
Juhend noortele karjäärivalikute langetamiseks 
rohevaldkonna töökohtade kasuks – ülevaade 

rohelistest töökohtadest ja nendel vajalikest oskustest

Yenesis projekt saab 2,3 miljonit eurot toetust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ja Norra noorte 
tööhõivefondi kaudu Islandilt, Lichtensteinilt ja Norralt. Projekti eesmärk on tööhõivevõimaluste 
loomine saartel elavate NEET noorte jaoks.
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Karjäärivaliku langetamine noores eas on keeruline. Eriala valides on oluline teadvustada, 
kas valitud eriala tulevikus ka töökoha tagab? Mis iganes eriala valida, peaks olema kindel, 
et see on jätkusuutlik. Jätkusuutlikkus kirjeldab dünaamilist seisundit, milleni viib jätkusuut-
lik ehk säästev areng. Jätkusuutlik areng on mõiste, mida määratletakse kui arenguteed, 
mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi  ja püüdlusi, seadmata seejuures ohtu tulevaste 
põlvkondade samalaadseid huve. Seega on oluline, et valitud töökoht panustaks majanduse, 
keskkonna ja ühiskonna jätkusuutlikkusse. 

1. Sissejuhatus
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Antud juhendi eesmärk on olla abiks kooliõpilastele, kes on langetemas haridus- ja karjäär-
alaseid otsuseid. Selles selgitatakse roheliste erialade olemust ja seda, kuidas töö nendes 
valdkondades saab kindlustada noorte tulevikku ühiskonna aktiivsete liikmetena, vältimaks 
NEET noorte staatust (inglise keeles Not in Employment, Education or Training ehk noored, 
kes parasjagu ei õpi, ei tööta ega saa väljaõpet). Juhendis esitletakse oskuseid, mis tulevad 
keskkonnasäästlikkuse valdkonnas  tegutsevale töötajale kasuks ning tutvustatakse õpilas-
tele potentsiaalseid töökohti energiatõhususe, taastuvenergia, säästva turismi ja säästva 
liikuvuse valdkonnas. Samuti selgitatakse iga valdkonna olulisust ja selle panust kestlikku 
arengusse. Juhendi lõpus tuuakse välja mõned näpunäited roheliste töökohtade leidmiseks 
ning inspiratsiooniks lugusid inimestest, kes on edukalt rohevaldkonnas rakenduse leidnud. 
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Noorte töötuse tagajärjed on tõsised ja ohustavad Euroopa sotsiaalset ja majanduslikku 
ühtekuuluvust ja arengut. Tööpuudus ohustab noori vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, 
riskides nii nende heaoluga kui ka nende elukohariigi majanduse ja sotsiaalse struktuuri 
kestlikkusega.

Täiendavate roheliste töökohtade loomine on ülimalt oluline, et võidelda noorte töötuse vastu 
ja luua neile uusi võimalusi (seda eelkõige piiratud töövõimalustega saartel ja saareriikides).

Rohelist	töökohta	ehk	rohetöökohta	defi	neeritakse	kui	töökohta	põllumajanduse,	tootmise,	
teadus- ja arendus või haldus- ja teenindussektoris ning mis panustavad keskkonnakvaliteedi 
hoidmisesse või parendamisse. Rohetöökohad on suunatud: 
•	 ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsele
•	 energia, materjalide ja vee tarbimise vähendamisele 
•	 majanduse süsinikuheite vähendamisele
•	 jäätmetekke ja reostuse vähendamisele

Töö rohevaldkonnas peab vastama ka teatud sotsiaalsetele kriteeriumitele. Need peavad 
tagama võrdõiguslikkuse, ehk olema sobilikud nii naiste kui meeste jaoks, edendama  
sotsiaalset kaasatust ja aitama kaasa vaesuse likvideerimisele. 

2. Mis on roheline töökoht? 3. Milliseid oskused on rohevaldkonnas töötamiseks vajalikud? 
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Paljud järgnevalt loetletud teadmised/oskused/omadused tulevad kasuks kõikide rohevald-
konna töökohtade puhul, olenemata konkreetsest sektorist. 

