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SISU 
Lähtuvalt 2019–2022 hanke lähteülesannetest koostab Eesti ANK kord aastas 

lühianalüüsi tugiteenuses osalevate noorte profiilist, varasemalt tugiteenuses osalenud 
noorte tulemuslikkusest, tugiteenuse üldiste meetodite tulemuslikkusest ja peamistest 

märkamistest. Perioodi 2015–2022 analüüsi aluseks on 12057 unikaalse noore 
juhtumikaarti.   
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Sissejuhatus 
Nii globaalselt kui Eesti ühiskonnas on aina enam fookuses noored, kes ei õpi ega tööta. 
Ametkondlikus keeles1 kasutatakse sihtgrupi kohta terminit NEET-staatuses noor, mille puhul 
on kokku lepitud, et see tähistab 15–29-aastast mitteõppivat ja mittetöötavat noort, kes ei osale 
ka koolitusel (NEET – „not in education, employment or training“).  
 
Eestis oli selles sihtrühmas 2021.aasta lõpus 22 200 noort, mis on 2000 noort vähem, kui 
2020.aasta lõpus. Kuigi noorte, kes ei õpi ega tööta sihtrühma osatähtsus vastavas isikute 
rühmas veidi madalam kui 2020.aasta lõpus, on see siiski 15–24-aastaste noorte osakaalu osas 
tõusnud 9,6%lt 12,1%-ni. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on nimetatud määrad aga 
madalamad.2 
15–29-aastaste noorte töötuse määr on Eestis võrreldes 2020.aastaga langenud ja samas 2019. 
aastaga võrreldes endiselt kõrgem (2021- 10,9%, 2020- 12,6% ja 2019- 7,6%)3.   
	
NEET-staatuses ja -riskis noored tulid fookusesse 2012.aastal, kui iga kolmas noor Euroopas 
vanuses 15–29 oli haridusest või tööturult väljas4. Selleks, et NEET- staatuses noortest 
lähtuvaid tagajärgi nii noorele endale kui ka ühiskonnale ennetada, tekkis vajadus luua 
poliitiline instrument, mis aitaks kaasa liikmesriikide noorte jõudmisel haridusse või tööturule. 
Sellest lähtuvalt leppisid Euroopa Liidu liikmesriigid 2013.aastal kokku noortegarantii 
algatuse loomises.  
Noortegarantii on kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide võetud kohustus, millega iga 
liikmesriik tagab, et nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist 
lahkumist leiavad kõik alla 25-aastased noored endale sobiliku ja jätkusuutliku tööpakkumise, 
praktikapakkumise või haridustee jätkamise võimaluse. Noortegarantiid koordineerib 
Sotsiaalministeerium koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.5  
 
2020.aastal uuendati loodud noortegarantiid uue algatusega „Töösild – noorte tööhõive 
tugevdamine“, mille eesmärk on tagada alla 30-aastastele noortele nelja kuu jooksul pärast 
töötuks jäämist või formaalharidusest lahkumist kvaliteetne tööpakkumine, haridustee 
jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumine6. Tugevdatud Noortegarantii raames 
soovitakse pakutavate tegevuste ja teenustega vähendada noorte üldist tõrjutusriski, ennetada 
nende tööturult ja/või haridussüsteemist väljalangemist ning NEET-olukorda sattumist või 
sattumisel tagada võimalikult kiire ja sujuv naasmine haridussüsteemi või tööturule. Oluline 
muutus varasemaga oli vanusegrupi muutus, varasema 24 asemel on uus fookus suunatud kuni 

                                                        
1 Mascherini, M., Salvatore, L., Meierkord, A., & Jungblut, J. M. (2012). NEETs: Young people not in 
employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 
2 https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__sotsiaalne-terjutus-laekeni-indikaatorid__vaesus-ja-
ebaverdsus/LES39  
3 https://www.sm.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-uue-tegevuskava-mitteoppivate-ja-tootavate-noorte-
abistamiseks 
4 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en  
5 https://www.sm.ee/sites/default/files/noortegarantii_tugevdamise_tegevuskava_2022-2027.pdf 
6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/youth-employment-support_et 
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29-aastaste noorte toetamisele. Eestis kinnitati valitsuse poolt vastav Noortegarantii Eesti 
tegevuskava 29.04.2022.  
 
NEET-riskis ja -staatuses noorte toetamisega on seotud ka 2021.aastal valminud Haridus- ja 
Noorteameti korraldatud hanke „NEET-olukorras noortele toe pakkumiseks tuleviku 
koostöömudeli loomine teenusedisaini meetodil“ raames NEET-olukorras noortele toe 
pakkumise tulevikumudeli kirjeldus. Mudeli loomist rahastatati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi 
struktuuritoetuste vahenditest ning Haridus- ja Noorteameti eelarve kaudu haridus- ja 
teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine 
tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ 
elluviimiseks“ raames.7 Tulevikumudel toob esile lahendusviisi, kuidas erinevate osapoolte 
(noorsootöö valdkond, sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond, tervisevaldkond, siseturvalisuse 
valdkond ning töö- ja karjäärivaldkond koos erinevates valdkondades tugiteenuste 
pakkujatega) koostöös võimalikult tõhusalt toetada omavalitsuste tasandil NEET-riskis ja 
NEET-staatuses noori ning jõuda sihtrühma vaatest võimalikult sujuva protsessini. Mudeli 
üheks sisendit andnud osapooleks oli Eesti ANK Noorte Tugila meeskond.  
 
2022.aastal pakutakse üldiselt NEET-staatuses noortele tuge erinevate valdkondade ja 
tegevussuundade kaudu. Spetsiifiliste NEET-staatuses noorte tugiteenuste hulka kuuluvad 
“Noorte Tugila" ja "Hoog sisse". Mõlema tugiteenuse elluviimist on rahastatud Euroopa Liidu 
Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Haridus- ja Noorteameti eelarve kaudu 
tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.  
  
Lähtuvalt 2019–2022 hanke lähteülesannetest koostab Eesti ANK kord aastas lühianalüüsi 
tugiteenuses osalevate noorte profiilist, varasemalt tugiteenuses osalenud noorte 
tulemuslikkusest, tugiteenuse üldiste meetodite tulemuslikkusest ja peamistest märkamistest. 
Seoses pikaajaliste tugiteenuste hanke lõppemise, Tugevdatud Noortegarantii Eesti 
tegevuskava loomise ja NEET-staatuses noortele toe pakkumise tulevikumudeli valmimisega, 
analüüsitakse tugiteenustes toimunut pigem terve perioodi ulatuses, et mõista, kelleni ja kuidas 
on programm eelkõige jõudnud. See võimaldab analüüsida noortevaldkonna potentsiaali, 
millise tausta ja lahendusvajadustega noorteni on reaalne sellise lähenemisega jõuda.  Neid 
märkamisi saab edasises arendustöös arvestada.  
  
Analüüsi alusandmetena on kasutatud Noortekeskuste Logiraamatu juhtumikaarte, mis on 
tugiteenuse kirjeldamise tööriist noortega töötavatele spetsialistidele (vt eraldi Logiraamatu 
peatükki). Perioodi 2015–2022 analüüsi aluseks on 12057 unikaalse noore juhtumikaarti. 
Olenevalt noore hetkeseisust programmis ja juhtumikaartide täitmise ulatusest, võivad 
erinevates osades olla aluseks erinevad juhtumite arvud. Aluseks on võetud ainult need 
juhtumid, kus vastav info on spetsialisti poolt lisatud. Logiraamatu alusandmetes, kus 
spetsialist on noore kohta saanud teha mitu valikut, on vastav märkus analüüsi lisatud. Eelkõige 
on tegemist statistilise analüüsiga, mis annab taustainfot tugiteenustes osalenud noorte osas. 
  

                                                        
7 https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ngts 
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Logiraamatu juhtumikaart 
 
Noortekeskuste igapäevatöö kirjeldamiseks kasutatakse erinevaid viise, millest kõige enam 
kasutatakse noortekeskuste logiraamatut.  
  
Vastavalt noortekeskuste logiraamatu juhendile on noortekeskuste elektroonilise seiresüsteemi 
abil võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat, sealhulgas on logiraamat üles 
ehitatud serverile, kus talletuvad kõik sisestatud andmed ning mis ei sõltu seega kasutaja arvuti 
mahust.  
  
Noortekeskuste isiklikud andmed on nähtavad salasõna kaudu, üleüldised numbrilised andmed 
on nähtavad Noortekeskuse Logiraamatu omanikule, Eesti Avatud Noortekeskuste 
Ühendusele. Logiraamatu loomise tingis vajadus, et noortekeskused koguksid andmeid 
ühtemoodi, et saadud andmed oleksid tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks on 
tõenduspõhine statistika. Logiraamatus saab noorte osalusi, osalemise kestust ja tegevusi 
kirjeldada tegevussuundade (süsteemis nimetatakse kategooriad) kaudu nii avatud kui ka 
suletud gruppidena.  
 
2015.aastal loodi Noorte Tugila programmi tarbeks juhtumikaardi süsteem. Juhtumikaart on 
noorsootöötaja töövahend, milles talletakse kirjeldus tugiteenuses osalenud noorte kohta. Iga 
andmebaasi rida on kirje, mis koosneb konkreetset „juhtumit“ (isikut) iseloomustavatest 
andmeväljadest (tunnustest). 
 
Juhtumikaart on noore individuaalne kaart, mis võimaldab analüüsida teenusesse jõudnud 
noorte profiile ja tehtud tegevuste/teenuste mõju teenuse paremaks korraldamiseks. 
Juhtumikaardid on olnud NEET-staatuses noorte tugiteenuste aruannete tulemusindikaatorite 
jälgimise aluseks.  
 
Juhtumikaardi süsteemi sisestatavad andmed on longituudsed – ühe isiku kohta fikseeritakse 
ja sisestatakse tunnused erinevatel ajahetkedel. See võimaldab jälgida protsessi dünaamikat, 
sekkumiste/ tegevuste tulemuslikkust ja mõju. 

Analüüsi aluseks olevate sisestatud andmete kohta on oluline teada, et noore elektrooniline 
juhtumikaart on nähtav neile, kes selle noorega töötavad; logiraamatu juhtumikaardis on 
lubatud programmi põhimõtetest lähtuvalt jätta täitmata teatud andmevälju; süsteemi 
sisestatakse vaid need andmed, mis on antud noore poolt ja/või on kontrollitavad ja olukorras, 
kus noor annab andmed, mis hiljem osutuvad ebakorrektseks võib kustutada ja lisada uus info.  
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NEET-staatuses noorte hetkeseis Eestis 
 

Statistilise ülevaate aluseks on Eesti Statistikaameti 2022.aasta andmed8.  

Võttes aluseks Nootegarantii Eesti tegevuskava perioodi 2014–2021, on NEET-staatuses 
noorte arv olnud languses. 2014.aastal, kui loodi Noortegarantii Eesti tegevuskava, oli Eestis 
Statistikaameti andmetel selles sihtrühmas (15–29-aastased) 34000 noort, 2021.aasta lõpu 
seisuga oli neid 11800 noort vähem ehk 22200 noort (vt Joonis 1). Vahepealne COVID-19 
pandeemia periood (2019–2020) tõstis samas koguarvu 24300 NEET-staatuses nooreni.  

 

 
Joonis 1. NEET-staatuses noorte arv perioodil 2000-2021 (tuhandetes). 

