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 Alates 01.01.2019 pakub karjääriteenuseid – karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist – kõigile 
soovijatele Eesti Töötukassa karjäärikeskus.

 Töötukassa karjääriteenuste portfell uuenes sh

̶ pakume individuaalset karjäärinõustamist koolinoortele;
̶ pakume laiema teemaderingiga 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 luuakse karjääriteenustega seotud asutuste esindajatest koosnev 
koostöökogu.

Mis muutus?



Karjäärikeskuses 132 karjäärispetsialisti, kes pakuvad ja 

arendavad karjääriteenuseid
Harjumaa 41

Ida-Virumaa 18

Tartumaa 14

Keskkontor 10

Pärnumaa 7

Lääne-Virumaa 5

Valgamaa 5

Viljandimaa 5

Võrumaa 5

Jõgevamaa 4

Järvamaa 4

Raplamaa 4

Läänemaa 3

Põlvamaa 3

Saaremaa 3

Hiiumaa 1

KOKKU 132

1Hiiu

1



TÖÖTUKASSA OSUTATAVATE KARJÄÄRITEENUSTE 

SIHTRÜHMAD ALATES 01.01.2019

TÖÖOTSIJAD TÖÖTAJAD
(KOOLI)-
NOORED

MITTE-
AKTIIVSED

LAPSE-
VANEMAD

KARJÄÄRITEENUSEID OSUTATAKSE NII INDIVIDUAALSELT KUI KA GRUPIS, 
KOOLINOORTELE VAJADUSEL KA LÕIMITUD NÕUSTAMISENA



Milliseid karjääriteenuseid Töötukassa 

pakub?
 Individuaalne nõustamine 

- oskuste väljaselgitamine, töötamis- või õppimisvõimaluste analüüs;

- isiksuseomaduste analüüs;

- vajadusel testimine – tööalase suundumuse küsimustik (TASK), 
isiksuse küsimustik (IK), vaimse võimekuse skaala (VVS).

 Töötoad töö otsimiseks ja tööle kandideerimiseks

 Tööturgu, õppimisvõimalusi ja karjääri kujundamist tutvustavad 
töötoad noortele

 Tööle ja kooli kandideerimisvestluste simulatsioonid

 Lapsevanemate nõustamine lapse karjäärivalikutega seoses

 Osalemine lõimitud nõustamises HEV noorte toetamiseks

 Info otsimise võimalus karjäärikeskuses ja karjääriraamatukogus 

Silmast-
silma

Skype

ChatTelefon

e-kiri



 Töötukassa büroodes ja karjäärikeskuses

 Väljaspool Töötukassa ruume teenuse osutamiseks sobivas keskkonnas

 Eesti, vene  ja inglise keeles

 Individuaalselt või gruppidele

 Vahetul kohtumisel või erinevate kanalite vahendusel (e-post, telefon, skype jne)

 Teenused on tasuta

Kus ja kuidas karjääriteenuseid osutatakse?



Karjääriteenused koolis



 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine on põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade (1.–

12. klass) kohaselt kooli õppekavade kohustuslik läbiv teema

- PRÕK §14. lg3

- GRÕK §10. lg3

 Karjäärispetsialistide ühine eesmärk on  

- toetada koole riikliku õppekava täitmisel ja karjääriõppe elluviimisel ning

- aidata kaasa õpilaste karjääriplaneerimise oskuste kujunemisele.

Karjääriteenused koolis



 Individuaalne karjäärinõustamine

 Grupinõustamised noortele

 Tööturgu, õppimisvõimalusi ja karjääri kujundamist tutvustavad töötoad noortele

 Tööle ja kooli kandideerimisvestluste simulatsioonid

 Karjääriteenuste tutvustus lapsevanematele ja õpetajatele

 Lapsevanemate nõustamine lapse karjäärivalikutega seoses

Karjääriteenused koolis



 Karjäärikeskuse juhid koguvad teie kooli karjäärikoordinaatorite otsekontakte ka täna 

siin kohapeal – pange oma soov juba täna kirja!

 Edastage oma soov tallinn.karjaarikeskus@tootukassa.ee

 Läbi Töötukassa veebilehe

Karjäärikeskuse juht Küllike Oja; kyllike.oja@tootukassa.ee; tel 5885 3791

Kuidas kutsuda karjäärispetsialist kooli?

mailto:tallinn.karjaarikeskus@tootukassa.ee
https://www.tootukassa.ee/content/teenused/opetaja-kooli-voi-organisatsiooni-kontaktisik
mailto:kyllike.oja@tootukassa.ee


Näiteid kiitvast tagasisidest meie klientidelt

Sain julgustust valitud suundadel edasi 
minna ja soovitusi täiendavateks 
tegutsemisteks.

Vestlus oli lahendustele orienteeritud. See 
ongi kõige olulisem - otsida lahendusi.

Meeldis väga avatud ja hea suhtumine 
minusse ja iseenda jaoks sain palju uut ja 
mulle kasulikku informatsiooni.

Olen väga rahul. Vaga 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.

Juba olen kõigile soovitanud ja teie nõustaja 
on väga väärt spetsialist. Teisiti ei ole vaja 
midagi teha, jätkake samas vaimus.

Mulle meeldis. Seal töötavad asjalikud ja 
professionaalsed inimesed. Kuna mul endal 
oli eelnevalt kõik juba läbi mõeldud ja 
otsustatud ja eeltöö tehtud siis meie vestlus 
sujus väga hästi. Sain häid nõuandeid ja 
soovitusi. Kiidan ja soovitan.

Väga professionaalne karjäärinõustaja oli 
mul, kes aitas mul lahti harutada minu 
olemuse nii isiklikult kui ka tööalase 
suundumuse kohapealt.

Minu nõustaja oli abivalmis, hea kuulaja ja 
sain juba pärast esimest korda tema juurest 
nõustamisest tulles palju abi, enesekindlust 
ja nõu. Tänud!



TÄNAME!

 USALDUS

 KOOSTÖÖ

 UUENDUSLIKKUS


