagil käime. See on kindel, vahepeal käime ka rohkem. See aitab ennast nii-

öelda kursis hoida. (NT FG 4) 

(50) Mina ise tunnen, et  me ei käi ju tihti koolitustel, tuleb kord kvartalis. (NT FG 2) 

 

Enesetäienduse protsessis on aeg lõpliku otsuse tegemisel oluline tegur. Määravaks 

saab, millisel nädalapäeval see toimub. Kõige sobivam on nädala esimestel päevadel. Nädala 

teises pooles, ajal, mil noortekeskuses on kõige enam tööd, on ka raske saada luba koolitustel 

osalemiseks. Ka toimumise kuu on oluline, kui sobiva teema koolitust pakutakse 

koolivaheaja ajal, võib jääda osalemata, kuna see on kõige kiirem aeg noorsootöötajale. 

Oluline on ka enesetäienduse protsessis osalemise sagedus, poole aasta jooksul peaks 

noorsootöötaja kahel-kolmel korral leidma selleks võimaluse. 

 

Formaadi sobivus 

Formaadi sobivus on iseseisev põhikategooria, millel puuduvad alakategooriad. 

Noorsootöötajad räägivad intervjuude käigus mitmel korral oma viimase aja 

veebiseminaride kogemusest, mis toetab nutika noorsootöö arengut, kuid tajuvad, et tahaks 

ikka inimestega kohtuda (näide 51). Pidevat konverentsidel ja seminaridel käimist ei pea nad  

enesetäiendamist toetavaks, pigem toetab see võrgustiku arengut (näide 52). Samuti peaks 

koolitajal olema selge, kes on koolituse sihtgrupp. Kui kokku satuvad algajad 

noorsootöötajad ja pika praktikaga noorsootöötajad, siis nende info vastuvõtmine on erinev, 

samuti ootused õppeprotsessile (näide 53). 

(51) … jah neid veebiseminare on olnud siin viimasel ajal palju, mis aitavad sellel 

raskel ajal nutikat noorsootööd korraldada. Aga hoopis teine asi on reaalselt 

kohapeal  käia ja inimestega otse suhelda. (NT FG 2) 

(52) …. Lihtsalt lõputult konverentsidel-seminaridel käimine ei toeta enam minu 

arengut, see toetab seda võrgustiku poolt just. (NT FG 3) 
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(53) … Koolitusel olid paljud nelikümmend pluss, kogenud laagrikasvatajad ja -

juhataja selles vanuses. Tajusin nende kõrvalt seda, et meie olemegi see uus veri 

ja meil on oma ülesanne täita noorsootööalal, kuid me vajame selleks veidi 

teistsuguseid töövahendeid, kui seni on kasutatud. (NT FG 4) 

 

Teema on üks tugevamaid tegureid enesetäienduse protsessis. Selle põhikategooria 

all on neli alakategooriat: nutikas noorsootöö, formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine, 

noorte mõistmine ja kaasamine ning maine kujundamine.  

Nutikas noorsootöö 

Teema kerkis tugevalt esile lähtuvalt intervjuu ajal kehtinud eriolukorrast, kuid ka laiemalt 

vaadates ütlesid noorsootöötajad, et nad peaksid olema seal, kus on noored (näide 54) ehk 

digikeskkonnas. Nii on loodud virtuaalseid noortekeskusi (näide 54). Noortele tuleb õpetada 

seal õiget käitumist ja turvalist liikumist (näide 55). Koolitusteemasid on otsitud ka 

valdkonnaväliselt, aga kahjuks ei ole need noorsootöötajatele kättesaadavad (näide 56). 

Samas tõdesid intervjueeritavad, et selle teemaga peab ennast pidevalt kursis hoidma, muidu 

on noored juba uutes rakendustes, kui noorsootöötaja kohale jõuab (näide 57). 

(54) Osalesin eriolukorra algul veebiseminaril nutikanoorsootöö teemal, sain ka 

mitmeid ideid. Tõin seal välja oma probleem kohana, kuidas jõuda just selliste 

algklasside noorteni, kes veedavad aega nutiseadmetes. Näiteks toodi kuidas on 

Pärnusse loonud virtuaalne noortekeskus. (NT FG 3) 

(55) ... peaks siis mängude maailma rohkem süüvima. See oleks koht, kus ma saaksin 

väljaspool noortekeskust noori kätte. Seal juures on teemaks turvaline liiklemine 

arvutis, tegelikult me peaks ise seal programmides võimalikult palju nendega koos 

olema. (NT FG 3) 

(56) … hästi tihti ma leian HITSA lehelt selliseid koolitusi, mis meid kõnetavad […] 

kuna alustasime droonindusega noortekeskuses, tahtsin ma videodemonteerimise 

poolt ja mul oli veel huvi programmeerimise vastu, aga need on 

noorsootöötajatele liiga kallid. (NT FG 3)  

(57) Koolituse järgselt tutvusin räägitud programmidega ja tõdesin, et see on läinud 

rong. Selleks ajaks kui mina selle endale selgeks saan on noored läinud. Tuleb 

ikka ka sellel teemal end regulaarselt koolitada. (NT FG 2) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi, kuigi jaanuarikuus ei olnud avatud 

noorsootöö eriolukorrast tingitult veel digikeskkonda kolinud,  arvas (Tabel 4).  ¾ 

vastanutest, et infotehnoloogia vahendite kasutamise oskus vajab pidevat täiendamist. 

Formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine 

Noorsootöötaja tööülesandeks on sageli viia läbi huvitegevust ning sellest tulenevalt näevad 

nad vajadust pedagoogiliste teadmiste järgi (näide 58). Samas hindavad nad noortekeskuse 
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programmis võimalust teha suuremat koostööd koolidega ning toetada mitteformaalse 

haridusega noorte formaalharidust (näide 59). Selgelt tuleb aga esile, et nad soovivad 

rohkem juhendamist formaalse ja mitteformaalse hariduse lõimimisel (näide 60). 

(58) …, kui ma noorsootöösse tulin oli mulle suur abi Tartu Ülikooli poolt toimunud 

LTT huviringide korraldajate koolitusest. See oli päris mahukas, seal sai 

huviringide juhendamise teema nii sügavuti läbi võetud. (NT FG 3) 

(59) Meil võiks olla suurem koostöö koolidega. Näiteks kogukonna praktika võiks olla 

juba nooremates klassides, nad võiksid olla töövarjud või, et võib-olla nagu nende 

mingisugune õppeaine osa ongi noorsootöö. (NT FG 1) 

(60) … kuigi me ju noortekeskuses tahame ka mitteformaalset haridust pakkuda ning 

toetada koole. Selle temaatilist koolitusi ja õppimise võimalusi võiks ka 

noorsootöötajatele pakuta. (NT FG 5) 

Noorte mõistmine ja kaasamine 

Noorsootöötajad tajuvad, et nad vajavad nn töövahendeid, et noori avada. Nad soovivad 

jõuda nende probleemide tuumani, et siis neid võimalikult parimal viisil aidata ja suunata 

(näide 61, 62). Noorsootöötajatele on väljakutseks, noorte kaasamine ja võimalused üles 

ehitada noortekeskuse programm selliselt, et see sobiks noortele ning ei oleks kuulda nurinat 

ürituste korralduse kohta (näide 63). 

(61) Mina tunnen hästi puudust erinevate teraapiatest. Ma saan aru, et ma ei ole 

terapeut aga ma tahaks nende töömeetodeid rohkem tundma õppida,  

kunstiteraapia, muusikateraapia. Mida ma saaksin hästi lihtsalt noortekeskus 

kohe ka rakendada. […] nad oskavad hästi seletada pildi pealt, kuidas noor 

mõtleb või kuidas noor juhtida rääkima, analüüsima oma pilti. Noh, noorte 

mõistmise tööriistad. (NT FG 1) 

(62) Oluline teema on probleemsete noortega tegelemine ja positiivsuse neist leidmine. 

(NT FG 5) 

(63) Mind huvitab ka teema kuidas noori kaasata. Täna on see paras väljakutse, alati 

tuleb: igav, mõttetu, vot sellised. Kuidas seda mustrit murda, kuidas neid kaasata 

nii et, nad tulevad - oh jess, see on küll lahe asi. (NT FG 2) 

Fookusgrupp kinnitas ankeetküsitluse tulemusi,  kus (Tabel 4) on  esikohal samad 

teemad, mida noorsootöötajad kasutavad, kuid need vajavad regulaarset täiendust: noorte 

nõustamine, probleemide ära tundmine, erinevate sihtgruppideni jõudmine ja noorte 

kaasamine. 

Maine kujundamine 

Intervjueeritavad tõid esile ka noortekeskuse mainekujunduse teema. Kui noorsootöötajad 

on jõudnud sihtgrupini nö tänavalt, ehk noored kellega on olnud probleeme koolis või 

tänavakeskkonnas, siis ei tule noortekeskusesse enam teised noored (näide 64). 
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Noortekeskusel on pätipesa või bussiootepaviljoni imago (näide 65). Tahetakse jõuda 

selleni, et noortekeskus oleks meeldiv keskkond erinevatele sihtgruppidele, kuid sellise 

keskkonna loomiseks sobivate meetodite kasutamiseks on vaja ennast täiendada. 

(64) Meid huvitaks, kuidas tõsta, parandada noortekeskuse mainet. Meil on, maine 

tegelikult üpris all, tänu sellele, et käivad, on käinud eluaeg need rasked noored 

ja seda ei ole kuidagi suudetud parandada.   (NT FG 4). 

(65) … meile on korduvalt öeldud, et noortekas on pätipesa või siis paras 

bussiootepaviljon... (NT FG 5) 

 

Noorsootöötaja valib enesetäienduse võimaluse sageli just teemast lähtuvalt, mida 

toetab tema isiklik motivatsioon. Koolitusel osalemist toetab käsitletava teemaga varasem 

kogemus. Intervjuu käigus tõusid kõige enam esile neli teemat. Kõige tugevamalt tuli esile 

nutika noorsootöö teema, kus noorsootöötajad tajusid, et nad peaksid rohkem rääkima 

noortega turvalisusest nutikeskkonnas. Üha sagedamini räägitakse avalikkuses formaalse ja 

mitteformaalsehariduse lõimimise teemast ja selle teema järgi tunnevad vajadust ka 

noorsootöötajad. Tõsisem teema on noorte mõistmine – kuidas panna noored rääkima oma 

probleemidest ning kuidas neid suunata ja aidata. Päevakajaline teema on noorte kaasamine 

– kuidas teha noortekeskuse programmi nii, et see noori huvitaks. Viimase teemana jäi 

kõlama noortekeskuse maine kujundamine, kuidas kujundada noortekeskus tegevus ja 

keskkond nii, et seal sooviks osaleda erinevad sihtgrupid. Palju küsimusi, milledele 

noorsootöötajad proovivad läbi enda täiendamise leida vastuseid. 

