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Karjäär – Inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide 
omavahelises kooskõlas (Innove 2012). 

Karjääri 
kujundamise 
pädevus 

– Teadmised, oskused ja hoiakud, mis aitavad inimestel koguda, 
analüüsida, sünteesida ja organiseerida enesekohast ning haridus- 
ja tööalast infot, langetada läbimõeldud otsuseid ja liikuda 
sujuvalt haridussüsteemi ning tööturu vahel (Innove 2016) ehk 
kujundada oma karjääri.  

Eestile loodud karjääri kujundamise pädevuse mudel määrab neli 
pädevusvaldkonda (Innove 2016):  

1) eneseteadlikkuse arendamine,  
2) võimaluste analüüs,  
3) planeerimine ja  
4) tegutsemine.  

Kõrge karjääri kujundamise pädevus toetab teadlikke ja sobivaid 
karjäärivalikuid, mis toovad kasu nii inimesele, kes valikuid teeb, 
kui ka ühiskonnale, mille liige on valikuid teinud inimene. Karjääri 
kujundamise pädevuse arendamist toetatakse karjääriteenustega. 

Karjääriteenused – Teenused, mida pakutakse karjäärikujundamise pädevuste 
suurendamiseks. Eestis jagatakse üldisemalt sageli kolmeks: 

1) Karjääriõpe 
2) Karjääriinfo vahendamine 
3) Karjäärinõustamine 

Karjääriõpe – Karjäärikujundamise pädevuste arengut toetav õpe ja tegevused 
koolis (Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 2021, Kutseõppe 
seadus 2020) 

Karjääriõpetus –  Karjäärõpetuse õppeaine (valikõppeaine põhikoolis ja 
gümnaasiumis). 

Karjääriinfo 
vahendamine 

– Töötukassa teenus, mille eesmärk on inimestele teabe andmine 
töötamis- ja õppimisvõimaluste ning tööotsimise allikate ja viiside 
kohta (THP 2021–2023) 

Karjäärinõustamine – Töötukassa teenus, mille eesmärk on nõustada inimest töö- ja 
kutsevaliku, töö saamise ja karjääri kujundamise küsimustes (TTTS 
2021) 
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Uuringuga anname ülevaate karjääriteenuste vajadusest, kättesaadavusest ja kasutamisest. 
Uuringu ülesandeks seati: selgitada välja karjääriteenuste sihtrühmade karjääri kujundamise 
pädevuse tase, ootused ja vajadused karjääriteenustele; hinnata, kuivõrd karjääriteenused aitavad 
erinevaid sihtrühmi karjäärivalikute tegemisel ja ellu viimisel; kirjeldada, kuidas toimub 
karjääriteenuste pakkumisel koostöö ja milline on osapoolte hinnang karjääriteenuste pakkumise 
süsteemile ja korraldusele karjääriteenuste reformi järgselt; anda soovitusi karjääriteenuste 
arendamiseks ja pakkumiseks ning mõjude hindamiseks, rahvusvaheliste praktikate põhjal. 
Karjääriteenuste reform toimus 2019. aastal ja sellega viidi koolides õpilaste karjäärinõustamine 
SA Innove all tegutsenud Rajaleidja keskustest töötukassa teenuseks. SA Innove liideti koos teiste 
haridusvaldkonna asutustega 2021. a Haridus- ja Noorteametiks (Harno).  

Uuring põhineb 2021. a kevadel tehtud küsitluste ja intervjuude andmetel. Uuringu käigus 
küsitlesime veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud lahendusega 18–26aastaseid noori ja 27–
64aastaseid täiskasvanuid. Täiskasvanute küsimustikus oli eraldi osa 15–26aastaste noorte 
vanematele. Lisaks intervjueerisime kuues üldhariduskoolis juhtkonda, karjäärikoordinaatorit, 
klassijuhatajaid ja õpilasi ning erinevaid karjääriteenuste pakkumise huvipoolte nagu Haridus- ja 
Teadusministeerium (HTM), Sotsiaalministeerium (SoM), töötukassa, Haridus- ja Noorteamet, 
kõrgkoolide karjäärikeskused esindajaid, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) liikmeid ning 
tööandjad.  

Karjääri kujundamise pädevuse hindamiseks on vaja kas võrdlust eelnevalt mõõdetud taseme või 
võrdlusgrupiga. Eesti elanike, sh nii noorte kui ka täiskasvanute, karjääri kujundamise pädevuse 
tasemele ega selle muutusele ei saa praegu hinnangut anda, kuna pole kokku lepitud ega välja 
valitud mõõdikut. Uuringus testisime karjääri kujundamise pädevuse mõõtmist karjääriressursside 
küsimustikust (Career Resources Questionnaire) (Hirschi et al. 2018 ja Marciniak 2020) valitud 
dimensioonide Eestile mugandatud versiooniga. Faktoranalüüsi kasutades leidsime, et väited ei 
kirjeldanud väga hästi viit mõõdetud näitajat – teadmised tööturust, sotsiaalne tugi karjäärile, 
karjäärikindlus, karjääriselgus ja elukestvas õppes osalemine. Selleks, et hinnata 
karjäärikujundamise pädevuse taset ja arengut, on vaja välja töötada ja valideerida sobivad 
mõõdikud ning neid edaspidi kasutada järjepidevalt.  

Kuna uuringus kogusime Eesti elanikkonna representatiivsed andmed ühel ajahetkel, siis saame 
võrrelda sotsiaaldemograafiliste gruppide karjääri kujundamise pädevust üksteise suhtes. Ilmnes, 
et noored, kes ei tööta ega õpi, ja täiskasvanud, kes ei tööta, hindavad enda karjääri kujundamise 
pädevust madalamalt kui töötamise ja õppimisega hõivatud. Neil karjääriteenuste sihtrühmadel 
on teistega võrreldes suuremat abi vaja muuhulgas karjääri kujundamise pädevuse arendamisel.  

Inimeste enesehinnanguline nõudlus õpingute, elukutse või tööalaste valikute tegemist toetavate 
karjääriteenuste järele on suur: 18–26aastastest noortest vajab mõnda karjääriteenust valdav osa 
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(81–86%)1; 27–64aastastest täiskasvanutest vajab 64–70%; lapsevanematest vajab enda lapse 
toetamiseks nõu või abi 52–63% lapsevanematest. Teistest madalamalt hindavad enda 
karjääriteenuste vajadust vanemad ja kõrgharidusega inimesed. 

Koolides tehtud intervjuude järgi on õpilaste välja kujunenud karjäärivaliku kindlus erinev ja 
seetõttu on ka erinev nende karjääriteenuste vajadus. Karjääriteenuste pakkumist tuleks 
diferentseerida õpilaste välja kujunenud karjäärivaliku kindluse, karjääri kujundamise pädevuse 
ja potentsiaalsete karjäärivalikute valguses. Võrrelduna gümnaasiumis haridusteed jätkava 
enamusega on keerulisema karjäärivaliku ees põhikoolijärgselt kutseharidusse liikuvad noored ja 
see on sagedasem valik just hariduslike erivajadusega õpilastel. See on sihtrühm, kellel on vaja 
endale sobivate ja kaalutud valikute tegemisel suuremat tuge karjääriteenuste näol.  

Viimase kahe aasta jooksul oli vähemalt ühte karjääriteenust kasutanud küsitluse andmetel veidi 
üle poole noortest ja ca veerand täiskasvanutest. Täiskasvanutest on valdav osa teenuste 
kasutajatest töötud ja mitteaktiivsed. Töötavatest inimestest on karjääriteenuseid kasutanud ca 
kümnendik. Kolm enim kasutatud teenust on nii noortel kui täiskasvanutel samad: ettevõtete 
külastus või tööandjatega kohtumine, individuaalne karjäärinõustamine või -info vahendamine ja 
grupis nõustamine või info vahendamine.  

Üldhariduskoolide intervjuudest selgus, et noored osalevad kindlasti karjääriõppest ja 
karjäärinõustamisest vaid selles osas, mis on neile kohustuslik. Vabatahtlikest karjääri 
kujundamise pädevust arendavatest tegevustest võivad jääda kõrvale õpilased, kellel oleks 
õpetajate hinnangul kindlasti neis vaja osaleda. Samas on osa õpilasi, kellel on varakult välja 
kujunenud kindel karjäärieelistus ja selliste õpilaste vajadus karjääriteenuste järele on nii õpilaste 
kui õpetajate hinnangul väiksem kui teistel.  

Karjääriteenuseid kasutanud noored ja täiskasvanud hindavad nende teenuste kasulikkust 6–8 
punktiga 10palli skaalal. Hinnangud erinevate teenuste kasulikkusele on suhteliselt sarnased. 
Siiski leiab ca 10% noortest, et neile vajalikku karjääriteenust ei pakutagi Eestis. Osalt on selle 
põhjuseks rahulolematus olemasolevate teenuste kvaliteediga, aga võib olla seotud ka 
probleemidega info leidmisel. Küsitlustele vastanutest kuni kolmandikul oli esinenud mõni 
probleem info saamisega. Kõige sagedamini nimetatud probleemiks nii noortel kui täiskasvanutel 
oli info on liigne hajutatus, noortel esines täiskasvanutest mõnevõrra rohkem probleemi info 
leidmisega. 

Noorte küsitluse ja koolide juhtumiuuringute põhjal on õpilaste keskmine hinnang 
üldhariduskooli karjääriõppe ja karjäärinõustamise tegevustele suhteliselt madal. Hinnang 
üldhariduskooli tegevuste kasulikkusele oli 10palli skaalal 4,7–6,4 punkti ja kutsekoolile veidi 
kõrgem 6,1–6,9 punkti vastava kooli lõpetanute seas. Probleemidena tõid noored välja, et tuge 
saadi liiga vähe, info oli liiga pealiskaudne või vananenud ning liiga vähe oli individuaalset 
lähenemist ning praktilist nõu ja abi. Karjäärivalikute tegemise toetamisel üldist abi koolist 

 
1 Küsitlustulemused on raportis esitatud 95%-liste usaldusvahemikena: see tähendab, et 95%-lise 
tõenäosusega jääb üldkogumi keskmine hinnang sellesse vahemikku. 
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hindasid õpilased väheseks ja esile toodi üksikute õpetajate või klassijuhatajate rolli 
konkreetsema infoga abistajatena.  

Karjääriteenuste reformi ideeks oli karjääriteenuste dubleerimise vähendamine ja muuhulgas 
õpingutel nõrgema edasijõudmise ja katkestamisohus olevate noorte õpingute ja tööelu vahel 
sujuvama liikumise tagamine. Poliitikakujundajad ja karjääriteenuste pakkujad leidsid, et reformi 
hindamiseks on veel liiga vara. Üldisema parandamist vajava korraldusliku nüansina märgiti, et 
kuigi Eesti väiksuse tõttu on kujunenud erinevate institutsioonide suhtlus konkreetsete inimeste 
vaheliste kontaktide tasandil, tuleks selle asemel üles ehitada süsteemne koostöö 
institutsioonide vahel. Samuti leiti, et karjääriteenuseid juhtiva koostöökogu juurde oleks vaja 
korraldada praktikute töörühmad: koolide õppematerjalide, karjäärispetsialistide ja õpetajate 
koolituste jm tegevuste arendamiseks.  

Koolidele ei ole oluline, milline asutus täpselt karjäärinõustamise ja -info teenust pakub. 
Olemasolev töötukassa ja koolide vaheline koostöö on hästi korraldatud ja toimib ning 
kooliväliseid karjääriteenuseid hinnatakse kõrgelt. On aga üldhariduskoole, kus ei ole vaatamata 
töötukassa valmisolekule piisavat võimekust teenuste pakkumist korraldada. See on eriti tugevalt 
välja tulnud koroona tingimustes. Samuti on mõnel juhul leitud, et töötukassa ressursid ei 
võimalda kõikidele piisavas mahus sobiva teenuse pakkumist.  

Uuring hõlmas suurt hulka detailsemaid ja üldisema tasandi teemasid, mistõttu on ka soovitused 
erineva haardega. Alljärgnevalt esitame lühidalt peamised soovitused. Konkreetsete tegevuste 
või teenuste detailsemaid soovitusi saab lugeda ptk 6.  

• Praegu on karjääriõppe ja -nõustamise praktika ja lähenemine koolides väga erinev. Vaja 
oleks välja töötada ideaalne karjääriõppe ja karjääriteenuste mudel koolides, milles oleks 
määratud selgelt kooli ülesanne (kas ainult info jagamine ja võimaluste nähtavaks 
tegemine või ka abi valikute tegemisel, arendamisel ja suunamisel) ning soovituslikud 
karjääriõppe tegevused. Sellesse tuleks selge rolliga ja teiste tegevustega sidustatult 
näha ette koht töötukassa karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise tegevustele.  

• Karjääriteenused koolis ei moodusta ühtset karjäärivalikuid toetavat süsteemi ning 
mitmeid tegevusi ei mõtesta õpilased üldse karjääri kujundamise pädevust arendavatena. 
Pöörata tähelepanu ja luua süsteem, mis tagaks, et karjäärivalikute toetamiseks ja karjääri 
kujundamise pädevuse arendamiseks planeeritud tegevused oleksid õpilastele ja õpilaste 
poolt selles valguses eesmärgistatud, mõtestatud ja vajadusel suunatud jätkutegevustele. 

• Aidata üles ehitada väiksemate ja maakonnakeskustest kaugemates kohtades asuvate 
koolide karjääriteenuste süsteemid. Seejuures aidata korraldada karjääri kujundamise 
pädevuse arendamise tegevusi (nt töövarjupäevad, transport ja edasiõppe võimaluste 
tutvustused, ettevõtlusõppe, laatade jmt korraldamine) vajadusel kooliväliste võrgustike 
abil. Tagada, et ühegi sellise kooli õpilased ei jääks karjäärinõustamise ja karjääriinfo 
vahendamise teenusteta. 

• Tagada, et põhikoolijärgselt kutseharidust edasiõppimise võimalusena kaaluvatele 
õpilastele oleks valikut toetavad karjääriteenused süvendatumalt ja kompleksselt 
kättesaadavad. 
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• Tagada, et noortega töötavatel nõustajatel ja spetsialistidel on ettevalmistus noortega 
töötamiseks, kontrollida spetsialistide ettevalmistust, tagada täiendkoolitus ja jälgida töö 
tulemuslikkust. 

• Karjäärinõustamise teenuse disainis arvestada nõustamise diferentseerimisega vastavalt 
nõustatava pädevusele ja potentsiaalsetele karjäärivalikutele. Nõustamise efektiivsuse 
tõstmiseks koondada teenuse eeltegevusena õpilaste kohta oluline info. Suurendada 
karjäärinõustamise kordade arvu minimaalselt kahele korrale üldhariduskooli III astmes 
ja gümnaasiumiastmes. Tagada venekeelse nõustamise kättesaadavus kõigile õpilastele, 
kellel vajalik. Välistada individuaalse karjäärinõustamise teenuse asendamisvõimalus 
grupinõustamisega.  

• Tööandjad ei pea vajalikuks spetsiaalsete karjääriteenuste pakkumist oma töötajatele. 
Suur osa töötavaid ja mitte töötavaid täiskasvanuid aga peavad karjääriteenuseid endale 
vajalikuks, mistõttu tuleks ka nende pakkumisega jätkata. Täiskasvanute, mh töötavate 
täiskasvanute, seas oli huvi praktilist tööga kokkupuudet võimaldavate karjääriteenuste 
järele, mille pakkumist võiks kaaluda.  

• Lisada karjääriteenuste koostöökogule praktikute tasandi töörühmad vähemalt järgmistes 
valdkondades: õppe- ja juhendmaterjalide väljatöötamine, õpetajate ja 
karjäärispetsialistide täiendkoolitused, pädevuste mõõtmine ja karjääriteenuste mõju 
hindamine. Kooskõlastada kooliõpetajate karjääriõppealane täiendkoolitus ja töötukassa 
karjäärispetsialistide täiendõppe teemad ja sisu.  

• Koolides hinnatakse kõrgelt ettevõtjate ühendusi ja mittetulunduslikke võrgustikke, mis 
aitavad karjääriõppe tegevusi koolides teostada. Kuna aga selliseid tööandjate ja muid 
võrgustikke ning vahendavaid projekte ning organisatsioone on tekkinud palju, siis võiks 
süstematiseerida koolide ning tööandjate koostöö vahendamine selliselt, et kõigil oleks 
selge ülevaade, milliste küsimuste ja tegevustega ja millisest organisatsioonist abi saab. 

• Karjääriteenuste mõõtmiseks tuleks luua süsteemid ja vahendid kõigile tasanditele. Heaks 
ideeks oleks ka praeguses olukorras erinevates koolides erinevate karjääriteenuste 
lahendustega eksperimenteerimine, mis võimaldaks sobivaid lahendusi välja sõeluda. 
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This study looks at the demand for career services, their accessibility and current usage in Estonia. 
The study objectives were defined as follows: to determine the level of career management skills 
in the target groups of career services, plus their expectations and requirements to career 
services; to assess how helpful career services are in aiding different target groups in making and 
pursuing their career decisions; to describe how collaboration works in the provision of career 
services and how the parties rate the career services system and organisation after the career 
services reform; to put forward recommendations on how to improve and develop career services 
and impact assessments, based on international practices. The career services reform was 
implemented in 2019, during which career counselling service used by schools was transferred 
from Rajaleidja (Pathfinder) centres run by foundation SA Innove to the Estonian Unemployment 
Insurance Fund. SA Innove was merged with other educational authorities in 2021 and renamed 
the Education and Youth Board (HARNO).  

The study is based on the data from surveys and interviews carried out in Spring 2021. A 
combination of online questionnaires and phone surveys was used to survey 18- to 26-year-old 
youths and 27- to 64-year-old adults. The questionnaire aimed at adults had a separate section 
for parents who had children between the ages of 15 and 26. As part of the study we also surveyed 
six general education schools, where we talked to the management, careers coordinators, class 
teachers and students, as well as the representatives of different career services interest groups, 
such as the Ministry of Education and Research, the Ministry of Social Affairs, the Unemployment 
Insurance Fund, the Education and Youth Board. In addition, we surveyed careers services in 
various higher education institutions, the members of the Association of Estonian Career 
Counsellors and various employers.  

In order to assess the level of career management skills, comparison is required with a previously 
measured level or with a comparison group. Since no such measure has been previously 
determined or agreed in Estonia, it is currently not possible to assess the level of career 
management skills or how it has changed over time. As part of the study, we tested measuring 
career management skills based on a selection of dimensions from the Career Resources 
Questionnaire (Hirschi et al. 2018 and Marciniak 2020), which we adopted for the Estonian 
context. The factor analysis revealed, however, that the statements did not describe well the five 
measured indicators – labour market knowledge, social career support, career confidence, career 
clarity and participation in life-long learning. In order to be able to assess the level and 
development of career management skills, it is necessary to formulate and validate suitable 
measures and to apply them consistently henceforth.  

Since the study gathered representative data about the Estonian population in a point of time, 
we were able to compare the career management skills of different sociodemographic groups 
with each other. The data revealed that young people who were not in education or in 
employment and adults who were not working rated their own career management skills at a 
lower level than those engaged in studying or working. These two target groups need more help 
from career services than others, incl. help to develop their career management skills.  
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Based on people’s responses, there is a great demand for career services that can help make 
decisions on learning, professional training and work: the majority of 18- to 26-year-olds said 
they needed a career service (81–86%); among 27- to 64-year-olds it was 64–70%; and 52–63% 
of parents said they required some advice or help to support their child. Older people and those 
with higher education reported lower demand for career services than other groups. 

According to school interviews, students have different levels of confidence in their career 
decisions and consequently different needs for career services. Career services to students should 
be differentiated based on their levels of career confidence, career management skills and 
potential career choices. Compared to the majority of students, who continue to upper secondary 
after basic school, the career choices are more complicated for those who instead choose to go 
into vocational education– a more common path for special needs students. This is a target group 
that needs more career services support in making suitable and considered choices.  

According to the survey data, slightly more than half of young people and approx. a quarter of 
adults had used at least one career service in the last two years. The majority of service users 
among adults were unemployed or inactive. Among the working people, approx. one tenth had 
used some career services. The three most frequently used career services were same for both 
young people and adults: visits to companies or meeting employers, individual career counselling 
or careers information, and group counselling or careers information.  

Interviews with general education schools revealed that young people tended to only attend 
compulsory parts of careers education and counselling. According to teachers, many students who 
would definitely benefit from developing their career management skills are not making most of 
these activities as they are optional. At the same time, there are students who develop strong 
career preferences early on and in these cases their teachers and the students themselves feel 
that their need for career services is consequently smaller.  

Young people and adults who have used career services rate their usefulness at 6–8 on a scale 
of 10. The usefulness of different services is rated relatively similarly. However, approx. 10% of 
young people feel that the career service they require does not exist in Estonia. This is partly due 
to their dissatisfaction with the quality of existing services, but may also be linked to problems 
finding relevant information. Up to a third of survey respondents had experienced some problems 
accessing information. The most frequent problem for both young people and adults was that the 
information was too dispersed. Young people were slightly more likely to have problems with 
finding information than adults. 

Based on the survey of young people and the case studies from schools, students give a relatively 
low average rating to the careers education and counselling activities offered at general 
education schools. The usefulness rating for activities in general education schools was 4.7–6.4 
on a scale of 10, whereas the graduates of vocational schools rated activities in their schools 
somewhat higher at 6.1–6.9. The problems voiced by young people included: too little support, 
careers information too superficial or out of date, not enough individual approach or practical 
advice or support. In students’ view the school was generally of little help in making career 
decisions and at most some particular teacher or a class teacher was mentioned as a source of 
useful practical information.  
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The reasoning behind the career services reform was to reduce duplication of services and, among 
other things, to provide a smoother transition from studying to working for those young people 
who were less academic and in danger of dropping out. Policy-makers and career service providers 
found that it was too early to assess the effects of the reform. One general organisational issue 
that was mentioned was that due to Estonia’s smallness the communication between different 
institutions was built on personal contacts of a few people, which is something that needs to be 
turned into a systematic cooperation between institutions. It was also said that the cooperation 
board that manages career services provision requires a number of practitioner workgroups by its 
side to develop study materials for schools, training for career specialists and teachers, and other 
such activities.  

From schools’ point of view, it doesn’t matter which exact authority provides career counselling 
and careers information service. The current cooperation between schools and the 
Unemployment Insurance Fund is well organised and functions well, and the career services 
offered outside of school are highly regarded. There are, however, some general education 
schools that lack sufficient capacity to organise the provision of services despite the preparedness 
from the Unemployment Insurance Fund. This has been especially noticeable in Covid times. In a 
few cases schools had experienced that the Unemployment Insurance Fund did not have enough 
resources to provide sufficient volumes of suitable services to all.  

The study covers a large number of generic and specific subject areas, which also means that our 
recommendations vary in scope. Below is a brief summary of main recommendations. More 
detailed recommendations for specific activities and services can be found in Section 6.  

• At the moment, different schools apply very different practises and approaches to careers 
education and counselling. It is necessary to develop an ideal careers education and 
services model for schools, which would clearly define the school’s role in it (e.g. does it 
only share information and make opportunities visible, or does it also support making 
choices, develop skills and offer guidance), and provide a set of recommended activities 
for careers education. The Unemployment Insurance Fund with its career counselling and 
careers information service must have a clear position in that model with its services 
meaningfully linked to all other careers education activities.  

• There is currently no coherent system in school career services that would support career 
decisions; students often fail to see the link between the activities and their career 
management skills. It is necessary to address this issue and create a system that would 
ensure that the activities planned to support career decisions and develop career 
management skills are accordingly objectivised for and by students, that they are 
meaningful and can be supplemented by further activities if necessary. 

• To help create career services systems in smaller schools and those at the periphery of 
county centres. Including helping to organise activities to develop career management 
skills (e.g. job shadowing, transport, introducing higher education opportunities, 
organising business studies, fairs etc.) by involving networks outside of school if 
necessary. To ensure that no child from these schools would miss out on career 
counselling or careers information service. 
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• To ensure that students that consider moving into vocational education after basic school 
have access to more in-depth and comprehensive career services that support their 
decision-making. 

• To ensure that all counsellors and specialists working with schools have appropriate 
training to work with young people, to inspect the training of specialists, to make 
provisions for ongoing training and monitor their performance. 

• The design of the career counselling service must allow for the differentiation of 
counselling based on the student’s competence level and their potential career choices. 
To improve the effectiveness of counselling by gathering important information about the 
student as a preparatory activity. To increase the number of career counselling sessions 
to a minimum of two at Stage 3 in general education schools and at upper secondary 
level. To ensure access to counselling in Russian to all students that may need it. To do 
away with the possibility to replace an individual career counselling with a group 
counselling.  

• Currently, employers do not see the need to offer specialist career services to their 
employees. However, a large number of working and non-working adults consider career 
services to be important to them, which means these should be continued. Adults, incl. 
working adults, expressed interest in career services that offer practical work experiences 
– provision of this should be considered.  

• To supplement the Career Services Cooperation Board with practitioner level workgroups 
for at least the following areas: developing study and guidance materials, ongoing 
training for teachers and career specialists, competence measuring and impact 
assessment of career services. To harmonize ongoing training in careers education for 
teachers and to harmonize the content and topics of ongoing training for career specialists 
at the Unemployment Insurance Fund.  

• Schools regard highly the employers’ associations and non-profit networks that help them 
provide careers education activities at schools. Since there is now a proliferation of such 
employer and other networks as well as intermediator projects and organisations, the 
cooperation between schools and employers should be systematised in a way that would 
provide everybody with a clear picture of which organisations can be approached with 
which questions and activities. 

• In order to be able to measure career services, clear systems and measures need to be 
created at all levels. It would also be a good idea to use the current situation to 
experiment with different career services solutions in different schools to determine most 
suitable solutions. 
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Uuringu eesmärk on kirjeldada karjääriteenuste olukorda Eestis erinevate sihtrühmade vaatest. 
Karjääriteenused peaksid abistama hariduse, koolituse ja töö valikute tegemist (ELGPN 2014, lk 
22) ja nende kasutamise tulemusena peaks karjäärivalikud olema inimeste oskuste ja võimetega 
sobivamad ja võimaldama kasutada tööturu potentsiaali paremal moel kui ilma teenusteta. 
Karjääriteenuste kontseptsiooni (Innove 2012) järgi on karjääriteenuste pakkumise eesmärk „Eesti 
elanike elukvaliteedi tõstmine, et iga inimese elu oleks täisväärtuslik tema enda jaoks ja 
kooskõlas ühiskonna arenguga.“ 

Uuringus vaatame karjääriteenuseid Eestis laiemalt karjääriteenuste kavandajate, korraldajate ja 
kasutajate vaatenurgast. Uuringu ülesanne on anda ülevaade Eesti karjääriteenuste vajadusest, 
olemasolust ja kättesaadavusest. Täpsemalt on püstitatud järgmised ülesanded: 

• Selgitada välja erinevate sihtrühmade karjääri kujundamise pädevuse tase ning nende 
ootused ja vajadused pakutavatele karjääriteenustele.  

• Hinnata, kuivõrd pakutavad karjääriteenused toetavad erinevaid sihtrühmi 
karjäärivalikute tegemisel ja elluviimisel (karjääriteenused on kättesaadavad, nende sisu 
vastab ootustele ja vajadustele, need aitavad võtta vastu karjääriotsuseid ning teha ja ellu 
viia karjääriplaane).  

• Hinnata, kuidas toimib karjääriteenuste osutamisel koostöö erinevate huvipoolte vahel 
ning milline on huvipoolte hinnang Eesti karjääriteenuste süsteemi korraldusele ja 
tulemuslikkusele karjääriteenuste reformi elluviimise järgselt.  

• Anda rahvusvaheliste praktikate põhjal ülevaade erinevatest metoodilistest võimalustest 
karjääriteenuste mõjude hindamiseks.  

• Saada sihtrühmapõhiseid soovitusi karjääriteenuste arendamiseks ja kättesaadavuse 
paremaks tagamiseks.  

Eesmärkidele vastamiseks püstitas tellija uuringule hulga konkreetsemaid uurimisküsimusi, 
millest lähtuvalt kavandasime andmete kogumise lahendused. Uurimisküsimustele vastuste 
leidmiseks koguti uuringus andmeid erinevatelt sihtrühmadelt järgmiste meetoditega: 

1) Noorte 18-26aastaste telefoni- ja veebiküsitlus 
2) Täiskasvanute 27–64aastaste telefoni- ja veebiküsitlus 

a. sh. eraldi plokina küsimused lapsevanematele, kellel on 15-26aastaseid lapsi 
3) Koolide juhtumiuuringud kuues koolis, kus intervjueeriti: 

a. kooli juhtkonda 
b. karjäärikoordinaatorit või karjääriõpetuse õpetajat  
c. klassijuhatajaid ning  
d. kolmes koolis lõpuklasside õpilasi 

4) Tööandjate intervjuud  
5) Poliitikakujundajate ja -elluviijate, sh sidusrühmade intervjuud  

Kogu uuring ja intervjueerimine langes koroonapandeemia perioodile, mistõttu tehti suurem osa 
intervjuusid veebis. Uuringus kasutatavad andmed koguti erinevate meetoditega ja seetõttu tuleb 
tulemuste tõlgendamisel hoolega tähele panna, milliseid järeldusi ja üldistusi erinevatel 
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meetoditel kogutud andmed võimaldavad teha. Eesti elanikele üldistatavad tulemused on 
kogutud küsitlustega noortelt (18-26aastased), täiskasvanutelt (27–64aastased) ja 
lapsevanematelt, kellel on 15-26aastaseid lapsi. Tulemused esitame kogu Eesti vastavale 
sihtrühmale üldistatuna 95%liste usalduspiiridega, arvestades küsitlusest tulenevat juhuslikkust 
ja tulemuste ebakindlust. Kvalitatiivsel meetodil individuaalsete ja grupiintervjuudega kogutud 
andmed võimaldavad näha, millisel moel karjääriteenuseid Eestis rakendatakse, milliseid hästi 
toimivaid lahendusi, probleeme ja puudujääke esineb ning kuidas selgitatakse teenuste kvaliteedi 
ja vajaduse hinnanguid. Neid tulemusi ei saa laiendada sihtrühmadele ja neid tulemusi tuleb 
käsitleda kui Eestis esinevate olukordade kirjeldusi. 

Lisaks uuringu käigus kogutud originaalandmetele tutvusime rahvusvahelise kirjandusega 
karjääri kujundamise pädevuse testide kaardistamiseks ning karjääriteenuste hindamise mõju-
uuringute kaardistamiseks.  

Uuringu raport koosneb koondraportist, mis annab lühidalt ülevaate uuringu peamistest 
tulemustest, ja pikematest peatükkidest lisas, mis annavad ülevaate tulemustest kasutatud 
andmekogumise meetodite ja sihtrühmade kaupa. Meetodite kaupa analüüsitulemuste iga 
peatüki ees on lühike ülevaade kogutud andmetest ja metoodikast. Üheks osaks uuringust oli 
Eesti elanike karjääri kujundamise pädevuse mõõtmine. Selle jaoks koguti küll andmed noorte ja 
täiskasvanute küsitlustega, mille tulemused on lisas kaks, kuid karjääri kujundamise pädevuse 
testi tulemuste analüüsimise metoodika erineb ülejäänud küsitlustulemuste analüüsimise 
metoodikast ja seetõttu on see osa tõstetud eraldi lisasse.  

Koondraportile, milles on kirjeldatud kuues peatükis uurimisküsimuste kaupa uuringu tulemused 
ja soovitused, järgnevad lisad: esimene lisa tutvustab karjääri kujundamise pädevuse testi 
valimist, hindamist ja tulemusi; teine noorte ja täiskasvanute küsitluse tulemusi; kolmas koolide 
juhtumiuuringud; neljas tööandjate intervjuusid, viies lisa poliitikakujundajate ja -elluviijate 
intervjuusid ja viimane kuues lisa tutvustab karjääriteenuste mõju mõõtmise uuringute ülevaadet. 
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Uurimisküsimused:  

• Milline on erinevate sihtrühmade karjääri kujundamise pädevuse tase nende enda 
hinnangul? Millised karjääri kujundamise pädevuse komponendid on madalamate ja 
millised kõrgemate hinnangutega?  

• Kuivõrd teadlikud on erinevad sihtrühmad enda karjäärialastest eesmärkidest ja 
sammudest selleni jõudmisel?  

• Milliseks hindavad erinevad sihtrühmad oma valmisolekut õppida uusi oskusi ja kohaneda 
muutustega? 

Uurimisküsimused seavad ülesandeks mõõta Eesti inimeste karjääri kujundamise pädevuse taset. 
Karjääri kujundamise pädevuse mõõtmise lähtepunktiks võiks olla Innove (2016) karjääri 
kujundamise pädevuse mudel. Mudeli järgi on karjääri kujundamise pädevus: teadmised, oskused 
ja hoiakud, mis aitavad inimestel koguda, analüüsida, sünteesida ja organiseerida enesekohast 
ning haridus- ja tööalast infot, langetada läbimõeldud otsuseid ja liikuda sujuvalt haridussüsteemi 
ning tööturu vahel. Karjääri kujundamise pädevuse mudel jagab pädevused nelja 
pädevusvaldkonda: eneseteadlikkuse arendamine, võimaluste analüüs, planeerimine ja 
tegutsemine. Eraldi uurimisküsimustes märgitud teadlikkus enda karjäärialastest eesmärkidest ja 
sammudest ning valmisolek õppimiseks ja kohanemiseks on karjääri kujundamise pädevuse 
mudeli osadeks. Seetõttu käsitleme nimetatud uurimisküsimusi koos. 

Eestis ei ole välja töötatud instrumenti, millega hinnata erinevate sihtrühmade karjääri 
kujundamise pädevust. Kuna mujal maailmas on välja töötatud mitmeid erinevaid mõõdikuid 
karjääri kujundamise pädevuse või alampädevuste mõõtmiseks, siis otsisime pädevuste 
mõõtmiseks varem rahvusvaheliselt kasutatud lahendust (vt LISA 1.2 Karjääri kujundamise 
pädevuse testi valik). Karjääri kujundamise pädevuse mõõdiku tuletasime Hirschi et al. (2018) ja 
Marciniak (2020) karjääriressursside küsimustikus (Career Resources Questionnaire) mõõdetud 
dimensioonidest. Küsimustiku mahu tõttu piirasime mõõdetavad dimensioonid järgnevatega: 
teadmised tööturust, sotsiaalne tugi karjäärile, karjääriselgus, karjäärikindlus ja elukestev õpe 
(testi välja töötamise kirjeldust vt täpsemalt LISA 1). Iga dimensiooni mõõtsime 3–4 väitega ning 
analüüsisime noorte ja täiskasvanute pädevust eraldi. Teoreetilise struktuuri valideerisime 
kinnitava faktoranalüüsi mudeliga (vt LISA 1.3 Testi valideerimine).  

Faktoranalüüsi tulemusena kujunesid noorte mudelis järgmisel joonisel näidatud seosed (Joonis 
1, vt täpsemalt LISA 1.3.2). Küsitluses kasutatud väited iseloomustavad viit karjääri kujundamise 
pädevuse dimensiooni (latentset faktorit), mida me otse mõõta ei saa. Faktoranalüüsis seotakse 
väited karjääri kujundamise pädevuse dimensioonidega faktorlaadungite abil (joonisel nooltel 
olevad arvud). Faktorlaadungid, sarnaselt regressioonikoefitsientidele, näitavad faktori ja seda 
mõõtva väite vahelise seose tugevust. Näiteks kui hüpoteetiline väärtus tööturu teadmistest 
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tõuseb inimesel ühe ühiku võrra, siis seda mõõtva väite „P1_2 Mul on hea ülevaade tööturu 
tulevikuarengutest ja suundumustest“ väärtus kasvab 0,66 ühiku võrra. 

Joonis 1. Karjääri kujundamise pädevuse kinnitava faktoranalüüsi faktorite ja küsitluse väidete seosed 
-noorte ja täiskasvanute lõplikud mudelid 

 

 

Märkused: TT – teadmised tööturust, STK – sotsiaalne tugi karjäärile, KK – karjäärikindlus, KS – 
karjääriselgus, EÕ – elukestev õpe. Indikaatoritest ja faktoranalüüsist täpsemalt vt LISA 1. 

Allikas: noorte küsitlus 2021, autorite arvutused. 

Faktormudeliga hinnatud karjääri kujundamise pädevuse dimensioonide taseme seost inimeste 
sotsiaaldemograafiliste tunnustega hindame regressioonanalüüsiga, struktuurivõrrandite 
mudeliga (vt LISA 1.4). Struktuurivõrrandite mudeli abil näeme, millised sotsiaaldemograafilised 
tunnused on seotud suurema või väiksema pädevusega igas mõõdetud dimensioonis, kui 
ülejäänud tunnuste mõju on samaaegselt arvesse võetud. Nii näeme, et mõnda enda karjääri 
kujundamise pädevuse dimensiooni hindavad madalamalt noored, kes elavad linnas võrreldes 
maal elavatega, naised võrreldes meestega, nooremad ja madalama haridustasemega võrreldes 
vanemate ja kõrgema haridusega ning eestlased võrreldes muude rahvustega. Võrdluses 

Tunnen hästi tööturgu sellel erialal, millel ma töötan või soovin 
töötada. 

Mul on hea ülevaade tööturu hetkeolukorrast. 

Mul on hea ülevaade tööturu tulevikuarengutest ja 
suundumustest. 

Minu pere toetab minu töö- või õpingutealast arengut. 

Minu sõbrad toetavad minu töö- või õpingutealast  
arengut. 

Olen kindel, et saavutan enda töö- või õpingutealased 
eesmärgid. 

 Usun, et suudan töö- või õpingutealaste 
väljakutsega edukalt toime tulla. 

Suudan edukalt oma töö- või õpingutealaseid 
valikuid teha. 

. Minu töö- või õpingutealased eesmärgid vastavad 
mu huvidele ja võimetele. 

Tean hästi, mida tahan töös või õpingutes saavutada. 

Mul on selged töö- või õpingutealased eesmärgid. 

Hoian ajakohasena oma oskusi ja teadmisi  
erialal, millel ma töötan või soovin töötada. 

Kasutan iga võimalust oma praeguse või tulevase töö 
alaste teadmiste suurendamiseks. 

Arendan sageli oma praeguse või  
tulevase töö alaseid praktilisi  

oskusi. 
. 

Noored Täiskasvanud 
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kontrollisime, et rühmad oleksid muude sotsiaaldemograafiliste tunnuste poolest samasugused2 
(vt Tabel 1).  

Tabel 1. 18–26aastaste noorte sihtrühma karjääri kujundamise pädevuse statistiliselt olulised 
hinnangud struktuurivõrrandite mudelist 

 Teadmised 
tööturust 

Sotsiaalne 
tugi 
karjäärile 

Karjäärikindlus Karjääriselgus Elukestvas 
õppes osalemine 

Elab linnas (vrdl 
maal elavaga)      

Eestlane (vrdl muu 
rahvus)      

Mees (vrdl naine)      
NEET noor (vrdl 
töötav ja/või õppiv)      

Vanus ja 
haridustase      

Allikas: struktuurivõrrandite mudel (vt ka Joonis 13) 

Õppimine ja töötamine on olulised tegurid, mis on seotud kõrgema karjääri kujundamise 
pädevuse tasemega – muus osas samasuguste tunnustega noored, kes ei õpi ega tööta on pea 
kõikides mõõdetud dimensioonides enda hinnangul väiksema pädevusega kui muude 
samasuguste tunnustega õppiv või töötav noor.  

Faktoranalüüs ja struktuurivõrrandite mudel näitavad ainult seoste olemasolu, kuid ei selgita, 
millest üks või teine seos põhjustatud on. Karjääri konstrueerimise teooria järgi (Savickas 2020) 
kujundab inimene pildi iseendast ja teeb valikuid vastasmõjus keskkonna ja tegelikkusega. 
Analüüsi tulemused näitavad, et osade sotsiaaldemograafiliste tunnustega inimeste kujundatud 
pilt iseendast kujuneb süstemaatiliselt erinevaks. Selgitusi võib otsida süstemaatilistest oskuste 
ja teadmiste, ootuste, elu- ja töökeskkonna, kultuuriliste, stereotüüpide, isikuomaduste vm 
erinevustest. Näiteks võib üheks selgituseks olla muus osas sarnastele linnas elavate noorte 
enesehinnangulisele madalamale karjäärikindlusele, karjääriselgusele ja teadmistele tööturust 
võrreldes maal elavatega see, et linnas on nähtavad ja käega katsutavad valikud laiemad, aga 
võib olla ka, et neil on kõrgemad ootused.  

Täiskasvanute karjääri kujundamise pädevuse mõõtmise tulemustes on võrreldes noortega vähem 
varieeruvust ja osad seosed on lausa vastupidised. Sellest võib järeldada, et noorte sihtrühmas 
välja kujunenud seosed ei püsi üle elukaare samasugusena. Erinevalt noortest hindavad 
täiskasvanute sihtrühmas mehed võrreldes naistega madalamalt lisaks sotsiaalsele toele ka 
karjäärikindlust ja karjääriselgust. Täiskasvanud hindavad vanuse kasvades oma teadmisi 
tööturust madalamalt, noortel on seos vanusega ootuspäraselt vastupidine. Seos tööstaatuse ja 
karjääri kujundamise pädevusega on aga noortel ja täiskasvanutel samasuunaline: sarnaste 
sotsiaaldemograafiliste tunnustega töötavatel inimestel on mitte töötavatest kõrgem nii 
enesehinnanguline elukestva õppe pädevus, sotsiaalne tugi karjäärile, karjäärikindlus kui 

 
2 Arvesse võetud sotsiaaldemograafilised tunnused on: rahvus (eestlane, muu), elukoht (linn, maa), elukoht 
(Tallinn, muu), sugu, õppimine ja töötamine (õpib ja/või töötab, ei õpi ega tööta), vanus.  
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karjääriselgus. Kui inimene töötab tippspetsialisti, ettevõtja või vabakutselise iseendale 
tööandjana, hindab ta võrreldes lihttöölistega rohkemates karjääri kujundamise pädevuse 
dimensioonides enda pädevust paremaks.  

Tabel 2. 27aastaste ja vanemate karjääri kujundamise pädevuse statistiliselt olulised hinnangud 
struktuurivõrrandite mudelist 

 Teadmised 
tööturust 

Sotsiaalne 
tugi 
karjäärile 

Karjäärikindlus Karjääriselgus Elukestvas 
õppes 
osalemine 

Eestlane (vrdl muu 
rahvus)      

Mees (vrdl naine)      
Tippspetsialist (vrdl 
ei tööta)      

Keskastme 
spetsialist (vrdl ei 
tööta) 

     

Lihttööline (vrdl ei 
tööta)      

Ettevõtja, 
vabakutseline vmt 
(vrdl ei tööta) 

     

Vanus       
Allikas: struktuurivõrrandite mudel (vt ka Joonis 14) 

Üksikute pädevustesti väidete vastuste keskmisi hinnanguid vaadates näeme, et keskmised on 
kõikidele väidetele kõrged (5-palli skaalal üle 3). Teistest madalamalt hinnati tööturu tundmise 
väiteid ning kõrgemalt sotsiaalse toe väiteid, eriti noortel. Selliselt järjestatuna ei saa aga hinnata 
erinevate pädevuse dimensioonide tasemeid üksteise suhtes. Näiteks võivad karjäärikindluse ja -
selguse dimensiooni väited olla alati hinnatud madalamalt kui sotsiaalse toe väited, sellest ei 
järeldu aga, et olukord karjäärikindluse ja -selgusega on Eestis keskmisena halvem kui sotsiaalse 
toe või tööturu tundmisega. Seetõttu saab pädevustestiga hinnata sotsiaaldemograafiliste 
gruppide pädevuse dimensioonide taset keskmise suhtes või muutust ajas, aga ei saa hinnata 
erinevate dimensioonide omavahelist suhet.  

Teiste sihtrühmade hinnanguid noorte ja täiskasvanute karjääri kujundamise pädevusele 
puudutasime uuringus kaudselt. Lapsevanemate küsitluse andmetel näevad vanemad, et noortel 
on vaja erinevaid karjääriteenuseid (vt LISA 2.3.1 ja Joonis 51) ning nad hindavad erinevate 
teenuste kasulikkust noortele kõrgelt (vt LISA 2.3.3 ja Joonis 70). Seega tunnetavad lapsevanemad 
noorte karjääri kujundamise pädevuse arendamise vajadust. Lapsevanemate küsitluse põhjal ei 
joonistu välja, aga ühtegi domineerivat teenust, mida noored vajavad. 

Nii koolide kui tööandjate intervjuudes märgiti väga selgelt, et õpilastel ning noortel laiemalt ei 
ole ühte ja ühtset karjääri kujundamise pädevuse taset (vt LISA 3.2.2 koolide intervjuude ja LISA 
4.4.2 tööandjate intervjuude kohta). Noored erinevad nii selle poolest, kui täpselt nad oma valikud 
on kujundanud kui selle poolest, kui teadlikult need valikud on kujundatud. Õpilastel, kellel on 
kujunenud väga kindlad põhjendatud karjäärivalikud, on karjääri kujundamise pädevuse 
täiendvaks arendamiseks vajalik tugi minimaalne. Õpilased, kelle valikud ei ole kooskõlas nende 



 SIHTRÜHMADE KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSE TASE  

  21 

võimete ja oskustega või kellel on keeruline karjäärivalikuid langetada vajavad aga tuge erineval 
moel: nii enda võimete, oskuste ja huvialade hindamiseks kui ka võimalike edasiõppimise ja 
töötamise valikute hindamiseks ja langetamiseks.  

Erineva õppetaseme õpilaste koolijärgsed valikuvõimalused on erinevad ja seetõttu on ka erinev 
pädevuste tase, mis peab õpilastel vahetu edasiõppimise või töökoha valiku tegemiseks olema 
(vt LISA 3.2.2). Põhikoolijärgsed valikud piirduvad enamikul õpilastel gümnaasiumite ja nende 
õppesuundade valikuga, väiksemal osal on aga vaja valida õpitav eriala ning kutsekool. 
Gümnaasiumijärgsed valikud on laiemad ning pea kõigil on vaja valida, kas eriala või vähemalt 
valdkond, mida õppima või kuhu tööle asuda. Seega peab ka pädevus olema kõrgem, kui 
põhikoolijärgsel gümnaasiumivalikul. Eraldi märgiti nii õpetajate intervjuudes kui ka 
poliitikakujundajate ja elluviijate intervjuudes haridusliku erivajadusega õpilaste karjääri 
kujundamise pädevuse arendamist kui prioriteetset valdkonda. Mitte küll alati, aga sageli, on 
haridusliku erivajadusega õpilaste haridusteel vaja erialavaliku otsus teha enne, kui neil, kes 
liiguvad põhikoolist gümnaasiumisse. Erialavaliku otsus nõuab aga kõrgemat karjääri 
kujundamise pädevust, mille saavutamine on haridusliku erivajadusega õpilasel just keerulisem 
kui erivajaduseta õpilastel (vt LISA 5.3.1).  

Töötavate spetsialistide ja oskustööliste karjääri kujundamise pädevust hindasid tööandjad 
intervjuudes piisavaks (vt LISA 4.4.1). Ühe tööandja intervjuu põhjal on neil isegi liiga suur 
võimekus karjääripööreteks, mistõttu on esinenud olukordi, kus seni insenerina töötanud inimene 
õppis ümber IT spetsialistiks ning tööandja kaotas seetõttu töötaja. Töötavate täiskasvanute 
karjääri kujundamise pädevuse tase on intervjueeritud tööandjate hinnangul selline, et tööandjad 
ei näe vajadust oma töötajatele suunatud spetsiaalseteks karjääriteenusteks. Karjääri 
kujundamise pädevus on üldpädevus ja tööandjatel puudub huvi töötajate üldpädevuste arengu 
toetamiseks, kuna sellest ei tõuse kasu tööandjale, kui töötaja lahkub. Töötavate inimeste 
enesehinnanguline karjääriteenuste vajadus on aga üsna suur. Kaks kolmandikku töötavatest 
inimestest leiavad, et neil on vaja vähemalt ühte karjääriteenust (vt LISA 2.3.1 ja Joonis 39). Isegi 
võttes arvesse seda, et küsitluses hinnatakse nõudlust üle, näitab selline suurusjärk, et inimesed 
ise on laialdaselt huvitatud enda karjääri kujundamise pädevuste arendamisest. 

Kokkuvõttes on elanikkonna sotsiaaldemograafilistes rühmades erinevusi karjääri kujundamise 
pädevuse tasemes. Madalama enesehinnangulise tasemega paistavad silma noored, kes ei tööta 
ja ei õpi ning täiskasvanutest need, kes ei tööta võrrelduna muus osas sarnaste tunnustega 
töötavate või õppivatega. Suurema teenuste vajadusega on põhikooli lõpetavad õpilased, kes 
valivad kutsekoolis edasi õppimise, sest neil on vaja teistest varem jõuda karjääri kitsama 
erialavaliku otsuseni. Pädevuse tase, milleni on noortel vaja jõuda, sõltub õppetasemest, 
vanusest, edasiõppimise kavatsusest ning karjäärivaliku kindlusest. Neid erinevusi peaksid 
arvesse võtma ka noorte karjääri kujundamise pädevuse toetamise teenused.  
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Uurimisküsimused:  

• Milliseks hindavad tööandjad oma töötajate valmisolekut õppida uusi oskusi ja kohaneda 
muutustega? Millist tuge töötajad selleks vajaksid? 

• Kui hästi on tööandjate hinnangul töötajad (sh noored) kursis töömaailmaga ja kui 
läbimõeldult teevad nad oma valikuid? 

• Kuidas näevad koolide esindajad, et nende õpilased karjäärivalikute tegemisega hakkama 
saavad? 

Kuna töötajate karjääri kujundamisealased oskused, eesmärgid ja teadmised on väga erinevad, on 
raske üldistada järeldusi kõigile töötajatele. Intervjueeritud tööandjate esindajate hinnangul on 
märgata tendentsi, et inimeste enesetutvustus- ja tööle kandideerimise oskused on ajaga 
paranenud. Kuna inimesed töötavad üha hilisema eani, siis on ka 40–60aastased hakanud enam 
kaaluma muutusi oma karjääris. Tööandjad toovad välja tehnoloogia kiiret arengut, sealhulgas 
suuremat vajadust andmeanalüüsi- ja digioskuste järele, millega on töötajatel kohati keeruline 
kaasas käia. Kokkuvõttes, kuigi ühest küljest on töötajate valmisolek muutusteks kasvanud, on 
teisalt vaja olla üha enam valmis õppima uusi teadmisi ja oskusi (vt LISA 4.4.1).  

Intervjueeritud tööandjate hinnangul on noorte karjäärivalikute tegemise oskused väga erinevad. 
Ühest küljest tuntakse, et viimastel aastatel on suurenenud nende noorte osakaal, kes 
teadlikumate valikute tegemiseks juba väga varakult soovivad erinevate ametitega lähemalt 
tutvuda. Samuti märgatakse noorte hulgas neid, kellel on head karjääri kujundamise oskused, kes 
on väga ettevõtlikud, avatud, õppimisvõimelised ning kohanevad tehnoloogiamaailmas kiirelt. 
Teisalt näevad tööandjad, et on ka palju noori, kellel on karjäärieesmärkide seadmisega raskusi 
ning kes ei oska teha endale sobivaid karjäärivalikuid, mis mõnel juhul võib viia ka heitumuseni. 
Probleemina näevad tööandjad noorte vähenevat soovi siduda ennast kindla tööandjaga (vt LISA 
4.4.2).  

Osa tööandjaid tunnevad, et noorte leidmine lihttööle muutub üha keerulisemaks. 
Teenindusvaldkonna tööandjal on keeruline leida uusi töötajaid ning noored ei soovi teenindaja 
erialale õppima minna. Seetõttu toimub teenindustöö väljaõpe sageli töökohal (vt LISA 4.4.2). 

Üldhariduskoolide õpilastele vajalik info ja tugi sõltub õppetasemest ja õpilase väljakujunenud 
karjäärikindlusest (vt LISA 3.2.2). Koolide intervjuudest tundub, et põhikoolijärgne karjäärivalik 
on lihtsam neil, kes valivad gümnaasiumi ja seda eriti koolis, mis tegutseb koos põhikooli ja 
gümnaasiumina. Valik on keerukam õpilastel, kes peavad valima õpitava eriala ja ei saa jätkata 
õpinguid oma koolis või oma kodukohas. Gümnaasiumijärgselt peavad aga kõik valima õpitava 
eriala või tööle minnes tegevusala ja ameti, mistõttu on ka valik põhikoolijärgsest valikust 
keerulisem.  
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Juhul, kui õpilasel endal on kujunenud varakult välja mõte kindlast karjääriteest, on talle vajalik 
tugi väiksem kui õpilasel, kes kahtleb erinevate valikute vahel või ei oska üldse karjäärisuunda 
valida. Sõltuvalt sellest, milline on õpilase enda valmidus ja oskus karjääriotsuseid vastu võtta, 
on vajalik ka erinev tugi õpilasele.  

Intervjuude järgi kiidavad õpetajad varakult väljakujunenud karjäärivalikuga õpilaste otsused 
üldiselt heaks, kuid mõnel juhul näevad nad, et tegemist on siiski enda võimete üle- või 
alahindamisega. Oma võimeid üle- või alahinnates või olukorras, kus õpingute jätkamise otsused 
tehakse pealiskaudselt, katkestatakse valitud õpitee lihtsamalt. Õpingute katkestamiseni viinud 
otsused võivad tuleneda ka vanemate vähestest võimalustest õpinguid rahastada, iseseisvaks 
eluks valmisoleku puudumisest (eriti põhikoolijärgselt kodust kaugemale õppima suundudes) ja 
ka õpilaste n-ö sundvalikust, kus õpilane ei saanud esimesel aastal kohe sinna õppima, kuhu 
soovis, ja valis paremuselt teise või kolmanda õpitee. Seega peab hea karjäärivalik lisaks õpilase 
võimetele, oskustele, huvidele, tööturu- ja õppimisvõimalustele arvestama ka õpilase sotsiaalset 
ja majanduslikku keskkonda ning karjääriteenused andma tuge kompleksse valiku tegemiseks. 

Mitu õpetajat tõid välja, et iga otsus on millekski hea, kasvõi selleks, et teha aasta pärast uus ja 
parem otsus (vt LISA 3.2.1). Ühiskonna ja tasuta hariduse pakkumise vaatest hoiaks juba esimesel 
aastal tehtud „õige“ otsus kokku ressursse, vähendaks õpingutele kuluvat aega ning suurendaks 
inimeste panust tööturul. Samas ei pruugi kõigil, vaatamata erinevatele teenustele ja toele, olla 
võimalik teha kohe neile sobivat otsust. Mitu õpetajat tõid välja, et mõnel õpilasel võtab 
küpsemine, enesest aru saamine ja mõistmine kauem aega ning seega on nad valmis ka otsuseid 
tegema hiljem. 

 

Uurimisküsimused:  

• Kas ja kui kindel erialavaliku plaan on õppivatel noortel? 

Küsitlustulemused kinnitavad, et noorte seas on erineva karjääriotsuste tegemise kindlusega 
inimesi (vt LISA 2.5.1). Noorte karjääriotsuste kindlust uurisime üldisemal ja detailsemal tasandil: 
tulevase töö valdkond, õpitav eriala ning amet. Need terminid ei olnud küsitluses defineeritud 
ning noored vastasid lähtuvalt sellest, kuidas nemad neid termineid mõistsid. Noored (18–26a) 
on keskmiselt küllaltki teadlikud, millisel erialal nad soovivad õppida ja millises valdkonnas 
töötada – noorte keskmine hinnang 5-palli skaalal on 4–4,3 punkti. Teadlikkust enda tulevasest 
töövaldkonnast hindas nelja või viiega ca 79% noortest ning erialast ca 75% noortest (Joonis 92). 
Mõnevõrra madalam on noorte teadlikkus sellest, millises ametis nad soovivad töötada (3,7–3,9 
punkti). Noortest ligikaudu 63% andis 5-palli skaalal hinnangu 4 või 5 teadlikkusele, millises 
ametis soovib tulevikus töötada. Siiski on ligikaudu kümnendiku noorte hinnang enese 
töövaldkonna, eriala kui ka ameti teadlikkusele madal (5-palli skaalal hinne 1 või 2) (Joonis 92).  

Õppivad noored (4,1–4,4) on oma erialavalikust teadlikumad (Joonis 96) kui noored, kes parasjagu 
ei õpi (3,6–4,1) ning õppivate noorte (Joonis 97) hulgas omakorda on kutse- või kõrgharidust 
omandavate noorte (4,3–4,7) hinnang kõrgem keskharidust omandavatest noortest (3,5–4). 
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Ootuspäraselt on kutsekoolis õppivad noored keskmiselt teadlikumad (4–4,5) ametist, millel nad 
soovivad töötada võrreldes gümnaasiumis või ülikoolis õppivate noortega (3,2–4). 

Lapsevanemate hinnangud noorte teadlikkusele on sarnased noorte enesehinnanguga. 
Lapsevanemad hindasid (Joonis 98) oma 15–26aastase lapse teadlikkust eriala ning valdkonna 
valikust 3,8–4,2 punktiga 5-palli skaalal ning teadlikkust soovitavast ametist 3,6–4 punktiga. 
Nooremate laste teadlikkust hindavad (Joonis 99) lapsevanemad oluliselt madalamalt: 15–
17aastaste laste vanemate hinnang lapse teadlikkusele eriala-, valdkonna- ja ametivalikust on 
keskmiselt 2,6–3,4 punkti. Oma lapse teadlikkust eriala-, valdkonna- ja ametivalikust hindavad 
(Joonis 101) üldjuhul kõrgemalt vanemad, kelle laps õpib keskhariduse baasil kutsekoolis või 
kõrgkoolis võrreldes nendega, kelle laps õpib madalamal haridustasemel või üldse ei õpi. 

 

Uurimisküsimused:  

• Mis mõjutab õpilaste eriala valikut (nt vanemad, sõbrad, meedia vm)? 

Küsitluse põhjal mõjutavad noori erialavalikul enim (vt täpsemalt Joonis 102): 

1. huvi eriala või valdkonna vastu (4,4–4,5 punkti 5-palli skaalal), 
2. hea palk tulevikus (4,2–4,3)  
3. eneseteostusvõimalused tulevikus (4,1–4,2) ja  
4. oma oskuste ja võimete sobivus eriala või valdkonnaga (4–4,1).  

Kõige vähem mõjutavad noori nende endi hinnangul vanemate, sõprade ja sugulaste soovitused 
või sarnased valikud ning õpetajate soovitused – kõigi nende tegurite keskmine hinnang noorte 
hulgas on alla 3 punkti. Õpetajad tõid intervjuudes markantsemate näidetena välja just olukordi, 
kus noorte erialavalik on tehtud mitte eriala sobivust kaaludes, vaid sõprade, vanemate või 
meedia mõjul (vt LISA 3.2.3). Kuigi selliseid noori pole palju, siis näitab küsitlus, et ca 10–20% 
noorte valikutes on väga olulisel kohal (hinnatud 4 või 5 palliga 5-palli skaalal) just sõbrad, pere 
ja sugulased või õpetajate soovitused.  