NEET-staatuses noorte seas on terve perioodi olnud kõrgem naiste koguarv, sh ka 2021. aasta 
lõpu seisuga oli naiste osakaal veidi kõrgem (11700 ehk 53%). Vastava staatuse taga on 
peamiselt pere eest hoolitsemine (vt Joonis 2). Samas on NEET-staatuses noorte juurdekasvu 
puhul haavatavam olnud eelkõige noormeeste sihtrühm. Võrreldes 2020.aastaga, on 
noormeeste arv 2021.aastal pigem veidi kasvanud, 9600 asemel 10 700 (naiste koguarv on 
vähenenud 14600-lt 11700-le). 

 

 
Joonis 2. NEET-staatuses noorte sooline jaotus perioodil 2015-2021 (arv, tuhandetes). 

 
Noortegarantii perioodil (2015–2021) üldiselt on NEET-staatuses noorte sihtrühmas olnud 
arvuliselt pigem rohkem noori vanuses 25–29-aastat, muutus on tekkinud 2020.aastal, kus 
koguarvuliselt oli rohkem pigem 15–24-aastaseid.  Seega on NEET-staatuses noorte arv 
                                                        
8 https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__sotsiaalne-terjutus-laekeni-indikaatorid__vaesus-ja-ebaverdsus/LES39 
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2021.aastal kasvanud võrreldes 2019. ja 2020.aastaga eelkõige 15–24-aastaste hulgas (vt 
Joonis 3). 
 

 
Joonis 3. NEET-staatuses noorte arv vanuse kaudu perioodil 2015-2021 (tuhandetes). 

 
Regiooniti (vt Joonis 4) on noortegarantii perioodil (2015–2021) arvuliselt NEET-staatuses 
noori olnud kõige rohkem Põhja- ja Lõuna-Eestis. Vahetult enne ja peale COVID-19 
pandeemia lõppu on teistes regioonides NEET-staatuses noorte arv olnud pigem langustrendis.  
2021.aasta lõpus oli sarnaselt kõige enam NEET-staatuses noori Põhja-Eestis (9300, 42% 
koguarvust), sh nendest Tallinna elanikud 6900 noort ja Lõuna-Eestis (6100, 27% koguarvust). 
 

 
Joonis 4. NEET-staatuses noored regioonides perioodil 2015-2021 (arv, tuhandetes). 

 
Võttes aluseks NEET-staatuses noorte osatähtsuse vastavas isikuterühmas, on NEET-staatuses 
noori noortegarantii perioodil (2015–2021) kõige enam olnud Kirde-, Lääne- ja Kesk-Eestis. 
Peale COVID-19 pandeemiat on ühes regioonis (Kesk-Eesti, 14%) NEET-staatuses noorte 
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osatähtsus isikuterühmas olnud pigem tõusutrendis (vt Joonis 5). Kõige madalam sihtgrupi 
noorte osatähtsus on olnud Põhja-Eestis, kus see oli ka 2021.aasta lõpus kõige madalam (10%).  
 

 
Joonis 5. NEET-staatuses noorte osatähtsus vastavas isikute rühmas perioodil 2015-2021 (%). 

Kuigi sarnaselt regioonide näitajale on NEET-staatuses noorte osa vähemalt kaks korda suurem 
linnalistes piirkondades (vt Joonis 6), saab nende näitajate alusel välja tuua, et osakaaluna 
sihtgrupist on pigem maapiirkonna noored haavatavamas olukorras (vt Joonis 7). COVID-19 
pandeemia perioodil on linnapiirkonna noorte osakaal jäänud samale tasemele, maapiirkonna 
noorte osakaal sihtgrupist on olnud pigem langevas trendis.  

 

 
Joonis 6. Linna- ja maapiirkonna noorte osatähtsus vastavas isikute rühmas perioodil 2015-2021 (%). 
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Joonis 7. Linna- ja maapiirkonna noorte osatähtsus vastavas isikute rühmas perioodil 2015-2021 (%). 

Eesti suurima linna Tallinna NEET-staatuses noorte arv on olnud viimased kaks aastat pigem 
muutumatu (7000 noort) (vt Joonis 8) osakaaluna sihtgrupist on see pigem tõusnud, 9% asemel 
10% .  

 

          
  Joonis 8. Tallinna NEET-staatuses noorte arv perioodil 2015-2021. 

Võttes aluseks NEET-staatuses noorte haridustaseme, on kogu noortegarantii perioodi (2015–
2021) NEET-staatuses noorte seas olnud kõige enam teise taseme haridusega noori 
(üldkeskharidus, kutsekeskharidus, sh keskeri- või tehnikumiharidus põhihariduse baasil). 
Võrreldes aastaga 2020 on NEET-staatuses noorte koguarv langenud 2000 noore võrra. 
Vasatav langus on mõjutanud samuti teise taseme haridusega noori, sest nende osakaal on 
langenud kõige enam (vt Joonis 9).  
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Joonis 9. NEET-staatuses noorte haridustase perioodil 2015-2021 (%) 

2021.aastal oli NEET-staatuses noorte alasihtgruppide seas Eesti Statistikaameti andmetel 
kõige enam mitteaktiivseid noori (ei osale hariduses, tööturul ja ei ole registreeritud 
töötukassas), 14800 (67%), kellest omakorda 4600 (31%) hoolitsevad kodus laste ja teiste 
pereliikmete eest, 2500 (17%) on haiguse või vigastuste tõttu mitteaktiivsed ja 7700 muul 
põhjusel mitteaktiivsed. Kõige enam on aastaga tõusnud muul põhjustel mitteaktiivsete 
sihtgrupp, võrreldes 2020. aastaga 40% (5500-lt 7700-le). Kõige enam on arvuliselt vähenenud 
laste ja pere eest hoolitsevate alasihtgrupp, 7700-lt 4600-le.  
 
Kogu Noortegaranatii perioodi (2015–2021) vaatest on näha (vt Joonis 10), et mitteaktiivsete 
noorte alagrupp on olnud arvuliselt suurema osakaaluga, kui töötute noorte ja töötute noorte 
arv tõusis pea kahekordseks COVID-19 pandeemia ühel aastal (2020.aasta lõpu seis). 

 

 
Joonis 10. Töötud ja mitteaktiivsed noored perioodil 2015-2021 (arv).  

Võrreldes 2020. aastaga, on nii töötute kui mitteaktiivsete noorte alasihtgruppide arvuline 
osakaal jäänud pigem muutumatuks, samas on teada, et töötute noorte sihtgrupp arvuliselt 
vähenenud 1699 noore võrra (9000 asemel 7400). 
Mitteaktiivsuse põhjused võivad olla väga erinevad ning põhjuste jaotusest annab ülevaate 
Joonis 11.  
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Joonis 11. Mitteaktiivsuse põhjused perioodil 2015-2021 (%).  

 
Peamiselt on mitteaktiivse staatuse taga laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemine, mille 
osatähtsus 2021.aastaks on vähenenud ja kasvanud on mitteaktiivsuse põhjuse osakaal 
tulenevalt muudest põhjustest.   
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Tugiteenuste Noorte Tugila ja Hoog Sisse 
lühitutvustus 

 
"Noorte Tugila" ja "Hoog sisse" tugiteenused on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti 
Noortegarantii riiklikust tegevuskavast. Tugiteenuse pakkumiseks korraldati Haridus- ja 
Noorteameti (endine Eesti Noorsootöö Keskus) poolt kaks hanget, millest esimest viis 
perioodil (2015–2018) ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (edaspidi Eesti ANK), teist 
hanget perioodil 2019-2022 viisid (viivad) ellu kaks teostajat- Eesti ANK ja Tallinna 
Haridusamet. Eesti ANK teostas hanget 1.10.2015-28.02.22, Tallinna Haridusamet alustas 
01.01.2019 ja leping on sõlmitud 31.08.2022-ni.  
 
Hanke raames anti ette, et loodud tugiteenuse käivitamine või olemasolevate arendamine ja 
pakkumine peab olema suunatud raskemates oludes noortele. Hankes oli täpsustatud, et selle 
alla kuuluvad NEET-staatuses ja NEET-staatusesse sattumise riskis olevad 15-26-aastased 
noored. Noorsootööteenuste eesmärk on osutada koostöös noorsootööasutustega raskemates 
oludes noortele selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad nende naasmist õpingutesse või tööle. 
Vajadus oli luua koostöös piirkonna võrgustikuga noortele suunatud võimaluste pakett, kus tuli 
arvestada, et pakkuma peab erineva ajalise kestvusega tegevusi. Tugiteenuse raames eeldati 
individuaalset lähenemist ning juhendamist, mis aitab süvendatult edasi arendada 
noorsootööasutuse tegevust, mis puudutab noorte vajaduste ja huvide teadvustamist tema 
väljaaitamiseks NEET staatusest. 

Tulemuslikkuse sisulise hindamise aluseks oli teenusepiirkondade valmisolek pakkuda 
kokkulepitud arvule noortele individuaalset juhendamist, sh jõustamist (coaching), mille 
käigus kaardistatakse noorte ootused, võimalused ja võimekus ning viiakse ellu personaalsed 
tegevuskavad. Lisaks eeldati koostööd erinevate institutsioonide ja spetsialistidega, kellel 
võivad olla konkreetse noore toetamiseks sobivad meetmed. Tulemuslikkuse arvulise 
hindamise aluseks oli teenust saanud noorte tulemuslikkuse protsent (vähemalt 50% on 6 kuud 
pärast teenusest lahkumist väljunud NEET-staatusest). Tugiteenust võis pakkuda noore kohta 
vähemalt 6 kuud ja ühe olulise meetodina noorteni jõudmisel tuli kasutada mobiilset 
noorsootööd.  

Mobiilne noorsootöö üldises plaanis keskendub noorte heaolule, noorte nõustamisele ja 
toetamisele. Tegemist on avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldava sotsiaapedagoogiline 
kontseptsiooniga9.  

Mobiilne noorsootöö saab olla erinevalt eesmärgistatud, nt otsiv kui kutsuv noorsootöö viis. 
Käesoleva hanke puhul oli eelduseks eelkõige otsiv noorsootöö, et selle lähenemise kaudu 
jõuda nooreni ja teda tema keskkonnas toetada. Kutsuva puhul on eesmärk teda pigem näiteks 
noortekeskusesse kutsuda. Mobiilne noorsootöö toimib peamiselt läbi nelja meetodi 
kombinatsioonina- tänavatöö, individuaaltöö, grupitöö, kogukonnatöö. Tugiteenuste puhul 

                                                        
9 https://ank.ee/e-varaait/mobiilse-noorsootoo-ja-avatud-noorsootoo-uhisosade-kontseptsioon/ 
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tõlgendati mobiilset noorsootööd ka läbi nelja tegevussuuna: tänavatöö, töö internetis, 
noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas ning noorte kogunemiskohtades. Kahe erineva 
lähenemise kasutamine võimaldas noorteni paremini jõuda ja analüüsis mobiilse noorsootöö 
potentsiaali laiemalt kirjeldada. 

Eesti ANK kattis "Noorte Tugila" tugiteenuse pakkumisega esimesel perioodil 70% (56 
KOVi10) ja teisel perioodil 48% (37 KOVi11) kohalikest omavalitsustest, sõlmides esimesel 
perioodil selleks lepinguid 47 ja teisel 24 juriidilise isikuga üle Eesti (vt Lisad 1-2). Teise 
piirkonna geograafilise ulatuse kohta on leitav Joonis 12 (Osa 2). Teisel perioodil ei viidud 
tugiteenust ellu Hiiumaal ja Harjumaal, v.a Tallinnas, kus seda pakub “Hoog Sisse” nime all 
Tallinna Haridusamet (Osa 1).  

