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Eesti Noorsootöötajate Kogu  
Riigikogu 2023. aasta valimiste platvorm

Platvorm esitleb seisukohti noortepoliitika, noorsootöö ja 
noorsootöötaja kohta. Noorsootöö valdkonna seisukohad on 
kinnitatud ENK üldkoosoleku otsusega ning kooskõlastatud 

partnerühingutega. Dokument keskendub ettepanekutele, mis võiksid 
Riigikokku kandideerivate parteide programmides kajastuda ning 

hiljem muutuda valitsuse tegevusprogrammiks. 

Platvormi peamine sõnum on:  
teadvustage, investeerige ja innustage.

Dokument põhineb noorsootöö väljakutsetel, mis on muu hulgas 
sõnastatud noortevaldkonna arengukavas 2021–2035 ning 

sellele eelnenud protsessis, Eesti Noorsootöötajate Kogu senistes 
seisukohtades ja arengukavas, Euroopa tasandi aruteludes ja 

kokkulepetes, Euroopa Noorsootöö Agendas (Bonni protsess), COE 
ja ELi noortevaldkonna dokumentides ning Euroopa Noortefoorumi 

seisukohtades.

Dokument on taotlus Riigikogu ja  
keskvalitsuste otsuste järele, mis noorte  
ja noorsootöö olukorda oluliselt  
uuel valitsemisperioodil edendaks.

Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust!

info@enk.ee | Eesti Noorsootöötajate Kogu 
Tuba 709, Kopli 25, 10412 Tallinn
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Noortepoliitika on võimalus noorte usaldust võita  
ning energiat positiivselt laenata

Lihtsamalt seletatuna on noortepoliitika valitsuse/otsustajate pühendumus ja 
konkreetsed tegevused noortele hea elu ja võimaluste tagamisel[1]. Noortele 
tähelepanu osutamine ei alahinda teiste elanikkonnagruppide tähtsust ja 
toimetuleku tagamise vajadust, vaid toob esile poliitiliselt põhjendamatult vähem 
prioritiseeritud sihtgruppi.

Tulenevalt piiratumatest õigustest ning võimalustest vajavad noored eraldi 
tähelepanu ning võimalusi avastamiseks ja katsetamiseks. Võttes arvesse, et 
7–26-aastaste noorte osakaal (21% Eesti rahvastikust) püsib prognooside kohaselt 
aastani 2035 ajaloo madalaimal tasemel, on oluline tagada kõigile noortele 
avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi, et luua keskkond, milles noor 
soovib riigi arengusse panustada ning seda edasi viia. 

Noored on meie riigi püsimajäämise võti,  
nende loovus ja kodanikupanus viib  
ühiskonda edasi ning neile on vaja pöörata 
tähelepanu nüüd ja praegu[2].

Seemnete külvamine tulevikuks

Noortega arvestamine kõikides (sh poliitika)valdkondades

Erakonnad kajastavad oma lubadustes ning valimisplatvormides, kuidas 
plaanitakse noorte kaasamist poliitikate kujundamisse tervikuna suurendada. 
Oluline on arvestada noortega ning edendada noortekeskset[3] lähenemist.

Noorte suurem osalus esindusdemokraatias ja tõkete eemaldamine — 
rohkem noori esinduskogudes, sh

valimisea langetamine Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel  
16. eluaastani, soovime erakondade platvormides näha vastava seaduste 
muutmise kavatsust;

sätestada noorte alla 26-aastaste kvoot kohalikes volikogudes ja 
Riigikogus – minimaalselt 25%.

1.

2.

a.

b.

[1] Finn Denstad, Youth Policy Manual, 2009. COE Publishing

[2] Noortevaldkonna Arengukava 2021–2035, seletuskiri

[3] TÜ NK noortekeskse lähenemise rakendamise mudel ntelg (ut.ee)
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Noorte suurem kaasatus esindusdemokraatiasse parandab poliitika kvaliteeti ning 
kasvatab usaldust riigi vastu. Valimisea langetamise eesmärk on pakkuda olulist 
ning elulist praktilist kodanikuks olemise kogemust võimalikult noorele inimesele. 
Noored on ennast näidanud vastutustundlike kodanikena. Parlamendi valimistel 
muudes riikides ning mitmetel kohalikel valimistel Eestis alates 2017. aastast 
saavad noored valida kohalikke volikogusid 16-aastaselt.

Noortepoliitika juhtimine ja koordinatsioon viia peaministri alluvusse ning 
aruanne Riigikogule kahe aasta tagant saavutustest ning prioriteetidest – 
peaminister noorte ministriks!

