
Uuenenud karjääriteenuste süsteemKarjäärispetsialisti roll valikutetoetajana



 Alates 01.01.2019 pakub karjääriteenuseid kõigile soovijatele Eesti Töötukassa. 
 Töötukassa karjääriteenuste portfell uuenes sh

̶ pakume individuaalset karjäärinõustamist koolinoortele;̶ tööturgu ja õppimisvõimalusi tutvustavaid töötube noortele;̶ nõustame vanemaid lapse karjäärivalikutega seotud teemadel;̶ vastutame karjääriteenuste metoodika arendamise eest.
 Haridus- ja Teadusministeerium jätkab karjääriõppe arendamist ning Rajaleidja keskused õppenõustamisteenuste pakkumist.
 Karjääriteenuste arendamiseks loodi karjääriteenustega seotud asutuste esindajatest koosnev karjääriteenuste koostöökogu. 

Karjääriteenuste reform 2019



Milliseid karjääriteenuseid töötukassa pakub?
 Individuaalne karjäärinõustamine ja 

karjääriinfo vahendamine 
 Töötoad ja grupinõustamine
 Kandideerimisvestluste simulatsioonid
 Lapsevanemate nõustamine lapse 

karjäärivalikutega seoses
 Lõimitud nõustamine HEV noorte toetamiseks

Silmast-silma

Skype

ChatTelefon

E-kiri



Karjääriteenused õpilastele ja noortele

 Töötoad 7.-12. klasside õpilastele. 
 Eesmärk on tõsta noorte teadlikkust töö- ja hariduselust ning suurendada nende oskusi oma karjääri kujundada. 
 Töötube viime läbi üldhariduskoolides, noortekeskustes, noortele suunatud messidel, laagrites, malevates, töötukassakarjäärikeskustes jm. 
 Töötube viime läbi aktiivõppemeetodeid kasutades, kaasaval ja mängulisel viisil. 
 Lisaks töötubadele pakume karjäärinõustamist ja karjääriinfot ka individuaalse teenusena.
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Töövestluse simulatsioon
EURES teabe edastamine

Vabatahtlik töö Eestis ja välismaal jm projektid
Ettevõtlus

Kooli kandideerimine
Eneseanalüüs

Haridus ja õppimisvõimalused
Töötukassa roll ja teenuste tutvustamine

Karjääri kujundamine
Töömaailm (tööturu hetkeolukord, prognoosid)

Tööle kandideerimine
Töötubade teemad jaanuar-oktoober 2019



Mis on karjääri kujundamine?
Karjääri kujundamine on elukestev protsess, mis hõlmab endaserinevate haridus- ja tööalaste valikute tegemist võttes arvesse endaelurolle, soove, vajadusi ja võimalusi.
Inimese karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida ta elu jooksulteeb – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikestteguritest, kuid on peamiselt siiski inimese enda loodud.
Karjääriteenuste eesmärk on aidata inimesel teha iseseisvalt teadlikkekutse-, töö- ja haridusvalikuid, et ta saaks tööturul tõhusamalt osaledaja olla ühiskonnas rohkem sotsiaalselt kaasatud.



Karjäärispetsialisti roll 
Karjäärispetsialistide eesmärk on luua eeldused, et inimene suudab paremini analüüsida iseennast ja oma võimalusi ning planeerida ja ellu viia isikliku karjääriplaani. 
Karjääriteenuste tulemused inimese jaoks:- oskus ennast analüüsida ning kaardistada oma huvid, väärtused, võimed, oskused, vajadused…,

- oskus otsida karjääri kujundamiseks vajalikku tööturu- ja haridusinfot ning hinnata selle usaldusväärsust ja sobivust, 
- oma töö- ja haridusalaste võimaluste parem mõistmine ning oskus võtta vastu teadlikke ja läbimõeldud otsuseid;
- oskus koostada ja ellu viia isiklikku karjääriplaani. 



Meie klientide rahulolu



Recommy.com soovitusindeks

Märts-oktoober saadeti küsitluskutse 20 329 individuaalsel karjääriteenusel osalenule
Vastajaid 30% adressaatidest

61% andis hinde 9 või 10 (soovitajad) 17% andis hinde 0-6 (mittesoovitajad)



Klientide kommentaarid

• Meeldis see, et nõustaja rääkis lähemalt ametite sisust ja seda,kust nende kohta lähemalt uurida saab. Minu arvates ei ole vaja midagi teisiti teha.
• Jäin karjäärinõustaja teenusega väga rahule, sain oma võimalused läbi arutatud ja leidsin enda jaoks ideaalse valiku, mida ja kuhu õppima minna.
• Mulle meeldisid soovitused, mida CV kirjutamisel vaja, raske on ennast iseloomustada ja töötukassas sain head nõu
• Olen väga rahul. Austav suhtumine minusse. Palju vajalikku infot, mille peale ise ei tulnuks. See info andis mulle rohkem lootust ja julgust otsida just seda töökohta, mis on mulle südamelähedane. Olen väga tänulik selle teenuse eest, pean seda äärmiselt vajalikuks. 
• Väga super kogemus, kahtlesin enne oma ideedega aga tänu karjäärinõustamisele jätkan oma unistuste poolde püüdlemist.



Kristina Orion
Kristina.Orion@tootukassa.ee