Eesti ANK eesmärk oli Noorte Tugila esimesel perioodil (2015–2018) jõuda 6000 erineva 
nooreni ja teisel perioodil (2019-202212) 6200 juhtumini. Erisus oli tulemuste indikaatorite 
märkimises, esimesel perioodil märgiti unikaalseid noori ja teisel perioodil juhtumeid. Tallinna 
Haridusameti eesmärk on jõuda perioodil 2019-202213 vähemalt 2893 juhtumini.   
Tugiteenuste elluviimist on rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse 
vahenditest Haridus- ja Noorteameti eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine 
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames14. 
 

 
Joonis 12. Teenusepakkujate piirkonnad perioodil 2019-2022. 

                                                        
10 Arvu aluseks on haldusreformi järgne KOVide arv ehk % on võetud 79 KOVi kaudu 
11 Arvu aluseks on haldusreformi järgne KOVide arv ehk % on võetud 79 KOVi kaudu 
12 Hankega seotud leping lõppes 28.02.22 
13 Hankega seotud leping lõppeb 31.08.2022 
14 https://entk.ee/toetused/neet-noortele-suunatud-tugimeetme-tegevussuund/ 
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"Noorte Tugila" ja "Hoog sisse" tugiteenuste teise 
hankeperioodi tulemuslikkuse statistiline hetkeseis  

 
Perioodi 2019–2022 eesmärk on jõuda "Noorte Tugila" ja "Hoog sisse" toel kokku 9093 
juhtumini.  Logiraamatu juhtumikaartidel alusel saab välja tuua, et 31.05.2022 seisuga on alates 
01.01.2019 kokku jõutud 8259 juhtumini (kokku täidetud 91%).   

"Noorte Tugila", koordineerib Eesti ANK 
 
Noorte Tugila on noore õpiteekonda ning tööeluvalikuid toetav noorsootöö teenus 
noortekeskustes, mille eesmärk on läbi mitteformaalõppe tegevuste toetada noorte huvi ja 
motivatsiooni enesearenguks, suurendada pädevusi toimetulekut tagavate protsesside 
juhtimiseks ning toetada noore sidusust kogukonnaga15. 
Tugiteenuse Noorte Tugila teise perioodi (01.01.2019–28.02.2022) eesmärk oli luua kolme 
aasta jooksul usalduslik kontakt 37 omavalitsuses 6200 mitteõppiva- või töötava noorega.  
 
28.02.2022 seisuga on Noortekeskuse Logiraamatu alusel jõutud 6209 juhtumini, mis teeb 
tulemuslikkuseks 100%, neist viimasel tegevusperioodil (01.01.2021–28.02.2022) lisandus 
1824 noort.  
Kokku sai programmist osa 5701 erinevat noort, neist 508 vajas kas uut paketti või tuli 
programmi tagasi (sh peale katkestust). Programmist sai osa ja väljus alates teise perioodi 
hanke algusest 4269 noort. Antud andmete põhjal saab tulemuslikkust hinnata väga heaks.  
4. faasi jõudnud noortest (3503) 66% on edukad (üks noortegarantii viiest ametlikust 
tulemuslikkuse hindamise indikaatorist on nimetatud16). Positiivse muutuseni on jõudnud 
enamus noortest (95%) (sh osalus noorsootöös, edasi suunatud jmt).  
 
Viimase hankeperioodi 24-st Noorte Tugilaga seotud juriidilisest isikust on seisuga 31.05.22 
18 puhul teada, et noortekeskus või seotud ühendus saab olema jätkuvalt NEET-staatuses 
noorte toetamisega seotud17. Suurem osa noortekeskustest soovis NEET-staatuses noorte 
toetamisega jätkata ja on seotud teemaga erinevate kaastegevuste ja koostööde kaudu (saades 
tuge nt Euroopa Sotsiaalfondi projektide kaudu), osad noortekeskused katavad vajaduse oma 
asutuse eelarvest või otsivad eelarvelisi võimalusi jätkamiseks. Mitmed varasemad Noorte 
Tugila spetsialistid töötavad omavalitsuste heaks (noortekeskuse kaudu) või struktuuris (nt 
Antsla, Võru linn, Haapsalu, Rakvere linn) ja vastutavad Noortegarantii tugisüsteemi 
koordineerimise eest. Viimase hankeperioodi Noorte Tugilate jätkutegevuste lühiinfo on lisaks 
leitav Lisa 3. 
 

                                                        
15 https://ank.ee/noorte-tugila-teenuse-kirjeldus/ 
16 Tööl, hariduses, töökohapõhine õpe, praktikal, tegeleb ettevõtlusega 
17 Aluseks Noorte Tugila Osa 2 aruanded 10-13 
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Noorte Tugila rahvusvaheline töö 
 
Eesti ANK Noorte Tugila koordineeriva meeskonna eksperdid on jätkuvalt seotud teema 
arendamisega rahvusvahelisel tasandil.  
 
Projekt “Urban PoLicy Innovation to address inequality with and for Future generaTions 
(2021-2023)”18 sai alguse Noorte Tugila teise hanke perioodil ja eesmärk on luua koostöös 
uurijatega uuenduslikud lähenemisviisid erinevate väljakutsetega noortele (nt noored, kes ei 
õpi ega tööta, sisserännanud, eluaseme mured, madal haridus jmt), arvestades eelkõige 
suurlinna teguritest lähtuvaid mõjureid. Projekti on kaasatud ülikoolid riikidest nagu Ungari, 
Holland, Eesti, Hispaania, Rumeenia, Portugal, Inglismaa, Saksamaa, Rootsi ja Rumeenia. 
Eesti puhul on lisaks kaasatud Tallinna Haridusamet ja Tartu Ülikool. 
 
Teine koostöö on seotud uurimisalgatusega “Rural NEET Youth Network: Modeling the risks 
underlying rural NEETs social exclusion” (COST Action CA18213)19, mis toetab uurijate ja 
innovaatorite võrgustikku maapiirkondade NEET-staatuses noorte tugimeetmete info ja 
arenduste osas. Võrgustik seob hetkel rohkem kui 30 riigi uurijaid, praktikuid, innovaatoreid, 
kes tegutsevad koos perioodil 2019-2023 ühiste eesmärkide nimel. Uurimisalgatus on 
võimaldanud mitmeid kordi tutvustada Noorte Tugila lähenemist, millest viimane toimus 
aprillis 2022 toimunud rahvusvahelise konverentsi “Track-IN - Public employment services 
tracking supporting rural NEETs“ töötoa raames Portugalis.  

"Hoog Sisse", koordineerib Tallinna Haridusamet 
 
Hoog Sisse tugiteenuse põhitegevusteks on mitteõppivate või –töötavate noorte leidmine, 
kontakti loomine ja hoidmine, individuaalse toe pakkumine, motiveerimine ja aktiivsetesse 
tegevustesse kaasamine, mis toetaksid noore õpingute jätkamist või astumist tööellu20.  
Tugiteenuse perioodil (01.01.2019–31.08.2022) võetud eesmärk on luua kolme aasta jooksul 
usalduslik kontakt Tallinna linnas 2893 mitteõppiva- või töötava noorega, pakkudes neile 
selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad noorte naasmist õpingutesse või tööle21. 
31.05.2022 seisuga on Noortekeskuse Logiraamatu alusel jõutud alates 01.01.2019 2050 
juhtumini, mis teeb tulemuslikkuseks 71%. Kokku on toetatud 1997 erinevat noort, 53 on 
korduvjuhtumid. Perioodil 01.01.2021–31.05.2022 on lisandunud 1532 noort. Programmist on 
väljunud alates hanke algusest 1010 noort. 4. faasi jõudnud noortest (562) 70% on edukad (üks 
viiest ametlikust indikaatorist on nimetatud22).  

                                                        
18 https://ank.ee/projektid/uplift/ 
19 https://ank.ee/projektid/rural-neet-youth-network-modeling-the-risks-underlying-rural-neets-social-exclusion/ 
20 Tallinna noorte tugiprogramm "Hoog sisse", https://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/hoog-sisse 
21 Samas 
22 Tööl, hariduses, töökohapõhine õpe, praktikal, tegeleb ettevõtlusega 
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Statistiline ülevaade 2015- 2022 perioodil 
koordineeritud tugiteenustes osalenud noortest 

 
Tugiteenuse koordineerimine sai alguse 2015.aastal, noorte sisenemine tugiteenusesse sai 
alguse pigem 2016.aasta algusest, mistõttu on statistiline ülevaade seotud eelkõige perioodiga 
2016–2022. Statistilise ülevaate eesmärk on anda tervikpilt toetamise protsessist läbi juhtumite 
karakteristikute.  
Esimesel perioodil hinnati tugiteenuste tulemuslikkust sisenenud erinevate noorte koguarvu 
alusel23, teisel perioodil hinnati tulemuslikkust juhtumite koguarvu alusel. Teisel perioodil võis 
uue toetava paketi pakkumisel või noore programmi katkestamise puhul ja teenusesse 28 päeva 
hiljem sisenenud juhtumi puhul seda tulemuslikkuse vaatest märkida maksimaalselt 
kahekordselt. Selle alusel saab välja tuua, et kokku on kahe perioodi kohta andmeid 12057 
erineva noore ja teise perioodi 560 korduvjuhtumi kohta. Esimesel perioodil ei olnud 
korduvjuhtumeid võimalik veel süsteemis kajastada.  

Juhtumite arv 
Joonis 13 alusel on näha, et aastate lõikes on töösse võetud juhtumite arv üldiselt ühtlaselt 
kasvanud. Perioodil 2021–2022 kasv aeglustus ning selle põhjuseks on teenuse lõpetamisega 
seotud periood, kus teostajad pigem lõpetasid tööd kui otsisid kontakti uute noortega.  

 

 
Joonis 13. Juhtumite arv perioodil 2016-2022 (arv). 

Vanuserühmad 
Noored, kellega perioodil 2021–2022 programmis töötati võib jagada viide peamisesse 
vanusekategooriasse: kuni 16.a.; 17.–19.a; 20.–24.a; 25. –26.a ja 27 ning vanemad noored. 
Kuigi programm oli suunatud kuni 26-aastastele noortele, oli siiski vajadus töötada ka 
vanemate kui 27-aastaste noortega, sest mõne noore puhul võis olla tegemist protsessiga, mille 

                                                        
23 Oluline on siinkohal välja tuua, et 2019. aasta alguses kustutati teatud osa juhtumitest, eelkõige olid need 
kustutamised seotud tugilatega, kes teises hankeperioodis ei jätkanud. Hiljem see kustutamise funktsioon keelati 
ja olemasolevad juhtumid tõsteti andmekaitse suuniste tõttu eraldi kontole. Sel põhjusel on teada, et tegelik 
unikaalsete toetatud noorte arv on kõrgem.  
 

1624

3976
5918

7615
9614

11246 12057

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



 16 

jooksul ta sai vanemaks või siis pöördus toe saamiseks noor, kes teisi toetusmeetmeid ei 
soovinud või tuli uue lahendusvajaduse tõttu hiljem programmi tagasi.  
Võttes analüüsi aluseks kõik juhtumid, mille kohta on vanuseline info olemas (11480), on 
vanuserühmade muutus mõlema hanke perioodil kõige märgatavam 2019.aasta järgselt, kui töö 
noorema vanuserühmaga (kuni 16.eluaastat) hakkas langema ning kasvas töö 20-24.aastaste 
noortega (vt Joonis 14). Üheks põhjuseks võib siinjuures pidada ka 2020.aasta alguses alanud 
COVID-19 kriisi, kus tööturul olevad noored (suuresti teise haridustasemega) kaotasid töö ning 
tööotsijatel oli keerulisem leida tööd.  
 

 
Joonis 14. Juhtumid noorte vanuserühmade alusel perioodil 2016-2022 (arv) (N=11480).  

