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Noorsootöö Eestis
Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noorel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. 
Noorsootöö seadus § 4, lg 1
„Vaadates noorsootööd tema praktilisilt lähtekohilt, ei edene toimingud ega arene enesekasvatusasi, kui teotsetakse ebateadlikult, töötetakse juhuslikult ning ehitetakse kavata ja plaanita.“
A. Meikop, 1927



Noorsootöö põhistruktuurid



Noorsootöö kvaliteedisüsteemi lähtekohaks on noor ja tema olukord ning valikud
ÕPIN? TÖÖTAN?

LÄHEN? JÄÄN?

TEEN ISE ? RÄÄGIN KAASA?
HEITUN?

LOON?TARBIN?



Kvaliteet noorsootöös ja noortepoliitikas –
pikaajaline fookusteema Eestis



Noorteseire aastaraamatud 
www.noorteseire.ee



Tervikliku noortevaldkonna seire- ja 
analüüsisüsteemi väljatöötamine
• Visioon: Seire- ja analüüsisüsteem tagab lihtsalt ligipääsetava ja kvaliteetse teadmise noorte olukorrast, noorsootöö ja noortepoliitika olukorrast ning sisukate järeldustega analüüsi.
• Arvestades eesmärkide, meetmete, tegevuste ja meetodite paljusust, ei ole võimalik üht universaalset tööriista kasutades noorsootöö ühiskondlikku ja individuaalset väärtust hinnata ning noortepoliitikamõjusust mõõta. 
• Tervikmudeli lähtekohaks on erinevate, juba olemasolevate tulemuslikkuse, mõju- ja kvaliteedianalüüsi komponentide ning seire liitmine ühtseks lahenduseks.



Tervikmudel

Seire-ja analüüsisüsteem

1. 
Noorte parem tundmine

2. 
Teadmised noortevaldkonnahetkeseisust, tegevuste tulemustest ja kvaliteedist

3. 
Noortevaldkonnajaoks tähenduslik teadus- ja arendustegevus



Tulemuslikkuse ja mõju analüüsi olulisemad 
komponendid tervikmudelis

Kontseptuaalne põhjendatus

eesmärkide ja oodatavate tulemuste teadmis-põhine määratlemine teoreetiliste aluste, noorteseire ja uuringute põhjal sh trendid ja prognoosid

kvaliteedi- ja kvalifikatsiooni-standardidekirjeldamine

noorsootöö kvaliteedi-hindamise kriteeriumid

Noorsoo-töötaja kutse-standard, koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded

seiramine

tegevuste ülevaade

olukorra ülevaade

muutuste seire

tulemuste dokumen-teerimine

tulemuste määratle-miseks ja hindamiseks vajalike  andmete kogumine ja analüüs noorsootöö tegevuste ja teenuste kohta

hinnangute kogumine

noorte kui ekspertide hinnangud

rahulolu-uuringud



Noorte olukorra statistika

Seoseid loovad uuringud ja analüüsid

Parem teadmine

Kogemu-sed ja ekspertiis praktikast

Noorte parem 
tundmine: 
teadmiste alused



ENTK ja Statistikaameti koostöö 2016-…

Riikliku andmekorje kaardistus
Ligipääs andmetele Andmete taaskasutus



Noorte kohta kogutavate andmete kaardistus: 
http://www.noorteseire.ee/news/andmekogude-
kaardistus



Noortestatistika
juhtimislaud 
Valmib 2019 sügisel



Statistikaameti 
uuring ja 
aastaraamat 
2018 noorte 
olukorrast 
https://www.stat.ee/va
ljaanne-2018_eesti-
piirkondlik-areng-2018









EXCEPT uuringut noorte tõrjutusest 2018„EXCEPT- Social Exclusion of Youth in Europe: CumulativeDisadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer“ raamistikust tulenevate Eesti olukorda kirjeldavate ja võrdlevate analüüside raportidhttps://www.tlu.ee/rasi-toimetiste-esimesed-viis-numbrit-toovad-lugejateni-eesti-keeles-projekti-except-tulemused
1. Sotsiaalne tõrjutus noortevaldkonna kontekstis: tähendus, 
rakendatavus noorte uurimisel. Autor Jelena Hõbemäe. 
2. Tõrjutuse sisu ja mõju noortele: noorte arusaamad raskustest, 
heaolust, tervisest;  teed sügava sotsiaalse tõrjutuseni, 
tasakaalumehhanismid, toimetulekustrateegiad. Autorid: Epp Reiska, 
Eve-Liis Roosmaa, Kaja Oras. 
3. Tööturutõrjutuse pikaaegsed mõjud: elukaarepõhise poliitika 
vajalikkus. Autor Marge Unt.
4. Tööturuebakindlust kogevad eesti noored:  vanemate ja 
sotsiaalsete võrgustike toetus täiskasvanuks saamisel. Autor: Jelena 
Helemäe
5. Noorte sotsiaalne tõrjutus. Autor: Epp Reiska



Toimetulekustrateegiad
Tõrjutuse sisu ja mõju noortele: noorte arusaamad raskustest, heaolust, tervisest;  teed sügava sotsiaalse tõrjutuseni, tasakaalumehhanismid, toimetulekustrateegiad. Autorid: Epp Reiska, Eve-Liis Roosmaa, Kaja Oras.



Osaluse uuringud



Ettepanekuid uuringust „Noorte osalemine 
otsustusprotsessides“
(Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, 
J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D., Trumm, E.) 



Noore elu peamine ekspert:

noor inimene ise



Noorsootöö kvaliteedihindamise instrumente

https://entk.ee/noorsootoo-
korraldamine/noorsootoo-kvaliteedi-
arendamine/noorsootoo-kvaliteedi-
hindamismudel/

https://noored.ee/wp-
content/uploads/2014/03/oppete
gevuse-hindamine-
noorsootoos_0.pdf





Rahvusvahelisi näiteid

https://pjp-
eu.coe.int/documents/42128013/47
261953/Handbook+LM/3a5c103c-
0367-4eba-1aca-ee544826f557http://insight.bostonbeyond

.org/act-skills/

https://www.salto-
youth.net/downloads/toolbox_tool_d
ownload-file-
1743/NC0416797ENN.pdf



Kaasavõtmise kaalumiseks

• Tulemuste, mõju ja kvaliteedi analüüs on 
eesmärgipüstituse lapsed.

• Oodatavad tulemused ja kvaliteedikrieteeriumid võivad olla väga ilusad, kuid nende mõõtmine ja tõestamine kole (raske).
• Mõõtmisinstrumendi valik võib otsustada ka tegevuste sisu (kui tähele ei panda).



Tänan tähelepanu eest!
anne.kivimae@entk.ee