Lisaks etteantud nimekirjas olnud teguritele tõid noored vabade vastustena (vt LISA 2.5.2) välja 
nende eriala valikut mõjutavana eriala olulisuse ja panuse ühiskonda ning selle arengusse. Kuna 
eriala valimine on seotud ka õppeasutuse valikuga, siis osale noortest on olulised ka õppeasutuse 
omadused (liberaalsus, kaasaegne õpikäsitus, tunnustatus, erinevate gruppide kaasatus jms). 
Eriala ja valdkonna valimisele on piiranguteks õppeasutusse sisse saamine ja majanduslikud 
võimalused. Seetõttu arvestavad noored eriala valikul ka õppeasutuse kodulähedust, kooli kõrvalt 
töötamise võimalusi, õppe paindlikkust jms. Mõnel juhul valib noor eriala pärast seda, kui on 
saanud tööga praktiliselt tutvuda. Seejuures võib ühe uuringus olnud kooli näitel gümnaasiumis 
pakutav praktiline õpe mõjutada õpilasi hoopis enne õpingute lõppu tööle suunduma (vt LISA 
3.2.2, alapeatükk Gümnaasiumijärgsed karjäärivalikud).  
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Lapsevanemate keskmised hinnangud oma 15–26aastaste laste eriala valikut mõjutavatele 
teguritele on sarnased 18–26aastaste noorte keskmiste hinnangutega. Järgnevad tegurid said 
vanematelt noorte karjääriotsuste mõjutajatena kõrgeimad hinnangud (Joonis 107): 

1. huvi eriala vastu (4–4,3 punkti 5-palli skaalal)  
2. hea palk tulevikus (3,9–4,1) 
3. oskuste ja võimete sobivus erialaga (3,8–4,1) ning  
4. eneseteostusvõimalused tulevikus (3,8–4,1).  

Lapsevanemate keskmised hinnangud noorte hinnangutest statistiliselt oluliselt ei erine. Samuti 
on noortega sarnane kõige madalama keskmise hinnanguga tegurid: kõige madalam on 
lapsevanemate keskmine hinnang vanemate ja sugulastele sama valiku mõjule (2,3–2,7 punkti) 
ning õpetaja soovitusele (2,2–2,6 punkti). Sõprade, tuttavate, sugulaste või vanemate soovituste 
mõju (2,8–3,2 punkti) sai aga lapsevanematelt veidi kõrgema hinnangu kui noored ise hindasid.  

Kokkuvõttes on peamised ja suuremad mõjurid karjäärivaliku tegemisel õpilase huvid, oskused, 
võimed, eneseteostus ning oodatav töötasu, kuid on ka väiksemas hulgas õpilasi, kelle valik on 
mõjutatud sõprade, sugulaste või õpetajate soovitusest ja valikust. Lisaks peamistele 
karjäärivalikute mõjuritele on suur hulk täiendavaid tegureid, mida võetakse õpi- ja töökoha 
valiku tegemisel arvesse.  

 

Uurimisküsimused:  

• Milliseid (lisa)tegevusi tehakse karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks, et valitud 
eriala suunas liikuda (nt osalemine muusikakoolis, teadusringis, vabatahtlikus tegevuses 
ja noorteprojektides vm)? 

• Millistes noorsootöö tegevustes on noored osalenud (nt malevad) ning kas ja kuidas see 
on toetanud nende karjääri kujundamist? 

Lisategevused saavad mõjutada ühelt poolt üldpädevusi, mis on oluliseks karjääri kujundamise 
pädevuse osaks. Teiselt poolt võivad lisategevused toetada otsesemalt hilisemaid 
karjäärivalikuid. Seejuures võib karjäärivalik olla lisategevuse tulemus, kui noor valib 
huvihariduses või noorsootöös osalemise tulemusena karjääri, mis seondub sellega. Samas võib 
lisategevuse valik olla karjäärivaliku tulemus, kui lisategevus valitakse teadlikult mõnda 
planeeritavat karjäärivalikut toetama.  

Erialavaliku seost seda toetavate tegevustega saab analüüsida ainult neil noortel, kellel mingi 
kindlusega erialavalik on tehtud. Küsitluse järgi ca 85% noortest teavad mingil määral, millise 
valdkonna, eriala või ameti nad oma karjääriteel valivad (teadlikkus 5-palli skaalal 3–5 punkti).  
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Neist, kellel on karjääritee valik teada, on lisategevusi selle toetamiseks teinud järgnevalt (vt ka 
Joonis 110): 

1. Enamik (73–79%) on sellel erialal või valdkonnas töötamiseks tegelenud iseseisvalt 
enesearendamisega. 

2. Ligikaudu pooled (53–60%) on teinud selle eriala või valdkonnaga seotud tööd. 
3. Kolmandik (33–40%) on õppinud koolis süvendatult selle erialaga seotud õppeaineid. 
4. Neljandik kuni kolmandik noori on olnud soovitud eriala või valdkonna seotud töökohas 

töövari (27–33%) või osalenud eriala või valdkonnaga seotud huviringis (25–31%).  

Koolide personal nägi klassivälise töö ja huviringide rolli karjääri kujundamise pädevuse 
arendamisel pigem üldpädevuste kontekstis (vt LISA 3.3.5). Klassivälises töös ja huviringides 
osalemine aitab õpilastel ennast paremini mõista ja arendada karjäärivalikute tegemiseks 
vajalikke üldpädevusi. Samas tõid mitmed õpetajad välja, et huviringi või klassivälise töö otsene 
seos karjäärivalikute tegemisega on pigem juhuslik ja puudutab vaid üksikuid õpilasi. Küsitluse 
järgi on see osakaal veerand kuni kolmandik, mis on siiski oluliselt suurem kui üksikud juhuslikud 
õpilased. 

Noorsootöö tegevustes osalevad vähem kui pooled noortest. Kõigist 18–26aastastest noortest on 
osalenud (Joonis 114): 

1. noortelaagrites ja -malevates ca 34–41% 
2. õpilas- või üliõpilasesindustes 26–32%  
3. noorteprojektides 23–29% 
4. noorteühendustes 15–20%  
5. osaluskogudes ligikaudu kümnendik (9–13%).  

Noorsootöö tegevustes osalemine ei ole üldjuhul noorte endi hinnangul aidanud neil teha 
õpingute, elukutse või töö valikuid (Joonis 117). 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei aidanud“ ja 5 
on „väga palju on aidanud“ teha valikuid, on noorte keskmine hinnang noorsootöötegevustes 
osalemisele 2,5–2,8 punkti. Ligikaudu kümnendik noortest on sellised, keda noorsootöö 
tegevustes osalemine on valikuid tehes väga palju aidanud või mõjutanud. 

Lapsevanemate hinnangud oma 15–26aastaste laste tegevustele soovitud erialal või valdkonnas 
töötamiseks on sarnased 18–26aastaste noorte endi hinnangutele. Kõige sagedamini on 
vanemate hinnangul tegeletud iseseisvalt enesearendamisega (52–65%) ning seejärel 33–46% 
vanemate laps on teinud valdkonna või erialaga seotud tööd, 28–46% vanemate laps on õppinud 
süvendatult valdkonna või erialaga seotud õppeaineid, 28–40% osalenud valdkonna või erialaga 
seotud huviringis ning 17–28% olnud töövari (Joonis 118). 

Kokkuvõttes tegeleb valdav osa oma erialavalikus mingilgi määral kindel olevatest noortest 
iseseisvalt sellega, et valitud karjääriteel edasi areneda ja valik teoks teha. Paljud noored teevad 
erialavaliku toetamiseks ka muid tegevusi peale iseseisva enesearendamise. Kuigi mõned 
tegevused on vähem levinud kui teised, nt noorsootöötegevustes osalemine, toetavad need siiski 
osade noorte erialavalikut.  
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Uurimisküsimused:  

• Millist tuge erinevad sihtrühmad karjääri kujundamisel enda hinnangul vajavad? Millist 
tuge karjääri kujundamisel (enesetundmine, karjääriinfo kättesaadavus, karjääri 
planeerimine, karjääriotsuste tegemine) veel vajatakse? 

• Millist tuge oma lapse toetamisel vajaksid lapsevanemad? 

Noorte tunnetatud vajadus toe järele karjääri kujundamisel on kõrge. Õpingute, elukutse- või 
tööalaste valikute tegemiseks vajab enda hinnangul mõnda karjääriteenust valdav osa (81–86%) 
18–26aastastest noortest. Kõige enam vajavad noored võimalust huvitava eriala või ametiga 
lähedalt tutvuda (Joonis 40): 

• Valdav osa (69–75%) noortest vajab võimalust saada huvitaval erialal praktilist kogemust.  
• Ca pooled (52–58%) vajavad võimalust olla töövari.  

Erinevat laadi karjäärialase nõustamise teenust vajavate osakaal jääb vahemikku kolmandik kuni 
pool noortest kõigil järgnevatel nõustamise teemadel (Joonis 40):  

• enda oskuste ja võimete hindamiseks  
• tööturu võimalustest ja nõutest  
• õppimis- ja koolitusvõimalustest  
• karjääriplaani koostamiseks 
• tööle või kooli kandideerimiseks.  

Kuigi sotsiaaldemograafiliste gruppide kaupa on erinevusi, nt vanuse kasvades väheneb vajadus 
praktilise töökogemuse või töövarjutamise järele (Joonis 41) ja kõrgharidusega noortel on üldiselt 
väiksem vajadus karjääriteenuste järele (Joonis 44), siis erinevused ei ole väga suured.  

Täiskasvanute enesehinnanguline karjääriteenuste vajadus on noortega võrreldes veidi väiksem: 
ca 64–70% 27–64aastastest vajab enda hinnangul mõnda karjääriteenust. Karjääriteenuseid 
eraldi vaadates on täiskasvanute enesehinnanguline vajadus teenuste järele samasuguses 
järjestuses kui noortel (Joonis 40). Huvitaval erialal praktilist töökogemust ning töövarjutamise 
võimaluse vajajaid on täiskasvanute hulgas oluliselt vähem kui noorte seas. Siiski leiab pool 
täiskasvanutest, et neil oleks vaja huvitaval erialal praktilist töökogemust (50–56%) ning ca 
kolmandik, et vaja oleks töövarjutamise võimalust (33–39%). Karjäärialase nõustamise teenuste 
enesehinnanguliselt vajajate osakaal jääb vahemikku 29–45% täiskasvanutest.  

Nagu noorte nii ka täiskasvanute hinnang teenuste vajadusele sõltub vanusest. 55–64aastaste 
vanusegrupp (Joonis 42) eristub noorematest väiksema teenuste vajadusega: vähemalt üht 
karjääriteenust vajab nendest enda hinnangul 41–55%. Samuti on väiksem teenuste vajadus 
kõrgharidusega inimestel. 
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Vähemalt ühte liiki nõustamist või infot lapse karjäärivalikute toetamisel vajab enda hinnangul 
52–63% lapsevanematest. Igat järgnevalt nimetatud nõustamist või infot vajab ligikaudu 
kolmandik lapsevanematest (Joonis 54):  

• lapse võimete, oskusete ja võimaluste hindamine  
• tööturu võimalused ja nõuded 
• õppimisvõimalused 
• spetsialisti nõustamine, kuidas toetada last karjäärivalikutes.  

Vabades vastustes tõid lapsevanemad välja, et vajaksid selgemalt, lihtsamalt ja koondatumalt 
esitatud infot lapse õppimisvõimalustest, erialadest ning erialast lähtuvalt tööturu võimalustest 
ja tulevikuperspektiividest (vt LISA 2.3.1). 

 

Uurimisküsimused:  

• Millist tuge vajavad erinevad sihtrühmad seotud osapoolte (nt lapsevanemad, õpetajad, 
noorsootöötajad, tööandjad) hinnangul? Kuivõrd selline tugi on tagatud? 

• Millist tuge õpilased kooli esindajate hinnangul vajaks karjäärivalikute tegemisel?  

Lapsevanemate hinnangud oma 15–26aastaste laste karjääriteenuste vajadusele on kas sarnased 
noorte hinnangutega või neist kõrgemad. See tähendab, et lapsevanematest enamad kui noored 
ise leiavad, et noortel on toetavaid teenuseid vaja. Lapsevanemate hulgas (Joonis 51) on noortega 
sarnane osakaal neid, kelle arvates laps vajab praktilist töökogemust (60–71%) või võimalust olla 
töövari (50–62%). Erinevalt noortest ei eristu lapsevanemate hinnangutes kõige sagedamini 
nimetatud teenuste vajadus muude teenuste vajadusest statistiliselt oluliselt. Lapsevanemate 
hinnangul on mitmete nõustamisteenuste vajadus keskmiselt ca 10pp võrra suurem kui noorte 
endi hinnangul. 

Intervjuudest koolide karjäärikoordinaatorite, õpetajate, klassijuhatajate ning õpilastega selgus, 
et karjäärivalikute tegemise protsess ning sellega toimetulek erineb õpilaseti (vt LISA 3.2.2). 
Õpilased jagunevad karjäärivaliku kindluse järgi üldistatult kolme rühma ja sellest sõltub ka 
nende toe vajadus:  

1) Õpilased, kellel on selge õpiteid ja eriala määrav karjäärivalik kujunenud juba suhteliselt 
varakult, täiendava toe vajadus puudub või on väga vähene. 

2) Õpilased, kes kahtlevad paari-kolme valiku vahel ning vajavad täiendavat infot 
õpiteedest või tuge endale sobivaima valiku kasuks otsustamisel. 

3) Õpilased, kellel ei ole tunnetust, milline õpitee või eriala ja kuidas endale valida, 
vajavad tuge nii endas paremale äratundmisele jõudmiseks kui ka õpi- ja töövõimaluste 
infot.  

Õpilased, kellel on väljakujunenud kindel karjäärieelistus, saavad karjäärivalikute tegemisega 
iseseisvalt hakkama või siis vajavad väga spetsiifiliselt infot või nõustamist enda karjäärivaliku 
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edasisteks õpiteedeks. Samas ei saa välistada, et ka kindla valikuga õpilased võivad vajada 
karjääriteenuseid, sest õpetajad näevad, et mõnel juhul ei ole õpilase kindel valik põhjendatud ja 
kooskõlas õpilase võimetega, sest see ei võimalda tema potentsiaali maksimaalselt ära kasutada 
või õpilane hoopis hindab oma võimeid üle. 

Koolide intervjuudes kirjeldati lisaks laiemalt nimetatud üldpädevuste arendamisele, mis on 
vajalik karjääriotsuste tegemisel, spetsiifilisemalt noorte toetamist järgnevaga (vt LISA 3.2.1): 

1) aidata noortel teadlikuks saada enda huvidest, oskustest, võimetest ja neid realistlikult 
hinnata 

2) anda ülevaade erialadest, ametitest, töötingimustest, tööturust 
3) anda ülevaade õpiteedest, õppimise võimalustest 
4) teha valikuvõimalused õpilasele nähtavaks 

Lisaks eelnimetatule toodi mitmetes intervjuudes välja vajadust laiemalt üldpädevuste ja 
konkreetsete pädevuste arendamiseks, mis on vajalikud muuhulgas karjääri planeerimiseks ja -
valikute tegemiseks (vt LISA 3.2.1). Need hõlmavad näiteks: 

1) valiku tegemise hirmudest üle saamist 
2) õpilaste aktiveerimist ja huvi tekitamist karjääriplaneerimiseks 
3) praktilisi ajaplaneerimise, suhtlemise, valiku langetamise tehnikate jm planeerimiseks 

sh karjääriplaneerimiseks ja otsuste langetamiseks vajalike oskuste arendamist 

Selliselt üldiselt määratletud toe vajadus kujuneb suureks hulgaks konkreetseteks 
karjäärikujundamist toetavateks tegevusteks koolides, alates erinevate elualade inimeste 
külastustest kooli ja õppekäikudest väljapoole kooli kuni töövarjupäevade, karjäärinõustamise ja 
karjääriplaani koostamiseni (vt tegevuste kirjeldusi vt 3.5). Kõikides koolides ei tehta karjääri 
kujundamise pädevuse arendamiseks samu tegevusi, kuid õpetajad ja kooli personal peavad 
koolis toimuvaid tegevusi oluliseks õpilaste karjääri kujundamise valikute toetamisel.  

Hinnangud karjääri kujundamise pädevuse arendamise toetamise piisavusele on Eesti koolides ja 
õpetajate hulgas erinevad. On koole, kus personal hindab tegevusi piisavaks aga on ka selliseid, 
kus tehakse palju, kuid leitakse, et tegevused võiksid olla koordineeritumad ja karjääriõpetusele 
eraldatud ressurss suurem. Samuti on koole, kus karjääri kujundamise pädevust arendavad 
tegevused on võrreldes teiste koolidega erinevatel põhjustel vähesed.  

 

Uurimisküsimused:  

• Mille osas on infot piisavalt ja mida oleks juurde vaja? 

Nii noored kui ka täiskasvanud tõid küsitluses vaba vastusena välja, et tunnevad puudust 
järgnevast õpingute, elukutse või töökoha valikute infost (vt LISA 2.4.2): 

• avalik palgainfo 
• ühine portaal, kuhu oleks info koondatud ja kust saaks kiiresti ning võrreldavalt leida kogu 

vajalik tööotsingute või õppimisvalikute teave 
• tööturu olukorda kirjeldav info, näiteks millistel erialadel on reaalne tööjõu puudus ning 

millised on tulevikuväljavaated eriala õppimise järgselt 
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• koolide ning erialade info oleks lihtsamalt esitatud ja leitav 

Noored tunnevad lisaks eelnevale puudust ka järgnevatest (vt LISA 2.4.2): 

• info palgatöö alternatiividest, sealhulgas investeerimine ja FIE-de võimalused 
• elulised näited, kuidas keegi ametikohale sattunud on ning mida mingi ametikoha 

igapäevane töö sisaldab. Töökuulutustes olev info on noorte jaoks liiga pealiskaudne. 
• välismaal õppimine  
• praktikavõimalused 
• kõrgkoolide erialade varasemate aastate konkursid ja lävendid 
• konkreetsed sammud tööellu sisenemisel 
• venekeelsetel noortel on puudus venekeelsest infost 

Täiskasvanud tõid eraldi välja järgmised puudused (vt LISA 2.4.2): 

• osaajaga töötamise info 
• erialased täiendkursused, eelkõige edasijõudnute tasemel 
• venekeelsetel täiskasvanutel õppima minekul venekeelne info vajalikest protseduuridest  
• põhjalikum info erialadest  
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Uurimisküsimused:  

• Milliseid karjääriinfo ja -nõustamise võimalusi erinevad sihtrühmad on kasutanud?  

Küsitluse andmetel on vähemalt ühte karjääriteenust viimase kahe aasta jooksul kasutanud veidi 
üle poole 18–26aastestest noortest (vt LISA 2.3).  

Noorte hulgas on enim kasutatud teenused kohtumised tööandjatega (ca 39%), seejärel 
individuaalne karjäärinõustamine või -info vahendamine (ca 23%) ning grupis karjäärinõustamine 
või -info vahendamine (ca 15%) (Joonis 58). Seejuures on mõned teenused 18–20aastaste seas 
levinumad kui vanemate hulgas: kandideerimisvestluse harjutamine, karjääripäev, grupis 
karjäärinõustamine ja ettevõtete külastus (Joonis 59). 15–26aastaste laste vanemate hinnangud 
laste teenuste kasutamise määrale on läbivalt veidi väiksemad kui noorte enda hinnangud (Joonis 
62). 

Praegu 11. või 12. klassis õppivate noorte seas on kõige enam kasutatud karjääriteenus (ca 66%) 
arenguvestlus klassijuhataja, õpetaja või muu kooli spetsialistiga. Veidi vähem on neid, kelle 
koolis toimub individuaalset karjäärinõustamist kas kooli töötajaga (ca 45%) või 
karjäärispetsialistiga väljastpoolt kooli (ca 40%) (Joonis 122).  

Noorte küsitluse järgi on praktikavõimaluste pakkumine laialt levinud kutsekoolides, ca 77% 
kutsekooli lõpetanutele pakuti koolis praktikavõimalusi. Samuti on kohtumine tööandjatega 
sagedasem kutsekoolides (55% kutsekooli, 43% gümnaasiumi ja 23% põhikooli lõpetanutest). 
Töövarjupäevad toimuvad pigem gümnaasiumites (46% gümnaasium, 26% kutsekooli ning 15% 
põhikooli lõpetanutest). Samuti on individuaalsed karjäärinõustamised mõnevõrra sagedasemad 
gümnaasiumites. Arenguvestlusi ning kohtumisi kutse- ja kõrgkoolide esindajatega on toimunud 
gümnaasiumi lõpetanud noorte koolides suuremal osal kui kutsekooli lõpetanud noorte koolides. 
Karjääriõpetuse õppeainet või kursust on olnud kesk- ja kutsekooli lõpetanute koolides suuremal 
hulgal kui põhikooli lõpetanute koolides (vt LISA 2.6).  

Üldhariduskoolide andmed kinnitavad, et gümnaasiumi tasemel on karjääriteenuste pakkumine 
sagedasem kui põhikoolis. Töötukassa andmetel oli 2021. a jaanuari seisuga vaid üksikuid 
gümnaasiume (11) ja mõnevõrra enam III kooliastmega põhikoolina tegutsevaid (54) koole, kus 
töötukassa spetsialistid karjääriteenuseid viimasel kahel õppeaastal ei pakkunud. Karjääriõpetuse 
valikõppeaine on aga pooltes gümnaasiumites ja veerandis põhikoolides.  

Täiskasvanute seas on karjääriteenuseid kasutanuid võrreldes noorte sihtrühmaga ca poole 
vähem. Vähemalt üht karjääriteenust on viimase kahe aasta jooksul kasutanud veerand 
täiskasvanutest (vt LISA 2.3.2).  

Kolm enim kasutatud teenust täiskasvanute seas on samad kui noortel. Ettevõtete külastuste või 
tööandjatega kohtumiste ning individuaalse karjäärinõustamise või -info vahendamise teenust on 
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kasutanud ligikaudu 13% täiskasvanutest ning grupis nõustamist või info vahendamist ca 6%. 
Muid karjääriteenuseid kasutasid vaid mõned täiskasvanud (Joonis 58).  

Karjääriteenuseid on töötavatest täiskasvanutest kasutanud väiksem osa kui töötutest 
tööotsijatest ja tööturul mitteaktiivsetest. Suurim erinevus tööturu staatuse lõikes on 
individuaalses karjäärinõustamises, mida kasutanuid on küsitluse järgi enim töötute tööotsijate 
seas (ca 45%) ja seejärel tööturul mitteaktiivsete (ca 20%) seas. Töötavatest kasutas aga seda 
teenust kümnendik (Joonis 61). Viimased võivad olla samuti olnud teenuse kasutajad varasemalt, 
kui nad olid tööd otsimas.  

 

Uurimisküsimused:  

• Kui olulised ja kasulikud on olnud kasutatud karjäärinfo ja – nõustamise võimalused? Mis 
on kõige rohkem olnud toeks?  

• Millised on erinevate sihtrühmade hoiakud karjääriteenuste suhtes? Kas ja milliseid 
karjääriteenuseid ollakse valmis kasutama? 

Kasutatud karjääriteenuste kasulikkust hindavad noored suhteliselt kõrgelt: kõikide uuringus 
käsitletud teenuste keskmine hinnang kasulikkusele 10 palli skaalal on ligikaudu 6–8 punkti. 
Noorte keskmine hinnang ettevõtete külastuste või tööandjatega kohtumiste kasulikkusele (7,5–
7,9 punkti) on mõnevõrra kõrgem kui hinnang karjääripäevale (6,7–7,4 punkti), individuaalsele 
või grupis karjäärinõustamisele või karjäärinfo vahendamisele (6,5–7,3 punkti). Umbes kümme 
protsenti noortest leiab, et neile vajalikku nõustamist või abi ei pakuta Eestis (vt LISA 2.3.3). 

15–26aastaste laste vanemate keskmised hinnangud lapse kasutatud teenustele on samuti 
üldiselt kõrged, vahemikus 3,4–4,7 punkti 5 palli skaalal. Erinevatele nõustamisteenustele antud 
hinnangud on veidi madalamad (3,4–4,5) kui muudel tegevustel (3,8–4,7) (Joonis 70).  

Koolide juhtumiuuringutes selgus, et õpilased kasutavad neid karjääri kujundamise alaseid 
teenuseid, mis on osa kooliprogrammist ja õpilastele kohustuslikud. Vabatahtlikel karjäärialastel 
tegevustel vähemalt osad õpilased ei osale. Sealhulgas on selliseid õpilasi, kellel oleks õpetajate 
hinnangul karjääriteenuseid kindlasti vaja ja kes ei oska ise oma karjäärivalikuid hästi teha (vt 
LISA 3.3.4). Näiteks loobusid põhikooli lõpuklassi õpilased sisseastumisvestluse simulatsioonidel 
osalemisest ka juhul, kui selline tegevus koolis korraldati. Karjäärinõustamisest ja karjääriõpetuse 
valikainest ei ole sageli huvitatud need õpilased, kes on juba oma valikutes kindlad ning seda 
peavad õpetajad ka mõistlikuks (vt LISA 3.3.6). 

Õpilaste hoiakud karjääri kujundamise pädevust arendavatesse tegevustesse võivad olla seotud 
tegevuste korralduse detailidega. Koolides tehtud intervjuudest selgus näiteks, et kui 
töövarjutamine on vabatahtlik, kuid osalemiseks tuleb koostada motivatsioonikiri, on õpilaste 
huvi osalemiseks väiksem. Ühekordset karjäärinõustamise teenust koolis peavad õpilased 
üldjuhul liiga lühikeseks, samas paljud õpilased ei lähe töötukassasse kordusnõustamisele, kuigi 
selle võimalusest teavitatakse õpilasi (vt LISA 3.3.3).  
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Koolides, kus toimusid vilistlaspäevad, hindasid õpilased seda väga kõrgelt ning samuti koolides, 
kus vilistlaspäevi ei ole toimunud, leidsid õpilased, et need oleks kasulikud. Õpilased hindavad 
kõrgelt ja peavad vajalikuks ka avatud uste päevi. Õpetajad hindasid noortele vajalikuks ja 
kasulikuks kõiki karjääri kujundamise tegevusi, mis koolides toimusid (vt LISA 3.3.2). 

Sarnaselt noortele hindavad täiskasvanud kasutatud karjääriteenuste kasulikkust suhteliselt 
kõrgelt, kõikide küsitluses nimetatud teenuste keskmine hinnang kasulikkusele 10 palli skaalal 
on ligikaudu 6–8 punkti. Veidi kõrgemalt hinnatakse karjääripäeva (6,7–8,9 punkti) ja madalamalt 
karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist (5,9–6,9 punkti) (Joonis 66).  

 

Uurimisküsimused:  

• Millistest infoallikatest ja veebikeskkondadest on saadud infot karjääriteenuste kohta?  
• Kelle poole pöördutakse karjääri kujundamise alase info ja nõustamise saamiseks? 
• Kuivõrd teadlikud ollakse erinevatest infoallikatest (nt minukarjäär.ee, edu.ee, teeviit.ee 

jne)? 

Peamised kanalid, kust noored viimase 2 aasta jooksul õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks infot otsinud on:  

• tööotsinguportaalid (65% vastanutest)  
• töötukassa (40%) ja töötukassa.ee (39%)  
• kõrgkool (38%) 
• lahtiste uste päevad kutsekoolides või ülikoolides (25%) 
• rajaleidja.ee (21%) 
• kutsekool (20%) 
• oma töökoht (20%) 
• põhikool, keskkool või gümnaasium (17%) ning  
• töötukassa töö- ja karjäärimess (10%) 

Töötukassast ja nende veebilehelt on viimase kahe aasta jooksul infot otsinud sagedamini noored, 
kes ei tööta ega õpi (55–71%) (Joonis 21). Samas on ka töötavate ja/või õppivate noorte hulgast 
küllaltki suur osa (25–47%) otsinud töötukassast infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks. Eesti rahvusest noortest suurem osa kui muust rahvusest noortest on viimase kahe 
aasta jooksul otsinud infot Rajaleidja ja Teeviit veebilehelt (vt LISA 2.2.3). 

Peamised kanalid, kust täiskasvanud viimase 2 aasta jooksul õpingute, elukutse või töökoha 
valikute tegemiseks infot otsinud on:  

• tööotsinguportaalid (35%) 
• töötukassa (30%) ja töötukassa.ee (28%) 
• oma töökohast (11%) 
• kõrgkoolist (11%) või  
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• kutsekoolist (10%) 

Täiskasvanute hulgas on viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha 
valikute tegemiseks töötukassast pigem need, kes on töötud ja otsivad tööd (ca 85%). Töötavatest 
ja tööturul mitteaktiivsetest on töötukassast infot otsinuid ligikaudu neljandik (vt LISA 2.2.3). 

Spontaanselt nimetatud asutustest ja veebilehtedest, kust teadaolevalt saab infot või nõustamist 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks on sagedaseim töötukassa. Sageduse järgi 
nimetati spontaanselt enim: 

• töötukassat 37% noortest ja 36% täiskasvanutest 
• cvkeskus.ee-d 23% noortest ja 17% täiskasvanutest  

Noorte seas olid veel populaarsed vastused: 

• õppeasutused ja nende veebilehed (22%) ning  
• Rajaleidja (15%) 

Täiskasvanud mainisid veel: 

• cv.ee-d (9%) 
• õppeasutusi ja nende veebilehti (9%) ning  
• Rajaleidjat (3%) 

Portaale minukarjäär.ee, haridusportaal.edu.ee ja teeviit.ee on kasutanud alla 10% küsitletud 
noortest ning spontaanselt mainisid neid vaid üksikud (vt LISA 2.2.1).  

 

Uurimisküsimused:  

• Kas osatakse jõuda enda haridus- ning tööalaste valikute tegemiseks vajaliku infoni? Kas 
info on kättesaadav, arusaadav ning kasutatav? 

• Kuivõrd on tagatud karjääri kujundamiseks vajalik tugi? 

Takistused nõustamise, abi või info saamisel ei ole laialt levinud, kuid siiski on arvestatav hulk 
18–26aastastest noortest, kellel on esinenud probleeme (Joonis 80). Sageduse järgi on veidi 
sagedasemad (veerandil kuni kolmandikul noortest) kaks järgmist probleemi:  

• info liigset hajutatust tunnetab 28–35%  
• ajapuudust nõustamisele minemiseks 23–29% noortest  

Ülejäänud probleeme esineb ühtlaselt ca viiendikul või veidi vähematel: 

• teadmatus, kust nõustamist või abi saada 18–24% noortest  
• nõustamisest ei oleks kasu 18–23% 
• vajalikku infot ei ole 16–21% 
• info on esitatud liiga keeruliselt 16–21% 
• kust infot otsida 15–20% noortest  
• ajapuudus info otsimiseks 15–20% noortest  
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Kümnendikul noortel on probleemiks nõustamise ja abi kättesaadavusel asjaolud, et nõustamist 
pakutakse elukohast liiga kaugel (10–14%) ja Eestis ei pakuta vajalikku nõustamist või abi (7–
11%). Samuti on nii nõustamise või abi kui ka info saamisega on ligikaudu kümnendikul noortel 
probleeme ebapiisava keeleoskuse tõttu.  

Rahvuse lõikes on muust rahvusest noored sagedamini kogenud probleeme keeleoskusega, 
vajaliku info puudumisega ja teadmatusega, kust infot otsida (Joonis 83). Alg- või põhiharidusega 
noorte seas on enam neid, kes leiavad, et info on esitatud liiga keeruliselt (Joonis 89). 

Sarnaselt noortele, ei ole nõustamise ja info kättesaadavuse probleemide esinemine 
täiskasvanute hulgas laialdane. Nõustamise, abi või info saamisel esineb täiskasvanute hulgas 
kõige enam probleemi, et nõustamisele ei ole aega minna (23–29%), kuid ajapuudust info 
otsimiseks märkis veidi vähem täiskasvanutest (12–17%). Ligikaudu viiendik (19–25%) 
täiskasvanutest ei usu, et nõustamisest oleks talle kasu, ei tea kust nõustamist või abi saada ning 
ca 17–22% tunneb, et info on liiga hajutatud (Joonis 80). 

Veidi enam kui kümnendiku jaoks on info liiga keeruliselt esitatud (12–17%), vajalikku infot ei 
ole (13–18%), ei tea kust infot otsida (10–14%), nõustamist pakutakse elukohast liiga kaugel (11–
15%) ja keeleoskus ei ole piisav nõustamisel osalemiseks (11–16%) ja infost aru saamiseks (9–
12%).  

Õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks vajaliku info saamisel on täiskasvanutel 
levinuimaks probleemiks info liigne hajutatus, mida on viimase kahe aasta jooksul kogenud 
viiendik (ca 20%) täiskasvanutest. Töötud tööotsijad on veidi enam kui töötavad tundnud, et neile 
vajalikku infot ei ole (Joonis 91). 

 

Uurimisküsimused:  

• Kuidas on karjääri kujundamise pädevuse arendamist käsitletud põhikooli, gümnaasiumi 
ja kutsehariduse õppematerjalides, ainetundides või õppetöös? Kui kasulikud need on 
olnud?  

Koolide juhtumiuuringutes toodi välja laiemalt kolm komponenti, millega koolid õpilaste karjääri 
kujundamise pädevuse arendamisel peaksid tegelema:  

• aitama õpilasel selgemini mõista iseennast, enda huvisid, tugevusi, arengukohti 
• mõista tööturuvõimalusi ja valikuid 
• mõista õppimiseteid ja valikuid 

Kuue kooli juhtumiuuringute põhjal käsitletakse koolides, kus on olemas karjääriõpetuse 
valikõppeaine neid kolme komponenti selle õppeaine raames. Teistes koolides süsteemselt just 
nende kolme komponendi arendamisega ei tegeleta, vaid sõltuvalt koolist on suurem või väiksem 
hulk erinevaid tegevusi, mis panustavad ka karjääri kujundamise pädevuse arendamisse. Mõned 
tegevused on eelkõige suunatud just karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks, teised aga 
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muuhulgas selleks. Kõikides koolides märgiti, et toimub lõimimine ja ainetundides arendatakse 
ka õpilaste karjääri kujundamise pädevust (vt LISA 3.3.7).  

Tabel 3. Karjääri kujundamise pädevuse arendamise tegevuste kasulikkuse hinnangud ja väljakutsed 
koolide juhtumiuuringutest 

Tegevus Tegevuse kasulikkus Probleemid ja takistused 
Karjääriõpetuse valikaine Aitab siduda ja mõtestada 

karjääriõppe tegevused 
üheks süsteemseks 
tervikuks. 

Õpetajad pidasid väga 
vajalikuks aineks koolides, 
kus see oli olemas. 

Koolides, kus õppeainet 
polnud, ei pidanud õpetajad 
seda vajalikuks, kuna teised 
tegevused katavad 
väidetavalt selle teema 
piisavalt.  

Karjääriõpetuse õpetajad peavad aine 
mahtu (17 või 35 tundi) koolides, kus 
valikõppeaine on, liiga väikeseks.  

Õppekava ja tunniplaani koormatus ei 
võimalda õppeainet kasutusele võtta, 
koolides, kus seda pole.  

Õpetaja oskus aine üles ehitada, 
materjali edasi anda ning distsipliini 
hoida mõjutavad tulemust.  

Õppeaine ajastus kooliaasta sees 
mõjutab selle kasulikkust 
karjäärivalikute tegemisel.  

On koole, kus vabatahtlikult õpilased 
seda õppeainet ei vali.  

Individuaalne 
karjäärinõustamine 
(töötukassast) 

Tulemuslikum kui 
kombineeritakse 
karjääriõpetuse valikaine või 
klassijuhatajaga vestlustega. 

Õpetajad peavad vajalikuks 
tegevuseks, nende 
hinnangul on ka õpilaste 
hinnang 
karjäärinõustamisele 
positiivne. 

Õpilaste hinnangud 
intervjuudes pigem 
negatiivsed. 

Vabatahtlikkuse tõttu jätavad 
nõustamisele minemata õpilased, 
kellel oleks kindlasti vaja välist abi 
valikute tegemiseks.  

Ühekordset karjäärinõustamist 
peetakse liiga väheseks. 

Osade õpilaste hinnangul vähe kasulik 
ja liiga lühike aeg, et saaks sisukat nõu 
anda.  

Karjäärinõustamine toimub enamasti 
põhikooli või gümnaasiumi lõpuklassis, 
aga vajalik oleks esimene nõustamine 
juba vähemalt aasta varem. 

Grupis karjäärinõustamine või 
karjääriinfo töötuba 
(töötukassast) 

Osad noored eelistavad seda 
varianti, sest tunnevad end 
mugavamalt grupis osaledes. 

Kiideti töötukassa töötubade 
mängulist lähenemist ja 
kaasavat formaati. 

Põhikooli noored leidsid, et liiga suurt 
rõhku pandi kutseõppe tutvustamisele, 
kuigi see ei ole enamiku jaoks 
kaalumisel olev valik, kuid 
gümnaasiumi valiku tegemiseks ei 
andnud sisendit.  

Arenguvestlus klassijuhataja, 
õpetaja või mõne kooli 
spetsialistiga 

Potentsiaalselt tunneb 
klassijuhataja noort koolis 
kõige paremini ja saab teda 
suunata.  

Toimib hästi, kui on osa 
õpetaja laiemast tööst ja tal 
on õpilastega hea kontakt. 

Klassijuhataja roll sõltub palju 
konkreetsest õpetajast. Eesti koolides 
ei ole ühtset praktikat. 

Osad õpetajad toovad välja, et 
arenguvestlusel on karjääriteemad 
liialt põgusalt, et sisuliselt abistada 
õpilast karjäärivalikute toetamisel. 
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Tegevus Tegevuse kasulikkus Probleemid ja takistused 
Kandideerimisvestluse 
simulatsioon ehk harjutamine 

Annab õpilastele võimaluse 
eelnevalt harjutada muidu 
täiesti tundmatut olukorda. 

Vabatahtliku tegevusena jätavad 
mitmed õpilased osalemata. 

Praktikavõimaluste 
pakkumine 

Õpilaste jaoks kasulik viis 
proovida eriala sobivust ning 
leida tulevikuks tööandja. 

Üldhariduskoolides pakutakse harva, 
pigem kutsekoolides. 
 
On esinenud olukorda, kus 
üldhariduskooli praktilises õppes 
osalemise järgselt jätab õpilane 
õpingud pooleli ja läheb tööle. 

Kohtumised tööandjatega või 
ettevõtete esindajatega 

Kooli personal peab 
oluliseks, sest annab nö 
reaalse eluga kokkupuute. 

Õpilased ei oska põgusatest eriala 
inimestega kohtumistest näha abi enda 
karjäärivaliku tegemisel. 

Ettevõtjad, tööandjad ja erialade 
esindajad, kellega kohtumised 
toimuvad on juhuslikud. 

Kohtumised gümnaasiumite, 
kutse- või kõrgkoolide 
esindajatega. Kooli vilistlaste 
kohtumised ja päevad. 
Õpivarjutamine. 

Kõikides õpilaste 
intervjuudes hinnati koolide 
avatud uste päevi vajalikena. 

Kõrgelt hinnati vilistlastega 
kohtumisi ning võimalust 
käia õpivarjuks enne 
edasiõppimise valiku 
tegemist. 

Toimib paremini kui kool 
lisaks info vahendamisele 
organiseerib ka transpordi 
või korraldab kohtumisi 
koolis kohapeal. 

Avatud uste päevad üksikuna ei anna 
õpilaste piisavalt infot erinevatest 
erialadest ning nende 
tulevikuväljavaadetest.  

Edasiõppimise võimalusi pakkuvad 
koolid teevad koostööd suuremate 
üldhariduskoolidega. Väiksematel ning 
kaugemal asuvatel koolidel on 
keerulisem korraldada nii kohtumisi kui 
koostööprojekte.  

Töövarjupäev Annab võimaluse tutvuda 
kindla ametiala tööga ja 
tavalise tööpäevaga.  

Koolide esindajad näevad 
töövarjutamist väga 
kasulikuna.  

 

Osades koolides on töövarjutamine 
kohustuslik, osades vabatahtlik.  

Töövarjutamine ei ole alati hästi 
korraldatud: kas õpilane pole huvitatud 
osalemisest või töövarju kohta pakkuv 
inimene ei oska oma töö nüansse edasi 
anda. 

Kui on vaja motivatsioonikirja teha, ise 
töövarjukohta otsida ja osalemine on 
vabatahtlik, siis osalevad aktiivsemad 
noored. Isegi kui õpilasel on kohustus 
osaleda, aga tal puudub kindel huvi ja 
teadmine, siis on tal raske 
motivatsioonikirja kirjutada.  

Töövarjutamisest saavad osa vähesed 
põhikooliõpilased. Tööandjad ei soovi 
alaealistele töövarjutamise võimalusi 
pakkuda, koolil on vastutus alaealiste 
töövarjutamisel. 
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Tegevus Tegevuse kasulikkus Probleemid ja takistused 
Info- või haridusmesside 
külastused 

Kooli töötajad peavad 
oluliseks tegevuseks, saab 
korraga palju infot.  

 

Alati ei suudeta seda efektiivselt ära 
kasutada, näiteks kui noorel ei ole 
kindlat plaani, millist infot ta sealt 
otsima läheb.  

Väiksematel ja maapiirkonna koolidel 
on osalemine raskendatud transpordi 
tõttu.  

 

Lisaks tabelis toodule nimetati koolides mitmeid erinevaid täiendavaid klassivälise töö, 
huviringide, projektides osalemiste, valikõppeainete jm tegevusi, mis toetavad muuhulgas 
karjäärivalikuid ja karjääri kujundamise pädevuse arengut (vt LISA 3.3.5). Õpilased ei osanud 
intervjuudes neid enda karjäärivalikuid toetavatena nimetada. Samas on koolide personali 
intervjuude järgi see loomulik, et õpilased ei oska lõimitud õppe protsessist eristada konkreetselt 
karjääri kujundamise pädevuse arendamist (vt LISA 3.3.7). 

Küsitletute, praegu gümnaasiumi 11. või 12. klassis õppivate, viimati põhikooli või gümnaasiumi 
lõpetanute keskmine hinnang kooli karjäärialaste tegevuste kasulikkusele on madal – 4,7–6,4 
punkti kümnest (Joonis 126). Viimati kutsekooli lõpetanute keskmine hinnang kooli korraldatud 
tegevuste kasulikkusele on veidi kõrgem (6,1–6,9 punkti). Probleemidena toodi välja, et tuge 
saadi liiga vähe, info oli liiga pealiskaudne või vananenud ning liiga vähe oli individuaalset 
lähenemist ning praktilist nõu ja abi (vt LISA 2.4.2). Mõned noored tajusid õpetajates või 
nõustajates ükskõiksust või ei tekkinud neil piisavalt klappi, et end avada. Üldhariduskoolide 
õpilaste intervjuud kinnitasid õpilaste madalat hinnangut kooli abile karjäärivalikute toetamisel. 
Üldist abi koolist karjäärivalikute tegemise toetamisel hindasid õpilased väheseks ja esile toodi 
üksikute õpetajate või klassijuhatajate rolli konkreetsema infoga abistajatena (vt LISA 2.6).  

Poliitikakujundajad ja elluviijaid tõid suurima probleemina välja karjääriõppe süsteemse 
lähenemise puudumise üldhariduskoolides nagu ilmnes ka koolide juhtumiuuringutest. 
Süsteemse lähenemise puudumisel ei seostata erinevaid tegevusi õpilase karjääri kujundamise 
pädevuse ning karjäärivalikute toetamisega ning õpilased ise ei oska seda samuti teha. Kõigile 
aineõpetajatele on pandud ootus karjääriteemasid oma õppeainesse lõimida, aga poliitika 
elluviijate intervjuudes toodi välja, et õpetajatel ei pruugi olla lõimimiseks vajalikke oskusi või 
motivatsiooni. Lõimimine ei moodusta tervikut ja noortel on raske saadud teadmisi omavahel 
seostada. Intervjueeritud õpetajad leidsid, et lõimimine toimub, kuid õpilased ei pruugi seda 
märgata (vt LISA 5.3.1).  

Poliitika elluviijad tõid välja, et enamus konkreetseid karjäärivalikut toetavatest tegevustest on 
suunatud vanemale kooliastmele. Suuremat rõhku gümnaasiumiastmele kinnitasid ka 
juhtumiuuringud koolides, kus tegutsesid põhikool ja gümnaasium koos – mitmes koolis oli 
töövarjutamine ainult gümnaasiumiastmele ja ka karjääriõpetuse valikõppeaine oli suurema 
rõhuga gümnaasiumis. Noored teevad aga esmased kutsevalikud juba põhikoolis, mistõttu pidasid 
poliitika elluviijad oluliseks karjäärivalikutele suuremat tähelepanu pöörata ka põhikoolis (vt LISA 
5.3.1). 
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Karjääri kujundamise pädevust koolides ei hinnata ja seega ei ole ka objektiivset hinnangut 
erinevate tegevuste ja kooli kui terviku mõjule nende pädevuste arengul. 

 

Uurimisküsimused:  

• Milline on õpetajate arusaamine enda rollist karjääri kujundamist toetavate tegevuste 
elluviijana õppeprotsessis ning millist tuge vajatakse selle rolli täitmiseks?  

Õpetajate roll karjääri kujundamist toetavate tegevuste elluviijana sõltub sellest, millise 
õpetajaga on tegemist, kas klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja, mõni teine aineõpetuse 
õpetaja, karjääriõpetuse valikõppeaine õpetaja või karjäärikoordinaatori ametiülesannetes olev 
õpetaja, ja sellest, millise rolli õpetaja ise võtab (vt LISA 3.3.8).  

Üldisemalt kujundab karjääriõpetuse valikõppeaine õpetaja tervikliku süsteemi valikõppeainet 
võtvate õpilaste karjääriõpetuse läbi viimiseks ja viib läbi õppe. Kuivõrd hästi see on tehtud, 
sõltub konkreetse õpetaja oskustest ja teadmistest. Juhtumiuuringutes olnud koolides ei 
määratlenud karjääriõpetuse õpetajad automaatselt enda rolli kooli karjäärikoordinaatorina, kes 
haldab kõiki kooli karjääriõppega seotud tegevusi. Samas eeldati ühes koolis, et seda rolli täidab 
karjääriõpetuse õpetaja ja teises koolis polnud eraldi karjäärikoordinaatori rolli kellelegi 
määratud.  

Ametikohta nimetusega „karjäärikoordinaator“ uuringus olnud koolides polnud. Seda rolli täitsid 
teistel ametikohtadel olevad inimesed ja eraldi tööaega spetsiifiliselt sellele ametikohale polnud 
eraldatud. Oli koole, kus leiti, et eraldi tööaeg oleks vajalik ja koole, kus need tööülesanded ongi 
praegu mõne ametikoha, enamasti huvijuhi töö loomulik osa. Karjäärikoordinaatori 
tööülesannetena nähti info vahendamist ning koordineerimist ja selliste tegevuste korraldamist, 
mis otseselt karjäärivalikuid toetavad, kuid mis ei ole aineõppe või klassijuhataja tegevustega 
kaetud (nt töötukassa karjäärinõustamine, karjääriinfo töötoad, töövarjutamine koolides, kus 
puudub karjääriõpetuse valikõppeaine ja õppeaine olemasolul õpilastele, kes selle aine õppes ei 
osale).  

Klassijuhataja roll karjääri kujundamise pädevuse arendamisel ja karjäärivalikute toetamisel ei 
ole ühtne – erinevad klassijuhatajad sisustavad enda rolli erinevalt. Osad klassijuhatajad 
kirjeldasid enda rolli sobiva keskkonna loojana, mis võib hõlmata info jagamist, ürituste 
korraldamist ja vajadusel kaasas käimist teiste õpetajate korraldatud tegevustel. Teised 
klassijuhatajad olid võtnud suurema rolli ja tegelesid vajadusel õpilaste karjäärivalikute tegemise 
abistamisega, sh koostöös lapsevanematega. Õpilaste hinnangud kinnitavad seda, et erinevad 
õpetajad võtavad erineva rolli – on õpilasi, kes leiavad, et nende klassijuhataja on pidevalt 
tegelenud nende karjäärivalikute toetamisega ja õpilasi, kelle õpetaja pole nende hinnangul 
huvitunud nende karjäärivalikute toetamisest.  

Klassijuhataja võib noori suunata eelkõige mitteformaalsete või arenguvestluste kaudu. Ükski 
uuringus olnud klassijuhataja karjäärinõustamist oma tööna ei näinud ning ei pidanud ennast 
selles pädevaks. Karjäärinõustaja olemasolu koolis või hea välise koostööpartneri näol on 
klassijuhatajate hinnangul väga vajalik. Klassijuhatajad leiavad, et nende koormus on väiksem kui 
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koolis on eraldi karjäärikoordinaatorite ülesannetes olev inimene karjääriteemade 
koordineerimiseks ja info vahendamiseks. Vastasel juhul oleks ka konkreetsete karjääriteenuste 
(karjäärinõustamine, töövarjutamine) korraldamine klassijuhataja korraldada ja vastutada.  

Aineõpetajate ülesandena nähakse karjääri kujundamise ja üldpädevuste lõimimist aineõppesse 
ning osades õppeainetes on karjääriga seotud plokid, mis toetavad otsesemalt karjääri 
kujundamise pädevust. Karjääri kujundamise pädevuse arendamist otsesemalt toetavate 
õppeainetena nimetati intervjuudes inimeseõpetust, psühholoogiat ja eesti keelt 
(motivatsioonikirja ja CV kirjutamine) ning veel selliseid valikaineid nagu ettevõtlus ja etikett. 
Lõimimisel on aineõpetaja oskused, teadmised ja rõhuasetused need, mis määravad, kui palju 
karjääri kujundamise pädevuse arendamisega tegeletakse. Üldjuhul on kõikides ainetes karjääri 
kujundamise pädevust arendavaid tegevusi, kuid ei ole alati tagatud nende mõtestamine 
karjäärivalikuid toetavatena. Õpilased leidsid intervjuudes, et enamasti on aineõpetajate huvi 
kitsalt oma aine edasi andmine, kuid selles on ka erandeid.  

Lisaks aineõpetusele võtab mõni aineõpetaja endale vastutustundlikult õpilaste karjäärivalikute 
toetamise rolli, kui klassijuhataja seda teinud pole. Selline näide juhtumiuuringutest kinnitab, et 
kooliti ja õpetajati on olukord karjääriteenuste pakkumisel ja karjääri kujundamise pädevuse 
arendamisel erinev ning sõltub konkreetse kooli olukorrast ja õpetajate koosseisust. 

Koolide karjäärikoordinaatorid, klassijuhatajad ja aineõpetajad ei osanud välja tuua väga selget 
täiendkoolituse või muu õpilaste karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks vajaliku toe 
vajadust. Kõik leidsid, et täiendkoolitused üldisemalt on vajalikud ning enamik olid ka valmis 
täiendkoolitustel osalema, kui need pakuvad uudset ja huvitavat sisu. Mitme kooli 
karjäärikoordinaatorid või karjääriõpetuse õpetajad osalevad piirkondlikes karjäärispetsialistide 
võrgustikes.  

Väikese maal asuva põhikooli vajadus välisele toele karjääriteenuste pakkumisel ja õpilaste 
karjääri kujundamise pädevuse arendamisel oli suurem, kui teistel koolidel. Kuna koolis on vähe 
õpilasi ja õpetajaid, kool asub tööandjatest ja edasiõppimise kohtadest kaugel, põhikooliõpilaste 
õppekäikudel peavad kaasas käima täiskasvanud, siis on keeruline korraldada erinevate õpilaste 
vajadustele vastavaid tegevusi. Toe vajadus on selles koolis nii õpilastele sobivate 
(diferentseeritud) teenuste välja arendamiseks, nende pakkumiseks kui ka sisuka 
karjäärinõustamise toimumiseks, mis eelmisel kahel aastal on koolis puudunud (vt LISA 3.3.3). 

Kokkuvõttes on kooliti olukord erinev. On koole, kus on vaja suuremahulist süstemaatilist tuge 
nii karjääri kujundamise pädevuse toetamise süsteemi üles ehitamiseks, kui selle ellu viimiseks 
ja koole, kus piisab olemasolevate õpetajate regulaarsest täiendkoolitusest ning võrgusikutööst, 
et värskendada teadmisi ja oskusi ning hoida end kursis uuemate arengutega.  

 

Uurimisküsimused:  

• Kuidas on karjääri kujundamise teemasid käsitletud kodus? Kuidas on toimunud kooli ja 
kodu vaheline koostöö õpilaste karjääri kujundamise toetamisel?  
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Peresisene arutelu ja tugi karjäärivalikute tegemiseks on olemas enamikel õpilastel. Õpilased tõid 
intervjuudes välja, et lõpuklassis on vanematega arutelu edasiõppimise võimalustest sage ja 
õpilaste jaoks oluline. Üksikud õpilased leidsid, et nende vanemad ei oska neile edasi õppimiseks 
nõu anda ja nad piirduvad vanemate informeerimisega, enamad kirjeldasid vanematega 
arutelusid erinevate õppimisvõimalust ja valikute üle (vt LISA 3.2.3). 2011. aasta uuringus leitud 
tulemuse järgi arutab karjääriplaane vanematega 87% õpilastest (RAKE 2011), kuigi käesolevas 
uuringus käsitleti teemat ainult intervjuudes, võib arvata, et see osakaal ei ole muutunud.  

15–26aastaste laste vanemate küsitluse järgi on 60% neist teinud koostööd lapse õpingute, eriala 
või töökoha valikute tegemise toetamisel põhi-, kesk- või kutsekooliga, kus laps õppis või õpib 
(Joonis 128). Lapsevanemate keskmised hinnangud koostööle kooliga lapse õpingute, eriala või 
töökoha valikute tegemise toetamisel kooliastmete kaupa ei erine. Koostööd põhikooli ja 
gümnaasiumiga hindasid lapsevanemad keskmiselt 3,1–4 punkti viiepallisel skaalal (Joonis 129). 
Eesti rahvusest lapsevanemate keskmine hinnang (3,6–4 punkti) koostööle kooliga on veidi 
kõrgem kui muust rahvusest lapsevanemate keskmine hinnang (2,4–3,3 punkti) (Joonis 130).  

Kooliti ja klassijuhatajati erineb koostöö õpilaste karjäärivalikute toetamisel. Üldine tegevus 
koolides koostöös lapsevanematega on vanemate kutsumine kooli oma elukutset tutvustama ning 
arenguvestlustel osalemine. Ühtset süsteemi kooli ja kodu koostööks konkreetse õpilase 
karjäärivalikute arutamisel ja toetamisel üle koolide ja klasside Eestis ei ole. Koostöö 
lapsevanematega on konkreetse klassijuhataja valik ning initsiatiiv. On klassijuhatajaid, kes 
teevad tihedat koostööd lapsevanematega, et aidata õpilastel, kellel on endal keerukas 
karjäärivalikuid teha, jõuda sobiva otsuseni ja samas on selliseid klassijuhatajaid, kes puudutavad 
karjäärivaliku teemat vaid põgusalt arenguvestlusel, kui sedagi (vt LISA 3.3.4). 

 

Uurimisküsimused:  

• Kuidas hinnatakse töötukassa karjääriteenuste osutamist, nende kvaliteeti ning vastavust 
õpilaste vajadustele?  

Intervjueeritud koolide töötajad tunnetasid väljastpoolt kooli pakutavaid karjääriteenuseid 
vajalikena kahel põhjusel: esiteks koolis puuduvad piisavad teadmised, oskused ja vahendid 
analoogse teenuse pakkumiseks ning teiseks on väline spetsialist õpilase suhtes neutraalsem, kui 
igapäevaselt õpilasega kokku puutuv õpetaja. Karjääriteenuste pakkumise korraldust ja kvaliteeti 
hindas kooli personal üldiselt hästi. Probleemina märkis ühe kooli karjääriõpetuse õpetaja ja ka 
töötukassa esindaja, et teise poole kontaktisikud vahetuvad ja see raskendab regulaarse 
süsteemse koostöö sisse seadmist. Samas oli koole, kus oli toiminud pikalt hea koostöö 
konkreetsete spetsialistide vahel. Veel ühe probleemina toodi välja venekeelsete nõustajate liiga 
väikest arvu, mistõttu oli Harjumaal asendatud emakeelne karjäärinõustamine 
keelekümblusklasside õpilastele eestikeelse nõustamisega (vt LISA 3.3.9). 

Õpilased tunnustasid töötukassa spetsialistide ettevalmistust, kuid intervjueeritud õpilaste 
tagasiside karjäärinõustamisele oli üsna kriitiline. Ühekordset karjäärinõustamist peeti nii 
õpilaste kui ka õpetajate poolt liiga väheseks, et saada nõustajaga kontakti ja karjäärivalikute 
toetamiseks vajalikud teemad läbi arutada. Kuigi õpilastele pakub töötukassa karjäärinõustaja 
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võimalust tulla kordusnõustamisele, siis selle kasutamine on harv või puudub üldse. Õpilaste 
tagasiside oli kriitiline ka töötukassa loengutele ja töötubadele. Töötoa mängulise vormiga olid 
rahul nii õpilased kui õpetajad, kuid sisu ei vastanud uuringu intervjuudes olnud põhikooli 
õpilaste vajadustele ja huvidele peamiselt seetõttu, et neis oli ebaproportsionaalselt suur rõhk 
kutsekoolide tutvustamisel, aga enamik õpilasi soovib minna gümnaasiumisse edasi õppima.  

Töötukassa oli enamiku uuringus olnud koolide õpetajate hinnangul avatud ja paindlik ning 
koostöö toimis hästi. Siiski ühes koolis (väike maal asuv põhikool) ei olnud koostööd töötukassaga 
toimunud ja seda põhjusel, et koolis ei osatud koroona tingimustes töötukassa loenguid ja 
nõustamist efektiivselt korraldada. Tegemist on kooliga, kus oleks vaja suuremat tuge 
karjääriteenuste ja karjääriõppe süsteemsel arendamisel. Selliste koolide jaoks on töötukassa 
pakutavad teenused äärmiselt olulised, kuna koolis endas on võimalused, teadmised ja oskused 
vähesed. Töötukassa teenused nende puudujääkide kompenseerimiseks on sellises koolis 
suurema kaaluga kui koolides, kus on ka muid toetavaid tegevusi rohkelt kasutusel. 