3. Milliseid oskused on rohevaldkonnas töötamiseks vajalikud? 

Analüütilised 
oskused
•	 Kriitiline mõtlemine
•	 Oskus probleeme 

lahendada
•	 Õppimisvõime
•	 Riskijuhtimise oskus
•	 Teadmised turundusest

Loomingulisus
•	 Innovatsioon - loov 

mõtlemine
•	 Kohanemisvõime
•	 Paindlikkus

Kommunikatsioon
•	 Suhtlemisoskus
•	 Sotsiaalne intelligentsus
•	 Võõrkeelte oskus

Sotsiaalsed oskused
•	 Valmidus meeskonnatööks
•	 Koostööoskus 
•	 Mitmekesisuse 

aktsepteerimine
•	 Kontaktide loomise/

võrgustumise oskus
•	 Integreerumine
•	 Teadmised ja huvi 

erinevate kultuuride vastu
•	 Aktiivsus
•	 Keskkonnateadlikkus
•	 Vastutustunne

Juhtimisoskused
•	 Administreerimisoskus
•	 Algatusvõime
•	 Juhtimisoskus
•	 Multifunktsionaalsus
•	 Interdistsiplinaarsus 

(erialasid lõimiv) 
•	 Oskus planeerida 

jätkusuutlikult
•	 Ettevõtlikkus
•	 Jätkusuutlike ärimudelite 

modelleerimise oskus
•	 Ajaplaneerimisoskus

Tehnilised oskused
•	 Digitaalne kirjaoskus
•	 Kodeerimis- ja 

programmeerimisoskus
•	 Suurandmete analüüsi oskus
•	 Info- ja kommunikatsiooni-

tehnoloogia valdamine (IKT) 
•	 Meediapädevus
•	 Finantsoskus
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4.1. Taastuvad energiaallikad

Mis need on? Miks on need olulised?
Taastuvatest energiaallikatest saab energiat ilma, et piiratud loodusvarad selle tagajärjel 
ammenduksid. Siia alla kuuluvad näiteks päikese-, tuule-, hüdro- ja taimedesse salvestunud 
energia (biomass) ning Maasse salvestunud soojusenergia (geotermiline energia). Nende 
allikate kasutamine vajaliku energia tootmiseks (elekter, õhu ja vee soojendamine, 
jahutusseadmed, transport) säästab looduslikke varusid ega reosta keskkonda. Taastuvad 
energiaallikad on keskkonnasõbralik alternatiiv fossiilsetel kütustel põhineva energia 
tootmiseks. Fossiilsete kütuste varud on piiratud ning nende põletamise käigus tekib 
märkimisväärses koguses süsihappegaasi ja muid kasvuhoonegaase, mis on oluliseks 
kliimamuutuste tekkepõhjuseks. Taastuvenergia turg  on hetkel õitsev valdkond, mis laieneb 
järgmistel aastatel veelgi. Hinnanguliselt moodustab taastuvenergia osakaal 2050. aastaks 
kogu maailma energia lõpptarbimises vähemalt 55%.

Milliseid töökohti taastuvenergia valdkonnas jälgida?

4. Kust ma leian  töökoha rohevaldkonnas?

Taastuvad 
energiaallikad

- Päikesepaneelide, päikesesoojus- ja tuuleenergiaseadmete
  projekteerijad
- Elektri- / mehaanika-, keskkonna-  ja energeetikainsenerid
- Tööstusprotsesside insenerid
- Geoloogid ja geofüüsikud
- Taastuvenergia insenerid
- Müügiinsenerid
- Biomassil põhinevate katlasüsteemide tehnikud
- Biomassi kogumise ja ümberkujundamisega tegelevad ametnikud
  spetsialistid/ eksperdid (nt jäätmeeksperdid)
- Biomassi (puit) kütuse tarnijad
- Biojaamade tehnikud
- Elektrotehnikud
- Päikesepaneelide, päikesesoojus- ja tuuleenergiaseadmete
  paigaldajad
- IT eksperdid
- Elektritootmisjaamade operaatorid
- Projektijuhid
- Päikesepaneelide, päikesesüsteemide ja tuuleparkide tehnikud
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Millised peamised ülesanded/märksõnad iseloomustavad 
töökohti taastuvenergia valdkonnas?   

