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Horisont 2020 programmi raames rahastatud uurimisprojekti ENLIVEN üldeesmärk on töötada välja 
elukestva õppe valdkonna poliitiliste debattide, poliitikakujundamise ja poliitikahindamise toetamise 
mudel ning pakkuda selleks sobiv mehhanism, keskendudes noorte täiskasvanute vajadustele ja 
integreerides seejuures nii sotsiaalteaduste kui IT valdkonna teoreetilised ja empiirilised perspektiivid.  
Projekti raames valmis tõenduspõhine analüüs selle kohta, kus, millal ja miks on valdkonda, st noorte 
täiskasvanute elukestvas õppes osalemist kujundavad poliitikad osutunud edukaks, ning selle põhjal luuakse 
praktikate veebipõhine andmebaas otsustusprotsesside tõhustamiseks.  
 
Kombineerides üheksa täiesti erineva institutsionaalse korraldusega Euroopa riigi (Austria, Belgia, Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Inglismaa, Itaalia, Slovakkia, Šotimaa) ning Austraalia ülikoolide ja uurimisrühmade 
jõupingutused, analüüsis projekti konsortsium kõigi EL maade andmeid, süstematiseerides uute 
vaatenurkade avamiseks olemasolevaid andmestikke (nii kvantitatiivseid, nt Eurostati tööjõuuuringud (LFS), 
täiskasvanute koolituse uuring (AES), kui ka täiskasvanute oskuste uuring (PIAAC) ning arvamusuuringud (nt 
ESS), kui kvalitatiivseid, nt Eurydice ning Cedefopi andmeid riikide poliitikate ja praktikate kohta). Peale selle 
viiakse läbi uuringud projekti valitud riikides, eesmärgiga jõuda uue teadmiseni selle kohta, kuidas noori 
täiskasvanuid elukestva õppe kaudu kõige tõhusamalt toetada. 
 
Eestis viis projektiga seotud uurimistöid ellu Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Rahvusvaheliste 
Sotsiaaluuringute Keskuse uurimisrühm koosseisus Ellu Saar, Triin Roosalu, Eve-Liis Roosmaa, Liisa Martma, 
Marti Taru, Maaris Raudsepp, Alesia Khadatovich, Tanel Vallimäe, Rain Järve ja Margarita Kazjulja. 
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Haavatavus on küllaltki uus vaatenurk sotsiaalse halvemuse ja paremuse mõistmiseks, see on ka analüütiline 
lähenemine, mis on sobilik poliitikaprotsesside mõistmiseks ning potentsiaalselt päris uuenduslik ajend 
valitsuse olemuse ja rolli läbimõtlemiseks. Selle fookuses on võimalus saada ‘haavata’ teatud riskitegurite 
poolt ning samuti indiviidi võime (või võimetus) kaasnevast kahjust taastuda. Tavapärane heaoluriik ei suuda 
meid tänapäevaste riskide eest siiski piisavalt kaitsta, ja ENLIVEN projektis võtsime tähelepanu alla elukestva 
õppe poliitikad, käsitledes seda analüütilises raamistikus, mis hõlmas tervet rida eri tegureid (vt joonis 1).  
Joonis 1. ENLIVEN haavatavuse dünaamiline mudel  

 
Sellest lähtuvalt on haavatavus pigem dünaamiline protsess, mis tuleneb mitmest nii makro-kui mesotasandi 
välistegurist ning indiviiditasandi faktoritest, mille tõttu inimesed või terved sotsiaalsed rühmad satuvad 
riskantsetesse olukordadesse. ENLIVEN projekti jaoks eeldasime, et täiskasvanuhariduses ja elukestvas õppes 
osalemine võib mõjutada inimese haavatavust – kui mitte otse, siis kaudselt, mõjutades inimese tööturul 
osalemist, agentsust ja poliitilist ning sotsiaalset osalust. 
Joonis 2. ENLIVEN näeb elukestvas õppes osalemist kui haavatavusega toimetuleku strateegiat  

 
Selle lähenemise kohaselt võib indiviiditasandi riskide vähendamine kaasa tuua positiivsed arengud 
ühiskondlikul tasandil, ning täpselt seda ENLIVENi raames läbi viidud riikide võrdlev analüüs ka näitas: nimelt, 
riigid erinevad oluliselt selle poolest, milline on neis elanikkonna tööga hõivatuse, jõustatuse ning sotsiaalse 
osaluse tase, seejuures on see erinevus süstemaatiline, seostudes suuresti heaoluriigi režiimiga. 