Nooremas vanuserühmas olevate noorte juhtumite arvu põhjuseid võib olla erinevaid. Need 
võivad olla ühelt poolt tõhustunud tugisüsteemid hariduses, kuid teiselt poolt ka COVID-19 
kriisi protsessis vähenenud kontaktid nooremas vanuserühmas olnud noortega tulenevalt 
liikumispiirangutest ning kontaktiloomeks vajalike avalike sündmuste vähene toimumine. 
Siinjuures tuleb kindlasti nimetada ka tõhustunud toena programmi noorsootöötajate tuge 
noorte õpiabile koostöös koolidega COVID-19 perioodil, mis võimaldas ennetada NEET-
staatusesse jäämist.  

Sooline ülevaade 
Olukorras, kus vanuselised erinevused on olnud muutuvad, on sooline jaotus jäänud kogu 
perioodi (2016–2022) vältel muutumatuks (vt Joonis 15).  
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Joonis 15. Noorte jaotus soo alusel perioodil 2016-2022 (arv) (N=11942).  

Regionaalne kaetus 
Teenuse rakendamisel oli oluline pöörata tähelepanu ka regionaalsele kaetusele. Joonis 16 
annab ülevaate juhtumite jaotusest piirkondade järgi. Juhtumite analüüs näitab, et kõikide 
piirkondade noortele on teenus olnud kättesaadav. Võrreldes teiste piirkondadega 
moodustavad Lõuna-Eestis (31%) ja Ida-Eestis (26%) töös olnud juhtumid suurema osa. Neis 
piirkondades on ka suurem NEET-staatuses noorte osatähtsus ning seetõttu oli ka 
teenusepakkumine nendespiirkondades intensiivsem.  
Muu tunnuse all on üle-eestilised juhtumid, mis anti üle nende tugilate poolt, kes ei jätkanud 
peale esimese hanke perioodi tugila teenuse pakkumist. Sel põhjusel ei ole regiooni täpsus 
võimalik. Muu alla kuuluvad ka nt varasemad Hiiumaa juhtumid (teisel perioodil Hiiumaal 
hanke toel tugila teenust ei pakutud).  

 

 
Joonis 16. Juhtumite jaotus maakondade lõikes perioodil 2016-2022 (%) (N=12057).  
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Noorte vajaduse vaatest tuleb toe edasisel jätkumisel arvestada, et iga tuge vajavale noorele 
peab olema teenus võrdselt kättesaadav olenemata tema elukohast või piirkonna statistilistest 
näitajatest.  

Noorteni jõudmise viisid 
Noore leidmise teekond noorsootöötajate poolt jaotub kuueks erinevaks viisiks, mille 
rakendumise intensiivus on erinev, kuid sooline erinevus on vähene (vt Joonis 17).  

 

 
Joonis 17. Noore leidmise viisid perioodil 2016-2022 (%)(N=11942).  

 
Peamised kolm noore leidmise viisi perioodil 2016–2022 on olnud koostööpartnerite kaudu, 
mobiilne noorsootöö ning võrgustikutöö. Väiksem mõju on teavitustegevusel või noorsootöö 
teiste tegevuste kaudu, kuid samas moodustavad need kokku umbes 15%.  
 
Sooline erinevus on märgata võrgustikutöös ning ise ühendust võtmisel, kus meessoost 
juhtumite puhul on juhtumi taga pigem võrgustikutöö ning naissoost abivajajad on aktiivsemad 
ise ühendust võtma. Võttes arvesse meetodite osatähtsust tuleb järeldada, et NEET-saatuses 
noortega töötamisel on oluline teadlikkus ja oskus mobiilsest noorsootööst, võrgustikutööst 
ning kommunikatsioonist.  

Mobiilse noorsootöö potentsiaal noorteni jõudmisel 
Mobiilne noorsootöö oli üks Noorte Tugila ja Hoog Sisse noorte leidmise viise, mille 
kasutamise vajadus oli üks osa hanke tingimustest. Sel põhjusel vaatleme veidi põhjalikumalt 
selle noorteni jõudmise ja toetamise viisi.  
 
Kogu hanke perioodi kohta kokku (2015–2022) jõuti mobiilse noorsootöö kaudu noorteni 25% 
puhul. Tegemist on kõige enam noorteni jõudmise viisiga, teiseks oli võrgustikutöö laiemalt. 
Kuna mobiilne noorsootöö toimis nii füüsilistes kui ka online keskkondades, oli mobiilse 
noorsootöö potentsiaal kasutatud kõikides vanusegruppides.  
 
Mobiilse noorsootöö, kui leidmise viisi puhul oli kõige kõrgem näitaja 20–24-aastaste noorte 
puhul, 27% vastavas vanuses noortest jõudis tugiteenustesse mobiilse noorsootöö kaudu. 
Teiseks olid 25–27-aasta vanuses noored, 26%. Sarnane osakaal oli 17–19-aastaste noorte 
puhul. See näitab, et ¼ noortest võivad tugiteenustesse jõuda just mobiilse noorsootöö kaudu.  
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Soolist statistilist erisust mobiilse noorsootöö vaatest ei esine. Olemasolevate juhtumite alusel 
saab välja tuua, et nii mehi kui naisi jõudis mobiilse noorsootöö kaudu võrdselt (vt Joonis 18).  
 

 
Joonis 18. Mobiilse noorsootöö rakendamine noorte soo kaudu perioodil 2016-2022 (arv)(N=2376). 

 
Mobiilse noorsootöö kaudu jõutud noorte vajadused (vt Joonis 19) kattuvad üldiselt 
tugiteenusesse sisenute vajadustega ja seal erisust välja ei tule. Seega peavad mobiilse 
noorsootöö tegijad arvestama laia toetamise kompetentsi vajadustega, mis eeldab ka laia 
teadlikkust võimalustest ja koostöövõrgustikku. ¼ noortest nõustatakse ainult mobiilsete 
noorsootöötajate poolt, ülejäänud 75% puhul kaasatakse koostööpartnereid.  
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Joonis 19. Noorte vajadused mobiilses noorsootöös perioodil 2016-2022 (%)(N=2376). 

Kaasatud partnerite osas on mobiilse noorsootöö raames näha väikest erisust kutsekooli, KOV 
ja Töötukassa kaasatuses (vt Joonis 20). Mobiilse noorsootöö lähenemise puhul on veidi 
kõrgem kutsekooli ja Töötukassa kaasatus. Tööturg24, õppimisvõimalused ja töövõimalused25 
olid ka noore tugiteenusesse sisenemise märksõnadena olulisel kohal. Vähem on mobiilse 
noorsootöö puhul kaasatud omavalitsus, mis võib olla seotud noorte endi sooviga vältida 
institutsioone.  
 

 
Joonis 20. Mobiilses noorsootöös juhtumite lahendamisse kaasatud osapooled perioodil 2016-2022 
(%)(N=2376). 

 
Statistilist erisust ei tule ka noorte tausta osas (vt Joonis 21). See näitab selgelt, et mobiilse 
noorsootöö kaudu jõutakse erinevate taustadega noorteni.  
 

                                                        
24 Tööturu toimimise põhimõtted 
25 Konkreetse töö leidmine, töötukassa võimalused noore toetamisel jmt 
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Joonis 21. Mobiilses noorsootöös osalenud noore taust perioodil 2016-2022 (%) (N=2376). 

Võttes aluseks mobiilse noorsootöö ja teiste viiside kaudu noorteni jõudmist, ei tule statistilist 
erisust noorte nn puuduolevate pädevuste osas (vt Joonis 22). See võimaldab järeldada, et 
mobiilne noorsootöö saab olla ka universaalse lähenemisega või vajadusel sihitud kindlale 
sihtgrupile.  
 

 
Joonis 22. Noorte pädevused, mis olid juhtumite toetamise fookuses perioodil 2016-2022 (%) (N=12057). 

Tugiteenustes osalejate taust 
Tugiteenuste Hoog Sisse ja Noorte Tugila kaudu on perioodil 2015–2022 enamjaolt jõutud 
noorteni, keda iseloomustab peamiselt madal haridustase (vt Joonis 23 ja 24). Ligi 20% 
noortest on põhihariduse või madalama haridusega või haridustase on lõpetamata. Nii kesk- 
kui kutsehariduse noori on olnud 10%. Samuti on ühe osana jõutud noorteni, kes on töötud 
(15%) või tööotsijana registreeritud Eesti Töötukassas (6%).  
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Joonis 23. Programmis osalenud noorte ühiskondlik taust perioodil 2016-2022 (%) (N=12057). 

Naiste ja meeste väike erinevus on haridusega seotud, kus meestel on madal või katkestatud 
haridustee taust enamesinev kui naistel ning töötuid on meeste hulgas olnud rohkem kui naisi. 
Keskharidusega mehi on programmis olnud vähem kui keskharidusega naisi. Kõrgharidusega 
noori on olnud programmis vähem, mis näitab seda, et üldjuhul kõrghariduse tasemele jõudes 
ollakse juba tõenäolisemalt ennastjuhtivamad ning parema toimetulekuga.  

 

 
Joonis 24. Noorte arv haridusega seonduvalt perioodil 2016-2022 (arv) (N=10291). 

Tugiteenuste kaudu jõuti ka noorteni, kes osalesid hariduses, kuid vajasid spetsialistide tuge 
(vt Joonis 25). Tegemist on peamiselt juhtumitega, kus haridusasutusest väljakukkumiste oht 
on olnud suur ning jätkamiseks oli vajalik täiendav tugi, sh motivatsiooni leidmine, takistuste 
ületamine vms. Suurim grupp nendest noortest on põhihariduse tasemel õppijad. Põhihariduse 
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omandamise tugi on kriitilise tähtsusega, et inimene oleks valmis üldse oma haridusteed 
jätkama. Seda vajadust võimendas COVID-19 pandeemia, kui suur hulk noori suunati 
distantsõppele ja võisid vajada lisatuge.  
 

 
Joonis 25. Programmis osalenud noored, kes osalesid hariduses perioodil 2016-2022 (arv) (N=1694) 

 
Eelpool toodud taustaandmeid aluseks võttes saab tuua välja haridustee jätkamise toe olulisuse. 
Tuleb toetada noorte haridusse tagasipöördumist ning edasisi õpinguid.  
 
Programmist on tuge saanud mitteaktiivsed noored, kellest enamus on olnud lapsega kodune 
või koolikohustuslikus eas (kuni 17a), kuid mitteõppiv noor. Üksikud juhtumid on olnud ka 
ajateenijate hulgas. Tugiteenustes olnud noori iseloomustab ka ebasoodne sotsiaalne olukord. 
Pere tausta arvestades saab välja tuua, et peamiselt on olnud ebasoodne aspekt noortel 
üksikvanemaga perest, kuid ka töötu staatusega vanematega perest.  
 
Programmis osalenud noored ning nende probleemide kese oli igaühel väga individuaalne ning 
ebasoodne olukord võis tuleneda detailsemalt veel väga erinevatest aspektidest, nt 
kriminaalkorras karistatud, sõltlane jne. Sooliselt oli märgata, et just naiste puhul tulenes 
ebasoodne olukord pigem perekondlikest kohustustest, kus peamine põhjus oli see, et noor on 
pidanud kodus lapse eest hoolitsema ega pole saanud minna kooli või tööle. Meeste puhul tuleb 
aga esile see, et tuge on enamuses vajanud mehed, kes on pereliikme hooldajad või ka 
üksikvanemad.  
 
