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Uhhuu-ahhaa Eesti utoopia Noored sõltuvad 

õhinapõhisusest 

• Haridus- ja noortevaldkonna 

spetsialistide kõrged palgad, 

kvaliteetne koolitus, 

tunnustuskampaaniad  

• Noorsootöötajate kutsenõue pole 

rakendunud või ebapiisav tugi 

üleminekul 

• Haridus- ja noortevaldkonna 

töötajate, perearstide maapiirkonda 

motiveerimise meetmetes puudub 

järjepidevus  

• Digitaliseerumise võimalusi pole 

realiseeritud, puudujäägid 

digitaristus, -õppevaras kui ka -

oskustes 

• Ühistranspordiühendused ei 

parane 

• Noorteinfoga seotud vajadusi ei  

analüüsita järjepidevalt, portaale 

pole kohandatud, kvaliteetne 

töötamisega seotud info ei jõua 

kõigi noorteni 

Nähtamatud noored 

• Noorsootöötajate palgad tõusevad 

• Noorsootöötajate kutsenõue ning 

üleminekuga seotud tugimeetmed 

• Haridus- ja noorsootöötajate esma- 

ja täienduskoolituses suurem rõhk 

erivajaduse ja eri kultuurilise 

taustaga noortega töötamisele 

• Hea digitaristu üle Eesti    

• Haridus- ja noortevaldkonna 

töötajate digioskuste arendamise 

meetmete hoolikas disain ja 

hindamine 

• Maapiirkondadesse tööle 

suundumist toetavate meetmete 

täiendamine 

• Maakondadevaheliste 

transpordiühenduste paranemine  

• Õpilasmalevad ning aktiivsed 

noortevolikogud kõigis Eesti 

piirkondades  

• Tõenduspõhine ja uusi noortele 

sobivate osalusformaatidega 

poliitikakujundamine 

Tingimused stsenaariumite realiseerumiseks 

• Noorsootöötajate palgatase ei muutu 

ning kutse populariseerimine ei 

edene 

• KOVid ei väärtusta noorsootööd ega 

kaasa sihtrühmi arengukavade 

koostamisse 

• Haridus- ja noortevaldkonna 

töötajate digioskusi ja seotud 

vajadusi ei analüüsita regulaarselt, 

koolitusmeetmeid ei kohandata 

• Haridus- ja noortevaldkonna 

töötajatele ei pakuta piisavalt 

kvaliteetseid koolitusvõimalusi, 

noorte 21. sajandi oskuste 

arendamise, ühiskondliku aktiivsuse 

ja vaimse tervise toetamisega seoses 

• Õpilasmalevate tegevus ei laiene 

uutesse KOVidesse 

• Haridus- ja noortevaldkonna 

töötajate ega perearstide 

maapiirkonda motiveerimise 

meetmeid ei analüüsita ega 

täiendata, puudub järjepidevus 

• Riik ja KOVid ei prioritiseeri valdkonnas 

palgakasvu, töötingimused ega 

enesetäiendusvõimalused ei parane 

• Valdkonna töötajatele pole noorte 

andmepädevuse ja kriitilise mõtlemise 

alaseid koolitusvõimalusi, neid ei 

tähtsustata õppekavades  

• Edukas regionaalpoliitika ja 

motivatsioonipaketid maapiirkonda tööle 

asumiseks 

• Transpordiühendused toimivad hästi - 

haridus- ja noortevaldkonna töötajad 

saavad end eri piirkondade vahel jagada, 

kuid nende põud on tõsine    

• Noorsootöötajate väärtustamisele ei 

pöörata õpetajate kõrval piisavalt 

tähelepanu 

• Digitaliseerumise võimalusi ei ole 

realiseeritud, puudujäägid digitaristus, -

õppevaras kui ka -oskustes  

• Haridus- ja noortevaldkonna 

(projektipõhistele) meetmete 

rahastustingimustes ei ole prioritiseerinud 

noorte 21. sajandi oskuste arendamist 



 

•  

 

Noored sõltuvad 
õhinapõhisusest 

• Kvaliteetse hariduse üldine kehv kättesaadavus 

• Haridus ei täida väärtuste ühtlustaja rolli – kogukonnad ja hariduse 

pakkumine eri alternatiivsete maailmavaadete järgi  

• Vähene kvaliteedikontroll noortevaldkonnas ja hariduses pakutavale  

• Rohkem tasulist haridust, kvaliteetsed õpivõimalused kättesaadavad 

jõukamatele peredele  

• Spetsialistide puudus ja alternatiivsete vaadete järgi tervishoiuteenuste 

kasutamine suurenenud – noorte tervis halveneb 

• Vähemate võimalustega noorte ühiskondlik osalus pole toetatud – kõlama 

jääb ettevõtlikumate ja hästi toimetulevate noorte hääl  

• Noortel tööturul keeruline alustada, puuduvad toetusmeetmed 

Tulevikustsenaariumid 

Uhhuu-ahhaa Eesti utoopia 

Nähtamatud noored 

• Noorte teadlikkus noorsootöö võimalustest, tugimeetmetest madal 

• Mobiilse noorsootöö tähtsus kasvab 

• Sügav ebavõrdsus, vaesus pärandub, üldine turvatunne ühiskonnas 

madal, soodne pinnas vägivaldseks radikaliseerumiseks  

• Kõrge õpingute katkestajate määr, vähem kõrgharituid ja kvalifitseeritud 

tööjõudu  

• Maapiirkondades kõrge noorte töötus 

• Noorte vaimne tervis halveneb, kasvab üksindustunne  

 

• Haridus- ja noortevaldkonna töötajad koondunud tõmbekeskustesse, 

head arenguvõimalused ja töötingimused  

• Maapiirkondades sõltuvad noored üksikutest aktiivsetest 

sädeinimestest  

• Keskustes huviharidus- ja huvitegevus noortele soodsam, laiem valik 

• Maapiirkondades madalam hariduse kvaliteet, ühekülgsed 

võimalused, neil noortel keeruline jätkata kõrghariduses  

• Maapiirkondade noorte kõrge töötus, kehv ligipääs 

tervishoiuteenustele ja sportimisvõimalustele  
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töötajaid piisavalt töötajaid puudu 

• Haridus- ja noortevaldkonna töötajad väärtustatud, palgad vastavad  

• Edukas digitaliseerumine võimaldab personaliseeritud õpet 

• Asjatundlik ja piisav tugi kõigile noortele eri õpikeskkondades  

• Vaimse tervise teenused kättesaadavad üle Eesti  

• Head transpordiühendused leevendavad piirkondlikku ebavõrdsust  

• Noortemalevad ja noortevolikogud kõigis Eesti piirkondades 

• Noori hoiab väikekohtades võimalus sealset elu päriselt mõjutada 

• Tõenduspõhine poliitikakujundamine 