 

Õppemeetod on tegur, mis puudutas intervjuu käigus kõiki noorsootöötajaid. 

Õppemeetodite põhikategooria all on neli alakategooriat: kogemusõpe,  kaasavad meetodid, 

koolitused meeskonnale ja iseõppimine.  

Kogemusõpe 

Noorsootöötajad tõdevad, et kuigi neile vahel tundub, et nad on oma murega üksi, siis 

tegelikult on teistel samasugused mured (näide 65) ja tasub teistelt küsida, kuidas nemad on 

toiminud, mida teinud. Üksteisega jagatakse nii teadmisi kui ka nippe ja konkreetseid 

töötavaid tegevusi (näide 67). Alati ei pruugi ühes keskuses hästi töötanud võte teises 

keskuses nii hästi toimida, noorsootöötajal tuleb omad kogemused abiks võtta ja tegevust 

kohendada kohalike noorte järgi (näide 68). 

(66) … viimasel ajal olen tundnud seda, et teineteise toetamine on oluline. Tegelikult 

on igal pool ühed ja samad mured ja siis tunned teiste toetust, et ma ei ole oma 

murega üksinda tegelikult, et igal pool on samad mured. (NT FG 2) 
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(67) .. toimus koolitus, kus noorsootöötajad õppisime üksteiselt,  jagasime oma 

kogemusi, mida oleme oma noortega katsetanud ja siis ma nüüd proovin oma 

noorte peal katsetada, et kas see meil ka läheb nii hästi kui teistel. (NT FG 5) 

(68) Tuleb tõdeda, et teiste järele proovitu ei lähe meil nii hästi, noored on ikka igal 

pool erinevad. Et tuleb ikkagi muud nüanssi sinna juurde veel lisada. (NT FG 2) 

Ankeetküsitluse tulemustes (Joonis 9) on „Teistelt noorsootöötajatelt õppimine 

(kogemuse jagamine)“ tulnud koolituste järel teisele kohale, seda peavad piirkonnas 

oluliseks 62% vastanutest, SANA 2017. aasta küsitluses oli see 97% esimesel kohal. 

Kaasavad meetodid 

Parimaks enesetäienduse meetodiks peavad intervjueeritavad neid koolitusi, mis on 

kaasavad (näide 69) ja kus saab praktiliselt kohe õpitu läbi teha (näide 70). Eriti sobivaks 

peetakse võimalust, kus ka noored on kohe kaasatud ning saavad anda koolitajale edasi oma 

seisukohad protsessi kohta ning lisada nüansse, mille peale täiskasvanud ei tule (näide 71). 

Veel parem oleks, kui saaks oma keskuse noored kaasa võtta, kellega koos oleks tore hiljem 

asja keskusele sobivaks kohendada (näide 72).  

(69) Kaasavad meetodid on parimad. Loengu vormis koolitusel suudad süveneda 

maksimaalselt poolteist tundi, siis on juba mõtted mujal. (NT FG 1) 

(70) Meetodid mida kasutatakse koolitusel, võiksid olla sellised, et saaks kohe ka 

noorte peal rakendada, ehk siis nii-öelda kaks ühes. (NT FG 2) 

(71) … Üks asi on see teadmine, teine asi on läbiviimise oskus noortega, kes 

täiendavad oma arvamusega protsessi. (NT FG 3) 

(72) oleks ka äge, kus ma saaks minna koolitusele ja  kaasa võtta üks-kaks noort. […] 

selline noorsootöötajale suunatud ja ma saaks mõne asjaliku noore kaasa võtta. 

Nii öelda kelle peal harjutada. See oleks jumala äge. Nad saaks kohe öelda, mis 

neile rohkem meeldib. (NT FG 1) 

Meeskonda kaasavad 

Need noorsootöötajad, kes töötavad kellegagi koos, tõdesid, et teatud koolitustel oleks hea 

käia kogu meeskonnaga, siis ollakse ühes inforuumis, saadakse uuest asjast ühtemoodi aru 

ning emotsioon selle teostamisel on võrdne (näide 73). Kurdetakse, et koolitusele lubatakse 

korraga üks inimene, aga pärast on keeruline idee toestamiseks kogu informatsiooni (näide 

74), sealhulgas ka emotsiooni edasi anda. 

(73) Tahtsin veel kinnitada mõtet, et paljud koolitused vajavad meeskonnana 

osalemist. Sellest ei ole kasu, kui mina üksi need teadmised saan, ma võin need 

teoreetiliselt seal pärast ümarlaual väga noortekeskuses juhatajale, teistel 

kolleegidele teistest meie piirkonnad keskusest edasi anda, aga kas ei ole see? 

Emotsioon jääb puudu täpselt. (NT FG 3) 
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(74) Meil on tegelikult ikkagi nii, et kuna meid on kaks, siis öeldakse, et maja peab 

lahti olema. Et valige, kes läheb. Kuigi vahel, nagu me ise tunneme, et oleks hea, 

kui mõlemad kolleegid saavad minna, neil tekib see ühisosa, saab rääkida, 

planeerida, …  (NT FG 2) 

Iseõppimine 

Intervjuu käigus jõudsid intervjueeritavad mõistmiseni, et tegelikult õpivad nad ju ka 

iseseisvalt ja seega toimub enesetäiendamine sagedamini, kui nad seda endale tunnistavad. 

Vahel otsitakse huvitavaid teaduslikke artikleid Eesti noortevaldkonna ajakirjast „Mihus“ 

(näide 75). Noorsootöötaja vajab kogu aeg uusi tegevusi oma programmi ja nende leidmiseks 

kasutatakse tihti interneti (youtube vms), raamatuid (meisterdamise ja mängude õpetused) 

või sõpru (kunsti ja käsitööhuvilisi), endale aru andmata, et nad just õppisid midagi (näide 

76, 77). 

(75) … tihti loen Mihus’t, seal on huvitavaid artikleid teaduslike ja kõike muud. (NT 

FG 1) 

(76) Iseõppimine, see on vajaduspõhine. Kui tekib see tunne, et nüüd on vaja midagi 

konkreetset uut teadmist, siis otsid infot, kas siis internetist, raamatust või helistad 

kellelegi, kui tead et ta on selles osas pädev, küsid nõu. (NT FG 2) 

(77) … täpselt, igasugused loovtegevused – otsin internetist neid, see on ka ju õppimine 

noorsootöötajale. (NT FG 3) 

 

Sobiva õppemeetodi alakategooriad kujunesid välja intervjuu käigus kui meetodid, 

mille kaudu on enam omandatud teadmisi, mida on hiljem ka töös noortega rakendatud.   

Kõigil vastajail on olnud situatsioone, mida nad ei ole kohe osanud lahendada või on need 

seni lahendamata. Tihti uuritakse kaastöötajatelt, mida nemad sellises olukorras on teinud 

või teeksid. Koolitustelegi minnakse ju oma situatsioonidele paremaid/õigemaid lahendusi 

leidma. Enesetäiendamise käigus saadud teadmiste, ideede ja oskuste rakendamist toetab 

see, kui koolitusel on kaasas noored või teised meeskonnaliikmed. Iseõppimist, mida tuleb 

noorootöötajal  küll igapäevaselt töö programmiliste osade täitmises sageli ette, ei taju nad 

enesetäienduse osana. 

 

Refleksioon  

Refleksioon on iseseisev põhikategooria, millel puuduvad alakategooriad. Noorsootöötaja 

mõtestab enda jaoks uue teadmise ning sobitab varasemate kogemuste kõrvale, et need oleks 

siis õigel ajal võtta ja kasutada (näide 78). Noorsootöötajad on enesetäiendamise juures 

omaks võtnud refleksiooni, kuna see aitab neil uute teadmiste kasulikkust mõista (näide 79). 
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Samas räägivad nad lisaks noorte mõistmisele ka enesemõistmisest ning selleks vajalike 

meetodite omaks võtmisest (näide 80, 81).  

(78) Kõige esimesena meenub minu jaoks õppimise juures eneserefleksioon. See aitab 

sellele kõigele kaasa. […] ma pean hästi palju selle nii-öelda enesest läbi laskma 

ja reaalselt mõtlema, mõtestama ära selle ja mõtlema praktiliseks, nii-öelda 

siduma oma kogemustega selle ära. Kui veel ei ole kogemusi, siis kindlasti tulevad 

ja siis sellel hetkel ma kuidagi klikin ära need. (NT FG 4) 

(79) Minu jaoks nagu hästi suur õppimise koht alles tagasisidestamise hetkel või siis 

peegeldamise ajal. Hea on kellegi kolleegiga läbi arutada see, mida me kuulsime 

või mida õppisin. (NT FG 5) 

(80) Mind toetab märkmete tegemine, et kui ongi palju kuulamist, siis tähelepanu  on 

viisteist minutit, edasi ei ole, märkmeid suudad ikka edasi teha. Pärast on hea üle 

vaadates läbi mõelda. Turvalisim viis. Ja taas läbimõtlemine ongi tegelikult 

seesama reflektsiooni. (NT FG 3) 

(81) Enne kui minust sai noorsootöötaja osalesin välismaal suurel  grupi koolitused, 

mis on väga sarnased ENTK superviisor koolitustele. See süsteem toimis 

samamoodi, see oli enesesse vaatamine noorsootöö alal. Olen seda pärast kordi 

kasutanud, enda pealgi. (NT FG 4) 

3.3 Arutelu  

Uurimistöö eesmärgiks oli kaardistada noortega töötavate noorsootöötajate enesetäienduse 

motivatsioon ja enesetäiendamist toetavad tegurid Lääne-Virumaa ja Järvamaa 

noortekeskuste noorsootöötajate näitel. Järgnevalt esitan teoreetilise osa, ankeetküsitluse ja 

fookusgrupiintervjuude põhjal arutelu vastamaks uurimisküsimustele. 