Poliitika elluviijad ja ka osade koolide esindajad tõid probleemina välja, et töötukassa ja koolide 
pakutav ei moodusta õpilaste jaoks ühtset tervikut. Juhtumiuuringute põhjal on töötukassa 
karjäärinõustamine ja loengud või töötoad integreeritud ühtseks karjääriõpetuseks olukorras, kus 
karjääriõpetuse valikõppeaine õpetaja seda oskuslikult teeb või kus klassijuhataja täiendavate 
tegevuste ja vestlustega toetab õpilaste karjäärivalikute tegemist. Mitmes koolis jäävad 
töötukassa pakutavad teenused koolis eraldiseisvaks õpilase ja karjäärinõustaja vaheliseks 
vestluseks, mille seostamist muude tegevustega ja arendamist konkreetseteks karjäärivalikuteks 
ei toimu. Õpilase kanda jääb sel juhul töötukassa pakutava ja koolis toimunud muude tegevuste 
kujundamine ühtseks karjäärivalikut toetavaks teadmiseks ja oskuseks (vt LISA 3.3.7). 

 

Uurimisküsimused:  

• Millist tuge karjääri kujundamise pädevuse arendamisel pakuvad või on valmis pakkuma 
tööandjad?  

• Millisena näevad tööandjad enda rolli noortele tööelu tutvustamisel ning praktika- ja 
töövõimaluse pakkumisel? Millist tuge nad selleks töötukassalt ja koolidelt ootavad? 

Tööandjate roll karjääri kujundamise pädevuse arendamisel on esmalt enda töötajate värbamisel 
ja nende karjääri kujundamise võimaluste loomisel, aga ka teistele (eriti noortele, õppuritele, 
potentsiaalsetele töötajatele) valdkonna tutvustamisel ja praktika ning töötamise võimaluste 
nähtavaks tegemisel.  

Tööandjate tegevused töötajate karjääri arendamise toetamisel on sageduse järgi: 

• koolitusvõimaluste pakkumine (48% töötajate tööandja) 
• arenguvestlused (37%) 
• tagasisidet töötajate tööalaste teadmistest ja oskustest (33%)  
• töötaja toetamine õpingute jätkamisel või kvalifikatsiooni tõstmisel (30%).  

Karjäärinõustamise või -info pakkumine ja karjääriplaani koostamine tööandjaga pole levinud 
tegevused – vaid 4–5% palgatöötajana töötavate täiskasvanute tööandja teeb seda. Ligikaudu 
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kolmandiku töötajate tööandja ei tee midagi töötaja karjääri kujundamise toetamiseks või ei oska 
töötaja öelda, kas ja mida tööandja teeb (Joonis 63).  

Lihttöölistele pakuvad tööandjad oluliselt vähem koolitusi ja muud tuge kui juhtidele ning tipp- 
ja keskastme spetsialistidele (Joonis 64). 

Intervjueeritud tööandjad nimetasid töötajate karjääri kujundamise ja arendamise tegevustena 
peamiselt arenguvestlusi ning võimalusel edutamist ettevõttesiselt. Täiendkoolituse võimalusi 
pakuvad nad nii oma jõududega kui vajadusel kasutavad väliste partnerite abi. Veel mainiti uutele 
töötajatele mentori leidmist ja sisseelamisprogrammide korraldamist, ettevõtte sisest 
töövarjutamist ning oma töötajate tunnustamist. Nii tootmis- kui teenindusettevõtted tõid välja, 
et kasutavad muuhulgas töökohapõhist õpet ja pakuvad praktikavõimalusi, et leida uusi töötajaid 
(vt LISA 4.2).  

Tööandjad näevad töötukassast abi tööjõu oskuste parandamise koolituste pakkujana ning 
töötajate koondamise olukorras. Tavaolukorras karjäärinõustamist töökohal ei töötukassa ega 
erapakkuja poolt ega tööturutrendide vms töötubasid intervjueeritud tööandjad vajalikuks ei pea. 
Tööandjatel on hirm, et selliste teenuste kasutamisel praeguses tööjõupuuduse olukorras, 
töötajad lahkuvad veelgi kergemini töölt, eriti kui edutamise võimalusi organisatsioonis endas 
napib. Suuremad ettevõtted leiavad, et neil pole väliseid teenuseid töötajate karjääri 
kujundamiseks vaja, kuna organisatsioonil endal on piisav võimekus (vt LISA 4.3).  

Kõik intervjueeritud tööandjad olid käinud koolides külalistunde andmas või võõrustanud õpilasi 
ettevõtte külastuse raames. Koolide ja vahendavate organisatsioonidega on intervjueeritud 
tööandjatel ürituste korraldamisel olnud valdavalt hea koostöö. Töövarju- või karjääripäevade 
läbiviimise juhendmaterjalist ega muust välisest nõust intervjueeritud tööandjad puudust ei 
tundnud, aga tuleb silmas pidada, et nad kõik olid juba selles vallas kogenud. Lisaks 
tutvustavatele üritustele tehakse koostööd kutsehariduskoolidega praktika ja õpipoisiõppe 
pakkumisel. Mõnedel erialadel, kus on töötajate puudus, pöörduvad tööandjad varakult koolide 
poole, et sealt asjalikke õppureid värvata juba enne õpingute lõppu. Samas oli intervjueeritud 
teeninduseriala tööandjal koostöö kutsekoolidega kadunud, sest motiveeritumad noored 
panustavad pigem töö käigus kogemuste omandamisele ja ei lähe kutsekooli teenindust õppima 
(vt LISA 4.5).  

Tööandjate tugiorganisatsioonid avasid intervjuudes olukordi, kus koostöö ettevõtjate ja koolide 
vahel ei ole hästi sujunud. Näiteks on olnud ettevõtjatel keeruline kiiresti reageerida koolide 
soovile lühikese etteteatamisega ja kindlal päeval õppekäiku või külalistundi korraldada. Samuti 
on ettevõtjaid, kes pelgavad noortele, eriti põhikooliealistele esinemist, sest neil puudub 
pedagoogiline kompetents. Tugiorganisatsioonide esindajate sõnul on hea tulemuse 
saavutamiseks oluline koostööd eesmärgistada ja pikemalt ning regulaarselt teha (vt LISA 5.3.3). 

Tööandjate tugiorganisatsioonide esindajad näevad, et paljudel tööandjatel on huvi panustada 
noortesse praktikakohtade, koolikülastuste, õppekäikude jms näol. Intervjueeritud tööandjatel oli 
viljakas koostöö kutsekoolidega, üldhariduskoolidega aga pigem juhuslik. Tööandjate koolidesse 
kutsumine on üsna kaootiline. Koolidele on abiks erinevad vabaühenduste algatused, näiteks 
„Tagasi Kooli“, mida koolide personal hindas kõrgelt. Ka Tööandjate Keskliit ja Kaubandus-
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Tööstuskoda on mõlemad eraldiseisvalt julgustanud ettevõtjaid rohkem koostööd tegema 
haridusasutustega (vt LISA 5.3.3).  

Tööandjate hinnangul oleks vaja riiklikku tuge tööandjate ja koolide koostööle ja tuntakse 
vajadust terviklikuma süsteemi järele, et noortel oleks valikuid tehes piisavad teadmised tööturu 
olukorrast ja erialadest. Samuti näevad tööandjad vajadust noortele erialade tutvustamise 
alustamisega juba põhikoolis, kui hakkavad välja kujunema hoiakud erialade suhtes. Mõnel juhul 
on tunnetatud ka põhikoolide vähest huvi ettevõtete ja kutsekoolide külastuste vastu, sest 
õpetajad soosivad eelkõige õpilaste õpingute jätkamist gümnaasiumis ning ka õpilaste seas 
eelistatakse gümnaasiumit haridusteena kutsekooli ees. Kutseharidust nähakse varuvariandina ja 
haridusliku erivajadusega õpilaste haridusteena (vt LISA 4.5). 
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Uurimisküsimused:  

• Milliseks hinnatakse erinevate osapoolte koostööd karjääriteenuste pakkumisel? Milliseid 
kitsaskohti ja/või arenguvõimalusi koostöös nähakse?  

• Kuivõrd teadlikud erinevad osapooled teistes institutsioonides pakutavatest teenustest 
on? 

• Kuidas on korraldatud infovahetus ja teenuste koordineerimine erinevate institutsioonide 
vahel? 

Enamik intervjueeritud poliitikakujundajatest ja elluviijatest tõi välja, et asutuste vaheline 
koostöö suures plaanis toimib, aga infoliikumist ja tööjaotust saaks muuta paremaks (vt LISA 
5.6.1).  

Üldiselt leiti, et koostöö on inimeste vahel pigem hea, aga paika on panemata täpne tööjaotus ja 
vastutused. Pikemalt valdkonnas töötanud inimestel on üldiselt hea ülevaade teistes 
institutsioonides pakutavatest teenustest. Samas, kui valdkonda tuleb tööle uus inimene, siis ei 
ole tal võimalik kompaktselt saada infot, kes ja mille eest karjääriteenuste arendamisel ja 
pakkumisel vastutab ning kelle poole ta mingi koostöö küsimusega peaks pöörduma. 
Koostöösuhted on pigem kindlate inimeste vahel, mitte ei lähtu ametikohast ja paika pandud 
tööjaotusest.  

Üks olulisemaid arengukohti on Haridus- ja Noorteameti ja töötukassa vaheline tööjaotus 
teemades, mis puudutavad mõlema töövaldkonna noorte suunda (eelkõige õpetajakoolitus, 
karjäärinõustajate koolitus ja õppekava arendus). Seoses suurte muutustega Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning allasutuste struktuuris, on vaja ühtlasi aega, et sealne töökorraldus 
paika loksuks ning info liikumine paremaks muutuks.  

Poliitikakujundajad tõid välja, et töötukassal ja teistel poliitika elluviijatel on endiselt oluline teha 
koostööd Rajaleidjate keskustega hariduslike erivajadustega õpilaste paremaks toetamiseks, et 
õpinõustamine ja karjäärinõustamine moodustaksid terviku.  

Koostöö soodustamiseks ja infovahetuse parandamiseks kutsus töötukassa 2019. aastal uuesti 
kokku karjääriteenuste koostöökogu. Võrreldes varasema koostöökoguga, kaasati seekord rohkem 
poliitikakujundajatest otsustajaid. Intervjueeritavad tõid välja, et see annab kohtumistele rohkem 
kaalu. Samas tuntakse puudust ekspertide tasemel kohtumistest, kus lisaks infovahetusele saaks 
minna diskussioonidega süvitsi, näiteks rääkida täpsemalt koostööst õppekavade ja metoodiliste 
materjalide arendamisel (vt LISA 5.6.2).  

Lisaks tunti vajadust laiendada koostöökogus käsitletavate teemade ringi, sest seni keskenduti 
põhiliselt üldhariduskoolidele. Tulevikus võiksid rohkem tähelepanu saada ka kutseharidus ja 
täiskasvanute täiendõpe karjääriteenustena. Lisaks võiks koguda ja analüüsida karjääriteenuste 
vajaduste ja kvaliteedi statistikat ning jätkata rahvusvahelise kogemuse tutvustamist.  
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Info liikumises on oluline osapool ka Karjäärinõustajate Ühing, kus on liikmeteks erinevad 
organisatsioonide esindajad. Ühelt poolt soodustab ühingusse kuulumine erinevate asutuste 
vahelist suhtlust. Teiseks on oluline üldine info jagamine ühingu liikmetele, mis tekitab ühise 
inforuumi.  

 

Uurimisküsimused:  

• Milliseks hinnatakse Eesti karjääriteenuste süsteemi korraldust ja tulemuslikkust peale 
karjääriteenuste reformi ellu viimist?  

Karjääriteenuste reformi peamine ülesanne oli vähendada dubleerimist varasemas süsteemis, kus 
töötutele ja koondamisteate saanud töötavatele ning hiljem ka ESFi toetusega töötavatele ja 
mitteaktiivsetele inimestele pakkus karjääriteenuseid töötukassa, aga õppuritele Innove 
Rajaleidjate keskuste kaudu. Kuigi Innove Rajaleidja keskuste positiivseks küljeks oli õppe- ja 
karjääriteenuste pakkumine ühes asutuses, siis reformiga nähti, et suurem sünergia tuleb 
erinevate sihtrühmade karjääriteenuste ühendamisest, mis tagab parema tööturu teabe liikumise 
ning õpingutega halvemini edasi jõudva ja õpingute katkestamise ohuga õpilaste sujuvama 
liikumise õpingutelt tööellu.  

Poliitikakujundajad ja poliitika elluviijad leidsid, et hetkel on veel raske reformi mõju hinnata ja 
üleminekuajal on segadus ootuspärane. Positiivseks peetakse töötukassa võimalust eri teenuseid 
omavahel paremini sobitada ja karjääriteenuste koostöökogu uuesti kokku kutsumist, mis peaks 
aitama osapoolte omavahelist tööjaotust parandada (vt LISA 5.2).  

Karjääriteenuste üleminek Rajaleidjast töötukassasse ei ole koolide intervjuude järgi väga oluline 
muutus. Kuna karjäärinõustamist on aja jooksul pakkunud erinevad institutsioonid, siis ei ole isegi 
kõikides koolides juurdunud teadmine, et praegu on karjäärinõustamise pakkumine just 
töötukassas (vt LISA 3.3.9).  

Poliitika elluviijad ja ühe kooli karjääriõpetuse õpetaja tõid negatiivsena välja tunnetuse, et 
karjäärinõustamise ressurss on töötukassas väiksem, kui oli Rajaleidjas, sest seda jagatakse noorte 
ja täiskasvanute vahel. Poliitika elluviijate arvates ei ole võimalik karjäärispetsialistidel enam nii 
hästi spetsialiseeruda, eriti maakondades, kus töötukassa meeskond on väiksem. Nende 
hinnangul ei ole võimalik ühtemoodi hästi olla pädev kõikide sihtgruppide nõustamises (vt LISA 
5.5.2).  

Poliitika elluviijad kurtsid, et Rajaleidja keskustel oli toimiv koostöö koolidega, mis katkes ja 
kohati ei suudetud töötukassaga uuesti luua ning tekkis ka suur kaadri voolavus. Seoses uute 
inimeste värbamisega töötukassasse võib olla tegemist vähese kogemusega 
karjäärispetsialistidega, mis mõjutab osutatava teenuse kvaliteeti (vt LISA 5.2).  

Osad poliitikakujundajad olid seisukohal, et Rajaleidja keskuste aktiivne tegevus karjääriteenuste 
korraldamisel vähendas koolide enda initsiatiivi valdkonda arendada. Reformi positiivse mõjuna 
näevad nad, et koolid peavad nüüd rohkem ise vastutust võtma. Teisalt tuleb arvestada, et 
väikestes koolides on keeruline tagada piisavat võimekust ja pakkuda teenuseid võrreldaval moel 
suurte koolidega. Seega on osadel koolidel vaja tuge ja Harno ja töötukassa vahel tegevuste 
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ümberjaotumisel ei ole selge, kust koolid karjääriteenuste süsteemide korraldamiseks ja 
ülesehitamiseks tuge saavad (vt LISA 3.3.9). 

Karjääriteenuste reform muutis karjääriteenuste pakkujat, kuid reform ei taotlenud olulist 
muutust karjääriteenuste pakkumise struktuuris. Karjääriteenuste pakkumisel koolides näevad 
poliitikakujundajad mitmeid reformist sõltumatuid arendusvõimalusi ja vajakajäämisi. Muuhulgas 
leitakse, et ressurssi õpetajakoolituseks ja õppematerjalide arendamiseks napib (vt LISA 5.3.1).  

Poliitikakujundajad näevad ühe juba kasutusele võetud lahendusena karjääriõppe arendamiseks 
selle käsitlemist koos ettevõtlusõppega. See võimaldab kasutada „Edu ja Tegu“ programmi 
rahastust ka karjäärivaldkonna metoodiliseks arendamiseks. Ettevõtlikkuse ja karjääri 
kujundamise oskuste arendamisel nähakse suurt ühisosa – mõlemas on vaja eneseanalüüsi, 
eesmärgistamist ja seatud eesmärkide elluviimist. Poliitika elluviijatest väljendasid mitmed 
intervjueeritavad kahtlusi, kas selline muudatus parandab koolide ja õpilaste olukorda. Nii 
poliitikakujundajad kui ühes kooli intervjueeritud ettevõtlusõpetaja leidsid, et vaja oleks eri 
osapoolte kaasamist ja arutelu, et midagi olulist karjääriõppes kaduma ei läheks, kui sellest 
räägitakse edaspidi ettevõtlikkuse arendamise kontekstis, aga ka vastupidi (vt LISA 3.3.6). 

Töötute ja töötavate täiskasvanute nõustamist 2019. aasta reform otseselt ei puudutanud.  

Poliitika elluviijad tõid veel välja, et kuigi teenuseid on üha rohkem ka töötavatele 
täiskasvanutele reklaamitud, väga paljud siiski ei oska või ei taha töötukassa poole pöörduda, kui 
nad planeerivad näiteks karjääripööret. Mõnel inimesel võib olla hirm, et ta on nii-öelda 
„süsteemis kirjas“ ja kuhugi jääb märk maha, et ta on pöördunud töötukassasse. Samuti mainisid 
poliitika elluviijad ja koolide esindajad, et nimetus „töötukassa“ võib vähendada noorte või 
pedagoogide soovi karjääriteenuseid kasutada, sest nimi viitab, et asutus ja sealhulgas teenused 
on mõeldud vaid töötutele. Poliitikakujundajad aga ka koolide esindajad loodavad samas, et 
noortega tegelemine võib aidata neid müüte murda ja suurendab noorte teadlikkust nii, et hiljem 
täiskasvanuna nad teavad, millistes olukordades töötukassa poole pöörduda (vt LISA 5.4).  

Poliitika elluviijad pidasid kõige olulisemaks sihtgrupiks noori ja tegid ettepaneku töötukassal 
panustada eelkõige noorte kvaliteetsele nõustamisele, et vähendada töötuks jäämise tõenäosust. 
Lisaks soovitati üle vaadata töötukassas karjääriinfo ja karjäärinõustamise teenuse eristamise 
vajadus, sest tehnoloogia kasutamine on need muutnud teineteisega sarnasteks teenusteks, mida 
kliendid ei suuda eristada (vt LISA 5.5).  
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Uurimisküsimused: 

• ülevaade varasematest karjääriteenuste mõju-uuringutest ja  
• soovitused karjääriteenuste mõju hindamise asjakohastele lähenemistele Eestis 

Karjääriteenuste nagu ka muude ühiskonna toimimist suunavate meetmete puhul on oluline 
hinnata, kas soovitud tulemused saavutati ja kus on arengukohad. Maailmas on kasutusel 
erinevaid lähenemisi karjääriteenuste mõju hindamisele teenuse erinevatel tasemetel (LISA 6.2). 
Heaks näiteks terviklikust lähenemisest on UK koolides läbiviidud karjääriteenuste programmi 
(Gatsby eesmärgid – Gatsby Benchmarks) mõju hindamine (Hanson et al. 2021), kus kasutatakse 
Kirkpatricku (1994) õppeprogrammide hindamise kohandatud mudelit (vt Joonis 133). 
Mõõdetavad tulemusnäitajad jagatakse ajalise kauguse järgi teenuse pakkumisest: 

• Kulud või investeeringud – enne teenuse pakkumist ja teenuse ajal 
• Reaktsioon ja rahulolu – vahetult peale teenuse saamist 
• Õppimine – teadmiste omandamine, mis tuvastatakse vahetult peale teenuse saamist 
• Käitumine – muutus käitumises vahendab õpitut mõjuga ja on tuvastatakse ajalise 

nihkega teenusel osalemisest 
• Mõju – pikaajaline mõju, näiteks hõive, palk, edasiõppimine, mis on mõõdetav alles 

pikema aja möödumisel teenusel osalemisest 

Kirjanduse ülevaate koostamisel keskendusime ülalolevast loetelust viimase kolme tasandi: 
õppimise, käitumise ja mõju, hindamise uuringutele, mis on avaldatud viimase 10 aasta jooksul. 
Detailsema ülevaate leitud uuringutest leiate raporti lisast (vt LISA 6.3).  

Karjääriteenuste erinevate tulemusnäitajate tasandite uurimiseks kasutatakse erinevaid 
uurimismeetodeid. Nii on õpitulemuste hindamiseks vaja testida teadmisi vähemalt enne ja pärast 
karjääriteenusel osalemist või tagasivaatavalt küsitleda teenusel osalejate hinnangut iseenda 
karjäärialastele teadmistele võrreldes teenuse saamisele eelnenud tasemega. Käitumise 
muutumise ja pikaajalise mõju tuvastamiseks on vaja kasutada keerulisemaid analüüsimeetodeid: 
eksperimenti või kvaasi-eksperimenti (vt LISA 6.3). 

Kirjanduse ülevaatest tulenevad soovitused Eesti süsteemile (vt LISA 6.4):  

• Eestis võiks arendada välja karjääri kujundamise pädevuse ja karjäärikindluse mõõdikud, 
millega hinnata klientide olukorda enne ja pärast karjääriteenuste saamist. Enne teenuse 
saamist täidetav küsimustik võiks olla nii individuaalnõustamise kui ka grupitöö sisendiks 
karjääriõppe- või nõustamise läbiviijale. 

• Karjääriteenuste suuremate sisu või vormi muudatuste järel tuleks mõõta teenuste mõju 
käitumise ja mõjude (vt Joonis 133) näitajatele. Seejuures võiks vähemalt uute teenuste 
juurutamisel andmeid koguda eksperimendi vormis tehtava uuringuga, kuna vastasel 
juhul on raske hinnata, kas mõjud on tekkinud karjääriteenuse tulemusena.  

• Pikemaajaliselt ilmnevate mõjude hindamiseks on vaja pikemaid aegridasid 
karjääriteenuste mõju kohta. Selleks kasutatakse kvaasieksperimente longituuduuringute 
ja registrite andmete baasil. Kvaasieksperimendiks peavad andmestikus olema nii 
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kontroll- kui võrdlusgrupi koostamiseks andmed selliselt, et oleks võimalik võrrelda 
muude tunnuste poolest sarnaseid meetmes osalenuid ja mitte osalenuid.  

• Koolides karjääriteenuste hindamiseks võib kaaluda üksikute teenuste hindamisest 
erinevat käsitlust, kus hinnatakse kõrgemal tasandil kõigile ühtselt seatud eesmärkide: 
keskselt seatud karjääriõppe standardi, saavutatuse taset. Hindamist võivad läbi viia kas 
koolid ise sisehindamistega või välised eksperdid. 
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Uuringust tulenevad soovitused sisaldavad nii otseselt uuringus olnud intervjueeritute 
ettepanekuid kui ka tulemuste sünteesina välja töötatud soovitusi. Kuna tegemist on väga laia 
uuringuga alates karjääriteenuste korraldusest kuni konkreetsete karjääriteenuste rakendamiseni 
koolides, on ka soovitused väga erineva detailsusega ja erinevatele tasanditele. Igale soovitusele 
eelneb uuringu tulemuste lühike kokkuvõte või järeldus, mille põhjal soovituse teeme. Üksikud 
soovitused on olemasoleva hea töökorralduse või olukorra tõdemused ja sellisel juhul on soovitus 
jätkata sama moodi. Sellised soovitused tõime välja neil juhtudel, kui mõni intervjueeritav selgelt 
olukorrale, kui heale praktikale viitas. Muul juhul, kui uuringu järeldus väga selge soovituseni ei 
vii, soovituste peatükis me järeldust ei käsitle. Soovituste peatükk on struktureeritud nii, et esmalt 
on soovitused konkreetselt koolide korraldatavale karjääriteenusele, seejärel töötukassa 
karjääriteenustele sh töötukassa pakutavatele karjääriteenustele koolides. Viimaseks on 
soovitused üldisemaks juhtimiseks ja koostöö korraldamiseks.  

 

Eesti koolides ei ole ühtset seisukohta, milline peaks olema kooli roll õpilase karjäärivalikute 
toetamisel: kas info jagamine ja võimaluste loomine karjäärivalikute tegemiseks või lisaks 
toetamine valikute tegemisel ning nende kujundamisel. Õpilastele võrdsete võimaluste 
tagamiseks oleks hea, kui seisukoht kooli karjääriõppele Eestis oleks ühtsem ja oleks kujundatud 
konsensus, kui ulatuslik peaks olema koolipoolne tugi. 

Soovitus 1. HTMile, Harnole koostöös karjääriõpetajate, -koordinaatorite ja -spetsialistidega ja 
koolijuhtidega: arutada läbi ja välja töötada soovitav karjääriõppe ja karjääriteenuste mudel koolides, 
milles oleks määratud selgelt kooli ülesanne (kas ainult info jagamine ja võimaluste nähtavaks 
tegemine või ka abi valikute tegemisel, arendamisel ja suunamisel) ning soovituslikud karjääriõppe 
tegevused. 

Koolides tehakse mitmeid tegevusi, mis muuhulgas toetavad karjääri kujundamise pädevuse 
arengut ja karjäärivalikute tegemist. Need hõlmavad õpilase tugevuste, arengukohtade ja huvide 
välja selgitamist, haridusteede ja erialadega tutvumist, praktilise kogemuse saamist, info otsimise 
ja otsuste tegemise oskuste arendamist jmt. Kuigi tegevusi on palju, siis suurt osa neist pakutakse 
lõimitud aineõppena ja mitte spetsiifiliselt karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks. Seetõttu 
ei toimu ka nende tegevuste eesmärgistamist, mõtestamist ja tagasisidestamist karjäärivalikute 
toetamiseks. 

Lisaks lõimitud aineõppele ja üldpädevustele arendatakse koolides õpilaste karjääri kujundamise 
pädevust ja toetatakse karjäärivalikuid spetsiifiliste tegevustega nagu karjäärinõustamine ja 
karjääriinfo vahendamine, töövarjutamine, vilistlaste päevad, õppeasutuste avatud uste päevadel 
osalemine jmt. Mõnes koolis, kuid mitte kõikides, toimub nende tegevuste eesmärgistamine, 
mõtestamine, tagasisidestamine ja jätkutegevuste kavandamine õpilaste karjäärivalikute 
toetamiseks. Juhul, kui koolis on karjääriõpetuse valikõppeaine ja seda ajastatakse (enne 
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karjääriotsuste tegemist) ning õpetatakse oskuslikult, siis toimub selle käigus erinevate tegevuste 
mõtestamine ühtset karjäärivalikut toetavaks karjääriplaaniks. Mõnes koolis aitab sellele kaasa 
klassijuhataja või mõni aineõpetaja, kes sellise rolli on endale võtnud. Siiski on hulk koole või 
õpilaste gruppe koolis, kelle jaoks kooli karjääriteenused jäävad juhuslikuks valikuks tegevustest 
ja neid tegevusi ei eesmärgistata, mõtestata, tagasisidestata karjäärivalikute valguses. Olukorras, 
kus koolis puudub karjääriteenuste eesmärgistamine, mõtestamine ja selle arendusena 
karjäärivalikute toetamiseks jätkutegevuste kavandamine, ei pruugi suurele osale õpilastele olla 
tegevustest kasu ka karjäärivalikute tegemisel.  

Küsitlusest ilmneb, et õpilaste rahulolu koolide pakutava toega karjäärivalikute tegemisele on 
keskmiselt suhteliselt madal.  

Soovitus 2. Koolidele: pöörata tähelepanu ja luua süsteem, mis tagaks, et karjäärivalikute toetamiseks 
ja karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks planeeritud tegevused oleksid karjäärivalikute 
toetamise valguses eesmärgistatud, mõtestatud ja vajadusel suunatud jätkutegevustele. 

Osades koolides arendatakse pika aja jooksul välja kujunenud tegevustega otseselt või lõimitult 
karjääri kujundamise pädevust. Teistes koolides tehakse selliseid tegevusi minimaalselt ja 
sobivate tegevuste välja töötamist ning ellu viimist takistavad muuhulgas: väike õpilaste ja 
õpetajate arv, asukoht (mis nõuab transporti), põhikooli õpilaste eest olev vastutus õpetajatel 
(õpilastega peab õppekäikudel olema kaasas täiskasvanu) ja tööandjate vastumeelsus praktilist 
töökogemust ning töövarju võimalust pakkuda põhikooli (alaealistele) õpilastele. Süsteemse 
karjääriõppe korraldamisel ja karjääri kujundamise pädevuse arendamise tegevuste välja 
töötamisel ning rakendamisel on rohkem abi vaja väikestel ja maakonnakeskustest kaugemates 
kohtades asuvatel koolidel, kuna neil on enam takistusi. Põhikoolidel on töövarjutamist 
korraldada keerukam kui gümnaasiumitel. Kuna väiksema võimekusega koolides tehakse vähem 
karjääri kujundamise pädevuse arendamisele suunatud tegevusi, siis jääb suurem roll välisele 
teenuse pakkujale, kelleks praegusel juhul on töötukassa (vt ka töötukassa teenuste soovitused).  

Soovitus 3. Harnole: aidata üles ehitada väiksemate ja maakonnakeskustest kaugemates kohtades 
asuvate koolide karjääriteenuste süsteemid. Seejuures aidata korraldada karjääri kujundamise 
pädevuse arendamise tegevusi (nt töövarjupäevad, transport ja edasiõppe võimaluste tutvustused, 
ettevõtlusõppe, laatade jmt korraldamine) vajadusel kooliväliste võrgustike abil.  

Soovitus 4. Töötukassale: pöörata suuremat tähelepanu teenuste pakkumisele väiksemates ja 
maakonnakeskustest kaugemates paikades asuvates koolides. Tagada, et ühegi sellise kooli õpilased 
ei jääks karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenusteta. 

Põhikoolijärgselt kutsehariduses õpingute jätkajaid on suhteliselt vähe, aga nende karjäärivaliku 
otsus on põhikooli lõpus sama keerukas kui gümnaasiumilõpetajatel. Põhikoolilõpetajad on aga 
nooremad ja nende karjääri kujundamise pädevus on madalam kui gümnaasiumilõpetajatel. 
Põhikoolijärgselt kutsehariduses jätkamine on valik just haridusliku erivajadusega õpilastele ja 
halvema akadeemilise õppeedukusega õpilastele, mistõttu on neil vaja teistest enam tuge, et 
sobivaid erialavalikuid leida ja otsused langetada. Lisaks kaasneb põhikoolist kutsekooli õppima 
minekuga igal juhul kooli vahetus ja sageli ka kodust eemale elama minek, mis toob kaasa 
finantsilise koormuse perele ja võrreldes kodu lähedal õppivate õpilastega nõuab see neilt ka 
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suuremat iseseisvust. See seab eriti haavatavasse olukorda just madalama toimetulekuga 
peredest pärit ning hariduslike erivajadustega õpilased. 

Üldhariduskoolides on karjääri kujundamise pädevuse arendamisel suurem rõhk 
gümnaasiumiastmes. Koolides, kus tegutsevad gümnaasium ja põhikool koos, korraldatakse 
tegevusi rohkem gümnaasiumiastme õpilastele. Uuringus olnud üldhariduskoolides olid näited, 
kus karjääriõpetuse valikõppeaine või töövarjutamine olid korraldatud gümnaasiumiastmele, aga 
mitte põhikooliastmele.  

Põhikooli õpilased, kelle põhikoolijärgne valik on kutsekool, vajavad suuremat tähelepanu ja tuge 
karjääriotsuste langetamisel võrreldes nendega, kelle valik on gümnaasium. Neil oleks vaja 
töövarjupäevi ja infot, mille järgi otsustada erinevate ametialade vahel. Kutsevalikuõpe 
kutsekoolides tasandab põhikoolijärgse karjäärivaliku keerukust ning pakub vajalikku tuge 
otsustamisel, kuid siiski on vaja sellele sihtrühmale pöörata eraldi tähelepanu ja toetada neid 
süvendatult juba põhikooli lõpetamisel. 

Soovitus 5. Koolidele: tagada, et põhikoolijärgselt kutseharidust edasiõppimise võimalusena 
kaaluvatele õpilastele oleks valikut toetavad karjääriteenused süvendatumalt ja kompleksselt 
kättesaadavad.  

Õpilased hindasid väga kõrgelt kohtumisi paaril viimasel aastal kooli lõpetanud vilistlastega. 
Sellistel kohtumistel jagavad hiljuti karjäärivaliku teinud inimesed oma kogemusi erinevate 
edasiõppimise nüansside kohta. Kõikides koolides selliseid kohtumisi ja kogemuste jagamisi ei 
tehta: 

Soovitus 6. Koolidele: korraldada lõpuklassidele kohtumisi paaril viimasel aastal lõpetanud 
vilistlastega, et jagada kogemusi ja aidata õpilastel võimalikke karjäärivalikuid paremini mõista. 

Töövarjupäevade korraldamise soovitused, mida toodi koolide intervjuudes välja kui hea praktika, 
mida võiks koolid jätkata ja järgida: 

Soovitus 7. Koolidele ja töövarjupäeva vahendavatele organisatsioonidele:  

• Ühe konkreetse töövarjupäeva asemel on hea praktika pikendada töövarjutamise perioodi – 
see võimaldab paremini leida sobivat aega sobiva töövarju pakkuja juures.  

• Kasutada motivatsioonikirja töövarjutamise selekteerimisel nendele töövarjutamise kohtadele, 
kuhu on konkurents. Teistel juhtudel võimaldada õpilastel osaleda ilma motivatsioonikirjata.  

• Tagada, et töövarjutamise koha valik ei oleks mugavusvalik, vaid oleks seotud õpilase 
karjäärivalikute kaalumisega. See eeldab, et karjäärivalikutele on enne töövarjupäeva mõeldud.  

• Tagada, et nii õpilane, õpetaja kui ka ametikoha esindaja mõistavad töövarjupäeva sisulist 
kasu õppeprotsessis. Ametikoha esindajad peavad oskama õpilasele mõistetaval ja 
huvipakkuval moel oma tööd tutvustada. Selleks on vaja juhendada nii õpilasi kui ka 
töövarjupäeva koha pakkujaid.  

• Lisaks tippspetsialistide varjutamisele luua töövarjutamisele võimalusi ka tavatöötajate juures. 
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Gümnaasiumi lõpetavatel noormeestel on kohustus Eestis läbida ajateenistus. Ajateenistuse 
läbimiseks on võimalik valida erinev aeg ja ajateenistuse pikkus või ka asendusteenistus. Selleks, 
et teha mõistlik ja läbikaalutud valik, on vaja teada selle valiku tagamaid.  

Soovitus 8. Koolidele: lisada karjäärivalikuid toetavate tegevuste hulka gümnaasiumiastmes 
ajateenistuse kavandamiseks info jagamine.  

 

Töötukassa teenused koolides on vajalikud ja koolide personal hindab välise teenusepakkuja 
olemasolu kõrgelt. Koolid ei suudaks ise piisava professionaalsusega karjäärinõustamist ja 
karjääriinfo vahendamist korraldada. Töötukassa loengud, töötoad ja nõustamised võtavad koolid 
tänulikult vastu. Töötukassa teenuse parandamiseks koolides võiks uuringu tulemuste põhjal 
tähelepanu pöörata järgmistele nüanssidele: 

Karjäärinõustajad ei suuda praegu kõikidele noortele sisukat karjäärinõustamist pakkuda ning on 
olnud olukordi, kus karjäärinõustaja ei ole suutnud õpilasega avatud vestlust luua. 
Karjäärinõustaja peab olema piisavate pedagoogiliste oskustega, et erinevad noored ennast 
avaksid ja nõustamisest oleks kasu.  

Soovitus 9. Töötukassale: tagada, et noortega töötavatel nõustajatel ja spetsialistidel on ettevalmistus 
noortega töötamiseks, kontrollida spetsialistide ettevalmistust, tagada täiendkoolitus ja jälgida töö 
tulemuslikkust. 

Õpilaste rahulolu karjääriteenustega ei ole kõrge. Õpilastel on erinev karjäärivaliku kindlus ja 
karjääri kujundamise pädevus. Efektiivseks nõustamiseks on vaja, et nõustaja oskaks nõustada 
diferentseeritult vastavalt õpilase pädevuse tasemele ja juba tehtud valikutele. Lisaks on vaja 
arvestada, et reaalsed valikud sõltuvad ka sotsiaal-majanduslikust ja perekondlikust olukorrast. 
Seega peab nõustaja oskama nõu andes arvestada muuhulgas õpilase sotsiaal-majandusliku ja 
perekondliku kontekstiga. Oluline diferentseerimise koht on põhikoolijärgne üldkeskhariduse või 
kutsehariduse valik. Kutsehariduse õppesuuna valivad vähesed õpilased, kuid sellised õpilased 
vajavad tuge rohkem ja vajalik tugi erineb üldkeskharidusse liikuvate õpilaste omast. Õpilaste 
kirjeldustest ilmnes, et mitmel juhul oli nende karjäärinõustamisest suur osa kulunud 
kutsekoolide valiku tutvustamisele, samas, kui nad üldse kutsekoolis edasiõppimist valikuna ei 
kaalu.  

Soovitus 10. Karjäärinõustajatele: selgitada välja õpilaste karjääri kujundamise pädevuse tase ja 
diferentseerida nõustamist vastavalt õpilase vajadustele: 

• selgitada välja, milline on õpilase karjäärivaliku kindlus ja diferentseerida nõustamist vastavalt 
sellele 

• selgitada välja mille tõttu on õpilasel raskuseid karjäärivalikute tegemisel ning diferentseerida 
nõustamist vastavalt sellele 

• keskenduda põhikoolijärgselt peamiselt gümnaasiumiõpet kaaluvate õpilaste 
karjäärinõustamisel gümnaasiumivalikute tegemise toetamisele ja piirata kutseõppevalikute 
tutvustamine minimaalselt vajalikule. 
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Soovitus 11. HTMile, töötukassale ja koolidele teenusedisaini täiendamiseks: kaaluda iga õpilase 
taustainfo koondamist (nt klassijuhatajalt, õpilaselt ja lapsevanemalt) ning edastamist nõustamise 
ettevalmistamiseks karjäärinõustajale. Karjäärinõustajatel tekiks seega võimalus iga õpilase 
nõustamist paremini diferentseerida ja nõu andmisel võtta arvesse olulisi taustategureid. Integreerida 
õpilase taustainfo kogumisse nõustamise kasulikkuse hindamiseks karjääriotsusekindluse või karjääri 
kujundamise pädevuse test. Integreerida taustainfosse klassijuhataja soovitus haridustee jätkamiseks. 
Muudatuse taustal tuleks jälgida isikuandmete käite nõudeid ja luua praktilised lahendused ning 
vajadusel regulatiivsed alused sellise info liikumiseks.  

Konsensus on selles, et karjäärinõustamine peaks toimuma enne kui õpilasel jõuab kätte aeg teha 
karjäärivalik ning paljud leiavad, et enamikel juhtudel peaks individuaalne karjäärinõustamine 
toimuma vähemalt kahel korral enne otsustavate karjäärivalikute tegemist. Uuringust ei selgu 
üheselt, millal erinevad karjäärinõustamise seansid peaksid toimuma. Ühelt poolt võiks see olla 
välja töötatud süsteemis, millele viitab Soovitus 1, aga teisalt oleks võimalik ka erinevates 
koolides korraldada eksperimente, et välja selgitada sobivaimad lahendused, mis parimal 
võimaliku moel õpilaste karjäärivalikuid toetab.  

Soovitus 12. Töötukassale: planeerida igale põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajale vähemalt kaks 
individuaalset karjäärinõustamise seanssi nii, et teine võtab sisendiks esimesel seansil käsitletu. 
Grupinõustamised, loengud, töötoad jmt lisanduksid individuaalsele karjäärinõustamisele, mitte ei 
oleks alternatiiviks.  

Uuringus olnud koolides küll märgiti, et töötukassa teenuste pakkumise ressurss on piiratud, aga 
teenused olid kõikjal kokkulepitud mahus pakutud. Kui koolid saavad töötukassa pakutavatest 
teenustest varakult teada, saavad nad hästi hakkama nende teenuste sobitamisega õpilaste 
tunniplaanidesse.  

Soovitus 13. Töötukassale: hea praktika on praegune korraldus, kus enne kooliaasta algust või vahetult 
kooliaasta alguses annab töötukassa teada koolidele teenuste võimalustest. Selliselt on võimalik teha 
õppetööga kokku sobivad kokkulepped töötukassa teenuste pakkumiseks koolis.  

Koolidel on puudu olnud venekeelsest nõustamisest venekeelsetele õpilastele ja seda on 
asendatud keelekümblusklassides eestikeelse nõustamisega (konkreetne näide uuringus oli 
Harjumaalt). Tuleb arvestada, et see on ajakulukam ning õpilastele oleks emakeelne nõustamine 
efektiivsem.  

Soovitus 14. Töötukassale: õpilastele võrdsete võimaluste tagamiseks oleks vaja suurendada 
venekeelse nõustamise kättesaadavust. 

Töötukassa karjäärinõustamine ei ole toimunud kõikides koolides – on üksikuid gümnaasiume ja 
veidi enam põhikoole, kus nõustamist pole toimunud (tegemist on paralleelse soovitusega 
koolide karjääriteenuste korralduseks vt ka Soovitus 4).  

Soovitus 15. Töötukassale: kontakteeruda kõikide koolidega ja pakkuda kõikide koolide õpilastele 
põhikooli- ja gümnaasiumijärgset karjäärivalikut toetav individuaalne karjäärinõustamine. Kontrollida 
üle, et ükski kool ei jääks selle võimaluseta.  

On olukordi, kus õpilastele on antud valida grupi- ja individuaalse nõustamise vahel ja valik ei 
ole olnud kõikidele õpilastele sobiv nii, et õpilane oleks eelistanud grupinõustamise asemel 
individuaalset. Osadel juhtudel ei teadnudki õpilane, et individuaalset nõustamist oli võimalik 
valida. Samuti on olukordi, kus õpilastele on karjäärinõustamine vabatahtlikuks jäetud ning 
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õpilased, kes õpetajate hinnangul kindlasti võiksid kellegi juhendamisel oma valikud läbi mõelda, 
jätavad selle võimaluse kasutamata. 

Soovitus 16. Koolidele ja töötukassale: selle asemel, et pakkuda enamik õpilastele võimalust valida 
grupi- või individuaalse nõustamise vahel, pakkuda kõikidele õpilastele individuaalset nõustamist ja 
kavandada grupinõustamised, loengud ja töötoad nendele lisanduvatena.  

Tööandjad ootavad oma töötajate arendamisel töötukassalt tuge eelkõige täiendkoolituse 
pakkumisel ja korraldusel. Samuti nähakse vajadust töötajate toetamiseks koondamiste olukorras. 
Olemasolevatele töötajatele karjäärinõustamist ja tööturuinfo vahendamist ei pea uuringus olnud 
tööandjad vajalikuks ning mõnel juhul arvavad, et sellest tõuseb tööandjale isegi kahju, kuna 
töötajate voolavus võib kasvada. 

Soovitus 17. Töötukassale: intervjueeritud tööandjad ei pea vajalikuks spetsiifilist karjäärinõustamise 
ja tööturuinfo vahendamise teenust tööandjatele.  

Täiskasvanute enese tunnetatud vajadus karjääriteenuste järele on kõrge, kuid senine kasutamine 
vähene. Karjääriteenuste hinnanguline vajadus ja kasutamine on kõrgem töötute seas, kellele on 
nõustamine olnud hästi kättesaadav. Samas on ka töötavate inimeste seas enesehinnanguline 
vajadus karjääriteenuste järele veerandil kuni kolmandikul. Nõudluse hindamine küsitluse järgi 
on väga keeruline, sest küsitluse enesehinnanguline nõudlus ülehindab tegelikku. Siiski tõdeme, 
et tendentsina on enesehinnanguline teenuste vajadus kõrge ja seetõttu võiks teenuste 
kasutamise potentsiaal olla kõrge. Lisaks nõustamisteenustele on küsitluse järgi suur huvi 
praktilise töökogemuse järele ennast huvitaval erialal, sh töötavatel inimestel. 

Soovitus 18. Töötukassale: jätkata töötavatele inimestele karjäärinõustamise ja karjääriinfo 
vahendamise teenuste pakkumist ja kaaluda täiendavate teenuste loomist, mis annaksid töötavatele 
inimestele võimaluse praktilise töökogemuse saamiseks (proovipäevad, töövarjupäevad). 

Täiskasvanute karjääriteenuste peamine pakkuja on töötukassa ja info teenuste kohta saadakse 
kõige sagedamini töötukassa veebilehelt. Töötukassa eristab kahte teenust: karjäärinõustamine 
ja karjääriinfo vahendamine. Tehnoloogia kasutamine on neid teenuseid muutnud üksteisele 
sarnasemaks, mistõttu klientide jaoks ei ole need tihti eristatavad. Töötukassa kodulehelt 
sarnaseid kirjeldusi lugedes (millal karjäärinõustaja või karjääriinfo spetsialisti poole pöörduda) 
võib potentsiaalne klient loobuda segase info tõttu teenusest. 

Soovitus 19. Töötukassale: Üle vaadata karjääriinfo ja karjäärinõustamise teenuse eristamise vajadus 
avalikus kommunikatsioonis. 

 

Karjääriteenused, mille pakkumine toimub asutuste koostöös, peavad olema nii pakutud kui ka 
arendatud koostöös ja toimima ühtsetel põhimõtetel. Koostöö arendamiseks kutsuti kokku 
koostöökogu, mida erinevad osapooled pidasid vajalikuks, kuid leidsid, et koostööd on vaja 
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süvendada ning viia praegusest kõrgemal olevate otsustajate tasandilt ka praktilise teenuste 
arenduse ja pakkumiseni.  

Kuna töötukassa õpilastele pakutavad karjääriteenused peavad moodustama ühtse süsteemi 
koolide karjääriõppega, siis peab nende arendamine toimuma koostöös. Koostöö peab toimima 
kõigil tasanditel. 

Karjääriteenuste pakkumine toimub töötukassa spetsialistide ja kooli õpetajate ning 
karjäärikoordinaatori koostöös. Koostööd on vaja teenuste ajalise järjestuse (millised teenused 
eelnevad teistele, nt karjäärinõustamine eelneb töövarjupäevale) sobitamisel, koolitööga kokku 
sobiva ajastuse korraldamisel, töötukassa teenuse ja teiste kooli karjääri kujundamise pädevuse 
tõstmiseks suunatud teenuste kombineerimisel ja mõtestamisel ühtseks karjäärivalikut toetavaks 
väljundiks ning info liikumisel nii, et töötukassa teenusepakkujal oleks piisav teadlikkus enne 
teenuse pakkumist jmt. Koostöö teenuste pakkumiseks koolides on praegu toiminud hästi (vt LISA 
3.3.9).  

Iga Eesti kool arendab välja karjääriõppe korralduse oma õpilastele, muuhulgas saavad nad 
kasutada selleks ühe osana töötukassa pakutavaid karjääriteenuseid (karjäärinõustamine ja 
karjääriinfo vahendamine individuaalselt ja grupis ning mitmeid täiendavaid loenguid ja 
töötubasid). Töötukassas toimub karjääriteenuste arendamine keskselt nii, et erinevad nõustajad 
pakuvad samasuguseid teenuseid üle Eesti. Koolide karjääri kujundamise pädevuse arendamise 
tegevustele ja karjääriõppele ei ole seatud üle-eestilist standardit ega soovitusi ja karjääriõpe ei 
toimu ühtselt üle Eesti koolide (v.a karjääriõpetuse valikõppeaine, millele on välja töötatud 
õppematerjalid ja juhised). Riiklikus õppekavas on eesmärgiks seatud karjääri kujundamise 
pädevuse arendamine, kuid konkreetsete tegevusteni jõutakse igas koolis iseseisvalt. Seetõttu on 
kujunenud olukord, kus töötukassa teenus on tsentraalsena koolidele ette antud ja selle kõrvale 
kujundab iga kool oma karjääriõppe tegevused eraldi ning kooliti lähenetakse karjääriõppe 
tegevustele erinevalt. Kuna karjääriõppe tegevused arendatakse koolides ja töötukassa 
karjääriteenused tsentraalselt, siis ei saa see arendustegevus toimuda koostöös. Sellise 
arendamisealase koostöö tekkimiseks peab koolide karjääriõppele tekkima tsentraalne 
arendamine analoogselt töötukassa teenustele. Teenuste kombineeritud arendamiseks oleks vaja 
keskset soovituslikku karjääriõppe standardit, mida ühelt poolt saaks arendada töötukassa 
teenusega kooskõlas ja koostöös ning teiselt poolt saaksid koolid rakendada ilma oluliste 
täiendavate arendustöödeta. 

Soovitus 20. Harnole: arendada välja soovituslik karjääriõppe korraldus ja tegevused koolidele, mis 
arvestaks töötukassa teenustega ja eri tüüpi koolide võimalustega ning mille edasine arendamine 
toimuks koostöös töötukassa teenuste arendamisega.  

Koostöö karjääriteenuse ja karjääriõppe pakkujate täiendkoolituste korraldamisel. Töötukassa 
karjäärispetsialistide ja koolide inimressursi arendamine toimub praegu eraldi: õpetajate 
täiendkoolitust korraldab Harno ja töötukassa karjäärispetsialistide täiendkoolitust töötukassa. 
Ühtselt toimiva süsteemi jaoks on oluline, et personali arendamise võrgustikud toimiksid ühtse 
süsteemina ja täiendkoolitused oleksid kooskõlastatud ning toetaksid mõlema spetsialistide ringi 
ühtset teadmiste ja oskuste arengut. Seetõttu on vaja Harno ja töötukassa koostööd 
täiendkoolituste sisu ja korralduse kooskõlastamiseks.  
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Soovitus 21. Töötukassale, Harnole ja õpetajakoolituse pakkujatele: kooskõlastada kooliõpetajate 
karjääriõppe alane täiendkoolitus ja töötukassa karjäärispetsialistide täiendõppe teemad ja sisu.  

Mitmed intervjueeritud leidsid, et praegu toimib asutuste vahel koostöö sageli isikutepõhiselt, 
mistõttu tekib iga töötaja lahkumise või juurde tulemisega segadus. Toimiva süsteemi jaoks on 
vajalik, et oleks määratud institutsionaalne koostöö ja selle vormid. Koolide intervjuude põhjal 
on töötukassas kõikidele koolidele kontaktisik olemas, oluline on, et see oleks määratud kõikides 
asutustes.  

Soovitus 22. Koostöökogule, Harnole, töötukassale: lisada koostöökogule praktikute tasandi 
töörühmad vähemalt järgmistes valdkondades: õppe- ja juhendmaterjalide välja töötamine, õpetajate 
ja karjäärispetsialistide täiendkoolitused, pädevuste mõõtmine ja karjääriteenuste mõju hindamine.  

Soovitus 23. Koolidele, töötukassale, Harnole: koolides määrata konkreetne ametikoht, mille vastutada 
on karjääriteenuste korralduse koordineerimine koolis ja kelle poole teiste asutuste töötajad saavad 
pöörduda; töötukassas määrata konkreetne ametikoht, kes vastutab piirkonna või konkreetse kooli 
teenuste eest ja kelle poole koolid saavad pöörduda; Harnos määrata konkreetne ametikoht, kelle 
vastutada on koolide karjääriõppe soovitusliku süsteemi välja töötamine ja kellelt koolid saavad 
vajadusel abi enda süsteemi ning tegevuste välja töötamiseks. 

Kõik karjääriteenuste osapooled hindavad kõrgelt kokkupuudet praktilise töömaailmaga ja 
töömaailma elulisi näiteid ning selleks on koostöö tööandjate ning erinevate eri- ja ametialade 
esindajatega vältimatu. Kutsekoolid on võrreldes üldhariduskoolidega töömaailmaga lähemalt 
seotud ning institutsionaalne süsteemne koostöö tööandjatega möödapääsmatu, seda nii 
kutseõppekavade arendamisel kui ka praktika ja töökohapõhise õppe korraldamisel. 
Üldhariduskoolides on aga tööandjate ja erinevate ametialade esindajatega koostöö juhuslik, 
sageli mõne vilistlase või lapsevanema initsiatiiv või mõne projekti raames korraldatav ühekordne 
üritus. Tööandjatel, koolidel ja õpilastel ei ole ka selgeid ootuseid ning suuniseid 
üldhariduskoolide ja tööandjate koostöö sisseseadmiseks. Üldhariduskoolide süsteemsem ja 
regulaarsem koostöövajadus tööandjatega on töövarjupäevade korraldamisel. 

Loogilise koostöö alusena nähakse mõnel pool piirkondlikku lähedust, st loomulikuna nähakse 
olukorda, kus üldhariduskoolil oleks koostöö kohalike tööandjatega. Selliselt ei ole aga paljude 
piirkondade noortel võimalik mingit aimu saada suurest osast eri- ja ametialadest, sest selliseid 
lihtsalt läheduses pole ja teisalt on linnapiirkondi, kus tööandjate hulk on liiga suur, et kõigi 
tööandjatega tutvuda. Kõik noored ei ole ühtmoodi kõigist piirkonnas olevatest tööandjate 
valdkondadest huvitatud. Seetõttu ei ole tehniliselt määratud geograafiline lähedus eriti hea alus 
koostööks tööandjatega. 

Kuna tööandjaid ja koole on palju, siis on igal koolil ja igal tööandjal keeruline toimivaid 
koostöösidemeid luua ja neid üleval hoida. Tuleb märkida, et on ka koole, kus pikaajalise tööga 
on loodud sidemed tööandjatega ja töövarjupäevad korraldab kooli personal. Üldiselt on 
koolidele ja ka tööandjatele abiks koostööd vahendavad asutused nagu „Tagasi kooli“, „Junior 
Achievement“ jt, mis aitavad nii hoida kui ka luua sisukaid koostöösidemeid.  
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Soovitus 24. Tööandjate ja koolide koostööd vahendavatele organisatsioonidele: tegemist on vajaliku 
tööga, mida hindavad kõrgelt nii tööandjad kui ka koolid. Sellega tuleks kindlasti jätkata. 

Teisalt on praeguseks tööandjaid vahendavaid organisatsioone tekkinud mitmeid ning lisaks 
spetsiaalselt teatud koostöövorme edendavatele lahendustele tegelevad tööandjate ja koolide 
koostöö edendamisega ka tööandjate organisatsioonid. Sellises organisatsioonide paljususes ei 
ole enam selgust, millega täpselt mingi organisatsioon tegeleb ja kelle poole tööandja või kool 
mingi küsimusega pöörduma peaks.  

Soovitus 25. Tööandjate ja koolide koostööd vahendavatele organisatsioonidele ja Harnole: arutada 
läbi ja süstematiseerida koolide ning tööandjate koostöö vahendamine selliselt, et kõigil oleks selge 
ülevaade, milliste küsimuste ja tegevustega ja millisest organisatsioonist abi saab. Seoses „Edu ja Tegu“ 
programmi fookuse laiendamisega on oluline kaasata ka varasemalt ettevõtluspädevuse arendamiseks 
tehtud algatusi, näiteks Koostöövõrgustiku „Ettevõtlikkuse edendamiseks“ (www.ettevotlikkus.ee) 
kaardistatud koolide ja tööandjate koostöövõimalusi.  

 

Karjääriõppe ja karjääriteenuste pakkumise mahust ja tulemuslikkusest puudub Eestis ülevaade. 
Terviklik statistika pakutud teenuste ja tegevuste kohta puudub ja samuti ei mõõdeta tegevuste 
tulemuslikkust. Töötukassa avaldab enda pakutud karjääriteenuste statistikat, kuid karjääriõppe 
ning karjääri kujundamise pädevuse arendamise tegevustest koolides regulaarset süstemaatilist 
ülevaadet pole. Karjääriteenuste tulemuslikkuse hindamine jääb muuhulgas selle taha, et puudub 
täpselt määratud tulemuslikkuse mõõdik, mida hinnata, ja ka andmed, millega hinnata teenuste 
pakkumist ja tulemusi.  

Kuigi Eestis on loodud karjääri kujundamise pädevuse kirjeldus, mis aitab seada karjääriteenuste 
eesmärke, ei ole sellele mõõtmisinstrumenti välja töötatud. Uuringus katsetasime ühte 
võimalikku karjääri kujundamise pädevuse testi, kuid tegemist ei ole väga heade 
psühhomeetriliste omadustega testiga ning ühekordse küsitlusega pädevuse mõõtmine ei 
võimalda ka teenuste mõju hinnata. Karjääriteenuste kaugemat mõju saab hinnata eksperimendi 
või kvaasieksperimendiga hinnates nt karjäärivaliku kindluse muutumist, tööhõive või 
edasiõppimise näitajaid.  

Ükskõik, millisel moel tulemuslikkust hinnata, eeldab see karjääriteenuste eesmärkide 
kirjeldamist, spetsiaalset uuringu disaini ja andmete kogumist. 

1. Karjääriteenustest parema ülevaate saamiseks on vajalik regulaarne ja pidev andmete 
kogumine ja ülevaade pakutud teenustest ja nende kasutajatest: 

a. Töötukassa statistika võiks sisaldada lisaks praegusele teenuste lõikes teenustel 
osalenud õpilaste arvu, et hinnata koolide kaudu pakutud teenuste katvust. 

b. Koolide statistika peaks sisaldama koolide korraldatud spetsiaalsete karjääri 
kujundamise pädevuse arendamise tegevuste ja neis osalejate andmeid. 
Spetsiaalsed tegevused on karjääriõpetuse valikõppeaine pakkumine, 
töövarjutamine, karjäärivalikut toetav arenguvestlus jm tegevused, mille peamine 
eesmärk on just karjääri kujundamise pädevuse arendamine ja karjäärivalikute 
toetamine. Praegu registreeritakse EHISes ainult karjääriõpetuse valikõppeaine 

http://www.ettevotlikkus.ee/
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olemasolu, kuid puudub ülevaade sellest, kui paljud seda õppeainet võtavad. 
Samuti ei ole ülevaadet muudest koolides tehtavatest karjäärivalikute toetamise 
tegevustest. HTM peaks kooli karjääriõppe tegevustest ülevaate saamiseks 
süstematiseerima karjääriõppe tegevused ja nende kohta andmeid koguma.  

c. Koolidel on vastutus õpilastele karjääriteenuste pakkumisel. Kuna koolidel on 
vabadus teenuste komplekti koostamiseks, peaks koolide lõikes ka andmeid 
koguma, kui seada eesmärgiks karjääriteenustest regulaarse ülevaate omamine. 

2. Karjääriteenuste tulemuslikkust ja mõju mõõta aeg-ajalt spetsiaalsete uuringutega, mille 
jaoks on vaja töötada välja mõõdikud ning koguda andmed. Mõõta tuleks nii töötukassa 
pakutud teenuste kui ka koolide erinevate tegevuste mõju ning sellest lähtuvalt erinevaid 
tegevusi prioriseerida ning ümber kujundada. Mõõdikute väljatöötamisel arendada välja 
Eesti karjääri kujundamise pädevuse mudeli hindamise instrument. 