Vanuseliselt on ebasoodsat olukorda soodustavaid aspekte analüüsides selgub, et võrreldes 
teiste vanuserühmadega on nooremate vanuserühmade (kuni 16 a ning 17–19.a ) puhul olulised 
tegurid pigem põhihariduse puudumine ning sõltuvusprobleemid. 20–24-aastaste noorte puhul 
on mitmetel juhtudel tegemist noortega, kes saavad vajaduspõhist peretoetust või 
toimetulekutoetust. Samuti on see kõrge ka vanemates vanuserühmades. Vanemat 
vanuserühma (25–28-aastaste ja üle 27) puhul esineb rohkem ka kriminaalkorras karistatud 
noori.  
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Eelpool toodut arvesse võttes saab välja tuua, et noorsootöötajate peamine rõhk ebasoodsate 
aspektidega tegelemisel on noorema vanuserühma puhul nende õpimotivatsiooni ja õpioskuste 
arendamine, sh ka sõltuvustest vabanemise tugi ning vanema vanuserühma puhul lisanduvad 
nii toimetuleku tugi kui ka juhtumikorralduslikus aspektid tulenevalt kriminaalsest karistusest. 
Eluaseme küsimustega tegelemise vajadust on esinenud väheselmääral kõikide vanuserühmade 
puhul.  
 

NEET-staatuses noorte tugiprogrammi sisenemise põhjused 
Peamised põhjused tugiprogrammiga liitumiseks on olnud soov jätkata haridusteed (36%) või 
töö leidmine (40%).  Sellest tulenevalt saab kinnitada, et programmi tegevus on vastanud 
noorte vajadustele. Töös juhtumitega on olnud ka 12% neid noori, kelle puhul on esmane 
vajadus olnud ebasoodsast olukorrast väljumine, mille järel on siis võimalik seada üldse 
järgmine eesmärk kas siis hariduse või tööelu suunal. 12% noorte puhul toimus eesmärgi 
täpsustamine programmis osalemise jooksul. Sooline erinevus eesmärkide osas oli väikese 
varieeruvusega (vt Joonis 26). Haridustee jätkamine on vähesel määral naiste puhul suurema 
ülekaaluga kui meestel ning mehed on omakorda pisut rohkem huvitatud töö leidmisest kui 
naised.  
 

 
Joonis 26. Programmi sisenemise eesmärk noore soo kaudu perioodil 2016-2022 (%) (N=11685) 

Vanusegruppide võrdluses (vt Joonis 27) saab välja tuua, et kui noorema vanusegrupi eesmärk 
on esmalt haridusteed jätkata, siis vanuses 20–24 võrdsustuvad nii haridustee jätkamise kui töö 
leidmise soov ning vanuse kasvades kasvab ka töö leidmise kui esmase eesmärgi olulisus. 
Vanuses 20–24 aastat on ka nii ebasoodsast olukorrast väljumine kui ka eesmärgi täpsustamine 
olulises mahus.  
Antud tulemuste puhul saab järeldada, et võimalikud edasised sekkumistegevused peavad 
olema nooremal vanuserühmal eelkõige õpimotivatsiooni, hoiakuid ja oskusi arendavad ning 
vanemal vanuserühmal tööturule sisenemist ja seal püsimajäämist soodustavad ning 
vanuserühmale 20–24 eluaastat tuleb suunata kombineeritud sekkumisi, mis toetavad erinevaid 
eesmärke aidates sellega noortel välja selgitada enda primaarne eesmärk.  
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Joonis 27. Programmi sisenemise eesmärk noore vanuse kaudu perioodil 2016-2022 (arv) (N=11685). 

Tulenevalt noore eesmärgist tuli suunata toetustegevus kitsamasse tegevussuunda, mis oli 
juhtumi puhul vajalik, et tagada noore eesmärgini jõudmine. Joonisel 28 on välja toodud 
peamised märksõnad toetustegevuse kohta, kus lisaks haridusele ja tööturule on ka olulisel 
kohal positiivsete kogemuste pakkumine, et toetada motivatsiooni ja enesekindluse kasvu ning 
õppimis- ja töövõimalustega tutvumine, et noor oleks teadlik oma valikuvõimalustest. Kõige 
enam oli märgitud haridus (13%), tööturg (12%), positiivsed kogemused (10%), 
õppimisvõimalused (9%) ja töövõimalused (9%).  
 

 
Joonis 28. Toetuse märksõna perioodil 2016-2022 (% osalenud noortest)  (N=12057) 

Soolisest vaatest nimetatud märksõnade osas erisusi ei ole, lisaks on ka kõige enam märgitud 
märksõnade puhul sarnane järjekord (vt Joonis 29).  

13

12

10

9

9

7

7

6

6

5

5

4

4

3

1

0 2 4 6 8 10 12 14

Haridus

Tööturg

Positiivsed kogemused

Õppimisvõimalused

Töövõimalused

Eluviis

Soovide teadvustamine

Isiklik

Toetusvõrgustik

Asjaajamisoskused

Tööharjumus

Isemajandamine

Võimekus

Koolitus

Taristu



 26 

 

 
Joonis 29. Toetuse märksõna soo kaudu perioodil 2016-2022 (% osalenud noortest) (N=12057). 

Toetuse märksõnade erisusi vanusegruppide aspektist vaadates (vt Joonis 30 ja 31) saab esile 
tuua, et kui noorema vanusegrupi osas on oluline roll positiivsete kogemuste võimaldamisel, 
enda soovide teadvustamisel ning toetusvõrgustikul, siis vanemal vanusegrupil on olulised 
tööturuga seotud tegevused, sh tööharjumused.  
 

 
Joonis 30. Toetuse märksõna vanusegruppide kaudu perioodil 2016-2022 (%) (N=11660). 

 

 
Joonis 31. Toetuse märksõna vanusegruppide kaudu perioodil 2016-2022 (%) (N=11660). 
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Toetamiseks vajalikud lähenemised ja ressursid 
Analüüsides noortega läbiviidud tegevuste mahtu saab esile tuua (vt Joonis 32), et 
tegevusressuss on peamiselt seotud individuaalse lähenemisega. Hankest tulenevalt võimaldas 
programm tegeleda iga noorega individuaalselt ning vastavalt vajadusele viia ellu 
grupitegevusi ja - nõustamist. Täiendavate teenuste võimaldamine läbi partnerite oli samuti 
spetsialistide töös noore toetamisel olulise tähtsusega. Arvestades programmi edukust saab 
kinnitada, et individuaalne lähenemine on taganud ka hea tulemuse. Soolist erinevust 
ressusside jaotusel ei täheldatud.   
 

 
Joonis 32. Tegevused noorte toetamiseks perioodil 2016-2022 (%) (N=11581). 

Vanusegruppide lõikes saab esile tuua, et kuna individuaalne lähenemine oli programmis 
valdav, siis oli see ka iga vanusegrupi puhul olulisim ressursiline vajadus, samas kui 
grupinõustamine oli noorema vanuserühma puhul minimaalne vajadus ja intensiivsem 20.–24-
aastaste vanusegrupis (vt Joonis 33). Vanuseperiood 20–24 on ka kõige suurema tegevuste 
varieeruvusega vanuserühm, mida saab arvesse võtta edasiste sekkumiste kavandamisel. 
 

 
Joonis 33. Tegevusressursside jaotus vanusegruppide kaudu perioodil 2016-2022 (arv) (N=11527, mitu valikut). 

Programmis osalemise ajaline periood 
Noorte programmis osalemise periood võis olla ajaliselt väga erinev. Joonis 34 annab ülevaate 
sellest kui kaua noored programmi tegevustes osalesid. Enamus noortest olid programmis 1–6 
kuud, kuid tuleb tähelepanu pöörata sellele, et alla 1 kuu noorte puhul võivad nad hetkel veel 
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programmis olla (mitte ei vajanud tuge ühe kuu). Seega kuna alla ühe kuu ning üle 6 kuu 
programmis olnud noored moodustavad märkimisväärse osa (kokku 35%), tuleb arvestada, et 
see näitab ka juhtumite väga erinevaid vajadusi. Toetusprogrammide arendamisel peab 
arvestama ressurssidega, mis võimaldavad nii kiireid sekkumisi ning lahendusi, kui ka 
pikaajalist toetusprotsessi.  
 

 
Joonis 34. Teenuses olemise kuude arv perioodil 2016-2022 (%) (N= 12057). 

Võrreldes programmis tegutsemise perioodi nii soo kui vanusegruppide lõikes, siis soolisi 
erinevusi ei erine, kuid vanusegruppide võrdluses (vt Joonis 35) saab välja tuua, et enam kui 
kuus kuud on programmis noored vanematest vanusegruppidest. Selle taga on kogunenud 
probleemid ja takistused, mis vajavad pikemaajalisemat tuge ning erinevate toetusmeetmete 
kombinatsioone. Selline tulemus kinnitab taas seisukohta, et mida varasemas eas noorte 
probleeme ja vajadusi märgata, seda efektiivsem on sekkumine ka ressursside osas.  
 

 
Joonis 35. Teenuses olemise kuude arv vanusegruppide kaudu perioodil 2016-2022 (% vanusegrupist) 
(N=12057). 

Programmis võrreldi ka spetsialisti prognoosi teenuses viibimise ajale tegeliku programmis 
osalemise kestvusega. Andmetele tuginedes (vt Joonis 36) saab välja tuua, et kui nö kergemad 
juhtumid lahenesid oodatust kiiremini, siis pikaajalisemad juhtumid kujunesid ajaliselt 
pikemaks kui esmalt arvatud.  
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Joonis 36. Teenuses ajaliselt planeeritud osalemise ja tegelikult osaletud aja võrlus (%)(N=11023). 

Pikemate, kui 4 ja 6 kuud noorte toetamise perioodi põhjused 
Põhjuseid, miks teenusesse pikemalt jäädi, oli erinevaid (vt Joonis 37). Valdavalt oli selleks 
hariduslik põhjus (34%), mis näitab seda, et hariduses jätkamine vajab pikemaajalisemat tuge.  
 
Selle taga on juba käesolevas dokumendis varem nimetatud positiivsete õpikogemuste vajadus 
ning motivatsiooni tõstmine, oskuste arendamine või siis ka sobiva eriala leidmine. Samuti on 
oluline teadvustada ka seda, et haridustee jätkamisel tuleb arvestada ka koolide sisseastumise 
ajakavaga. Teised olulised põhjused hariduse järel on majanduslikud (27%) ja sotsiaalsed 
põhjused (25%). Vähem on põhjusteks tervislikud (10%) või õiguslikud (2%) põhjused. 
 
 

 
Joonis 37. 4 ja 6 kuu jätkumise põhjus perioodil 2016-2022 (% sihtgrupist)(N=4096). 

Soolisest vaatest teenusesse pikemalt jäämise osas suurt erisust ei ole (vt Joonis 38).  
 

 
Joonis 38.  Programmis jätkamise põhjused soo kaudu perioodil 2016-2022 (%)(N=4096). 
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Nelja kuu teenuses osalemine põhjuste detailsem analüüs annab tulemuseks, et soolised 
erisused on peamiselt toimetulekus igapäevaeluga, kus meeste puhul esineb seda rohkem ning 
naise puhul on meestest rohkem kohustusi lähedastega seoses (vt Joonis 39).   
 

 
Joonis 39. Sotsiaalsed põhjused 4-kuud programmis osalemiseks perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

Alljärgnevad joonised (vt Joonised 42-45) annavad ülevaate detailsemalt soolisest võrdlusest 
lähtuvalt erinevatest valdkondlikest põhjustest, miks noored on teenuses pikemalt.  
 