Sarnaselt Maslow (1943) vajadustehierarhia käsitlusega, mille kohaselt tuleb 

enesetäiendamise vajadus noorsootöötajal esile, kui tal on soov ennast teostada ja kuhugi 

kuuluda, näitasid ka uurimistulemused, et 67% noorsootöötajatest tunneb vajadust enda 

teadmisi ja oskuseid täiendada („Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi 

täiendada“ Joonis 8, lk 37) ning samas kinnitavad intervjueeritavad, et tajuvad 

enesetäiendust kui „tajutud vajaduse“ ning „kuuluvuse tunnet“ (Tabel 7, lk 45). Teiseks 

suuremaks motivaatoriks võivad olla väljast tulnud impulsid, mis loovad muudatust 

töökorralduses. Neid impulsse võib noorsootöötaja saada oma kogemustest, kuid ka noortelt 

otse mõne olukorra lahendamiseks, valdkonnas toimuvatest arengutest või tööandjalt 

organisatsiooni arenguplaanidest. Teostatud uuringutele toetudes võin seda kinnitada, 

ankeetküsitluses oli motivaatoritest (Joonis 8) teisel kohal “Soovin hoida ennast kursis oma 

valdkonna arengutega” (62% vastanutest), samuti ilmnesid intervjuudes enesetäienduse 
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motivaatoritena alakategooriad: valdkonna areng, tõendatud koolitus, arenguplaan, tööandja 

toetus ja eelarvelised vahendid. Korrelatsioonianalüüs näitas, et erinevates olukordades on 

erinevad motivaatorid, näiteks suuremate noortekeskuste noorsootöötajad tajuvad uuenenud 

nõudmisi noorsootööle ning väiksema tööstaažiga noorsootöötajad leiavad, et täiendõppes 

osalemist toetab ka soov omandada erialane kutse; kutset juba omavad noorsootöötajad 

pidasid oluliseks professionaalset arengut (lk 41). Erinevad motivaatorid on kõik teatud 

hetkel olulised, tuues esile soovi muutuseks ning eesmärgistatud tegevuseks, nagu 

kinnitavad Kotter ja Cohen (2007). Kõik eelpool nimetatu toetab noorsootöötaja teekonda, 

otsides endas motivatsiooni enesetäiendamiseks. 

Noorsootöötaja, kes on leidnud endas motivatsiooni asuda ennast täiendama, vajab 

sellel teel püsimiseks tuge. Intervjuu käigus rõhutasid noorsootöötajad, et enesetäiendamise 

võimaluse valikul on peamised selle toimumise asukoht, aeg ja info kättesaadavus (Tabel 8). 

Tähtis on see, et toimumise asukohta oleks lihtne kohale jõuda, kas kasutades selleks 

ühistransporti või oma sõiduvahendit. Ajaliselt lühemad koolitused peaksid toimuma 

lähemal ja pikemad koolitused võivad toimuda kaugemal. Info koolituste kohta peaks olema 

koondatud ühte keskkonda, kuna noorsootöö on väga eripalgeline ning noorsootöötajate 

enesetäienduse teemad võivad olla seotud ka teiste valdkondadega. Nii võib noorsootöötaja 

leida endale koolituskoha nn võõrast keskkonnast. Näiteks nutika noorsootöö valdkonnas 

töötavad inimesed soovivad koostööd teha HITSA keskkonnaga. Kuna kõige sagedamini 

saadakse infot läbi otsepostituste (Joonis 11, lk 40), on oht, et mitmekülgne info ei jõua 

sihtgrupini  

Fookusgrupi intervjuu tulemustest saab järeldada, et järgnevalt keskendub 

noorsootöötaja enesetäienduse protsessis formaadile, teemale ja õppemeetodile (Tabel 8). 

Noorsootöötaja kui täiskasvanud õppija enesetäienduses on oluline, et arvestatakse talle 

sobivate formaatidega ja tema õpitegevust toetavate asjaoludega. Teooria osas toetavad seda 

Knowlesi (2005) täiskasvanud õppija õpikäsitlus, Blairi (2001) õpisituatsiooni toetavad 

tingimused ja Lønstrupi (1996) koolituse kvaliteedi garantiid. Nii intervjuu kui ka 

ankeetküsitluse tulemustest (Joonis 9) võib esile tõsta sobiva enesetäiendamise meetodina 

„koolituse“, just sellise koolituse mille eest saab ka tunnistuse (Tabel 7 – tõendatud 

koolitused). Ennastjuhtiva õppija teooria (Knowles, 1975; Grow 1991; Hakkarainen & 

Lonka, 2005) kohaselt on olulised enesetäiendaja enda panus ja omaksvõetud õpistiilid, mida 

toetab. Knowles (2005) rõhutab täiskasvanud õppija varasemaid valdkondlikke ja õppimise 

kogemusi, sama toovad esile ka teostatud uuringud. Ankeetküsitluses (Joonis 9) on teisel 

kohal „Teistelt noorsootöötajatelt õppimine (kogemuste jagamine)“ ja enesetäienduse 
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teemadena on sagedamini nimetatud just neid teemasid, mis kõige enam nende jaoks 

päevakorral (Tabel 4): noorte suunamine ja nõustamine, probleemide äratundmine ja 

sihtgruppideni jõudmine. Korrelatsioonianalüüs näitas, et noorte suunamise ja nõustamise 

teema on eriti oluline erialaharidusega, väiksema tööstaaži ning nooremate noorsootöötajate 

jaoks. Vanemad noorsootöötajad vajavad teadmisi infotehnoloogia kasutamise kohta ning 

väiksema tööstaažiga noorsootöötajad vajavad rohkem infot avatud noorsootöö meetodi 

kohta (lk 42). Intervjuust koorus välja neli teemat, mis on Eestis olnud noorsootöö osad, kuid 

vajavad pidevat arendamist: nutikas noorsootöö, formaal- ja mitteformaalhariduse lõimine, 

noorte mõistmine ja kaasamine ning maine kujundamine. Enesetäiendamise protsessis on 

tähtis ka õppija ja õpetaja tüüpide sobivus (Candy, 1987), see toetab positiivset õpikogemust 

ning loob eeldused regulaarseks enesetäienduse protsessiks. Regulaarsuseks on intervjuu 

käigus nimetatud kvartalis korra või siis poole aasta jooksul vähemalt 2-3 korda mõnes 

õppeprotsessis osalemist. Ankeetküsitlus kinnitab, et viimase poole aasta jooksul on 

piirkonnas osalenud enesetäiendusprotsessides 73% noortekeskuste noorsootöötajatest (lk 

35). Tulemus erineb SANA 2017. aasta uuringu tulemustest, kus oli SANA koolitustel 

osalenutest Lääne-Virumaalt 2,6% ja Järvamaalt 0,8% noorsootöötajaid (Käger et al., 2017). 

Oma töö raames teostatud uuringute põhjal saan järeldada, et noorsootöötajad osalevad 

erineva iseloomuga enesetäienduse protsessides, mis on läbiviidud väga erinevate 

korraldajate poolt ning kuid SANA 2017 uuringus on vaid SANA enda läbiviidud koolituste 

statistikas. Teiseks SANA 2017 uuringu statistika näitajad kajastavad kõiki koolitustel 

osalenud noorsootöötajaid. ENTK digilahenduse andmetel (mai 2020) on noortekeskuste 

noorsootöötajate arvud maakondades proportsionaalselt väga erinevad, 7% Lääne-Virumaal 

ja 1% Järvamaal. Seega oli 2017 aastal Järvamaa osalusprotsent kooskõlas noorootöötajate 

protsendiga.  

Kui enesetäienduse teele asunud noorsootaja osaleb elukestvas õppes, siis toetab teda 

Kolbi ja Fry (1975) õpitsükli mudel ning Korthageni ja Vasalose (2005) refleksiooni 

sibulamudel, mis aitavad noorsootöötajal leida uue motivatsiooni ja teema, kus ennast 

täiendada. Fookusgrupi intervjuus tuli välja, et refleksioon on noorsootöötajale väga oluline 

uue teadmise või oskuse omaksvõtmise protsessis (Tabel 8).   
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KOKKUVÕTE 

Noorsootöö on väga mitmepalgeline ja koos noortega pidevas arengus, nii tajuvad mitmed 

Lääne-Virumaa ja Järvamaa noorsootöötajad pidevat enesetäiendamise vajadust. 

Enesetäiendamise teema valik on sageli sõltuvuses sellest, mida sellel hetkel pakutakse. 

Vähestel on olemas isiklik arenguplaan, mis toetaks süsteemset ja regulaarset 

enesetäiendamist. 

Varasemad uurimused on näidanud, et piirkonna noorsootöötajate hulgas on koolitusosalus 

siiski väike. 2017 aasta uuringus olid SANA koolitustel osalenud noorsootöötajate 

tööpiirkonnaks Lääne-Virumaa 2,6% ja Järvamaa 0,8% (Käger et al., 2017). 

Tulenevalt varasematest uuringutest oli magistritöös tõstatud uurimisprobleemiks 

see, et noortega töötavate noorsootöötajate regulaarne enesetäiendamise motivatsioon vajab 

toetamist. Selleks, et igapäevaselt meie noorte kujunemist toetavad noorsootöötajad 

suudaksid noortele pakkuda noorte huvidest lähtuvat ja arendavat, kaasaegset programmi, 

tuleb noorsootöötajal olla ise pidevas arengus. Sellest tulenevalt püstitasin töö eesmärgiks 

kaardistada noorsootöötajate enesetäiendamise motivatsioon ja enesetäiendamist toetavad 

tegurid Lääne-Virumaa ja Järvamaa noortekeskuste noorsootöötajate näitel. 

Magistritöö teoreetilises osas on noorsootöötajate enesetäienduse motivatsiooni 

mõistmiseks uuritud Maslow’ (1943) inimvajaduste hierarhia mudelit ning Kotteri ja Coheni 

(2007) muutuste juhtimise teooriat. Selleks, et tõsta noorsootöötajate enesetäienduse 

motivatsiooni, saavad noorsootöötajad kõige rohkem ise ära teha. Mõtestamaks juba 

enesetäiendamise protsessis olevate noorsootöötajate enesetäiendamist toetavaid tegureid, 

uurisin elukestva õppe strateegiat ja täiskasvanud õppijat toetavaid käsitlusi: Knowlesi 

(2005) täiskasvanud õppija õpikäsitus; Blairi (2001) õpisituatsiooni toetavad tingimused; 

Lønstrupi (1996) koolituse kvaliteedi garantiid; ennastjuhtiva õppija teooriad (Knowles, 

1975; Grow 1991; Hakkarainen & Lonka, 2005); Candy (1987) õppija ja õpetaja tüüpide 

sobivus; Kolbi ja Fry (1975) õpitsükli mudel ning Korthageni ja Vasalose, (2005) 

refleksiooni sibulamudel. 

Empiirilise osa uurimisandmestik on kogutud kahe andmekogumise meetodina: 

esmalt kvantitatiivse ankeetküsitlusega ja seejärel fookusgrupi intervjuuga. 