Tervikliku noortestrateegia kirjeldamine partei üldises programmis ning 
noortele suunatud poliitikate prioritiseerimine valimisprogrammides ja 
valimisdebattidel – me soovime näha lubadusi ja muutust noortele vähemalt 
noorsootöös, hariduses, tööturul, tervises, mh

valimiste ajal ja järel kohtumised ning diskussioonid noortega nende 
endi keskkonnas;

noorsootöö suurem rahastamine, sh riiklikud programmid, EL fondide 
lisavahendid ning kohalike omavalitsuste noorsootöö eelarvete 
suurendamine vähemalt 1%-ni SKTst;

kättesaadav (tasuta) haridus kõigile.

Võrsete koolitamine

Noored on avatud valitsemise lahutamatu osa – riik on noorte suhtes 
avatud, läbipaistev ning teavituses tõhus, mh nähakse ette:

noorteinfole strateegilise kommunikatsiooni rolli lisamist ning tugevamat 
seost Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooniga. Kaaluda 
noorteinfo (Teeviit) üksuse ja ressursside sidumist noortevaldkonna 
MTÜst partneriga ja koostöö ning koostööd ning tuge Riigikantselei 
strateegilise kommunikatsiooni üksuse poolt.

Noorteinfo mõjukuse toetamist regionaalselt, sh suurendades venekeelse 
info kättesaadavust ja kvaliteeti.

Venekeelses inforuumis toimub põlvkondadevaheline lõhe, noorte ja noortega 
töötavate spetsialistide paremaks toetamiseks tõese ja usaldusväärse info 
leidmisel ja levitamisel on oluline noorteinfotöö (Teeviit) rahalise toetuse 
suurendamine. Arvestades sagenevaid kriise on vajalik ressurss ka inglise ning 
muude prioriteetsetes keeltes ad hoc või pideva info edastamise arendamiseks.

Tugevamat ja praktilist toetust noorte osalusprogrammide (demokraatia 
õpetamine) disainile, analüüsile ning uuendamisele mitteformaalses 
keskkonnas.

3.

4.

a.

b.

c.

c.

1.

a.

b.
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Pole aega oodata

Noorte (vaimne) tervis. Soovime näha konkreetseid samme psühholoogilise 
nõustamise kättesaadavuse suurendamiseks ja haavatavaid sihtrühmi aitava 
noorsootöö toetamiseks.

Koolitoidu lisarahastamine – mitmekesisem toit on terve keha ja vaimu alus. 
Koolitoit hõbelusika auhinna vääriliseks!

Rohkem turvalisi võimalusi suvetööks – kolmekordistada malevaprogrammi 
toetust ja mitmekesistada suundi ning võimaldada turvaliselt osaajaga 
töötamist.

Haridus kaasavamaks ja kiusamist ennetavamaks – viia sisse 
sotsialiseerumise programmid koostöös noortevaldkonnaga vähemalt 
esimestel koolipäevadel algus- ja üleminekuklassides.

Võrdsed võimalused arenguks – isikustatud noorsootöö teenuse saamise 
võimalus sõltumata elukohast ja sissetulekust – minimaalselt võrdselt 
kättesaadav universaalse noorsootöö teenus.

Noorsootöö on suur

Noorsootööl on oma koht olemas – teadvustage, 
investeerige ja innustage

Demokraatlik ühiskond vajab noorte hääli ja nende aktiivset osalust. Selle rolli 
elluviimiseks vajavad noored kohta, kus neil on võimalik teha oma valikuid ning 
valida oma suund. Noortel on vaja kohta, kus nad saavad koos kaaslastega 
avastada ja arendada oma huvisid ning andeid, aga ka jagada oma ideid 
tulevikuks. Kohta, kus neid jõustatakse ja toetatakse, et arendada edasi teadmisi, 
oskuseid, hoiakuid ning väärtusi, mida nad vajavad, et saavutada oma täielik 
potentsiaal üksikisikute ja kodanikena. Noorsootöö ongi see koht.[4] 

Kvaliteetse noorsootöö alustalaks on pädev ning motiveeritud noorsootöötaja. 
Noorsootöötaja (noortevaldkonna arengukavas lisaks noortevaldkonna töötaja) 
on koondnimetus kõikidele valdkonnas töötavatele spetsialistidele. Enamlevinud 
noortevaldkonna ametinimetused on noorsootöötaja, huvijuht, laagrikasvataja, 
laagrijuhataja, noorteinfo spetsialist, huvihariduse spetsialist/õpetaja, huviringi 
juhendaja, treener, noortekeskuse juhataja, noorsootöö spetsialist, noorsootöö 
nõunik, noortevaldkonna koolitaja, noorsootööasutuse juht.

3.

1.

4.

5.

2.