 NOORED TÄISKASVANUD JA HAAVATAVUSE DÜNAAMILINE KÄSITLUS 



 
 

 
 

 
ENLIVEN projektis oli erilise tähelepanu all noore täiskasvanu kogemus õppimise ja eriti täiskasvanuõppega. 
Selleks vaadeldi kahte erinevat välja.  
Kõigepealt, Euroopa Liidu poliitikate raames ellu kutsutud riiklikke koolitusprogramme, mis on suunatud 
noortele täiskasvanutele nende tööalaste võimaluste (employability) parandamiseks või enesekindluse ja 
agentsuse suurendamiseks (empowerment). Vastavalt valiti Euroopa poliitikameetmete seast Noortegarantii 
ning Upskilling Pathways, mis on ka Eestis ellu viidud. Analüüsimisel pöörati tähelepanu kogu vertikaalsele 
poliitikarajale: poliitikadokumentide ja ekspertintervjuude toel käsitleti seda, kuidas EL poliitiliste 
eesmärkide jaoks ellu kutsutud programme juurutati riiklikul tasandil, seejärel viidi läbi intervjuud 
konkreetsete koolituspakkujate ja koolitajatega ning viimaks intervjueeriti neid, kes nende programmide 
alusel korraldatud koolitusprogrammid olid läbinud. (Vt joonisel vasakpoolne “rada”). Kokku analüüsiti 20 
poliitikarada kümnes projektiriigis, sealhulgas Eestis, ning koguti kokku enam kui sada intervjuud.  
 

.  
 
Joonise parempoolne rada ilmestab aga teist analüüsitud välja. Nimelt, selleks, et mõista, millised on vähese 
staažiga noore töötaja koolitus- ja karjäärivõimalused töökohal ning milline on tema võimalus realiseerida 
oma sellekohaseid soove (agentsust), viidi projektis osalevates riikides läbi kaks organisatsioonipõhist 
juhtumianalüüsi kolmes eelnevalt valitud sektoris (jaekaubandus, metallitööstus ning koolitus), 
intervjueerides organisatsioonide tippjuhte ning personali- ja keskastme juhte ning seejärel ka algajaid 
töötajaid. Selle töölõigu raames viidi läbi 18 juhtumianalüüsi ning kokkuvõttes käsitleti enam kui 70 noore 
töötaja biograafilist õpiteekonda, arvestades juhtumiorganisatsiooni juhtide tajutud agentsust töö 
korraldamisel ning töötajate koolitamisel ja nende karjääri planeerimise toetamisel. Nimelt oli selle 
uurimistöö raames fookuses samal ajal organisatsiooniline agentsus ning indiviiditasandi agentsus, 
kokkuvõtlikult seega piiratud agentsuse lähenemine, mille kohaselt motivatsioon ja soov millegi tegemiseks 
on oluline, aga mitte piisav tingimus selle realiseerimiseks. 

Poliitikaradade meetod on poliitiliste meetmete tulemuslikkuse analüüsimiseks üsna hea meetod, mis 
võimaldab käsitleda ka seda, kuidas konkreetse Euroopa tasandil välja töötatud meetme rakendamine teatud 
kindlas sotsiaalses kontekstis kujundab meetme eesmärkide jõudmist õppijateni. 
Samas on Euroopa Liidu elukestva õppe poliitikad aja jooksul oluliselt muutunud: kuigi noori käsitlevad 
poliitikadokumendid jätkuvalt eelkõige kui riski (töötuid, haavatavaid, sotsiaalselt tõrjutuid, väheste oskuste 
ja madala kvalifikatsiooniga), siis aja jooksul on välja töötatud meetmed muutunud vähem sotsiaalse 
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kaasatuse ja võrdsete võimaluste keskseks (st vähem võimestavaks), fokuseerides enam just uute oskuste 
omandamisele (tööturukeskseks). Samal ajal on muutunud ka välja pakutud meetmed ise: rohkem 
paindlikuks, olemasolevate oskuste ja varasemate õpingute tunnustamist ning töökohapõhise õppimise 
võimalusi toetavaks, samal ajal pöörates varasemast vähem tähelepanu nõustamisele, hariduse kvaliteedile 
ja koolitajate väljaõppele ning kvalifikatsioonile. 

 

- Elukestvas õppes osalemine, sh noorte täiskasvanute õppimine ja koolitustel osalemine, aitab 
haavatavas olukorras paremini toime tulla, toetades inimest tema võimestamise, sotsiaalse 
kaasatuse ning tööalaste oskuste parandamise kaudu (empowerment, inclusion and employability), 
kuid tervikuna elavdades ka kogukonda – ja seda sotsiaalset efekti saab analüüsida ka kogu ühiskonna 
tasandil. 

- Kuigi need põhimõtted on universaalsed, siis täiskasvanuõppes osalemine ning sellest saadav kasu 
sõltub sellest, milline on konkreetse riigi institutsionaalne struktuur ja poliitikad ning kuidas on 
korraldatud konkreetsed täiskasvanuõppe tegevused – ning heaolurežiimide lõikes on erinev see, 
milline on riigitasandil elanikkonna tööturule lülitumise määr, sotsiaalne kaasatus ning agentsus. 

- Täiskasvanuõppes osalenud noorte tegelikud võimalused koolituse tulemusel nt tööturul edukaks 
saada sõltuvad suurel määral sellest, kuidas riigis elu on korraldatud, kuid noorte hinnang sellele, 
kas õppimine oli kasulik, sõltub pigem sellest, kuidas konkreetne koolitus oli korraldatud ja milline 
oli õpetamine, seda sõltumata riigist või poliitilisest kontekstist: kui koolituse läbiviimisel ei 
arvestatud tema isiklikke vajadusi, siis ei tundu koolitus kasulik (või loobutakse selle lõpuni viimisest 
sootuks). 