Ankeetküsitluses osales Lääne-Virumaa ja Järvamaa 52st noortekeskuse noorsootöötajast 

45. Kogutud andmestiku analüüsimiseks kasutasin statistilist kirjeldavat analüüsi ning 

staatilist korelatsiooni analüüsi. Fookusgrupi intervjuu viisin läbi viie noorsootöötajaga ja 

tulemuste analüüsimiseks kasutasin kodeerimist ning induktiivset sisuanalüüsi. 
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Uurimustulemustest selgus, et Lääne-Virumaa ja Järvamaa noorsootöötajad on 

motiveeritud osalema enesetäienduse protsessides, kui nad leiavad koolituse, mis vastab 

ajahetkes nende tajutud vajadusele, aitab viia ennast mugavustsoonist välja ning luua 

muutuse oma töös, tagab kuuluvustunde teiste noorsootöötajate hulgas. Samas lisab 

motivatsiooni see, kui noored soovivad tuua programmi uuendusi, kui on vaja tõendada oma 

pädevusi, teostada arenguplaani, kui on olemas tööandja toetus ning vajalikud eelarvelised 

vahendid. Uurimustulemuste järgi võib väita, et viimase poole aasta jooksul on piirkonnas 

osalenud enesetäiendusprotsessides 73% noortekeskuste noorsootöötajatest (lk 35). 

Noorsootöötajaid, kes on juba leidnud motivatsiooni ennast täiendada, toetavad protsessi 

käigus mitmed tegurid. Üheks määravaks kriteeriumiks on näiteks kaugus – eelistatud on 

kohad, kuhu on lihtne sõita, maakondlikud koolitused oleksid väga hinnatud. 

Rahvusvahelised koolitused on kasulikud, kuid võtavad palju aega, rahalist ressurssi ning 

noorsootöötajate hulgas esineb keelebarjäär. Valdkonnas on vaja ennast koolitada väga 

erinevatel teemadel, kuid koolituste info jõuab noorootöötajateni hajutatult. Koolituse aeg 

on määrav, kuna sageli ei ole võimalik töölt lahkuda, parimad koolituspäevad on nädala 

algul, kui külastajaid keskuses vähem. Enesetäienduse regulaarsus võiks olla vähemalt kord 

kvartalis. Formaat peaks olema sihtgrupipõhine ning oodatud on koolitused, millel osalemise 

eest saab tunnistuse. Enesetäienduse teemades on hetkel päevakajalisemad nutinoorsootöö, 

formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine, noorte mõistmine ja kaasamine ning 

noortekeskuse maine kujundamine. Õppemeetoditest nimetasid noorsootöötajad 

sobivaimaks kogemusõpet, kaasavaid meetodeid, meeskonda kaasavaid meetodeid ja 

iseõppimist. Saadud teadmisi aitab varasemate teadmistega siduda refleksioon. 

Magistritöö tulemused aitavad mõista noorsootöötajate enesetäienduse 

motivatsiooni toetavaid tegureid ning enesetäienduse protsessi toetavaid tegureid. 

Motivatsiooni saavad toetada tööandjad, kohalikud omavalitused ning riik laiemalt. 

Enesetäienduse protsessi toetavaid tegureid saavad arvestada erinevad noorsootöötaja 

haridust ja täiendamist  korraldavad organisatsioonid, koolituste korraldajad ja ka koolitajad 

ise.  

Täiendavalt saab uurida tööandjaid, nende huvi ja võimalusi, aga ka vajadust toetada 

noorsootöötajate arengut. Iseseivaks uurimise teemaks on koolituste korraldajate tegevus, 

millest tulenevalt nad valivad aja, koha, formaadi, teema, meetodid või infokanalid, et 

toetada noorootöötajate enesetäienduse protsesse. Käesolev magistritöö saab siinkohal 

uurijale abiks olla.  
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LISA 1 ANKEETKÜSITLUSE ANKEET 

 

* Kohustuslik 

Persoonat kirjeldavad küsimused 
Küsimused puudutavad Sind kui noorsootöötajat – haridust, kutset, motivatsiooni tööks noortega. 

 

1. Palun märgi oma sugu. * 

 Naine 

 Mees 

 Ei soovi vastata 

2. Palun märgi millisesse vanusegruppi Sa kuulud. * 

 18.-26. aastased 

Noorsootöötajate enesetäiendusmotivatsioon Järvamaal ja Lääne-Virumaal 

 

Tere, 

 

Olen Tallinna Ülikooli magistritaseme "noorsootöö korralduse" eriala tudeng Aune ning 

olen koostamas magistritööd, mille eesmärk on uurida, millised on noorsootöötajate 

koolitusprotsessides osalemise motivaatorid. Tänan, et oled valmis minu magistritöö 

uuringus osalema! 

 

Magistritöös uurin Järvamaa ja Lääne-Virumaa noortekeskustes noortega töötavaid 

noorsootöötajaid. Kontaktandmed on kogutud noortekeskuste ja kohalike omavalitsuste 

kodulehekülgedelt. 

 

Ankeedis on kokku 21 küsimust (+3 jätku küsimust), mis on jaotud kolmeks plokiks. 

1) Persoonat kirjeldavad küsimused. 

2) Noortekeskust kirjeldavad küsimused. 

3) Erialase enesetäiendamise motivaatoreid ja eripärasid kirjeldavad küsimused. 

Esimesed kaks ploki kirjeldavad küsitletavat isikut ning noortekeskuse keskkonda ja kolmas 

uurib koolitusmotivatsiooni. 

 

Küsimustele vastamine võtab aega maksimaalselt 20. minutit. 

 

Kuna minu uurimistöö üheks aluseks on 2017. aastal Balti Uuringute Instituudi läbiviidud 

uuring „Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring“ (Käger, Kivistik, & Tatar, 2017), siis 

osad küsimused on võetud nimetatud uuringust. Tänu sellele saan töö analüüsi käigus 

võrrelda piirkonda kogu Eestiga ning jälgida tulemuste ajas muutumist. 

 

Palun ole vastamisel iseendaga aus. Ausad vastused aitavad tuua välja reaalsed vajadused, 

millest tulenevalt saab piirkonnas noorsootöötajaid toetavat koolitussüsteemi arendada. 

Küsitlusel osalemine on anonüümne. Kogutud andmete analüüsi käigus andmed 

üldistatakse, mis tähendab, et Sinu vastuseid ei ole võimalik seostada Sinu isikuga. 

 

Kui Sul on lisaküsimusi, siis võid mulle helistada 5290763 või kirjutada aunesuve@tlu.ee 

 

Juba ette tänades, 

Aune Suve-Kütt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdrAjc_IBV8t7RMsSWFlfKQ-3WQy_rn_W2DPpC_CrMnmhNtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:aunesuve@tlu.ee
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 27.-45. aastased 

 46.-65. aastased 

 65 + 

3. Mis põhjusel töötad noorsootöötajana noortekeskuses? Vali kuni VIIS peamist põhjust. 

(küsimus on pärit SANA 2017 aasta uuringust) * 
Kui valisid vastuseks "Muu", siis palun täpsusta, milline põhjus konkreetselt.  

 Võimalus noori toetada 

 Paindlikkus (rutiinivaba, loominguline, paindlik tööaeg jms.) 

 Huvi valdkonna vastu 

 Eneseteotsuse võimalus 

 Võimalus valdkonna arengut mõjutada 

 Võimalus suhelda noortega 

 Hea töökeskkond isiklikuks arenguks 

 Vajaliku ja kasulikuna tundmine 

 See on mu kutsumus 

 Enesetäiendamise võimaluste rohkus 

 Võimalus ennast noorena tunda 

 Võimalus töötada meeskonnas 

 Rahvusvahelised võimalused 

 Isiklikud asjaolud 

 Noorsootöö on osa muudest tööülesannetest 

 Lisateenistuse võimalus 

 Muu:______________________ 

4. Kui kaua Sa oled töötanud noorsootöötajana noortekeskuses (võib-olla ka erinevates)? * 

 Vähem kui aasta 

 1-3 aastat 

 5-9 aastat 

 10 ja rohkem aastat 

5. Kas töö noortekeskuses on Sinu ainus töö? * 

 Jah 

 Ei 

5 a) Kui EI, siis palun nimeta valdkond, kus sa veel töötad? 

 haridus valdkond (õpetaja, huvijuht vms.) 

 sotsiaal valdkond (tugiisik, sotsiaaltöötaja, vms.) 

 eraettevõtlus 

 Muu: _____________________ 

6. Kas Sul on noorsootöö erialane haridus? * 

 Jah 

 Ei 

6 a) Kui JAH, palun täpsusta, millises koolis õppisid ja mis aastal lõpetasid? 

Teie vastus 

6 b) Kui EI, siis mis on Sinu erialaneharidus ja mis aastal Sa said vastava tunnistuse (kui 

neid on mitu, palun loetle kõik)? 

Teie vastus 

 

7. Kas Sa omad noorsootöötaja kehtivat kutsetunnistust? * 
Kutsetunnitust annab välja Kutsekoda koostöös ENTKga - https://entk.ee/noorsootoo-

korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/ 

 Jah 

https://www.google.com/url?q=https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/&sa=D&ust=1580839413730000&usg=AFQjCNHRQZrneOOzYcj_200LxrCKzcDY_Q
https://www.google.com/url?q=https://entk.ee/noorsootoo-korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-arendamine/noorsootootaja-kutse/&sa=D&ust=1580839413730000&usg=AFQjCNHRQZrneOOzYcj_200LxrCKzcDY_Q
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 Ei 

7. a) Kui JAH, millist kutset omad? 

 4 kutse 

 4 osakutse (laagrikasvataja) 

 6 kutse 

 6 osakutse (laagrijuhataja) 

 7 kutse 

7 b) Kui EI, siis millistel peamistel põhjustel Sa ei ole noorsootöötaja kutset taotlenud või 

taastõendanud? Valige kuni KOLM varianti. (küsimus on pärit SANA 2017 aasta 

uuringust) 
Kui valisid vastuseks "Muu", siis palun täpsusta, milline põhjus konkreetselt.  

 Kutse omandamine ei muuda midagi minu tööülesannetes 

 Kutse omamine ei loo lisandväärtust nt kõrgema palga näol 

 Kutse omamine ei tee mind paremaks noorsootöötajaks 

 Ma ei tea, mida selleks tegema pean 

 Kutse taotlemine nõuab liiga palju ettevalmistust 

 Kutse taotlemine nõuab eelnevat täiendõpet 

 Kutse taotlemine eeldab selliste kogemuste olemasolu, mida mul minu 

tööülesannetest tulenevalt ei ole 

 Taotlemisprotsess on liiga kallis 

 Muu: _____________________ 

 

Noortekeskust kirjeldavad küsimused 

Küsimuste vastused kirjeldavad noortekeskust ehk noorsootöötaja töökeskkond.  