Kuidas aitavad töökohad taastuvenergia valdkonnas kaasa 
rohelise majanduse arengule?
•	 Taastuvenergia tootmine loob vähem sõltuvust imporditavast kütusest, mistõttu on riigid 

vähem tundlikud globaalsete kütusehindade kõikumiste suhtes
•	 Taastuvad energiaallikad mitmekesistavad energiavarustust, mis parandab otseselt 

energiajulgeolekut ja töökindlust 
•	 Taastuvenergia sektori areng loob täiendavaid töökohti tehnoloogiate tootmise, 

paigaldamise ja hooldamise valdkondades

Töö erinevate 
energiavormide ja 
-allikatega ning energia 
muundamise viisid

Energiasäästu 
võimaluste 
väljaselgitamine Tuule-, maasoojus-, 

päikese- ja 
hüdroelektrienergia 
kasutamist käsitlevate 
tehniliste uuringute 
teostamine ja paigaldiste 
rakendamine

Alternatiivsete 
energiaallikate 
arendamine

Taastuvenergia 
süsteemide 
juhtimine

Taastuvenergia 
tootmist käsitlevate 
aruannete koostamine

Energiasäästuprojektide 
kavandamine või ehitamine

Plokiahela (inglise keeles 
blockchain) tehnoloogia 
arendamine/rakendamine 
energiatööstuses

Taastuvenergia-
jaamade 
ehitustööde 
järelvalve

Taastuvenergia 
tootmisega seotud 
andmete kogumine 
ja analüüsimine

Taastuvenergial 
põhinevate 
elektrijaamade käitamine

Looduskaitseseadused
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4.2. Energiatõhusus

Mis see on? Milleks on see vajalik?
Efektiivsel energia kasutamisel kulub vähem energiat ja ressursse, mis on kasulik nii 
keskkonnale kui inimestele. Tarbijate jaoks tähendab energiatõhusus  madalamaid 
elektriarveid. Energiatõhusus hõlmab aga rohkemat kui kodumajapidamistes kasutatavaid 
seadmeid; sinna sisse kuulub kogu energiaahel tootmisest kuni lõpptarbimiseni kolmes 
sektoris: 1) hooned, 2) jahutus ja küte, 3) transport. Hoonete energiatõhusus saavutatakse 
ehitise ehitamisel või renoveerimisel, kasutades uusi ehitus- ja projekteerimistehnikaid ning 
kõrgtehnoloogilisi isolatsioonimaterjale. Kütmise ja jahutamise valdkonnas saavutatakse 
energiatõhusus nutikate termostaatide ja uuenenud kütte- ja jahutusseadmete abil. 
Tööstuses saavutatakse energiasääst soojus- ja elektrienergia koostootmisseadmete ja 
energiajuhtimissüsteemide kasutuselevõtuga. Energiasääst transpordisektoris saavutatakse 
kasutades sõiduautodes tõhusamaid kütuseid ning soodustades üleminekut  eratranspordilt 
ühistranspordile. Energia tõhusam kasutamine seostub otseselt energia- ja ressursside 
kokkuhoiuga ning looduskeskkonna saastamise vähendamisega.

Milliseid töökohti energiatõhususe valdkonnas jälgida?

Energia-
tõhusus

- Põllumajanduse konsultandid
- Arhitektid/ maastikuarhitektid
- Ehitajad/ tehnikud/ elektrikud
- Keemikud
- Ehitusinesenerid
- Ehitusjuhid
- Andmebaaside ja võrkude
  spetsialistid
- Kaugküttesüsteemide insenerid
- Jahutustehnikud
- Elektri- / mehaanika-, keskkonna- /  
  energiainsenerid
- Elektroonika /
  telekommunikatsiooni tehnikud
  spetsialistid
- Elektrotehnika mehaanikud ja
  teenindajad
- Energiaaudiitorid
- Energiakonsultandid
- Energiakontrolli analüütikud
- Energiatõhususe juhid