 



 KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSE MÕÕTMINE | SISSEJUHATUS JA ÜLDINE METOODILINE LÄHENEMINE 

  60 

 

 

Mitu uuringule püstitatud uurimisküsimust eeldavad, et mõõdetakse inimeste karjääri 
kujundamise pädevuse dimensioone. Selleks, et pädevust mõõta on vaja mõõdikut. Kuna Eestis 
pole vastavat mõõdikut välja töötatud, siis enne mõõtmise juurde asumist oli vaja leida sobiv 
mõõdik. Kuna mõõdiku välja töötamine ei olnud praeguse uuringu sisse mahtuv, siis otsisime 
Eesti karjääri kujundamise pädevuse mudeliga sobivat mõõdikut rahvusvahelisest kirjandusest. 
Võttes aluseks Hirschi et al. (2018) mõõdiku kujundasime selle põhjal viie faktoriga pädevustesti. 
Andmed kogusime noorte- ja täiskasvanute küsitlusega (vt täpsemalt LISA 2.1) ja testi 
valideerisime ning kohandasime kinnitava faktoranalüüsiga. Faktoranalüüsiga määratud karjääri 
kujundamise pädevuse dimensioonide seoseid sotsiaaldemograafiliste tunnustega analüüsisime 
struktuurivõrrandite mudeliga. 

 

Karjääri kujundamise pädevuse testi valiku lähtepunktiks oli, et see oleks valideeritud ja mujal 
maailmas kasutatud mõõdik, mida saaks kasutada teenuste mõju ja elanike karjääri kujundamise 
pädevuse mõõtmiseks Eestis. Uue mõõdiku välja töötamine ja valideerimine oli käesoleva uuringu 
jaoks liiga ajamahukas ja keeruline.  

Marciniak et al. (2020) näitavad, et valitseb segadus karjääri kujundamise pädevusega seotud 
terminite ja hindamise ümber ning loetlevad üles kolmteist levinuimat mõõdikut, mida 
kasutatakse karjääri kujundamise pädevuse ühe või teise dimensiooni või ka samade 
dimensioonide, mida nimetatakse erinevalt, mõõtmiseks: 

1) Karjääri küpsuse mõõdik (Career Maturity Inventroy- CMI) (Crites 1978) ja selle uuendatud 
versioon (CMI-R) (Crites, Savickas 1996). CMI-R koosneb suhtumiste mõõdikust (25 väidet 
suhtumine otsuste tegemisse) ja kompetentsuse mõõdikust (25 väidet karjääriotsuste 
mõõtmine ja probleemide lahendamine). Algne mõõdik (CMI) koosneb 75 väitest ja seda 
kasutatakse harva.  

2) Karjääri arendamise mõõdik (Career Development Inventory – CDI) (Thompson et al. 1981). 
CDI mõõdab hoiakuid karjääri arendamisse (28 väidet) ja otsustamise oskusi ning teadmisi 
töömaailmast (44 väidet). Enim on kasutatud mõõdiku Austraalias kohandatud varianti 
(CDI-A) (Lokan 1984). 

3) Karjääri faktorite mõõdik (Career Factors Inventory – CFI) (Chartrand et al. 1990) CFI 
mõõdab 21 väitega karjääriotsuste nelja mõõdet: teabevajadused koosnevad vajadusest 
karjääriinfo järele (6 väidet) ja enesetundmise vajadusest (4 väidet); otsustusvajadused 
valimise ärevusest (6 väidet) ja üldisest otsustamatusest (5 väidet). 

4) Karjääri mõtete mõõdik (Career Thoughts Inventory – CTI) (Sampson et al. 2002). CTI 
koosneb 48 väitest, millest 14 mõõdavad segadust otsustamisel, 10 pühendumuse ärevust 
ja 5 välist konflikti. 

5) Karjääriotsuse tegemise keerukuse mõõdik (Career Decision Making Difficulties 
Questionnaire – CDDQ) (Gati et al. 2000). CDDQ mõõdab 44 väitega valmisoleku 
puudumist, informatsiooni puudumist, informatsiooni ebakõlasid.  
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6) Karjääri kohanemise-oskuste mõõdik (Career Adapt-Ability Scale – CAAS) (Savickas et al. 
2012). Kokku 24 väitega mõõdetakse karjääriressurssidest: muretsemist, kontrolli, 
uudishimu ja kindlust.  

7) Tudengite karjääri konstrueerimise mõõdik (Students Career Construction Inventory – SCCI) 
(Savickas et al. 2018). 18 väitega mõõdik, milles on järgmised dimensioonid: enesteadvuse 
selginemine, info otsimine ja uurimine, karjäärivaliku otsustamine, valiku ellu viimine.  

8) Karjääri ettevalmistamise käitumise mõõdik (Career Preparation Beahviours Scale) (Blau 
1993) on 6-väiteline alamskaala töö otsimise mõõdikust ja mõõdab inimese tööotsingut 
ettevalmistavat käitumist.  

9) Karjääri tulevike mõõdik (Career Futures Inventroy – CFI) (Rottinghaus et al. 2005) 25 
väiteline mõõdik kolme dimensiooni mõõtmiseks: karjääri kohandamine, 
karjäärioptimism, tunnetatud teadlikkus tööturust.  

10) CMI vorm C (CMI Form C) (Savickas et al. 2011) 24 väidet, mis mõõdavad valmisolekut 
karjääriotsuseks ning alamskaalad kohanemise mõõtmiseks (muretsemine, uudishimu, 
kindlus) ja konsulteerimiseks. 

11) Karjääriotsuse tegemise enesetõhususe mõõdik – lühike vorm (Career Decision Making 
Self-Efficacy Scale – Short Form – CDMSE) (Betz et al. 1996) 25 väidet hindamaks 
karjääriteemalise otsustamise võimaluste ja võimekuse kindlust.  

12) Karjääri uurimise uuring (Career Exploration Survey – CES) (Stupf et al. 1983) 62 väidet 
erinevate karjääriga seotud teemade hindamiseks: keskkonna uurimine, enese-uurimine, 
kavandatud ja süstemaatiline uurimine, info-otsimise sagedus, info hulk, kaalutavate 
ametite hulk, valiku kindlus, rahulolu infoga, otsustamise ja uurimise stress, tööturu 
väljavaade, tulemuse kindlus, otsingu vahendid, eelistatud koha saamise tähtsus.  

13) Karjääri otsustamise mõõdik (Career Decision Scale – CDS) (Osipow 1987) koosneb kahest 
alamskaalast: otsustamatuse skaala (CDS-Indecision) ja kindluse skaala pärast otsuse 
tegemist (CDS-Certainty).  

Pädevustesti valiku käesolevasse uuringusse piiritlesid tingimused, et see peaks olema lühike 
(kuni 18 väidet), et see mahuks küsimustikku koos teiste uurimisküsimustele vastamiseks 
koostatud küsimustega. See peaks olema kasutatav nii noortel kui täiskasvanutel ja see peaks 
parimal võimalikul moel sobima Eesti karjääri kujundamise pädevusmudeliga.  

Savickas (2002) määratleb karjääri kohanemise (adaptability) kui suhtumise, käitumise ja 
kompetentsid, mida inimesed kasutavad end sobivale tööle kohandamiseks ja mis koosneb neljast 
dimensioonist:  

• muretsemine (concern: planning, being planful) – („Kas mul on tulevikku?“) näitab, kuivõrd 
inimesed on hõivatud enda tulevase karjääri kujundamisega  

• kontroll (control: decision making, being decisive) – („Kelle oma on minu tulevik?“) seotud 
inimese vastutuse võtmisega enda karjääri ja elu loo kujundamise eest.  

• uudishimu (curiosity: exploring, being inquisitive) – („Mida ma tahan teha tulevikus?“) on 
seotud inimese teadlikkuse ja huviga töömaailma vastu.  

• kindlus (confidence: problem solving, being efficacious) – („Kas ma saan sellega hakkama?“) 
seotud nii inimese probleemilahendamise kui ka töövõimlauste leidmise oskustega. 
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Selliselt määratletud dimensioonide mõõtmiseks töötas Savickas välja CAASi (üleval toodud 
loetelus punkt 6). Selle mõõdiku jätsime siiski kõrvale kuna sellest suur osa hindab isikuomadusi, 
mis ei ole karjääriteenustega otseselt mõjutatavad. 

Uuringus kasutatava testi aluseks võtsime Hirschi et al. (2018) välja töötatud mõõdiku 
karjääriressursside hindamiseks (Career Resources Questionnaire – CRQ), kuna sellel on nii 
noorukite, tudengite kui täiskasvanute versioon ja sellest saab valida välja piiratud hulga 
alamdimensioone, mis sobivad Eesti pädevustesti dimensioonidega ja mille praeguse uuringu 
küsimustikku saime liita. 

CRQ määratleb kaksteist karjääri kujundamise pädevuse dimensiooni. Hirschi testi kasutasime 
käesolevas uuringus vaid osaliselt: valisime 5 dimensiooni (faktorit), millest iga ühe alla kuulub 
3–4 väidet. Dimensioonide valikul arvestasime, et need oleks asjakohased nii noorte kui ka 
täiskasvanute sihtrühmale. Kuna dimensioonid olid kohati väga sarnased, valisime välja sellised, 
mis oleks üksteisest eristuvad ning tervikuna hõlmaks laialt erinevaid karjääri kujundamise 
pädevuse tahke. Pärast dimensioonide valikut tõlkisime nende alla kuuluvad väited eesti keelde 
ja seejärel muutsime väidete sõnastusi, et need sobiksid mõlemale sihtrühmale, oleksid üheselt 
arusaadavad ning paremini vastavuses Eesti kontekstiga. Järgnevalt on esitatud CRQst valitud viis 
karjääri kujundamise pädevuse dimensiooni (faktorit) nende alla kuuluvate väidetega 
(indikaatoritega) (Tabel 4 ja Joonis 2).  

Tabel 4. Indikaatorite ja faktorite vastavus 

Tähis Indikaator/väide Faktor/dimensioon 
P1_2 Mul on hea ülevaade tööturu tulevikuarengutest ja suundumustest Faktor 1  

 
„Teadmised 
tööturust“ 

P1_6 Mul on hea ülevaade tööturu hetkeolukorrast 
P1_8 Tunnen hästi tööturgu sellel erialal, millel ma töötan või soovin 

töötada 
P1_5 Minu sotsiaalne keskkond toetab minu töö- või õpingutealast 

arengut 
Faktor 2 
 
„Sotsiaalne tugi 
karjäärile“ 

P1_10 Minu pere toetab minu töö- või õpingutealast arengut 
P1_13 Mu sõbrad toetavad minu töö- või õpingutealast arengut 
P1_7 Olen kindel, et saavutan enda töö- või õpingutealased eesmärgid Faktor 3  

 
„Karjäärikindlus“ 

P1_12 Usun, et suudan töö- või õpingutealaste väljakutsega edukalt toime 
tulla 

P1_16 Suudan edukalt oma töö- või õpingutealaseid valikuid teha 
P1_3 Tean hästi, mida tahan töös või õpingutes saavutada Faktor 4  

 
„Karjääriselgus“ 

P1_11 Mul on selged töö- või õpingutealased eesmärgid 
P1_15 Minu töö- või õpingutealased eesmärgid vastavad mu huvidele ja 

võimetele 
P1_1 Kasutan iga võimalust oma praeguse või tulevase töö alaste 

teadmiste suurendamiseks 
Faktor 5  
 
„Elukestev õpe“ P1_4 Arendan sageli oma praeguse või tulevase töö alaseid praktilisi 

oskusi 
P1_9 Hoian ajakohasena oma oskusi ja teadmisi erialal, millel ma töötan 

või soovin töötada 
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Joonis 2. Faktormudel (teooriast lähtuv) 

 

Märkused: TT – teadmised tööturust, STK – sotsiaalne tugi karjäärile, KK – karjäärikindlus, KS – 
karjääriselgus, EÕ – elukestev õpe. Indikaatorite loend Tabel 4. 

 

 

Hirschi et al. (2018) kirjeldatud karjääri kujundamise pädevuse dimensioonide kehtivuse ning 
valiidsuse kinnitamiseks Eestis kasutasime struktuurivõrrandite mudelite raamistikku. Esmalt 
hindasime karjääri kujundamise pädevuse dimensioonide kehtivust eksploratiivse 
faktoranalüüsiga (EFA). EFA toimib lisakontrollina struktuuri valiidsuse kinnitamisel ning 
sisendina struktuuri defineerimiseks juhul, kui hilisem kinnitav analüüs aktsepteeritavat lahendit 
ei anna. Seejärel kontrollisime Hirschi et al. (2018) kirjeldatud hüpoteetilise faktorstruktuuri 
paikapidavust kinnitava faktoranalüüsiga (CFA) eraldi noorte ja täiskasvanute hulgas3.  

5-punktisel Likerti skaalal mõõdetud dimensioonide indikaatoreid käsitlesime analüüsis 
arvtunnustena. Eksploratiivse faktoranalüüsi lahendi tuletamiseks kasutasime “minres” (Minimal 
residual) meetodit. Selgema interpretatsiooni huvides transformeerisime lahendi kaldnurkse 
pööramise abil (oblique rotation), kasutades oblimin meetodit. Kaldnurkne pööramine võimaldab 
transformatsiooni käigus arvesse võtta ka võimalikku faktorite vahelist korrelatsiooni, eristudes 
seeläbi ortogonaalsest pööramisest. Faktorite optimaalse arvu määratlemiseks kasutasime 
kombineeritult paralleelanalüüsi (psych paketi funktsioon fa.parallel()) ning sobivusindekseid. 
Faktorite arvu lõpliku valiku tegemisel lähtusime komponentide struktuuri interpreteeritavusest. 

Kuna suurem osa indikaatoritest ei olnud normaaljaotuse kriteeriumitele vastavad, siis 
kasutasime CFA ja SEM mudelite hindamisel suurima tõepära meetodi “robustsete” 

 
 

3 CFA ja SEM analüüsiks kasutasime programmi R paketti lavaan (vers. 0.6-8) (Rosseel 2012). Eksploratiivse 
faktoranalüüsi läbiviimiseks kasutatasime psych (vers. 2.0.12) (Revelle 2021) paketi fa() funktsiooni. 
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standardvigadega varianti (maximum likelihood estimation with robust (Huber-White) standard 
errors). “Ei oska öelda” vastusevariandid kodeerisime analüüsis puuduolevate vastustena. Et 
tagada piisav analüüsi kaastavate küsitlusele vastanute arv, kasutasime hindamisel 
koguinformatsioonil põhinevat suurima tõepära meetodit (full information maximum likelihood), 
mis võimaldab hindamisel arvesse võtta ka nende vastajate informatsiooni, kellel mõne väite 
vastus puudus (kui vastaja kõik vastused olid puudu, siis jäeti ta analüüsist kõrvale). 

Mudelite sobivuse hindamisel kasutasime enimkasutatavaid sobivusindekseid (CFI, TLI, RMSEA ja 
SRMR). Sobivusindeksitele ei ole võimalik välja tuua konkreetseid väärtusi või testitavaid 
statistikuid, mille abil mudeli kvaliteeti ehk mudeli struktuuri ja andmete struktuuri vastavust 
hinnata. Üldjuhul kasutatakse mitmete sobivusindeksite kombinatsioone ning simulatsioonide 
tulemusel määratletud piirväärtusi (Hu ja Bentler 1999; Kline 2011; Marsh, Hau ja Wen 2004). 
Praeguses analüüsis lähtusime järgmistest sobivusindeksite piirväärtustest, mis viitavad „sobivale 
mudelile": CFI > 0,95; TLI > 0,95; RMSEA < 0,05 ja SRMR < 0,08. 

Sobivusindeksite piirväärtuse kriteeriumitele vastavus on küll „sobiva mudeli" määratlemiseks 
vajalik, kuid mitte piisav (Marsh, Hau ja Wen 2004). Selleks, et välja tuua ja korrigeerida mudeli 
ning andmete sobivuse seisukohast kõige probleemsemad kohad, uurisime ka mudeli jääkide 
struktuuri ning modifikatsiooniindekseid. Samuti kontrollisime indikaatorite R2 väärtusi. 

Lähtuvalt mudeli modifikatsiooniindeksitest ja jääkide maatriksi analüüsist on võimalik mudeli 
faktorstruktuuri muuta andmetele sobivamaks ning leida mudel, mille sobivuskriteeriumid oleksid 
täidetud. Modifikatsiooniindeksid võimaldavad hinnata iga parameetri lisamisega kaasnevat 
mudeli sobivuse kasvu (hii-ruut statistiku vähenemist). Jääkide maatriks kirjeldab valimi 
kovariatsioonimaatriksi ja mudeli struktuurist lähtuva kovariatsioonimaatriksi erinevust, kus 
suured jäägid viitavad defineeritud mudeli seisukohast probleemsetele seostele. 

Kuigi mudeli modifitseerimine tähendab, et tegemist ei ole enam puhtalt kinnitava analüüsiga 
(mille eesmärk on algse teoreetilise struktuuri kehtivuse testimine), siis võimaldab taoline 
lähenemine arvesse võtta Eesti eripärasid ning heita valgust Eesti kontekstis toimivatele ja 
eristatavatele karjääri kujundamise pädevuse dimensioonidele ning nende struktuurile, mis on 
samal ajal siiski maksimaalselt kooskõlas algse teoreetilise struktuuriga. 

 

Faktorstruktuur lähtub faktorindikaatorite omavahelistest korrelatsioonidest. Faktorina käsitleme 
latsentset tunnust, mis mõjutab seda mõõtvaid indikaatoreid (küsitluse väited). See tähendab, et 
ühe faktori indikaatorid peavad olema omavahel korreleeritud ja faktor on instrumendiks, mis 
selgitab indikaatorite ühist variatiivsust (kovariatiivsust). Mida tugevam on indikaatorite vaheline 
korrelatsioon, seda paremini mõõdavad indikaatorid nende aluseks olevat faktorit ja selle faktori 
aluseks olevat latentset tunnust. 

Lisaks sama faktori indikaatorite korrelatsioonile eeldab faktorstruktuur ka eri faktorite 
indikaatorite mittekorreleeritust. Mida väiksemad on eri faktorite alla kuuluvate indikaatorite 
korrelatsioonid, seda selgepiirilisemalt määratletavad ning eristatavad on ka faktorid ja nende 
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aluseks olevad psüühilised struktuurid. Loomulikult ei ole sotsiaalteadustes võimalik tuletada eri 
dimensioonide indikaatoreid, mille omavahelised korrelatsioonid puuduksid, kuid need peaksid 
olema tunduvalt väiksemad kui faktorisiseste korrelatsioonide suurused. 

Joonis 3 kirjeldab noorte küsitluse faktorindikaatorite korrelatsioone. Indikaatorid on järjestatud 
faktorite kaupa. On näha, et küllaltki hästi on eristuvad teineteisest faktor „Teadmised tööturust“ 
(indikaatorid P1_2, P1_6, P1_8) ja faktor „Sotsiaalne tugi karjäärile“ (indikaatorid P1_5, P1_10, 
P1_13). Faktori „Karjäärikindlus“ ja faktori „Karjääriselgus“ indikaatorid on küllaltki tugevalt 
omavahel korreleeritud (näiteks karjäärikindluse faktori indikaatori P1_16 ja karjääriselguse 
faktori indikaatorite P1_11 ja P1_15 vahelised korrelatsioonid on ca 0,63). Faktori „Elukestev õpe“ 
indikaatoritel võib lisaks omavahelistele korrelatsioonidele näha ka tugevaid seoseid teiste 
faktorite indikaatoritega. 

Joonis 3. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (noored) 

 

Kui rakendada korrelatsioonimaatriksile hierarhilist klasteranalüüsi (wardi meetodiga), siis viie 
klastriline lahend karjääripäedevuse teoreetilise struktuuriga ei kattu (Joonis 4). Indikaator P1_5 
jääb omaette klastrisse, kuna selle seostest teiste indikaatoritega ei joonistu välja väga selget 
struktuurset eristust (korrelatsioonid kõikide teiste indikaatoritega on keskpärased). 
Karjäärikindluse ja karjääriselguse faktorid klasteranalüüsi lahendis omavahel ei eristu. 
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Joonis 4. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (noored) grupeerituna hierarhilise 
klasteranalüüsiga 

 

Kui väide P1_5 analüüsist kõrvale jätta, ilmneb klasteranalüüsi viie-klastrilises lahendis karjääri 
kujundamise pädevuse teoreetiliste dimensioonidega suhteliselt sarnane struktuur (Joonis 5). 
Vaid indikaator P1_15 liigub „karjääriselguse“ klastrist „karjäärikindluse“ klastrisse. 

Joonis 5. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (noored) grupeerituna hierarhilise 
klasteranalüüsiga 

 

Noorte andmestikul läbi viidud eksploratiivne faktoranalüüs on kooskõlas korrelatsioonimaatriksi 
analüüsiga. Paralleelanalüüs viitas 5-faktorilisele lahendile. Erinevalt algsest teoreetilisest 



 KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSE MÕÕTMINE | TESTI VALIDEERIMINE 

  67 

struktuurist, kus väide P1_15 oli „karjääriselguse“ faktori all, laadus see „karjäärikindluse“ faktori 
alla (Tabel 5). 

Tabel 5. Eksploratiivse faktoranalüüsi faktorlaadungid (noored) 

Indikaator Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Seletatud variatiivsus 
P1_16 0,74     0,70 
P1_12 0,66     0,56 
P1_15 0,52     0,54 
P1_7 0,43     0,56 
P1_10  0,75    0,50 
P1_13  0,71    0,54 
P1_5  0,52    0,46 
P1_6   0,83   0,68 
P1_2   0,72   0,60 
P1_8   0,51   0,54 
P1_4    0,79  0,66 
P1_9    0,62  0,60 
P1_1    0,61  0,48 
P1_3     0,88 0,80 
P1_11     0,59 0,71 

Esimese mudelina (mudel 1) defineerime teooriast tuleneva algse viie-faktorilise struktuuri, mille 
igasse faktorisse laaduvad kolm indikaatorit (Joonis 2). Nagu võis eeldada korrelatsioonide 
analüüsi tulemustest ja nagu nähtub mudeli sobivusindeksitest, ei vasta algselt defineeritud 
teoreetiline struktuur andmetele (RMSEA 0,066, SRMR 0,042, CFI 0,952, TLI 0,938). 

Modifitseerime mudelit etapiti nii, et muudame korraga vaid ühte, kõige suurema 
modifikatsiooniindeksiga parameetrit: 

• Mudel 1 – algne mudel 
• Mudel 2 – indikaator P1_15 viidi „karjäärikindluse“ faktori alla 
• Mudel 3 – indikaator P1_5 eemaldati mudelist 
• Mudel 4 – indikaatorid P1_2 ja P1_6 lasti kovarieeruma 

Mudel 4 saavutas kõikide sobivusindeksite aktsepteeritava väärtuse (Tabel 6). 

Tabel 6. Kinnitava faktoranalüüsi mudelite sobivusindeksid 

Sobivusmõõdik Mudel 1 Mudel 2 Mudel 3 Mudel 4 
Hii-ruut statistik 427,1 361,8 292,7 233,7 
df 80,0 80,000 67,000 66,0 
RMSEA 0,066 0,059 0,058 0,05 
RMSEA p-väärtus 0,0 0,006 0,024 0,44 
SRMR 0,042 0,04 0,032 0,026 
CFI 0,95 0,96 0,97 0,98 
TLI 0,94 0,95 0,96 0,97 
AIC 35 399 35 334 32 780 32 723 
BIC (korrigeeritud) 35 494 35 429 32 870 32 815 

 



 KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSE MÕÕTMINE | TESTI VALIDEERIMINE 

  68 

Lõplikus mudelis (Joonis 6 ja Tabel 7) võib noorte karjääri kujundamise pädevuses sarnaselt 
teoreetilise mudeliga eristada viite dimensiooni. Erinevalt teoreetilisest mudelist on 
dimensioonid „sotsiaalne tugi“ (faktor 2) ja „karjääriselgus“ (faktor 4) mõnevõrra kitsamalt 
määratletavad. Sotsiaalne tugi hõlmab Eesti noorte kontekstis eelkõige pere- ja sõprade toetust 
(P1_10 ja P1_13), kuid mitte toetust laiemalt sotsiaalsest keskkonnast (P1_5). Karjääriselgusena 
mõistetakse pigem selgeid eesmärke ja teadmist, mida tahetakse saavutada (P1_3 ja P1_11) ja 
mitte niivõrd eesmärkide vastavust individuaalsetele huvidele või võimetele (P1_15). 

„Karjäärikindluse“ (faktor 3) dimensioon on Eesti noortel jällegi mõnevõrra laiem kui teoreetilises 
mudelis defineeritud. Usk edukasse toimetulekusse väljakutsetega, suutlikkus edukalt valikuid 
teha ning kindlus eesmärkide saavutamisse (P1_7, P1_12, P1_16) seostub ka eesmärkide 
vastavusega individuaalsetele huvidele ja võimetele (P1_15). 

 

Joonis 6. Kinnitav faktoranalüüs – mudel 4 (noorte lõplik mudel) 

 

Märkused: TT – teadmised tööturust, STK – sotsiaalne tugi karjäärile, KK – karjäärikindlus, KS – 
karjääriselgus, EÕ – elukestev õpe 

 

Tabel 7. Kinnitava faktoranalüüsi faktorlaadungid – mudel 4 (noorte lõplik mudel) 

  Väide B SE Z p-
väärtus 

Beta 

Te
ad

m
is

ed
 

tö
öt

ur
us

t 
 

P1_2 Mul on hea ülevaade tööturu 
tulevikuarengutest ja suundumustest 

0.71 0.037 19 0 0,66 

P1_6 Mul on hea ülevaade tööturu 
hetkeolukorrast 

0.74 0.035 21 0 0,67 

P1_8 Tunnen hästi tööturgu sellel erialal, 
millel ma töötan või soovin töötada 

0.89 0.035 26 0 0,82 
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  Väide B SE Z p-
väärtus 

Beta 
So

ts
ia

al
ne

 
tu

gi
 

ka
rjä

är
ile

 
 

P1_10 Minu pere toetab minu töö- või 
õpingutealast arengut 

0.59 0.047 13 0 0,63 

P1_13 Mu sõbrad toetavad minu töö- või 
õpingutealast arengut 

0.80 0.050 16 0 0,81 

Ka
rjä

är
ik

in
dl

us
 

P1_12 Usun, et suudan töö- või 
õpingutealaste väljakutsega edukalt 
toime tulla 

0.64 0.029 22 0 0,75 

P1_15 Minu töö- või õpingutealased 
eesmärgid vastavad mu huvidele ja 
võimetele 

0.67 0.027 25 0 0,74 

P1_16 Suudan edukalt oma töö- või 
õpingutealaseid valikuid teha 

0.78 0.028 28 0 0,83 

P1_7 Olen kindel, et saavutan enda töö- 
või õpingutealased eesmärgid 

0.77 0.029 26 0 0,76 

Ka
rjä

är
i-

se
lg

us
 

P1_11 Mul on selged töö- või 
õpingutealased eesmärgid 

0.98 0.030 33 0 0,88 

P1_3 Tean hästi, mida tahan töös või 
õpingutes saavutada 

0.88 0.031 28 0 0,82 

El
uk

es
te

v 
õp

e 

P1_1 Kasutan iga võimalust oma praeguse 
või tulevase töö alaste teadmiste 
suurendamiseks 

0.64 0.032 20 0 0,66 

P1_4 Arendan sageli oma praeguse või 
tulevase töö alaseid praktilisi oskusi 

0.87 0.031 28 0 0,79 

P1_9 Hoian ajakohasena oma oskusi ja 
teadmisi erialal, millel ma töötan või 
soovin töötada 

0.82 0.030 27 0 0,81 

Märkus: B – standardiseerimata faktorlaadung; SE – standardviga; Z – Z-testi Z väärtus; p – 
olulisustõenäosus, Beta – standardiseeritud faktorlaadung. 

 

 

Täiskasvanute karjääri kujundamise pädevuse indikaatorite korrelatsioonimaatriks (Joonis 7) on 
suhteliselt sarnane noorte vastava maatriksiga. Faktorite „Karjäärikindlus“ ja „Karjääriselgus“ 
indikaatorid on sarnaselt noorte tulemusega suhteliselt tugevalt omavahel korreleeritud. Faktori 
„Elukestev õpe“ indikaatoritel võib lisaks omavahelistele korrelatsioonidele näha ka tugevaid 
seoseid teiste faktorite indikaatoritega. 
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Joonis 7. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (täiskasvanud) 

 

Ka korrelatsioonimaatriksi klasteranalüüsi tulemused on täiskasvanute seas sarnased noortega 
Viie klastriga lahendis jääb indikaator P1_5 omaette klastrisse, kuna selle indikaatori 
korrelatsioonidest teiste indikaatoritega ei eristu oluliselt suuremaid või väiksemaid väärtusi 
(Joonis 8). „Karjäärikindluse“ ja „karjääriselguse“ dimensioonid on eristamatud nagu ilmnes ka 
noorte küsitlustulemuste analüüsis 

Joonis 8. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (täiskasvanud) grupeerituna hierarhilise 
klasteranalüüsiga (Wardi meetod) 

 

Kui P1_5 indikaator analüüsist kõrvale jätta, ilmneb, et ka indikaator P1_8 moodustab omaette 
klastri ning „karjäärikindluse“ ja „karjääriselguse“ faktorid ei ole ikka eristatavad (Joonis 9). 
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Joonis 9. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (täiskasvanud) grupeerituna hierarhilise 
klasteranalüüsiga 

 

Ka neljaklastrilises lahendis ei ole „karjäärikindluse“ ja „karjääriselguse“ faktori indikaatorid 
eristatavad (Joonis 10). Küll aga liigitub indikaator P1_8 esimese dimensiooni indikaatorite 
klastrisse. 

Joonis 10. Faktorindikaatorite vahelised korrelatsioonid (täiskasvanud) grupeerituna hierarhilise 
klasteranalüüsiga 

 

Täiskasvanute andmestikul läbi viidud eksploratiivne faktoranalüüs eristus oluliselt algsest 
teoreetilisest struktuurist. Paralleelanalüüs viitas 4-faktorilisele struktuurile. Nelja faktoriga 
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lahendis koondusid „karjääriselguse“ ja „karjäärikindluse“ dimensioonid. Lisaks laadus indikaator 
P1_8 võrdselt esimesse ja teise faktorisse. 

Tabel 8. Eksploratiivse faktoranalüüsi faktorlaadungid (täiskasvanud) 

Indikaator Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Seletatud variatiivsus 
P1_11 0,8    0,74 
P1_16 0,8    0,68 
P1_7 0,76    0,64 
P1_12 0,73    0,61 
P1_15 0,67    0,63 
P1_3 0,62    0,65 
P1_8 0,44 0,43   0,54 
P1_6  0,86   0,79 
P1_2  0,8   0,72 
P1_1   0,72  0,60 
P1_4   0,66  0,71 
P1_9   0,44  0,65 
P1_10    0,84 0,70 
P1_13    0,68 0,60 
P1_5    0,48 0,53 

 

Esimese mudelina (mudel 1) defineerime jällegi teooriast tuleneva algse 5-faktorilise struktuuri, 
mille igasse faktorisse laaduvad kolm indikaatorit (Joonis 2). Sarnasel noorte mudeliga ei vasta ka 
täiskasvanute algse mudeliga defineeritud teoreetiline struktuur andmetele (RMSEA 0,075, SRMR 
0,047, CFI 0,951, TLI 0,936). Lisaks on „karjääriselguse“ ja „karjäärikindluse“ faktori vaheline 
korrelatsioon suurem kui 1, mis tähendab, et faktoritevahelised indikaatorite seosed on 
mõningatel juhtudel suuremad kui vastavate indikaatorite faktorisisesed seosed (see oli 
täheldatav ka korrelatsioonimaatriksite analüüsi tulemusena). 

Modifitseerime mudelit jällegi etapiti: 

• Mudel 1 – algne mudel 
• Mudel 2 – indikaator P1_15 viidi kolmanda faktori alla 
• Mudel 3 – indikaator P1_8 eemaldati mudelist 
• Mudel 4 – indikaator P1_5 eemaldati mudelist 

Kuigi 4. mudeli RMSEA väärtus vajalikku taset ei saavutanud (Tabel 9), siis ei ole 
modifikatsiooniindeksite ja jääkide maatriksi põhjal edasine mudeli modifitseerimine otstarbekas. 
Eraldiseisvad lisakorrektuurid muudaksid hii-ruut statistikut vaid minimaalsel määral. Kuna teised 
sobivusindeksid on aktsepteeritaval tasemel, siis võib järeldada, et defineeritud 4. mudel on 
teatud mööndustega sobiv. 

Kuna eksploratiivse faktoranalüüsi tulemus viitas optimaalseima lahendina 4-faktorilisele 
mudelile, siis hindasime kinnitava analüüsiga ka selle struktuuri paikapidavust (Mudel 5). Kuid 
neljafaktorilise mudeli sobivusindeksid olid halvemad kui 5-faktorilisel mudelil. Samuti näitas 
LTR-test, et 5faktoriline mudel oli statistiliselt oluliselt parem kui 4faktoriline mudel (p < 0.05). 
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Tabel 9. Kinnitava faktoranalüüsi mudelite sobivusindeksid (täiskasvanud) 

Sobivusmõõdik Mudel 1 Mudel 2 Mudel 3 Mudel 4 
Hii-ruut statistik 497,0 473,7 317,8 239,3 
Df 80,0 80,0 67,0 55,0 
RMSEA 0,075 0,073 0,063 0,060 
RMSEA p-väärtus 0,0 0,0 0,001 0,017 
SRMR 0,047 0,047 0,029 0,026 
CFI 0,95 0,95 0,97 0,98 
TLI 0,94 0,94 0,96 0,96 
AIC 31 564 31 541 29 238 26 961 
BIC (korrigeeritud) 31 655 31 632 29 325 27 042 

 

Täiskasvanute lõplik mudel (Joonis 11) on sarnane noorte lõpliku mudeliga. Erinevalt 
teoreetilisest mudelist on dimensioonid „teadmised tööturust“ (faktor 1), „sotsiaalne tugi „(faktor 
2) ja „karjääriselgus“ (faktor 4) kitsamad. „Karjäärikindluse“ dimensioon (faktor 3) on aga jällegi 
mõnevõrra laiem kui teoreetilises mudelis. 

Joonis 11. Kinnitav faktoranalüüs - mudel 4 (täiskasvanute lõplik mudel) 

 

Märkused: TT – teadmised tööturust, STK – sotsiaalne tugi karjäärile, KK – karjäärikindlus, KS – 
karjääriselgus, EÕ – elukestev õpe 

Tabel 10. Kinnitava faktoranalüüsi faktorlaadungid – mudel 4 (täiskasvanute lõplik mudel) 

 

 Väide B SE Z p-
väärtus 

Beta 

Te
ad

m
is

ed
 

tö
öt

ur
us

t 

P1_2 Mul on hea ülevaade tööturu 
tulevikuarengutest ja 
suundumustest 

0.92 0.035 26 0 0,87 

P1_6 Mul on hea ülevaade tööturu 
hetkeolukorrast 

0.94 0.034 28 0 0,86 

So
ts

ia
al

ne
 

tu
gi

 
ka

rj
ää

ril
e 

P1_10 Minu pere toetab minu töö- või 
õpingutealast arengut 

0.83 0.036 23 0 0,81 
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 Väide B SE Z p-

väärtus 
Beta 

P1_13 Mu sõbrad toetavad minu töö- 
või õpingutealast arengut 

0.87 0.035 25 0 0,80 

Ka
rjä

är
ik

in
dl

us
 

P1_12 Usun, et suudan töö- või 
õpingutealaste väljakutsega 
edukalt toime tulla 

0.78 0.032 24 0 0,79 

P1_15 Minu töö- või õpingutealased 
eesmärgid vastavad mu 
huvidele ja võimetele 

0.80 0.032 25 0 0,80 

P1_16 Suudan edukalt oma töö- või 
õpingutealaseid valikuid teha 

0.82 0.031 26 0 0,80 

P1_7 Olen kindel, et saavutan enda 
töö- või õpingutealased 
eesmärgid 

0.84 0.030 28 0 0,80 

Ka
rjä

är
i-

se
lg

us
 

P1_11 Mul on selged töö- või 
õpingutealased eesmärgid 

0.96 0.028 34 0 0,88 

P1_3 Tean hästi, mida tahan töös või 
õpingutes saavutada 

0.82 0.032 25 0 0,81 

El
uk

es
te

v 
õp

e 

P1_1 Kasutan iga võimalust oma 
praeguse või tulevase töö 
alaste teadmiste 
suurendamiseks 

0.75 0.033 23 0 0,72 

P1_4 Arendan sageli oma praeguse 
või tulevase töö alaseid 
praktilisi oskusi 

0.91 0.032 29 0 0,85 

P1_9 Hoian ajakohasena oma oskusi 
ja teadmisi erialal, millel ma 
töötan või soovin töötada 

0.85 0.032 27 0 0,82 

Märkus: B – standardiseerimata faktorlaadung; SE – standardviga; Z – Z-testi Z väärtus; p – 
olulisustõenäosus, Beta – standardiseeritud faktorlaadung. 

 

Täiskasvanute ja noorte hinnangud oma karjääri kujundamise pädevusele jäävad 5-palli skaalal 
keskmiselt vahemikku 2,9–4,5 punkti (Joonis 12). Noorte keskmised hinnangud oma karjääri 
kujundamise pädevusele on kas samal tasemel täiskasvanutega või veidi kõrgemad – 8 väite 
noorte keskmine hinnang on veidi kõrgem kui täiskasvanutel ja 6 väite noorte ja täiskasvanute 
keskmine hinnang ei ole statistiliselt oluliselt erinev.  

Pädevustesti tulemuste tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et noored ja täiskasvanud hindasid ise 
oma teadmisi, oskuseid ja suutlikkust. Karjääri kujundamise pädevuse test ei mõõda inimeste 
teadmisi ja oskusi, vaid inimeste hinnanguid enda teadmistele ja oskustele. Pädevustesti 
tulemusena saame teada, millised väited mõõdavad sama nähtust (faktorit). Faktorite 
omavaheline võrdlus ei ole aga sisukas. Kuigi me näeme, et tööturu teadmisi puudutavate väidete 
keskmised hinnangud on veidi madalamad kui teiste dimensioonide väidete hinnangud, ei saa 
sellest otseselt järeldada, et võrreldes teiste karjääri kujundamise pädevuse dimensioonidega on 
Eesti täiskasvanutel ja noortel tööturu teadmised halvemad. Küll aga võimaldavad tulemused 
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vaadelda üldist tendentsi, kuidas inimesed enda karjäärialaseid teadmisi ja oskusi hindavad ning 
mille poolest on noored on oma oskustes ja teadmistes täiskasvanutest kindlamad.  

Joonis 12. Noorte ja täiskasvanute keskmine hinnang väidetega nõustumisele 5-palli skaalal, kus 1 on 
„üldse ei nõustu“ ja 5 on „nõustun täielikult“ (hinnangute 95%lised usalduspiirid)  

 

Kuigi faktorite tasemete omavaheline võrdlus ei ole sisukas, saame tuvastada sihtgrupi sees 
taustategurite lõikes erinevused karjääri kujundamise pädevuse dimensioonides. Faktoranalüüsi 
käigus loodud karjääri kujundamise pädevuse mudeliga, kus väited koonduvad viie karjääri 
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kujundamise pädevuse dimensiooni alla (teadmised tööturust, sotsiaalne tugi karjäärile, 
karjäärikindlus, karjääriselgus ja elukestev õpe), kasutasime struktuurivõrrandite mudelit, et 
tuvastada noorte ja täiskasvanute sotsiaal-demograafilise tausta mõju karjääri kujundamise 
pädevuse enesehinnangutele.  

Joonis 13. SEM mudeli regressioonikordajad (noorte mudel) 

 

Märkus: statistiliselt olulised regressioonikoefitsiendid on joonisel tähistatud musta värviga (statistiline 
olulisus, kui p<0,05) ja statistiliselt mitteolulised halli värviga. Koefitsiendid on esitatud koos 
usalduspiiridega (usaldusnivool 95%). 

Noorte hulgas erinevad karjääri kujundamise pädevuse hinnangud mitme taustatunnuse järgi 
(Joonis 13). Eesti rahvusest noored hindavad enda karjäärikindlust ja karjääriselgust veidi 
madalamalt kui muust rahvusest noored. Maal ja linnas elavate noorte võrdluses ilmneb, et 
samasuguse sotsiaaldemograafilise taustaga linnas elavad noored hindavad madalamalt enda 
pädevust teadmised tööturust, karjäärikindlus ning karjääriselgus dimensioonides. Muude 
sotsiaaldemograafiliste tunnuste poolest samasugused mehed hindavad teadmisi tööturust ja 
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karjääriselgust kõrgemalt kui naised, kuid hinnang sotsiaalsele toele on madalam kui naistel. Pea 
kõigile karjääri kujundamise pädevuse dimensioonidele (va teadmised tööturust) on õppivate 
ja/või töötavate noorte hinnangud kõrgemad kui nendel, kes ei õpi ega tööta (NEET noored). 
Noore vanuse kasvades muutuvad kõrgemaks hinnangud teadmistele tööturust ja elukestvale 
õppele. Elukoha piirkonnal (Tallinn võrreldes ülejäänud Eestiga) ei ole karjääri kujundamise 
pädevuse hinnangutele mõju. 

Joonis 14. SEM mudeli regressioonikordajad (täiskasvanute mudel) 

 

Märkus: statistiliselt olulised regressioonikoefitsiendid on joonisel tähistatud musta värviga (statistiline 
olulisus, kui p<0,05) ja statistiliselt mitteolulised halli värviga. Koefitsiendid on esitatud koos 
usalduspiiridega (usaldusnivool 95%). 

Eesti rahvusest täiskasvanud hindavad oma teadmisi tööturust madalamalt kui muust rahvusest 
täiskasvanud (Joonis 14). Meeste hinnangud sotsiaalsele toele, karjäärikindlusele ja 
karjääriselgusele on madalamad kui naistel. Kõikide ametigruppide hinnangud karjääri 
kujundamise pädevusele on kõrgemad kui mittetöötavate inimeste vastavad hinnangud. 
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Tippspetsialistid hindavad kõiki pädevuse dimensioone kõrgemalt kui mittetöötavad. Ka 
ettevõtjad ja vabakutselised hindavad enamikke dimensioone kõrgemalt kui mittetöötavad. Vaid 
tööturuteadmiste hinnangutes ei ole nende vahel olulist erinevust. Keskastmespetsialistid 
hindavad mittetöötavatest kõrgemalt oma sotsiaalset tuge ja elukestvas õppes osalemist. 
Lihttöölised hindavad vaid elukestvas õppes osalemist kõrgemalt kui mittetöötavad. Vanuse 
kasvades muutuvad hinnangud teadmistele tööturust madalamaks. Sarnaselt noortele ei ole ka 
täiskasvanute karjääri kujundamise pädevuse hinnangutes seost elukoha regiooniga (Tallinn 
võrreldes ülejäänud Eestiga). 
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Küsitlused viidi läbi kahele sihtrühmale: 

1. 18–26aastased Eestis elavad noored 
2. 27–64aastased Eestis elavad täiskasvanud, sealhulgas 15–26aastaste laste vanemad 

Noorte küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil ning selleks koostati 
kaks valimit. Veebiküsitluse valim moodustati juhuvalikuga 18–26aastaste Turu-uuringute 
veebipaneeli andmetest. Telefoniküsitluse valim moodustati juhuvalikuga 18–26aastaste Eesti 
elanike andmetest. Rahvastikuregistrist telliti 8000 18–26aastase noore kontaktandmed (e-kirja 
aadressid ja telefoninumbrid). Tellitud valimist võeti kasutusele valim suurusega 4557 inimest 
(ülejäänud osa tellitud valimist jäi reservi). Kasutusele võetud valimis oli suurendatud meeste 
ning venekeelsete inimeste proportsiooni, et kompenseerida veebipaneeli valimis alaesindatud 
rühmi. 

Täiskasvanute küsitlus viidi läbi täielikult veebiküsitlusena, kasutades kontaktibaasina Turu-
uuringute veebipaneeli. Valim moodustati juhuvalikuga 27–64aastaste panelistide andmetest. 

Mõlemale sihtrühmale koostasime suures osas kattuvad küsimustikud. Küsimustikega hõlmame 
mõlemal sihtrühmal järgnevad teemad: 

1. enesehinnanguline karjääri kujundamise pädevuse test 
2. karjäärialase info ja nõustamise otsimine, allikad ja kättesaadavus 
3. karjääriteenuste vajadus, kasutamine ja hinnangud 

Noortel lisandub ka erialavaliku tegemise ning kooli karjäärialaste tegevuste teema. 
Täiskasvanutel lisandub tööandja toetuse küsimus ning eraldi küsimuste plokk 15–26aastaste 
laste vanematele sellest, milliseid karjääriteenuseid laps vajab, on kasutanud ja kuidas vanem 
neid hindab ning lapse erialavaliku tegemise teemaatika. 

Küsitlused viis Turu-uuringute AS läbi 2021. aastal veebruar-märts. Valimisse valitud noortele (nii 
veebipaneelis kui ka rahvastikuregistrist saadud kontaktid) ja täiskasvanutele saadeti e-kiri, mis 
teavitas ankeedi ligikaudsest pikkusest ning sisaldas linki küsitluskeskkonda. Iga vastaja link oli 
individuaalne, mis välistas võimaluse sama ankeeti täita mitu korda. Vastajail oli võimalik valida 
eesti- ja venekeelse ankeedi vahel. Rahvastikuregistrist saadud kontaktidele saadetud e-kirjas oli 
lisaks teave uuringust ja selle eesmärkidest ning uuringust keeldumise link, millele vajutades sai 
anda teada soovist uuringus mitte osaleda. 

Peale veebiküsitluse etapi lõppemist koguti puuduolev osa noorte ankeetidest telefoni teel. 
Telefoniküsitluse käigus võeti ühendust uuringukutse saanud inimestega, kes polnud ankeeti 
täitnud ega keeldumisest teada andnud. 
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Küsitlustöö käigus jälgiti valimi soolist, vanuselist, rahvuselist, hariduslikku ning regionaalset 
(regioon ja asulatüüp) proportsionaalsust. Telefoniküsitluses rakendati kvoote varasemates 
etappides alatäitunud rühmade – venekeelsed, maa-asulates elavad või madalama haridusega 
inimesed – kompenseerimiseks. 

Noorte küsitlusele oli kokku 1002 ning täiskasvanute küsitlusele 1003 vastajat, sh 292 
lapsevanemat, kellel on 15-26aastane laps. 

Selleks, et tasandada mudeli ning lõppvalimi erinevusi vastanute sotsiaal-demograafiliste 
tunnuste poolest, teostati andmete kaalumine. Kaalumisel võeti mudeli aluseks Eesti 
Statistikaameti andmed seisuga 01.01.2018 (hariduse kaalu osas võeti aluseks Turu-uuringute ASi 
Omnibussküsitluste andmed). 

Küsitlusandmete kaalumisel võeti arvesse järgnevad sotsiaal-demograafilised tunnused. 

Noored ja täiskasvanud 

• Rahvus ja piirkond (6 gruppi: eestlased/Tallinn; eestlased/Kirde-Eesti; eestlased/muu 
Eesti; muud rahvused/Tallinn; muud rahvused/Kirde-Eesti; muud rahvused/muu Eesti) 

• Regioon (NUTS 3) ja asulatüüp (linnaline/maaline) (11 gruppi: Tallinn; Põhja-Eesti/muu 
linnaline; Kirde-Eesti/linnaline; Kesk-Eesti/linnaline; Lääne-Eesti/linnaline; Lõuna-
Eesti/linnaline; Põhja-Eesti/maaline; Kirde-Eesti/maaline; Kesk-Eesti/maaline; Lääne-
Eesti/maaline; Lõuna-Eesti/maaline) 

• Haridus (2 gruppi: madalam kui kõrgharidus; kõrgharidus) 

Noored 

• Sugu ja vanus (8 gruppi: mehed vanuses 18–19; mehed vanuses 20–21; mehed vanuses 
22–23; mehed vanuses 24–26; naised vanuses 18–19; naised vanuses 20–21; naised 
vanuses 22–23; naised vanuses 24–26) 

Täiskasvanud 

• Sugu ja vanus (8 gruppi: mehed vanuses 27–35; mehed vanuses 36–45; mehed vanuses 
46–55; mehed vanuses 56–64; naised vanuses 27–35; naised vanuses 36–45; naised 
vanuses 46–55; naised vanuses 56–64) 

Kvantitatiivsete küsitlusandmete üldkogumile üldistava analüüsiga käib paratamatult kaasas 
statistiline ebakindlus, mille tähelepanuta jätmine päädib potentsiaalsete valede hinnangute ja 
tulemuste tõlgendamisega. Seetõttu arvestati määramatuse tasemega hinnangutes ja kõik 
tulemused esitatakse 95%-liste usalduspiiridega. Usalduspiirid võimaldavad teatud tõenäosusega 
hinnata valimi põhjal leitud hinnangute ning gruppidevaheliste erisuste kehtimist üldkogumis. 
Juhul, kui hinnangute usalduspiirid ei kattu või kattuvad väga vähesel määral (väiksemas ulatuses 
kui ca kolmandik), on erinevused hinnangute vahel statistiliselt olulised. 
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Käesolevas peatükis vaatame:  

• milliseid allikaid noored ja täiskasvanud teavad õpingute, elukutse ja töökoha valikute 
tegemisel info saamiseks  

• kui suur osa on infot viimasel kahel aastal otsinud  
• millistest allikatest on nad infot otsinud 

 

Nii noortel kui ka täiskasvanutel palusime nimetada asutusi ja veebilehti, kust neile teadaolevalt 
saab infot või nõustamist õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks. Tabel 11 toob välja 
noorte ja täiskasvanute vastused sageduse järjekorras koos osakaaluga kõigist sihtgrupi 
vastajatest (1002 noorest ja 1003 täiskasvanust), kuid tabelisse on kaasatud vaid need allikad, 
mida nimetas vähemalt 10 inimest. Kuigi erineva sagedusega, on nii noorte kui ka täiskasvanute 
seas kõige sagedamini spontaanselt nimetatud töötukassa, cvkeskus.ee, cv.ee, Rajaleidja, 
õppeasutused ja internet. Seejuures töötukassat nimetas info ja nõustamise allikana pea võrdne 
osakaal (36–37%) noortest ja täiskasvanutest. 

Tabel 11. Noorte ja täiskasvanute spontaanselt nimetatud asutused ja veebilehed, kust saab neile 
teadaolevalt infot ja nõustamist õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks (sagedusega 
minimaalselt 10) 

Noored (18–26a) Täiskasvanud (27–64a) 
  Sagedus % noortest   Sagedus % täiskasvanutest 
Töötukassa 367 37 Töötukassa 364 36 
cvkeskus.ee 232 23 cvkeskus.ee 175 17 
Õppeasutused (sh 
veebileht) 

224 22 cv.ee 94 9 

Rajaleidja 154 15 Õppeasutused (sh 
veebileht) 

91 9 

cv.ee 82 8 Rajaleidja 32 3 
Internet 53 5 Internet 26 3 
Innove 40 4 Google 23 2 
Facebook 33 3 Ajakirjandus 22 2 
Google 26 3 Töö(kuulutuste) 

portaalid 
21 2 

Linkedin 16 2 Facebook 20 2 
Karjääri- või 
nõustamiskeskus 

15 1 Ministeeriumid 18 2 

Teeviit 14 1 Ametialade 
ühendused või 
liidud 

12 1 

Sotsiaalmeedia 10 1 Innove 10 1 
 

RAKE 2011. aasta karjääriteenuste süsteemi uuringus paluti samuti vastajatel spontaanselt 
nimetada neile teadaolevaid allikaid, kust õpingute jätkamisel või elukutse valikul, tööle asudes 
või töökohta vahetades on võimalik saada informatsiooni ja nõustamist. 2011. aastal oli 15–
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64aaastaste hulgas spontaanselt enim nimetatud allikateks tööotsinguportaalid (34%), 
töötukassa (23%), internet (veebilehed, otsingumootorid, foorumid) (21%). Seega nii käesolevas 
kui ka eelnevas uuringus on enim nimetatud allikad sarnased. Kuna mõlemas uuringus oli küsimus 
esitatud avatuna ja vastusevariante ei olnud ette antud, ei saa võrrelda vastuste esinemise 
sagedust ega täpselt hinnata, kas ajaga on muutunud inimeste teadlikkus nendest infoallikatest.  

 

Viimase kahe aasta jooksul on otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks 
noored sagedamini kui täiskasvanud: täiskasvanutest ligikaudu pooled (ca 52%) on otsinud infot 
ning noortest ligikaudu 80% (Joonis 15). 

Joonis 15. Kas on viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 
*Küsitlustulemused on raportis esitatud 95%-liste usaldusvahemikena: see tähendab, et 95%-lise tõenäosusega 
jääb üldkogumi keskmine hinnang sellesse vahemikku (vt täpsemalt küsitluste metoodika LISA 2.1) 

Vanuse kasvades õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks infot otsinute osakaal 
oluliselt väheneb: 18–20aastastest otsis infot 85% (Joonis 16) ning 55–64aastastest vaid 
ligikaudu 36% (Joonis 17). 

Joonis 16. On viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks, 
vanusegruppide kaupa (% selle vanusegrupi noortest) 
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Joonis 17. On viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks, 
vanusegruppide kaupa (% selle vanusegrupi täiskasvanutest) 

 

 

Noorte hulgas on naised mõnevõrra sagedamini kui mehed otsinud viimase kahe aasta jooksul 
infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks (Joonis 18) 

Joonis 18. On viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks, 
soo järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanutel on info otsimine seotud tööstaatusega. Töötavatest on väiksem osakaal kui 
töötutest ja tööturul mitteaktiivsetest otsinud viimasel kahel aastal infot õpingute, elukutse või 
töökoha valikute tegemiseks (Joonis 19). 

Joonis 19. On viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks, 
tööstaatuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

 

Kuna õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks on viimase 2 aasta jooksul infot otsinud 
noortest suurem osakaal kui täiskasvanutest, on infoallikate lõikes samuti noorte hulgas infot 
otsinute osakaal suurem (Joonis 20). 
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Joonis 20. On viimase 2 aasta jooksul otsinud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks infot 
järgnevat tüüpi allikatest (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 

Peamisteks infoallikateks on asutused (haridus- ja noorte asutused, töökoht, töötukassa vms) ja 
veebilehed, mida sihtgrupi hulgas kasutatakse üldiselt sarnases mahus. Täiskasvanutest ligikaudu 
70–76% ning noortest 39–48% on õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks otsinud 
infot asutustest või veebilehtedelt. Üritustelt on noored ja täiskasvanud infot otsinud oluliselt 
vähem – ligikaudu kolmandik noortest ja kümnendik täiskasvanutest. 

Info saamiseks üritustel osalemine ja asutuste poole pöördumine erineb noorte hulgas töötamise 
ja õppimise järgi (Joonis 21). Töötavad noored on õpingute, elukutse või töökoha valikute info 
saamiseks osalenud üritustel vähem kui noored, kes õpivad või ei tööta ega õpi. Samuti on 
töötavad noored asutuste poole pöördunud info saamiseks mõnevõrra vähem kui noored, kes 
ainult õpivad või ei tööta ega õpi.  

Joonis 21. On viimase 2 aasta jooksul otsinud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks infot 
asutustest ja üritustelt, töö ja õppimise järgi (% 18–26a noortest) 

 

Asutustest ja üritustelt on otsinud infot 18–20aastased noored sagedamini kui 24–26aastased 
(Joonis 22). Seejuures on erinevus vanuse järgi suurim üritustel osalemises – 18–20aastastest on 
üritusel osalenud ca 55%, kuid 24–26aastastest ca 16%. 
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Joonis 22. On viimase 2 aasta jooksul otsinud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks infot 
asutustest ja üritustelt, vanuse järgi (% selle vanusegrupi noortest) 

 

Täiskasvanutest on õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel infot otsinud asutustest, 
veebilehtedelt ja üritustelt enamjaolt töötud tööotsijad (Joonis 23). 

Joonis 23. On viimase 2 aasta jooksul otsinud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks infot 
asutustest ja üritustelt, tööstaatuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Asutustest ja veebilehtedelt info otsimine täiskasvanute hulgas vanuse kasvades väheneb (Joonis 
24). 
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Joonis 24. On viimase 2 aasta jooksul otsinud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks infot 
asutustest ja üritustelt, vanuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Järgnevalt vaatame infoallikaliigiti, millised konkreetseid allikaid on noored ja täiskasvanud 
viimase 2 aasta jooksul kasutanud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel. 

Asutused, kust on noored viimase 2 aasta jooksul õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks infot otsinud, on kõige sagedamini töötukassa ning kõrgkoolid (Joonis 25). Mõlemast 
asutusest on ligikaudu 40% noortest infot otsinud. Põhikoolist, keskkoolist, gümnaasiumist, 
kutsekoolist ja oma töökohast on infot otsinud viiendik noortest. 

Töötukassast on ka täiskasvanud kõige sagedamini infot otsinud, kuid osakaal on mõnevõrra 
väiksem, ligikaudu 30%. Põhikoolist või gümnaasiumist infot otsinuid oli täiskasvanute hulgas 
vaid mõned üksikud, kuid kutsekoolist ja kõrgkoolist otsis infot iga kümnes täiskasvanu. Sama 
paljud täiskasvanud otsisid infot ka oma töökohast.  
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Joonis 25. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatest asutustest (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 

Sarnaselt käesolevale uuringule oli ka 2011. aasta karjääriteenuste süsteemi uuringus 15–64a 
elanikud kõige sagedamini pöördunud karjääriinfo saamiseks töötukassa poole. 15–26a 
üldharidus- ja kutsekoolide õpilaste hulgas aga oli töötukassa poole pöördunute osakaal väike 
ning nende kasutatud infoallikad varieeruvamad. Asutustest pöördusid õpilased enim oma kooli 
töötajate ning noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste poole, kuid ka nende osakaal oli väike (ca 
5–7%).  

Töötukassast on viimase kahe aasta jooksul infot otsinud sagedamini noored, kes ei tööta ega õpi 
(Joonis 26). Samas on ka töötavate ja/või õppivate noorte hulgast küllaltki suur osa (25–47%) 
otsinud töötukassast infot õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks.  

Joonis 26. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks töötukassast, töö ja õppimise staatuse järgi (% 18–26a noortest) 
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Täiskasvanute hulgas töötukassast on viimase 2 aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse 
või töökoha valikute tegemiseks pigem need täiskasvanud, kes on töötud ja otsivad tööd (ca 85%) 
(Joonis 27). Töötavate ja tööturul mitteaktiivsete hulgas on töötukassast infot otsinuid ligikaudu 
neljandik. Seos töötukassast info otsimise ja tööstaatuse vahel ilmnes ka 2011. aasta uuringus, 
kus 15–64a hulgas oli keskmisest sagedamini infot otsinud töötud või tööotsijad. 

Joonis 27. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks töötukassast, tööstaatuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Kuna see, millisel haridustasemel noor õpib, on suuresti seotud tema vanusega, on ka 
ootuspärane, et 18–20aastaste hulgas on gümnaasiumist infot otsinuid enam kui vanemate 
hulgas (Joonis 28). Samuti vanuse kasvades noorte hulgas tööl käivate osakaal kasvab ja seetõttu 
on 21–26aastaste seas suurem osakaal kui 18–20aastaste seas neid, kes otsisid infot oma 
töökohast.  