8. Milline organisatsioon haldab noortekeskust? * 

 Kohalik omavalitsus (otse alluvusega) 

 Kohaliku omavalitsuse asutus (noortekeskus ühendava asutusena) 

 Muu kohaliku omavalitsuse asutus (kultuurimaja, kool või mõni muu 

asutus, mille all noortekeskus tegutseb) 

 MTÜ või seltsing 

9. Millises asumis Sinu noortekeskus tegutseb? * 

 Väikeses külas (vähem kui 300 inimest) 

 Suures külas või alevikus (rohkem kui 300 inimest) 

 Alevis (rohkem kui 1000 inimest) 

 Linnas 

10. Kui suur on Sinu, kui noorsootöötaja töökoormus nädalas? * 

 kuni 20 tundi nädalas 

 21-40 tundi nädalas 

 41 ja rohkem tundi nädalas 

11. Mitu noorsootöötajat töötab noortekeskuses kokku? * 

 1 

 1-3 

 3 ja rohkem 

12. Mitu erinevat noort külastab noortekeskust ühes kuus? * 

 15 ja vähem noort 

 16-30 noort 

 31-60 noort 

 61 ja rohkem noort 
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13. Kas noortekeskuse tegevusse on kaasatud regulaarselt (iga nädal) vabatahtlikke? * 

 Jah 

 Ei 

 

Erialase enesetäiendamise motivaatoreid ja eripärasi kirjeldavad küsimused 

14. Millal osalesid viimati noorsootööalasel täiendusõppes? * 
Täiendusõpe - erialaneharidus, -koolitus, -seminar vms. 

 1-6 kuud tagasi 

 7-12 kuud tagasi 

 Rohkem kui aasta tagasi 

 Ei mäleta 

 Ei olegi kunagi osalenud 

 

15. Kas Sinu tööandja soodustab täiendusõppes osalemist? * 
Täiendusõpe - erialaneharidus, -koolitus, -seminar vms. Kui valisid vastuseks "Muu", siis palun 

täpsusta, mis soodustab konkreetselt. 

 Jah, võin osaleda igal koolitusel, mille järgi ise vajadust tunnen 

 Jah, tööandja suunab mind 1-2 korda aastas mõnele koolitusele, millest 

on organisatsioonile tuge 

 Jah, meil on olemas isiklik koolitusprogramm ja vastavalt sellele otsin 

endale koolitusi 

 Ei, me ei ole sellest tööandjaga kunagi rääkinud 

 Ei, kuna mind ei asenda keegi ja mul ei ole lubatud noortekeskust kinni 

panna 

 Ei, kuna ma ei ole koolitusel osalemisest huvitatud 

 Muu: _____________________ 

 

16. Mis motiveerib (motiveeriks) Sind osalema täiendusõppes? Vali kuni VIIS kõige 

sobivamat varianti! (küsimus on pärit SANA 2017. aasta uuringust) * 
Täiendusõpe - erialaneharidus, -koolitus, -seminar vms. Kui valisid vastuseks "Muu", siis palun 

täpsusta, mis motiveerib konkreetselt. 

 Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega 

 Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi täiendada 

 Täiendusõppe teema tundub põnev 

 Täiendusõppe teema on vajalik (uudsed, meetodid jm) 

 Täiendusõppes osalemine inspireerib ja motiveerib tööd tegema 

 Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda ametikaaslastega 

teistest organisatsioonidest ja nendega… 

 Pidev täiendusõpe ja selle kaudu toimuv professionaalne areng on osa 

tänapäeva noorsootöötaja kutsest, ilma selleta ei saa… 

 Täiendusõpe on olnud vaheldus igapäevatööle 

 Vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid 

 Kolleeg on kiitnud konkreetset kursust/koolitust/programmi 

 Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt kutsestandardile 

(sisemine ajend) 

 Uuenenud nõudmised noorsootööle 

 Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi oma kolleege paremini 

tundma õppida ja nendega koos aega veeta 

 Kohustusliku täiendusõppe läbimise tundide arvu täitmise vajadus 
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 Kvalifikatsioonile vastamise nõude tõttu (väline ajend) 

 Juhtkond on rangelt soovitanud 

 Muu: _____________________ 

 

17. Milline täiendusõppe meetod on Sulle sobivaim? Vali kuni KOLM kõige sobivamat 

varianti! * 
Täiendusõpe - erialaneharidus, -koolitus, -seminar vms. Kui valisid vastuseks "Muu", siis palun 

täpsusta, milline meetod konkreetselt.  

 Teistelt noorsootöötajatelt õppimine (kogemuse jagamine) 

 Koolitused 

 Temaatilised töötoad 

 Õppereisid,- visiidid (Eestis ja väljaspool) 

 Seminarid ja konverentsid 

 Iseseisev õppimine (lugemine, internatist nippide leidmine jms.) 

 Konsulteerimine (mentorlus) 

 Individuaalne arengunõustamine 

 Tasemeõpe (formaalharidus süsteemis) 

 Muu: _____________________ 

 

18. Mis on takistanud Sind mõnel koolitusel osalemisest? * 
 pole 

sellele 

mõelnud 

ei ole 

takistus 

 

takistab 

 

suurim 

takistus 

Informatsiooni puudus - ma ei tea, et mind huvitavat 

koolitust, mulle sobivas vormis kusagil läbi viidaks. 

    

Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida     

Asendaja leidmine koolitusel viibimise ajaks on 

keeruline 

    

Rahaliste vahendite puudus (koolitus või sõit on 

kallis) 

    

Toimumise koht (koolitused toimuvad kodukohast 

kaugel) 

    

Mulle sobivate teemadega koolituste puudumine     

Perekondlikud põhjused     

Kõik koolitused on täis, kui mina tahan registreerida     

Koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele ma 

ei vasta 

    

Tööandjalt on raske saada luba osalemiseks     

 

19. Kust saad Sa informatsiooni koolituste toimumise kohta? Vali kuni KAKS kõige enam 

kasutatavat varianti. * 
Kui valisid vastuseks "Muu", siis palun täpsusta, milline kanal konkreetselt.  

 E-kirjad (otsepostitused) 

 Tööandja edastab 

 Internetist (nt. www.mitteformaalne.ee) 

 Kaastöötajatelt 

 Ei saagi, info puudub 

 Muu: _____________________ 

 

 

 

20. Millistel teemadel enesetäiendust Sa kõige enam vajaksid? * 

https://www.google.com/url?q=http://www.mitteformaalne.ee&sa=D&ust=1580839600696000&usg=AFQjCNEbLkvWJCky57sST4TYpU3AOLePZQ
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 ma ei vaja 

seda 

teadmist/ 

oskust 

kasutan - 

teadmine 

on olemas 

kasutan - 

vajan 

regulaarset 

täiendust 

täna ei 

kasuta 

aga 

tahan 

osata 

osaleksin 

kindlasti 

selle teema 

koolitusel 

Avatud noorsootöö meetodid      

Noorte kaasamine      

Noorte probleemide ära tundmine 

ja õigete koostööpartnerite 

leidmine 

     

Noorte toetamine nende isiklikus 

arengus 

     

Erinevate sihtgrupini jõudmine      

Ealised iseärasused, millega tuleb 

töös noortega arvestada 

     

Noortega noortele ürituse 

korraldamine 

     

Infotehnoloogia vahendite 

kasutamine noorte programmides 

     

Praktilised tegevused (uued 

mängud, meisterdused jms.) 

     

Noorte suunamine, nõustamine      

Projekti kirjutamine ja teostamine      

Kultuuride vahelised erinevused      

Suhtlemise ja käitumise 

psühholoogia 

     

Avalikkusega suhtlemine, kuidas 

teha noortekeskus nähtavaks, 

kuidas kajastada noortekeskuse 

tegevust 

     

Rahvusvahelise noorteprojekti 

ettevalmistamine ja teostamine 

     

Noorsootöötaja kutse-eetika      

Keskkonda säästev käitumine      

 

21. Millised tegurid motiveerivad Sind kõige enam ennast täiendama? * 

 
 demotiveeriv ei 

motiveeri 

motiveerib 

natuke 

motiveerib 

 

oluline 

motivaator 

Isiklik temaatiline huvi 

(isiklik areng) 

     

Noorte huvi (nt. 

rahvusvahelised projektid 

vm) 

     

Koolitus on kodu 

maakonnas 

     

Koolitus toimub Tallinnas      

Koolitus on kaugemal 

(Pärnus, Haapsalus vm.) 

     

Koolitus on tasuta      

Koolitus kestab ühe päeva      

Koolitus kestab mitu päeva 

(ööbimisega) 

     

Töötasu on seotud erialase 

hariduse või kutsega 

     

Koolitusel osalemise ajaks 

on olemas asendaja 
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Tänan Sind, et Sa leidsid aja ning vastasid minu magistritöö uurimistöö küsimustele! 
Loome üheskoos Järvamaal ja Lääne-Virumaal paremad tingimused noorsootöötajate täiendkoolituseks! 

 

Üks väike küsimus on veel. 

Kas Sa oleksid nõus osalema fookusgrupi intervjuul, mis tooks veelgi enam esile 

noorsootöötajate kogemused ? 
Fookusgrupi intervjuul räägime taaskord noorsootöötajate koolitusmotivatsioonist, teie kogemustest ja praktikatest 

ning vajadustest. Mis on fookusgrupi intervjuu? Rühmaintervjuu, millel on kindel, küllalt kitsas teemafookus 

(noorsootöötajate koolitusmotivatsioon) ning eesmärk on saavutada vestluses osalevate inimeste omavaheline 

arutelus osalemise toetus. 

 Jah 

 Ei 

Kui Sa vastasid jah, palun lisa mulle oma nimi, e-postiaadress ja/või telefoninumber. 
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LISA 2 FOOKUSGRUPI INTERVJUUKAVA 

a) Sissejuhatus – minu ja minu magistritöö teema tutvustus. 

Tänan, et olete valmis osalema minu magistritöö fookusgrupi intervjuus! 

b) Osalejate tutvustamine 

c) Kohtumise plaani tutvustus, ajaline ressurss  

d) Eetiline aspekt: Vestluses osalemine on anonüümne. Meie vestlus 

lindistatakse, transkribeeritakse ning kodeeritakse.  

e) Fookusgrupi mõtte tutvustus – soovin, et te omavahel räägite oma 

koolituskogemustest, motivaatoritest ja segajatest. Teie arutlete ja mina esitan 

täpsustavaid või veidi teemat toetavaid küsimusi. 

NB! Pole õigeid ja valesid vastuseid, on teie tunnetus/arvamus ja kogemus. 

f) Intervjuu  

SISSEJUHATAV 

KÜSIMUS 

Rääkige palun milline oli viimane koolitusel osalemise kogemus? 

(Koolituse teema, sihtgrupp, toimumise kohta?) 

ÜLEMINEKU 

KÜSIMUS 

Nimeta mõni uus teadmine/oskus, mida oled saanud peale nimetatud 

koolitust kasutada? 
 

ÜLEMINEKU 

KÜSIMUS 

Kui sa mõtled erinevatele koolitustele, millel oled osalenud, kas on 

mõni, mis on Sinu tööd kõige enam mõjutanud? 

TEMAATILISED 

KÜSIMUSED 

(põhinevad 

teooriatel ja 

ankeetküsitlusel) 

1. Kas  noorsootöötaja peab ennast koolitama? Miks?  

2. Kuidas  tunnete, kas tänane noorsootöötajate 

koolitussüsteem on piisav / kas sellega võib rahul olla? 