[4] Euroopa harta kohaliku noorsootöö kohta 
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Noorsootöö (sh noorte huvihariduse) jätkusuutlikkuse seisukohalt on oluline 
väärtustada noortega töötajaid, võttes seejuures arvesse, et erinevad 
tegevuskeskkonnad, näiteks avatud noorsootöö, noorte huviharidus ja huvitegevus, 
laagrid jm eeldavad ka eriomaseid vajalikke pädevusi ning erialast ettevalmistust. 
Oluline on ka noortega tegelevate vabatahtlike panus. Noortega töötavate 
spetsialistide positsioon ühiskonnas vajab tugevdamist ja seda ka läbi kohalikul 
tasandi lisatoe keskvalitsuse poolt.

Noorsootöö

Noorsootöö areng on tagatud, noorsootöö on väärtustatud ning 
tunnustatud. Noorsootöö on kindlustatud poliitika tasandil.

Kohalikele omavalitsustele eraldatakse vähemalt 1% SKTst[5] noorsootöö 
korraldamiseks. Riigi otsetoetused noorsootööle ei vähene. Tagatud on võrdsed 
võimalused noorte arenguks – isikustatud noorsootöö teenuse saamise võimalus 
sõltumata elukohast ja sissetulekust – vähemalt kolm valikut: MATIK, sport ja 
universaalne noorsootöö noortekeskustes.

Noorsootöö on väärtuslik just iseendana ning seetõttu saab kasutada oma 
tugevusi koostööks teiste elualadega. Noorsootööd mainitakse kandideerijate 
platvormides/lubadustes. Kirjeldatakse arenguid, lubatakse eelarvet, rõhutatakse 
selle olulisust järgneval neljal valitsemisaastal. Platvormid sisaldavad noorsootöö 
alaseid lubadusi. Platvormides on konkreetsed sammud, mis parandavad 
noorsootöö nähtavust ning väärtust valdkonnana.

Tagatud ning soodustatud on poliitikute, ametnike ja erasektori 
noortevaldkonna ekspertide ja organisatsioonide omavaheline koostöö, 
ühisloome ning koordineeritud tegevus.

Noortepoliitika ja noorsootöö juhtimine ning koordinatsioon peaministri alluvusse 
ning aruanne Riigikogule kahe aasta tagant saavutustest ning prioriteetidest – 
peaminister noorte ministriks! Võrgustik ja võimalused laienevad.

Noorsootöös on toetatud noortekeskuste, noorteühingute, noortevolikogude, 
huvikeskuste ja -koolide tegevus, toetatakse muid noorsootöö teenuseid ja 
tegijaid, sõltumata nende omandivormist.

Kaks noorsootöötajat igasse kooli, kelle ülesandeks on mh väljaspool kooli 
noorsootöö tegijatega koostöö suurendamine ja ühisprogrammid.

Toetatakse kõigi noorte, sh 18–26-aastaste noorte võimalusi osaleda 
noorsootöö tegevustes (sh noorte huvihariduses) võrdselt teiste 
earühmadega.

1.

2.

[5] Koos spordi ja kõiksugu vabaajategevuseka panustasid (täitmine) KOVid 2020. aastal 180 mln eurot (planeeritud 

eelarve oli kokku 212 mln), sellest sport 86 mln, ainult noortekad ning huvikoolid vastavalt 15 mln ja 65 mln. 1% SKTst 2021 

numbrites oleks u 300 mln.

3.
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Muudetakse huvitegevuse toetuse ja tulumaksu seaduse reegleid vastavalt.

Tagatud on noorsootöö teenuste (sh noorte huvihariduse) kättesaadavus 
sõltumata noore elukohast ja omavalitsuse keskuse kaugusest, sh toetatakse 
oma elanike noorsootöös osalemist teistes omavalitsustes. Tagatud on noorte 
informeerimine noorsootöö võimalustest. Tagatud on kvaliteetse noorsootöö 
(sh noorte huvihariduse) ühtlane kättesaadavus omavalitsuse piires ja tehes 
koostööd naaberomavalitsustega: luuakse või toetatakse nii süsteemseid kui ka 
omaalgatusel põhinevaid võimalusi noorte noorsootööga esmase kokkupuute 
suurendamiseks ning otsitakse viise noorsootöös mitteosalevate noorte 
kaasamiseks.

Soodustatakse noorsootöö kvaliteedi kasvu.

Tagatud on taristu ja noorsootöötajate areng, uute meetodite ja lahenduste 
katsetamine. Toetatakse metoodika arengut, andmepõhiste lahenduste ja 
uuenduste kasutamist (ja kasutuselevõttu) ka läbi nutika noorsootöö lahenduste, 
seda nii teenuste pakkumisel, analüüsil kui ka tulemuste arvestamisel.

Küsitakse noorte tagasisidet noorsootöö arenguvajaduste ning rahulolu 
kohta. Nähakse ette noorsootöö alaseid uuringuid, tagasisidesüsteeme 
jms. Jätkub noorteseire rahastus ESF lõppemisel riigieelarvest vähemalt 
sarnases mahus.

