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Miks ma täna siin olen?

Kes on töötukassa 

karjäärinõustajad ja miks meie 

juurde tulla?
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Mis on karjäärinõustamine? 

Karjäärinõustamine on tegevus, mis aitab 

langetada ja teoks teha oma karjääri kujundamisega 

seotud otsuseid: 

 hõlmab nii õppimise kui ka töökoha ja 

kutsevalikuga seotud küsimusi;

 aitab end paremini tundma õppida, kohaneda 

muutustega ja teha läbimõeldud valikuid. 

Aga oleme mõelnud ka tööandjatele ja 

organisatsioonidele: karjääripäevad, 

tervisedenduspäevad, grupitööd jne (ESF)



Miks tulla karjäärinõustamisele?

• Kas mul on ajakohane CV? 

• Kas olen viimaste aastate jooksul tegelenud tööotsingutega?

• Kas olen teadlik, mida tööintervjuudel küsitakse?

• Kas tean, millist tööelu soovin? 

• Kas tean, millised töised rollid mulle sobivad?

• Kas tean, millised on minu tugevad küljed?

• Kas oskan enesetäiendamiseks leida õppimisvõimalusi?

• Kas tean, milliseid ameteid tööturul vajatakse ja mida tööandjad 
ootavad?

• Kas mul on kellegagi oma tööelust rääkida?

• Olen kaalunud ettevõtjaks hakkamist, kuid pole julgenud selleks 
samme astuda.



Individuaalne karjäärinõustamine

Individuaalsel nõustamisel saab

- analüüsida ameteid ja erialasid

- rääkida tööturu trendidest ja anda infot töömaailma 
hetkeolukorra kohta

- rääkida töötamis- ja õppimisvõimalustest

- koostada CV ja motivatsioonikiri

- valmistuda tööintervjuuks ja soovi korral seda läbi mängida

- arutada ettevõtjaks olemise võimalusi ja riske

- teha karjääriplaani ja toetada selle elluviimist

- arutada töötamisvõimaluste ja isiksuslike tugevuste (sh 
motivatsiooni, kasvukohtade ja sihtide) üle



KARJÄÄRINÕUSTAMINE

MÕNED MEETODID

Testid Töölehed Kaardid 



ENESESSE VAATAMINE 

Mida mulle 
teha meeldib?

Mida ma teen 
hästi?

Mida ma 
teeksin 

vabatahtlikult?

Millist nõu või 
abi minult 
sõbrad ja 

pere/sugulased 
paluvad?



KARJÄÄRINÕUSTAMINE

Individuaalne nõustamine 

Kontakt?

Kus?

Kuidas?  



KARJÄÄRITEEMALISED TÖÖTOAD

Töötoad alaliitudele/klubidele (täiskasvanud) ja ka 

NOORSPORTLASTELE (näiteks laagrites treeningute vahel)

Kontakt? Soovitavalt anda oma soovist teada 

1-2 kuud varem

Kus?

Kuidas?  



Noorte karjäärinfo spetsialistide poolt läbiviidud

töötoad I poolaastal

323 töötuba
5403 noorele

Milline on tööturu hetkeolukord, 
üldised trendid ja suundumused?



Koostöö asutustega – töötoad ja muu infovahetus
Meie sihtrühmaks karjäärinõustamisel on kõik elanikud kogu nende elukaare ulatuses

15

töötajatele



Tööturutrendid



TÖÖPÕLLUL ON NELI GENERATSIOONI



TÖÖJÕU KAHANEV TREND. TÖÖTUTE ARV
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TÖÖJÕU KAHANEV TREND. TÖÖTUSE MÄÄR



Kes otsivad tööd? (Tallinn/Harjumaa näide)

Juhid
13%

Tippspetsialistid
11%

Tehnikud ja keskastme 
spetsialistid

14%

Ametnikud
7%

Teenindus- ja müügitöötajad
17%

Oskustöötajad ja käsitöölised
12%

Seadme- ja masinaoperaatorid ja 
koostajad

8% Lihttöölised
18%



Kus eesti inimesed töötavad?