(täpsustavküsimus: miks ..?, Kuidas…?)  

3. Küsitluse järgi on suurim motivaator koolitustel osalemisel 

sisemine motivatsioon ehk isiklik  „olen tunnetanud vajadust 

teadmisi ja oskusi täiendada“. Mille järgi valite endale sobiva 

koolituse teema? (täpsustamiseks: näiteks on olemas probleem, mille 

lahendamiseks otsite sobiva koolituse või vaatate koolituste kavast, mis võiks olla 

huvitav?) 

4. Küsitluse järgi on Lääne-Virumaa ja Järvamaa 

noorsootöötajate suurimateks koolitustel osalemise takistusteks 

„Ajapuudus“, „Toimumise koht“ ja „Asendaja leidmine“. Milline 
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oleks teie arvates parim võimalus nimetatud takistuste 

eemaldamiseks? 

5. Millised koolituse- või õppemeetodid on teile kui 

noorsootöötajale professionaalset arengut arvestades sobivaimad? 

6. Kui te oma õppimise peale mõtlete, siis mis teid enim 

õppimise juures aitab? 

7.  Kui tihti või kas üldse te teadlikult oma õpitu reflekteerimi-

sele või analüüsimisele tähelepanu pöörate? 

8. Millised tegurid motiveerivad kõige enam teid kui 

noorsootöötajat ennast regulaarselt täiendama? 

9. Kuidas te tunnete – kas teie tööandja, kollektiiv või asutus 

toetab koolitustel osalemist? (täpsustavküsimus: Kuidas seda tehakse? Mida 

lubatakse ja võimaldatakse?) 

10. Mis koolituse teema oleks teile tänases hetkes kõige 

päevakajalisem? (täpsustavküsimus: Miks… või kuidas…? ) 

11. Tööandjad kasutavad arenguvestlust või aastavestlust, mille 

raames toimub ka nn arenguplaani koostamine. Kas teil on selline 

kogemus? Kui jah, siis mis tunne on planeerida oma arengutegevust 

vastavalt arenguplaanile? 

KOKKUVÕTE Oleme täna rääkinud teiega kui noorsootöötajatega 

koolituskogemusest ja erialase arengu motivaatoritest. Mõelge oma 

kogemustele ja meie tänastele aruteludele tagasi ja mis te arvate, 

mida saaksime teha noorsootöötajate koolitussüsteemi 

parandamiseks? 

JÄRELDAV 

KÜSIMUS 

Kas on veel midagi, millest  oleksime pidanud rääkima? 

Või tahab keegi midagi küsida? 

 

g) uurida, kuidas nende arvates sessioon töötas. Väljendada neile oma tänu.  

Annan teada, millal ja kuidas saab minu  töö tulemustega tutvuda.  

 

INTERVJUU KÄIGUS VÕIB ESITADA:  

täpsustavaid küsimusi: 

"Kas saate öelda rohkem selle kohta, mida te mulle just rääkisite?“ 

„Kas te võiksite tuua mulle selle teema kohta natuke rohkem näiteid?“  
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„Kuidas te sellele reageerisite?“ 

„Mida te selle all silmas peate?“ 

otseseid küsimusi: 

„Mis juhtus?“  

„Millal see juhtus?“ 

„Kuidas see juhtus?“  

„Kus see juhtus?“  

„Kuidas te osalesite? selles?“  

„Mis see sinu jaoks oli?“  

kaudseid küsimusi: 

„Kas te arvate, et teistel on sarnane kogemus/arvamus?“ 

„Mis teised siin grupis … (teemast) arvavad? 

tõlgendavaid küsimusi: 

„Kas ma sain õigesti aru…?“ 

„Kas Sa mõtled, et …?“ 
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LISA 3 KORRELATSIOONI ANALÜÜSI TULEMUSTE ESITAMINE 

1. Korrelatsiooni tulemuste esitamine 

Tabel 1 Spearmani korrelatsioonanalüüsi tulemused 

Tunnus 1 Tunnus 2 

Korrelatsiooni

-kordaja (ρ) 

Statistiline 

olulisus (p) 

Vanus K 14 Viimane koolitusel osalemine 0,287 p>0,05 

K 17. Sobivaim täiend õppe meetod   

Teistelt noorsootöötajatelt õppimine  -0,115 p>0,05 

Koolitused -0,147 p>0,05 

Temaatilised töötoad 0,023 p<0,05 

Õppereisid, -visiidid  0,011 p<0,05 

Seminarid ja konverentsid -0,319 p>0,05 

Iseseisev õppimine  0,392 p>0,05 

Konsulteerimine  -0,169 p>0,05 

Individuaalne arengunõustamine 0,159 p>0,05 

Tasemeõpe  0,038 p<0,05 

Muu - vebinarid 0,188 p>0,05 

K. 18 Koolitustel osalemise takistused   

Informatsiooni puudus – ma ei tea, et mind huvitavat 

koolitust, mulle sobivas vormis kusagil läbi viidaks. 
-0,068 p>0,05 

Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida 0,159 p>0,05 

Asendaja leidmine koolitusel viibimise ajaks on 

keeruline 
0,148 p>0,05 

Rahaliste vahendite puudus (koolitus või sõit on kallis) 0,208 p>0,05 

Toimumise koht (koolitused toimuvad kodukohast 

kaugel) 
0,070 p>0,05 

Mulle sobivate teemadega koolituste puudumine 0,062 p>0,05 

Perekondlikud põhjused 0,113 p>0,05 

Kõik koolitused on täis, kui mina tahan registreerida 0,229 p>0,05 

Koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele ma 

ei vasta 
-0,250 p>0,05 

Tööandjalt on raske saada luba osalemiseks 0,180 p>0,05 

19. Info kanalid koolituste kohta   

E-kirjad (otsepostitused) 0,094 p>0,05 

Internetist (nt www.mitteformaalne.ee) -0,061 p>0,05 

Kaastöötajatelt -0,011 p<0,05 

Tööandja edastab -0,291 p>0,05 

20. Vajalikud koolitus teemad   

Avatud noorsootöö meetodid -0,170 p>0,05 

Noorte kaasamine -0,141 p>0,05 

Noorte probleemide ära tundmine ja õigete 

koostööpartnerite leidmine 
-0,116 p>0,05 

Noorte toetamine nende isiklikus arengus -0,073 p>0,05 

Erinevate sihtgrupini jõudmine -0,178 p>0,05 

Ealised iseärasused, millega tuleb töös noortega 

arvestada 
-0,035 p<0,05 

Noortega noortele ürituse korraldamine -0,109 p>0,05 

Infotehnoloogia vahendite kasutamine noorte 

programmides 
-0,355 p>0,05 

Praktilised tegevused (uued mängud, meisterdused 

jms) 
0,012 p<0,05 

Noorte suunamine, nõustamine -0,351 p>0,05 

Projekti kirjutamine ja teostamine 0,012 p<0,05 

Kultuuride vahelised erinevused 0,093 p>0,05 

https://www.google.com/url?q=http://www.mitteformaalne.ee&sa=D&ust=1580839600696000&usg=AFQjCNEbLkvWJCky57sST4TYpU3AOLePZQ
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Suhtlemise ja käitumise psühholoogia -0,001 p<0,05 

Avalikkusega suhtlemine, kuidas teha noortekeskus 

nähtavaks, kuidas kajastada noortekeskuse tegevust 
-0,020 p<0,05 

Rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine ja 

teostamine 
-0,060 p>0,05 

Noorsootöötaja kutse-eetika 0,053 p>0,05 

Keskkonda säästev käitumine 0,254 p>0,05 

Tööstaaž 

 

K 14 Viimane koolitusel osalemine 0,113 p>0,05 

K 16 Täiendõppe motivatsioon   

Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega  0,179 p>0,05 

Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi 

täiendada 
-0,059 p>0,05 

Täiendusõppe teema tundub põnev 0,042 p<0,05 

Täiendusõppe teema on vajalik (uudsed, meetodid jm) 0,039 p<0,05 

Täiendusõppes osalemine inspireerib ja motiveerib 

tööd tegema 
-0,076 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda 

ametikaaslastega teistest organisatsioonidest ja 

nendega… 

0,091 p>0,05 

Pidev täiendusõpe ja selle kaudu toimuv 

professionaalne areng on osa tänapäeva noorsootöötaja 

kutsest, ilma selleta ei saa… 

0,091 p>0,05 

Täiendusõpe on olnud vaheldus igapäevatööle 0,179 p>0,05 

Vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid 0,100 p>0,05 

Kolleeg on kiitnud konkreetset 

kursust/koolitust/programmi 
-0,078 p>0,05 

Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile (sisemine ajend) 
-0,487 p>0,05 

Uuenenud nõudmised noorsootööle -0,052 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi oma 

kolleege paremini tundma õppida ja nendega koos aega 

veeta 

-0,082 p>0,05 

Kohustusliku täiendusõppe läbimise tundide arvu 

täitmise vajadus 
0,193 p>0,05 

Juhtkond on rangelt soovitanud 0,054 p>0,05 

K 17. Sobivaim täiendõppe meetod   

Teistelt noorsootöötajatelt õppimine  -0,050 p<0,05 

Koolitused -0,022 p>0,05 

Temaatilised töötoad 0,058 p>0,05 

Õppereisid, -visiidid  0,071 p>0,05 

Seminarid ja konverentsid -0,391 p>0,05 

Iseseisev õppimine  0,079 p>0,05 

Konsulteerimine  -0,145 p>0,05 

Individuaalne arengunõustamine 0,031 p<0,05 

Tasemeõpe  0,054 p>0,05 

Muu – vebinarid 0,054 p>0,05 

K. 18 Koolitustel osalemise takistused   

Informatsiooni puudus – ma ei tea, et mind huvitavat 

koolitust, mulle sobivas vormis kusagil läbi viidaks. 
-0,186 p>0,05 

Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida 0,111 p>0,05 

Asendaja leidmine koolitusel viibimise ajaks on 

keeruline 
-0,053 p>0,05 

Rahaliste vahendite puudus (koolitus või sõit on kallis) 0,147 p>0,05 

Toimumise koht (koolitused toimuvad kodukohast 

kaugel) 
0,239 p>0,05 

Mulle sobivate teemadega koolituste puudumine 0,075 p>0,05 

Perekondlikud põhjused -0,013 p<0,05 

Kõik koolitused on täis, kui mina tahan registreerida 0,087 p>0,05 
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Koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele ma 