Kokkuvõttes saab välja tuua, et hariduse teemas on meestel naistest rohkem takistusi nii 
motivatsiooni kui õpiraskustega ning erineb ka rohkem hariduslikke erivajadusi. 
Majanduslikud raskused on meeste puhul suuremad sobiva töökoha puudumises, millele 
lisanduvad muud finantsprobleemid, nt võlad jms. Kui tervislikes takistustes esineb meestel 
rohkem erivajadusi ja sõltuvushäireid, siis naistel on meestest oluliselt enam vaimse tervise 
muresid. Õiguslikes küsimustes on meestel väga oluliselt suuremal määral nii olemasolevaid 
karistusi kui menetluses õiguslikke protsesse võrreldes naistega, mis pikendavad toetavate 
lahenduste rakendamist. 
 

 
Joonis 40. Hariduslikud põhjused 4-kuud programmis osalemiseks perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

 

 
Joonis 41. Majanduslikud põhjused 4-kuud programmis osalemiseks perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 
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Joonis 42. Tervislikud põhjused 4-kuud programmis osalemiseks perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

 

 
Joonis 43. Õiguslikud põhjused 4-kuud programmis osalemiseks perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

Eelpool toodule tuginedes saab öelda, et detailsemad põhjused, miks noored on 4 kuud 
programmis omavad soolisi erisusi kõikides valdkondades.  
Analüüsides 4 kuu põhjusi vanusegruppide lõikes (vt Joonis 44), tuleb esile majanduslike 
põhjuste olulisus kõikides vanusegruppides, va 17–19-aastased, kes on programmis pikemalt 
peamiselt hariduslike vajaduste tõttu.  
 
20–24-aastaste vanuserühmaks hariduslikud ja majanduslikud põhjused muutuvad võrdselt 
esinevaks. Antud andmete põhjal võib ka oletada seda, et programmi sattunud kuni 16-aastased 
noored on olukorras, kus erinevad majanduslikud probleemid on need, mis ei soosi kiireid 
toetavaid lahendusi, nt takistatud on koolivahetus pere majandusliku olukorra tõttu või tuleb 
lahendada teisi toimetuleku küsimusi seoses pere kehva majandusliku olukorra tõttu.  
Noored, kes satuvad programmi vanuses 17–19-eluaastat jäävad programmi pikemalt seoses 
sobiva haridustee valiku otsinguga ning haridusega seotud motivatsiooni ja oskuste toetamise 
vajadusega. Vanuse kasvades muutuvad majanduslikud küsimused üha mõjusamaks. Eelpool 
toodule tuginedes saab välja tuua vajaduse efektiivseks sekkumiseks õppimist toetaval suunal 
eelkõige 16–24-aastaste noorte puhul ning toetusmeetmed noortele vanuses 20 ja enam 
eluaastat peavad toetama majanduslikku toimetulekut ja iseseisvumist. 16-aastaste ja 
nooremate noorte puhul tuleb suurt tähelepanu pöörata koostööle perekonnaga ning pere 
majandluslikule toele.  
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Joonis 44. 4 kuu põhjus vanusegruppide kaudu perioodil 2016-2022 (% vanusegrupist) (N=4096). 

Võrreldes 4 ja 6 kuu teenuses olemise erinevaid põhjuseid, siis on näha, et teatud põhjused 
jäävad 4 ja 6 kuu võrdluses siiski püsima ja võivad vajada lisatuge teiste poliitikate kaudu (vt 
Joonised 45-48).   
 

 
Joonis 45. 4 ja 6 kuu jätkamise vajaduse sotsiaalsete põhjuste võrdlus perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

 
Joonis 46. 4 ja 6 kuu jätkamise vajaduse hariduse põhjuste võrdlus perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

 

Joonis 47. 4 ja 6 kuu jätkamise vajaduse majanduse põhjuste võrdlus perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 
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Joonis 48. 4 ja 6 kuu jätkamise vajaduse tervislike põhjuste võrdlus perioodil 2016-2022 (arv) (N=4096). 

Koostöö noore leidmisel või toetamisel 
Noore toetamisel oli võimalus toetada teda ainult noortekeskuse keskselt või kaasta noore 
toetamisse teisi osapooli. Võttes aluseks perioodi 2015–2022, toimus 22% noorte puhul 
toetamine ainult noortekeskuse keskselt ja teisi toimus koostööpartnereid ei kaasatud. Meeste 
ja naiste osas siin erisusi ei olnud, ainult noortekeskuse keskselt toetamisega seotud noorte 
sooline tasakaal oli 50/50. 
 
Ainult noortekeskuse keskselt noorte toetamise puhul on olnud kõige enam (42% vastava 
sihtgrupi noortest) vanuses 20–24-aastaseid noori.  
 
Kogu perioodil (2015–2022) on näha, et noorte puhul, kus olid kaasatud teised partnered, oli 
kõige enam nimetatud haridusasutused (30%), töötukassa (25%) ja KOVide erinevad 
osakonnad (13%) (vt Joonis 49).  
 

 
Joonis 49. Lisaks noortekeskustele enim nimetatud koostööpartnerid perioodil 2016-2022 (%) (N=9382). 

Sooline erisus koostööpartnerite osas oli vähesel määral märgata haridusasutuste puhul, kus 
noormeeste puhul oli põhikool ja naiste puhul gümnaasium, kõrgkool ja Rajaleidja veidi enam 
märgitud. Noormeeste puhul oli kaks korda kõrgem näitaja Politsei- ja Piirivalveameti ja neli 
korda kõrgem kriminaalhoolduse spetsialistide kaasatuse puhul.  
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Noorte toetamise tugitegevused ja valdkonnad 
Kogu perioodil (2015–2022) on 12057 noore puhul kasutatud kokku 21483 erinevat 
tugitegevust. Noorte toetamise tugitegevused on jaotunud peamiselt viide erinevasse 
teemakategooriasse (vt Joonis 50), millest valdav osa on noorsootöö tugitegevustel (41%). 
 

Joonis 50. Tugitegevuste teemade jaotus perioodil 2016-2022 (%) (N=12057). 

Sotsiaalteenuste puhul on peamiselt rakendatud rehabilitatsiooni teenuseid ning noorsootöös 
avatud noorsootööd, huvitegevust, laagreid ning noorteüritusi (vt Joonis 51).  
 

 
 
Joonis 51. Noorsootöö peamised tegevused noorte toetamisel perioodil 2016-2022 (%) (N=12057). 

Tööhõive valdkonnas (vt Joonis 52) on enimrakendatud tööpraktikat, lühiajaline töökogemust 
ja hooajalist tööd. Sarnaselt õppimise positiivsetele kogemustele on ka tööhõivetegevustes 
olulisel kohal lühiajaliste positiivsete kogemuste pakkumine, mille käigus saavad noored ära 
tunda enda huvid ning valikud, sh ka toetada enesemääratluspädevuse kasvu. 
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Joonis 52. Tööhõive peamised tegevused noorte toetamisel perioodil 2016-2022 (%) (N=12057). 

Sooliselt statistilist erisust ei ole. Vanuseliselt saab välja tuua, et tegevused ja vanus on 
pakutavate teenustega kooskõlas, nooremad on suunatud avatud noorsootöösse, õpilasfirmade 
loomisesse, noorteühingutesse, huvitegevusse, õppekäikudele jmt. Vanemad noored on 
suunatud kogukonna ühendustesse, koolitustele, tööjälgimisele ja lühiajaliste töökogemuse 
saamisele.  
 
Positiivsete kogemuste pakkumine ja pädevuste areng on oluline aspekt noorte toetamisel. 
Joonis 53 annab ülevaate erinevatest pädevustest, mille arendamisele on sekkumised suunatud 
olnud, kuna noore puhul on ilmnenud nendes aspektides suurimad vajadusel. Enim vajavad 
noored tuge enesehinnangu tõstmisel, eesmärgi seadmisel, enda eest seismisel, otsustus- ja 
probleemilahenduslikes protsessides, koostöös ning sotsiaalsetes oskustes. Märkimisväärseid 
soolisi erisusi pädevuste osas ei olnud.  
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Joonis 53a. Noorte toetamisel enim arendamist vajavad pädevused perioodil 2016-2022 (arv) (N=12057 noort ja 
nimetatud kokku 77770 valikut kõikide osalenud noorte kohta). 
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Kõige enam jaotuvad toetust vajavad pädevused mõtlemise, juhtimise ja olemise suunal ning 
vähem andmine, hoolimine ning elamise suunal (vt Joonis 54). Sellest tulenevalt saab öelda, et 
vajalik on sekkumiste puhul kavandada tegevusi, mis toetavad nii enesemääratlust, protsesside 
juhtimist kui analüüsi- ja otsustusvõime arendamist. 

 
Joonis 54. Tuge vajavate noorte pädevuste jaotus soo kaudu perioodil 2016-2022 (%) (N=12057 noort ja 
nimetatud kokku 77770 valikut kõikide osalenud noorte kohta). 

Analüüsides enim tuge vajavaid pädevusi detailsemalt, siis saab välja tuua, et mõtlemise 
valdkonnas on enim tuge vaja otsuste tegemisel, probleemide lahendamisel ning õppima 
õppimisel, juhtimisel aga eesmärgi seadmisel ja tegevuste planeerimisel ning olemise suunal 
enesehinnangu kujundamisel, enda eest vastutamisel ning enesedistsipliinis (vt Joonis 55a - 
Joonis 55c).  
 

 
Joonis 55. Mõtlemise pädevuste jaotus perioodil 2016-2022 (arv) (N=12057 noort ja nimetayud kokku 77770 
valikut kõikide osalenud noorte kohta). 

 

 
Joonis 56. Juhtimise pädevuste jaotus perioodil 2016-2022 (arv) (N=12057 noort ja nimetatud kokku 77770 
valikut kõikide osalenud noorte kohta). 
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Joonis 57. Olemise pädevuste jaotus perioodil 2016-2022 (arv) (N=12057 noort ja nimetatud kokku 77770 valikut 
kõikide osalenud noorte kohta). 

 
Analüüsides pädevuste arengu toetust vanusegruppide kaupa (vt Joonis 58), siis saab esile tuua, 
et nooremates vanuserühmades on olnud suurem vajadus suhtlus-, mõtlemis -, elamis- ja 
hoolimisoskuste arendamisel võrreldes teiste vanuserühmadega ning vanemad 
vanuserühmadel on vajadus rohkem juhtimis- ja töötamisoskuste arendamise järele.  
 

 
Joonis 58. Tuge vajavate noorte pädevuste jaotus vanuse kaudu perioodil 2016-2022 (%) (N=77770, mitu valikut 
noore kohta). 

 
Eelpool toodu põhjal saab kinnitada oskuste toe olulist vajadust igas vanuses noorte puhul ning 
arvestama peab vanuselise erisusega. Erinevatele vanusegruppidele loodavad võimalikud 
sekkumised peaksid arvestama seda, et kõik oskused on olnud noorte puhul tuge vajavad, kuid 
vastavalt vanusele tuleb intensiivistada tähelepanu konkreetsetele pädevustele.  

Peamised tulemused 
 
Perioodil 2015–2022 on tugiteenus olnud tulemuslik. Hoog Sisse tugiteenuse pakkumine 
jätkub hanke toel veel 31.08.2022-ni, Noorte Tugila hange lõppes 28.02.2022 ja saab välja 
tuua, et ettenähtud tulemusindikaator on ületatud.  
2015–2022 oli tulemuslikkus (noor oli kuus kuud peale tugiteenusest väljumist kas hariduses 
või tööelus) 70 %, 2019–2022 oli see 66%.  
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Noorte Tugila ja Hoog Sisse tugiteenuste puhul on noored liikunud võrdselt haridusse (48%) 
ja tööturule (46%) (vt Joonis 59). Esimese hankeperioodi puhul oli veidi enam jõutud pigem 
tööturule. 
 

 
Joonis 59. Noorte Tugila perioodi 2015-2022 peamised tulemused (%) (N=7940). 

