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EESTI NOORTE-
ÜHENDUSTE LIIT

🔺on Eesti suurim 
katusorganisatsioon 
noorteühingutele,
🔺ühendab omavahel nii kohaliku 

tasandi osaluskogusid kui erineva 
profiiliga noorteühinguid,
🔺teostab huvikaitset ning pakub 

läbi võrgustiku arenguvõimalusi 
noortele üle Eesti.
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Tööjõu omapära



Tööturusurveindeks



Noored ettevõtluses





“Mina olen pigem närvis ja ebakindel veel, sest ma ei tea otseselt, 

kuhu ma tahan edasi minna ja ma ei ole kindel, kas üldse on 

võimalik edasi õppida neid asju, mida mina sooviksin. Tekibki 

siuke kahtlus ja kas üldse... kui tahtagi kodukohta tagasi tulla, kas 

selleks ajaks on siin veel töökohti, kuhu tagasi tulla.” 

(Tüdruk, 15, maapiirkonna noor, Eesti).

“Töö peaks olema üleüldse vaheldusrikas ja ma arvan, et 

moderne maailm ikkagi on selline, et saad teha mitut või pidada 

mitut ametit elu jookusul, et see, mida sa õpid, et see peaks sulle 

võimaldama olla mitmel ametil, et sa ei peaks olema ühe ameti 

külge klammerdunud terveks eluks. 

(Poiss, 26, suure linna noor, Eesti).

NOORTE KOGEMUSED



“Ma nüüd elan Tallinnas, aga kui ma mõtlen ikkagi enda

maakonna peale siis, mis on pekkis, on see, et seal on räige

alarahastamine, kõik rahad suunatakse Tartusse, Tallinnasse või

mingitesse muudesse suurematesse linnadesse. Reaalselt pole

töökohti. Ainukene põhjus, miks mina ära kolisingi, ongi see, et

mul ei ole võimalik enda erialast tööd, sest kõik töökohad on täis.

Aga ma olen selline inimene, kuna mulle väga meeldib see

valdkond, sest ma ei näe seda, et ma töötaksin mingis muus

valdkonnas või et ma oleksin edasi klienditeenindaja, vaid ma

ikkagi tahan seda asja teha, mis on mulle hästi südamelähedane.

Muidu ma olengi 40 ja ma olen õnnetu ja võib-olla lahutatud ja

pole eluga rahul ja saan vaevu miinimumpalka, et ma ei taha

seda elu endale.”

(Tüdruk, 21, nii suure kui väikse linna noor, Eesti).
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Soovitused



SIDE KODUKOHAGA JA 
OSALEMINE

KVALITEETNE & 
INTEGREERITUD HARIDUS

MITTEFORMAALNE HARIDUS 
JA HUVITEGEVUS

KARJÄÄRINÕUSTAMINE & 
TÖÖTURG



SOOVITUSED

🔺Hariduses tupikteede vältimine
○ Tugevdada erinevate 

õppetasemete koostööd 
õppekavade ühildamisel, et 
lihtsustada õppijate liikumist.

🔺Praktika
○ Võimaldada praktikat juba alates 

põhikoolist nt. 
kutsehariduskeskuses omandades 
või projektõppes vabaühenduses



🔺Mitmekesisus ja lähedus
○ Integreerida noorsootööd, 

huviharidust ja mitteformaalse 
õppe võimalusi kooliga

🔺Head transpordiühendused
○ Transport ning ligipääs 

kvaliteetsele (huvi)haridusele

🔺NEET-Noored
○ Toetada senisest enam NEET-

noorte tööle ja haridusse naasmist 

SOOVITUSEDSOOVITUSED



🔺Nõustamine
○ karjääriõpe ja -nõustamine 

üldhariduskoolides (alustades 
põhikoolist), muuta 
kättesaadavamaks

🔺Side kodukohaga
○ Arendada kodanikuõpetuse ainet 

sidustades seda paremini kohaliku 
omavalitsuse toimimisega. 

○ Kaasata noored, sh noorte 
osaluskogud, laiemalt kogu KOVi 
tegevusse ja nende planeerimisse.
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MIDA SAAN TEHA 
OMAVALITSUSES TÄNA?

KUIDAS SAAN INVESTEERIDA 
TULEVIKKU? 
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