- Energiatõhususe tehnikud
- Energiatõhususe koolitajad
- Kütte -, ventilatsiooni- ja
  jahutusinsenerid
- Isolatsiooni ja fassaadisüsteemide
  eksperdid/paigaldajad
- Sise- ja väliskujundajad
- Energiateenuste ettevõtete juhid
- Mehaanika-/ keemiatehnikud
- Nullenergiaga hoonete
  projekteerijad
- Energiatõhususe teadlased
- Hankespetsialistid
- Hoonete/rajatiste
  hooldusspetsialistid
- Soojustehnikud
- Hoonete/rajatiste haldus- ja         
  hooldustehnikud
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Kuidas aitavad töökohad energiatõhususe valdkonnas kaasa rohelise 
majanduse arengule?
•	 Energiatõhususe parandamine on kulutõhusam kui tootmisse või ülekandesse panustamine
•	  Energiatõhusus vähendab baaskoormust, tiputarbimist ja nõudlust uute tootmis- ja 

ülekandeseadmete järele
•	  Energiatõhusus loob sobivad turutingimused kiirendamaks olemasolevate hoonete 

renoveerimiskiirust. 
•	  Hoonete renoveerimismäära suurenemine loob sektoris täiendavaid töökohti
•	  Investeerimine energiatõhususse on kohalike töökohtade loomise osas soodsam kui 

teistesse energiasektoritesse investeerimine
•	  Uute energiatõhusate toodete ja teenuste kavandamine ja arendamine aitab hoogustada 

väikese kuni keskmise suurusega ettevõtete tööd ja kohalikku majandust

•	 Hoonete energiatõhususe seadusandlus 
riigi ja Euroopa tasandil

•	  Hoonete sisekliima ja energiatõhusus
•	  Nõuded liginullenergiahoonete ehitamiseks 
•	  Energiasäästu- ja elektritootmissüsteemid 

tööstuses ja ehituses
•	  Tehnilised nõuded automatiseerimis- 

ja kaugjuhtimistehnoloogiate 
projekteerimisele ja paigaldamisele

•	  Soojuspumbad ja geotermilised süsteemid
•	  Kliimatehnika ja jahutussüsteemide 

ehitusdetailid ning vastavad paigaldus- ja 
hooldustavad

•	  Tööstuslikud küttesüsteemid ning soojuse 
ja elektri koostootmine

•	  Ringlussevõtu ja korduskasutussüsteemide 
tegevuste rakendamine tootmises

•	  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
süsteemid nutiseadmete ning kütte- ja 
jahutussüsteemide kaugjuhtimiseks

•	  Hoonete hallvee (vannide, kraanikausside, 
pesumasinate ja muude köögiseadmete 
heitvesi) taaskasutamise ja töötlemise 
süsteemid

Millised peamised ülesanded/märksõnad iseloomustavad töökohti 
energiatõhususe valdkonnas?   
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4.3. Jätkusuutlik turism

Mis see on? Miks see on tähtis?
Jätkusuutlikku	ehk	säästvat	turismi	võib	defineerida	kui	reisimist	ja	sihtkohtadega	tutvumist	
nii, et sellel on positiivne mõju keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele. Jätkusuutliku 
turismi eesmärgiks on kohalike traditsioonide, inimeste, kultuuride ja loodusvarade 
omavaheline koostoime selliselt, et aidataks kaasa kohaliku kogukonna kestlikule arengule. 
Jätkusuutlike tavade kasutuselevõtt turismitööstuses on oluline kuna seeläbi kaitstakse 
loodusvarasid ja keskkonda ning tagatakse  turismi võimalused ka tulevastele põlvedele. 
Säästva turismi raames leevendatakse reisimise negatiivseid mõjusid ning aidatakse kaasa 
sotsiaalmajanduslikule kasvule kohalikes kogukondades kus ei tegeleta massiturismiga.

Milliseid  töökohti jätkusuutliku turismi valdkonnas jälgida?