Joonis 28. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatest asutustest, vanusegruppide järgi(% selle vanusegrupi noortest) 

 

Täiskasvanute hulgas on vanuse järgi erinevus kõrgkoolist infot otsinute osakaalus nii, et 
nooremad on kõrgkoolist otsinud infot sagedamini kui vanemad (Joonis 29). 
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Joonis 29. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks kõrgkoolist, vanusegruppide järgi (% sellest vanusegrupist) 

 

Koolidest info otsimine noorte hulgas on seotud sellega, millisel haridustasemel praegu õpitakse. 
Õppivad noored otsivad üldjuhul infot selle haridustaseme asutusest, kus nad hetkel õpivad või 
siis taseme võrra kõrgemast haridusasutusest (Joonis 30). See tähendab, et gümnaasiumis õppivad 
otsisid sagedamini infot gümnaasiumist ja kõrgkoolist, kõrgkoolis õppivad otsisid infot enamasti 
kõrgkoolist ning kutsekoolis õppivad otsisid infot kutsekoolist.  

Joonis 30. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatest asutustest, haridustaseme järgi, kus noor hetkel õpib (% 18–26a noortest, kes 
õpivad) 

 

Noorte ja täiskasvanute seas on õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel info otsimiseks 
enim kasutatud veebilehed: tööotsinguportaalid (nt CV-online ja CV Keskus) ja töötukassa 
veebileht (Joonis 31). Mõlemast on aga infot otsinute osakaal noorte hulgas suurem kui 
täiskasvanute hulgas. Tööotsinguportaalidest on infot otsinud ligikaudu 65% noortest ja 35% 
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täiskasvanutest, töötukassa veebilehelt 40% noortest ja 27% täiskasvanutest. Noortest on 
küllaltki suur osa, ligikaudu viiendik, otsinud infot ka rajaleidja.ee veebilehelt. Kõiki teisi uuringus 
käsitletud veebilehti on kasutanud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel info 
otsimiseks noortest ja täiskasvanutest kümnendik või vähem.  

2011. aasta karjääriteenuste süsteemi uuringus olid samuti tööotsinguportaalid ühed kõige 
sagedamini kasutatud karjääriinfoallikad 15–64aastaste hulgas. 15–26aastaste üldharidus- ja 
kutsekoolide õpilaste hulgas oli eelnevas uuringus tööotsinguportaalidega sama suures mahus 
kasutatud ka Rajaleidja karjääriportaali. 

Joonis 31. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatelt veebilehtedelt (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 

Noorte seas töötukassa veebilehelt infot otsinud sagedamini noored, kes ei tööta ega õpi (Joonis 
32). 

Joonis 32. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks töötukassa veebilehelt, töötamise ja õppimise järgi (% 18–26a noortest) 
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Täiskasvanute hulgas ilmneb veebilehtedelt info otsimises erisusi vaid tööstaatuse järgi ja seda 
vaid tööotsinguportaalide ja töötukassa veebilehe puhul (Joonis 33). Töötud ja tööd otsivad on 
nendelt veebilehtedelt viimase 2 aasta jooksul otsinud infot oluliselt sagedamini kui töötavad või 
tööturul mitteaktiivsed. 

Joonis 33. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatelt veebilehtedelt, tööstaatuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Noorte hulgas erineb veebilehtedelt info otsimine ka rahvuse järgi – eesti rahvusest noortest 
suurem osa kui muust rahvusest noortest on viimase kahe aasta jooksul otsinud infot Rajaleidja 
ja Teeviit veebilehelt (Joonis 34). 

Joonis 34. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatelt veebilehtedelt, rahvuse järgi (% 18–26a noortest) 

 

Rajaleidja ja töötukassa veebilehelt õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
otsimine on mõneti seotud noore haridustasemega nii, et Rajaleidja veebilehelt infot otsinute 
osakaal haridustaseme kasvades väheneb ning töötukassa lehelt on alg- kuni kutseharidusega 
noored infot otsinud sagedamini kui kõrgharidusega noored (Joonis 35).  
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Joonis 35. On viimase kahe aasta jooksul otsinud infot õpingute, elukutse või töökoha valikute 
tegemiseks järgnevatelt veebilehtedelt, kõrgeima lõpetatud haridustaseme järgi (% 18–26a noortest) 

 

Üritustel osalenuid õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemise info saamiseks on noorte ja 
täiskasvanute seas vähe (Joonis 36). Otse asutustega kontakteerumist või veebilehti kasutatakse 
võrreldes üritustel osalemisega infoallikana oluliselt rohkem. Üritustest enim on viimase kahe 
aasta jooksul osaletud lahtiste uste päevadel kutsekoolides ja ülikoolides ning seda pigem noorte 
seas (ca 25%). Info ja teabemessil „Intellektika“, töötukassa töö- ja karjäärimessil ning oskuste 
festivalil „Noor meister“ osales viimsel kahel aastal kümnendik või vähem noori ja täiskasvanuid.  
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Joonis 36. On viimase kahe aasta jooksul õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemise jaoks info 
saamiseks osalenud järgnevatelt üritustel (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 

Kuna täiskasvanute hulgas on üritustel osalenuid vähe, ei saa tuvastada statistiliselt olulisi 
seoseid üritustel osalemise ja täiskasvanute tausta iseloomustavate sotsiaal-demograafiliste 
näitajate vahel. Küll aga on noorte hulgas mõned erinevused vanuse ning töötamise ja õppimise 
järgi. Noorte hulgas on lahtiste uste päevadel kutse- või ülikoolides osalenud õppivad, 
samaaegselt töötavad ja õppivad ning mitte töötavad ja mitte õppivad noored veidi sagedamini 
kui noored, kes ainult töötavad (Joonis 37). Töötukassa töö- ja karjäärimessil on töötavatest 
noortest sagedamini osalenud noored, kes samaaegselt töötavad ja õpivad või noored, kes ei tööta 
ega õpi. 

Joonis 37. On viimase kahe aasta jooksul õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemise jaoks info 
saamiseks osalenud järgnevatelt üritustel (% 18–26a noortest) 

 

Kokkuvõttes õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel infoallikatena nimetasid noored 
ja täiskasvanud spontaanselt kõige sagedamini: töötukassa, cvkeskus.ee, cv.ee, Rajaleidja, 
õppeasutused ja internet. Viimase kahe aasta jooksul on otsinud infot õpingute, elukutse või 
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töökoha valikute tegemiseks täiskasvanutest 52% ning noortest ligikaudu 80%. Kuna õpingute, 
elukutse või töökoha valikute tegemiseks otsitakse infot olukordades, kui selliseid valikuid on 
vaja teha, on ootuspärane, et nooremad on infot otsinud sagedamini ning et täiskasvanute seas 
on otsinud infot sagedamini need, kes on töötud ja otsivad tööd või on tööturul mitteaktiivsed. 

Peamisteks infoallikateks on asutused ja veebilehed, kust on õpingute, elukutse või töökoha 
valikute tegemiseks infot otsinud 70–76% täiskasvanutest ning 39–48% noortest. Üritustelt 
otsitakse karjäärialast info oluliselt harvemini – ligikaudu kolmandik noortest ja kümnendik 
täiskasvanutest. Asutused, kust on kõige sagedamini otsitud infot, on töötukassa ja kõrgkoolid. 
Info saamiseks kasutati veebilehtedest enim tööotsinguportaale ja töötukassa veebilehte. 
Sealjuures töötukassa lehelt on infot otsinud nii noorte kui ka täiskasvanute seas sagedamini 
need, kes ei tööta ega õpi. Üritustel on info saamiseks osaletud kõige enam lahtiste uste päevadel 
kutsekoolides ja ülikoolides.  

 

 

Teenuste kasutamine sõltub eelkõige sellest, kas ja kui palju neid vajatakse. Karjääriteenuste 
vajaduse esinemist küsisime käesolevas uuringus nii noortelt kui ka täiskasvanutelt. Lisaks 
küsisime täiskasvanutelt, kellel on laps vanuses 15–26aastat, kas lapsel on teenust vaja.  

Vähemalt üht uuringus nimetatud karjääriteenustest vajas täiskasvanutest 64–70% ning noortest 
ligikaudu 10 protsendipunkti enam ehk 81–86%. Seega absoluutarvudes vajab enda hinnangul 
mõnda karjääriteenust ligikaudu 440–480 tuhat 27–64aastast täiskasvanut ning 92–98 tuhat 
18–26aastast noort. Siinkohal tuleb aga arvestada, et tegemist on maksimaalse 
enesehinnangulise teenust vajavate arvuga ning inimeste arv, kes tegelikult pakutavaid teenuseid 
ka kasutaks, on tõenäoliselt väiksem. Sellele viitab asjaolu, et kuigi karjääriteenuseid hetkel Eestis 
pakutakse, siis viimase 2 aasta jooksul on enda hinnangul vähemalt üht karjääriteenust kasutanud 
vaid 54–60% noortest ja 22–25% täiskasvanutest (vt LISA 2.3.2 Teenuste kasutamine). 
Ootuspäraselt erineb teenuste vajadus tööstaatuse lõikes. Töötavad noored vajavad 
karjääriteenuseid oluliselt vähem kui õppivad või sellised, kes ei tööta ega õpi (Joonis 38).  

Joonis 38. Vähemalt ühte karjääriteenust vajajate osakaal noorte seas (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanutel on erinevus töötavate ja mittetöötavate vahel veel suurem, vähemalt ühte teenust 
vajavate osakaalu erinevus tööstaatuse gruppide vahel on vähemalt 7 pp (Joonis 39). 
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Joonis 39. Vähemalt ühte karjääriteenust vajajate osakaal täiskasvanute seas (% 27–64a 
täiskasvanutest) 

 
Karjääriteenuste lõikes on noorte ja täiskasvanute teenuste vajadus suhteliselt sarnane, enamike 
karjääriteenuste vajajate osakaal ei erine statistiliselt oluliselt (Joonis 40). Nii noored kui ka 
täiskasvanud vajavad kõige enam töökogemust teda huvitaval erialal, kuid noored oluliselt 
sagedamini (73%) kui täiskasvanud (54%). Noorte hulgas järgneb veidi enam kui pooltel (55%) 
vajadus töövarjutamise võimaluseks, kuid täiskasvanute hulgas esineb sama vajadust ligikaudu 
kolmandikul (35%).  

Eelnevas karjääriteenuste süsteemi uuringus (RAKE 2011) uuriti karjääriteenuse vajadust 
käesolevast uuringust oluliselt erinevate ankeediküsimustega, mistõttu teenuste vajaduse 
muutust otseselt hinnata on keeruline. 2011. aasta uuringus selgus, et vähemalt üht 
karjääriteenust vajas 15–64aastastest elanikest 54%, mis on väiksem osakaal kui käesolevas 
uuringus noortest ja täiskasvanutest (81–86% ja 64–70%). Selle põhjuseks on aga tõenäoliselt 
küsimuse ülesehituse erinevus. Käesolevas uuringus oli teenuste etteantud nimekiri oluliselt 
laiem kui eelnevas uuringus ja puudutas lisaks tööturu ja õppimisvõimaluste ning enda huvide, 
võimete, oskuste hindamise temaatikale ka muid teenuseid nagu töövarjutamine, praktiline 
kogemus, tööle ja kooli kandideerimine ja karjääriplaani koostamine. Seetõttu ei saa öelda, et 
teenuste vajadus oleks ajaga kasvanud, vaid näeme, et vaadates karjääriteenuseid laiemalt, siis 
on kokku suurem osa inimestesi, kes mõnda karjääriteenust vajaks. Teenust vajavate osakaalus 
eraldi teenuste lõikes, mida eelnevas uuringus käsitleti (info tööturu võimalustest ja nõuetest, 
info õppimis- ja koolitusvõimalustest, õpetus ja nõustamine enda huvide, võimete, oskuste ja 
võimaluste hindamiseks), ei ole samuti märgata, et vajadus oleks ajaga oluliselt muutunud. 
Sealjuures ei saa aga täpset teenust vajavate osakaalude võrdlust teha, sest uuringutes oli 
küsimusel erinev vastuste skaala.  
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Joonis 40. Karjääriteenust vajajate osakaal täiskasvanute ja noorte seas (% 18–26a noortest ja 27–64a 
täiskasvanutest) 

 

Käesolevas uuringus on teenuste vajaduses noorte ja täiskasvanute hulgas erisusi sotsiaal-
demograafiliste näitajate lõikes. Noorte hulgas erineb vanuse järgi kolme teenuse vajadus. 
Nõustamist kooli või tööle kandideerimiseks, võimalust olla töövari ning võimalust saada 
praktilist töökogemust vajavad enda hinnangul 18–20aastased mõnevõrra enam kui 24–
26aastased (Joonis 41).  
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Joonis 41. Karjääriteenust vajajate osakaal noorte seas vanuse järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanute seas on vanuse järgi teenuse vajaduse erisus kõigis uuringus nimetatud teenustes 
nii, et eristub vanim, 55–64aastaste vanusegrupp, kus on teenuste vajadus noorematega 
võrreldes väiksem (Joonis 42). Huvitaval erialal töökogemuse saamise vajaduses eristub veel ka 
noorim 27–35aastaste vanusegrupp, kus vajadus teenuse järele on teistest vanusegruppidest 
mõnevõrra suurem. Vähemalt üht karjääriteenust vajab 55–64aastastest 41–55%. 
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Joonis 42. Karjääriteenuste vajajate osakaal täiskasvanute seas vanuse järgi (% 27–64a 
täiskasvanutest) 
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Noorte hulgas tunnetavad naised kõiki uuringus käsitletud teenuste vajadusi enam kui mehed 
(Joonis 43). Täiskasvanute seas seevastu ühelgi teenusel soolist erinevust ei tuvastatud. 

Joonis 43. Karjääriteenuste vajajate osakaal noorte seas soo järgi (% 18–26a noortest) 

 

Noorte seas erineb mitme teenuse vajadus haridustasemete lõikes (Joonis 44). Kooli või tööle 
kandideerimise nõustamise vajadus on suurem madalama haridustasemega noortel. Õppimis- ja 
koolitusvõimaluste nõustamist vajavad kõrgharidusega noored veidi vähem kui sellest madalama 
haridustasemega noored. Töövarjuks olemise ning erialase praktilise kogemuse vajadus on 
üldkeskharidusega noorte hulgas veidi enam levinud kui kõrgharidusega noorte hulgas. 
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Joonis 44. Karjääriteenuste vajajate osakaal noorte seas haridustaseme järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanute hulgas on erisus vaid kõrghariduse ja kesk- või kutsehariduse lõikes. 
Kõrgharidusega täiskasvanute vajadus on kesk- või kutseharidusega täiskasvanutest väiksem 
kolmel karjäärialasel teenusel: tööle või kooli kandideerimise nõustamine, töövarjutamine, 
õppimis- ja koolitusvõimaluste nõustamine (Joonis 45).  
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Joonis 45. Karjääriteenuste vajajate osakaal täiskasvanute seas haridustasemete lõikes (% 27–64a 
täiskasvanutest) 

 

Mitmete karjäärialaste nõustamisteenuste vajadus on teiste Eesti piirkondadega võrreldes suurem 
Kirde-Eestis (Joonis 46). 

Joonis 46. Karjääriteenuste vajajate osakaal täiskasvanute seas elukoha regiooni järgi (% 27–64a 
täiskasvanutest) 

 

  



 NOORTE JA TÄISKASVANUTE KÜSITLUS | KARJÄÄRITEENUSTE VAJADUS, KASUTAMINE JA HINNANGUD 

  102 

Noorte seas eristub Kirde-Eesti teistest piirkondadest suurema teenust vajavate osakaalu poolest 
vaid nõustamises tööle või kooli kandideerimiseks (Joonis 47).  

Joonis 47. Karjääriteenuste vajajate osakaal noorte seas NUTS3 piirkondade lõikes (% 18–26a noortest) 

 

Tõenäoliselt tuleneb Kirde-Eesti suurem karjääriteenuste vajadus nii noorte kui ka täiskasvanute 
keeleoskusest. Kodune keel selgitab suure osa samade teenuste vajaduse erinevusest noorte ja 
täiskasvanute hulgas (Joonis 48 ja Joonis 49). Samuti tõid venekeelsed küsitlusele vastajad 
täiendavate kommentaaridena välja abivajaduse eesti keele omandamisel. 

Noorte seas nõustamist tööle või kooli kandideerimiseks, tööturu võimalustest ja nõuetest ning 
õppimis- ja koolitusvõimalustest vajavad veidi enam need noored, kelle kodus eesti keelt ei 
räägita (Joonis 48).  

Joonis 48. Karjääriteenuste vajajate osakaal noorte seas koduse keele lõikes (% 18–26a noortest) 

 

Ka täiskasvanutel esineb koduse keele lõikes erinevusi osa karjääriteenuste vajamises (Joonis 49) 
ja nagu noortelgi, vajavad teenust enam need, kelle kodus eesti keelt ei räägita. Samuti kattuvad 
need erinevused teenuseti suures osas nendega, mida Kirde-Eesti elanikud vajavad rohkem. 
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Joonis 49. Karjääriteenuste vajajate osakaal täiskasvanute seas koduse keele lõikes (% 27–64a 
täiskasvanutest). 

 

Nii noortel kui ka täiskasvanutel, kes märkisid, et vajavad mõnda muud nõustamist või abi, paluti 
vaba vastusena oma vajadust kirjeldada. Nii noored kui ka täiskasvanud tõid välja vajadust 
psühholoogilise nõustamiste järele.  

Psühholoogilist abi. Keskkooli lõpul on nii palju valikuid, ning see tekitab väga palju stressi. 
Oleks tore, kui saaks kellegagi rääkida lihtsalt elamisest ja oludest, mitte sellest kelleks 
pead/võiksid saama, ja mida ühiskond sinult ootab. Minul polnud keskkooli lõpul õrna aimugi, 
milleks ma üldse kõlban, ja kas on üldse mõtet elada sellises maailmas, kus sinult nii palju 
oodatakse. Haridussüsteem pidevalt surub peale, et peab edasi õppima, kuid kooli kõrvalt ei 
jää piisavalt aega, et leida enda sees see tõeline kirg.” 

Vene keeles vastajate seas tunti mõnel juhul puudust ka keelelisest abist. 

„…keeleõpet ja abi dokumentide täitmisel eesti keeles.  

Muude vajatavate teenuste seas mainiti ka ettevõtlusalast nõustamist, nõustamist ümberõppe 
asjus, juriidilist nõustamist, töö- ja pereelu ühitamise alast ja töö sobivuse alast nõu. 

Noortelt ja täiskasvanutelt, kes ühtegi uuringus nimetatud karjääriteenust ei vajanud, uurisime, 
mis põhjusel nad teenuseid ei vaja. Noortest ligikaudu 14–19% ja täiskasvanutest 30–36% ei vaja 
karjääriteenuseid. Nii noorte kui ka täiskasvanute seas on peamiselt põhjuseks: ma ei tee praegu 
selliseid valikuid ja oskan ja saan ise oma valikud tehtud (Joonis 50). Täiskasvanutel on oluliselt 
sagedamini kui noortel põhjuseks, et ei tee praegu selliseid valikuid (56% täiskasvanutest ja 31% 
noortest). Noorte hulgas seevastu on sagedasem põhjus, et oskab ja saab ise oma valikuid teha 
(vastavalt 75% ja 55%). Ca 3–13% noortest ja täiskasvanutest leidis, et sellist abi nagu nad 
vajavad ei pakuta.  
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Joonis 50. Põhjused, miks karjääriteenuseid ei vajata noortel ja täiskasvanutel (% neist, kes vastasid, et 
ei vaja karjääriteenuseid) 

 

Täiskasvanutelt, kellel on 15–26aastaseid lapsi, uurisime nende hinnanguid oma lapse 
karjääriteenuste vajadusele. Lapsevanemate vaatest on noorte teenuste vajadus laialdane (Joonis 
51). Teenuseti on vajadus küllaltki sarnane jäädes vahemikku 35–71% ning ei eristu selgelt ühtegi 
teenust, mille vajadus oleks domineeriv. Lapsevanemate hinnangud 15–26aastaste laste 
teenuste vajadusele on sarnased 18–26aastaste noorte endi hinnangutega. 

Mõned lapsevanemad tõid lisaks küsimustikus märgitud teenustele välja, et lapsel oleks vaja infot 
ja nõustamist erivajadustega inimeste võimaluste teemal; mõista töö ja töötamise olemust; tuge 
valikute tegemisel ja saada infot õppeainete seosest võimalike erialadega ja milliste oskuste ja 
teadmistega inimesi tööandjad otsivad.  
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Joonis 51. Lapsevanemad, kelle arvates laps vajab järgnevaid karjääriteenuseid (% 27–64a 
täiskasvanutest, kellel on 15–26aastane laps) 
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Lapsevanemate hinnangute järgi enamiku uuringus käsitletud teenuste vajadus on töötavate 
noortega võrreldes suurem noortel, kes tööl ei käi (Joonis 52).  

Joonis 52. Lapsevanemad, kelle arvates laps vajab järgnevaid karjääriteenuseid, lapse tööstaatuse järgi 
(% 27–64a täiskasvanutest, kellel on 15–26aastane laps) 

 

Praktilise töökogemuse vajaduses ilmneb erisus lapse vanuse järgi. Kuna alaealised noored 
enamasti omandavad alles põhiharidust, siis on mõistetav, et 15–17aastaste noorte vanemad 
arvavad 18–26aastaste noorte vanematest harvem, et nende lapsele on vaja võimalust saada 
praktilist töökogemust ennast huvitaval erialal (Joonis 53).  
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Joonis 53. Lapsevanemate arvates oma lapse karjääriteenuste vajamise osakaal lapse vanusegrupi 
lõikes (% 27–64a täiskasvanutest, kes on lapsevanemad). 

 

Lapsevanematelt, kellel on 15–26aastane laps, uurisime lisaks lapse vajadustele seda, kas ja 
millist abi vanemad ise vajaksid, et oma lapse karjäärivalikuid toetada. Lapsevanematest 52–63% 
vajab nõustamist või infot, et oma last valikute tegemisel toetada ning 37–48% tunneb, et ei vaja 
oma lapse õpingute, eriala või töökoha valikute tegemise toetamisel infot ega nõustamist.  

Lapsevanemate vajadused on varieeruvad ning ei eristu ühtegi vajadust, mida esineks teistest 
oluliselt rohkem (Joonis 54).  

Joonis 54. Lapsevanema vajadused lapse karjäärivalikute toetamisel (% lapsevanematest, kellel on 15–
26a laps) 

 

Alaealiste ehk 15–17aastaste noorte vanemad vajavad täisealiste noorte vanematest veidi enam 
infot õppimisvõimalustest (Joonis 55).  
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Joonis 55. Lapsevanema vajadused lapse karjäärivalikute toetamisel lapse vanusegrupi kaupa (% 
lapsevanematest) 

 

Eesti rahvusest lapsevanemate seas on võrreldes muu rahvusega mõnevõrra väiksem vajadus 
saada lapse toetamiseks infot või nõustamist õppimisvõimalustest ning tööturu võimalustest ja 
nõuetest (Joonis 56). Erinevuste põhjused ei ole aga selged. Muust rahvusest vanemate suurem 
vajadus võib olla seotud kultuuriliste erisustega või tingitud sellest, et valdav osa infost on eesti 
keeles ning muus keeles infot pole piisavalt. Samuti võib erinevus olla tingitud teiste 
taustategurite koosmõjust rahvusega. 

Joonis 56. Lapsevanema vajadused lapse karjäärivalikute toetamisel rahvuse lõikes (% 
lapsevanematest) 

 

Asulatüübi järgi ilmneb, et linnalistes asulates elavad lapsevanemad tunnetavad enam vajadust 
tööturu võimaluste ja nõuete ning õppimisvõimaluste info järgi (Joonis 57). Küsitlustulemuste 
alusel selle erisuse põhjused ei selgu. Asulatüübi järgi vajaduste erisus võib olla tingitud muude 
taustategurite koosmõjust, aga põhjuseks võib olla ka see, et linnalistes asulates on noortel 
valikuvõimalusi rohkem ja laiemalt, mistõttu võivad vanemad vajada enam tuge, et aidata lapsel 
teha õigeid valikuid.  

Joonis 57. Lapsevanema vajadused lapse karjäärivalikute toetamisel elukohatüübi lõikes (% 
lapsevanematest) 
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Lisaks palusime lapsevanematel vabas vormis kirjeldada, millisest infost või nõustamisest lapse 
õpingute, eriala või töökoha valikul nad on lapsevanemana puudust tundnud. Osa 
lapsevanematest ei osanud välja tuua, millest nad puudust tunnevad, või märkisid, et neil info või 
nõustamise puudust ei ole. Neist, kes mingist infost või nõustamisest puudust tunnevad, tõid 
paljud välja vajaduse saada selgemalt, lihtsamalt ja koondatumalt infot lapse 
õppimisvõimalustest ja erinevatest erialadest.  

„Ei ole ühist haridusportaali, kus oleksid loetletud koolid valdkonnapõhiselt.“ 

„Võiks ilmuda mingi infoleht, kus sees kõik koolid, kus tegeletakse erinevate erialade 
õpetamisega.“ 

Lisaks tuntakse puudus infost või nõustamisest, mis seostaks erialad töö võimalustega tulevikus. 
Lapsevanemad soovivad oma laste paremaks toetamiseks, et neil oleks ülevaade, millist tööd laps 
saab omandatud erialal teha ning millised on tööturu trendid ja võimalused erinevatel erialadel. 

„Valitud eriala võimalused ja perspektiiv tulevikus.“ 

„Töökohtade ülevaade erialast lähtuvalt.“ 

Lapsevanemad tunnevad ka, et pealiskaudne erialade tutvustamine noortele ei taga, et noor teeb 
enda jaoks õige valiku ning noor võib olla liigselt mõjutatud koolide reklaamist, eakaaslastest 
jms. 

„Enamik noortest valib kutsekooli sõpradega seltsis ja täiesti huupi. Otsuste tegemine reklaami 
toel on samaväärne sõpradega koos ühte kutsekooli minekuga - see viimane on ühiskonnale 
odavam. Reaalselt valitakse elukutse mõningase töökogemuse omandamise järel vanuses 25+. 
Missugust tööd eelnevalt tehakse - see sõltub mitte nõustajatest, vaid juhusest!!!“ 

Puudusi nähakse ka olemasolevates nõustamise teenustes ning oodatakse, et noortele pakutavad 
teenused oleksid sisukamad ja individuaalsemad. 

„Korralikust nõustajast. Keskusi on, aga nende rahastus on projektipõhine ja kõik nõustajad ei 
sobi kõikide õpilastega. Puudub individuaalne lähenemine.“ 

„Küll aga oli ebapiisav lapse nõustamine töötukassa poolt (küll juba mitmeid aastaid tagasi). 
Kui isik ei ole ise esile- ega pealetükkiv, siis kogu nõustamine oli see, et nõustaja trükkis 
paberkujul välja tööpakkumised ning andis need kodus läbitöötamiseks kaasa.“ 

Oma lapse toetamisel vajaksid lapsevanemad ka infot ja nõustamist, kuidas last motiveerida, 
toetada ja suunata. 

„Kuidas psühholoogiliselt õigesti lapsele läheneda oma soovitustega.“ 

„Õige motivatsioon ja suunamise oskus“ 

 

Karjääriteenuste kasutamine on enesehinnangulisest teenuste vajadusest oluliselt väiksem. Kui 
vähemalt üht karjääriteenust enda hinnangul vajab 64–70% täiskasvanutest (vt LISA 2.3.1 
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Teenuste vajadus), siis viimase kahe aasta jooksul on mõnda karjääriteenust kasutanud vaid 22–
25% täiskasvanutest. Samuti noorte hulgas on enesehinnanguline karjääriteenuse vajadus 81–
86%il noortel, kuid vähemalt üht karjääriteenust on kasutanud 54–60% noortest. Suur erinevus 
teenuste enesehinnangulise vajaduse ja tegeliku kasutamise vahel võib olla tingitud paljudest 
erinevatest põhjustest alates motivatsiooni või aja puudusest teenusele jõudmiseks, vähesest 
teadlikkusest pakutavatest teenustest kuni sobivad teenuse puudumiseni.  

Teenuseid kasutanud noored ja täiskasvanud on valdavalt kasutanud 1–2 teenust. 
Karjääriteenuste kasutajaid on noorte seas võrreldes täiskasvanutega rohkem (Joonis 40). Noorte 
hulgas on enim kasutatud teenusena ettevõtete külastusi või kohtumised tööandjatega (ca 39%), 
seejärel individuaalset karjäärinõustamist või -info vahendamist (ca 23%) ning grupis 
karjäärinõustamist või -info vahendamist (ca 15%) (Joonis 58). Täiskasvanute seas on samuti need 
kolm teenust kõige enam kasutatud, kuid noortega võrreldes oluliselt vähemal määral – 
ettevõtete külastuste või tööandjatega kohtumiste ning individuaalse karjäärinõustamise või -
info vahendamise teenust on kasutanud ligikaudu 13% täiskasvanutest ning grupis nõustamist 
või info vahendamist ca 6%.  

Muud karjääriteenust kasutasid vaid mõned noored ja täiskasvanud. Muude teenuste hulgas toodi 
välja: töötukassa psühholoogiline nõustamine, tööpraktika, Tallinna Tehnikaülikooli karjäärimess 
Võti Tulevikku, konsultatisoon programmeerimine, tasuline karjääri coaching, cv koostamine. 

Joonis 58. Karjääriteenuste kasutamine viimase kahe aasta jooksul (% 18–26a noortest ja 27–64a 
täiskasvanutest)  

 

Noorte seas on mõne karjääriteenuse kasutamine vanuse järgi 18–20aastaste hulgas veidi 
levinum kui vanemate hulgas. Teenused, milles eristub statistiliselt oluliselt noorim vanusegrupp 
teistest, on: kandideerimisvestluse harjutamine, karjääripäev, grupis karjäärinõustamine ja 
ettevõtete külastus (Joonis 59). Täiskasvanute seas ei olnud karjääriteenuste kasutamises erisust 
vanusgruppide vahel. 
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Joonis 59. Karjääriteenuste kasutamine viimase kahe aasta jooksul vanusegruppide lõikes (% 18–26a 
noortest) 

 

Kirde-Eestis on Põhja- ja Lõuna-Eestiga võrreldes noortest veidi suurem osakaal kasutanud 
individuaalset ja grupiviisilist karjäärinõustamist või -info vahendamist (Joonis 60), viimast 
teenust on Kirde-Eestis kasutatud rohkem ka Kesk-Eestist. 

Joonis 60. Karjääriteenuste kasutamine viimase kahe aasta jooksul piirkonna lõikes (% 18–26a 
noortest) 

  

Karjääriteenuseid on töötavad täiskasvanud kasutanud üldiselt vähem kui töötud tööotsijad ja 
tööturul mitteaktiivsed (Joonis 61). Suurim erinevus tööstaatuse lõikes on individuaalses 
karjäärinõustamises, mida kasutanuid on enim töötute tööotsijate seas (ca 45%) ja seejärel 
tööturul mitteaktiivsete (ca 20%) seas, töötavatest kasutas aga seda teenust kümnendik (ca 10%). 
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Joonis 61. Karjääriteenuste kasutamine viimase kahe aasta jooksul tööstaatuse lõikes (% 27–64a 
täiskasvanutest) 

 

Ligikaudu poolte (41–53%) 15–26a laste vanemate hinnangul on tema laps on kasutanud 
vähemalt üht uuringus käsitletud karjääriteenust. Kui aga jätame välja alaealiste ehk 15–
17aastased laste vanemad, siis on 42–57% lapsevanemate hinnangul nende 18–26a laps 
kasutanud vähemalt üht teenust ja see ei erine 18–26aastaste noorte endi hinnangutest (54–
60% noortest on enda hinnangul vähemalt üht teenust kasutanud). 

Laste hulgas kasutatud teenused on väga varieeruvad, teenuseti on ligikaudu 6–32% 
lapsevanemate hinnangul tema laps teenust kasutanud (Joonis 62).  
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Joonis 62. Karjääriteenuste kasutamine noorte seas lapsevanema vaatest (% täiskasvanutest, kellel on 
15–26aastane laps). 

 

Lapsevanematelt, kelle hinnangul laps küll mõnda teenust vajab, kuid ei ole seda kasutanud, 
uurisime, mis on lapsevanemate arvates selle põhjuseks. Sageli tõid lapsevanemad põhjenduseks, 
et nende hinnangul on lapse jaoks veel liiga vara teha karjäärialaseid otsuseid. Sealhulgas mõned 
arvasid, et gümnaasiumis õppimise aeg on liiga vara otsustamiseks. Sagedase põhjusena ilmnes 
lapsevanemate vastustest ka asjaolu, et lapsel pole võimalust olnud teenust kasutada (nt pole 
transporti, teenust pakutakse liiga kaugel, koolis ei pakuta teenust jms). Samuti pole paljude 
vanemate arvates nende lapsel huvi selliste teenuste vastu. Lapsevanemate hulgas oli küllatki 
palju ka neid, kes ei teadnud, miks laps pole vajatavat teenust kasutanud. Venekeelsete vastuste 
seas torkas silma, et mainiti ka teenuste info puudumist ning puudulikku eesti keele oskust. 

Täiskasvanutele, kes praegu töötavad ja teevad seda palgatöö vormis, võib karjääri kujundamise 
alast tuge pakkuda ka tööandja. Täiskasvanutest, kes on palgatöötajad, tunneb ligikaudu 
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kolmandik (31–38%), et tööandja ei tee midagi tema karjääri kujundamise toetamiseks või ei oska 
öelda, kas ja mida tööandja tema karjääri kujundamise toetamiseks teeb.  

Palgatööd tegevatest täiskasvanutest 62–69%l tööandja toetab mingil viisil töötaja karjääri 
kujundamist. Kõige sagedamini pakuvad tööandjad oma töötajate karjääri kujundamise 
toetamiseks koolitusvõimalusi – ca 48% palgatööl täiskasvanutest märkis, et tööandja pakub seda 
võimalust (Joonis 63). 37% palgatöötajatega teeb tööandja arenguvestlusi, 33%le annab tööandja 
tööalaste teadmiste ja oskuste piisavusest tagasisidet ning 30% palgatöötajaid toetab tööandja 
õpingute jätkamisel või kvalifikatsiooni tõstmisel. Karjäärinõustamise või -info pakkumine ja 
karjääriplaani koostamine tööandjaga on väga vähe levinud – vaid ligikaudu 4–5% 
palgatöötajana töötavatest täiskasvanutest märkis, et tööandja pakub neid võimalusi. 

Mõned palgatööd tegevad täiskasvanud (ca 2%) märkisid veel muid tegevusi, mida nende 
hinnangul tööandja teeb nende karjääri kujundamise toetamiseks. Sealhulgas toodi välja, et 
tööandja: motiveerib, arvestab töötaja soovidega, juhendab, on alati olemas, toetab osalemist 
erialastel rahvusvahelistel konverentsidel, vahendab uute erialaste teadmiste ja uuenduste infot, 
võimaldab õppepuhkust, toetab autojuhilubade omandamist. 

Joonis 63. Täiskasvanud, kelle tööandja teeb tema karjääri kujundamise toetamiseks järgnevaid 
tegevusi (% 27–64 a täiskasvanutest, kes on palgatöötajad) 

 

Tööandja toetus töötaja karjääri kujundamisel on seotud töötaja ametialaga. Kõrgematel 
ametikohtadel töötavatele pakuvad tööandjad sagedamin tuge karjääri kujundamisel (Joonis 64). 
Erinevus lihttööliste ja juhtide ning tipp- ja keskastme spetsialistide vahel on küllaltki suur. 
Suurim erinevus ilmneb koolitustel, kus juhtidest või tipp- ja keskastme spetsialistidest ligikaudu 
60–71%le pakub tööandja koolitusvõimalusi, kuid lihttöölistest vaid 6–24%le. 
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Joonis 64. Ametiala järgi täiskasvanud, kelle tööandja teeb tema karjääri kujundamise toetamiseks 
järgnevaid tegevusi (% 27–64 a täiskasvanutest, kes on palgatöötajad) 
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Kasutatud karjääriteenuste kasulikkust hinnatakse suhteliselt kõrgelt: kõikide uuringus käsitletud 
teenuste keskmine hinnang kasulikkusele 10-palli skaalal on ligikaudu 6–8 punkti (Joonis 65 ja 
Joonis 66). Keskmised hinnangud täiskasvanute ja noorte vahel oluliselt ei erine ehk samadele 
teenustele antud hinnangute keskmised on noortel ja täiskasvanutel sarnased.  

Küll aga on teenuseti mõned erinevused noorte ja täiskasvanute seas eraldisesivalt vaadates. 
Noorte (Joonis 65) keskmine hinnang ettevõtete külastuste või tööandjatega kohtumiste 
kasulikkusele (7,5–7,9 punkti) on mõnevõrra kõrgem kui hinnang karjääripäevale (6,7–7,4 
punkti), individuaalsele või grupis karjäärinõustamisele või karjäärinfo vahendamisele (ca 6,5–7,3 
punkti).  

Joonis 65. Noorte keskmine hinnang kasutatud karjääriteenuste kasulikkusele 10-palli skaalal, kus 1 
on "üldse ei olnud kasulik" ja 10 on "väga kasulik" (teenust kasutanud 18–26a noorte hulgas) 

 

Täiskasvanute hulgas on keskmine hinnang ettevõtete külastustele või tööandjatega 
kohtumistele (7,1–8 punkti) kõrgem ainult hinnangust individuaalsele karjäärinõustamisele või 
karjääriinfo vahendamisele (5,9–6,9 punkti) (Joonis 66). 
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Joonis 66. Täiskasvanute keskmine hinnang kasutatud karjääriteenuste kasulikkusele 10-palli skaalal, 
kus 1 on "üldse ei olnud kasulik" ja 10 on "väga kasulik" (teenust kasutanud 27–64a täiskasvanute 
hulgas) 

 

Noorte hinnangutes esinevad erinevused vanuse ning rahvuse järgi ja seda vaid kahel teenusel. 
Ettevõtte külastusi või tööandjatega kohtumisi hindavad 24–26aastased kõrgemalt kui 18–
23aastased (Joonis 67).  

Joonis 67. Vanusegrupi järgi noorte keskmine hinnang ettevõtete külastuste või tööandjatega 
kohtumiste kasulikkusele 10-palli skaalal, kus 1 on "üldse ei olnud kasulik" ja 10 on "väga kasulik" 
(teenust kasutanud 18–26a noorte hulgas) 

 

Kandideerimisvestluse simulatsiooni peavad eesti rahvusest noored keskmiselt kasulikumaks kui 
muust rahvusest noored (Joonis 68). 

Joonis 68. Rahvuse järgi noorte keskmine hinnang kandideerimisvestluse simulatsiooni kasulikkusele 
10-palli skaalal, kus 1 on "üldse ei olnud kasulik" ja 10 on "väga kasulik" (teenust kasutanud 18–26a 
noorte hulgas) 
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Täiskasvanute hinnangud kandideerimisvestluse simulatsioonile erinevad tööstaatuse järgi nii, et 
töötud tööotsijad hindavad teenuse kasulikkust kõrgemalt kui töötavad või tööturul 
mitteaktiivsed (Joonis 69). 

Joonis 69. Tööstaatuse järgi täiskasvanute keskmine hinnang kandideerimisvestluse simulatsiooni 
kasulikkusele 10-palli skaalal, kus 1 on "üldse ei olnud kasulik" ja 10 on "väga kasulik" (teenust 
kasutanud 27–64atäiskasvanute hulgas) 

 

Lapsevanemad andsid hinnangu enda 15–26aastase lapse kasutatud teenuste kasulikkusele 5 
palli skaalal. Lapsevanemate keskmised hinnangud lapse kasutatud teenustele on üldiselt kõrged, 
vahemikus 3,4–4,7 punkti (Joonis 70).  

Keskmised hinnangud on teenuseti sarnased ning väike erinevus on tuvastatav vaid mõnel 
teenusel. Lapsevanemate keskmine hinnang teenuse kasulikkusele on töövarjutamise (4,2–4,7 
punkti), erialase praktilise kogemuse saamise (4,2–4,7 punkti) ning ettevõtete külastuse või 
tööandjatega kohtumistel (4,2–4,6 punkti) veidi kõrgemad kui hinnangud individuaalsele 
karjäärinõustamisele või karjääriinfo vahendamisele (3,4–4,1 punkti).  

Lapse vanuse, tööstaatuse ning õppetaseme järgi lapsevanemate keskmistes hinnangutes 
statistiliselt olulisi erisusi me ei tuvastanud. 
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Joonis 70. Lapsevanemate keskmine hinnang karjääriteenuste kasulikkusele lapse jaoks 5 palli skaalal, 
kus 1 on "ei olnud üldse" ja 5 on "oli väga kasulik" (15–26a laste vanemate hulgas, kelle laps teenust 
kasutas) 

 

 

 

Ühtegi küsitluses uuritud nõustamisel või abi saamisel tekkivat probleemi eraldi vaadatuna pole 
viimase kahe aasta jooksul kogenud rohkem kui kolmandik vastanutest (Joonis 71). Kõige 
levinumad nõustamise või abi saamisega seotud probleemkohad on nii noortel kui ka 
täiskasvanutel ajapuudus (23–29%), teadmatus, kust nõu ja abi saada (17–24%) ning arvamus, et 
nõustamisest ei oleks kasu (18–25%). Täiskasvanute ning noorte hinnangutes nõustamise või abi 
saamisega seotud probleemidele on statistiliselt oluline erinevus vaid nõustamisel osalemiseks 
keeleoskuse piisavuse järgi, probleeme ebapiisava keeleoskusega on täiskasvanutel sagedamini 
kui noortel. Lisaks küsitluses etteantud probleemide nimekirjast märgitutele tõid üksikud 
täiskasvanud ja noored välja puudust enda pealehakkamises või motivatsioonis. Mõnedel 
täiskasvanutel oli probleemiks ka perekondlikud või muud isiklikust situatsioonist lähtuvad 
põhjused. 
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Joonis 71 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 

Rahvuse lõikes on eestlaste ja muust rahvusest noorte kolme probleemi hinnangud statistiliselt 
oluliselt erinevad (Joonis 72). Rahvuste vahel on kõige suurem erinevus keeleoskuse probleemi 
tunnetamisel, kus muust rahvusest noortest ligikaudu neljandikul ning eesti rahvusest noortest 
ca 3%l on seda probleemi esinenud viimase kahe aasta jooksul. Muust rahvusest noored on 
võrreldes eesti rahvusest noortega mõnevõrra enam kogenud probleemi, et ei tea, kust saada 
nõustamist või infot ning neist enamatele on tundunud, et neile vajalikku nõustamist või abi 
Eestis ei pakuta.  
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Joonis 72 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, rahvuse järgi (% 18–26a noortest) 

 

Ka täiskasvanute hulgas on probleemide kogemisel erisusi rahvuse järgi (Joonis 73). Suurim 
erinevus on sarnaselt noortega nõustamisel või abi saamisel keeleoskuse takistus, mida eesti 
rahvusest vastanutel on esinenud märgatavalt harvem kui muust rahvusest täiskasvanutel. Samuti 
on muust rahvusest täiskasvanud sagedamini tundnud, et vajalikku nõustamist või abi Eestis ei 
pakuta, nõustamisele ei ole aega minna ning nõustamisest ei oleks kasu. 

Joonis 73 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, rahvuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Maa-asulas elavad noored hindavad nõustamise elukohast liiga kaugel pakkumist sagedamini 
probleemiks kui linnaliste asulate noored (Joonis 74). Linnalises asulas elavad noored näevad 
maa-asulate noortest rohkem probleemidena teadmatust, kust nõustamist või abi saada, aja 
puudumist ning ebapiisavat keeleoskust. 
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Joonis 74 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, asulatüübi järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanute hulgas samuti on maa-asulates elavatel sagedamini probleemiks, et nõustamist 
pakutakse elukohast liiga kaugel, ning linnalistes asulates elavatel täiskasvanutel on sagedamini 
probleemiks ebapiisav keeleoskus (Joonis 75).  

Joonis 75 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, asulatüübi järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Tallinnas elavatel noortel on võrreldes teiste Eesti piirkondadega esinenud vähem probleemi, et 
nõustamist või abi pakutakse elukohast liiga kaugel (Joonis 76). Kirde-Eesti noortel on teiste 
piirkondadega võrreldes sagedamini esinenud ebapiisava keeleoskuse probleemi. 



 NOORTE JA TÄISKASVANUTE KÜSITLUS | PROBLEEMID NÕUSTAMISE VÕI INFO KÄTTESAAMISEL 

  123 

Joonis 76 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, elukoha regiooni järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanute hinnangutes regioonide lõikes on näha sarnast pilti noortega (Joonis 77), kus Kirde-
Eesti eristub sagedasema ebapiisava keeleoskuse probleemi poolest ning Tallinna elanike hulgas 
esineb harvem probleemi, et nõustamist või abi pakutakse elukohast liiga kaugel. 

Joonis 77 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, elukoha regiooni järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Täiskasvanutel esinevad probleemid erinevad mõnevõrra ka tööstaatuse järgi. Tööturul 
mitteaktiivsetel on töötavatega võrreldes sagedamini probleemiks teadmatus, kust nõustamist 
või abi saada ning tervisest tulenevad takistused (Joonis 78). Töötutel tööotsijatel esineb teistega 
võrreldes märgatavalt vähem ajapuuduse probleemi.  
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Joonis 78 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, tööstaatuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Täiskasvanutel on näha erinevusi ka vanuserühmade kaupa (Joonis 79). Teadmatus, kust abi või 
nõustamist saada on probleemiks pigem noorematele, puudulik keeleoskus, aga vanematele. 

Joonis 79 On viimase kahe aasta jooksul olnud järgnevaid probleeme nõustamise või abi saamisega 
õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemisel, vanusegruppide kaupa (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

 

Õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks vajaliku info saamisel on noortel ja 
täiskasvanutel levinuimaks probleemiks info liigne hajutatus, mida on viimase kahe aasta jooksul 
kogenud kolmandik (ca 32%) noortest ja viiendik (ca 20%) täiskasvanutest (Joonis 80). Noored on 
täiskasvanutega võrreldes sagedamini tundnud, et ei tea, kust infot otsida. Mõned noored tõid 
lisaks küsimustikus märgitud probleemidele välja motivatsioonipuuduse, konkreetset eriala 
puudutava info puuduse ning teadmatuse, millist infot otsida. Täiskasvanutel esines muude 
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probleemidena laiskust, oma oskuste puudulikkust, vaimse tervisega seotud probleeme, neid 
huvitava spetsiifilise info ebapiisavust ja muuhulgas ka Covid-19 pandeemia mõju. 

Eelnevas karjääriteenuste süsteemi uuringus (RAKE 2011) uuriti 15–64a elanike ja 15–26aastaste 
üldharidus- ja kutsekoolide õpilaste hinnanguid karjääriteenuste kättesaadavust takistavatele 
teguritele, kuid takistuste nimekiri ja küsimuse ülesehitus olid erinevad nii eelnevas uuringus 
sihtgruppide vahel kui ka võrreldes käesoleva uuringuga. Seetõttu ei saa hästi hinnata, kas info 
kättesaadavuses probleemide esinemine on eelneva uuringuga võrreldes muutunud. Eelneva 
uuringu tulemustel oli 15–64aastaste hulgas sagedamini esinevateks probleemideks info puudus, 
teadmatus, kust infot otsida ning vähene keeleoskus. Õpilaste hulgas oli probleemide esinemine 
sagedasem ning tajuti rohkem erinevaid probleeme, enim esines info puudust, teadmatust, kuhu 
pöörduda, info hajutatust, koostatud tekstide keerulisust, ajapuudust ja raha puudust. Võrreldes 
käesoleva uuringuga näeme üldiselt, et mitmed eelnevas uuringus sihtgruppide hulgas enim 
esinenud probleemid on ka praegu täiskasvanutel ning noortel info saamise takistuseks.  

Joonis 80 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme (% 18–26a noortest ja 27–64a täiskasvanutest) 

 

Linnaliste asulate noortel on sagedamini kui maa-asulates elavatel noortel viimase kahe aasta 
jooksul esinenud probleemi, et endale vajalikku infot ei ole ning keeleoskus ei ole infost aru 
saamiseks piisav (Joonis 81). 
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Joonis 81 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, asulatüübi järgi (% 18–26a noortest) 

 

 

Puudulik keeleoskus on täiskasvanute seas sarnaselt noortega linnalistes asulates veidi 
sagedamini kui maa-asulates (Joonis 82). 

Joonis 82 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, asulatüübi järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Rahvuse lõikes on muust rahvusest noored (Joonis 83) sagedamini kogenud probleeme 
keeleoskusega, vajaliku info puudumisega ja teadmatusega, kust infot otsida. 

Joonis 83 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, rahvuse järgi (% 18–26a noortest) 

 

Sarnaselt noortele on muust rahvusest täiskasvanutele olnud eestlastest sagedamini probleeme 
keeleoskuse ja endale vajaliku info puudumisega (Joonis 84). Eestlastele on aga muust rahvusest 
täiskasvanutest enam probleemiks ajapuudus. 
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Joonis 84 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, rahvuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Kirde-Eesti noored eristuvad kõigist teistest piirkondadest ebapiisava keeleoskuse probleemi 
suurema leviku tõttu (Joonis 85), kuid lisaks Kirde-Eestile on puuduliku keeleoskuse probleemi 
erinevust näha ka Tallinna noorte hinnangutes võrreldes Kesk- ja Lõuna-Eesti noortega.  

Joonis 85 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, elukoha regiooni järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanute vastustes on regioonide lõikes sarnased mustrid noortega (Joonis 86). Kirde-Eesti 
elanike jaoks on puudulik keeleoskus teiste piirkondadega võrreldes levinumaks probleemiks ja 
Tallinna elanikele on keeleoskus takistuseks sagedamini kui Lääne-, Lõuna- ning Kesk-Eesti 
elanikele. 

Joonis 86 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, elukoha regiooni järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 
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Soo lõikes erinevad info saamisega seotud probleemid vaid noortel ning seda aja puudumise 
hinnangutes, mida on probleemina kogenud naised rohkem kui mehed (Joonis 87). 

Joonis 87 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, soo järgi (% 18–26a noortest) 

 

Täiskasvanute hulgas on 27–55aastastel sagedamini kui 55–64aastastel probleemiks, et ei tea, 
kust infot otsida (Joonis 88).  

Joonis 88 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, vanusegruppide kaupa (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Alg- või põhiharidusega noorte hinnangud eristuvad kutse- või kõrgharidusega noortest seeläbi, 
et nende jaoks on sagedamini info liiga keeruliselt esitatud (Joonis 89). 

Joonis 89 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, haridustaseme järgi (% 18–26a noortest) 

 

Kõrgharidusega täiskasvanutel võrreldes kesk- või kutseharidusega täiskasvanutega on veidi 
vähem esinenud probleemi, et keeleoskus ei ole infost aru saamiseks piisav (Joonis 90).  
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Joonis 90 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, haridustaseme järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Täiskasvanute seas töötud tööotsijad on veidi enam kui töötavad tundnud, et neile vajalikku infot 
ei ole (Joonis 91).  

Joonis 91 On viimase kahe aasta jooksul olnud õpingute, elukutse või töökoha valikute tegemiseks info 
saamisega järgnevaid probleeme, tööstaatuse järgi (% 27–64a täiskasvanutest) 

 

Täiskasvanutelt ja noortelt uurisime avatud küsimuse vormis, millisest õppimise-, elukutse- või 
töövalikute infost nad puudust tunnevad. Nii täiskasvanud kui ka noored tõid sageli välja, et 
tunnevad puudust avalikust palgainfost. Samuti vajatakse ühist portaali, kuhu oleks info 
koondatud ja kust saaks kiiresti ja võrreldavalt leida kogu vajaliku teabe tööotsingutest või 
õppimisest. Vajatakse ka reaalset tööturu olukorda kirjeldavat infot, näiteks millistel erialadel on 
reaalne tööjõu puudus ning millised on tulevikuväljavaated eriala õppimise järgselt. Lisaks 
soovivad täiskasvanud infot osaajaga töötamisest, noored aga rohkem teavet alternatiividest 
palgatööle, sealhulgas investeerimisest, FIE-de võimalustest jms. Kõrgkoolide lehed on vastanute 
arvates sageli liiga keerulised ning endale sobivat infot on keeruline leida. Samuti on raske leida 
teavet spetsiifilistest erialadest. 

Noored tunnevad puudust ka elulistest näidetest, kuidas keegi ametikohale sattunud on ning 
mida mingi ametikoha igapäevane töö endas sisaldab. Nende jaoks on töökuulutustes väljatoodav 
info sageli liiga üldine või pealiskaudne. Koolis saadav karjääriinfo ei tundu mitmetele piisavaks 
ettevalmistuseks reaalsesse tööellu sisenemisel või erialavaliku tegemisel. Eriti tunnevad 
nõustamisest või ülevaatlikust veebilehest erialade võrdlusega puudust noored, kelle 
erialavalikud pole veel selgelt välja kujunenud. Lisaks eelnevalt toodule soovitakse rohkem või 
selgemat infot välismaal õppimisest, praktikavõimaluste leidmisest ning kõrgkoolide erialade 
varasemate aastate konkurssidest ja lävenditest. Noored tunnevad puudust ka abist konkreetsetel 
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sammudel tööellu sisenemisel. Vene keeles vastanute jaoks on probleemiks veel venekeelse info 
puudumine ning teadmatus, kust leida tööpakkumisi. 

Täiskasvanute vastustest on märgata erialaste täiendkursuste vajadust, seda eriti edasijõudnute 
tasemel. Mitmed arvavad, et saadaval olevad koolitused on ebavajalikud, liiga kallid, liiga üldised 
või suunatud ainult algajatele. Edasijõudnud või juba kogemustega inimesed ei leia enda 
tasemele sobivaid täiendkoolitusi. Vene keeles vastanud tõid täiendavalt välja vajadust saada abi 
erinevate protseduuridega õppima minekul. Eesti keeles vastanute vastustes tuuakse rohkem 
välja konkreetseid erialasid, millest soovitakse rohkem infot saada. 

 

 

Valdav osa noortest teab küllaltki hästi, millises valdkonnas ta soovib töötada ja millisel erialal 
õppida (Joonis 92). 5-palli skaalal hinnangu 4 või 5 andis töövaldkonna teadlikkusele ca 79% 
noortest ning eriala teadlikkusele ca 75% noortest. Veidi madalam on noorte seas teadlikkus, 
millises ametis nad soovivad töötada. Noortest ligikaudu 63% andis 5-palli skaalal hinnangu 4 
või 5 teadlikkusele, millises ametis soovib tulevikus töötada. Nii töövaldkonna, eriala kui ka ameti 
teadlikkus on ligikaudu kümnendikul noortel madal (5-palli skaalal hinne 1 või 2). 

Noorte eriala ja töö valikute kindlus oli kõrge ka 2011. aasta uuringus, kus küsitletud 15–
26aastastest üldharidus- ja kutsekoolide õpilastest valdav osa (83%) teadis, millisel erialal, 
ametikohal või valdkonnas ta soovib töötada. 

Joonis 92. Noorte nõustumine karjäärikindlusega seotud väidetega (% 18–26a noortest) 
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Noorte keskmine hinnang, millisel erialal nad soovivad õppida ja milles valdkonnas töötada on 
5-palli skaalal 4–4,3 punkti (Joonis 93). Mõnevõrra madalam keskmine hinnang (3,7–3,9 punkti) 
on noortel oma teadlikkusele, millises ametis nad soovivad töötada.  

Joonis 93 Noorte keskmine hinnang väidetega nõustumisele 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei nõustu“ 
ja 5 on „nõustun täielikult“  

 

Kui vaadata noorte keskmisi hinnanguid rahvuse lõikes (Joonis 94), on näha, et muust rahvusest 
noored on oma tööalastes valikutes eesti rahvusest noortest veidi kindlamate hinnangutega.  

Joonis 94 Noorte keskmine hinnang väidetega nõustumisele 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei nõustu“ 
ja 5 on „nõustun täielikult“, rahvuse järgi 

 
Kõrgharidusega noored on veidi kindlamad kui alg- , põhi- või kutseharidusega noored, et nad 
teavad, millisel erialal nad tahavad õppida (Joonis 95). 

Joonis 95 Noorte keskmine hinnang väidetega „Ma tean, millisel erialal ma tahan õppida“ nõustumisele 
5-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei nõustu“ ja 5 on „nõustun täielikult“, haridustaseme järgi 

 



 NOORTE JA TÄISKASVANUTE KÜSITLUS | NOORTE ERIALAVALIKUD JA NEID MÕJUTAVAD TEGURID 

  132 

Õppimine suurendab noorte teadlikkust oma erialastest ja töö valdkonna valikutest. Noored, kes 
õpivad (sh ainult õpivad kui ka tööga paralleelselt õpivad) on veidi kindlamad, et nad teavad, 
millisel erialal õppida ja mis valdkonnas töötada (Joonis 96). 

Joonis 96 Noorte keskmine hinnang väidetega nõustumisele 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei nõustu“ 
ja 5 on „nõustun täielikult“, töötamise ja õppimise järgi 

 

Õppivate noorte hulgas on hinnangutes mõnevõrra erinevusi selle järgi, millisel haridustasemel 
noor praegu õpib. Kutse- või kõrgharidust omandavad noored hindavad kõrgemalt oma 
teadlikkust sellest, millisel erialal nad tahavad õppida (Joonis 97). Gümnaasiumis või ülikoolis 
õppivate noortega võrreldes on kutsekoolis õppivad noored keskmiselt teadlikumad ametist, 
millel nad soovivad töötada.  

Joonis 97. Õppivate noorte keskmine hinnang väidetega nõustumisele 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse 
ei nõustu“ ja 5 on „nõustun täielikult“, vastavalt haridustasemele, kus praegu õpib 
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Lisaks 18–26aastaste noorte hinnangutele uurisime ka täiskasvanutelt, kellel on 15–26aastaseid 
lapsi, kuidas nemad hindavad oma lapse teadlikkust, millisel erialal ta tahab õppida ning millises 
valdkonnas ja ametis soovib töötada (Joonis 98). Lapsevanemate keskmised hinnangud lapse 
teadlikkusele oma eriala, töö valdkonna ja ameti valikust jäävad 5-palli skaalal vahemikku 3,2–
3,8 punkti.  

