Lisa 1. Esialgne hinnang arengukava algatusega kaasnevatele mõjudele
1.1. Kavandatav
muudatus või
meede

Kirjeldatakse iga mõju avaldavat muudatust või meedet (neid võib olla 1-n) ning esitatakse alljärgnev informatsioon

1.2.
Mõjuvaldkond
ja alavaldkond

I-VI vastavalt HÕNTE § 46 lõike
1 ja kontrollküsimustiku järgi.
Ühe valdkonna kohta võib olla
mitu alajaotist, kus muudatuse
või meetmega kaasnevad
mõjud avalduvad

1.3. Mõju avaldumisega seotud asjaolude
kirjeldus

Sotsiaalne, sh
demograafiline mõju

Positiivne mõju sihtrühma
sotsiaalsele toimetulekule.
Noorte arengu toetamine
parandab oskusi ja teadmisi, sh
tööturul toimetulekuks ning
toetab formaalhariduses
edasijõudmist ja ennetab koolist
väljalangevust ning toetab
õpingutesse ja tööturule
naasmisel väljalangevuse korral.
Endast hoolimise aspektile
fokusseerumine toetab üldist
noorte tervist, sh on mõjuga
riskikäitumisele, elueale.
Mõjud riigi julgeolekule ja
välissuhetele ilmnevad pikema
aja jooksul ja on komplekssemad,
koondades endas mitmeid teisi
mõjuvaldkondi (pms sotsiaalsed
ja regionaalsed), mistõttu on
otste mõjude kirjeldamine
võimalik pigem ühiskondlike
muutuste kui konkreetse
arengukava loomise kontekstis.
OECD tõi välja, et noorte usaldus

Noortel on avaramad võimalused eneseteostuseks

Mõju riigi julgeolekule ja
välissuhetele

Siin kirjeldatakse iga
kontrollküsimustiku
alaküsimuse tasandil, kuidas
mõjud avalduvad (vt
alapeatükki 3.4.3).

1.4. Mõju olulisus (väike; keskmine; suur)
Ulatus

Sagedus

Sihtrühma
suurus

Ebasoovi
tavate
mõjude
risk

1.5. Koondhinnang mõju olulisusele
(v, k, s. Kui neljast kriteeriumist
vähemalt üks on saanud hinnangu
„suur“ või vähemalt kaks kriteeriumi
on saanud hinnangu „keskmine“,
kvalifitseerub mõju oluliseks.)

Noorte
võimalused
töökogemuse
omandamiseks,
üleminekute
toetamiseks,
tööelu
paremaks tundmiseks
suurenevad.

Kesk
mine

Keskmi
ne

Keskmine

Väike

Mõju on oluline

Noortel on laiemad
võimalused
ise
probleemidele
lahendusi pakkuda ja
ühistegevusi algatada
ning
saada
tuge
loovuse
ja
ettevõtlikkuse
arendamiseks.

Mõju majandusele

Mõju elu- ja
looduskeskkonnale

Mõju regionaalarengule

riigi vastu on seotud teadliku
noortepoliitika planeerimise ja
vastavate arengukavadega.
Usaldus riigi vastu on julgeoleku
oluline komponent.
Mõjud majandusele ilmevad
pikema aja jooksul ja on
komplekssemad, koondades
endas mitmeid teisi
mõjuvaldkondi (pms sotsiaalsed
ja regionaalsed), mistõttu on
otste mõjude kirjeldamine
võimalik pigem ühiskondlike
muutuste kui konkreetse
arengukava loomise kontekstis.
Noorte positiivne areng ning
riskikäitumise ennetamine on
otsese majandusliku ja fiskaalse
mõjuga
Mõju on positiivne.
Noorte võimaluste paljususega
kaasneb positiivne mõju noorte
elukeskkonnale. Noortele
tagatakse mitmekülgse arengu
võimalused, mis arendavad
elukeskkonda. Fokusseerumine
endast ja ümbritsevast
hoolimisele on otsese mõjuga nii
loodus- kui sotsiaalsele
keskkonnale
Mõju regionaalarengule on
positiivne, kuna valdkonna
eesmärkide täitmiseks on
kavandatud pikaajalised
eesmärgid ning mõõdetavad

Mõju riigiasutuste ja
kohaliku omavalitsuse
korraldusele

2.1. Kavandatav
muudatus või
meede
2.2.
Mõjuvaldkond
ja alavaldkond

tulemusindikaatorid. Noortele
pakutavate avarate võimaluste
Pakkumise tulemusena on
noortel suurem sidusus oma
kodukohaga ja maapiirkonnast
lahkumine väheneb.
Eelnõu mõjutab riigi- ja kohalike
omavalitsuste asutuste
töökorraldust. Kohalik
omavalitsus on peamine
noorsootöö korraldamise tasand.