- Siiski: need, kes hindavad oma õppimiskogemust rohkem kasulikuks, rakendavad ka tõenäolisemalt 
oma agentsust nii tööturul kui ühiskonnaelus laiemalt, seega on sellisel tunnetuslikul aspektil väga 
oluline tähtsus. 

  
- Haavatavust tuleks käsitleda pigem voolava mõistena: see ei ole tingimata ühe sotsiaalse grupi (nt 

töötud) omadus, vaid pigem osutab, et igaüks on igal hetkel rohkem või vähem haavatav. Kuigi osal 
meist on enam ressursse, et end neil hetkedel toetada, siis enamik vajab kogukonna või riigi tuge. 
Ükski sotsiaalne grupp tervikuna – nt, noored – ei ole samal moel haavatavas olukorras; haavatavuse 
taga on erinevate ebasoodsate tegurite kuhjumine, mistõttu tuleks selle olukorra mõistmiseks 
kasutada intersektsionaalset lähenemist. 

- On oluline teadvustada, kuidas Euroopa tasandi poliitikate muutused kajastuvad Eesti tasandil: kas 
peaks midagi ette võtma, et tagada noortele tõhusam ja meeldivam õppimisvõimalus – isegi kui see 
on kulukam. 

- Arvestades tõenduspõhise poliitikakujundamise probleeme – sh tulemuslikkuse ja mõju mõõtmise 
keerukust või isegi võimatust, aga samuti poliitikakujundamise protsessi kohati vähest 
ratsionaalsust, siis võib isegi loobuda püüdmast määratleda iga koolitusprogrammi tõelist kasu. 

- Kuivõrd koolitusel osalemise kasu võib aga mõõta õppija subjektiivses hinnangus programmi 
kasulikkusele, ning tema enesekindlus võib aidata tal paremini ka tööturul paigutuda, tulebki pöörata 
tähelepanu sellele, et õppimine peab pakkuma õppijale positiivseid, minapilti toetavaid kogemusi. 

- Et õppijate hinnang õppeprogrammide kasulikkusele seostub üheselt just koolitusolukorras 
toimuvaga – nt kui hooliv oli koolituse läbiviija, milliseid kaasavaid meetodeid ta kasutas, jne – siis 
peab püüdma tagada, et kõik koolitused ja kogu elu kestev õpe peaks seda alati silmas. On tähtis, et 
kõik koolitused ja koolitajad teadvustaksid, et sõltumata sellest, mis on nende koolituse “eesmärk”, 
peavad nad panustama kõigi kolme dimensiooni kujunemisse: nii tööalaste oskuste, enesekindluse 
kui muu ühiskonnaelus osalemise osas (nt poliitiline või kultuuriline osalemine, või sotsiaalne suhtlus. 

- Siiski tuleb teadvustada: igal juhul sõltub tööalaste oskuste abil tööle saamine rohkem tööturust kui 
inimesest endast, seega kõik koolitustegevused saavad maksimaalselt toetada inimese jõustamist ja 
sotsiaalset kaasamist, kuid mitte tagada töö saamist. 
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- Tööle saamine ise ei ole samas veel lahendus: kui tööandja ei hooli noore täiskasvanu igakülgsest 
arengust, koolitamisest ja karjääri planeerimisest, võib töötaja jääda madala kvaliteediga töö lõksu, 
ja seda tuleb püüda vältida riiklike poliitikatega, kas toetades tööandjaid või toetades töötajaid otse. 

- On vaja läbi mõelda, millised elukestva õppe poliitikameetmed võiksid kõige paremini toetada 
töötavaid noori, et nad saaksid ka tööandjapoolse koolituse puudumisel vajadusel ilma 
probleemideta näiteks tööajast koolis või koolitustel osaleda. 

- On oluline püüda säilitada kõik Eesti täiskasvanuhariduse süsteemi tugevused, sh täiskasvanute 
võimalused osaleda tasuta tasemeõppes ja karjäärinõustamisel, isegi kui tööandja ei paku vastavat 
karjääriplaneerimise võimalust. 

 

ENLIVEN uurib, kuidas täiskasvanuhariduse valdkonna poliitikaid ja sekkumisi tõhusamaks muuta. Erinevad 

töölõigud keskenduvad valitsemise ja poliitika rollile, täiskasvanuõppes osalemisele, töökohal õppimisele 

ning noorte täiskasvanute heaolule erinevates riikides. Projekt töötab ka välja, katsetab ning hindab 

uuenduslikku intelligentset otsustamise toetamise süsteemi (Intelligent Decision Support System, IDSS), et 

selle toel pakkuda tõenduspõhist alust täiskasvanuhariduse valdkonna poliitikadebattidele ning 

otsustusprotsessidele, eriti silmas pidades noorte täiskasvanute vajadusi. Uurijad käsitlevad neid elukestva 

õppe eri aspekte nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse analüüsi vahenditega. 
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