Turism

- Seiklusreiside korraldajad
- Põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse töötajad
- Põllumajandus- ehk agroturismi korraldajad
- Loodusbioloogia ja -geoloogia giidid
- Looduskaitseteadlased
- Käsitöölised/ käsitööettevõtjad
- Ökoturismi giidid
- Energiaeksperdid 
- Keskkonna-, töötervishoiu ja hügieeni spetsialistid
- Keskkonnaaudiitorid
- Jalgsimatkade ekskursioonijuhid (inglise keeles populaarseks
  saanud Free Walking Tours)
- Rohe-/ökoehitajad
- Pärandturismi korraldajad
- Loodusteaduste tehnikud
- Mäejuhid
- Mahepõllumajandus, loomakasvatus, mesindus,
  viinamarjakasvatus ja veinivalmistamine
- Kohaliku toidu tootjad 
- Mägiturismi spetsialistid
- Mereturismi spetsialistid
- Spaateenuste pakkujad
- Säästlike hoonete arendajad ja ehitajad
- Hotelliteenuste/ökohotellide jätkusuutlikkuse põhimõtete
  väljatöötajad ja edendajad
- Jätkusuutlike turismiteenuste pakkujad
- Jäätmekäitluse eksperdid
- Veevarude spetsialistid
- Eluslooduse teadlased
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Kuidas aitavad töökohad jätkusuutliku turismi valdkonnas kaasa rohelise 
majanduse arengule?
•	 Säästev turism mitmekesistab turismiteenuseid, võtab arvesse hooajalisi eripärasid, 

kaitseb kohalikku loodust ja kultuuri ning aitab luua rohkem rohelisi ja kestlikke töökohti
•	  Nõudlus kohalike ja jätkusuutlikult hangitud toitude järele suurendab kohaliku majanduse 

vastupanuvõimet, vähendab keskkonnamõju ning kasvatab külastajates koha- ja 
kultuuritunnetust

•	  Jätkusuutlik turism aitab kaasa hotellitaristu keskkonnasäästlikumaks muutmist ja toetab 
uute, alternatiivsete turismivormide loomist. 

•	  Säästva turismi planeerijad aitavad kavandada paremaid strateegiaid, võtmaks arvesse 
reisijate ja võõrustajate vajadusi inim- ja sotsiaalõiguste valdkonnas 

•	  Välitegevused nagu tasuta jalgsimatkad (Free Walking Tours) ja mägimatkad loovad 
täiendavaid töökohti, mis on massiturismitööstuses sageli välistatud

•	  Jätkusuutlik turism soodustab maapiirkondades asuvate hoonete renoveerimist 
külalistemajadeks ja aitab asutada väike kuni keskmise suurusega ettevõtteid

Põllumajandus 
mahepõllumajanduse 
põhimõtetel 

Bioloogiliste ja keskkondlike 
sertifikaatide mehhanismid 
ning standardid 

Taime- ja loomateadus

Vee kvaliteedi hindamiseks 
vajalike teaduslike 
andmete tõlgendamine

Hotellindus ja toidukunst

Traditsioonilised kohalikud 
töökohad

Toidu koostisosade 
füsiokeemiliste analüüside 
läbiviimine

Bioloogilised meetodid 
mullaparanduseks ja 
põllukultuuride saagikuse 
suurendamiseks

Söökide ja jookide 
füsiokeemiliste ja 
bioloogiliste parameetritega 
seotud riskid

Teeninduse head tavad

Ohtlike jäätmete käitlemise 
ja ladustamise meetodid

Millised peamised ülesanded/märksõnad iseloomustavad 
töökohti jätkusuutliku turismi valdkonnas?   
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4.4. Säästev transport