Kirjeldatakse iga mõju avaldavat muudatust või meedet (neid võib olla 1-n) ning esitatakse alljärgnev informatsioon

Noorte aktiivne kaasatus otsustesse
I-VI vastavalt HÕNTE § 46 lõike
1 ja kontrollküsimustiku järgi.
Ühe valdkonna kohta võib olla
mitu alajaotist, kus muudatuse
või meetmega kaasnevad
mõjud avalduvad

2.3. Mõju avaldumisega seotud asjaolude
kirjeldus

Sotsiaalne, sh
demograafiline mõju

Positiivne mõju seoses noorte
vajadustest ja teadmistest
lähtuva poliitikakujundamisega.
Mõjud riigi julgeolekule ja
välissuhetele ilmnevad pikema
aja jooksul ja on komplekssemad,
koondades endas mitmeid teisi
mõjuvaldkondi (pms sotsiaalsed
ja regionaalsed), mistõttu on
otseste mõjude kirjeldamine
võimalik pigem ühiskondlike
muutuste kui konkreetse
arengukava loomise kontekstis.

Mõju riigi julgeolekule ja
välissuhetele

Sisejulgeolekut puudutavalt
välja tuua, et avaramad
võimalused noortele
eneseteostuseks panustavad

Siin kirjeldatakse iga
kontrollküsimustiku
alaküsimuse tasandil, kuidas
mõjud avalduvad (vt
alapeatükki 3.4.3).

2.4. Mõju olulisus (väike; keskmine; suur)
Ulatus

Sagedus

Sihtrühma
suurus

Ebasoovi
tavate
mõjude
risk

Suureneb noorte
aktiivse osaluse
toetamine kogukonnas
ja otsustes
Olulisel kohal on
noorte eluolu tundmine
ja noortevaldkonna
seire- ja
analüüsisüsteemi
arendamine. Noored
teevad informeeritud
valikuid ja on kursis
ühiskonnas toimuvaga.
Suureneb noorte
riskikäitumise ennetus
ja väheneb vaesuse ja
muude ebavõrdsete

Kesk
mine

Keskmi
ne

Keskmine

Väike

2.5. Koondhinnang mõju olulisusele

Mõju on oluline
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noorte riskikäitumise
ennetamissesse vähendades
noortega seotud
õigusrikkumist ja suurendades
noorte osavõtlikkust oma
elukeskkonna, sh turvalisuse
kujundamises.
Mõju majandusele

Mõju elu- ja
looduskeskkonnale

Mõju regionaalarengule

Mõjud majandusele ilmevad
pikema aja jooksul ja on
komplekssemad, koondades
endas mitmeid teisi
mõjuvaldkondi (pms sotsiaalsed
ja regionaalsed), mistõttu on
otste mõjude kirjeldamine
võimalik pigem ühiskondlike
muutuste kui konkreetse
arengukava loomise kontekstis.
Noorte osaluse arendamine
avaldab positiivset mõju noorte
elukeskkonnale. Noortele
tagatakse mitmekülgsed kaasa
rääkimise võimalused, mis
arendavad nende elukeskkonda.
Mõju regionaalarengule on
positiivne, kuna valdkonna
eesmärkide täitmiseks on
kavandatud pikaajalised
eesmärgid ning mõõdetavad
tulemusindikaatorid. Noortele
pakutavate avarate võimaluste
Pakkumise tulemusena on
noortel suurem sidusus oma
kodukohaga ja maapiirkonnast
lahkumine väheneb.

olude mõju noorte
arenguvõimalustele.

Mõju riigiasutuste ja
kohaliku omavalitsuse
korraldusele

3.1. Kavandatav
muudatus või
meede
3.2.
Mõjuvaldkond
ja alavaldkond

Eelnõu mõjutab riigi- ja kohalike
omavalitsuste asutuste
töökorraldust.Kohalik
omavalitsus on peamine
noorsootöö korraldamise tasand.
Noorte osaluse arendamine
toimub nii läbi riiklike
struktuuride kui ka kohaliku
tasandi.

