
Noortevaldkonna arengukava 2021–2035
VISIOON:

MÕÕDIK: ALGTASE: SIHTTASE:

Üldeesmärk: Noore avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi loovad 
Eestit, mida noor tahab edasi viia.

Noorte usaldus riigi vastu (%) 56% 70%

SUURIMAD MUUTUSED:

Noorte andepoliitika arendamine
Noortevaldkonna seire- ja analüüsisüsteemi süsteemne juurutamine

Ülemineku käivitamine erialase kvalifikatsiooni kohustusele
Noorte heaks toimivate lahenduste (sh tugi- ja turvavõrgustike) tugevdamine

Noored on loov ja ühiskonda 
hoogsalt edasiviiv jõud 

– hariduse, kultuuri, 
majanduse, keskkonna 
ja teiste valdkondade 

edenemise nügijad ning 
eestvedajad.

Tegevussuunad
1.1. Noorte, nende pakutud 

lahenduste ja ideedega 
arvestamine

1.2. Noorte annete ja 
tugevuste avastamine ning 

arendamine
1.3. Noorte ettevõtlikkuse, 

loovuse ja ideede toetamine

Mõõdikud
18–26 aastaste poolt juhitud 

MTÜde %
Huvikoolis õppivate 7–26 

aastaste %
Noorte omaalgatusprojektide 

arv 
(sh toetatud projektide määr)
18–26 aastaste ettevõtjate %

Noorte õiguste kaitsmine 
riigis on järjepidev 

ning noorte aktiivne 
kodanikuosalus toetatud.

Tegevussuunad
2.1. Eelduste loomine 

noorte usalduse kasvuks ja 
seotuseks riigi suhtes

2.2. Noorte osalemine ja 
arvamuse ärakuulamine kõigil 

valitsemistasanditel
2.3. Noorte 

kodanikuaktiivsuse 
võimestamine

Mõõdikud
Osalusvormide arv

Toimiva noorte osaluskoguga 
KOVide %

18–26 aastaste kandidaatide 
% KOV valimistel
15-26 aastaste 

osalemine organiseeritud           
vabatahtlikus tegevuses

Kvaliteetne noorsootöö 
(sh noorte huviharidus) 

on kättesaadav üle 
Eesti ning loob kõigile 
noortele võimalused 

mitmekülgseks arenguks, 
eduelamusteks, kogemuste 

pagasi rikastamiseks ja 
iseseisvumiseks.

Tegevussuunad
3.1. Kvaliteetse noorsootöö 
kättesaadavuse tagamine 
3.2. Noorsootöö arengu 

järjepidev toetamine
3.3. Noortevaldkonna 

töötajaskonna pädevuste 
arengu ja järelkasvu 

soodustamine

Mõõdikud

KOVide % kus noorsootöö 
teenused on „edasijõudnu“ 

tasemel*
Noorte rahulolu noorsootöö 

teenustega

*minuomavalitsus.fin.ee näitajate põhjal

Noorte üksijäämist ja 
eemaldumist märgatakse 

ning ennetatakse 
kindlustunnet suurendava          

turvavõrgustiku abil.

Tegevussuunad
4.1. Noortele vajaliku toe ja 

võrdsete võimaluste tagamine
4.2. Noorte eemale- 
ja üksijäämise riski 

vähendamine
4.3. Noorte riskikäitumise 

ja tõrjutusriski põhjuste 
mõistmine ja teenuste 

disainimine noorte tegelike 
vajaduste põhjal

Mõõdikud
15–26 aastaste % kes 

hindavad, et tugi on 
kättesaadav

15-29-aastaste osakaal (%), 
kes ei tööta, ei õpi ega osale 
koolitusel (NEET-staatuses* 

noored) 

*NEET   – not in education, 
employment or training –                               

mittetöötavad ja mitteõppivad noored

ISEOSA
HOOG KINDLUS



Eesmärk Algtase Sihttase

Arengukava mõõdikud

HOOG
Noored on loov ja ühiskonda hoogsalt 
edasiviiv jõud – hariduse, kultuuri, 
majanduse, keskkonna ja teiste valdkondade 
edenemise nügijad ning eestvedajad.

Tegevussuunad
1.1. Noorte, nende pakutud lahenduste                              
ja ideedega arvestamine
1.2. Noorte annete ja tugevuste 
avastamine ning arendamine
1.3. Noorte ettevõtlikkuse, loovuse ja 
ideede toetamine

Noorte õiguste kaitsmine riigis 
on järjepidev ning noorte aktiivne 
kodanikuosalus toetatud.

Tegevussuunad
2.1. Eelduste loomine noorte usalduse 
kasvuks ja seotuseks riigi suhtes
2.2. Noorte osalemine ja arvamuse 
ärakuulamine kõigil valitsemistasanditel
2.3. Noorte kodanikuaktiivsuse 
võimestamine

OSA

Kvaliteetne noorsootöö (sh noorte 
huviharidus) on kättesaadav üle 
Eesti ning loob kõigile noortele 
võimalused mitmekülgseks arenguks, 
eduelamusteks, kogemuste pagasi 
rikastamiseks ja iseseisvumiseks.

Tegevussuunad
3.1. Kvaliteetse noorsootöö 
kättesaadavuse tagamine 
3.2. Noorsootöö arengu järjepidev 
toetamine
3.3. Noortevaldkonna töötajaskonna 
pädevuste arengu ja järelkasvu 
soodustamine

Noorte üksijäämist ja eemaldumist 
märgatakse ning ennetatakse kindlus-
tunnet suurendava turvavõrgustiku abil.

Tegevussuunad
4.1. Noortele vajaliku toe ja võrdsete                 
võimaluste tagamine
4.2. Noorte eemale- ja üksijäämise riski 
vähendamine
4.3. Noorte riskikäitumise ja tõrjutusriski põhjuste 
mõistmine ja teenuste disainimine noorte tegelike 
vajaduste põhjal

ISE

KINDLUS

Indikaator

1. 18–26-aastaste noorte juhitud mittetulundusühingute osakaal 
(%) aktiivsete mittetulundusühingute hulgas

4,2 8

2. Huvikoolis õppivate noorte osakaal (%) kõikide 7–26-aastaste 
noorte hulgas 

29,9 35

3. Noorte omaalgatusprojektide arv (sh toetatud projektide % 
osakaal)

164 (71) 200 (75)

4. Noorte ettevõtjate osakaal (%) kõikide 18-26 aastaste noorte 
hulgas

3,8 10

1. Osalusvormide arv 79 hoida taset

2. Toimiva osaluskoguga kohalike omavalitsuste osakaal (%) 
kõigist omavalitsustest

89,9 hoida taset

3. 18–26-aastaste kandidaatide osakaal (%) kõigi kohalike 
omavalitsuste volikogu valimiste kandidaatide hulgas

6,5 13

4. 15-26-aastaste noorte osakaal (%), kes on osalenud organiseeritud 
vabatahtlikus tegevuses

täpsustub täpsustub

1. Kohalike omavalitsuste osakaal (%), kus noorsootöö teenused 
on vähemalt „edasijõudnu“ tasemel

59 75

2. Noorsootöö teenustega rahul olevate noorte osakaal (%) 87 90

1. 15–26-aastaste noorte osakaal (%), kes hindavad, et tugi on 
kättesaadav

täpsustub täpsustub

2. 15-29-aastaste osakaal (%), kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel 
(NEET-staatuses noored)

9,8 8,5