Joonis 98 Lapsevanemate keskmine hinnang väidetega nõustumisele, 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse 
ei nõustu“ ja 5 on „nõustun täielikult“ (15–26a laste vanemate hulgas) 

 

Lapsevanemate hinnangud oma laste teadlikkusele on veidi madalamad kui noorte hinnangud 
endile. Põhjuseks on aga see, et lapsevanemate hinnangud hõlmasid ka alaealisi (15–
17aastaseid), kuid küsitletud noorte hulgas olid vaid täisealised, 18–26aastased. Lapsevanemate 
keskmised hinnangud 15–17aastaste laste teadlikkusele on oluliselt madalamad kui 18–
26aastaste teadlikkusele antud hinnangud (Joonis 99). Jättes alaealised kõrvale ja vaadates ainult 
18–26aastaste noorte endile antud hinnangute keskmist ja lapsevanemate oma 18–26aastaste 
laste teadlikkusele antud hinnangute keskmist, siis need statistiliselt oluliselt ei erine.  

Joonis 99. Lapsevanemate keskmine hinnang väidetega nõustumisele, 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse 
ei nõustu“ ja 5 on „nõustun täielikult“, lapse vanuse järgi (15–26a laste vanemate hulgas) 

 

15–17aastaste laste vanemate hinnangud oma laste karjäärialasele teadlikkusele on ka väga 
varieeruvad (Joonis 100). Lapsevanemate hinnangud jagunevad 5-palli skaalal suhteliselt võrdselt 
iga punkti vahel. 
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Joonis 100. Lapsevanemate nõustumine karjäärikindlusega seotud väidetega oma 15–17aastase lapse 
kohta (% 15–17a laste vanematest) 

 

Lapsevanemate hinnangud erinevad samuti sõltuvalt sellest, kas ja millisel haridustasemel nende 
laps õpib (Joonis 101). Osaliselt kattub see lapse vanusest tulenevate erisustega ehk nooremad 
lapsed õpivad veel põhikoolis või gümnaasiumis. Oma lapse eriala, töö valdkonna ning ameti 
valikute kindlust hindavad kõrgkoolides või keskhariduse baasil kutsekoolides õppivate laste 
vanemad kõrgemalt eelkõige nendest vanematest, kelle laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis. 
Eriala valiku kindluse poolest on kõrgkoolis või keskhariduse baasil kutsekoolis õppivate laste 
vanemate hinnang kõrgem ka nendest, kelle laps praegu ei õpi. 
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Joonis 101 Lapsevanemate keskmine hinnang väidetega nõustumisele, 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse 
ei nõustu“ ja 5 on „nõustun täielikult“, selle järgi, mis tasemel laps praegu õpib (15–26a laste vanemate 
hulgas) 

 

 

 

Noortel paluti 5-palli skaalal hinnata, millised tegurid ja kuivõrd mõjutasid või mõjutavad nende 
eriala valikut. Kõige enam mõjutavad noorte valikut huvi eriala või valdkonnas vastu (4,4–4,5 
punkti), hea palk tulevikus (4,2–4,3 punkti), eneseteostusvõimalused tulevikus (4,1–4,2 punkti) ja 
oma oskuste ja võimete sobivus eriala või valdkonnaga (4–4,1 punkti) (Joonis 102). Kõige vähem 
mõjutavad noori vanemate, sõprade ja sugulaste soovitused või sarnased valikud ning õpetajate 
soovitused – kõigi nende tegurite keskmine hinnang noorte hulgas on alla 3 punkti.  

2011. aastal RAKE läbiviidud karjääriteenuste süsteemi uuringus hindasid 15–64aastased eriala 
või elukutse valikuargumentide olulisust ning sarnaselt käesolevale uuringule hinnati kõige 
olulisemaks seda, et eriala või elukutse oleks endale sobiv ja pakuks huvi. Samuti 15–26aastaste 
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üldharidus- ja kutsekoolide õpilaste hulgas oli 2011. aastal erialavalikut enim mõjutavateks 
teguriteks huvi eriala või valdkonna vastu, enda eeldused erialal töötamiseks ja hea palk 
tulevikus. 

Joonis 102. Noorte keskmine hinnang erialavalikut mõjutavatele teguritele 5- palli skaalal, kus 1 on 
„üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (18–26a noorte hulgas) 

 

Küll aga on ka sõprade, tuttavate, vanemate, sugulaste või õpetaja soovitustel osade noorte 
erialavalikule suur mõju (5-palli skaalal 4 või 5 punkti). Vanemate või sugulaste soovitustel on 
suur mõju neljandiku noorte erialavalikule (Joonis 103). Ligi viiendiku noorte valikule on suur 
mõju sõprade või tuttavate sarnastel valikutel. Põhikooli või gümnaasiumi õpetaja soovitusel ning 
vanemate või sugulaste valikutel ja töövaldkonnal on suur mõju ligikaudu kümnendiku noorte 
eriala valikule. 
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Joonis 103. Noorte hinnangud, kuivõrd järgnevad tegurid mõjutasid või mõjutavad nende erialavalikut 
(% 18–26a noortest). 

 
Mõjuteguritele antud hinnangutest soo järgi ilmneb, et mehi mõjutab erialavalikul naistest 
mõnevõrra enam sõprade sarnane erialavalik ning naisi mõjutab meestest enam oma oskuste ja 
võimete sobivus eriala või valdkonnaga (Joonis 104).  

Joonis 104. Soo järgi noorte keskmine hinnang erialavalikut mõjutavatele teguritele 5- palli skaalal, 
kus 1 on „üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (18–26a noorte hulgas) 

 

Erialavalikut mõjutavad tegurid on seotud omandatud haridusega. Kõrgharidusega noori mõjutab 
madalama haridustasemega noortest enam huvi eriala või valdkonna vastu (Joonis 105). 
Kõrgharidusega ja üldkeskharidusega noori võrreldes alg- või põhiharidusega noortega 
mõjutavad eneseteostusvõimalused tulevikus ning oskuste ja võimete sobivus erialaga rohkem 
ning võimalus töötada välismaal vähem. Sõprade või tuttavate sarnased valikud mõjutavad aga 
alg-, põhi- ja kutseharidusega noori enam kui kõrg- ja üldkeskharidusega noori. Välismaal 
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töötamise võimalus mõjutab erialavalikut alg- või põhiharidusega noortel enam kui 
kõrgharidusega noortel. 

Joonis 105. Haridustaseme järgi noorte keskmine hinnang erialavalikut mõjutavatele teguritele 5- palli 
skaalal, kus 1 on „üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (18–26a noorte hulgas) 

 

Eriala või valdkonna populaarsus mõjutab rahvuse järgi eesti rahvusest noori enam kui muust 
rahvusest noori (Joonis 106). 
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Joonis 106. Rahvuse järgi noorte keskmine hinnang eriala või valdkonna populaarsuse tegurile 5- palli 
skaalal, kus 1 on „üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (18–26a noorte hulgas) 

 
Lisaks küsimustikus etteantud teguritele tõid noored välja veel muid asjaolusid, mis neid eriala 
valiku tegemisel mõjutavad. Sealhulgas toodi välja nii sisemiste huvide ja veendumustega seotud 
kui ka väliste teguritega seotud mõjusid. Noorte hulgas toodi välja, et tulevane eriala peaks olema 
noore hinnangul oluline ja panustama mingil moel ühiskonda ja selle arengusse.  

„Eriala, millel töötama asun, peab täitma mingit suuremat eesmärki. Näiteks õpetaja, kes 
lastega töötab, panustab oma aega Eesti tulevikku. Arhivaar, kes tegeleb allikate 
digitaliseerimisega, annab laiemale ringile inimestele võimaluse arhivaalidega tutvumiseks 
jne. Sellise töökoha leidmisel panustaksin meeleldi nii, kuidas vähegi oskaksin." 

Erialavalikul lähtutakse ka seda eriala õpetavatest asutustest ja nende omadustest nagu 
liberaalsus, kaasaegne õpikäsitus, õppeasutuse tunnustatus, erinevate ühiskonna gruppide 
kaasatus jms. 

„Mõju kollektiivile üldiselt. Millistele ÜRO Jätkusuutlike sammude põhimõtteid õppekava järgib 
ning kui progressiivne ja kaasav on õppeasutus: eri rahvused, LGBTQ+ toetav, uudishimu 
maailmas toimuva vastu, kuivõrd ülikool toetab kriitilise mõtlemise ja isiksuse arengut, õpilase 
enda õppimisoskust, koosõpet vs lektor on kõige targem. Lisaks rahvusvaheline tunnustus."  

Eriala ja valdkonna valikule võivad seada piire ka noorte võimalused seda eriala õppima minna. 
Sealhulgas mõjutavad majanduslikud võimalused nagu elamisvõimalus õppeasutuse lähedal, 
kooli kõrvalt töötamise võimalus ning paindlikkus jms. 

„Haridusasutuse asukoht ja elamisvõimalus kooli läheduses. Lisatöö leidmise võimalus 
õppimise ajal (kooli asukoht, eeldatav tunniplaan jne), et end finantseerida." 

„Paindlik graafik ja töötamise koht, sest pean õpinguid tööga ühildama. Tahan tulevikus 
omandada doktorikraadi, mistõttu peab tööandja olema paindlik veel pikka aega. Teadus 
eeldab palju rööprähklemist ja organiseerimist." 

Samuti oleneb eriala valik sellest, kas noor võetakse õppeasutusse sellele erialale vastu. 

„Sain ülikoolis sellele erialale sisse. Ei olnud esimene valik, aga jäi pidama ja jätkan tööalaselt."  

Mõned noored tunnevad, et eriala valikut mõjutab see, kui neil on võimalik huvitava eriala tööga 
praktiliselt tutvuda. 

„Töö päriselt nägemine, sellest mingi ettekujutuse loomine/saamine enne, kui eriala õppima 
läksin" 

Täiskasvanutel, kellel on 15–26a lapsi, palusime hinnata, mis ja kuivõrd nende arvates last eriala 
valiku tegemisel mõjutab. Sarnaselt noorte endi hinnangutele on ka lapsevanemate hulgas kõige 
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enam mõjutavateks teguriteks huvi eriala vastu (4–4,3 punkti), hea palk tulevikus (3,9–4,1 
punkti), oskuste ja võimete sobivus erialaga (3,8–4,1 punkti) ning eneseteostusvõimalused 
tulevikus (3,8–4,1 punkti) (Joonis 68). Lapsevanemate vaatest on skooriga üle 3 veel eriala või 
valdkonna maine ja eriala populaarsus.  

Samuti on lapsevanemate hulgas keskmiselt kõige väiksema mõjuga hinnatud tegurid sarnased 
noorte endi hinnangutele. Lapsevanemate keskmine hinnang on kõige madalam vanemate ja 
sugulastele sama valiku mõjule (2,3–2,7 punkti) ning õpetaja soovitusele (2,2–2,6 punkti). Noorte 
endi keskmine hinnang nendele teguritele oli aga lapsevanemate hinnangust madalam.  

Joonis 107. Lapsevanemate keskmine hinnang lapse eriala valikut mõjutavatele teguritele 5- palli 
skaalal, kus 1 on „üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (15–26a laste vanemate hulgas) 

Eesti rahvusest vanemate hinnangud mõjule on muust rahvusest vanemate hinnangutest 
kõrgemad järgnevatel teguritel: õpetaja soovitus, oskuste ja võimete sobivus eriala või 
valdkonnaga, huvi eriala vastu (Joonis 108). 
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Joonis 108. Rahvuse järgi lapsevanemate keskmine hinnang lapse eriala valikut mõjutavatele teguritele 
5- palli skaalal, kus 1 on „üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (15–26a laste vanemate hulgas) 

 

Maal elavate noorte vanemad hindavad lapse huvi eriala vastu keskmiselt mõnevõrra olulisemaks 
erialavalikut mõjutvaks teguriks kui linnalistes asulates elavate noorte vanemad (Joonis 109). 

Joonis 109. Elukoha asulatüübi järgi lapsevanemate keskmine hinnang lapse eriala valikut 
mõjutavatele teguritele 5- palli skaalal, kus 1 on „üldse ei mõjuta“ ja 5 on „väga mõjutab“ (15–26a 
laste vanemate hulgas) 

 

Mõned lapsevanemad tõid lisaks välja muid tegureid, mis nende hinnangul last eriala valikut 
mõjutavad. Siinkohal toodi välja lapse tervis, kooli kõrvalt töötamise võimalus, interneti ja 
sotsiaalmeedia mõju ning õppeasutuse lähedus kodule. 

 

18–26aastastelt noortelt ning 15–26aastaste noorte vanematelt uurisime, kas ja milliseid 
tegevusi noored on teinud soovitud erialal või valdkonnas töötamiseks. Kõiki tegevusi uurisime 
aga ainult nendelt noortelt ja nende noorte kohta, kellel on mingi teadlikkus, millisel erialal ta 
tahab õppida või millises valdkonnas ja ametis soovib töötada (eriala, valdkonna ja ameti valiku 
teadlikkus 5-palli skaalal 3–5 punkti). Noortelt endilt uurisime täiendavalt, millistes noorsootöö 
tegevustes nad on osalenud ja kuivõrd on tegevustes osalemine aidanud neil teha õppimise-, 
elukutse- või töövalikuid.  

Soovitud erialal või valdkonnas töötamiseks on valdav osa noortest (ca 76%) tegelenud iseseisvalt 
enesearendamisega (Joonis 130). Veidi vähem noori (ca 56%) on teinud soovitud eriala või 
valdkonnaga seotud tööd ning kolmandik (ca 36%) on õppinud koolis süvendatult selle erialaga 
seotud õppeaineid. Ligikaudu neljandik kuni kolmandik noori on soovitud eriala või valdkonna 
seotud töökohas töövari või osalenud eriala või valdkonnaga seotud huviringis.  
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Joonis 110. Noorte tegevused soovitud eriala või valdkonnas töötamiseks (% 18–26a noortest, kes on 
mingil määral teadlikud oma eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 

Valdkonna või erialaga seotud tööd on enam teinud 21–26aastastest suurem osa kui 18–
20aastastest noortest (Joonis 111). 

Joonis 111. Noored, kes on teinud soovitud eriala või valdkonnaga seotud tööd, vanusegruppide kaupa 
(% 18–26a noortest, kes on mingil määral teadlikud oma eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 

Soovitud valdkonna või erialaga seotud tööd on teinud eesti rahvusest noortest veidi suurem 
osakaal kui muust rahvusest noortest (Joonis 112). 

Joonis 112. Noored, kes on teinud soovitud eriala või valdkonnaga seotud tööd, rahvuse järgi (% 18–
26a noortest, kes on mingil määral teadlikud oma eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 

Kirde-Eestis elavad noored on oluliselt harvem kui Põhja-, Kesk- või Lõuna-Eestis elavad teinud 
soovitud eriala või valdkonnaga seotud tööd (Joonis 113).  
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Joonis 113. Noored, kes on teinud soovitud eriala või valdkonnaga seotud tööd, regiooni järgi (% 18–
26a noortest, kes on mingil määral teadlikud oma eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 

Kõigilt noortelt, sealhulgas ka neilt, kes ei ole oma karjäärivalikuid veel teinud või ei ole nendes 
kindel, küsisime kas nad on osalenud erinevates noorsootöö tegevustes. Noorsootöö tegevustes 
osalemine ei ole noorte hulgas laialt levinud (Joonis 114). Kõige enam on osaletud noortelaagrites 
ja -malevates (ca 37%), seejärel õpilas- või üliõpilasesindustes (ca 29%) ning noorteprojektides 
(ca 26%). Noorteühendustes on osalenud vaid ligi 17% noortest ja osaluskogudes vaid kümnendik. 

Joonis 114. Noorte osalemine erinevates noorsootöö tegevustes (% 18–26a noortest) 

 

Laagrites, malevates, õpilas- või üliõpilasesindustes on noorte hulgas naised osalenud 
sagedamini kui mehed (Joonis 115). 

Joonis 115. Noorte osalemine erinevates noorsootöö tegevustes soo lõikes (% 18–26a noortest) 
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Paralleelselt töötavad ja õppivad noored on noorsootöö tegevustes veidi tegusamad kui noored, 
kes ainult töötavad või ei tööta ega õpi (Joonis 116). 

Joonis 116. Noorte osalemine erinevates noorsootöö tegevustes tööstaatuse lõikes (% 18–26a noortest) 

 

Noorsootöö tegevustes osalemine üldjuhul ei ole noorte endi hinnangul aidanud neil teha 
elukutse, õppimise või töövalikuid. 5-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei aidanud“ ja 5 on „väga palju 
on aidanud“ teha valikuid, on noorte keskmine hinnang noorsootöötegevustes osalemisele 2,5–
2,8 punkti. Sealjuures ligikaudu neljandik (ca 26%) noorsootöö tegevustes osalenud noortest 
tunneb, et need üldse ei aidanud tal karjäärivalikuid teha (Joonis 117), aga on ka mõned noored, 
kellele on olnud just noorsootöös osalemisest väga suur abi. Olulisi erinevusi keskmises 
hinnangus ei ilmnenud ühegi taustatunnuse lõikes. 

Joonis 117. Vastus küsimusele, kuivõrd on nendes noorsootöö tegevustes osalemine aidanud Teil teha 
õppimise-, elukutse- või töövalikuid? (% noortest, kes on osalenud noorsootöö tegevustes) 

 

Lapsevanemate hinnangud oma 15–26aastaste laste erialavalikut toetavatele tegevustele on 
sarnased 18–26aastaste noorte hinnangutega. Lapsevanemate vastuste järgi on kõige 
sagedamini on 15–26a lapsed tegelenud iseseisvalt enesearendamisega (ca 59% lapsevanemate 
hinnangul) ning seejärel ca 28–46% vanemate laps on valdkonna või erialaga seotud tööd teinud, 
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õppinud süvendatult õppeaineid, huviringis osalenud või töövari olnud (Joonis 118). Samas aga 
on noorte endi vastuste põhjal suurem osakaal neid, kes on nimetatud tegevusi teinud. 

Joonis 118. Lapsevanemad, kelle laps on teinud järgnevaid tegevused soovitud eriala või valdkonnas 
töötamiseks (% lapsevanematest, kelle 15–26aastane laps on mingil määral teadlik oma eriala, 
valdkonna või ameti valikust) 

 

Sarnaselt noorte endi hinnangutega on ilmneb ka lapsevanemate vastustest vanuse järgi seos 
valdkonna või erialaga seotud töö tegemises nii, et vanuse kasvades suureneb nende noorte 
osakaal, kes on seda teinud (Joonis 119). Lapsevanemate hinnangutes on aga seos lapse vanusega 
veel kahel tegevusel. Töövarjutamist on 18–26aastaste seas esinenud enam kui 15–17aastaste 
seas. Põhikoolis või gümnaasiumis süvendatult erialaga seotud õppeainete või valikainete 
õppimisel on tendents, kus alates 18–20aastastest vanuse kasvades seda teinud noorte osakaal 
väheneb, kuid statistiliselt oluline erinevus on vaid 18–20aastaste ja 24–26aastaste vahel. Selle 
põhjuseks võib olla asjaolu, kui lapse koolieast on palju aega möödas, siis lapsevanemad ei 
mäleta enam täpselt mida laps õppis. Samuti võib see aga viidata sellele, et põhikoolis või 
gümnaasiumis süvendatult õpitud ained ei ole noortel hiljem valitud karjäärivalikutega seotud 
või on ajaga kasvanud võimalused õppida koolis aineid süvendatult.  
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Joonis 119. Lapsevanemad, kelle laps on teinud järgnevaid tegevusi soovitud eriala või valdkonnas 
töötamiseks, lapse vanusegrupi järgi (% lapsevanematest, kelle 15–26aastane laps on mingil määral 
teadlik oma eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 
Eesti rahvusest lapsevanemate lapsed on võrreldes muust rahvusest vanemate lastega teinud 
rohkem soovitud eriala või valdkonnaga seotud tööd (Joonis 120). Sarnane seos rahvusega ilmnes 
ka noorte endi vastustest.  

Joonis 120. Lapsevanemad, kelle laps on teinud järgnevaid tegevused soovitud eriala või valdkonnas 
töötamiseks, rahvuse järgi (% lapsevanematest, kelle 15–26aastane laps on mingil määral teadlik oma 
eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 

Regionaalse erinevusena on teiste Eesti piirkondadega võrreldes Kesk-Eestis elavate vanemate 
lastest väiksem osakaal õppinud süvendatult erialaga seotud õppeaineid (Joonis 121). Lääne-
Eestis on aga eriala või valdkonnaga seotud töö tegemine levinum kui teistes piirkondades.  
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Joonis 121. Lapsevanemad, kelle laps on teinud järgnevaid tegevused soovitud eriala või valdkonnas 
töötamiseks, regiooni järgi (% lapsevanematest, kelle 15–26aastane laps on mingil määral teadlik oma 
eriala, valdkonna või ameti valikust) 

 

 

Käesolevas peatükis anname ülevaate, kuivõrd levinud on karjääriteemalised tegevused noorte 
koolides ja kuidas noored hindavad tegevuste kasulikkust ning kuidas oma hinnanguid 
põhjendavad. Lisaks noorte hinnangutele vaatame aga ka, kuidas lapsevanemad hindavad 
koostööd kooliga lapse toetamisel ja millist koostööd lapsevanemad vajavad.  

Noorte koolis toimuvaid karjääriteemalisi tegevusi uurisime õppetasemete kaupa eraldi. 11. ja 12. 
klassis õppuritel lasime hinnata nende praeguses koolis toimuvaid tegevusi. Teistelt küsisime 
hinnangut nende viimati lõpetatud koolile ja hõlmasime seeläbi põhikooli, gümnaasiumi ja 
kutsekooli lõpetanud.  

Uuringus käsitletud karjääriteemalised tegevused ei ole gümnaasiumi 11. või 12. klassis õppivate 
noorte koolides laialt levinud. Kõige sagedamini toimub (ca 66%) arenguvestlusi klassijuhataja, 
õpetaja või muu kooli spetsialistiga (Joonis 122). Enamikke teisi uuringus käsitletud tegevusi 
toimub ligikaudu neljandikul kuni pooltel gümnaasiumi 11. või 12. klassis õppivatel noortel. 
Kõige vähem esineb koolides kandideerimisvestluse simulatsioonide läbiviimist – ca 10–27% 
gümnaasiumi 11. või 12. klassi noortel toimub koolis seda tegevust. Siinkohal tuleb aga arvestada, 
et noored ei pruugi koolis toimuvaid tegevusi seostada uuringus nimetatud tegevustega ning 
samuti on võimalik, et noored ei ole teadlikud kõikidest karjäärialastest tegevustest, mis koolis 
toimuvad. Seetõttu võib karjäärialaste tegevuste levik gümnaasiumides olla tegelikult laialdasem. 

Küsisime noortelt eraldi kas neil toimub kooli töötajaga või väljastpoolt kooli spetsialistiga 
individuaalne karjäärinõustamine. Individuaalne karjäärinõustamine kooli töötajaga toimub 34–
56% ja väljastpoolt kooli spetsialistiga 30–52% 11. või 12. klassis õppivate noorte koolides. Kuna 
noored ei pruugi eristada, kas nõustamist pakkuv inimene on kooli töötaja või väljastpoolt kooli, 
vaatasime kui paljudel noortel kokku toimub koolis individuaalset karjäärinõustamist (sh kooli 
töötajaga või väljastpoolt kooli spetsialistiga). Neid, kelle koolis üldse toimub individuaalset 
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karjäärinõustamist, on 46,4–68,1% 11. ja 12. klassi õpilastest ning see tulemus ei ole statistiliselt 
oluliselt suurem kui vaadates nõustamist eraldi kooli töötaja või väljastpoolt kooli spetsialistiga. 

Joonis 122. Gümnaasiumi 11. või 12. klassis õppivad noored, kelle koolis toimub praegu järgnevaid 
tegevusi (% gümnaasiumi 11. ja 12. klassi noortest) 

 

Karjääriteemaliste tegevuste levik koolides mõnevõrra erineb õppetasemeti (Joonis 123). Kuna 
põhikoolides ja gümnaasiumides ei ole praktikavõimaluste pakkumine asjakohane, on 
ootuspärane, et seda pakutakse eelkõige kutsekoolides, kus see on ka laialt levinud – ca 77% 
kutsekooli lõpetanul pakuti koolis praktikavõimalusi. Samuti kohtumised tööandjatega ja 
ettevõtete esindajatega on sagedasem kutsekoolides (55% kutsekooli lõpetanutest, 43% 
gümnaasiumi lõpetanutest ja 23% põhikooli lõpetanutest). Teiste kooliastmetega võrreldes 
toimub kutsekoolides veidi sagedamini ka kandideerimisvestluse simulatsiooni. 

Töövarjupäevad toimuvad pigem gümnaasiumides. Ligikaudu 46% gümnaasiumi lõpetanutest, 
26% kutsekooli lõpetanutest ning 15% põhikooli lõpetanutest toimus koolis töövarjupäev. Samuti 
on individuaalsed karjäärinõustamised mõnevõrra sagedasemad gümnaasiumides. Arenguvestlusi 
ning kohtumisi kutse- ja kõrgkoolide esindajatega on toimunud gümnaasiumi lõpetanud noorte 
koolides suuremal osal kui kutsekooli lõpetanud noorte koolides. Info- ja haridusmesside 
külastused on gümnaasiumides sagedasemad kui põhikoolides. Karjääriõpetuse õppeainet või 
kursust on olnud kesk- ja kutsekooli lõpetanute koolides suuremal hulgal kui põhikooli lõpetanute 
koolides.  
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Joonis 123. Noored, kelle viimati lõpetatud koolis toimusid järgnevad tegevused, lõpetatud kooli astme 
järgi (% noortest, kes on sellel astmel kooli lõpetanud) 

 

2011. aasta uuringus küsiti 15–26aastastelt üldharidus- ja kutsekoolide õpilastelt nende koolides 
karjääriteemade käsitlemise kohta ning tulemustest selgus, et kõige sagedamini esines koolides 
karjääriteemade käsitlemist teiste ainete raames, arenguvestlustel ja eraldi õppeainena. Neid 
tegevusi toimus ligikaudu viiendikul küsitletud õpilastest. Kohtumisi tööandjatega, töövarjupäevi, 
individuaalset- ja rühmaviisilist nõustamist ning kohtumisi koolide esindajatega toimus ligikaudu 
10–15%il üldharidus- ja kutsekoolide õpilastel. Käesolevas uuringus põhikooli, gümnaasiumi või 
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kutsekooli lõpetanutest aga oluliselt suurema osa hinnangul toimusid koolis sellised 
karjääriteemalised tegevused. Kuigi eelneva uuringuga ei ole tulemused otseselt võrreldavad, 
sest valimi koostamise alused ning küsimuse ülesehitus on oluliselt erinevad, saab siiski üldiselt 
järeldada, et võrreldes 2011. aastaga on karjääriteemade käsitlemine koolides muutunud 
laialdasemaks. 

Käesolevas uuringus võrreldes ajalisi erinevusi karjääriteemaliste tegevuste toimumises viimati 
gümnaasiumi ja viimati kutsekooli lõpetanute hulgas, ei saa statistiliselt olulisi erinevus 
tuvastada noore lõpetamise aja järgi. Seega noorte hinnangute põhjal ei ole viimaste aastate 
(2019–2020) jooksul uuringus käsitletud karjääriteemaliste tegevuste levik gümnaasiumides 
suurenenud. Samas tuleb arvestada, mida kauem aega on möödas kooli lõpetamisest, seda 
ebatäpsemad on noorte mälestused sellest, millised tegevused koolis toimusid.  

Kui aga vaatame gümnaasiumi lõpetanute individuaalse karjäärinõustamise hinnanguid koos nii 
neid, mis toimusid kooli töötajaga, kui ka neid, mida pakkus karjäärispetsialist väljaspool kooli, 
ilmneb, et viimastel aastatel (2019–2020) kooli lõpetanute hulgas on varasemalt lõpetanutega 
(2010–2018) võrreldes veidi suurem osakaal neid, kelle koolis individuaalne karjäärinõustamine 
toimus (Joonis 124). Kutsekooli lõpetanute hulgas individuaalse karjäärinõustamise toimumises 
ajalist erinevust ei ole. 

Joonis 124. Viimati gümnaasiumi lõpetanud noored, kelle koolis toimus individuaalne 
karjäärinõustamine (sh kooli töötajaga või karjäärispetsialistiga väljastpoolt kooli), lõpetamise aasta 
järgi (% noortest, kes selles ajavahemikus gümnaasiumi lõpetasid) 

 

Noored, kelle koolis vähemalt üks uuringus käsitletud karjääriteemaline tegevus toimus, hindasid 
tegevuste kasulikkust 10-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei olnud kasulikud“ ja 10 on „väga 
kasulikud“. Praegu gümnaasiumis 11. või 12. klassis õppivate hulgas on keskmine hinnang 
tegevuste kasulikkusele 5,3–6,4 punkti (Joonis 125). 

Joonis 125. Gümnaasiumi 11. või 12. klassis õppivate noorte keskmine hinnang karjääriteemadel kooli 
korraldatud tegevuste kasulikkusele 10-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei olnud kasulikud“ ja 10 on „väga 
kasulikud“ 

 

Viimati põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli lõpetanute keskmised hinnangud praegu 
gümnaasiumis õppivate noorte hinnangutest oluliselt ei erine. Küll aga on keskmises hinnangus 
väike erinevus viimati lõpetatud õppetasemete vahel (Joonis 126). Viimati kutsekooli lõpetanute 
keskmine hinnang (6,1–6,9 punkti) kooli korraldatud karjäärialaste tegevuste kasulikkusele on 
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veidi kõrgem kui põhikooli (4,7–5,9 punkti) ja gümnaasiumi (5,3–5,8 punkti) lõpetanute keskmine 
hinnang. Viimati kooli lõpetanute hinnangud lõpetamise aja järgi statistiliselt oluliselt ei erine 
ehk noorte hinnangud kooli korraldatud tegevuste kasulikkusele ei ole ajaga muutunud. 

Õpilaste hinnangud karjääriteemade käsitlemisele koolis ei olnud kõrged ka 2011. aasta 
karjääriteenuste süsteemi uuringus, kus 15–26aastastest üldharidus- ja kutsekooli õpilastest 45% 
andis rahulolu 5-palli skaalal hinde 4 või 5. 

Joonis 126. Viimati põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli lõpetanud noorte keskmine hinnang 
karjääriteemadel kooli korraldatud tegevuste kasulikkusele 10-palli skaalal, kus 1 on „üldse ei olnud 
kasulikud“ ja 10 on „väga kasulikud“ 

 

Hinnang kooli karjääriõppele oli seda kõrgem, mida enamaid karjääriteemalisi tegevusi õpilased 
nimetasid. Vaid ühte tegevust mäletavate noorte keskmine hinnang oli 10palli skaalal 3,2 – 4,7 
seevastu 8 ja enamat tegevust mäletanute hinnang oli lausa 6,9 – 7,7 punkti (Joonis 127). 

Joonis 127. Noorte keskmine hinnang karjääriteemadel kooli korraldatud tegevuste kasulikkusele 10-
palli skaalal, kus 1 on „üldse ei olnud kasulikud“ ja 10 on „väga kasulikud“, koolis tehtavate karjääriga 
seotud tegevuste arvu lõikes, mida noor mäletas 

 

Kõigil noortel palusime ka vaba kommentaarina põhjendada, miks nad andsid kooli korraldatud 
karjääriteemadel toimunud tegevustele sellise hinnangu. Järgnevalt vaatame noorte põhjendusi 
eraldi praegu gümnaasiumis 11. või 12. klassis õppivate ning viimati põhikooli, gümnaasiumi või 
kutsekooli lõpetanute hulgas.  

Gümnaasiumis 11. või 12. klassis õppivad noored ja viimati põhikooli lõpetanud põhjendasid oma 
hinnanguid küllaltki lühidalt ja üldsõnaliselt. Sealjuures toodi välja positiivseid külgi toimunud 
tegevustes, aga ka probleeme ja kitsaskohti.  

Gümnaasiumis 11. või 12. klassis õppivad noored tõid tegevuste positiivsete külgedena välja: 

• sai piisavalt, kasulikku ja uut infot 
• info oli laialdane ja mitmekülgne 
• sai hea ülevaate tuleviku võimalustest 
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• karjäärinõustaja abi oli hästi kättesaadav 
• õppis paremini tundma ennast, oma oskusi ja täiendamist vajavaid teadmisi 
• tegevused aitasid suunata neid, kelle olid mõned valikuvõimalused mõttes 
• tegevused tekitasid huvi valdkonna vastu 

Koolis toimunud tegevustes nägid gümnaasiumi 11. ja 12. klassi õpilased järgnevaid probleeme: 

• ei saanud uusi teadmisi 
• ei tunne tegevuste mõju, ei aidanud parandada oskust teha valikuid 
• karjääriteemasid käsitleti liiga vähe aega ja liiga väikses mahus 
• kooli abi oli vähene 
• sai abi liiga hilja 
• koolis ei räägitud nendest teemadest või erialadest, mis huvi pakuvad 
• liiga üldine ja pealiskaudne info ning tegevused 
• grupis hindamine ja nõustamine ei ole sellisel individuaalsel teemal asjakohane 

Viimati põhikooli lõpetanud noored tõid koolis toimunud tegevuste positiivsete külgedena välja: 

• oli piisavalt infot 
• info oli (väga) kasulik 
• sai uusi teadmisi 

Põhikooli lõpetanute kirjeldused koolis toimunud tegevuste probleemkohtadest on üldistatult 
järgnevad: 

• arenguvestlusest ei olnud kasu, sest õpetaja ei suhestunud õpilasega 
• ei toimunud midagi meeldejäävat 
• nõustamist, infot või tegevusi oli vähe 
• tegevustest ei olnud kasu ega abi või oli vaid vähesel määral 
• tegevused või info oli liiga pinnapealne 
• kool ei pakkunud midagi selles valdkonnas, kus noor tulevikus tahtis tegutseda 
• koolis ei käsitletud karjääriteemasid 

Viimati kutsekooli lõpetanud noored nägid koolis toimunud tegevustes järgnevaid positiivseid 
jooni: 

• Pakuti häid võimalusi praktikaks 
• Aitasid valida töökohta 
• Tegevused olid hästi korraldatud 
• Andis kinnitust tehtud eriala valikule 
• Tegevused olid arendavad ja avardasid silmaringi 
• Sai ülevaadet tööturust 
• Sai praktilisi teadmisi tööle kandideerimisest  
• Sai kasulikku ja vajalikku infot 

Kutsekooli korraldatud tegevustes nähti järgnevaid probleeme: 

• Tegevusi oli liiga vähe 
• Saadud info ei olnud kasulik 
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• Praktilisest nõust ja abist oli puudus 
• Survestati tegema valikuid, mida teha ei taha  
• Tegevused ei vastanud ootustele 
• Karjääriteemasid käsitleti liiga pealiskaudselt ja üldiselt 
• Liiga vähe oli individuaalset lähenemist ja abi 
• Ei saanud midagi uut teada 
• Info oli aegunud ja polnud asjakohane 

Viimati gümnaasiumi lõpetanud noorte põhjendused kooli tegevustele antud hinnangutele olid 
valdavalt detailsemad, kuid gümnaasiumi lõpetanute hulgas oli sarnaselt eelnevatele nii 
positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi.  

Osades vastustes väljendusid gümnaasiumi lõpetanud noored lühidalt, et kooli tegevused olid 
kasulikud, abistavad, andsid uusi teadmisi oma võimalustest, avardasid silmaringi ning noor jäi 
nende tegevustega rahule.  

„Oli väga kasulik.“ 

„Andsid uusi teadmisi.“ 

„Jäin väga rahule.“ 

Eraldi toodi välja karjääriõpetuse õpetaja toetust ning abi. 

„Sest minu karjääriõpetuse õpetaja oli aktiivne ning tubli, kes igal võimalusel meid aitas ja 
kutsus kooli erinevaid töötajaid ja koolitajaid.“ 

Karjääriteemalised tegevused koolis aitasid gümnaasiumi lõpetanud noortel leida suunda, mida 
tulevikus teha ja mida õppida. 

„Aitas suunata eriala valikul.“ 

„Sain teada rohkem selle kohta, mida ma kindlasti teha ei tahaks ja mis võimalused 
edasiõppimiseks üldse on. Sain teada enam-vähem, mis võiks mulle sobida.“ 

Samuti aitasid koolis toimuvad tegevused saada oma valikutele kindlust nendel noortel, kellel 
olid juba konkreetsed mõtted ja ideed, millega nad tahavad tulevikus edasi tegeleda. 

„Mulle anti julgust konkreetne eriala valida.“ 

„Sain kinnitust, et tahan humanitaarvaldkonnas tegutseda.“ 

Karjääriteemaliste tegevuste kasulikkust gümnaasiumis nähti selles, kui tegevused on mõeldud 
kõigile õpilastele ja kohustuslikud ning seetõttu on tegevustesse kaasatud ka need noored, kes ei 
olnud karjääriteemadele mõelnud või kes iseseisvalt nende teemadega ei tegeleks. 

„Individuaalsel nõustamisel sain enda kohta rohkem teada ning kuna see oli kohustuslik, siis 
said ka need õpilased enda kohta teada, kes tavaliselt ei tegeleks selliste asjade üle 
mõtlemisega.“ 

„Kõrgkoolide avatud uste päevadele mineku soodustamine kooli poolt on tore, sest siis on 
minek koos klassikaaslastega.“ 
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Gümnaasiumi lõpetanud noorte hulgas oli neid, kelle koolis karjääriteemadel tegevusi üldse ei 
toimunud või oli noore arvates neid liiga vähe. 

„Karjäärialastel teemadel korraldati väga vähe üritusi, seetõttu kasu neist eriti ei olnud ja pidi 
ikkagi ise kogu info leidma.“ 

„[kooli nimi] ei tehtud palju karjäärinõustamist ning edasiste õpingute nõustamist tehti 
minimaalselt: kutsuti eri ülikoolide tudengeid kõnelema. Infot ülikoolide lahtiste uste 
päevadest tuli iseseisvalt otsida. Seetõttu ei saa öelda, et minu kool oleks olnud abiks selles.“ 

Osadel noortel, kelle koolis küll karjääriteemadel tegevusi toimus, tundsid, et nendest tegevustest 
oli neile vaid osaline kasu või ei olnud üldse kasu ning uusi teadmisi noor ei saanud.  

„Sain enda oskuste kohta midagi teada, aga karjääri valikut ei osanud ikka paremini teha ka 
peale jutuajamist.“ 

„Ei olnud kasu, ei saanud midagi uut teada.“ 

„Tegime karjäärivaliku teste, aga nende tulemused ei andnud mulle otseselt midagi uut enda 
kohta teada.“ 

Koolis toimunud tegevustes nähti puuduseid ka tegevuste korralduses ja sisus. Näiteks ei olnud 
noorte arvates tegevused piisavalt sisukad ja põhjalikud. Kuigi infot jagati, tundsid noored, et 
seda infot ei olnud piisavalt ja arvati, et saadud info oli otsuste tegemiseks liiga pealiskaudne. 

„Polnud piisavalt infot erinevatest võimalustest, näiteks mõne eriala puhul on valikus mitu 
kooli ja erinevates kohtades õpetatakse erinevalt. /…/ Ei saanud täpselt aru, mis see eriala 
endast kujutab, kellena tulevikus töötada saab, millised on edasiõppimise või täiendkoolituste 
võimalused.“ 

„Külalisi, kes tutvustasid oma eriala ning tutvustatud võimalusi edasisest tööst, oli vähe ja nad 
andsid väga kitsast arusaamu üldse võimalustest edasisest õpingutest ning elukutsest. Oli paar 
inimest, kes rääkisid, kellena nad töötavad, kus nad õppisid ning et nende erialal on praegu 
töötajate vajadus. Teised erialad nende hulgas kõik juriidilised, meditsiini, IT erialad olid üldse 
mitte tutvustatud.“ 

Puudust tunti ka personaalsest lähenemisest ja arvati, et isiklike karjääriotsuste tegemiseks on 
vaja lähtuda noorte individuaalsusest. Üldised, näiteks kogu klassile pakutavad standardsed 
karjääriteemalised tegevused ei aidanud neil enda tulevikuplaanides selgust saada. 

„Karjäärinõustamised nägid välja nagu ankeedi täitmine ning tagasisideks sa said mingi kirja 
tööaladest, mis võiksid sulle sobida ning mitte. Polnud mingit tutvustust võimalustest nende 
alade valimisel ning üldse mida need alad endast kujutavad.“  

Noorte hulgas oli ka neid, kelle koolis toimusid karjääritegevused liiga kitsalt ja piiritletult. 
Näiteks keskenduti ainult ülikoolide tutvustusele, töövarjupäevale vms ning laiemalt 
karjäärialaseid teemasid koolis ei käsitletud.  

„Andsin sellise hinnangu, sest meie kool keskendus vaid erinevate ülikoolide tutvustamisele, 
karjäärist ei räägitud gümnaasiumis mitte midagi.“ 
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„Töövarjupäev (varjutatavad pidime ise endale organiseerima) oli ainus asi, mida meilt nõuti, 
rohkem karjäärialaseid asju läbi ei viidud.“ 

Osad gümnaasiumi lõpetanud noored leidsid, et nende koolis toimunud karjääriteemalistes 
tegevustes ei pööratud piisavalt tähelepanu sellele, et noored õpiksid paremini ennast tundma, 
teaksid oma võimeid ja oskusi ning oskaksid seeläbi teha paremaid valikuid. 

„Sellest ei räägita, et hoolimata headest hinnetest koolis, ei pruugi inimene üldse tunda 
iseennast ning seeläbi ei oska kuskile spetsialiseeruda peale põhikooli või gümnaasiumi.„ 

„Ei saanud reaalset nõu, ei räägitud erinevatest tööturu aspektidest ega võimalustest. Küsiti, 
kelleks tahan saada ja seejärel anti nõu, kuidas oleks teekond võimalik. Oleks võinud suunata 
õpilasi tegelema enesearengu ja -otsingutega, et saada paremini aru enda soovidest ja 
võimetest ning selle põhjal teha ülikooli otsus.“ 

Mõnel juhul tunnetasid gümnaasiumi lõpetanud noored, et nende koolis ei suhtutud 
karjäärialastesse teemadesse piisavalt tõsiselt ning nad tajusid õpetajates või nõustajates 
ükskõiksust. 

„Nad olid veidike kasulikud, aga samas õpetajad võtsid seda nii ükskõikselt, et mõnda asja oli 
huvitav kuulata, aga midagi tarka me sellest ei saanud.“ 

„Vestlus karjäärinõustajaga pani mind oma senistes plaanides (kuigi need polnud veel kindlad) 
kahtlema. Karjäärinõustaja jättis veidi ükskõikse mulje, aga eks mu enda ebakindlus või vähene 
entusiasm võis ka mõjutada seda. Mind huvitas psühholoogia edasi õppimine ja võib-olla 
koguni nõustajana töötamine. See kuidas karjäärinõustaja mulle selle suuna õpinguid ja 
töötamist kirjeldas tekitas minus tunde, et ta ei naudi oma tööd eriti, mis tekitas minus 
ebakindlust oma valikus.„ 

Gümnaasiumi lõpetanud noorte hulgas oli ka neid, kes tundsid, et koolis toimunud 
karjääriteemalised tegevused muutsid otsustamise veel keerulisemaks ehk tegevustel oli 
eesmärgile vastupidine mõju. Selle põhjuseks võis olla erinevate nõustajate poolt antud 
vastuoluline info, info puudujääk või hoopis üleküllus infost, mis tekitas segadust. 

„Sain üldiselt häid nõuandeid, kuid nõustamine toimus meie koolis igal aastal erinevate 
inimeste poolt ja sain iga kord erinevat nõu ja ei osanud kooli lõpus sellega väga midagi peale 
hakata.“ 

„Mul polnud kindlat huvi ühe kindla valdkonna vastu nii et nõustamine tekitas rohkem 
segadust kui selgust. 

Kuna neid oli üpris vähe, siis tegid eriala suuna leidmise hoopis keerulisemaks.“ 

Kohati tundsid gümnaasiumi lõpetanud noored, et kooli tegevused ei vastanud nende tegelikele 
vajadustele. 

„Koolist saadud info karjäärivalikute kohta oli kasulik aga arvan, et see mida koolis püütakse 
sulle edasi anda pole päris see, mida reaalses elus vajaksid.“ 

„Meil oli mingi süsteem ja võimalus arutleda oma karjääri ja haridustee arutamiseks, aga 
ettenähtud süsteem ei olnud mulle päris sobiv, sest ei antud võimalust arutleda olulistel 
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teemadel nagu võimalused enda edasi arendamiseks, tegelikeks tingimusteks, mida on 
erinevatel erialadel tarvis, et neid õppima pääseda.“ 

Probleeme tajuti ka kooli tegevuste vales ajastuses. Tegevused toimusid mõne noore jaoks liiga 
vara ehk siis kui ta ei olnud karjääriteemadele veel mõelnud, tegevused toimusid pärast 
koolitunde või tegevused toimusid samaaegselt nii, et noor ei saanud kõiki võimalusi kasutada. 

„Oleks tahtnud rohkem võimalusi kuulamiseks, erinevate koolide infoüritused toimusid 
samaaegselt, seega sain ainult 1 kooli kohta kuulata.“ 

„Need olid kasulikud, kuid toimusid väljaspool kooliaega, seega osalemine oli vastumeelne.“ 

„Need toimusid juba gümnaasiumi alguses, kui lõpetamine ja eriala valik tundusid kauge 
tulevik.“ 

Gümnaasiumi lõpetanud noortest mõned leidsid, et kooli karjääriteemaliste tegevuste kasulikkus 
sõltus rohkem neist endist. Oli noori, kes gümnaasiumis õppides ei olnud karjääriteemalistest 
tegevustest huvitatud ja seetõttu ei saanud neist ka kasu. Samuti oli noori, kes olid gümnaasiumis 
juba teinud selge otsuse, mida nad pärast kooli edasi teevad ja seetõttu ei olnud neile 
karjääriteemalised tegevused koolis enam vajalikud. 

„Käisime erinevate kõrgkoolide lahtiste uste päevadel ja muudel üritustel, aga kuna plaan oli 
naguniigi juba paigas, kuhu kooli edasi õppima minna, siis see otsust väga ei mõjutanud. Ainult 
sai infot juurde, et mida õppida ja kuidas toimib kõrgkool.“ 

„Ei mäleta, et midagi oleks kasu olnud. Gümnaasiumis ma veel võib-olla ei mõelnud ka niipalju, 
mis edasi teha tahan. Ei teadnud, mis mind huvitav.“ 

„Kooliajal ei saanud aru kui vajalikud need olid ning ei võtnud nendest osa.“ 

Täiskasvanutelt, kellel on laps vanuses 15–26 ja õpib praegu või õppis varasemalt põhikoolis või 
gümnaasiumis, uurisime, kuidas vanemate hinnangul toimub või toimus kooliga koostöö lapse 
õpingute, eriala või töökoha valikute tegemise toetamisel. Ligikaudu 60% lapsevanemate 
hinnangul oli neil lapse kooliga koostöö, koostöö puudus viiendiku vanemate hinnangul ning 
ligikaudu sama paljud (ca 18%) ei osanud hinnata, kas ja milline koostöö neil kooliga on olnud 
(Joonis 128). 

Joonis 128. Lapsevanemate, kelle laps praegu õpib põhikooli või gümnaasiumi astmes (sh kutsekool 
põhihariduse baasil) või varem õppis, hinnang sellele, kas neil on või oli kooliga koostöö lapse 
õpingute, eriala või töökoha valikute tegemise toetamisel 

 

Lapsevanemate keskmised hinnangud koostööle kooliga lapse õpingute, eriala või töökoha 
valikute tegemise toetamisel kooliastmete kaupa ei erine (Joonis 129). Koostööd põhikooli ja 
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gümnaasiumiga hindasid lapsevanemad keskmiselt 3,1–4 punkti. Kuna küsitletute hulgas oli vähe 
lapsevanemaid, kelle laps õppis põhihariduse baasil kutsekoolis, on nende vanemate hulgas 
keskmise hinnangu määratlemine ebatäpsem (keskmine hinnang 2,9–4,7 punkti), kuid hinnang 
teistest kooliastmetest statistiliselt oluliselt ei erine. 

Joonis 129. Lapsevanemate, kellel on/oli kooliga koostöö, keskmine hinnang lapse õpingute, eriala või 
töökoha valikute tegemise toetamisel koostööle kooliga 5-palli skaalal, kus 1 on „koostöö on väga halb 
ja 5 on „koostöö on väga hea“  

 

Lapsevanemate keskmistes hinnangutes koostööle kooliga on aga erisus lapsevanema rahvuse 
järgi (Joonis 130). Eesti rahvusest lapsevanemate keskmine hinnang (3,6–4 punkti) koostööle 
kooliga on veidi kõrgem kui muust rahvusest lapsevanemate keskmine hinnang (2,4–3,3 punkti).  

Joonis 130. Rahvuse järgi lapsevanemate, kellel on/oli kooliga koostöö, keskmine hinnang lapse 
õpingute, eriala või töökoha valikute tegemise toetamisel koostööle kooliga 5-palli skaalal, kus 1 on 
„koostöö on väga halb ja 5 on „koostöö on väga hea 

 

Mõnevõrra erineb keskmine hinnang ka lapsevanema kõrgeima lõpetatud haridustaseme järgi nii, 
et alg-, põhi- või kutseharidusega (ilma keskhariduseta) lapsevanemad hindavad koostööd kooliga 
lapse õpingute, eriala või töökoha valikute tegemise toetamisel keskmiselt kõrgemalt kui 
kõrgharidusega lapsevanemad (Joonis 131).  
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Joonis 131. Lapsevanema (kellel on/oli koostöö kooliga) haridustaseme järgi keskmine hinnang lapse 
õpingute, eriala või töökoha valikute tegemise toetamisel koostööle kooliga 5-palli skaalal, kus 1 on 
„koostöö on väga halb ja 5 on „koostöö on väga hea 

 

Lapsevanematel, kelle laps praegu õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutsekoolis, palusime 
kirjeldada, millist koostööd kooliga nad vajavad, et last õpingute, eriala või töökoha valikute 
tegemisel toetada. Osa lapsevanematest tundis, et ei vaja kooliga koostööd või ei osanud koostöö 
vajadusi kirjeldada. Lapsevanemate välja toodud vajadused kooliga koostööks on aga küllatki 
üldised: 

• lapse oskuste ja võimete hindamine ning info sellest 
• erialasoovitusi lapsele 
• infot lapse edasiõppimisevõimalustest 
• rohkem infot 
• tagasiside koolilt 
• õpetajatega vestlust, soovitusi õpetajatelt 
• rohkem huvialaringe 
• nõustamist 
• ettevõtete ja asutuste külastusi 
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Koolide andmeid kogusime juhtumiuuringute põhimõttel kuues koolis. Valimisse võtsime kuus 
erineva asukoha, õpilaste arvu ja karjääriteenuste valikuga kooli, selleks et saada võimalikult 
erinevatest koolidest ülevaade karjääriteenuste olukorrast. Töötukassa ja EHISe andmete põhjal 
jagasime kõik koolid gruppidesse karjääriõpetuse valikaine ja töötukassaga karjääriteenuste 
pakkumise koostöö ning selle järgi, kas tegemist oli põhikooli või gümnaasiumiga (vt LISA 3.1.2).  

Tabel 12. Koolide juhtumiuuringute valimi karakteristikud  

 Liik* Asukoht Karjääriõpetuse 
valikõppeaine 

Töötukassa 
teenused 

Intervjuud 

Kool 1 G Maakonnakeskus Ei Jah Direktor, 
Karjäärikoordinaator, 
Õpetajad (3) 
Õpilased (4) 

Kool 2 G Maakonnakeskus Jah Jah Direktor, 
Karjäärikoordinaator, 
Õpetajad (3) 

Kool 3 PK Maal Ei Ei Direktor, 
Karjäärikoordinaator,  
Õpetajad (2) 

Kool 4 G Väikelinn Ei Jah Karjäärikoordinaator, 
Õpetajad (1) 
Õpilased (5) 

Kool 5 PK Maakonnakeskus Jah Jah Direktor, 
Karjäärikoordinaator, 
Õpetajad (1) 
Õpilased (5) 

Kool 6 G Maakonnakeskuse 
lähipiirkond 

Jah Jah Direktor, 
Karjäärikoordinaator, 
Õpetajad (2) 

* PK – põhikool, G – gümnaasium 

Valimi koostamisel lähtusime sellest, et pool valimis olevatest koolidest oleksid sellised, kus on 
karjääriõpetuse valikõppeaine ja pool, kus ei ole. Selliseid koole, kus töötukassaga koostööd 
viimasel kahel aastal polnud, oli väga vähe, selle tõttu valisime ühe kooli spetsiifiliselt selle järgi. 
Lisaks jälgisime, et oleks karjääriõpetuse õppeainega koolide seas ja ilma karjääriõpetuse 
õppeaineta koolide seas vähemalt üks põhikool ning üks gümnaasium, et esindatud oleksid Eesti 
erinevad piirkonnad ja koolide asukohad ning nii eesti kui venekeelse keskkonnaga koolid. 
Lõpliku valimi karakteristikud on allolevas tabelis (vt Tabel 12). Kaks esialgselt valimisse võetud 
kooli keeldusid uuringus osalemisest ja asendati järjekorras järgmise kooliga.  

Igas koolis tegime intervjuu kooli juhtkonna, karjäärikoordinaatori või karjääriõpetuse õpetaja, 
klassijuhataja(te)ga ja kolmes koolis tegime lõpuklassi õpilastega fookusgrupi-intervjuu. Ühes 
koolis, kus direktor oli asunud ametisse alles hiljuti jätsime ära juhtkonna intervjuu ja kooli 
strateegilist vaadet kattis karjäärikoordinaatori intervjuu. Ühes koolis, kus karjäärikoordinaator oli 
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lahkunud ametist kuu aja jooksul enne intervjuude toimumist, tegime tema asemel lühikese 
intervjuu kooli ettevõtluse õpetajaga. 

Alljärgnevas tekstis viitame koolidele numbritega. Vastajate eristamiseks kasutame 
ametinimetusi: direktor, õpetaja või karjäärikoordinaator. Karjäärikoordinaatori nimega tähistame 
kõiki inimesi, kes selles rollis uuringus vastasid (karjääriõpetuse õpetaja, huvijuht, arendusjuht ja 
ühes koolis asendas hiljuti lahkunud karjääriõpetuse õpetajat ettevõtlusõpetaja), et säilitada 
koolide anonüümsus.  

Õpilaste intervjuudes lubasime õpilastele anonüümsuse nii analüüsi lugejate kui koolide ees. See 
võimaldas õpilastel olla oma vastustes aus ja avameelne, kuid allolevas tekstis ei saa 
anonüümsuse säilitamiseks õpilaste intervjuusid kooli numbriga tähistada. Seetõttu on õpilaste 
tsitaatide juures ainult märge õpilane ilma viiteta koolile. 

 

Üldhariduskoolide kohta on andmeid karjääriteenustest kahes andmekogus: EHISes 
registreeritakse kooli karjääriõpetuse valikõppeaine ja töötukassa peab arvestust enda pakutud 
teenuste üle koolides.  

Karjääriõpetuse valikainet pakutakse vähemates koolides kui töötukassa teenuseid (vt Tabel 13).  

Tabel 13. Üldhariduskoolid, kus pakuti töötukassa karjääriteenuseid ja karjäärõpetuse valikainet 
vähemalt ühel õppeaastel (2019/20. või 2020/21.)  

  TK teenuseid ei pakutud TK teenuseid pakuti Kokku Osakaal 
Gümnaasiumid* 

Ei ole valikainet 6 77 83 50% 
On valikaine 5 78 83 50% 
Kokku 11 155 166 100% 
Osakaal 7% 93% 

Põhikoolid, kus on III kooliaste** 
Ei ole valikainet 54 162 216 70% 
On valikaine 6 86 92 30% 
Kokku 60 248 308 100% 
Osakaal 19% 81% 

*gümnaasium; gümnaasium, mille juures on põhikooli klasse; põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad 
ühe asutusena 

**põhikool, lasteaed-põhikool või koolieelne lasteasutus ja üldhariduskool, mis tegutsevad ühe 
asutusena ja milles oli 2020/21 õppeaastal õpe III põhikooli haridusastmel. 

Allikad: Karjääriõpetuse valikaine olemasolu koolides – Kristel Vaheri e-kirjaga saadetud EHISe 
päringu vastus 21.01.2021; koolide koostöö töötukassaga – Margit Pauluse e-kiri 16.03.2021; koolide, 
huvikoolide, koolieelsete lasteasutuste kontaktandmed 2021/2022 õa, tegutsemise vorm ja 
muudatused nimekirjas. 

Karjääriõpetuse valikaine on olemas pooltes gümnaasiumites ja kolmandikus põhikoolides samas 
kui töötukassa teenuseid pakuti pea kõigis gümnaasiumites ja 81%s põhikoolides, kus oli 

https://www.hm.ee/ehis/statistilised_tabelid/koolide_kontaktid.xls
https://www.hm.ee/ehis/statistilised_tabelid/koolide_kontaktid.xls
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põhikooliastme lõpuklasse. Gümnaasiumitest oli seisuga 31.01.2021 vaid üksteist sellist, kus 
töötukassa karjääriteenuseid polnud kahe viimase õppeaasta jooksul pakutud.  

 

 

Kõige üldisemalt vajavad õpilased koolide õpetajate ja direktorite intervjuude järgi 
karjäärivalikute tegemisel toetust ja julgustust.  

„Nad on küll vanuselt juba suured, aga alati pole lihtne otsustada, mida peale kooli edasi teha. 
Nad vajavad toetust.“ (kool2 direktor) 

Konkreetsemalt karjäärivalikute tegemise toetamisest rääkides, sisustab koolide personal 
õpilastele vajalikku tuge, veidi erinevalt, kuid laiemalt nimetati kolme komponenti: 

1) Aidata teadlikuks saada enda huvidest, oskustest, võimetest ja neid realistlikult hinnata  

„… üheksanda klassi lõpuks juba on midagi väljakujunenud, iga laps on oma nägu igal lapsel 
on oma maailmavaade oma tugevused välja kujunenud ja ta oskab neid kasutada.“ (kool5 
õpetaja) 

„… õpilane peab teadma, tunnetama, ise endast saama aru, kes ta on. Ja kui ta endas selgusele 
jõuab, siis on kõik hästi.“ (kool6 direktor) 

2) Anda ülevaade erialadest, ametitest, töötingimustest, tööturust 

„… millised erialad on tulevikus vajalikud, millised on kõige populaarsemad, kindlasti 
tööturuprognoose. Selleks, et olla kindel, et nende valik on tulevikus hästi tasustatav. Nad 
tahavad olla kindel, et nende eriala on vajalik tulevikus ja nad kindlasti küsivad ja tahavad 
teada. Nad üldse tahaksid teada, millised erialad on maailmas nende ümber ja olemas.“ (kool2 
karjäärikoordinaator) 

3) Anda ülevaade õpiteedest, õppimise võimalustest 

„… et tal oleks teada, mis on tema tugevused ja tal oleks siis väga palju erinevaid valikuid …. 
koole või võimalusi, kui edasi õppima minna, kuhu tal üldse võimalik minna on.“ (kool3 
direktor) 

Teadmised neis kolmes valdkonnas on õpilasele teadliku ja läbi mõeldud edasiõppimise või 
erialavaliku tegemise eeltingimused. Osad intervjueeritud rõhutavad laiemalt valikuvõimaluste 
nähtavaks tegemist. 