 
Soolisest vaatest erisust välja tuua ei saa, vanuseliselt on ootuspärane, et noorem vanusegrupp 
on pigem jätkanud tasemeõpet ja alates 20. eluaastast on noored pigem suundunud tööle.  
 

Noorte tagasiside 
Noortekeskuste Logiraamatus on alates 01.01.2019 loodud noorte tagasiside süsteem, kus kuus 
kuud peale programmist väljumist võetakse noorega ühendust ja lisaks tulemuse märkimisele 
logiraamatusse saab noor vastata kolmele peamisele küsimusele. Esimene neist annab teavet, 
milline on olnud selle programmi peamine mõju noore elule, teine vastab, milline on 
programmi suurim väärtus noore jaoks ja kolmandas said noored teha programmi tarbeks 
ettepanekuid või kommenteerida toimunut.  
 
Analüüsi aluseks on 6433 (neist 2618 lisati 2021–2022.a) vastust ja teise puhul 7933 vastust 
(neist 2810 lisati 2021–2022.a). Lisaks valikvastustele kommenteeriti küsimusi 914 noore 
puhul (nn vabad vastused).  
 
Esimese kahe küsimuse puhul ei ole tegemist unikaalsete numbritega, sest noor sai teha mitu 
valikut. Kõige olulisema muutusena on noored väljendanud (vt Joonis 60), et nad tajusid, et 
peavad oma eluga midagi ette võtma (23%), teiseks said teada, mis neid huvitab (18%) ja 17% 
leidis töö.  
Veidi erinev järjestus oli aastal 2019.a ja 2020.a. Siis toodi esile huvi leidmine, haridusse tagasi 
suundumine ja arusaam, et peab oma eluga midagi ette võtma. See näitab, et viimane periood 
võis ka seoses COVID-19-le olla veidi erinev, sest noori ei pruukinud olla haridus- või 
töövaatest alati kuhugi suunata ning oli võimalik pikemalt tegeleda noore enesetundmise 
teemadega, lisaks ei pruugi noored alati peamise eesmärgina märkida tagasi haridusse või 
tööturule jõudmist, kuna olulised on ka teised toetavad muutused.  
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Joonis 60. Tugiteenustes perioodil 2019-2022 osalenud noorte tagasiside (%).  
 
Programmi väärtusena on esimesena välja toodud (Joonis 61), et kellelgi oli tema jaoks aega 
(1/5 noortest on seda väljendanud), sarnane oli see ka aastal 2019. ja 2020.aastal. Veidi kõrgem 
oli tugiteenuse põhimõtted, et noorsootöötaja oli hinnangutevaba (16%) ja leidsin omale 
toetava täiskasvanu (15%). Teised välja toodud tegurid on võrdselt ja sarnaselt nii 2019. kui 
2020.aastaga välja toodud (aidati leida tema sisemine huvi, kohtumised toimusid noorele 
sobivas ja vabas keskkonnas jmt). See näitab, et tugiteenuse tööpõhimõtted vastavad noorte 
soovidele ja on olulised jälgida.  
 

 
Joonis 61. Tugiteenustes perioodil 2019-2022 osalenud noorte vastused programmi väärtusvalikute lõikes (%) 
 
Noorte ettepanekud või soovitused olid saranaselt 2019-2020.aasta analüüsidele tugiteenust 
tunnustavad. Seega on lähtuvalt noorte soovitustest vaja jälgida, et tugiteenus:  

• ei häbimärgista noori; 
• loob hooliva ja positiivse keskkonna; 
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• toimib usalduslikul suhtel; 
• toetab noori keskkonnas, kus noor ise viibib või soovib kohtuda, luues nii turvalist 

tunnet oma muredest rääkimiseks; 
• on noori kaasav ja lahenduste suunad on juhitud nende endi poolt. 

 
Tugiteenuses osalenud mitmed noored on väljendanud, et nad ei oleks ise noorsootöö 
teenustesse sattunud ja tugiteenuse kaudu loodi selleks sujuvad ja toetatud võimalused, mis 
omakorda aitas luua uusi suhteid ja saada vajalikke teadmisi ja kogemusi.  
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Kokkuvõte 
Noortegarantii Eesti tegevuskava 2015–2022 perioodil on NEET-staatuses noortele pakutud 
tuge erinevate valdkondade ja tegevussuundade kaudu. Spetsiifiliste NEET-staatuses noorte 
tugiteenuste hulka kuuluvad “Noorte Tugila" ja "Hoog sisse". Mõlema tugiteenuse elluviimist 
on rahastatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Haridus- ja 
Noorteameti eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte 
tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Valminud on Noorte Tugila teenusekirjeldus26. 
Lähtuvalt 2019–2022 hanke lähteülesannetest koostab Eesti ANK kord aastas lühianalüüsi 
tugiteenuses osalevate noorte profiilist, varasemalt tugiteenuses osalenud noorte 
tulemuslikkusest, tugiteenuse üldiste meetodite tulemuslikkusest ja peamistest märkamistest. 
Eelkõige võimaldab see analüüs märgata noortevaldkonna potentsiaali, millise tausta ja 
lahendusvajadustega noorteni on reaalne sellise lähenemisega jõuda.  Neid märkamisi saab 
edasises arendustöös arvestada.  
 
Noorte Tugila ja Hoog Sisse tugiteenuste puhul oli ette nähtud, et need peavad olema suunatud 
raskemates oludes noortele, mille alla kuuluvad NEET-staatuses ja NEET-staatusesse 
sattumise riskis olevad 15-26-aastased noored. Noorsootööteenuste eesmärk oli ja on osutada 
koostöös noortekeskustega raskemates oludes noortele selliseid tegevusi ja tuge, mis toetavad 
nende naasmist õpingutesse või tööle. Kokku on perioodil 2015–2022 toetatud rohkem kui 
13000 noort, kellest 12057 puhul on Logiraamatus kasutusel juhtumikaart, mis võimaldas 
analüüsida noorte taustu ja vajadusi ning valitud tugitegevusi.  
 
Eesti ANK poolt koordineeritud Noorte Tugila programmist sai kahe hanke perioodi jooksul 
osa 1072827 erinevat noort, neist 196828 vajas kas uut paketti või tuli programmi tagasi (sh 
peale katkestust). Esimesel perioodil peeti eraldi arvestust juhtumite kohta, kus spetsialistid 
nõustasid teiste tugiteenuste spetsialiste, aga, mida logiraamatu süsteem veel ei võimaldanud 
kirjeldada. Neid juhtumeid oli 2395. Seega kokku 15091 juhtumit29.  
 
Kahe perioodi Noorte Tugila kui Hoog Sisse 4. faasi jõudnud noortest on 70% edukad ehk üks 
viiest ametlikust indikaatorist on saavutatud30. Positiivse muutuseni on jõudnud suurem osa 
noortest (teisel perioodil 95%), osaledes kas süsteemses noorsootöös, ebasoodne olukord on 
muutunud või edasi suunatud teiste teenusepakkujate juurde (nt Noortegarantii tugisüsteem, 
töötukassa teenused jmt). 
 
Perioodi jooksul oli Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele ja Tallinna Haridusametile 
eeldus luua koostöös piirkonna võrgustikuga noortele suunatud võimaluste pakett, kus tuli 

                                                        
26 https://ank.ee/noorte-tugila-teenuse-kirjeldus/ 
27 Esimesel perioodil 6202 erinevat noort (+1175 erinevat noort, kes võeti üle teise perioodi), teisel perioodil 
5701 erinevat noort (sisaldab 1175 kaasavõetud juhtumit), kokku 10728 erinevat noort 
28 Esimesel perioodil 1460 ja teisel perioodil 508 
29 2019. aasta alguses kustutati logiraamatus osa juhtumitest, eelkõige olid need kustutamised seotud tugilatega, 
kes teises hankeperioodis ei jätkanud.  
30 Tööl, hariduses, töökohapõhine õpe, praktikal, tegeleb ettevõtlusega 
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arvestada, et pakkuma peab erineva ajalise kestvusega tegevusi. Tugiteenuse raames eeldati 
individuaalset lähenemist ning juhendamist, mis aitab süvendatult edasi arendada 
noorsootööasutuse tegevust, mis puudutab noorte vajaduste ja huvide teadvustamist tema 
väljaaitamiseks NEET staatusest. Lähtuvalt analüüsile saab järeldada, et hankes on noorte 
toetamine üle-eestiliselt toiminud valdkonnaüleses koostöös ja vaid vähesel määral ei ole olnud 
vajadust teisi koostööpartnereid kaasata. Eelkõige olenes see noorte lahendusvajadustest. 
Tugiteenuste pakkumine ajalisest vaatest toimis paindlikuna, sh jälgiti, mis põhjustel on noorte 
toetamine vajanud pikemat tuge, kui neli või kuus kuud. Samuti on olnud peamine noorte 
toetamise lähenemine individuaalne töö, sest grupimeetod on võimalik juhul, kui piirkonnas 
on mitmeid sarnaste lahendusvajadustega noori. Pigem ongi need grupimeetodil toetamised 
toiminud lisaks individuaalsele jõustamisele õppekäikude ja koolituste puhul.   

Pakutavate tugiteenuste puhul nähti ette, et üks osa noorteni jõudmisel on mobiilse noorsootöö 
kaudu, mis saab olla erinevalt eesmärgistatud. Käesoleva hanke puhul oli eelduseks eelkõige 
otsiv noorsootöö, et jõuda nooreni ja teda tema enda poolt valitud keskkonnas toetada. 
Tugiteenuste puhul on mobiilset noorsootööd tõlgendatud läbi nelja tegevussuuna: tänavatöö, 
töö internetis, noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas ning noorte kogunemiskohtades. 
Kahe erineva lähenemise ühiskasutamine võimaldas noorteni paremini jõuda ja mobiilse 
noorsootöö potentsiaali eesmärgipärasemalt kasutada. Mobiilne noorsootöö oli kogu hanke 
perioodi kõige tulemuslikum lähenemine, 25% juhtumite puhul sai tugiteenus alguse just noore 
enda valitud avalikus ruumis-keskkonnas.  

Analüüsi alusel saab välja tuua, et noorsootöö potentsiaal nii noorteni jõudmisel, kui toetamisel 
on olnud efektiivne ja tulemuslik.  
Hoog Sisse tugiteenus ei ole veel lõppenud, kuid Noorte Tugila programmi lõpparuannete 
andmete põhjal saab selle programmi tulemuslikkust hinnata väga heaks, koguperioodi raames 
on 71% on saavutanud noore ja noorsootöötaja poolt seatud ühised eesmärgid (üks viiest 
ametlikust noortegarantii indikaatorist on nimetatud). Laiemas plaanis on aga positiivse 
muutuseni jõudnud suurem noortest, näiteks Noorte Tugila teisel perioodil (2019-2021) lausa 
95%. Üks osa noortest, kes ei saavutanud võetud eesmärki hariduse või tööelu vaatest, on 
samas jätkanud eneseteostust kas osalusega noorsootöö võimalustes või suunatud edasi 
teistesse teenustesse (noortegarantii tugiteenus, Töötukassa teenused jmt). See võimaldab noort 
jätkuvalt jõustada. 
 