Mis see on? Miks see on tähtis?
Hetkel sõltub transpordivaldkond suurel määral erasõidukitest, mis põhjustavad mitmeid 
negatiivseid keskkonnamõjusid nagu reostus, ummikud ning linna- ja maapiirkondade 
maakasutuse muutused. Säästev transport on liikuvusmudel, millega kaasneb minimaalne 
keskkonna- ja territoriaalne mõju. Tõhusale ja paindlikule transpordisüsteemile üleminek, 
mille alla kuuluvad targad ning säästvad liikumisharjumused, aitab kaasa nii majanduse kui 
ka elukvaliteedi ning elatustaseme paranemisele. Säästev liikuvus edendab koosmodaalsust 
(inglise keeles co-modality) ehk erinevate transpordiliikide optimaalset ühendamist ühes ja 
samas transpordiahelas. Säästvale liikuvusele aitavad üle minna tehnoloogilised uuendused 
ja energiatõhusamate ning keskkonnasõbralike transpordiliikide kasutuselevõtt, seda eriti 
pikamaa reiside ja linnatranspordi puhul.

Milliseid töökohti säästva transpordi valdkonnas jälgida?

Säästev 
transport

- Alternatiivkütuste turustajad ja operaatorid
- Liitreaalsuse (reaalse keskkonna ja virtuaalse keskkonna
  kombineerimine) eksperdid
- Automaatika ja robootika eksperdid
- Suurandmete (Big Data) eksperdid
- Laadimisjaamade juhid ja hooldajad
- Autojagamisteenuste spetsialistid
- Digisiirde ehk digitaaltehnoloogiatele ülemineku 
  eksperdid / spetsialistid
- Ökosõidu õpetajad
- Elektrijalgrataste mehaanikud
- Elektribussijuhid
- Elektrimootorite mehaanikud
- Elektrisõidukite rentimise ettevõtjad 
- Logistikateenuste ettevõtjad
- Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tehnikud
- Elektriliste laadimisjaamade paigaldus- ja teeninduseksperdid
- Elektrisõidukite laadimistaristute operaatorid
- Modelleerijad
- Elektrisõidukite ja elektrijalgrataste rent ja sellega seotud
  ametikohad
- Säästva liikuvuse juhid avalikes ja eralaevastikes
- Transpordi planeerijad / Transpordiinsenerid
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Kuidas aitavad töökohad säästva transpordi valdkonnas kaasa rohelise 
majanduse arengule?
•	 Säästvad transpordiliigid, mille alla kuulub ühistransport, jala liikumine, jalgrattasõit ja 

ökosõit aitavad ühiskonnal tõusvate kütusehindade kontekstis raha säästa ja riigi majandust 
elavdada

•	 Ühistransport, jala liikumine, jalgrattasõit ja ökosõit on energiatõhusamad ning 
jätkusuutlikumad kui tavapärane autoliiklus, sest väheneb kasvuhoonegaaside 
(süsinikdioksiid ja muud tervisele ohtlikud õhusaasteaineid nagu tahked osakesed)  kogus 
ning õhk püsib puhtam

•	 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide integreerimine transpordisektorisse loob 
uusi töökohti

Millised peamised ülesanded/märksõnad iseloomustavad 
töökohti säästva transpordi valdkonnas?  

Logistikakeskuste info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
süsteemide üleminek targale 

laovarude haldamisele ja 
vajalike kaubaveoteede 

vähendamisele
Telemaatikasüsteem 

laevastiku haldamiseks

Elektromobiilsus

Alternatiivkütused 
transpordisektoris



16

Selles juhendis välja toodud rohevaldkonna töökohtade loetelu on pikk, kuid mitte lõplik! Ka 
muud erialad nt. poliitika, õigusnõustamise, raamatupidamise jt sektorite vallas võivad olla 
„rohelised“ kui nende raames tegeletakse keskkonnasäästlikkusega.

Keskkonnasõbralikud töökohad ei piirdu vaid antud juhendis esile toodud taastuvate 
energiaallikate, energiatõhususe, säästva turismi ja säästva liikuvuse valdkondadega. 
Nimistusse võib lisada ka jäätmekäitluse, veemajanduse, kliimamuutuse leevendamise ja  
kohanemise jne. Siin on mõned lingid, kust on võimalik rohevaldkonna töökohti otsida:

5. Kust võib rohevaldkonna töökohti leida?

6. Edulood

www.environmentjobs.com
www.jobsingreen.eu
environmentalcareer.com

Energiatõhusus – Madeira, Portugal 
Diogo Drumond töötas 12 aastat tsiviilehituse erialal 
ja lahkus sealt kuna polnud rahul töö tehniliste 
aspektidega. 2018. aasta detsembris alustas ta 
tööd DTWay äriideega;  2019. aasta märtsis lõi 
ta oma ettevõtte ja sama aasta augustis palkas 
kaastöölise. DTWay on ettevõte, mille eesmärgiks 
on energiatõhususlahenduste edendamine, hoonete 
digitaliseerimisse investeerimine, energiatarbimise 
vähendamine ja hoonete töö optimeerimine kõrgete 
mugavusstandarditega. Diogo rõhutab, et noortel 
spetsialistidel on kiire kohanemisvõime ja seega 
sobib neile uute tehnoloogiatega ja ärimudelitega 
töötamine. 
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Taastuvenergiaallikad – Kanaari saared, Hispaania
ADAPT-projekti eesmärgiks oli väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) loomine 
kohalikus taastuvenergiasektoris, milleks korraldati 
töötutele noortele koolitusi. Uute VKEde loomiseks 
juhendati 11 ülikooliharidusega tudengit. 43 
õpilast, kelle haridustase oli  neist madalam ning 
kel puudus eelnev töökogemus, läbisid praktilise 
koolituse paigalduse ja hoolduse vallas ning 
rakendati hiljem tööle 11-nesse värskelt loodud 
ettevõttesse. Projekti tulemusel loodi kokku 54 uut 
töökohta.

Jätkusuutlik turism – Lampedusa, Itaalia
2014. aastal alustas Terra Onlus P’orto di Lampe-
dusa nimelise algatusega, rajades Lampedusa 
saarele kogukonnaaiad, mis toimivad  mahepõl-
lumajanduse meetodil. See algatus on suuren-
danud kohalikku heaolu, luues uusi töökohti 
ja võimalusi aiatööga tutvuda ning pakkudes 
ruumi kogukondlikeks kokkusaamisteks. P’orto di 
Lampedusa algatus hoogustas ka saare turismi: 
noored korraldavad turismilaagreid ja koolitusi 
ning lisaks arendatakse välja uut tüüpi säästvat 
turismi ja põllumajandustööde võrgustikku. 

Jätkusuutlik transport - Elba saar, Itaalia 
MINeBIKE on Elba saarel Rios tegutsev e-jalgratta 
rentimist ja ringreise korraldav ettevõte, kus rattaid 
saab rentida vastavalt vajadusele kas üheks 
päevaks või nädalaks. E-rataste kasutuselevõtt 
vähendab kütuste tarbimist saarel ja sel puudub 
negatiivne mõju keskkonnale. Lisaks hoogustab 
MINeBike turismi arengut Elba saarel tänu 
erinevatele rattaekskursioonidele nagu näiteks 
ööretked või kohalike toodete, näiteks veini ja 
toidu avastamisretked.
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Antud  juhend on valminud projekti YENESIS (Üle-euroopalise noorte tööhõivevõrgustiku 
jätkusuutliku energiamajanduse arendamine saartel, projekti indeks nr: 2017-1-203) raames, 
mida rahastavad Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ja Norra noorte tööhõive toetusfond. 

Partnerite eesmärgiks on YENESIS projekti kaudu luua töövõimalusi hetkel mitte õppivate, 
mitte töötavate ja mitte koolitustel osalevatele (NEET) noortele. Peamine eesmärk 
on vähendada NEET noorte töötust, luues töökohti neljas rohevaldkonnas, milleks on 
energiatõhusus, taastuvenergia, jätkusuutlik turism ja transport. Projekt kaasab NEET 
noori, et valmistada neid ette antud valdkondade töökohtadel töötamiseks. Projekti raames 
toimuvad ettevõtluskoolitused neljas eelpool mainitud valdkonnas, õppereis projektis 
osalevasse välisriiki, mentorprogramm ja kuus kuud kestev praktika kohalikus või riiklikus 
asutuses. Projekti sihtgrupiks on 25-29 aastased NEET noored, kuid kasu saavad sellest 
ka personaliarenduse agentuurid, ettevõtlust toetavad organisatsioonid ja haridusasutused 
ning samuti noorem põlvkond, kes saab projekti võimalusi kasutades (kursused, juhendid, 
uued loodud töökohad) vältida NEET noore staatust tulevikus. Projekt keskendub saartele 
nende	ühiste	eripärade	tõttu:	piiratud	geograafi	line	ala,	piiratud	ressursid	ja	hooajaline	töötus.	
Seetõttu on oskusteabe ja äriideede vahetamisest tulenev kasu riikideülene. YENESIS 
projekt edendab võimekust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ja panustab projekti 
jätkusuutlikusse pärast selle lõppu. 

