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Lugupeetud Taavi Rõivas,
Pöördume Teie poole kahel seotud teemal, mille arutamiseks sooviksime Teiega
esimesel sobival võimalusel kohtuda:
Eesti-sisesed ettevalmistused noortegarantiiks;
tööpuuduse ennetamiseks ja vähendamiseks vajalike struktuurivahendite planeerimine
(struktuurivahendite investeerimisprioriteet: „Noorte, eelkõige selliste noorte jätkusuutlik
integreerimine tööturule, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse ega koolitusega“).
Alustuseks tahame Teid tänada senise töö eest noorte tööpuuduse vähendamiseks, et olete
selle jaoks toetanud noortegarantiid ning Noortevaldkonna arengukava algatamist
valitsuses.
Leiame, et mõlema küsimusega tegelemises on kätte jõudnud otsustav aeg ja loodame
väga Teie jätkuvale toetusele.
Kõige kiirem ja olulisem on meie hinnangul hetkel läbi noorsootöö tööpuuduse
ennetamiseks vajalike struktuurivahendite planeerimine. ENLi hinnangul on lisaks
karjäärinõustamisele vaja antud prioriteedi raames läbi noorsootöö
tööpuudusega võitlemiseks investeerida 7 aasta jooksul 35 miljonit eurot ESF
vahendeid.
Sellisel juhul tekib realistlik võimalus saavutamaks konkurentsivõime kava ja Euroopa
tasandil kokku lepitud noorte tööpuuduse vähendamise eesmärgid. Väiksema rahastuse
korral kannatavad just tööpuudust ennetavad ja pikas perspektiivis suurema mõjuga
tegevused – me jääme tegelema ainult praeguste NEET noortega, mis pole jätkusuutlik.
Eriti oleme mures antud prioriteedi alla planeeritud vaesusriskis elavatele lastele ning
noortele noorsootöösse sh huviharidusse parema ligipääsu võimaldamise pärast . Tegemist
on äärmiselt prioriteetse vajaduspõhise toetusmehhanismiga saavutamaks arenguhüpe,
millel on pikaajaline ja sügav ennetav ning raviv mõju tööpuudusele ja paljudele teistele
sotsiaalprobleemide. See on see meede, millega me „õpetame inimesi ise kalastama“, et

nad tuleksid iseseisvalt toime - ja ei oleks tulevikus Teie valitsemisala „püsikliendid“.
Loodame nende meetmete rahastamisel ja väljaarendamisel Teie jätkuvale tugevale
toetusele.
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Siit edasi minnes jõuame laiemalt noortegarantiini, mille planeerimises ja
elluviimises osalemisest ole me ENLis äärmiselt huvitatud ning mis kuulub
ilmselt Teie lähiaja suuremate prioriteetide hulka.
Kahjuks peame nentima, et praegusi arenguid vaadates ei ole tõenäoline saavutada
konkurentsivõime kavas püstitatud noorte tööpuuduse eesmärke. Vaja on poliitilist tahet ja
valmidust julgeteks sammudeks.

Noortegarantii annab siin ainulaadse võimaluse. Kindlasti tuleb detailides arvestada
Eesti oludega, aga ENL näeb, et Eesti on ainulaadselt heas makro-positsioonis
just Euroopa Komisjoni soovituse järgi noortegarantii ellu viimiseks. Meie
ettevõtjatel on juba praegu puudu tööjõust ning noorte vähese arvu tõttu suureneb see
puudus lähimal kümnendil oluliselt veelgi.

Lugupidamisega,
Mailis Ostra
Juhatuse esimees

Kirja koostas: Edvard Ljulko, edvard@enl.ee , +372 5647 3038
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