• Allikas: OSKA

Eesti majanduse suuremad tegevusalad tööga hõivatud inimeste arvult on tööstus (sisaldab töötlevat tööstust, 
mäetööstust, veevarustust ja energeetikasektorit), mis hõlmas 2016. aastal ligi 21% hõivatutest, hulgi- ja 
jaekaubandus (13%), ehitus (9%) ning haridus (9%). 



Enim kasvava/kahaneva prognoositud tööjõuvajadusega majandusharud 

2014/2016-2023

• Allikas: OSKA



Euroopa töötajate oskused ei sobi kokku tööturu vajadustega

• Euroopa kümnest tööandjast neljal on raskusi sobivate oskustega 
töötajate leidmisel. 

• Teisalt tunneb neli töötajat kümnest, et nende oskused on alakasutatud.
• Oskuste vajadust muudavad masinõppimine, suurandmete analüüs, asjade 

internet ning robotid. 
• Umbes 85% EL töökohtadest vajab vähemalt algtasemel digitaalseid oskusi. 
• Uuringu järgi on aastaks 2025 pea pooltel töökohtadel edukaks töötamiseks 

vajalik kõrgharidus. Samas ei pruugi haridustase alati peegeldada inimese 
reaalseid oskusi. Uuringud näitavad, et kuigi vanemate (vanuses 55+) 
töötajate kvalifikatsioonitase on mõnel juhul alla töökohal soovitust, on neil 
siiski olemas kõik tööks vajalikud oskused.

• Allikas: OSKA



Võtmetähtsusega on inimeste valmisolek õppimiseks

• Mõnes sektoris märkimisväärne osa töötajaid, kes ei taju 
vajadust oma ametikohal midagi uut õppida, nt 
teeninduses 1/3 ja transpordis 1/4. IKT- ning 
finantssektoris on aga inimesi, kes ei tunneta 
õppimisvajadust vaid vastavalt 17% ja 15%. 

• Oskuste arendamine ning uute kompetentside 
omandamine on üldiselt raskem madalama 
kvalifikatsiooniga inimeste jaoks.

• Allikas: OSKA



Tehnoloogilised oskused vananevad kiiresti

• Euroopas mõjutab see 10% töötajatest. Suurim oskuste vananemise risk on 
Eesti (23%), Sloveenia (21%) ning Tšehhi (19%) töötajatel. Oskuste profiili 
muutumist tunnetavad enim IKT, tervishoiu, juhtimise ning 
insenerivaldkonnaga seotud töötajad.

• Digitaalseid oskusi jääb puudu 40% Eesti töötajatest, Euroopas keskmiselt 
igal viiendal töötajal. 

• Tööandjad peavad väga vajalikuks üldoskuste, nagu ettevõtlikkus, 
kultuuriteadlikkus, õpi-, keele-, koostöö-, IKT kasutamise ja arvutusoskus, 
arendamist kutsehariduses.

• Allikas: OSKA



IKT (IT) ON KÕIKJAL

• PRAKTILISELT POLE tööd, kus tehnoloogiaga kokku puutuma ei pea
• IKTga toimetulek aitab tööelus KONKURENTSIVÕIMELINE OLLA 
• IKT aitab teha efektiivsemalt tööd
• IKT asendab osad tööd ja muudab oluliselt väga paljusid töid
• Kättesaadav internetiühendus võimaldab muuta töötegemise viise, kohti ja 

kombeid (nt paindlik tööaeg ja -koht, aga ka väljakutsed sellise meeskonna 
juhtimisel)

• Allikas: OSKA



TULEVIKUOSKUSED

• Allikas: OSKA

http://oska.kutsekoda.ee/tulevikutrendid/tootamine/

http://oska.kutsekoda.ee/tulevikutrendid/tootamine/


TRENDID TULEVIKUS

• Demograafilised muutused
• Infotehnoloogia kui tugi kogu majanduse toimimisele
• Nutikate masinate ja süsteemide kasutuselevõtt
• Suurandmetest tärkavad võimalused
• Sotsiaal- ja multimeedia mõju oluline suurenemine
• Sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalsed ettevõtjad, 
kasvab vabatahtliku ja projektipõhise töö osakaal
• Organisatsioonimudelid hägustuvad, tööd tehakse kõikjal, 
pehmed motivatsioonipaketid
• Ideaalne tulevikutöötaja = T –
• süvateadmistega vähemalt 
ühel alal ning oskustega mõista ja omavahel 
siduda erinevaid distsipliine ning 
nendega tegelevaid inimesi 