Üldises plaanis saab välja tuua, et NEET-staatuses noortele perioodil 2015–2022 ellu viidud 
noortevaldkonna kaudu loodud tugiteenuste tegevused on olnud tulemuslikud eelkõige 
sekkumisviiside paljususe, paindlikkuse ning individuaalse lähenemise võimaldamise tõttu.  
Noorsootöö teenuste rakendamine on olnud valdav ning see on võimaldanud ka toe 
tulemuslikkuse, kuna sihtrühmaga töötasid just noortega tööks ettevalmistust omavad 
spetsialistid. Seetõttu oli võimalik pakkuda vanemasse vanusegruppi jäävate noorte leidmiseks 
mobiilse noorsootöö meetodeid ning noorema vanuserühma noorte toetamiseks noortele 
huvipakkuvaid tegevusi huvitegevuses, avatud noorsootöös, laagrites. Sekkumisi 
iseloomustavad peamised suunad olid positiivsete kogemused ning motivatsiooni kasv nii 
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hariduse kui tööelu suunal. Noorsootöö pakkus selleks hinnangutevaba ja noortepäraseid 
mitmekülgseid võimalusi vastavalt noorte huvile ja vajadustele.  
 
Saadud kogemus kinnitas, et noorele võimaldatav tugi peab arvestama tema ealiste 
vajadustega. Vajaduste erisus tekib 20–24 vanuserühma juures, millest järeldub see, et 
sarnaseid sekkumisi ei saa pakkuda 16–27 aastastele sarnaselt, vaid soovitav on jaotada 
tegevused kahele vanuserühmale (noorem ja vanem vanuserühm). Analüüs näitas, et kui 20–
24 vanuserühmas oli erisusi vähem nii vajaduste kui sekkumiste vahel, siis noorema ja vanema 
vanuserühma vahel olid erisused juba ilmsed. Nooremate puhul saab kasutada rohkem 
noorsootöö tegevusi, õppimist toetavaid tegevusi ning vanema vanuserühma puhul tuleb 
tähelepanu suunata suurema intensiivsusega tööturu tegevustele ja majanduslikule 
toimetulekule.  
Soolist erisust tuli andmetes välja vähesel määral ning seetõttu pole oluline sellega sekkumiste 
loomisel arvestada. Kogemustele ja analüüsile tuginedes saab esile tuua, et võimalikud 
edasised sekkumistegevused peavad olema nooremal vanuserühmal eelkõige õpimotivatsiooni, 
hoiakuid ja oskusi arendavad ning vanemal vanuserühmal tööturule sisenemist ja seal 
püsimajäämist soodustavad. Vanuserühmale 20–24 eluaastat saab suunata kombineeritud 
sekkumisi, mis toetavad erinevaid eesmärke aidates sellega noortel välja selgitada enda 
primaarne eesmärk.  
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LISA 1: Perioodil 2015-2018 tugiteenust Noorte Tugila 
pakkunud institutsioonide nimekiri 
 

Nr Omavalitsusüksus ja teenusepiirkond Kaasatud piirkonnad 
1 Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla- Järve 
2 Maardu Linnavalitsus Maardu 
3 MTÜ Maidla Noored Lüganuse vald 
4 MTÜ Uus Sild Narva 
5 Rakvere Linnavalitsus Rakvere 

6 
MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise 
Organisatsioon Sillamäe 

7 Tapa Lastekaitse Ühing Tapa 
8 Tori Vallavalitsus Are 
9 Haapsalu Noorte Huvikeskus Haapsalu 

10 Hiiu Vallavalitsus Hiiumaa 
11 Kuressaare Noorte Huvikeskus Saaremaa 
12 Paikuse Noortekeskus MTÜ Paikuse 
13 MTÜ Pärnu Vabakooli Selts Pärnu 
14 Sauga Vallavalitsus Sauga 
15 Lääne-Saare Vallavalitsus Lääne-Saare vald 
16 Ridala Vallavalitsus Ridala vald 
17 Abja Vallavalitsus Abja 
18 Antsla Vallavalitsus Antsla 
19 Elva Huviala- ja Koolituskeskus Elva 

20 
MTÜ Jõgeva Valla Avatud Noortekeskuste 
Ühendus Jõgeva vald 

21 Noorteühendus Juventus MTÜ Põltsamaa vald, Jõgeva vald 
22 Põlva Noortekeskus Põlva 
23 MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus Räpina 
24 Rõuge vallavalitsus Rõuge vald 
25 MTÜ Noored Toredate Mõtetega Tartu 
26 Tähe Noorteklubi MTÜ Tartu 
27 MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla Valgamaa 
28 Vastseliina Vallavalitsus Vastseliina 
29 SA Veriora Noortekas Veriora 
30 Sakala keskus Viljandi 
31 Võhma Vaba ja Keskus Võhma 
32 Põhja-Sakala Vallavalitsus Põhja-Sakala vald 
33 MTÜ Võru Noortekeskus Võru 
34 Tartu Linnavalitsus Tartu 
35 Torma Vallavalitsus Torma 
36 Huvitegevuse ja Noorsootöö SA Tabasalu 
37 Kohila Vallavalitsus Kohila 
38 Kose Vallavalitsus Kose 
39 Loksa Linnavalitsus Loksa 
40 Märjamaa Vallavalitsus Märjamaa 
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41 Paide Linnavalitsus Paide 
42 Sõmeru vallavalitsus/Rakvere VV Sõmeru 
43 Kesklinna Vaba Aja Keskus Tallinn 
44 Kristiine Tegevuskeskus Tallinn 
45 Lasnamäe Noortekeskus Tallinn 
46 Mustamäe Kultuurikeskus Kaja (ANK) Tallinn 
47 Türi Vallavalitsus Türi vald 
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LISA 2: Perioodil 2019-2022 tugiteenust Noorte Tugila ja 
Hoog Sisse pakkunud institutsioonide nimekiri 
 
Nr Omavalitsusüksus Teenusepiirkond 
1 Antsla Vallavalitsus Antsla vald 
2 Elva Huviala- ja koolituskeskus Elva vald 
3 Haapsalu Noorte Huvikeskus Haapsalu linn 
4 Kohila Avatud Noortekeskus Kohila vald 
5 Kohtla-Järve Noortekeskus Kohtla-Järve linn 

6 
Kuressaare avatud noortekeskus 
Noortejaam Saaremaa vald 

7 Narva noortekeskus Narva linn 
8 Narva, Uus Sild MTÜ Narva linn 

9 
 
Pärnu Noorte Vabaajakeskus MTÜ 

Pärnu linn, Tori vald, Põhja-
Pärnumaa vald, Lääneranna vald 

10 Põltsamaa, NÜ Juventus MTÜ Põltsamaa vald, Jõgeva vald 
11 Põlva Avatud Noortekeskus Põlva vald 
12 Rakvere kultuurikeskus Rakvere linn 
13 Rakvere Vallavalitsus Rakvere vald 
14 Räpina Avatud Noortekeskus MTÜ Räpina vald 
15 Rõuge Noorsootöö Keskus Rõuge vald 

16 
Sillamäe, Noorte Omaalgatuse Toetamise 
Organisatsioon – ESN MTÜ 

 
Sillamäe linn, Jõhvi linn 

17 
Suure-Jaani noortekeskus, Võhma 
noortekeskus 

 
Põhja-Sakala vald 

18 Tapa Lastekaitse Ühing MTÜ Tapa vald 

19 
 
Tartu, Noored Toredate Mõtetega MTÜ 

Tartu linn, Luunja vald, Kastre 
vald, Nõo vald 

21 Türi Noortekeskus Türi vald, Paide linn, Järva vald 

22 
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla 
MTÜ 

Valga vald, Otepää vald, Tõrva 
vald 

23 Viljandi, Sakala keskus Viljandi linn, Viljandi vald 
24 Võru Noortekeskus MTÜ Võru linn, Võru vald 
25 Tallinna Haridusamet Tallinn 
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Lisa 3. 2019-2022 perioodi Noorte Tugilate 
jätkutegevused 
 

Asutuse juriidiline nimi NEET-staatuses noorte toetamissüsteemi jätkamine 

Antsla Vallavalitsus 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Varasem Noorte Tugila 
spetsialist on liikunud KOVi ja vastutab osalise koormusega 
NGTS eest. 

Elva Huviala- ja koolituskeskus Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt. 
Noortekeskuse jätkuv roll ei ole veel selgunud.  

Haapsalu Noorte Huvikeskus 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Varasem Noorte Tugila 
spetsialist on liikunud KOVi ja vastutab osalise koormusega 
NGTS eest. 

Kohila Avatud Noortekeskus 
Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus tagab edaspidi 
tugila lähenemist oma eelarve sees.  

Kohtla-Järve Noortekeskus Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOV partneriks.  

Kuressaare avatud noortekeskus 
Noortejaam 

Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOV partneriks. Keskus otsib võimalusi tugila 
lähenemise pakkumise jätkamiseks.  

Narva noortekeskus Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOV partneriks. 

Narva, Uus Sild MTÜ Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt. 
Ühenduse jätkuv roll ei ole veel selgunud. 

Pärnu Noorte Vabaajakeskus 
MTÜ 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Varasemad Noorte Tugila 
spetsialistid on liikunud KOVi ja vastutavad täiskoormusega 
NGTS eest. Jätkuvalt on mobiilne noorsootöö kasutusel noorteni 
jõudmisel.  

Põltsamaa, NÜ Juventus MTÜ 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus on omavalitsuse 
partneriks Noortegarantii tugisüsteemi projektis, milleks on tuge 
saadud Euroopa Sotsiaalfondist. Mõlemad varasemad Noorte 
Tugila spetsialistid on noorte toetamisega jätkuvalt seotud.   

Põlva Avatud Noortekeskus Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt. 
Noortekeskuse jätkuv roll ei ole veel selgunud.  

Rakvere kultuurikeskus 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus on omavalitsuse 
partneriks Noortegarantii tugisüsteemi projektis, milleks on tuge 
saadud Euroopa Sotsiaalfondist. Noortekeskuse noorsootöötaja 
vastutab NGTS eest. 

Rakvere Vallavalitsus 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus on omavalitsuse 
partneriks Noortegarantii tugisüsteemi projektis, milleks on tuge 
saadud Euroopa Sotsiaalfondist. Varasem Noorte Tugila 
noorsootöötaja vastutab NGTS eest. 

Räpina Avatud Noortekeskus 
MTÜ 

Jätkutegevus on koordineeritud peamiselt omavalitsuse poolt. 
Ühenduse jätkuv roll ei ole veel selgunud. 
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Rõuge Noorsootöö Keskus 
Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus tagab edaspidi 
tugila lähenemist oma eelarve sees. 

Sillamäe, Noorte Omaalgatuse 
Toetamise Organisatsioon - 
ESN MTÜ 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Ühenduse jätkuv roll ei ole veel 
selgunud. 

Suure-Jaani noortekeskus (sh 
Võhma noortekeskus) 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus tagab edaspidi 
tugila lähenemist oma eelarve sees. 

Tapa Lastekaitse Ühing MTÜ 
Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Keskus otsib võimalusi tugila 
lähenemise pakkumise jätkamiseks. 

MTÜ NTM, MTÜ Tähe 
noorteklubi (Tartu) 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt. Ühenduste 
jätkuv roll ei ole veel selgunud. 

Türi Noortekeskus Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt. 
Noortekeskuse jätkuv roll ei ole veel selgunud. 

Valgamaa Noorsootöökeskus 
Tankla MTÜ 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja ühendus on 
KOVi partneriks. 

Viljandi, Sakala keskus 
Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Keskus otsib võimalusi tugila 
lähenemise pakkumise jätkamiseks. 

Võru Noortekeskus MTÜ 

Jätkutegevus on koordineeritud omavalitsuse poolt ja 
noortekeskus on KOVi partneriks. Noortekeskus on omavalitsuse 
partneriks Noortegarantii tugisüsteemi projektis, milleks on tuge 
saadud Euroopa Sotsiaalfondist. Endine Noorte Tugila töötaja 
vastutab projekti juhtimise eest ja toetab jätkuvalt noori.  
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