ei vasta 
-0,117 p>0,05 

Tööandjalt on raske saada luba osalemiseks 0,325 p>0,05 

20. Vajalikud koolitus teemad   

Avatud noorsootöö meetodid -0,452 p>0,05 

Noorte kaasamine -0,228 p>0,05 

Noorte probleemide ära tundmine ja õigete 

koostööpartnerite leidmine 
-0,200 p>0,05 

Noorte toetamine nende isiklikus arengus -0,195 p>0,05 

Erinevate sihtgrupini jõudmine -0,237 p>0,05 

Ealised iseärasused, millega tuleb töös noortega 

arvestada 
-0,180 p>0,05 

Noortega noortele ürituse korraldamine -0,159 p>0,05 

Infotehnoloogia vahendite kasutamine noorte 

programmides 
0,019 p<0,05 

Praktilised tegevused (uued mängud, meisterdused 

jms.) 
-0,211 p>0,05 

Noorte suunamine, nõustamine -0,456 p>0,05 

Projekti kirjutamine ja teostamine -0,289 p>0,05 

Kultuuride vahelised erinevused -0,176 p>0,05 

Suhtlemise ja käitumise psühholoogia -0,180 p>0,05 

Avalikkusega suhtlemine, kuidas teha noortekeskus 

nähtavaks, kuidas kajastada noortekeskuse tegevust 
-0,208 p>0,05 

Rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine ja 

teostamine 
-0,303 p>0,05 

Noorsootöötaja kutse-eetika -0,086 p>0,05 

Keskkonda säästev käitumine 0,019 p<0,05 

21. Enese täiendust toetavad tegurid   

Isiklik temaatiline huvi (isiklik areng) -0,032 p<0,05 

Noorte huvi (nt. rahvusvahelised projektid vm) -0,073 p>0,05 

Koolitus on kodu maakonnas -0,067 p>0,05 

Koolitus toimub Tallinnas -0,170 p>0,05 

Koolitus on kaugemal (Pärnus, Haapsalus vm.) 0,017 p<0,05 

Koolitus on tasuta -0,141 p>0,05 

Koolitus kestab ühe päeva -0,107 p>0,05 

Koolitus kestab mitu päeva (ööbimisega) -0,044 p<0,05 

Töötasu on seotud erialase hariduse või kutsega 0,033 p<0,05 

Koolitusel osalemise ajaks on olemas asendaja -0,244 p>0,05 

Kollektiivi 

suurus 

K 14 Viimane koolitusel osalemine 0,100 p>0,05 

K 16 Täiendõppe motivatsioon   

Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega 0,074 p>0,05 

Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi 

täiendada 
-0,055 p>0,05 

Täiendusõppe teema tundub põnev -0,069 p>0,05 

Täiendusõppe teema on vajalik (uudsed, meetodid jm) 0,251 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine inspireerib ja motiveerib 

tööd tegema 
0,019 p<0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda 

ametikaaslastega teistest organisatsioonidest ja 

nendega… 

0,027 p<0,05 

Pidev täiendusõpe ja selle kaudu toimuv 

professionaalne areng on osa tänapäeva noorsootöötaja 

kutsest, ilma selleta ei saa… 

-0,133 p>0,05 

Täiendusõpe on olnud vaheldus igapäevatööle -0,194 p>0,05 

Vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid -0,069 p>0,05 

Kolleeg on kiitnud konkreetset 

kursust/koolitust/programmi 
-0,017 p<0,05 
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Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile (sisemine ajend) 
0,091 p>0,05 

Uuenenud nõudmised noorsootööle 0,315 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi oma 

kolleege paremini tundma õppida ja nendega koos aega 

veeta 

-0,062 p>0,05 

Kohustusliku täiendusõppe läbimise tundide arvu 

täitmise vajadus 
0,182 p>0,05 

Juhtkond on rangelt soovitanud -0,105 p>0,05 

K. 18 Koolitustel osalemise takistused   

Informatsiooni puudus – ma ei tea, et mind huvitavat 

koolitust, mulle sobivas vormis kusagil läbi viidaks. 
0,092 p>0,05 

Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida 0,103 p>0,05 

Asendaja leidmine koolitusel viibimise ajaks on 

keeruline 
-0,069 p>0,05 

Rahaliste vahendite puudus (koolitus või sõit on kallis)  -0,089 p>0,05 

Toimumise koht (koolitused toimuvad kodukohast 

kaugel) 
-0,124 p>0,05 

Mulle sobivate teemadega koolituste puudumine 0,205 p>0,05 

Perekondlikud põhjused 0,128 p>0,05 

Kõik koolitused on täis, kui mina tahan registreerida 0,075 p>0,05 

Koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele ma 

ei vasta 
-0,132 p>0,05 

Tööandjalt on raske saada luba osalemiseks 0,120 p>0,05 

19. Info kanalid koolituste kohta   

E-kirjad (otsepostitused) -0,035 p<0,05 

Tööandja edastab 0,023 p<0,05 

Internetist (nt. www.mitteformaalne.ee) -0,011 p<0,05 

Kaastöötajatelt -0,166 p>0,05 

21. Enese täiendust toetavad tegurid   

Isiklik temaatiline huvi (isiklik areng) 0,092 p>0,05 

Noorte huvi (nt. rahvusvahelised projektid vm) 0,206 p>0,05 

Koolitus on kodu maakonnas -0,097 p>0,05 

Koolitus toimub Tallinnas 0,223 p>0,05 

Koolitus on kaugemal (Pärnus, Haapsalus vm.) 0,203 p>0,05 

Koolitus on tasuta -0,094 p>0,05 

Koolitus kestab ühe päeva 0,013 p<0,05 

Koolitus kestab mitu päeva (ööbimisega) 0,242 p>0,05 

Töötasu on seotud erialase hariduse või kutsega 0,170 p>0,05 

Koolitusel osalemise ajaks on olemas asendaja 0,114 p>0,05 

NK 

külastavate 

noorte arv 

K 14 Viimane koolitusel osalemine -0,165 p>0,05 

K 15 Tööandja täiendõppe soodustajana   

Jah, võin osaleda igal koolitusel, mille järgi ise 

vajadust tunnen 
-0,055 p>0,05 

Jah, tööandja suunab mind 1–2 korda aastas mõnele 

koolitusele, millest on organisatsioonile tuge  
0,169 p>0,05 

Jah, meil on olemas isiklik koolitusprogramm ja 

vastavalt sellele otsin endale koolitusi 
-0,123 p>0,05 

Ei, me ei ole sellest tööandjaga kunagi rääkinud  -0,123 p>0,05 

Ei, kuna mind ei asenda keegi ja mul ei ole lubatud 

noortekeskust kinni panna 
0,055 p>0,05 

Ei, kuna ma ei ole koolitusel osalemisest huvitatud  - - 

K 16 Täiendõppe motivatsioon   

Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega 0,015 p<0,05 

Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi 

täiendada 
-0,146 p>0,05 

Täiendusõppe teema tundub põnev 0,143 p>0,05 

Täiendusõppe teema on vajalik (uudsed, meetodid jm) 0,230 p>0,05 

https://www.google.com/url?q=http://www.mitteformaalne.ee&sa=D&ust=1580839600696000&usg=AFQjCNEbLkvWJCky57sST4TYpU3AOLePZQ
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Täiendusõppes osalemine inspireerib ja motiveerib 

tööd tegema 
0,044 p<0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda 

ametikaaslastega teistest organisatsioonidest ja 

nendega… 

0,060 p>0,05 

Pidev täiendusõpe ja selle kaudu toimuv 

professionaalne areng on osa tänapäeva noorsootöötaja 

kutsest, ilma selleta ei saa… 

0,115 p>0,05 

Täiendusõpe on olnud vaheldus igapäevatööle 0,043 p<0,05 

Vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid -0,325 p>0,05 

Kolleeg on kiitnud konkreetset 

kursust/koolitust/programmi 
-0,029 p<0,05 

Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile (sisemine ajend) 
-0,090 p>0,05 

Uuenenud nõudmised noorsootööle 0,115 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi oma 

kolleege paremini tundma õppida ja nendega koos aega 

veeta 

0,095 p>0,05 

Kohustusliku täiendusõppe läbimise tundide arvu 

täitmise vajadus 
0,197 p>0,05 

Juhtkond on rangelt soovitanud 0,123 p>0,05 

20. Vajalikud koolitusteemad   

Avatud noorsootöö meetodid -0,180 p>0,05 

Noorte kaasamine 0,250 p>0,05 

Noorte probleemide ära tundmine ja õigete 

koostööpartnerite leidmine 
-0,124 p>0,05 

Noorte toetamine nende isiklikus arengus -0,236 p>0,05 

Erinevate sihtgrupini jõudmine -0,142 p>0,05 

Ealised iseärasused, millega tuleb töös noortega 

arvestada 
-0,122 p>0,05 

Noortega noortele ürituse korraldamine -0,187 p>0,05 

Infotehnoloogia vahendite kasutamine noorte 

programmides 
-0,126 p>0,05 

Praktilised tegevused (uued mängud, meisterdused 

jms.) 
-0,156 p>0,05 

Noorte suunamine, nõustamine -0,014 p<0,05 

Projekti kirjutamine ja teostamine -0,126 p>0,05 

Kultuuride vahelised erinevused -0,499 p>0,05 

Suhtlemise ja käitumise psühholoogia -0,092 p>0,05 

Avalikkusega suhtlemine, kuidas teha noortekeskus 

nähtavaks, kuidas kajastada noortekeskuse tegevust 
-0,098 p>0,05 

Rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine ja 

teostamine 
-0,057 p>0,05 

Noorsootöötaja kutse-eetika -0,182 p>0,05 

Keskkonda säästev käitumine -0,232 p>0,05 

21. Enese täiendust toetavad tegurid   

Isiklik temaatiline huvi (isiklik areng) 0,097 p>0,05 

Noorte huvi (nt. rahvusvahelised projektid vm) -0,007 p<0,05 

Koolitus on kodu maakonnas -0,309 p>0,05 

Koolitus toimub Tallinnas -0,058 p>0,05 

Koolitus on kaugemal (Pärnus, Haapsalus vm.) -0,061 p>0,05 

Koolitus on tasuta -0,116 p>0,05 

Koolitus kestab ühe päeva -0,316 p>0,05 

Koolitus kestab mitu päeva (ööbimisega) 0,102 p>0,05 

Töötasu on seotud erialase hariduse või kutsega 0,162 p>0,05 

Koolitusel osalemise ajaks on olemas asendaja -0,045 p<0,05 
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2. Gruppide võrdlemise tulemuste esitamine – Mann-Whitney U-test 

Tabel 2. Erialase haridusega ja ilma erialase hariduseta noorsootöötajate vastuste 

võrdlus (Mann-Whitney U-testi tulemused) 

Tunnus 
U p 

Statistiline 

olulisus  (p) 