Tööpuudus, eriti väljaspool turismihooaega ja eriti noorte seas, on paljudel saartel ühiseks 
tunnusjooneks ning sellele püüabki projekt YENESIS lahendusi leida. Saartel elavad noored 
spetsialistid seisavad silmitsi mitmete sarnaste väljakutsetega:
1.	 Kvalifi	katsioonidele	vastavad	töö	võimalused	on	piiratud	
2. Niigi vähesed olemasolevad töökohad nõuavad suurt kogemustepagasit, pannes noored 

suluseisu
3. Noortel, kellel on idee luua oma ettevõte ja koos sellega uusi töökohti, ei ole vajalikke 

ärioskusi ega algkapitali

Projekti eesmärk on eelduste loomine uute jätkusuutlike ja rohevaldkondade töökohtade 
loomiseks projektis osalevatel saartel. YENESIS projektis osalevad saared kaheksast 
Euroopa riigist, milleks on Küpros, Kreeka, Horvaatia, Norra, Eesti, Portugal, Hispaania ja 
Itaalia. Vaatamata erinevustele riikide suuruse ja rahvastiku osas, seisavad projektis koostööd 
tegevad saared silmitsi ühiste territoriaalsete probleemidega, milleks on ressursside piiratus 
ja tundlikkus kliimamuutuste suhtes. Saartel on samuti kõrge töötuse määr ja suur väljaränne. 

7. YENESIS projektist
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Saartel esinevad järgmised ühised väljakutsed:

•	 Suur tööpuudus: paljude saarte töötuse määr on kõrgem kui riigi keskmine (näiteks 
Kanaari saartel ja Madeiras). Kanaari saartel on Hispaania kõrgeim töötuse määr ja 
75% Madeira töötutest on otsinud tööd üle aasta (allikas: EURES).

•	 Hooajaline töötus talvekuudel. Tööpuuduse vähenemine ei kajastu otseselt töökohtade 
arvus, kuna paljud kas rändavad selleks ajaks välja või on loobunud töö leidmisest ja 
peatavad enda töötuks registreerimise.

•	 Tööturg on keskendunud turismile. Paljud NEET noored on kõrgelt haritud, kuid ei leia 
saartel erialast tööd. YENESIS projektis osalevates riikides on kõrgharidusega NEET 
noorte protsent kõrgem kui ELis keskmiselt (Eurofound, 2016).

•	 Oma väiksuse tõttu põhinevad saarte majandused peaaegu täielikult väikese kuni 
keskmise suurusega ettevõtetel (VKE). Küpros, Hispaania, Kreeka ja Portugal on 
selles Euroopa Liidus esikohal, kuna 99,9% saarte ettevõtetest on VKE-d (allikas: 
EUROSTAT). See viitab ka ettevõtluse olulisusele nendes riikides.

•	 Suur sõltuvus kütuseimpordist, mis põhjustab suuri elektrikulusid. Kui edendada 
taastuvenergiat, saaks selle kapitali ümber suunata VKE-de toetamiseks. 

Yenesis projekt saab 2,3 miljonit eurot toetust Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ja Norra noorte 
tööhõivefondi kaudu Islandilt, Lichtensteinilt ja Norralt. Projekti eesmärk on tööhõivevõimaluste 
loomine saartel elavate NEET noorte jaoks. 

@YenesisProject yenesis@cea.org.cyyenesis.eu
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