Tagatakse avaliku infrastruktuuri ning avaliku ruumi (tasuta) kasutus 
noortele ja noorsootöö tegevusteks.

Keskvalitsuse toetusmeetmetes (SF, taasterahastu, rohepööre, CO2 
kvoodid jms) on pööratud tähelepanu noorsootöö taristu arendamisele, 
energiatõhusamaks muutmisele, regionaalsele kättesaadavusele, 
kaasaegsele varustusele.

Luuakse regionaalne investeeringuprogramm (sh ERDF ja SF toel) 
arendamaks noortevaldkonna infrastruktuuri, sh muu sulguva avaliku 
infrastruktuuri renoveerimise ja noortevaldkonnale kohandamise kaudu.

MKM ja Transpordiamet koostöös ühistranspordikeskustega tagavad 
noorsootöö teenuse laialdase kättesaadavuse, sh arvestavad 
nõudepõhiste võimaluste arendamisega.

Näiteks arvestatakse nõudepõhise transpordi teenuse koosseisu ka 
noorte võimalust saada noortekeskusesse ja huvikooli, arvestatakse 
noorsootööd pakkuvate asutuste asukohtade ja lahtiolekuaegadega, 
kõik ei koondu keskustesse.

Kindlustatakse Ida-Virumaa noorsootöö arenguprogramm järgmiseks 
neljaks aastaks, mis sisaldab noorsootöö võimalusi noortele, noorteinfo 
võimestamist online’s ja kohapeal, noorsootöötajate koolitust, 
esindusühingute võimekuse kasvu toetamist toimetamaks muukeelsete 
noorsootöötajatega.

4.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Noorsootöötaja

Peetakse oluliseks suurendada nii erialase hariduse kui ka kvalifikatsiooniga ning 
hästi tasustatud töötajate arvu valdkonnas, kes tegutsevad kaasaegsetes juhtimis- 
ja taristutingimustes.

Tagatud on riiklikud toetusmeetmed/programmid noorsootöötajate, sh 
vabatahtlike täiendõppeks ja koolitamiseks, mh:

nt nähakse ette koostöös noorsootöö esindusühingutega koolitusvajaduse 
väljaselgitamist ning koolituste süsteemset korraldamist, selle toetamist  
riigieelarvest (spetsiifilised ESF programmid, või suunad ühendprog- 
rammides), stipendiume noorsootöö tasemeõppes õppimiseks jm);

tagatud ning on suurendatud noorsootöö erialane tasemeharidus nii 
diplomi/bakalaureuse kui ka magistriõppe tasemel, sh nähakse ette 
toetust noorsootöö erialale ülikoolides (diplom, bakalaureus, magister), eriti 
regioonides;

suurendatakse noorsootöö teaduspotentsiaali ja toetatakse kahe 
doktorikraadi õppekoha avamist noorsootöö spetsiifilistel teemadel nii 
Tallinna Ülikoolis kui ka Tartu Ülikoolis.

Noorsootöötajate professionaalsus on väärtustatud ning tagatud/
lubatakse meetmeid kutsega noorsootöötajate arvu kasvuks. Sätestatakse 
noorsootöötaja erialase kvalifikatsiooni kohustus ja üleminekusätted noorsootöö 
seaduses, mh:

käivitatakse kutse taotlemise ja andmise laialdasem programm, tagamaks 
üleminekuperioodil kutse andmise takistamatu ja kvaliteetne protsess;

noorsootöötaja mõiste ning kvalifikatsiooninõuded muudetakse 
kohustuslikeks noortevaldkonnas töötajatele.

Parandatakse noorsootöötajate palga- ja töötingimusi, mh:

tagamaks noorsootöötajatele motiveeriva palga- ja puhkusesüsteemi 
käivitumist algatatakse riikliku programmi noorsootöötajate palkade 
toetamiseks avalikus ja erasektoris koos karjäärimudelitega, noorsootöös 
töötava kvalifitseeritud (noorsootöötaja kutset omava) töötaja 
miinimumtöötasu on võrdsustatud vastavalt tasemele kultuuritöötaja ja 
üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga;

arendatakse palgaprogrammi osa Ida-Virumaa noorsootöötajatele, koos 
vajalike koolituselementidega;

noorsootöö olukorra teadvustamiseks jätkatakse noorteseire toetamist 
säilitades rahalist toetust vähemalt samal tasemel 2022. aastaga, selle 
raames toimub koordineeritud noorsootöötajate olukorra analüüs ning 
rahulolu uurimine nii sisulise töö kui ka töö korralduse toetamise puhul;

sätestatakse noorsootöö riiklikud preemiad sarnaselt hariduse, teaduse, 
keele, kultuuri ja spordivaldkonnaga, et tunnustada noorsootöötaja kutset. 

1.

2.

3.

a.

a.

a.

b.

b.

b.

c.

c.

d.