14. Viimane koolitusel osalemine 88,500 0,828 p>0,05 

K 16 Täiendõppe motivatsioon    

Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega 97,500 0,914 p>0,05 

Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi 

täiendada 
70,000 0,185 p>0,05 

Täiendusõppe teema tundub põnev 87,500 0,574 p>0,05 

Täiendusõppe teema on vajalik (uudsed, meetodid jm) 95,000 0,834 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine inspireerib ja motiveerib tööd 

tegema 
97,500 0,916 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda 

ametikaaslastega teistest organisatsioonidest ja nendega…  
90,000 0,677 p>0,05 

Pidev täiendusõpe ja selle kaudu toimuv professionaalne 

areng on osa tänapäeva noorsootöötaja kutsest, ilma 

selleta ei saa… 

92,500 0,724 p>0,05 

Täiendusõpe on olnud vaheldus igapäevatööle 90,000 0,652 p>0,05 

Vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid 90,000 0,464 p>0,05 

Kolleeg on kiitnud konkreetset kursust/koolitust/ 

programmi 
92,500 0,531 p>0,05 

Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile (sisemine ajend) 
67,500 0,135 p>0,05 

Uuenenud nõudmised noorsootööle 92,500 0,646 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi oma kolleege 

paremini tundma õppida ja nendega koos aega veeta 
90,000 0,507 p>0,05 

Kohustusliku täiendusõppe läbimise tundide arvu täitmise 

vajadus 
97,500 0,724 p>0,05 

Juhtkond on rangelt soovitanud 97,500 0,724 p>0,05 

K 17. Sobivaim täiend õppe meetod    

Teistelt noorsootöötajatelt õppimine  80,000 0,390 p>0,05 

Koolitused 87,500 0,565 p>0,05 

Temaatilised töötoad 100,000 1,000 p>0,05 

Õppereisid,- visiidid  90,000 0,677 p>0,05 

Seminarid ja konverentsid 90,000 0,646 p>0,05 

Iseseisev õppimine  85,000 0,358 p>0,05 

Konsulteerimine  95,000 0,774 p>0,05 

Individuaalne arengunõustamine 87,500 0,360 p>0,05 

Tasemeõpe  80,000 0,005 p<0,05 

Muu - vebinarid 97,500 0,724 p>0,05 

K. 18 Koolitustel osalemise takistused    

Informatsiooni puudus - ma ei tea, et mind huvitavat 

koolitust, mulle sobivas vormis kusagil läbi viidaks. 
87,000 0,581 p>0,05 

Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida 30,000 0,007 p<0,05 

Asendaja leidmine koolitusel viibimise ajaks on keeruline 75,000 0,336 p>0,05 

Rahaliste vahendite puudus (koolitus või sõit on kallis)  86,000 0,536 p>0,05 

Toimumise koht (koolitused toimuvad kodukohast kaugel) 77,500 0,378 p>0,05 

Mulle sobivate teemadega koolituste puudumine 100,000 1,000 p>0,05 

Perekondlikud põhjused 95,000 0,816 p>0,05 

Kõik koolitused on täis, kui mina tahan registreerida 67,000 0,123 p>0,05 

Koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele ma ei 

vasta 
97,500 0,919 p>0,05 

Tööandjalt on raske saada luba osalemiseks 92,500 0,667 p>0,05 

20. Vajalikud koolitus teemad    
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Avatud noorsootöö meetodid 56,000 0,093 p>0,05 

Noorte kaasamine 85,500 0,576 p>0,05 

Noorte probleemide ära tundmine ja õigete 

koostööpartnerite leidmine 
79,500 0,429 p>0,05 

Noorte toetamine nende isiklikus arengus 90,500 0,719 p>0,05 

Erinevate sihtgrupini jõudmine 66,000 0,189 p>0,05 

Ealised iseärasused, millega tuleb töös noortega arvestada 66,000 0,198 p>0,05 

Noortega noortele ürituse korraldamine 84,500 0,558 p>0,05 

Infotehnoloogia vahendite kasutamine noorte 

programmides 
97,500 0,926 p>0,05 

Praktilised tegevused (uued mängud, meisterdused jms.) 78,000 0,409 p>0,05 

Noorte suunamine, nõustamine 41,000 0,025 p<0,05 

Projekti kirjutamine ja teostamine 80,500 0,461 p>0,05 

Kultuuride vahelised erinevused 86,000 0,603 p>0,05 

Suhtlemise ja käitumise psühholoogia 79,000 0,417 p>0,05 

Avalikkusega suhtlemine, kuidas teha noortekeskus 

nähtavaks, kuidas kajastada noortekeskuse tegevust 
97,500 0,925 p>0,05 

Rahvusvahelise noorteprojekti ettevalmistamine ja 

teostamine 
76,500 0,380 p>0,05 

Noorsootöötaja kutse-eetika 65,500 0,186 p>0,05 

Keskkonda säästev käitumine 56,500 0,103 p>0,05 

 

Tabel 3. Erialase kutse või osakutsega ja ilma erialase kutse või osakutsega 

noorsootöötajate vastuste võrdlus (Mann-Whitney U-testi tulemused) 

Tunnus U P P 

K 14 Viimane koolitusel osalemine 75,500 0,976 p>0,05 

K 15 Tööandja täiendõppe soodustajana    

Jah, võin osaleda igal koolitusel, mille järgi ise vajadust 

tunnen 
68,000 0,374 p>0,05 

Jah, tööandja suunab mind 1-2 korda aastas mõnele 

koolitusele, millest on organisatsioonile tuge 
74,000 0,518 p>0,05 

Jah, meil on olemas isiklik koolitusprogramm ja vastavalt 

sellele otsin endale koolitusi 
80,000 0,755 p>0,05 

Ei, me ei ole sellest tööandjaga kunagi rääkinud 80,000 0,755 p>0,05 

Ei, kuna mind ei asenda keegi ja mul ei ole lubatud 

noortekeskust kinni panna 
80,000 0,755 p>0,05 

Ei, kuna ma ei ole koolitusel osalemisest huvitatud 82,000 1,000 p>0,05 

K 16 Täiendõppe motivatsioon    

Soovin hoida ennast kursis oma valdkonna arengutega 71,000 0,601 p>0,05 

Olen tunnetanud vajadust oma teadmisi ja oskusi 

täiendada 
74,000 0,714 p>0,05 

Täiendusõppe teema tundub põnev 54,000 0,164 p>0,05 

Täiendusõppe teema on vajalik (uudsed, meetodid jm) 77,000 0,817 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine inspireerib ja motiveerib tööd 

tegema 
75,000 0,744 p>0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi tutvuda 

ametikaaslastega teistest organisatsioonidest ja nendega…  
60,500 0,322 p>0,05 

Pidev täiendusõpe ja selle kaudu toimuv professionaalne 

areng on osa tänapäeva noorsootöötaja kutsest, ilma 

selleta ei saa… 

80,500 0,938 p>0,05 

Täiendusõpe on olnud vaheldus igapäevatööle 76,500 0,784 p>0,05 

Vajadus kasutada uusi digilahendusi või tehnoloogiaid 74,000 0,518 p>0,05 

Kolleeg on kiitnud konkreetset kursust/ koolitust/ 

programmi 
76,000 0,580 p>0,05 

Soovist omandada noorsootöötaja kutse vastavalt 

kutsestandardile (sisemine ajend) 
78,500 0,859 p>0,05 
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Uuenenud nõudmised noorsootööle 49,000 0,025 p<0,05 

Täiendusõppes osalemine pakub võimalusi oma kolleege 

paremini tundma õppida ja nendega koos aega veeta 
72,000 0,464 p>0,05 

Kohustusliku täiendusõppe läbimise tundide arvu täitmise 

vajadus 
80,000 0,755 p>0,05 

Juhtkond on rangelt soovitanud 80,000 0,755 p>0,05 

 

3. Gruppide võrdlemise tulemuste esitamine Kruskal-Wallise test 

Tabel 4. Erinevat organisatsiooni haldamise tüüpi (1. kohalik omavalitsus (otse 

alluvusega), 2. kohaliku omavalitsuse asutus (noortekeskus ühendava asutusena), 3. muu 

kohaliku omavalitsuse asutus (kultuurimaja, kool või mõni muu asutus, mille all 

noortekeskus tegutseb) 4. MTÜ või seltsing) noortekeskuses töötavate noorsootöötajate 

vastuste võrdlus (Kruskal-Wallise testi tulemused) 

Tunnus H p p>/< 

K 14 Viimane koolitusel osalemine 6,472 0,091 p>0,05 

K 15 Tööandja täiendõppe soodustajana    

Jah, võin osaleda igal koolitusel, mille järgi ise vajadust 

tunnen 
1,199 0,753 p>0,05 

Jah, tööandja suunab mind 1-2 korda aastas mõnele 

koolitusele, millest on organisatsioonile tuge 
2,175 0,537 p>0,05 

Jah, meil on olemas isiklik koolitusprogramm ja vastavalt 

sellele otsin endale koolitusi 
2,214 0,529 p>0,05 

Ei, me ei ole sellest tööandjaga kunagi rääkinud 2,214 0,529 p>0,05 

Ei, kuna mind ei asenda keegi ja mul ei ole lubatud 

noortekeskust kinni panna 
1,143 0,767 p>0,05 

Ei, kuna ma ei ole koolitusel osalemisest huvitatud - -  

K. 18 Koolitustel osalemise takistused    

Informatsiooni puudus - ma ei tea, et mind huvitavat 

koolitust, mulle sobivas vormis kusagil läbi viidaks. 
3,724 0,293 p>0,05 

Ajapuudus – ei ole võimalik töölt eemal viibida 1,174 0,759 p>0,05 

Asendaja leidmine koolitusel viibimise ajaks on keeruline 1,618 0,655 p>0,05 

Rahaliste vahendite puudus (koolitus või sõit on kallis)  4,821 0,185 p>0,05 

Toimumise koht (koolitused toimuvad kodukohast kaugel) 2,707 0,439 p>0,05 

Mulle sobivate teemadega koolituste puudumine 2,958 0,398 p>0,05 

Perekondlikud põhjused 2,993 0,393 p>0,05 

Kõik koolitused on täis, kui mina tahan registreerida 0,743 0,863 p>0,05 

Koolitustel on eeldused (staaž, kutse vm), millele ma ei 

vasta 
8,369 0,039 p<0,05 

Tööandjalt on raske saada luba osalemiseks 1,130 0,770 p>0,05 

K 19. Infokanalid koolituste kohta    

E-kirjad (otsepostitused) 2,043 0,564 p>0,05 

Tööandja edastab 2,533 0,471 p>0,05 

Internetist (nt. www.mitteformaalne.ee) 1,363 0,147 p>0,05 

Kaastöötajatelt 1,807 0,613 p>0,05 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.mitteformaalne.ee&sa=D&ust=1580839600696000&usg=AFQjCNEbLkvWJCky57sST4TYpU3AOLePZQ