• Allikas: OSKA



Z-PÕLVKONNA TULEMINE

Mis iseloomustab Z-põlvkonda (sündinud 1997 ja hiljem)
• 89% neist veedaks rohkem aega aktiivselt tegutsedes ja midagi luues, kui

niisama ringi hängides.
• 62% nendest tahaks alustada oma äriga selle asemel, et töötada

väljaarendatud organisatsioonis.
• 71% arvab, et kui nende äri ebaõnnestub, siis on see õppimisvõimalus.
• 57% säästaks pigem raha, kui asuks seda kohe kulutama.
• 92% Z-generatsiooni laste vanematest väidab, et nende lapsed

mõjutavad perekonna ostukäitumist; 65% lastel on mõju perekonna
puhkuse sihtkoha valikul.

• Nende meelest on inimese sool suhteliselt paindlik või isegi raskesti
määratletav tähendus. Paljud neist eelistavad unisex tooteid.



Stress



Stress ja läbipõlemine

• Maailma Tervishoiuorganisatsioon on teatanud, et depressioon ja
ärevushäired on varsti number üks töövõimetuse põhjustest.

• Tööstressi on kogenud 40% inimestest, neist läbipõlemiseni on jõudnud
15%.

• 50% psüühikahäiretest avaldub mingil kujul enne 20. eluaastat.
• 38% Euroopa Liidus elavatest inimestest on psüühikahäire.
• Ärevushäire levimuseks on pakutud erinevatel andmetel 10-28%, naistel

diagnoositud rohkem.
• Bipolaarseid inimesi arvatakse olevat umbes 1-1,5% elanikkonnast.
• Depressiooni on naistel rohkem – 15%, meestel 7%. Samas võib olla see

tingitud sellest, et mehi pöördub abi poole vähem. Samas on meeste
suitsiidide arv suurem.

• 2015. aastal sooritas Eestis suitsiidi 203 inimest – selleni jõutakse reeglina
läbi tõsise depressiooni.



Stress ja läbipõlemine

• Kui palju on me saame enda isiksusele kaasa vanematelt?
Ühemunarakukaksikuid uurinud teadlaste sõnul on 40-50% isiksusest
geneetilist algupära. Ülejäänu on juhuslik või keskkonnast tingitud.

• Psühholoogiaprofessor Daniel Nettle: 40-aastase inimese õnne ei määra see,
kui palju ta teenib või kui edukas on ta karjäär, vaid hoopis see, kui õnnelik ta
oli 15-aastaselt.

See hämmastav avastus näitab, et inimeste elus on järjepidevus: murelikest
lastest kasvavad murelikud täiskasvanud, naeratavatest lastest õnnelikud
täiskasvanud. Oma isiksust muuta ei saa, aga muuta saab oma elu ja suhtumist
ellu. Isiksuse ja elu muutmisel tuleb vahet teha.

Ärevuse ja kurbuse all kannatavad inimesed saavad ka ise nii mõndagi ette
võtta. Ja ka armastav keskkond on oluline.



Stress ja läbipõlemine

Mida iseenda jaoks ära saab teha? Kuidas oma meeleolu parandada?
• Väljenda iga päev tänulikkust sinu elus olevate heade asjade üle. Kirjuta igal

õhtul üles 3-5 asja, mis sinu elus on head.
• Ära sea endale saavutamatuid ega liiga kergelt saavutatavaid eesmärke – võta

endale eesmärke, mis vastab sinu võimetele ja oskustele.
• Mediteeri või tegele muude teadlikku kohalolekut toetavate harjutustega.
• Tee trenni.
• Jaluta värskes õhus.
• Hoia end tegevuses – ära jää koju istuma.
• Palu ja otsi abi.