Kirjeldatakse iga mõju avaldavat muudatust või meedet (neid võib olla 1-n) ning esitatakse alljärgnev informatsioon
Kvaliteetne ja kättesaadav noorsootöö
I-VI vastavalt HÕNTE § 46 lõike
1 ja kontrollküsimustiku järgi.
Ühe valdkonna kohta võib olla
mitu alajaotist, kus muudatuse
või meetmega kaasnevad
mõjud avalduvad

3.3. Mõju avaldumisega seotud asjaolude
kirjeldus

Siin kirjeldatakse iga
kontrollküsimustiku
alaküsimuse tasandil, kuidas
mõjud avalduvad (vt
alapeatükki 3.4.3).

3.4. Mõju olulisus (väike; keskmine; suur)

3.5. Koondhinnang mõju olulisusele

Sotsiaalne, sh
demograafiline mõju
Mõju riigi julgeolekule ja
välissuhetele

Positiivne mõju sihtrühma
sotsiaalsele toimetulekule.
Mõjud riigi julgeolekule ja
välissuhetele ilmnevad pikema
aja jooksul ja on komplekssemad,
koondades endas mitmeid teisi
mõjuvaldkondi (pms sotsiaalsed
ja regionaalsed), mistõttu on
otste mõjude kirjeldamine
võimalik pigem ühiskondlike
muutuste kui konkreetse
arengukava loomise kontekstis.
Mõjud majandusele ilmevad
pikema aja jooksul ja on
komplekssemad, koondades
endas mitmeid teisi
mõjuvaldkondi (pms sotsiaalsed
ja regionaalsed), mistõttu on
otste mõjude kirjeldamine

Suureneb noorsootööle
ligipääsetavuse
võrdsus, võimaluste
mitmekesisus ning
arvestamine erinevate
noorte võimete ja
vajadustega.
Suureneb
mitteformaaalse
õppimise ja
formaalhariduse
vastastikkune
arvestamine ning
laieneb koostöö
haridusasutuste ning
töömaailmaga
Kasvab mitteformaalse
õppimise keskkondade

Suur

Mõju on oluline

Mõju majandusele

Keskmi
ne

Keskmine

Väike

Mõju elu- ja
looduskeskkonnale
Mõju regionaalarengule

Mõju riigiasutuste ja
kohaliku omavalitsuse
korraldusele

võimalik pigem ühiskondlike
muutuste kui konkreetse
arengukava loomise kontekstis.
Noorte positiivne areng ning
riksikäitumise ennetamine on
otsese majandusliku ja fiskaalse
mõjuga. Teadmuspõhise ja
teenusdisaini elemente kasutatav
teenuste arendamine on
tulevikus majanduslikult
kuluefektiivsem
Kättesaadav noorsootöö mõjutab
positiivselt noorte elukeskkonda.
Suureneb noorsootöö
võimaluste regionaalne
kättesaadavusNoortele
pakutavate avarate võimaluste
Eelnõu mõjutab riigi- ja kohalike
omavalitsuste asutuste
töökorraldust. Kohalik
omavalitsus on peamine
noorsootöö korraldamise tasand.
Teadmuspõhise ja teenusdisaini
elemente kasutatav teenuste
arendamine, oskuslike töötajate
rakendamine ning nende
pädevuste arendamine,
nutitehnoloogiate kasutamine
noorteni jõudmiseks, noortest
teada saamiseks ning korraldajate
töö lihtsustamiseks mõjutab
teenuste korraldust ja selle
kvaliteeti nii riiklikul kui kohalikul
tasandil

kvaliteet, ühiskasutus,
resursitõhusus
Tasakaalustub erinevus
teenuste
kättesaadavuses maal
ja linnas

Edasine analüüs

Kõikide meetmete puhul hinnatakse arengukava koostamise käigus mõjusid põhjalikumalt. Eelnõu koostamise käigus tuginetakse kehtiva arengukava programmi aruannetele ja uuringutele.
Väljatöötamiseks eraldi uuringut ei kavandata.

Miks on mõju
ebaoluline?

Kooskõlastusringile saadetavas dokumendis tuleb nelja kriteeriumi (ulatus, sihtrühma suurus, sagedus, ebasoovitavate mõjude risk) abil selgitada, miks algatuse ettevalmistaja ei pea mõnda tuvastatud mõju
oluliseks ja/või miks ta ei kavatse mõnd oluliseks hinnatud mõju täiendavalt analüüsida.