„… noor peaks ise valima ja me peaksime andma talle võimalikult laia, noh see kole sõna, aga 
instrumentaariumi, selleks, et ta suudaks valida, see tähendab, et tal oleks mingisugune 
ettekujutus, mille hulgast ta valib või mis tee ta valib.“ (kool6 direktor) 

„… kui sa annad proovida erinevaid asju, tegelikult oskab seda ka valida. Tihtipeale on näha 
see, et kui kogemus on juba ees olemas, siis minnakse julgemalt seda uuesti tegema ja kui sa 
ei anna uusi asju katsetada ja proovida isegi ei osata tahta. Nii see ongi oluline, et menüü 
oleks võimalikult rikkalik, et enamus saaks katsetada ja proovida.“ (kool1 õpetajad) 
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Valikuvõimaluste nähtavaks tegemist ja proovimist peeti oluliseks kõikides koolides. Erinevates 
koolides oldi veidi erineval seisukohal selles, kas valikuvõimaluste nähtavaks tegemisest piisab 
või on vajalik aidata ka valiku tegemisel ja praktilisel ellu viimisel.  

Lisaks eelnimetatule toodi mitmetes intervjuudes välja laiemalt üldpädevusi, mis on vajalikud 
muuhulgas karjäärivalikute tegemisel ja karjääriplaneerimisel: 

„Ikka seesama üldpädevused ja üldine haritus ja haridus on see, mis minu arvates aitab edasisi 
valikuid lihtsamini teha.“ (kool5 direktor)  

Samuti nimetati konkreetsemaid pädevusi, mis on vajalikud muuhulgas karjääriplaneerimiseks ja 
-valikute tegemiseks. Need hõlmavad näiteks: 

1) Valiku tegemise hirmudest üle saamist 

„… hirm, mis nendes on tegelikult see, need kõhklused ja kahtlused, mis meil on, ja seda on ju 
näha neis ja kui nad saaks üheksanda klassi lõpuks oma mapi kinni lüüa ja ütelda, et nüüd ma 
tean.” (kool3 õpetaja) 

„… elu ongi selline valikute küsimus … ma võtan hirmu maha, et ei ole ju patt ümber mõelda.” 
(kool6 karjäärikoordinaator) 

„Iga aasta ma ütlen üheksandate klasside õpilastele, et iga valik, mis nad teevad on õige. Ei 
ole vaja seda karta või häbeneda. Iga elukutse on tähtis, nagu öeldakse.” (kool2 direktor) 

„… muidugi mõned lapsed on mõnikord ja vanemad ka segaduses sellest, et kuna nad näiteks 
teevad ühe kooli valiku ära siis neile tundub, et see on määratud ja kinnitatud, rohkem muuta 
ei saa. Tegelikkuses on ju võimalik, et ma lähen võib-olla gümnaasiumisse, saan esimese aasta 
jooksul aru, et ei olnud kõige õigem valik ja mul on ju võimalik gümnaasiumit vahetada või 
minna kutsekooli veel. Mul on ju kooli võimalik vahetada peale seda, kui ma olen mingi valiku 
ära teinud. Mitte nii, et see kool ei sobinud ja siis jätan kogu haridustee pooleli. See peaks neile 
arusaadav olema.” (kool3 direktor) 

„No nad mõtlevad, et kui nad teevad valiku, siis nad võtavad enda peale suure vastutuse selle 
eest. Ja siis no mõnikord nad kardavad seda.” (kool2 karjäärikoordinaator) 

 
2) Õpilaste aktiveerimine ja huvi tekitamine karjääriplaneerimiseks 

„… kuidagi stimuleerida võimalust, et nad jõuaks kuhugi, kasvõi hakkaks endale küsimusi 
esitama. See on ka samm, kui ta lihtsalt on mugavustsoonis, ei esita niisuguseid küsimusi, aga 
võib-olla klassijuhataja esitab, seal mingi õpetaja esitab, karjäärinõustaja esitab. See on nagu 
süütekoht, see hakkabki temas edasi arenema. Ikka peavad olema olemas need inimesed, kes 
vajutavad neid nuppe kasvavates inimestest, et kõik hakkaks töötama.” (kool2 õpetaja) 

„… õpilased on mõned noh, mitte just kõik, aga ikkagi, mugavustsoonis. Ükskõik, mis või kes 
lihtsalt mugavustsoonist välja toob noh, natukenegi midagi mõtlema, kõik tuleb kasuks …. 
mingi sund või, et sa, pead mõtlema ja tegema, kohustab, see ikkagi peab olema. Muidu 
inimene on vist mugav üleüldiselt.” (kool6 karjäärikoordinaator)  
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3) Praktilisi ajaplaneerimise, suhtlemise, valiku langetamise jm tehnikaid, mis on 
muuhulgas karjääriplaneerimisel vajalikud oskused 

„… lapsed peavad ka harjuma võõraste inimestega rääkima või avama või abi küsima, … 
enamasti ikkagi elus lähebki võõraste inimestega rääkima, võõrasse keskkonda … tuleb seal 
kuidagi sulanduda ja ma arvan, et mida varem selliseid asju harjutatakse, seda parem sellele 
väiksele inimesele.“ (kool6 õpetaja) 

 „Lapsed teavad ning oskavad küsida õigeid küsimusi. … kaheteistkümnenda klassi jaoks on 
tähtis küsida õigeid küsimusi: Millised on sisseastumiskatsed? Kas riigieksami punkte 
arvestatakse või mitte? Millele tuleks tähelepanu pöörata? Pakutakse ühiselamuid või mitte? 
Kui pole, siis kui kallis on näiteks Tartus korterit üürida? Mulle tundub, et mida rohkem 
küsimusi sa esitad, seda rohkem saad vajalikke vastuseid. Niimoodi su valikud kitsenevad ning 
on kergem otsust langetada.“ (kool2 direktor) 

„.. peab olema valmis iseseisvaks eluks. … iseseisvust, et nad saavad hakkama, lõpuni 
nämmutada ära ja lõpuni ei saa iga emme eest olla. Siin on see iseseisev töö, mida ma olen 
õpetanud viiendast klassist peale. Mis kõige tähtsam on elus, see on aja planeerimine ja õigete 
otsuste vastuvõtmine.“ (kool1 õpetaja) 

Kokkuvõttes on koolide ülesanne õpilaste karjääri kujundamise pädevuse ja karjäärivalikute 
toetamisel ühelt poolt arendada üldpädevusi, mis on eeltingimuseks karjäärivalikute tegemisel. 
Teisalt nähakse kõikides koolides vajadust õpilaste toetamiseks edasiste õpiteede, töö- ja 
erialavalikute teadlike otsuste tegemisel. Konkreetseid samme, mida koolid rakendavad, karjääri 
kujundamise pädevuse arendamiseks ja valikute toetamiseks kirjeldame järgmistes peatükkides.  

 

Õpilaste toe ja karjääriteenuste vajadus karjäärivaliku tegemisel sõltub paljudest teguritest. 
Suuremad mõjurid on see, kas õpilane õpib põhikoolis või gümnaasiumis ja milline on õpilasel 
endal välja kujunenud erialavaliku kindlus. Kuigi iga õpilane on individuaalne ja vajab just tema 
olukorrast lähtuvat tähelepanu, siis laias laastus saab õpilased välja kujunenud erialavaliku 
kindluse järgi, jagada kolme gruppi: 

1) Õpilased, kellel on selge õpiteid ja eriala määrav karjäärivalik kujunenud juba suhteliselt 
varakult, täiendava toe vajadus puudub või on väga vähene 

2) Õpilased, kes kahtlevad paari-kolme valiku vahel ning vajavad täiendavat infot 
õpiteedest või tuge endale sobivaima valiku kasuks otsustamisel 

3) Õpilased, kellel ei ole tunnetust, milline õpitee või eriala ja kuidas endale valida 

„… on ka muidugi neid, kes siiamaani – nagu täna oli üks arenguvestlus, üks viimane tüdruk 
siiamaani ei tea, kelleks tahab saada, kuhu üldse liikuda.“ (kool2 klassijuhataja) 

„… noh näiteks praegu mul on kaheteistkümnes, kus mul osa õpilasi ütleb, ma ei tea. Täna ta 
on teelahkmel, kus ta ei tea, kelleks ta tahab saada.“ (kool4 õpetaja) 

Õpilased, kellel on välja kujunenud kindel karjäärieelistus, ei vaja täiendavat tuge karjäärivaliku 
tegemisel või vajavad väga spetsiifiliselt tuge just oma õpitee kirjeldamisel või leidmisel. 
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Sellistele õpilastele ei ole sisukad samasugused karjääriteenused, mis on vajalikud kahele 
järgnevale grupile, kuna nende otsused on erinevad. Koolipersonali intervjuudes kirjeldati mitmel 
juhul sellesse gruppi kuuluvatena just õpilasi, kes valivad meditsiinisuuna. Siiski ei iseloomusta 
karjäärikindlus ainult meditsiinisuuna valinud õpilasi, vaid võib olla ka mõnes muus valdkonnas. 

„…, kes juba üheksandas klassis, kindlalt teab, tavaliselt meedikutega on nii, et mina saan … 
need kohe teavad. Kui keegi on otsustanud juba, ma saan arstiks, see tähendab on otsustatud.“ 
(kool2 klassijuhataja) 

„… gümnaasiumilõpetajatest on näiteks need, kes tulevad, teavad juba, kuhu me läheme ja ta 
ütleb, et ma tahan minna arstiks, siis ta hakkab selleks valmistuma juba kümnendas klassis ja 
ta teab, et ta läheb ülikooli, ta teab, mis on need nõudmised, ta teab, millised on reeglid.“ 
(kool4 klassijuhataja) 

„Mul on filmid juba väiksest saati meeldinud, mind huvitaks ise filme teha ja õppida, kuidas 
neid teha, mul on juba pikka aega see mõte olnud …. Ma juba kaheksandas teadsin, ma panen 
kindlasti midagi filmiga seonduvat suunda … filminduse suund, mis tuleb küll alles 
üheteistkümnendas, siis mul oli väga lihtne kohe panna see esimeseks valikuks.“ (õpilane) 

„… minu oma klassi tüdruk on olnud mitu suve veterinaarkliinikus, tema tulevik, ta teab seda 
ammu, et tema läheb veterinaariat õppima, temast saab väikeloomakliiniku arst ja … siin ei 
ole küsimust.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Kindlate eelistustega õpilaste karjäärivaliku toetamisel on valiku tegemist toetavate 
karjääriteenuste vajadus väiksem ning erinev teiste gruppide vajadusest, kellel on sõltuvalt 
õpilasest ja tema kõhklustest valiku tegemisel vaja enam tuge. 

„… aga paljud on sellised, kes teavad juba täpselt, mis nad tahavad teha, et nendega siis ei 
olegi midagi. Kuulan ja kiidan neid tublid, et juba nii pikalt ette olete mõelnud.“ (kool6 
klassijuhataja) 

Siiski ei ole mõnel juhul õpilase kindel valik põhjendatud või kooskõlas tema oskuste ja võimete 
kasutamisega parimal võimalikul moel. Esineb nii enda suutlikkuse üle- kui alahindamist või 
lihtsalt mõtlematust. Õpetajate intervjuude põhjal võivad õpilaste nii öelda kindla valiku 
kõrvalekalded optimaalsest valikust olla kolmel erineval moel: 

1) Õpilase valik ei võimalda tema potentsiaali maksimaalset kasutamist 

„… õpilane, kes võiks minna edasi gümnaasiumisse, et sealt siis nii-öelda veel on edasi 
arenguruumi … siis ikkagi, kuna sõbrad ja tuttavad kõik lähevad kõrval kutsekasse a la 
traktoristid, noh, ma lähen siis ka. Sest see tundub talle turvaline oma seltskond. Ja kas see 
ikkagi on selle noore nii-öelda päris õige väljavaade ja tema teadmiste ja oskuste 
rakendamine?” (kool3 karjäärikoordinaator) 

2) Õpilase valik ülehindab tema potentsiaali ja pole õpilasele jõukohane 

„… tegelikult on praegu, antud üheksandas klassis on mul üks. Eks need testid näitavad, aga 
üks õpilane on, kelle enesehinnang on liiga kõrge, aga seda akadeemilist tausta ei ole. Siis on 
asi halvasti.” (kool6 karjäärikoordinaator) 
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„… kahjuks meil on väga levinud ju see, et ega üheksanda klassi lõpus keegi ei tea, mida ta 
tahaks. Kuigi me oleme püüdnud näidata, rääkida ja siis valitakse tihtipeale, et ma lähen 
gümnaasiumisse. … meie ju näeme, kas selline akadeemiline õppimine on selle noore jaoks. 
Teisest küljest me näeme neid noori, kuidas ma ütlen, ainetundides on natukene nagu nõrgad, 
aga kui nende käest paluda mingit abi muudes tegevustes, siis nad on väga meelsasti tegemas, 
väga hästi tegemas. Just, et me saaksime sellise pildi noortele anda. See on selline 
ideaalvariant. Ega me seda ei ole seni väga suutnud, aga eks me ikka püüame.” (kool5 direktor) 

3) Õpilase valik ei arvesta tema loomupäraste eelduste kasutamisega, mistõttu valib 
õpilane eriala, millel tema potentsiaal ei leia parimal võimalikul moel kasutust 

„Tahab minna automehaanikuks õppima, kuigi ma tean, et siiamaani vähemalt pole tehnika 
teda absoluutselt huvitanud ja ta on loominguline noormees, kunst on väga tugev. Ja minu 
mõjutused ja jutt, et ta prooviks ikkagi kunsti valdkonda … kahjuks ei ole ka selliseid 
positiivseid näiteid talle tuua. Ma proovisin küll, tahtsin teda ühe disaineriga kokku viia. Ühe 
selle graafilise disaineriga, aga kuna see koroona oli ja see disainer jäi ka isolatsiooni, nii et 
ma ei saanud ka temaga kokku viia. Kui vestlesin eelmine nädal selle noormehega, siis ta ütles, 
et ta on ära otsustanud ja väga kindlalt ütles, et see on ka tema valik.” (kool3 õpetaja) 

Seega võib näilise karjäärivaliku kindlusega õpilane vajada siiski karjääriteenuseid, et nende abil 
enda andeid, võimekust ja oskuseid kaaluda, need üles leida ja parimal moel kasutusse võtta.  

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste valikud erinevad märkimisväärselt ning sellest tulenevalt on 
erinev ka nende vajadus toe järele.  

Põhikooli õpilaste valikusse kuuluvad kaks laiemat õpiteed: gümnaasium või kutsekool. Koolide 
intervjuudes ei tule põhikoolijärgne tööleminek kas üldse teemaks või tuleb teemaks 
läbikukkumisena õpingute katkestamisel. 

„… meie kõige tähtsam ülesanne ikkagi on see, et nad peale meie kooli lõpetamist õpinguid 
jätkaks.“ (kool6 direktor) 

„… kui nad on kaheksateist täis saanud, siis nad saavad tööle minna. Aga sinnamaani on nad 
kas juhutööl või tõesti kodudes. Nad kahjuks jäävad suhteliselt kehva seisu. Või nad on 
koolituste, või kursuste näol ikkagi suutnud midagi ära õppida, olgu kas mõni autojuhiluba, et 
ta saab natuke seda tööd teha või kui ta on paar aastat tööl käinud, siis tööandja suunab 
mingitele kursustele, mingeid oskuseid omandama. Aga tihti nad ikkagi kahjuks jäävad 
suhteliselt õnnetusse seisu.“ (kool3 direktor) 

„No, ja mõne puhul mulle tundub, et nad jäävad isegi võib-olla mõneks ajaks mõtlema, mis 
meid huvitab või lähevadki tööle. No tööle ka nii noored vist ei saa veel, selles mõttes on 
tulevik neil raskendatud.“ (kool5 klassijuhataja) 

Kuigi sõnades tuuakse põhikoolijärgsena mitmetes koolides kutseharidus gümnaasiumiga 
võrreldavaks valikuks, siis eelistatud ja enamlevinud valikuks on gümnaasium ning selle kõrvale 
teisi lahendusi võrdväärsena ei kaalutagi. Haridussilma järgi jätkas 2019./20. õppeaastal 
põhikooli lõpetanutest järgmisel õppeaastal kutsekoolis 26% ja koolis õppimist ei jätkanud 3%. 
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Seega on küll õpilasi, kellel põhikoolijärgselt on oht kooli katkestamiseks või kes lähevad 
kutsekooli ja vajavad vastavalt selle valiku kaalumist toetavaid karjääriteenuseid, kuid nende hulk 
on väiksem, kui gümnaasiumis jätkajate.  

Nii õpilased kui kooli personal eelistavad põhikoolijärgse valikuna vähegi akadeemiliselt 
suutlikele õpilastele õpiteena gümnaasiumi:  

„… tavalise õpilase arvamus kutsekoolidest on üpriski madal ja see on nii-öelda see noh, ta ei 
ole B variant ega C variant, vaid ta on nagu täiesti lausa E variant.“ (õpilane) 

„… isegi, kui sul võib-olla ei ole nagunii head hinded ja … ei peagi suunama ju tegelikult 
mingisse tugevamasse gümnaasiumi, kas või lihtsalt kuhugi gümnaasiumi sisse saada võiks ju 
proovida iseenesest, et enne, kui täiesti lõplikult otsustada, et ei saa hakkama ja lihtsalt lähedki 
kutsekasse, et võiks vähemalt proovida [gümnaasiumisse astuda].“ (õpilane) 

Kutsekooli nähakse valikuna õpilastele, kes ei saa gümnaasiumiõpingutega hakkama või 
haridusliku erivajadusega õpilaste valikuna.  

„… meilt läheb sinna kutsehariduskeskusesse, ütleme peale põhikooli lõpetamist üksikud, ma 
ütlen, et need on tavaliselt sealt sellest hariduslike erivajaduste õpilaste sabast.“ (kool6 
direktor) 

Kutsehariduse valik on õpilaste seisukohast edasisi valikuid piirav, mistõttu samuti eelistatakse 
gümnaasiumit.  

„Ma ütleks niimoodi, et sa saad alati kutsekooli õppima minna, aga gümnaasiumisse hiljem on 
raskem õppima minna. Kui oled kutsekoolis ära õppinud, need pigem ei … Enne 
gümnaasiumisse, siis mine kutsekooli või ülikooli või mis iganes.“ (õpilane) 

„… no number üks on kindlasti see, et ma ei leidnud ühtegi eriala kutsekoolides, mis mind oleks 
eriliselt huvitanud ja eriti, kuna ma ei ole kindel, millega ma tulevikus tegeleda tahan, siis 
pigem oli kindlam hetkel võtta gümnaasium, kus siis saab nii-öelda kõike korraga.“ (õpilased) 

Siiski tuleb märkida, et kui tavaklassi õpilastest ja tõhustatud ning erituge mitte vajavatest 
õpilastest mainiti vaid üksikuid, kes põhikoolijärgselt valivad kutsekooli, siis ühes väikeses 
maakoolis oli kutsekool levinum (ligi pooled üle aastate valivad kutsekooli) ja osa õpilaste jaoks 
on see ka mugavusvalik.  

„… väikeses maakoolis, kuna sõbrad ja tuttavad kõik lähevad … ma lähen siis ka, sest see 
tundub talle turvaline oma seltskond.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

Koolis, kus on erituge vajavad lapsed, on nende õpilaste põhikoolijärgne valik sageli just 
kutsekool ja neil on ka suurem oht õpitee katkemiseks.  

„… meil on ka näiteks olemas HEV klassid ehk siis erivajadustega laste klassid ja kuna me 
teame, et nende tõenäoline perspektiiv õppida, kas hotellimajandust, toateenindust, abikoka 
või midagi sellist …“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„Nendel [HEV lastel], ega neil palju variante ei ole, kindlasti mõned tahavad minna kutsekooli. 
Gümnaasiumisse tahab minna ainult üks nendest kaheksast, kes seal on. Selles mõttes on neil 
ikka päris raske otsustada, mida ja kuidas kus nad nagu hakkama saavad. … ma tean mõnda 
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kindlasti, kes läheb kutsekooli ja saab sinna ka sisse. No, ja mõne puhul mulle tundub, et nad 
jäävad isegi võib-olla mõneks ajaks mõtlema, mis meid huvitab või lähevadki tööle.“ (kool5 
HEV klassi õpetaja) 

„… me oleme oma neid ütleme eritoega lapsi saanud kutsekoolirühmadesse, kus nad saavad 
hakkama, me oleme üsna süstemaatiliselt sellega tegelenud… „ (kool6 direktor) 

Seega on põhikoolijärgselt valdava enamiku õpilaste eelistatud valikuks gümnaasium, mis ei 
eelda lühikeses perspektiivis konkreetsema eriala valikut ja vaid veerandi jaoks kutsekool, mille 
korral on vaja valida ka eriala. Õpingute katkestamise oht seondub vähem kui kümnendikuga 
õpilastest.  

Õpilased otsustavad gümnaasiumite vahel kaaludes koolide „tugevust“, „taset“ ja seda kuhu 
saadakse eksamitega sisse ning õppesuundi ja seonduvad valikained. Kuna gümnaasiumid 
tegutsevad ühtse riikliku õppekava järgi ning valikained ning õppesuunad ei ole väga piiravad 
gümnaasiumijärgsete õpingute valikute otsustamisel, siis on valik suhteliselt lihtne ja lühemas 
perspektiivis toe vajadus valiku langetamisel seotud just gümnaasiumide eripäradega.  

„… põhikooli lõpus nüüd ikkagi veel väga palju ei mõtle selle peale, milline karjäär hakkab 
olema pikk, kelleks nad tahavad saada. Peamine valik või küsimus on ikkagi see, kuhu edasi, 
kes siis läheb gümnaasiumisse, millisesse gümnaasiumisse, mis need suunad võiksid olla.“ 
(kool5 õpetaja) 

Osa õpilasi tunnetavad gümnaasiumivalikut samuti keerulisena, kuna neil puudub aimdus, millist 
eriala pikemas perspektiivis valida. Samuti leiab mõni õpetaja, et gümnaasiumisse astudes peaks 
siiski erialavalik olema juba seotud valikainetega. Teisalt aga on selle valiku tegemiseks aega.  

„No mul oli see valik kindlasti palju raskem… oli üsna kindel, et ma jätkan meie koolis, aga siis 
suunavalik oli raskem, sest kõik kolm suunda enam-vähem võrdselt huvitasid.“ (õpilane) 

„… niisama minna gümnaasiumisse, noh, ütleme saama keskharidust, kui ma ei tea, kelleks ma 
saan. … õpilastel peab olema ka valik. Kui ma tahan, näiteks võib-olla minna gümnaasiumisse, 
kus on hoopis teised valikained, sest minu üheksandikke väga palju sõidab täna iga päev [koha 
nimi] nad sõidavad [kooli asukoht], mingi kool on, kus nad saavad teistmoodi valikaineid.“ 
(kool4 õpetaja) 

Gümnaasiumi jooksul on aega õpilasel veel selgusele jõuda enda edasistes karjääriplaanides ja 
valikutes, mistõttu ei ole ka väga oluline, et gümnaasiumivaliku tegemisel oleks kaugemad 
plaanid väga täpsed.  

„… keskkooli osas on kindel, nüüdseks peakski olema kindel, kuhu ma lähen, sest et katsed on 
möödas juba. Aga üldiselt peale keskkooli, sellist plaani mul absoluutselt ei ole. Et mul ei ole 
isegi ühtegi valdkonda, mis mind rohkem huvitaks.“ (õpilane) 

„… kuus õpilast ikka sihivad kindlalt kohe gümnaasiumisse ja juba on paika pandud, kas 
Tallinna või Tartu Ülikool, et kindlasti tahavad nad edasi õppida. Noh, kindel see, et neid 
erialasid ja neid soove nad jõuavad nende järgnevate aastate jooksul veel muuta kaheksa 
korda. Aga noh, seal kõiguvad ka pedagoogikaõpingutest kuni sisekujunduseni välja need 
soovid, mis praegu nende unistusi ilmestavad.“ (kool3 õpetaja) 
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Kuigi paljude jaoks ei ole põhikooli lõpus selget nägemust, kuidas ja milline gümnaasiumi 
õppesuund valida, siis on ka õpilasi, kellel on välja kujunenud karjäärieelistus ja õppesuuna 
olemasolu gümnaasiumis määrab õpinguteks valitava gümnaasiumi: 

„… ikka proovima peab, eks ole, ja Järveotsa Gümnaasiumis oli mingi hiina suund või mingi 
selline suund, mis väga seda õpilast kõnetab.“ (kool6 õpetaja) 

„… kas Tartus on selliseid võimalusi, siis mul oli tegelikult plaan Tallinna minna. Aga kui ma 
kuulsin, et Miina Härmas tuleb see filminduse suund, mis tuleb küll alles üheteistkümnendas, 
siis mul oli väga lihtne kohe panna see esimeseks valikuks ja Tamme oli mul enne esimene, et 
seal on kultuur ja see on nagu kõige lähedamal nii-öelda sellele filmindusele.“ (õpilane) 

Põhikoolijärgsel gümnaasiumisse astumisel ei ole õpilastele endile kõige keerukam gümnaasiumi 
või õppesuuna valik, vaid olulisemaks on gümnaasiumite sisseastumiskatsed. See tähendab, et 
valikut ei tee mitte õpilane, vaid valiku teeb kool järjestades õpilased hinnete ja katsete tulemuste 
alusel. 

Gümnaasiumijärgseteks valikuteks on õppimine kõrgkoolis, õppimine kutsekoolis või tööleminek. 
Tööle minekut nähakse pigem läbikukkumisena. 

„… meil pakutakse kokandust, on võimalik nii-öelda õppida lisaks, aga ma ütlen kohe, kui nad 
saavad kümnendas klassis selle kokanduse kätte ja siis üheteistkümnendas jääb õppimine 
tahaplaanile. Sest nad saavad kohe aru, et on võimalus minna ja teenida omaenda raha. Ja 
vaat, siis kukuvadki tegelikult päevakoolist välja, tulevad õhtukooli.“ (kool4 õpetaja) 

Gümnaasiumijärgselt eeldatakse pigem õppimisega jätkamist ning mitmel juhul tõi kooli personal 
ja ka õpilased välja, et gümnaasiumiastmesse õppima asumine eeldab kõrghariduse tasemel 
õppima pürgimist.  

„On arusaadav, et kui ülikool ei ole prioriteet, siis ei ole vist mõtet gümnaasiumis olla, õppida.“ 
(kool2 õpetaja) 

„No gümnaasiumid ongi minu arvates selle jaoks tehtud, et sealt gümnaasiumist minna edasi 
ülikooli ja nagu mina tahaks ülikooli edasi õppima minna.“ (õpilane) 

On märgata kooli personali uhkust õpilaste jätkamisel õpingutega nö eliitülikoolides või 
välismaistes kõrgkoolides, eelistatud erialadel. 

„… meie kooli õpilased on läbi aegade läinud õppima Tartu Ülikooli kas siis arstiteaduskonda 
või ka farmakoloogia. Et ütleme, et meditsiinivaldkond on meil alati õigus, majandus, IT. … 
kõik, kes olid ära tulnud, olid ära tulnud Tallinna Ülikoolist. … Ja ütleme ausalt, et ega see ei 
ole ka üllatus…. Nad läksid ikkagi õppima aga tulid ära, kuna see ei õigustanud nende ootusi. 
Üks küll, nüüd tuli ära Viljandi kultuuriakadeemiast, ma saan sellest täiesti aru. Tema koht on 
mujal, ta kahtles ka mitme asja vahel, aga nüüd ta oli, nägi ja tuli ära. Et ta läheb Balti Filmi 
ja Meediakooli, mis on väga hea mainega.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Eelistatud valik gümnaasiumijärgselt on seega kõrgkool. EHISe järgi valis 2019/20 õppeaastal 
gümnaasiumi lõpetanutest järgmisel aastal õppimiseks kutsehariduse 8%, mis on kaugelt 
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väiksem, kui õpingutega mitte jätkanute osakaal. Õpinguid ei jätkanud Eesti koolides 41% 
eelneval õppeaasta lõpetanud õpilastest. Osa neist võis küll jätkata õpinguid välismaal, mis ei 
kajastu Eesti Hariduse Infosüsteemis, aga selge on, et kutseharidus ei ole vahetult gümnaasiumi 
lõpetamisele järgnevates valikutes olulisel kohal. 

Sõltumata sellest, milline gümnaasiumijärgne karjäärivalik tehakse, hõlmab see eriala ja 
töövaldkonna valikut, sageli elukoha vahetust ja õpingute jätkamisel kindlasti õppeasutuse 
vahetust. Seetõttu on gümnaasiumilõpetajatel põhikoolilõpetajatest suurem vajadus nii 
õppimisvõimaluste ja tööturuvõimaluste info järele kui ka iseendas selgusele jõudmise järele.  

Samas on, küll väiksemale osale, põhikoolilõpetajatest otsus samasugune, hõlmates nii 
erialavalikut, kui õppeasutuse valikut. Seejuures on põhikoolilõpetajate seas sellise valiku ees 
seisvad õpilased suurema tõenäosusega nõrgema edasijõudmisega, kui need, kes valivad 
gümnaasiumi ja selle õppesuunda. Seega on vähemalt osa põhikoolilõpetajate karjäärivaliku 
tegemise toe vajadus sama suur, kui gümnaasiumijärgse valiku langetamisel. 

Põhikoolijärgselt valitakse gümnaasiumide või kutsekoolide vahel piiritledes valik enamasti kas 
õpilase enda või tema pere survel kodulähedaste koolidega.  

„Ma otsustasin lihtsalt selle järgi, et ma elan oma koolile kõige lähemal kõigist koolidest.“ 
(õpilane) 

„… me räägime põhikoolist mitte peale gümnaasiumi, vaid just põhikoolist, ikkagi kardetakse, 
kas maakonnast välja liikuda, natukene kaugemale minna. Need oma kaks-kolm kooli, mis meil 
siin ümber on … on sellised kuldsed valikud alati ja siis see gümnaasium, nende kolme 
edasiõppimise vahel. Rohkem eriti ei tahetagi näha, et tegelikult on veel muid võimalusi ja 
muid koole.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„… mul oli plaan, võib olla ka Tallinnasse üritada saada gümnaasiumisse ja nad [vanemad] ei 
olnud sellega nõus.“ (õpilane) 

Haridussilma järgi 2019./20. õppeaastal lõpetanud põhikooli õpilastest 28% ei vahetanud kooli, 
66% jätkas õpinguid samas omavalitsuses, 20% läks õppima teise kohaliku omavalitsuse 
territooriumil asuvasse kooli ja 11% teise maakonda. Põhikoolijärgselt kodust eemale õppima 
minek ei ole laialt levinud otsus ning selline otsus eeldab õpilase suuremat iseseisvust ja 
lapsevanematelt suuremat finantsilist tuge, kui kodust õppimist jätkavatel. Kuna kaugemate 
maakoolide läheduses on vähem edasiõppimise võimalusi, siis puudutab selline otsus enam just 
maakoolide õpilasi, kust toodi ka välja suuremad takistused väljapoole liikumisel. 

„Selge on see, et väga paljude jaoks paneb mingisugused uksed kinni vanemate rahakott. 
Sellepärast, et kodust välja kolimine päris kindlasti toob endaga kaasa ju tohutu suured 
lisaväljaminekud.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„… võib-olla mõnedele jääb sinna mujale liikumine ka sellise transpordi taha, sest ega seal 
maakohast sa pead jõudma kõigepealt linna ja sealt edasi järgmisse asulasse, kui see kutsekool 
asub natuke asulast veel väljas, siis võib-olla järgmine komplikatsioon on transport, mõnele 
lahenduste leidmisel üle jõu.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 
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Kokkuvõttes erineb õpilaste vajadus karjäärivaliku toetamise järele sõltuvalt sellest, millist 
valikut õpilane teeb. Oma kodukooli gümnaasiumis õpinguid jätkava õpilase vajadus valiku 
tegemisel erineb oluliselt selle õpilase vajadustest, kes peab vahetama kooli ja kes peab valima 
õpitava eriala. Põhikoolijärgselt kutsehariduse valik sarnaneb rohkem gümnaasiumijärgsele 
valikule, kus on vaja vahetada kooli, valida eriala ning olla valmis õppimiseks kodust väljaspool. 
On ilmne, et gümnaasiumivalikuks vajalik info ja tunnetus nii eneseteadlikkusest kui õppimise ja 
tööturuvõimalustest erineb selle õpilase vajadustest, kes peab otsustama õpitava eriala ja leidma 
koolid, kus seda õpetatakse. Sellest ja õpilaste varem väljakujunenud karjäärivalikukindlusest 
lähtuvalt peaks diferentseerima ka karjääriteenuseid õpilastele.  

 

Intervjuudes toodi välja erinevaid muid väliseid mõjureid, mis õpilaste karjäärivaliku tegemist 
mõjutavad. Olulisemate väliste teguritena nimetati: 

1) Õpilase pere ja vanemaid, kes on kas lihtsalt toeks,  

„… vanemad on väga suureks toetuseks. Ma ka räägin sellel teemal pea iga õhtu vanematega. 
Nad aitavad mul oma energia ja teadmised õigesse suunda koondada.“ (õpilane) 

võivad mõjutada oma kinnistunud arusaamade, endast lähtuvate ideede või eeskujudega 
õpilase valikuid.  

„Nemad [vanemad], no mõnikord lubavad või. Või isegi käsivad, no see sõltub sellest, 
missugune lapsevanem on.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„…kui ema oli õmbleja, siis läheb minu tütar ka õmblejaks, et see eluring nagu keerlebki seal 
peres ühe asja ümber ja ega siis, kuidagi ei pakuta ja ei räägita ka oma lapsega.“ (kool3 
karjäärikoordinaator) 

„… praegusel hetkel on mul pigem tuua näide, et põlvkonnad mõjutavad teineteist, et üks 
noormees, kelle isa on rekkajuht ja vend on rekkajuht, ütles ka, et tema läheb rekkajuhiks ja 
see talle väga meeldib.“ (kool3 õpetaja) 

„… hästi palju vanemad püüavad domineerida laste valikute üle. Aga, aga kahjuks sageli on 
niimoodi, et mida domineerivam on vanem, seda vähem ta sellest teemast tegelikult teab.“ 
(kool4 karjäärikoordinaator) 

Pea kõik intervjuudes osalenud õpilased märkisid, et vanematega vähemalt arutatakse 
karjäärivalikuid. Kuigi on ka õpilasi, kelle vanemad õpilase karjäärivalikutega ei tegele või 
keda ei huvita oma lapse käekäik, siis tavapärasemalt lapsevanemad toetavad. 

„väga suur roll on lapsevanematel, mida usaldavad oma lapsele, millega saab hakkama ja 
kuidas nad teda toetavad. Jaa, lapsevanemate roll on päris suur.“ (kool5 õpetaja) 

Kuigi õpilaste intervjuudes ei ilmnenud, et gümnaasiumi lõpuklasside õpilastest vähemad 
arutaksid oma karjäärivalikuid vanematega, siis õpetajate seas toodi välja lasevanemate 
suurem tähtsus just põhikoolijärgsete karjäärivalikute tegemisel. 

„…kui otsustama hakkab ikka juba inimene, kes on täiskasvanud, kaheksateist-üheksateist 
aastat vana, et kas lapsevanem? Mis on lapsevanema roll selles otsustamises? Mina olen ka 
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lapsevanem. Ma tean väga hästi, et pole vaja oma nina toppida. Üheksas klass ilmselt on 
lapsevanema roll võib-olla tõesti toetada oma last edasiõppimisel, mis gümnaasiumi suuna ta 
valib, plaanib, mis kutse.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

2) Sõprade mõju karjäärivaliku otsusele märgiti intervjuudes samuti mitmel moel. Mõni 
õpetaja märkis sõprade mõju karjäärivaliku otsusele selliselt, et õpilane ei mõtle enda 
huvisid läbi vaid lähtub sõprade valikust.  

„siin väikeses maakoolis siis ikkagi, kuna sõbrad ja tuttavad kõik lähevad ikka ja kõrval 
kutsekasse noh, a la traktoristid, ma lähen siis ka, sest see tundub nagu talle turvaline oma 
seltskond.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

Õpilased märkisid sõprade mõju eelkõige infoallikana just edasiõppimisvõimaluste 
tutvustamisel. 

„… ka mina olen kogu informatsiooni saanud sõpradelt, et mis seal üldse toimub, mida teha 
elamisega ja nii.“ (õpilane) 

„Selle info siit, tegelikult väga palju sellest infost tuleneb sõpradelt.“ (õpilane) 

3) Meedia mõju märgiti ühes intervjuus 

„… üks hetk nad avastasid, et nad lähevad kõik IT-d õppima. Siis me rääkisime sellest, et kas 
see ikkagi pakub kõigile huvi. Siis hakkasid tasapisi tulema välja erinevused, et ei. Nad ikkagi 
on kuulnud, et see idee, et ka see saade, mis siin Eesti Televisioonis tuli, kus [kooli nimi] üks 
noormees võitis oma eriala tugevusega just, et [kooli nimi] väga-väga tugeva hariduse sai sealt. 
See hästi palju mõjutas neid ja nad vaatavad selliseid saateid.” (kool3 õpetaja)  

 

 

Üldhariduskoolid lähtuvad õppetöö korraldamisel riiklikust õppekavast, mille põhjal koostavad 
koolid oma õppekava. Riiklikud õppekavad näevad ette: 

1) Valikõppeainena karjääriõpetuse pakkumise võimaluse nii põhikoolis kui gümnaasiumis. 
2) Õpilastes kujundatavate üldpädevuste all muuhulgas õpipädevuse, mille üheks osaks on 

suutlikkus organiseerida karjäärivalikuteks vajaminevat teavet. Gümnaasiumis lisandub 
sellele enesemääratluspädevus, mille osadeks on muuhulgas suutlikkus mõista ja 
hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi; 
hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimalustest, kavandada oma karjääri. 

3) Õpetuses ja kasvatuses käsitletava ühe läbiva teemana elukestva õppe ja 
karjääriplaneerimise, millega taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis 
õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning 
kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid. 

Lisaks on koolil kohustus korraldada õpilaste ja põhikoolis ka vanemate teavitamine 
edasiõppimisevõimalustest ning tagada õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -
nõustamine) kättesaadavus. Gümnaasiumil on kohustus teavitada õpilasi lisaks 
edasiõppimisvõimalustele ka tööturu üldistest suundumustest. 
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Karjääri kujundamise pädevuse arendamisele on suunatud väga lai hulk erinevaid tegevusi, mida 
koolides tehakse. Esmalt on koolide jaoks karjääri kujundamise pädevus määratletud väga laialt 
ühena üldpädevusest. Teisalt on koolidele pandud mitmesugused kohustused üldpädevuste 
arendamiseks laiemalt ja karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks spetsiifilisemalt. .  

Erinevad intervjueeritud rõhutavad koolide veidi erinevaid karjääri kujundamise pädevust 
arendavaid tegevusi ja meetmeid, mis nende seisukohast või hiljutiste kogemuste järgi on 
olulisemad. See, kas mõnda tegevust loeb kooli personal karjääri kujundamise pädevuse 
kujundamisel ja -valikute toetamisel oluliseks või mitte, sõltub ühelt poolt sellest, milliseid 
konkreetseid tegevusi koolis tehakse. Teiselt poolt sõltub see ka sellest, kui laialt või kitsalt 
intervjueeritav karjääriteenuseid ja -õpet määratleb. Koolides mainiti järgmisi tegevusi, millega 
toetatakse õpilaste karjääri kujundamise pädevuse kujundamist ja karjäärivalikute tegemist: 

1. Õpivõimaluste tutvustamine ja koolidesse sisse astumiseks vajalike oskuste arendamine 
a. Avatud uste päevad 
b. Vilistlaste kohtumised, vilistlaste päevad 
c. Messid, karjääripäevad, konverentsid, kuhu koondatakse edasiõppe võimalusi 

pakkuvad asutused kokku 
d. Õpivarjutamine 
e. Akadeemiliste testide, sisseastumisvestluste simulatsioonid 

2. Erialade ja töötamise võimaluste tutvustamine 
a. Ametialade tutvustused erinevates vormides koolides 
b. Töökohtade külastused ja õpikäigud, kas spetsiaalselt selle eesmärgiga või mõne 

muu õpitegevuse raames 
c. Töövarjutamine 

3. Karjäärinõustamine ja muud tegevused õpilase abistamiseks enda tugevuste, 
arengukohtade, huvide ja soovitavate suundumuste mõistmiseks 

a. Karjäärinõustamine individuaalse ja grupiteenusena 
b. Vestlused õpetajatega (sh arenguvestlus) 

4. Huviringid, klassiväline töö, praktiline töökogemus 
a. Gümnaasiumi õppe osana praktiline õpe (juhiload, kokandus) 
b. Vabatahtlik töö 
c. Õpilasmalev vm suvine töö 
d. Projektid (kooli ürituste korraldamine) 
e. Huviringid 

5. Kooli õppesuunad, valikained (sh ettevõtlusõpe) 
a. Karjääriõpetuse valikõppeaine 
b. Ettevõtlusõpe 

6. Lõimine ja üldpädevuste arendamine 

Järgnevalt kirjeldame intervjuude põhjal iga nimetatud kooli tegevust, nende detaile ja ulatust 
ning õpilaste ning õpetajate hinnanguid tegevustele karjääri kujundamise pädevuse kujundamise 
vaatenurgast.  
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Õpivõimaluste tutvustamine mingis mahus ja mingite koolide kohta toimub kõikides uuringusse 
valitud koolides. Järgnevalt kirjeldame õpivõimaluste tutvustamise tegevusi koolides ja nende 
tunnetatud kasulikkust.  

Kõik koolid mainisid seda tegevust, kuid kooli roll võib olla seejuures erinev.  

Osadel juhtudel tegeleb kool ainult avatud uste päevade vahendamise ja info edastamisega 
õpilastele.  

„Muidugi kui tuleb mingi informatsioon Tallinna või Tartu Ülikooli avatud uste päevade kohta, 
siis me kohe saadame selle e-koolis edasi sobiva sihtgruppi õpilastele.” (kool2 direktor) 

Teistel juhtudel korraldab ka transpordi  

„Enne seda, aga kui toimusid avatud uste päevad, me organiseerisime transpordi näiteks 
Tartusse. Selleks et tutvustada lastele, kuidas kõik töötab: millised on ühiselamud, kuidas 
toimuvad sisseastumiseksamid ja nii edasi.” (kool2 direktor) 

või lausa kogu programmi ja kooli tutvustuse 

„Tartu Ülikooliga meil on leping, et abituriendid igal aastal sõidavad bussidega üheks päevaks 
Tartusse ja nad käivad need teaduskonnad kõik läbi. Käivad sutsu loengus praktikumides ja 
TalTech pidi ka nüüd tegema.” (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… käime ülikoolides õpilastega, gümnaasiumi õpilastega käime, kõikide nende lahtiste uste 
päevade külastamised. Ülikoolid kutsuvad enda juurde, käisime nii Tallinna Ülikoolis, Tartu 
Ülikoolis, külastasime seal eraldi neid blokke, teaduskondi. … mina mõtlesin veel külastada 
midagi, kas Kunstiakadeemiat või erinevatest sfääridest, et meil on füüsikud, on lüürikud, 
tähendab et kõikide õpilaste jaoks … näinud, et ka neil on võimalus saada kõrgharidus.” (kool2 
karjäärikoordinaator) 

On koole, kus pakutakse mõne edasiõppimisevõimalusega tutvumiseks kõiki eelnimetatud kolme 
võimalust ja selliseid, kus kool piirdub ainult info vahendamisega. Neljast gümnaasiumist kahes 
toodi välja kooli ja ülikooli koostöös korraldatud ülikooli tutvustus konkreetse gümnaasiumi 
õpilastele. Ühes koolis, kus toimus ka õpilaste intervjuu, tõi õpilane välja, et koolidega tutvumine 
on õpilaste enda korraldada ja kool vahendab ainult infot.  

„Vahest saadetakse kirju seminaride kohta, kus räägitakse edasiõppimisest välismaal, näiteks 
Hollandis või kuskil mujal.” (õpilane) 

Välismaal asuvad koolid on juba varem teinud, aga käesoleval aastal tegid ka mitmed Eesti koolid, 
enda õppimisvõimaluste tutvustusi veebi teel. 

„inglise keele tunni raames võtsime osa ühe Ühendkuningriikide kooli avatud uste päevast. See 
kool pakub Bachelor Of Arts kraadi, kuid samuti saab valida erinevate suundade vahel.” (kool2 
direktor) 
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„… teiste koolide avatud uste päevad, no ma ei tea, sel aastal oli jälle virtuaalne.“ (kool1 
karjäärikoordinaator) 

Avatud uste päevad Eesti ülikoolides ja välismaal puudutavad eelkõige gümnaasiumilõpetajaid. 
Samuti põhjalikumad programmid ülikoolielu ja -oluga tutvumiseks on mõeldud 
gümnaasiumiastme õpilastele. Põhikoolilõpetajad osalevad avatud uste päevadel tavaliselt 
kodukohalähedastes koolides, kus avatud uste päevi teevad nii gümnaasiumid kui kutsekoolid. 

„… avatud uste päevadega on ka jälle niimoodi, et no kus nad väga hästi käivad ja mida ka 
direktor toetab, on see [koolile lähim kutsekool] ikkagi, sest seal on nüüd uued tehnoloogiad, 
uued majad, uued võimalused. … kas siis mina või klassijuhataja ikkagi leiame selle aja ja 
läheme nendega sinna.“ (kool3 karjäärikoordinaator)  

Mõnel juhul tulevad ka edasiõppimise koolid tutvustama enda õppimisvõimalusi koolidesse koha 
peale.  

„On käinud [koha nimi] Gümnaasium on käinud“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„Kutsehariduskeskus käib ise tutvustamas. Seda jah, et käivad ka kutsehariduskeskuses 
ekskursioonil kui, kui see oli võimalik.“ (kool5 direktor) 

Kõikides õpilaste intervjuudes hinnati koolide avatud uste päevi vajalikena. 

„… väga palju sellest infost tuleneb sõpradelt üldiselt, siis ka avatud uste päevadelt. Eelmine 
aasta, kaheksandas klassis, käisin kõik koolid praktiliselt läbi… sealt ma sain päris palju infot 
üldiselt õpetajate kohta, õpilaste kohta, kooli enda kohta selle õhkkonna, atmosfääri kohta.“ 
(õpilane) 

„… selle jaoks on pigem nagu avatud uste päev, kus õpilased ise räägivad õpetajad ja nii edasi. 
Et sa saad rohkem infot selle kohta, kuidas seal see kõik töötab.“ (kool5 õpilane) 

Kooli personali intervjuudes tõi ülikoolidega süvendatud koostööd viljeleva kooli direktor välja, 
et vajalik on just sügavam koostöö erinevate projektide näol, kuna lihtsast avatud uste päevast ei 
saa õpilased piisavalt infot. 

„… meil on seal Tehnikaülikooliga koostööleping, et neid erialasid propageerida ja tutvustada 
just gümnaasiumiõpilastele, et sellised sihitisega projektid on vajalikud eeskätt. Siin on ka see 
teine pool, võib-olla tööandjad, nemad peaksid ka olema, või kõrgemad õppeasutused, rohkem 
huvitatud sellest – lihtsalt lahtiste uste päevast alati ei piisa.“ (kool1 direktor) 

Vilistlaste kohtumised, vilistlaste päevad on selline edasiõppimisevõimaluste tutvustamine, kus 
kooli lõpuklassidel on võimalik kohtuda enda kooli vilistlastega, kes tutvustavad erinevaid 
edasiõppimise võimalusi.  

„äsja lõpetanud lend tuleb kooli. … kohtumine gümnasistidega: kaheteistkümnendikud, 
üheteistkümnendikud kindlasti, kui kümnendik on huvitatud, keegi teda minema saada. Ja nüüd 
nad tutvustavad: esiteks, kuidas ma tegin riigieksameid. … Kuidas ta kandideeris ülikooli. 
Kuidas saada elamist näiteks Tartus. … mismoodi need loengud välja näevad, mida on kasulik 
meeles pidada. Ühesõnaga räägivad ülikooli astumisest ja igapäevasest üliõpilaselust, millised 
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on üliõpilasorganisatsioonid, kuhu võiks kuulma hakata. Ja siis on need, ma alati kutsun 
kindlasti, kes astusid, aga paari kuu pärast tulid ära. Ja nad räägivad, miks. … Kaitsevägi on 
esindatud. Sa võid küsida, miks sa oled nii paksuks läinud – nii palju saan süüa. Ja kas tal külm 
ei ole metsas? Ühesõnaga, kõik variandid. Ja välismaale minnakse meil ka igal aastal. Siis on 
nii, et kuidas saab tulla. … ta lendabki siia nimelt Londonist. Räägib, et vot nii ja nii ja nii ja, 
ja kuidas seal oli ja kuidas ta astus ja mis iganes.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Uuringus olnud kuuest juhtumist kolmes märgiti vilistlastega kohtumiste korraldamist ja õpilased 
hindasid selliseid kohtumisi kõrgelt. Kooli 5 õpilased hindasid, erinevaid karjääriteenuseid 
kaaludes, just vilistlastega kohtumisi ja avatud uste päevi kõige kõrgemalt.  

„… minu arust ka. Nendest sai kõige parema ülevaate koolidest, et õpilased ise rääkisid 
samamoodi, miks on head need avatud uste päevad. Pigem töötukassa ongi, seal on inimesed, 
kes ise ju ei ole seal kohal käinud, ise õppimas nii-öelda. Nemad ilmselt ei teagi nagunii hästi, 
mis seal siis toimub.“ (õpilane) 

„Ma olen täiesti nõus, et sellest [vilistlaste kohtumisest] oli palju rohkem kasu kui sellest 
karjääriõpetuse ainest üldiselt.“ (õpilane) 

Ühes koolis, kus gümnaasium ja põhikool tegutsevad ühe asutusena, korraldatakse kooli 
põhikooliõpilastele kohtumine oma gümnaasiumi õpilastega. Õpilased pidasid ka seda kasulikuks.  

„.. see oli küll kasulik. … just see, et millele, mingile sellisele liinile tähelepanu rohkem 
pööratakse… Samas tehti selgeks ka see, et tegelikult polegi nii suur vahe, kõik sellised 
matemaatika, eesti keele, sellised rühmad võetakse läbisegi ja kuigi need valikud on olemas, 
siis need ei ole väga absoluutsed, seal on alati valikuruumi vahel.“ (õpilane) 

Koolis, kus sellist vilistlastega korraldatud kohtumist ei ole, leidsid õpilased, et see oleks neile 
väga kasulik.  

„Jaa, poleks paha kui tuleks keegi tudeng, kes saaks jagada oma kogemusi ja emotsioone. Ta 
võiks rääkida - kuidas ta üldse sisse sai, kuidas ta selleni jõudis, mida temalt nõuti. Rohkem 
tahaks teada ülikoolielu kohta üldse.“ (õpilane) 

Messid, konverentsid, karjääripäevad jm õpivõimaluste tutvustused, kuhu koondatakse erinevad 
edasiõppe võimalusi pakkuvad asutused kokku. Tavaliselt ei piirdu need ainult 
edasiõppimisevõimalustega, vaid sisaldavad ka tööandjate ja erialade tutvustusi jm karjääriga 
seotud tegevusi. Igas uuringus olnud kooli vähemalt ühes intervjuus märgiti õpivõimalusi 
tutvustavaid messe karjääri kujundamise pädevust arendava tegevusena. 

Messidest nimetati kolmes koolis Teeviita, kui miskit, mis oli vajalik ja mida külastati. 

„… Teeviit oli muidugi see väga tänuväärne suur mess.“ (kool1 õpetaja) 

„Messid või teeviidad või kuidas iganes neid nimetatakse, siis me nendes kohtades ka 
klassidega oleme käinud. Just seal ütleme kaheksas-üheksas, kuna meil on väike kool ja tihti 
umbes kümme last klassis, siis me oleme mitu klassi suunanud.“ (kool3 direktor) 
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„… kunagi oli Teeviidal, oli hästi, kuhu saab minna ja mida teha. Mis valikud on veel peale 
gümnaasiumi? Kus õppida ja mida teha?“ (kool5 õpetajad) 

Lisaks märgiti Narvas toimunud messi Orientiir, mida pole viimastel aastatel enam tehtud. Ühes 
koolis toodi välja Tartu Ärinõuandla konverentse „Teed tulevikku, OKEI?!“ karjäärihäkk, kus 
õpilased meelsasti osalevad ja kuhu on korraldajate poolt ka transport organiseeritud. 

„praegu on OKEI see "oma karjäär ettevõtlikkus ja innovatsioon", see on see konverents olnud, 
kus üheksandikud käivad ja … Tartu Ärinõuandla on teinud isegi niimoodi, et on toetanud meie 
piirkonda. Üldiselt maapiirkondades näiteks nad on tellinud bussi, lausa buss hakkab kuskilt 
Mehikoormast tulema, võtab põllulapsed peale… viib linna konverentsile, pärast toob tagasi. 
Selline organisatoorne tugi on ka olnud aastaid.“ (kool6 karjäärikoordinaator)  

Ühes koolis räägiti Rajaleidjaga koostöös tehtud koolikesksest karjääripäevast, mille käigus toodi 
erinevaid õppimisvõimalusi tutvustav mess kooli ja mille tegemine lõpetati Rajaleidjas ära.  

„… oleme veel proovinud teha karjääripäevi nii oma jõududega kui ka koostöös, kui oli 
Rajaleidja ja töötukassa. … ütleme karjääripäeva teha suures koolis on ülikeeruline. Sest isegi 
kui meil olid kaasatud kõik spetsialistid Rajaleidjast, kõik spetsialistid töötukassast, siis me ei 
suutnud hõlmata tervet kooli, see ei olnud terve kooli üritus, oli ikkagi valitud grupi üritus. … 
meil oli mõte teha selline päev, kus tegeletakse sellel päeval karjääriteemadega: saavad 
tuttavaks seal erinevate õppeasutustega, juba vanemate klasside õpilased, meile tuli 
ülikoolidest ja kutsekoolidest esindajaid, oli selline tutvumise võimalus. Rajaleidja vähemalt 
tegi selliseid üritusi regulaarselt erinevates koolides. … ainukene probleem oli selles, et kui 
ring jõudis sinu koolini, siis olid need lapsed juba ammu koolist läinud, eks. Lapsed ju kogu 
aeg vahetuvad, aga üritused toimuvad üksikutes koolides ja osaleda saab seal, parimal juhul 
sul bussitäis rahvast, aga rohkem mitte. Selline oma koolis, selline päev on alati parem. … üks 
teema oli karjääripäeva jooksul selline tutvumine järgmise astme koolidega: kutsekoolid, 
ülikoolid. Teine oli tunnid temaatilised, kus käisid spetsialistid tunde andmas, siis olid meil 
igasugused erinevad sellised mängud, näiteks mingit viktoriinid või mingisugused ametitega 
seotud keeletegevused ja muud sellised. Ühesõnaga kogu päevateema kõikides klassides oligi, 
ütleme selline, tööelu teema. Kes õppis seal töölemineku avaldust kirjutama, otsima vabu 
töökohti internetist ja erinevad sellised tegevused olid. Aga selliseid asju tahaks teha igal 
aastal, et kõik klassid saaksid erinevaid asju vastavalt oma vanusele läbi teha.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

Õpilaste intervjuudes sellist konverentsidel ja messidel osalemist, kui karjäärivalikut hõlbustanud 
tegevust, välja ei toodud. See võib olla seotud koroonaviiruse levikuga viimasel aastal, mistõttu 
paljud suurt rahvahulka kokku toovad tegevused on ära jäänud ning õpilastel lihtsalt polegi olnud 
võimalik neil osaleda.  

Koolide personal, kes messe ja konverentse mainis, leidis et tegemist on karjääri kujundamise 
pädevuse arendamiseks kasuliku tegevusega, kuid mitte alati ei suuda õpilased seda efektiivselt 
ära kasutada. 

„Väga palju selliseid praktilisi asju lapsed ei tea, nii nagu vene keeles öeldakse pimedad kiisud” 
(слепые котята). Jah, neid toodi sellele üritusele, kus on väga palju erinevaid bokse, 
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sõjaväetehnikat, mingid videoekraanid, keegi seal lõikab juukseid ning niimoodi nad eksivad 
ära. Ürituse algmõte jääb tihtilugu õpilastele kadunuks. Nad ei tea, mis seal teha. Kõik see veel 
toimub koolipäeva arvelt. … Minu kogemusest oli üritus, aga väga hea. Tähtis on, vaid teada, 
miks sinna minna.“ (kool2 direktor) 

Teises koolis toodi välja, et õpilased osalevad sellistes tegevustes meelsasti. Seda muuhulgas 
seetõttu, et teistsugune tegevus võimaldab õppetööle vaheldust.  

„Ja üheksandikud saavad koolist ära, miks mitte, viiakse ja tuuakse ja süüa saab ka väga hästi. 
Igal juhul!“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Messid, konverentsid ja karjääripäevad, mis on enam kui ühe kooli õpilastele suuantud, 
võimaldavad ressursisäästlikumalt õppevõimalusi tutvustada, kui seda saab ühes koolis teha. Kui 
suures koolis on selline koondatud õpivõimaluste tutvustamine võimalik, aga ka keeruliselt 
korraldatav, siis väiksemates koolides puudub piisav hulk õpilasi ja ressurss selliste ürituste 
korraldamiseks, ise. Samas eeldab selliste messide ja konverentseide korraldamine, et õpilastel 
on piisav pädevus osalemiseks, vastasel juhul ei tõuse osalemisest kasu. 

Analoogselt töövarjutamisele on mõnel pool kasutatud õpivarjutamise lahendust. Õpivarjutamise 
võimalust märkis kolme kooli personal ja seda märgiti nii gümnaasiumi kui põhikooli viimase 
klassi õpilaste võimalusena.  

„Tudengivarju, ma olen ka nagu soovitanud, ja käiakse. Õpilane läheb kohale, on seal, näeb, 
kuidas on, mida tehakse, kui et ta kuulab lihtsalt karjäärikeskuse inimest, kes räägib. Sest ega 
ükski kõrgkool ei tule ütlema, et ärge tooge meile õppima, meil on halb…. Aga kui ta läheb 
koha peale, siis tema jaoks on kohe selge, kas see on ikka nii või see ei ole nii.“ (kool1 
karjäärikoordinaator)  

„… vaat nende [koolide nimed] koolide vahel me teeme igal aastal niisuguse õpilasvahetuse, 
et üheksandikud saavad minna teise kooli, olla seal terve päeva tundides. Ja vaadata näiteks 
… Ja vot siis tema saab minna ja teised jälle tulevad meile, et ta saab olla terve päeva seal. 
Esiteks ta tunnetab õhustikku, mis seal valitseb, ta näeb, millised suhted on õpilastel omavahel, 
millised suhted on õpetajatega. Ta saab olla nendes tundides.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„[gümnaasiumi nimi] on ka alati välja kuulutanud oma õpilasvarjupäevad, kus sa saad kellelegi 
ennast sappa haakida ja käia kellegagi koos koolipäeva läbi.“ (kool3 õpetaja) 

„… meie tolleaegsed gümnasistid korraldasid siis gümnaasiumini, see sellise töövarjupäev või 
töö varjutamise, kus siis käisid teiste koolide õpilased ja ma sain aru, et see mõjus väga hästi 
ja ma arvan senimaani, et sellised igasugu varjuks käimised mõjuvad hästi (kool5 direktor) 

Tegemist on avatud uste päevade või koolide külastuste raames pakutava lahendusega, millele 
eraldiseisvalt ükski õpilane ei viidanud.  