Topeltkarjäär



9.02.2018



KARJÄÄRIVÕIMALUSED

• Trajektooride paljusus 
– oma tööelu saab üles ehitada väga mitut moodi ning tüüptrajektoor 

sportlasest spordivaldkonda treeneriks või kommentaatoriks ei pruugi olla 
alati sobivaim

• Mida rohkem inimene teab oma omaduste ja oskuste kohta, 
seda lihtsam on tal ühel hetkel valida, millega edasi minna.

• Ülekantavate oskuste olulisus, kuna spordist on väga palju üle 
võtta.

• Tänapäeva tööelu iseloomustabki see, et karjääri muudetakse 
aja jooksul korduvalt. Kuigi vahel võib tekkida tunne, et teised 
kõik on juba ammu paigas ja mina üksi veel pole valmis, on see 
näiline.

• Võrgustik ja tutvusringkond



Näited

Jan Reimann – endine 
kahevõistleja. Hetkel Luminori

pangas treasury

Paavo Otsus –
maasikaistanduse 
omanik, endine 

murdmaasuusataja



Topeltkarjääri kasud

• Tervislik eluviis – madalam stressitase, kasvav heaolu jm

• Arenguga seotud kasud – paremad võimalused arendada 

oskusi, mis on ka muuks eluks tarvilikud, nt enesejuhtimine, 

sihikindlus, keeleoskus jm

• Sotsiaalsed kasud – võrgustik ja suhtlusringkond, sh 

rahvusvahelised kontaktid

• Kindlustunne ja plaan pärast (tipp)spordist loobumist – ei 

teki nn musta auku, on olemas sihid edasiminekuks

Uuringute järgi katkestab 1/3 noorsportlasi vanuses 10-17 sporditegevuse, kuna leiab, et 

see nõuab liiga palju pingutust ja aega teiste elualade arvelt.



Koostöö ja toetusvõimalused

Examples of good practice

In Germany, a national pool of companies offers traineeships and employment that are compatible with full-time 

competitive sport. The Sports Aid Foundation provides financial compensation for the loss of earnings to companies 

which employ athletes.

The Gaelic Athletic Association and the Gaelic Players Association cooperate in a player welfare programme that 

allows Gaelic football players and hurlers from across Ireland access to a career development programme that 

includes a “Career Start-up Package”, a “Career Development Package”, “Business Mentoring”, “Business Start-up 

& Development” and “Up Skilling”.

Team Denmark has established cooperation with a ‘golden network’ of a wide range of companies, offering world-

class athletes flexible jobs.

In Denmark, professional athletes may subscribe to pension plans with favourable tax regulations and spend the 

money on an education programme or to establish their own business. 

Some countries oblige young athletes to subscribe to private insurance policies or pension plans. 

The French government launched a funding scheme in 2011 to support high-level amateur athletes by paying social 

security and pension contributions during their sports career. Between 2,500 and 3,000 sportspersons will benefit 

from this provision. The system compensates for the years that are 'lost' during full-time sports careers, when no 

pension contributions can be paid.



KOKKUVÕTTEKS

MILLIST KOOSTÖÖD PAKUME

Individuaalne 
karjäärinõustamine

„Rätsepatööna 
tehtud“ töötoad 

täiskasvanud 
sportlastele tööturu-
ja karjääriteemadel

Töötoad noortele –
miks on oluline olla 

kursis 
töömaailmaga ja 

mis neid ees 
ootamas on?



Meil on olemas samm lahendusteni…

KARJÄÄRINÕUSTAMINE 

ANNA-LIISA TIISMA

Anna-liisa.tiisma@tootukassa.ee

KRISTEL AINSALU

Kristel.ainsalu@tootukassa.ee

ANNE KAABER

Anne.kaaber@tootukassa.ee
AVE KARU

Ave.karu@tootukassa.ee

KARJÄÄRINÕUSTAJAD 

TARTU, Kvartali büroo, Riia 2 TALLINN, Lilleküla büroo, Metalli 3 

737 7200 634 8000