Akadeemiliste testide, sisseastumisvestluste simulatsioonid on konkreetsemalt õpilasele 
suunatud abi järgmise taseme õppeasutusse sisse saamiseks, mitte laiemalt õpivõimaluste 
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tutvustamise meede. Sellist tegevust märgiti kolmes juhtumiuuringu koolis, kas koostöös 
ülikoolidega või töötukassaga tehtavana.  

Sisseastumisvestluste simulatsioone põhikooliõpilastele oli kahes koolis tehtud töötukassaga 
koostöös. Vestlused olid õpilastele vabatahtlikud ja toimusid paarikaupa või individuaalselt 
töötukassa töötajaga. Ühes koolis, kus koroonaolukorra tõttu pidi vestlus toimuma online 
vestlusena, ei näidanud ükski laps üles huvi simulatsioonil osalemiseks. Teises koolis oli õpilaste 
intervjuus osalenud viiest õpilasest üks osalenud sisseastumisvestluse simulatsioonil. Teised kas 
polnud teadlikud selle toimumisest või ei pidanud seda enda jaoks vajalikuks.  

„… see oli minu arust valikuline jällegi, sa pidid kirja panema. Ma oleks teinud, aga ma nii väga 
vestluste pärast ei muretse, pigem kardan katseid, pigem. Ja mul ei olnud nii suurt vajadust 
teha seda läbi.“ (õpilane) 

„Mina ei teinud, ma vist puudusin, tol päeval. Ma kuulen sihukesest asjast esimest korda. Sama 
lugu, et ma neid vestluseid ei karda, just kardan neid sisseastumiskatseid.“ (õpilane) 

Õpetaja, kes sisseastumisvestluste simulatsioone mainis, hindas varasemate aastate põhjal seda 
tegevus kõrgelt. Peamise põhjusena tõi ta välja, et see annab õpilastele võimaluse eelnevalt 
harjutada muidu täiesti tundmatut olukorda.  

„… selline võõra inimesega sisseastumisvestluse simulatsioon tehakse läbi, miks sa sinna kooli 
tahad minna ja mis sa tahad saavutada seal ja mis sa siis ise pakud sellele koolile, et need 
põhiküsimused, mida küsitakse, ma olen võõra inimesega läbi arutanud.“ (kool6 
karjäärikoordinaator) 

Õpilaste intervjuudes, hindas vähemalt üks õpilane sisseastumisvestluse simulatsiooni kõrgelt, 
kuna ta ise ei olnud kõikidele sisseastumisvestluse küsimustele mõelnud.  

„Ütleme nii, et väga kasulikuks hindan. Ma ei olnud selleks küsimuseks valmis, et sa tahad Jaan 
Poska gümnaasiumisse, kes Jaan Poska oli siis? Miina Härma oli see teine siis, kes see Miina 
Härma on? Ja siis niimoodi mingeid selliseid üllatusküsimusi, mida sa ei oota, niisuguseid 
küsimusi sain teada natukene.“ (õpilane) 

Seega, kuigi üks meetmes osalenud õpilane hindab sisseastumisvestluse simulatsiooni 
kasulikuks, ei näe paljud põhikooli lõpuklassi õpilased osalemiseks vajadust ja vabatahtliku 
osalemise korral jäävad paljud kõrvale.  

 

Kõikides koolides toimub ametialade tutvustamisi erinevates vormides. Enamikes koolides käivad 
lapsevanemad, vilistlased või lihtsalt mõne valdkonna eriala esindajad oma tööd mõnikord koolis 
tutvustamas. Sellised tutvustused toimuvad muuhulgas erinevate projektide raames nagu ”Tagasi 
kooli”, mida märgiti kolmes uuringus olnud koolis ja sageli mõne temaatilise päevaga nagu 
isadepäev, päästepäev vm seoses. Erinevate erialade ja ametite tutvustamine toimub läbi kogu 
kooli, kõikides klassides. Karjäärivalikute toetamise seisukohast ei ole tegemist süstemaatilise 
valitud erialade tutvustusega, vaid pigem juhusliku valikuga, mida õpilastele kogu kooli perioodi 
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jooksul tutvustatakse. Samuti ei ole tegemist ainult karjäärivaliku toetamisega, vaid pigem 
erinevate teemade lõimitud käsitlusega. 

„Nüüd me juba planeerisime järgmised kohtumised inimestega erinevatest valdkondadest. 
Järgmisena tuleb külla linnakunstnik, kes on meie kooli vilistlane ning töötab [linna nimi] 
Linnavalitsuses. Peale teda räägivad kaks politseinikku Zoomis. Üks on venelane, teine 
eestlane. Nad mõlemad tulevad ning räägivad, kuidas ning kui huvitav on politseiniku töö.” 
(kool2 direktor) 

„… viiendas klassis alustasin ka teise liiniga, ma hakkasin kutsuma lapsevanemaid, kes siis 
klassijuhatajatundides rääkisid oma tööst, no näiteks võin rääkida, siin olid meil arsti loengud, 
pankade esindajad käisid.” (kool1 õpetaja) 

„ … seesama „Tagasi kooli“ programm, külalisloengud siis see võimalus, et õpilased saaksid 
nagu näha elavaid inimesi.” (kool2 õpetaja) 

„Me oleme püüdnud neid elukutsete tutvustusi, hästi palju, ütleme siis nii, hästi palju, 
võimalikult lahti kirjutada, et kõik aineõpetajad mingil määral mingit elukutset mingil hetkel 
natuke tutvustavad, eriti kui meil on mingi teema. Ja seda juba natukene algklassidest saadik. 
Mingitel hetkedel analüüsitakse enda lähedaste ameteid… siis kindlasti oleme üritanud nii 
palju kui võimalik kutsuda kedagi majja külalistena esinema ja rääkima enda töödest.” (kool3 
direktor) 

Erinevate erialade esindajate külaskäike kooli ja ametite tutvustusi peetakse kooli personali poolt 
oluliseks, kuna see annab nö reaalse eluga kokkupuute ja toetab kaudselt karjääri kujundamise 
pädevuse arendamist. Õpilased ei oska aga sellistest põgusatest kohtumistest näha abi enda 
karjäärivaliku tegemisel, mistõttu karjäärivaliku toena erialade tutvustusi uuringus olnud õpilased 
eriti kõrgelt ei hinnanud. 

„No ma arvan, et pigem nendest ei ole olnud nagu abi, kuna neid on nii vähe käinud, et nagu 
hakata mingit võrdlust tegema, mille ma valin.” (õpilane) 

„Nendega on see probleem, et need on alati nii lühikesed, et näiteks mingi nelikümmend viis 
minutit, sellega ei tutvusta midagi nii põhjalikult, et selle põhjal saaks oma valikuid teha.” 
(õpilane) 

Üks õpetaja tõi samuti välja, et sellise juhusliku erialade tutvustamise asemel oleks karjäärivaliku 
toetamiseks vaja pigem süstemaatilist erialade tutvumist töökohtades, mida tema ettepaneku 
kohaselt võiks toetada ka töötukassa.  

„… võib-olla seal kuidagi, ma ei tea, kas töötukassal selline võimalus on, aga võib-olla, saaks 
neid viia niisugusele tutvustavale, ütleme, kus tutvustatakse ühte või teist eriala. Sest see, kui 
näiteks käib seal mingisugune idufirma juht, ausalt ütlen, see ei anna neile seda, kui nad 
reaalselt oma silmadega näeksid.“ (kool4 õpetaja) 

Alternatiivina ameti- ja erialade tutvustamisele koolis toimub kõikides koolides töökohtade 
külastusi ja muid õpikäike, mille käigus muuhulgas tutvutakse erinevate tööde, ametite ja 
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tegevusaladega. Töökohtade külastused ja õpikäigud on nii nagu erinevate erialade tutvustused 
koolis sageli mõne muu koolitegevuse osaks, kas mõne õppeaine, klassivälisetöö või projekti osa.  

„… ettevõtlusaluste ja majandusõpetuse juures meil seal osa valikkursusi, näiteks 
õigussüsteem. Seda me pakume kolmele koolile [kooli nimed] ja meie õpilastele. Seal tehakse 
tutvust ka nende ametitega, nad käivad prokuratuuris ja kohtus ja kohtulaboris.“ (kool1 
karjäärikoordinaator) 

„… üheksandas klassis, kus on keskkonnateemadest oluliselt, käsime Tallinna Vees tutvumas 
ühest küljest selle aine temaatikaga, aga teisest küljest me panime sinna juurde kohe nende 
ametitega tutvumise: kes seal üldse töötavad, et laborandid ja mida on vaja õppida, et 
laborandiks saada ja saime ka rääkida nende inimestega, mis see töö sulle annab.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

„… kõikvõimalikud ekskursioonid siin ettevõtetesse, kes meil siin lähedal on... Teiste ainete 
raames, selle võib ka sinna liigitada, et on käidud erinevates ettevõtetes vaatamas, kuidas 
läheb. Ta ei olegi päris nii piiritletud, et see on ainult see karjääriõpetus. Siin võib lugeda ka 
neid teisi üritusi, mis teised õpetajad või huvijuht korraldab.“ (kool5 direktor) 

„… mida ma olen teinud, kunagi Vanemuise teater pakkus sellist võimalust, et saab minna kogu 
klassiga tutvuma teatri siseeluga. Kõik need butafoorid, näitlejad, milliseid, kus nad töötavad 
ja kuidas see töö käib. Seal nad said praktiliselt ise, no näiteks balletti tantsisid seal, et kohe 
oligi balleti tund – mida baleriin siis teeb ja ka poisid võivad baleriinid olla. … pärast lõppes 
sellise ägeda teatrietendusega, kus oligi valgus, füüsika, ka muide matemaatika. Teater ei ole 
lihtsalt šõu, vaid seal on ikkagi väga palju teadmisi ja oskusi vaja, et teha seda šõud. … väga 
kõnetas lapsi, neil oli esiteks hästi huvitav ja see pani asja kuidagi teisest valgusest ka nägema, 
seda olukorda.“ (kool6 õpetaja) 

Mitmes koolis nimetati õppekäike ja töökohtade külastusi kindla karjääri kujundamise pädevuse 
tegevusena, teistel juhtudel ei osanud kooli personal sellist tegevust iseenesest pidada karjääri 
kujundamise pädevuse arendamiseks.  

„... nüüd mingisugust spetsiaalset karjääriõpet küll läbi viinud ei ole ainuke koht, kus me oleme 
väljas käinud peale oma koolimaja on [teatri nimi] teater, kuhu ma lohistan neid nüri 
järjekindlusega. Teinekord ka natuke sinna lava tahapoole, mis on neile ka väga huvi pakkunud, 
aga see ei tähenda seda, et neist nüüd teatraalid tuleksid.“ (kool3 õpetaja)  

Enamikes koolides oli selline töökohtade külastus ja õppekäikude kujunemine karjääri 
kujundamise pädevuse kujundamise seisukohast juhuslik. See tähendab, et töökohtade 
külaskäigud ja õppekäigud ei moodusta karjääriõpetuse mõistes süsteemset ametikohtade, 
töökohtade või erialade tutvustust vaid on karjääriõpetuse mõistes juhuslik kombinatsioon 
töökohtadest, millega tutvustakse. Kahes maal asuvas koolis märgiti süstemaatilist tutvumist 
piirkonna mõistes kohalike töökohtadega.  

„Ja me käisime siis kõik, sisuliselt kõik [valla nimi] ümbruskonnas valla ja kõrvalvalla ettevõtted 
läbi ühel aasta kaheteistkümnenda klassiga.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 
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„… mida ma siin omal ajal küll tegin ja juurutasin, aga praegu on see kindlasti jälle 
vaikseisusesse jäänud, on see oma kohalike ettevõtete külastamine. Natukene nagu nende oma 
ettevõtjatega kohtuksid ja räägiksid ja võib-olla tõesti siis seda kohalikku saekaatrit ja, ma ei 
tea, mingit turismiettevõtet, et nad näeksid seda nagu näost-näkku ja lähedalt.“ (kool3 
karjäärikoordinaator)  

Samas märgiti maal asuvas koolis, et kohalik ettevõtlus on siiski vähene ja ei võimalda õpilastele 
eripalgelisi töökohti tutvustada ning õpilaste erinevate huvide tõttu pole ka mõistlik kõikide 
töökohtade külastamine kogu klassiga. 

„No kui ma ikka tean, et teda need loomad ja põllud ja heinaküünid ikka ei huvita, ja ma tean, 
et seal ikkagi need tüdrukud lähevad gümnaasiumisse, siis on jälle seesama küsimus, et võtan 
nad koolist ära, läheb terve päev otsa ära, on ju, aga milleks. Selleks, et mingeid kohalikke 
lautasid vaadata. Ega meil, no meil on küll natukene seda kohalikku ettevõtlust seal, aga vähe.“ 
(kool3 karjäärikoordinaator) 

Maal asuvate väikeste koolide jaoks tähendab teistsuguste töökohtade külastamine peale 
kohaliku ettevõtluse, suuremat korraldust, transporti ja ressursse, mistõttu on ka selliseid 
külastusi vähem, kui võrreldavates linnakoolides.  

„… ikka kindlasti rahaline teema, kui ma tahan kuhugi mujale ikkagi nendega sõitma minna, 
siis ikka see raha. Ja kui ma ütlen noorele, et maksa ise kinni ka, et sinna sõita, siis ikkagi võib-
olla jälle see laps, kellele seda toetust ja seda ideed ja silmi avavat kogemust, reaalset 
kogemust oleks vaja, see noor tihti seal bussis ikkagi lõpuks ei istu.“ (kool3 
karjäärikoordinaator) 

„… linnakoolina kindlasti on meil lihtsam neid asju korraldada, ma olen käinud kahel sellisel 
arutelul, kus olid ka esindatud erinevad koolid seal maal, väiksemad koolid. Nendel on 
raskendatud, võib-olla nende esinejatega ja üldse mingite koolide või ettevõtete 
külastamisega.“ (kool5 direktor) 

„… põhimõtteliselt tõesti, et siin on olnud erinevaid aegu, nii palju, kui mina siin oma selle 
õpetajaks oldud aja jooksul mäletan, et ma arvan, et on küll väga toredaid väljasõite. Kunagi 
me käisime [linna nimi] Kutsehariduskeskuses ja isegi lennuväljal käisime ja saime seal 
lennukis istuda ja aga see oli seitse aastat tagasi ning umbes viis aastat tagasi, ma mäletan 
metallitööstuses käisime [linna nimi], väga lahe oli. Ühesõnaga on selliseid käimisi olnud, 
millal nad käisid farmides suisa ja aga need kuidagi juba jäävad selliseks lapsepõlve 
heietuseks.“ (kool3 õpetaja) 

Kuigi linnas asuva kooli õpetajad tõid välja, et neil on keerulisem põllumajandusettevõtete 
külastamine kui maal, siis võrrelduna kõikvõimalikke muid töökohtade külastusi ja õpekäike on 
vaatlusalustest koolidest maal asuva väikese kooli õpilased linnades asuvate koolidega 
ebavõrdses seisus ja neil toimub külastusi vähem.  

„Aga on ka teisi elukutseid ja maalähedasemaid elukutseid olemas, mis üldse väljaspool 
Tallinna toimub sellepärast, et maakoolidel on tunduvalt kergem. Linnakoolid on, me oleme 
väga linna kesksed, aga elu on ka väljaspool kesklinna.“ (kool1 õpetajad) 



 KOOLIDE JUHTUMIUURINGUD | KARJÄÄRIÕPPE TEGEVUSED 

  182 

Õpilased õppekäike või töökohtade külastusi olulise tegevusena enda karjäärivaliku tegemise 
toetamisel ei märkinud. 

Eelnevatest tegevustest otsesemalt karjäärivalikuid toetavaks tegevuseks on töövarjutamine. 
Töövarjutamist või vajadust selle tegevuse järgi märkis vähemalt üks vastaja igas koolis.  

Kuigi sisuliselt on töövarjutamine erinevates koolides sarnane tegevus, siis korralduslikult see 
erineb. Erinevused on selles, kas töövarjupäevast osavõtt on kohustuslik, kes korraldab 
töövarjutamise koha, kuidas töövarjutamise koht valitakse, mida tehakse töövarjupäeva 
tulemusena ja millisele klassile ning millal töövarjupäev aset leiab.  

Töövarjuks käimine võib olla: 

1. kohustuslik kõigile õpilastele 
2. kohutuslik teatud valikõppeaineid (kas karjääriõpetus või ettevõtlus) võtvatele õpilastele 

ja teistele vabatahtlik  
3. täiesti vabatahtlik.  

„… kindlasti [karjääriõppe] kursuse raames teevad töövarjupäeva ja see on kohustuslik 
ülesanne ja nad kindlasti, saavad selle eest arvestuse ja kõik peavad täitma. Nad ise valivad, 
kus nad viibivad töövarju päeval ja kellega nad kohtuvad, siis nad teevad, kas tööintervjuu või 
näiteks nad kirjutavad üsna vabas vormis pärast oma arvamuse, milliseid emotsioone sain, 
milliseid mõtteid mul on tekkinud praegu, kas meeldis või ei meeldinud see amet, kas ma 
vahetasin oma arvamust või mitte ameti kohta. Kas see amet üldse sobib mulle või mitte, 
kuidas mina arvan.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… huvijuht, kes meil praegu töötab, [nimi] ka soodustab seda, et nad [kes karjääriõpetuse 
valikõppeainet ei võta] võtaksid töövarjupäevast osa. Kindlasti teistel on ka niisugune 
võimalus, kui nad ise soovivad ja siis pöörduvad palvega aidata neil leppida kokku, siis huvijuht 
ma tean teeb seda.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„Mitte otseselt kooli enda poolt, aga me oleme võimaldanud, kui need pakkumised on tulnud 
kuskilt ja kui ta on soovi avaldanud, siis me oleme seda aktsepteerinud ja võimaldanud neil 
seal siis käia ja osaleda.“ (kool3 direktor) 

„… osaleme töövarjupäeva nädalal, siis õpilased saavad ennast registreerida, annavad teada, 
et nad saavad koolist ametliku vabastuse selleks päevaks või selleks perioodiks. Ja siis 
osalejaid, no ei saa öelda nüüd, et oleks hirmus massiliselt, aga ikkagi on üsna palju. Nendel 
aastatel, kui me oleme seda teinud, siis kuskil veerand kuni kolmandik õpilasi sellest 
vanuserühmast, kes osaleb, on kaasatud.“ (kool4 karjäärikoordinaator)  

Juhtumite seas oli üks kool, kus töövarjutamise kohad korraldab kooli karjäärikoordinaator. 
Teistes oli töövarjutamise koha leidmine aga õpilaste enda korraldada.  

„ … nad annavad oma soovid mulle juba septembri lõpus, oktoobri alguses nüüd nende aastate 
jooksul, mul on juba välja kujunenud koostööpartnerid, kui ma kirjutan, et me oleme tulemas, 
siis ta vastab mulle. On sellised väljakujunenud, ütleme, paar-kolmkümmend ettevõtet.“ (kool1 
karjäärikoordinaator) 
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„… sellel aastal, muidu mul on töövarjupäev, on kaheteistkümnendas klassis ka kohustuslik. On 
niimoodi, et õpilane peab ise otsima endale selle töökoha, kuhu ta läheb ja olen ka selliseid 
tingimusi nagu pannud, et ema ja isa varjuks ikkagi ei lähe. Sa võid kodus rääkida ema-isaga 
küll ja küll, aga leiad kellegi teise, kelle varjuks, näiteks sõbra varjuks võid minna, aga ema-isa 
varjuks ei lähe.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Töövarjutamise korraldamisel kasutavad koolid väliseid võimalusi, mida pakub Junior 
Achievementi töövarjupäev ja üldiselt on koolid ühildanud enda töövarjupäeva sellega, novembri 
kolmandal neljapäeval. Koolide intervjuude järgi pakuvad töövarjutamise kohti või on aja jooksul 
pakkunud erinevad asutused ja see, kust koolivälised töövarjutamise pakkumised täpselt tulevad 
ei ole koolides päris selgegi.  

„… töövarjupäev ongi kaheteistkümnendas klassis seal nii karjääriõpetuse raames kui see 
Junior Achievement teeb seda, kui töötukassa nüüd Töövarjupäeva ei juhendanud enam, seda 
juhendas vanasti Rajaleidja ja muidugi sealt ma täpselt ei ole aru saanud, kuidas sealt on need 
töötukassast on mõned inimesed läinud tööle kuskile mujale ettevõttesse või sellisesse 
mittetulundusühingusse, kust tuli ka pakkumisi töövarjupäeva korraldamiseks õpilastele.“ 
(kool6 karjäärikoordinaator) 

Koolides, kus karjäärikoordinaator ei korralda kõikide õpilaste töövarjutamise kohta, hinnati seda, 
et töövarjutamiseks töökohti pakuvad mitmed asutused, päris heaks, kuna see vähendab kooli 
töötajate koormust ja võimaldab õpilastel endal töövarju kohta otsida. 

„tegelikult Junior nagu peab ennast töövarjupäeva maaletoojaks. Junior tegi juba aastaid-
aastaid, siis hakkas Tartu Kutsehariduskeskus tegema, kui seal oli see karjääri osa sees, päris 
kuidagi üle Tartumaa seda tegid, siis nad tegid paralleelselt. Aga õnneks viimasel ajal tegid 
niimoodi, et tegid ühel ja samal päeval, muidu oli siin, et erinevatel päevadel ka veel. Et siis 
Rajaleidja muidugi oli ka seesama ikkagi motivatsioonikirjaga. Aga see on hea, sest on olnud 
ka aegu, kus ma pidin ise õpilastele kõik otsima. Ja see tähendab seda, et ma istun kolm nädalat 
telefoni otsas.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Junior Achievementi pakutavaid töövarju kohti peetakse veidi elitaarsemaks, kuna selles pakutakse 
just tipptegijate töövarjutamist, samas kui töövarjutamiseks ei pea olema alati tipptegija, 
olulisemaks peetakse, et töövarjutamise koht oleks ning see annaks õpilasele vajaliku kogemuse.  

„Nende [Junior Achievementi] programmis … nendel ongi see Töövarjupäeva Kroon ühesõnaga, 
et peab kandideerima ja siis on tipptegijate juures“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… kui nad lähevad töövarjupäevale, siis nad näevad selle inimese karjääri, kus ta alustas ja 
kuhu ta nüüd on jõudnud. Kõik ei pea minema tippude juurde. Näiteks siinsamas [ettevõtte 
nimi] seal olnud paar aastat töövari, ta ei lähe peadirektori varjuks, läheb just nimelt selle 
inimese varjuks, kes hetkel on madalamal positsioonil, aga ta kuuleb ka, kuhu on võimalik 
areneda.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Kooli, kus töövarju kohad korraldab karjäärikoordinaator, kogemuse järgi on paindlik 
töövarjutamise võimalus töövarjupäeva ümbruses ühele päevale keskendumise asemel parem 
lahendus.  
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Korraldusliku poole pealt toodi kahes koolis välja, et väiksem õpilaste huvi töövarjutamise 
kohtadele kandideerimisel on nende pakkumiste juures, kus on vaja õpilastel kirjutada 
motivatsioonikiri. 

„… need kohad, kus sa … kirjutad mingisuguse kirjatüki või joonistad mingi pildi ja siis parimad 
saavad tulla töövarjuks, nende puhul lapsed võtavad vähem vedu, nad vist ei taha väga 
konkureerida veel, ma ei tea. Aga need, kus öeldakse, et lepime kokku, kui saad tulla ja need 
on populaarsemad variandid. Sinna minnakse julgemalt.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… pakutakse erinevaid võimalusi ka ütleme, Junior Achievement pakub ja siis seesama ettevõte 
pakub, et õpilasted peavad kirjutama motivatsioonikirja ja seal tekibki tõrge. Kui õpilane näeb, 
et ta peab töövarjupäevale minemiseks kirjutama motivatsioonikirja, kuigi võib olla see amet, 
see teda isegi huvitaks või lihtsalt põnevusest vaataks, siis ta pigem jätab minemata. … ta ei 
teagi, mis see amet endast kujutab, ta tahab minna vaatama. No kuidas ta oskab 
motivatsioonikirja kirjutada, kui ta ei teagi, mis asi see on.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Kui valdavalt on töövarjutamine töövarjupäevaga seotud tegevus, mille keskmeks on just mingi 
ameti, eriala ja töökohaga üks-ühele tutvumine, siis vaatlusalustest koolidest ühes kasutati ka 
teistsugust lõimitud õpet toetavat töövarjutamise lahendust.  

„… meie oleme otsustanud, et iga esimene kursus kümnendas, üheteistkümnendast ja 
kaheteistkümnendas klassis algab sellise tööga nagu töövarjupäev. Me oleme natuke ümber 
teinud, on riiklik töövarjupäev … aga enda poolt, meie anname suvetööks, niinimetatud 
suvetööks. Paljud gümnasistid suviti kas ise proovivad ennast juba töökohal… Siis nendel on 
ka võimalus teha intervjuu oma sugulastega või mingisuguse ameti esindajaga. Valikuks me 
pakume et nad, mõtleksid sellele, mis töö mulle sobiks tulevikus või mis töö ei sobi. Ja nendel 
on seal ülesanded, et täida ankeet, kuhu sa kirjutad näiteks, mis kellast, mis kellani, mida tegid, 
siis milles seisneb sinu tööülesanne, pärast tee intervjuu selle eriala esindajaga, näiteks räägi 
tema tööstaažist, õpingutest, igasugustest soodustustest tema ametis. Koostatud niisugune 
tööleht, mida meie kasutame ja … suve jooksul igaüks omas tempos natuke nad tegelevad 
sellega, natuke mõtlevad ka eesti keelele. Meil on oma eesmärk, et kolme kuuga ei unustaks 
eesti keelt ära. Esimene nädal septembris, kui alles algab õppeaasta, õppeprotsess … See töö 
vorm on ka nendele niisugune loominguline asi, kes teeb video, kes lihtsalt esitluse, kes kirjutab 
nii nagu artikli ajalehte.“ (kool2 õpetaja) 

Töövarjutamine gümnaasiumis tundub uuringus olnud koolide järgi levinud ja oma koha leidnud 
lahendus. Põhikoolis töövarjutamist mõnes gümnaasiumiga seotud koolis ei kaalutagi nii 
tööõiguslike kui erialavaliku huvist tulenevalt. Leiti ka, et üheksandas klassis võib jääda 
töövarjupäeval osalemine õpilaste julguse taha ning on olukordi, kus seda aitab ületada ema-isa 
töövarjutamine, mida gümnaasiumiklassidele mõnes koolis selgesõnaliselt ei lubata.  

„… väga paljudes ja tõesti ma viimasel ajal ütlen, et juba väga paljudes asutustes on vanusepiir, 
tähendab nooremaid kui kaheksateist nad ei taha võtta.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… põhimõtteliselt on siis niipidi, et üheksanda klassi õpilased on tegelikult ikkagi natukene 
liiga noored selleks, et tööandjad neid vastu võtaksid.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 
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„Kõik need konfidentsiaalsuslepingud, eks ole, täisealine ka vastutab kõige eest. … Aga ega 
kõik üheksandikud ei ole siis noh, teadlikud veel nii palju, mõni lähebki huvi pärast, vaatame 
mis nad seal teevad. Ja selles mõttes jah, kaheksateist aastased täisealised lähevad 
töövarjupäevale, nad on vastutusvõimelised, nad allkirjastavad ka lepingu, nad vastutavad 
kõige eest.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… osad lapsed on julgenud käia ka töövarjuks, aga põhikoolis jah võib-olla mõnel lapsel jääb 
julguse taha.“ (kool3 direktor) 

„… paljud-paljud püüavad seda teha oma vanemate kõrvalt, näiteks, et ma lähen oma ema 
töökohta või lähen oma isa töökohta, vaatab, mis ta teeb oma töö juures. See on põhikoolis 
hästi-hästi levinud variant ja gümnaasiumi õpilased juba julgevad minna ka võõraste inimeste 
juurde.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Siinjuures on uuringus olnud koolidest põhikoolide, mille juures tegutseb ka gümnaasium, 
karjäärikoordinaatorid selgemal seisukohal, et põhikooliõpilastele töövarjupäevad ei ole sobivad 
lahendused või sobivad just vanemate juures tehtavad töövarjupäevad. Ainult põhikoolina 
tegutsevates koolides ei ole nii selgelt põhikooli õpilaste töövarjutamist välistavad seisukohad. 
Arvestades, et veerand põhikoolilõpetajatest teeb kutsehariduse valiku ning peab olema piisavalt 
vana, et valida õpitav eriala, peaks neil olema võimalik ka näha valitava eriala inimesi 
töösituatsioonis.  

Töövarjutamise vajalikkust ja kasulikkust hindavad õpetajad kõrgelt. 

„… kui ma olen teinud tagasiside küsitluse siis näiteks Teeviit, ülikoolide tutvustus, ükskõik 
millisel moel, siis töövarjupäev on alati esikohal. … seda on peetud oma otsuste tegemisel 
kõige kasulikumaks, kuna päris mitu korda on nii, et tal on ettekujutus sellest ametist ja peale 
tööpäeva ta ütleb, et ma tean, see ei ole minu jaoks.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Uuringu intervjuudes olnud õpilastest polnud ükski 9. klassi õpilane käinud töövarjuks, kuid 
leidsid, et see võiks huvitav olla ning 12. klassi õpilastest oli käinud üks õpilastest. Seetõttu ei 
saa intervjuude põhjal õpilaste hinnanguid töövarjupäevade kasulikkusele hinnata. 

 

Eraldi kategooria karjääri kujundamise pädevuse arendamise ja karjäärivalikute toetamise 
tegevuste all moodustavad karjäärinõustamine ja muud tegevused õpilase toetamisel enda 
tugevustest, arengukohtadest, huvidest ja soovitavatest suundumustest paremaks aru saamiseks. 

Peamise konkreetse tegevusena karjäärivalikute toetamisel nimetatakse koolides töötukassa 
tehtavat karjäärinõustamist. Mõnel juhul nimetatakse ka abstraktsemalt õpetajate vestluseid 
õpilastega ja arenguvestlusi. 

Karjäärinõustamist väliste partnerite poolt märgiti parasjagu tehtava või varem tehtud 
tegevusena kõikides koolides. Karjäärinõutamist kirjeldatakse õpetajate ja õpilaste poolt nii 
individuaalse kui grupiteenusena.  
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 „Töötukassa vahendusel oli siis karjäärinõustamine, see toimus koolis, olid esimesed loengud 
ja siis olid juba väikeste gruppidena.“ (kool1 õpetaja) 

Karjäärinõustamisel toimuvat kirjeldati intervjuudes erinevalt. Karjäärinõustamist kirjeldatakse 
kui testimist, isiksuse profiilide kirjeldamist, õppimisvõimaluste kirjeldamist, juhendamist 
õpivalikute tegemisel, aga ka õpilastele reaalsuse kohale toomist.  

„Töötukassa töötajate abil korraldati sellised küsimustikud. Nad kestsid terve tund, kus 
töötukassa töötajad küsisid küsimusi. Peale mida nad andsid kokkuvõte, mis amet paremini 
sobiks õpilasele, arvestades ta iseloomu ning huvisid. (kool2 direktor) 

„Töötukassast vist nüüd intervjuusid tegemas ja rääkimas ja õpilase enda profiilide välja 
töötamised.“ (kool1 direktor) 

„… meil on käinud ka töötukassa, kes teevad nii-öelda mitte karjääriõppepäeva, aga sellist 
karjäärinõustamine, ja karjäärinõustamist täpselt, kus toodi ka välja erinevate teiste koolide 
võimalusi.“ (õpilane) 

„Iseenesest on ta vajalik asi, sest loob jällegi lapse jaoks süsteemsuse, ta loob ühe kindla pildi 
ühel kindlal teemal. Et, et muidu need noh, ütleme ema räägib, et hakka õpetajaks, siis isa 
räägib, et ok, autojuhiks, vanaema ütleb, et ei, et kõige parem on ikka põllumees olla ja lapse 
jaoks ei ole seda konkreetset pilti, mis hakkab temast endast peale. Kõik need pildid ju 
tegelikult hakkavad kellestki teisest peale, eks ju, et kõikide teiste soovid on nagu rohkem 
ikkagi esiplaanil, mitte see, mida laps tahab ise. Selles mõttes on hästi oluline, et selline asi 
toimub ja toimub neutraalselt ilma selliste, ütleme siis, mõjutajateta kõrvalt.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

„ [küsija]: karjäärinõustamine… kuidas te näete selle vajalikkust? 

[vastaja]: No kindlasti vajalik igasugune, igasugune selline on kindlasti vajalik, et neid ju 
õpetatakse seal nii palju, kui mina tean, et kuidas, siis intervjuudel käituda, mida kirjutada, 
mida teha, kindlasti on kõik see vajalik. Ega ma väga palju rohkem ka ei tea, muidugi.“ (kool5 
direktor) 

„… peaks tulema esiteks keegi konsultant ikkagi, kes kõigepealt, teeks tõesti ikkagi selgeks, et 
milleks see noor üldse võimeline on. Sest kui ta ikka oma kahtede kolmede tahab disaineriks 
saada, siis noh, peaks kuidagi ta ikkagi maa peale kutsuma.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

Üks kool oli selline, kus karjäärinõustamist ei olnud viimasel ajal toimunud, teistes koolides pakuti 
individuaalset karjäärinõustamist kõikidele põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassi õpilastele. 
Tavaliselt on karjäärinõustamine kas kooliastme viimases või eelviimases klassis. Kuigi paljudes 
koolides toodi välja, et karjäärinõustamine peaks olema varem, siis ikkagi jätkatakse tavaga, kus 
pigem pakutakse lõpuklassidele karjäärinõustamist 

„ … praegu meil väga palju Rajaleidja inimesi käis, siis on sellel hetkel, kui meil käisid need 
inimesed majas ikkagi seal üheksandas klassis. Tegelikult see üheksas klass on minu arvates 
juba natuke hilja. See peaks ikka juba kuskil seitse-kaheksa hakkama vähemalt. Siis juba 
vaikselt hakkab ennast lähemalt tundma õppima, enda sihte seadma. Siis üheksas klass on, 
võib-olla on selline, kus on juba vähe aega sellise asja peale mõtlemiseks. Seitse, kaheksa, siis 
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oleks nüüd parem selle peale mõelda või neile nii-öelda seda avardada või avada…. võiks olla, 
aga kindlasti niimoodi, et võib-olla seal seitsmendas-kaheksandas oleks selle lapsega intervjuu 
ja võib-olla siis aasta pärast korra uuesti. Kas nüüd seitse, kaheksa üheksa oleks iga aasta, et 
siis on nagu näha, et kas selle lapse mõtted, et tugevused on aasta-aastalt sama või on näha, 
et ta nagu mingi aasta pärast on midagi nagu muutnud enda mõtetes ja nii edasi.“ (kool3 
direktor) 

„ … kui see karjäärinõustamine oleks kaheksandas klassis, siis ütleme varem ei ole ka mõtet, 
sest varem on veel liiga noor, et, et see neljateistaastane, tema maailm on ikkagi hoopis-hoopis 
teine veel, aga kaheksandat klassi teine pool, ma kujutan ette, et see võiks olla küll juba see 
aeg kus karjäärinõustamine spetsialisti poolt oleks õige aeg. Sest väga paljud õpilased, tulles 
üheksandasse klassi teevad väga suuri muutusi oma õppimises.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… kaheteistkümnenda klassi karjäärinõustamine, õpilased võtavad seda vastu, aga ma, ma 
nagu mõtlesingi, et hästi paljudele on see reaktsioon, et ma teadsin seda juba enne ka, et ma 
lihtsalt sain kinnitust, et jaa, ma olen õigel teel. Neid on väga vähe, kes ütlevad, et see on nüüd 
jah. Paljud ütlevad isegi niimoodi, et mul ei ole mõtet sinna minna. Valikud on juba ammu 
tehtud. … teised võiks pigem olla kümnendas klassis, isegi päris kohe võib-olla lausa augustis, 
enne kümnendat klassi pigem see karjäärinõustamine.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Mõnes koolis on individuaalne karjäärinõustamine kõigile vabatahtlik ja mõnes koolis on nii, et 
kohustuslik on ainult üheksandale, aga gümnaasiumiõpilastele vabatahtlik.  

„… selles mõttes kaheteistkümnendate puhul see ei ole nagu kohustus, sa pead kindlasti, aga 
üheksandad käivad kõik.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… kõikidele õpilastel on vähemalt võimalus pakutud. Kui ka mõni seal ise loobub või siis 
haiguse tõttu, aga üldiselt puudujaid nagu ütleme niimoodi tahtlikult puudujaid peaaegu, et ei 
olegi.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Karjäärinõustamine on vabatahtlik ja seetõttu mõned õpilased karjäärinõustamisele ei jõua. 
Põhjused, miks õpilased valivad karjäärinõustamisest loobumise on erinevaid. Õpilased, kes on 
oma valikutes kindlad, ei pea vajalikuks täiendavalt karjäärinõustajaga oma valikut arutada 

„… kui ta, kui ta ei ole tõesti huvitatud, ta teab, ta töötab seal, teab mis eriala tahab minna 
õppima.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… minu klassist vist oli äkki kolm last, kes käisid grupinõustamisel, ülejäänud käisid 
individuaalsel, üks oli siis, kes ei käinud üldse, mitte sellepärast, et teda ei huvitaks, aga tal on 
oma siht juba nii silme ees, tal ei ole vaja.“ (kool5 õpetaja) 

Paari kooli õpetajad kirjeldasid, et õpilased lihtsalt ei huvitunud individuaalsest 
karjäärinõustamisest ja eelistasid sellele grupinõustamist.  

„… nad käisid mitte üksikult, vaid kogu rühmaga, nii et nii nagu ei olnud seal eriti huvi, et üks-
ühele selle nõustajaga rääkida. Sai valida üksikut või rühmana ja nad eelistasid rühmaga.“ 
(kool5 õpetaja)  
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„Miks nad ei läinud? Mis iganes, kas kardavad võõraid, et võõra inimesega ei taha rääkida, et 
see sõltub täiesti õpilasest, mõni just võõra inimesega, räägib, avaneb ja räägib kõik ära ja 
omaga ei räägi. Aga teised ei lähe.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Samas võib õpilaste intervjuude järgi olla eelneva näite korral tegemist ka koolisisese 
kommunikatsiooniprobleemiga, sest osadele õpilastele tuli üllatusena, et individuaalset 
karjäärinõustamist oli võimalik üldse valida.  

„No erinevalt teistest siin, siis minul oli nagu klassiga koos mingi grupinõustamine 
millegipärast… ütleme nii, et ma alles nüüd kuulen, siis võib-olla natuke ikka oleks vajanud 
siis noh, mingi mingit nagu abi ikka oleks olnud, ma arvan.“ (õpilane) 

Probleemiks on vabatahtlikkus eelkõige keerulises olukorras olevate õpilaste karjäärivalikute 
toetamisel, sest vabatahtlikkuse tõttu jätavad need, kellel oleks kindlasti vaja välist nõu enda 
karjäärivalikute tegemiseks, nõustamisele minemata.  

„.. üks laps, kellest ma enne rääkisin, kes ise nagu siiamaani on, veel ei tea, vähemalt ütleb, et 
ta ei tea, mis ta teha tahab. Arvestades seda, et kui see konsultatsioon oli vabatahtlik, siis 
selline laps elu sees ei lähe ka sinna konsultatsioonile. Ta peab ise ütlema, et jah, ma tahan 
tulla, sellist tüüpi laps ei lähe sinna mitte kunagi.“ (kool6 õpetaja) 

Koolide intervjuudest selgub, et tavaliselt toimub koolis koha peal õpilasele üks 
karjäärinõustamise sessioon, mille käigus antakse talle teada ja pakutakse, et ta võib vajadusel 
pöörduda täiendavateks vestlusteks töötukassasse.  

„Seal [karjäärinõustamisel] propageeriti natukene töövarjupäevi ja seal öeldi, toodi ka välja 
see, et kui te tahate nüüd täpsemalt teada või noh, mitte täpsemalt teada saada ka edasist nii-
öelda konsultatsiooni, siis te võite tulla töötukassa enda kontorisse, see, mis seal Fahle majas 
on.“ (õpilane) 

„Töötukassa nõustajad pakuvad õpilastele ka. Loomulikult, kui teil on veel küsimusi, et kui te 
tahate, siis veebi teel me saame, helistage, võtke kokku. Lapsed, ei tee seda! Ja ma tean, ma 
kuulsin, need väga lahkelt, et me vastame ja nii edasi, aga samas nad mainivad ka, et meil on 
ka teisi kliente, aga ikkagi veebinõustamine on võimalik ja nii edasi. Aga õpilane, ei kasuta.“ 
(kool6 karjäärikoordinaator) 

Töötukassasse täiendavaks konsultatsiooniks õpilased tavaliselt ise lisaks ei pöördu. Kuigi ühe 
kooli karjäärikoordinaator leidis, et seda ikkagi juhtub mõnikord, siis teistes koolides toodi välja, 
et õpilased piirduvad ühe koolis toimuva karjäärinõustaja konsultatsiooniga.  

„No ma tean, et mõnikord nii juhtub. No ma ei tea, kuidas seda arvudes ja protsentides öelda. 
No mõnikord, mitte sageli, aga mõnikord, jaa toimub. No näiteks mingi ma ei tea, raske juhtum 
tuleb ette.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Kuigi üldisemalt peetakse karjäärinõustamist vajalikuks, siis ühekordset karjäärinõustamist 
peetakse mitmetes koolides liiga väheseks ja leitakse, et selline põgus konsultatsioon ei ole piisav 
õpilasele karjäärivalikute toetamiseks.  



 KOOLIDE JUHTUMIUURINGUD | KARJÄÄRIÕPPE TEGEVUSED 

  189 

„… üks nõustamine, niisugune ekspressnõustamine, statistika jaoks, ei ole hea. … Sest esimene 
nõustamine on niisugune sissejuhatav, kui teil on loodud mingi kontakt, sina tutvusid temaga 
ja plaanite oma edaspidiseid tegevusi. No näiteks see laps väga hea näide – julgelt räägib. 
Nendega võiks rääkida ja arutleda. See laps – absoluutselt ei räägi, tema kardab. Temaga 
teeme näiteks testi. Esimene kohtumisel näitas, et talle absoluutselt, mitte midagi ei meeldi, 
teisele ma näitasin ja tema nagu tegi valiku. … esimesele on veel vaja korraldada [kohtumine], 
ta vajab aega, et natuke mõelda, ta tuleb näiteks kahe kuu pärast. Ma ütleks niimoodi, et 
karjääriplaneerimine on väga-väga individuaalne ja loominguline protsess. Ja selles mõttes 
kõik sõltub lapsest, situatsioonist. Ja kindlasti see on protsess, ainult üks kohtumine ei ole 
piisav.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… see ütleme, kriitilisem kontingent, nende jaoks on vaja rohkem mõjutustegureid kui ainult 
see üks vestlus. Või siis parimal juhul paar-paar sellist asja.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… näiteks töötukassa nõustaja võiks olla igas koolis, käia näiteks terve kuu. Ja me teame, et 
see kuu on nõustaja koolis, töötab meie koolis ja kõik õpilased saavad minna karjäärialasele 
nõustamisele. Okei, no võtame nädala, on palju, et nad terve nädal hommikust õhtuni… see 
võiks olla suurem, see nõustamise osa.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

See, et nõustamine toimub koolis koha peal, on oluline, kuna võimaldab õpilaste koolipäeva ja 
muude tegevustega nõustamise siduda. 

„… nad [töötukassa karjäärinõustajad] tulevad ja kooli baasil teeme, sest nendel on niisugune 
olukord, et nad õpivad koolis kella nelja või viieni, isegi mõnikord nad on ülekoormatud, minu 
arvates. Siis kindlasti nad ise tahaksid väga, aga neil ei ole juba energiat, jõudu, aega pärast 
kooli osaleda veel mingites nõustamistes. See on üsna mugav nende jaoks, et see teenus on 
kättesaadav koolis.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„Meil on selline kokkulepe, et spetsialistid tulevad kooli ja me integreerime selle kohe 
tunniplaani ja nad kohe meil omal koolis saavad eraldi ruumi selle jaoks. Ja viivad vastavalt 
vajadusele, kui palju seal päevi vaja on.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Üldine nõusolek oli erinevate intervjueeritute seas selles, et karjäärinõustamine peaks olema 
välise eksperdi tehtav, mitte kooli personali poolt pakutav. Seda ühelt poolt selle pärast, et 
õpilastel võib-olla vaja koolivälist tuge, mida ei saa pakkuda õpilasele tuttav inimene.  

„Just ongi hea, et tuleb võõras inimene, kellel puudub eelnev arvamus õpilaste kohta. Ta võib 
äkki jagada midagi uut ja rohkemat kui meie koolitöötajad. Ei, see on kõik väga hea.“ (kool4 
õpilane) 

„… kui mingi laps on seotud mõne aineõpetajaga ja igal lapsel võib-olla: eestikeel läheb hästi, 
keemia ei lähe hästi. Siis seal on nii-öelda ikka sihuke pahuksis võib-olla natuke ka õpetajaga. 
Kui seesama keemia õpetaja… intervjuud läheb tegema, kas ta annab hea tulemuse, kas laps 
avaneb niimoodi. Kui ta just on lõpetanud halva hindega keemia tunni, on järgmised, jah, nii 
see keemia õpetaja järgmise klassi ees temaga intervjuud. Kui kähku laps julgeb ja suudab 
ennast ümber lülitada, või aineõpetaja ise? Sellepärast võib-olla kõik, need igasuguste 
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individuaalsete ja last nagu avavate asjade puhul, on hea, kui need inimesed on väljapoolt.“ 
(kool3 direktor) 

Teiselt poolt leitakse koolis, et koolivälisel spetsialiseerunud töötajal on paremad töövahendid, 
teadmised ja uusim info, mida kooli personal ei suuda tagada.  

„Väljastpoolt kooli on kindlasti see, et … kui kooli inimene tuleb rääkima, siis ta on ikkagi 
mingisugune oma ja ta töötab ju koolis ja nii edasi. See on natukene teistsugune pilk ilmselt, 
mis tuleb väljastpoolt kooli inimestelt. … väljapool koolieluga, nad räägivad ikkagi sellest ja 
teavad, kuidas need asjad, teavad paremini, kuidas need asjad ilmselt mujal käivad ka.“ (kool5 
direktor) 

„… võib-olla on lihtsalt väljapoolt oodata sellise õpilaste profiili ja teatud spetsiifiliste 
testimiste ja sellise oskuse, mida koolil ei ole.“ (kool1 direktor) 

„… ikkagi karjäärikeskused ja töötukassad on ka selleks loodud, et nendel on ka värskeim ja 
parim info.“ (kool1 õpetaja) 

„… nendel [karjäärinõustajatel] on suurepärane võimalus, nendel on litsentseeritud need 
testimisvõimalused. Kahjuks koolis neid ei ole. Nendel on erinevad, väga-väga huvitavad 
meetodid ka tehtud ja. No näiteks see ametite kohver, see on suur kohver, kus on miljon kaarti 
erinevate ametitega ja mina ka unistaksin, et koolis oleks niisugune. Aga asi ei ole rahas, asi 
on selles, et neid tehakse spetsiaalselt ainult nendele, no kes pakub selliseid teenuseid nagu 
näiteks. Mina tahaks ka, et koolides oleks rohkem neid erinevaid interaktiivseid kaarte või 
kogumike, või ma ei tea, erinevaid asju.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Üks põhjustest, miks kool ise selliseid teadmisi ja oskusi ei suuda tagada, on ressursipuudus. 

„No ega koolil ikka seda ressurssi nüüd ei ole, kui koolil on üks psühholoog ja … niivõrd 
alamehitatud võrreldes igasuguste riigiasutustega, … praegu ikkagi, ma arvan, et see [väline 
karjääriteenus] on olnud vajalik.“ (kool1 direktor) 

„No selge on see, et meiesugused väikesed koolid ei saa endale lubada sellist inimest, kes 
igapäiselt oleks majas karjäärijuhina või karjäärinõustajana või mis iganes. Ilmselt on isegi 
väga mõistlik mõte, kui selline inimene on väljastpoolt maja.“ (kool3 õpetaja) 

„Aga just see ressursi puudus, spetsialistide ressursi puudus on see, mis seda nagu tagasi hoiab. 
Oma õpetaja võib ju rääkida, aga see ei ole see, ta ei ole ikkagi spetsialist, ta ei ole ikkagi see 
inimene, kes teab väga suurt ja väga laia haaret selle teema kohta.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

„No mina ei ole nõustaja, … mina võin küll nõu anda, aga võib-olla see on minu mätta otsast 
nõu andmine. Meil on nõustamine ikkagi selline rohkem psühholoogide ja selline asi, et ma 
arvan, et see võiks olla suurem, see nõustamise osa. Ka meil koolis on psühholoog küll, aga 
tema karjääriteemadega, ta ei jõua tegeleda, sest tal on nii palju muid asju ajada.“ (kool6 
karjäärikoordinaator) 

Individuaalse karjäärinõustamise tulemus jääb õpilase ja karjäärinõustaja vahele ning kõik 
intervjueeritud nõustusid, et see peakski olema õpilase ja karjäärinõustaja vaheline asi. 
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„… nad on üks-ühele karjäärinõustajaga, siis ega nad ei ütle, mida neile seal räägitakse.“ (kool4 
õpetaja) 

„Kui tuleb neutraalne inimene teisest asutusest, siis laps võib olla rahulikult avameelne, ta 
võib öelda asju, mis koolis oma õpetajale öelduna võiks talle tagajärgi tuua. Aga siin ta võib 
olla rahulik ja öelda seda rahulikult välja, sest ta teab, et neid tagajärgi ei tule. Isegi ei ole 
võimalust, et kuidagimoodi tuleks sellest, et inimene läheb ära ja ongi kõik, ma ei pea temaga 
iga päev samades ruumides viibima. See on nagu hästi-hästi tähtis“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

Siiski on üksikuid juhuseid, kus klassijuhataja või karjäärikoordinaator annab eelnevat sisendit 
karjäärinõustajale või vastupidi. See puudutab intervjuude järgi spetsiifilisi hariduslikke või 
tervisest tulenevaid erivajadusi, millest peaks vastastikku infot jagama.  

„Ja see jääb nende vahele, … kui on mingisugused murekohad. Et kui nad avastavad 
mingisuguse lapse juures mingisuguse murekoha, millega peaks hakkama tegelema kas seal 
koolipsühholoog või mingi inimene.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… mõningate raskete juhtumite puhul on nii olnud ja ütleme, et paraku mina olen, ma ei tea, 
kas see on õige või vale, aga enne vestlust ma olen, tegelikult no lapsed, kes meil on 
psühhiaatriahaiglas näiteks olnud, et olen nagu maininud. … Erivajadusega, et seal võib-olla 
noh, võib juhtuda, et kui laps läheb endast välja või et hakkab rusika vastu lauda taguma, või 
niimoodi.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Karjäärinõustamine on seega eraldiseisev ühekordne karjääri kujundamise pädevuse kujundamise 
tegevus, mille tulemused ei ole otseselt ülejäänud õppetööga seotud, kui selleks eraldi tegevusi 
ei tehta. Mõnel juhul täiendab karjäärinõustamist kas karjääriõpetuse valikaine või täiendavad 
klassijuhataja vestlused.  

Õpetajad hindavad karjäärinõustamist vajalikuks tegevuseks ning nende hinnangul on ka õpilaste 
hinnang karjäärinõustamisele positiivne 

„Noh, mina seal ise juures ei olnud, aga kui ma pärast küsin, et kas teil oli see kasulik, siis 
lapsed ütlesid, jaa, oli kasulik, kas see oli vajalik, jaa, oli vajalik. … [tagasiside] tuli alati 
positiivne.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„… mina leian, et see [karjäärinõustamine] on väga positiivne, sellepärast et esimesed lapsed 
hakkasid mul käima, kui nad olid üheksandas karjäärinõustamisel ja kui ma küsisin, kuidas 
läks, siis nad ütlesid, hästi. No selles mõttes, et kuna see oli positiivne, minu jaoks, tagasiside. 
Kui ma küsisin, et mida teile seal öeldi, siis nad muigasid, et järelikult midagi, mida nad öelda 
ei taha… Aga selles mõttes ma sain aru, et mingid mõtted pärast seda karjäärinõustamist neil 
tekkisid just, sest nad lähevad siis omavahel arutama ja selles mõttes on väga positiivne.“ 
(kool4 õpetaja) 

„… mõtlesin, ka selle peale, et nad olid nõustamisel ja kui küsisin õpilaste käest, et kas sinu 
ootused täitusid või selles mõttes, et kas see oli selline huvitav või kasulik sinu jaoks, kõik 
noogutasid. Aga mis seal tegelikult, millest räägiti? Seda jah, klassijuhataja, no ma ei tea.“ 
(kool5 õpetaja) 
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Õpetajate hinnangul on karjäärinõustamine kasulik, kuna see aitab kaasa enesemääratlusele, 
paneb tulevikule mõtlema ja on teistsugune kogemus igapäevase koolitöö kõrval.  

„… ükskõik, missugune vestlus nendel valikutel, mis paneb kas või natukenegi mõtlema, on 
vajalik. Et loogiline, peale ühte vestlust ei juhtu midagi. Aga vähemalt see mõte äkki kuhugi 
poole sätitakse. Mõte hakkab liikuma.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„…iga kord, kui keegi väljastpoolt tuleb, siis see teadmine ju salvestab paremini. See on nii-
öelda tiigri klassiruumi toomine…“ (koo1 õpetaja) 

Õpilased olid intervjuudes õpetajatest karjäärinõustamise kasulikkuse suhtes palju kriitilisemad. 
Mõned õpilased leidsid, et mingit kasu karjäärinõustamisest oli, kuid ei osanud sõnastada, milles 
see täpsemalt seisnes. 

„Ma olen aus, nagu natuke oli abi, aga samas ei olnud ka mingit abi, et niisugune vahepealne.“ 
(õpilane) 

„[küsija]: Sina ütled, et oli abi, siis kuidas, kuidas see sind aitas? 

[vastaja]: No ta aitas sul end leida, leida endal need tugevad küljed üles ja motiveeris. 

[küsija]: Et sina eelnevalt ei teadnud või, et sa said kinnitust enda tugevatele külge? 

[vastaja]: Noh, teadsin, et andis rohkem kinnitust… Ta küsis, mis mu hobid on ja millega ma 
tegelen, siis ta soovitaski, et see on kõige õigem ja sinna väga suurt konkurente ei ole.“ (õpilane) 

„Ma ütleks ka, et võib-olla sellest nii palju kasu ei olnud, kui ma alguses arvasin, et kindlasti 
seal võib olla, räägiti mõndadest asjadest, mida ma ei teadnud varem, aga võib-olla jah, et kas 
ma nagu jõudsin millenigi peale seda oma otsustes või, et kui leitakse, et mis kooli ma valin, 
seda nagu otseselt sealt ei saanud võib-olla.“ (õpilane) 

Enam kirjeldasid õpilased olukordi, kus karjäärinõustamisest polnudki kasu. Oli õpilane, kes leidis, 
et karjäärinõustaja ei suuda teadmatuses oleva õpilasel aidata enda suunda leida. 

„Ma võin öelda, et kasu on ainult siis kui õpilane ise tuleb juba mingite mõtetega. Kui ta tuleb 
täielikult ilma mingi suuna või sihita, siis on hästi raske. Ma sain aru, et see inimene, kes viis 
läbi karjäärinõustamist, on rohkem nagu psühholoog. Ta uurib välja, millised on su nõrgad 
ning tugevamad küljed, kuhu sul oleks kõige parem edasi minna, mis sulle rohkem sobiks. Kui 
tuleb, aga õpilane, kes tegeleb justkui kõigega ning talle meeldib kõik, siis ta lihtsalt istub seal 
segaduses. Või vastupidi õpilane, kellele ei meeldi miskit ning pole milleski otsustanud… siis 
on raske.“ (õpilane) 

Teisalt oli üks õpilane, kes leidis, et karjäärinõustamisest ei ole kasu ka õpilasele, kes juba teab 
ise oma valikuid. Kindlate valikutega õpilane kirjeldas, kuidas temale polnud kasu 
karjäärinõustamisest, kuna tal oli endal juba valik ning võimalikud õpiteed selged ja 
karjäärinõustajal polnud sellele miskit lisada.  

„No ma olin suht kindel selles, mida ma tahtsin teha … ainukene nii-öelda selline soovitus oligi 
minna – mingi Tartu Ülikoolis ka pidi mingisugune selline filmindusega seotud asi, saaks nii 
öelda kooli kõrvalt tegeleda sellega. Aga ma ise juba enne üheksandat teadsin kõiki enda 
variante ja valikuid. Minu jaoks nii palju kasu ei olnud… minu arust see individuaalne 
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nõustamine ongi kõige parem neile, kellel pole üldse aimu, kuhu minna, mis suunda või asja.“ 
(õpilane) 

Mitu õpilast tõid välja, et karjäärinõustamise sisu ei vastanud õpilaste ootustele, kuna oli lühike 
ja sellise aja jooksul ei olegi õpilaste hinnangul võimalik karjäärivalikute nõustamiseks inimest 
piisavalt tundma saada ja talle sisukat nõu anda. 

„… ma ootasin natuke rohkem temast. Sest, et peamiselt seal oli point, oli see, kuhu sa nüüd 
gümnaasiumis tahad edasi minna, mitte siis näiteks see, et millega sa tulevikus tahad tegeleda. 
Võib-olla seda nii-öelda, ma natuke ootasin rohkem, et need nõustamised aitavad mitte nüüd 
rajale, aga selles mõttes, et sa saad umbes arusaama nõustamisel, millega sa täpselt tahad 
tulevikus tegeleda. Et seda osa väga ei olnud.“ (õpilane) 

„Ma läksin sinna, siis ma ei tea, mul olid nagu veits kõrgemad ootused, ta aitab kuidagi rohkem 
valida ja ma läksin küsimusega, et mis gümnaasiumi valida. Ja kuna ma ei teadnud nendest 
mitte midagi, siis ma ootasin, et äkki ta seletab nende kohta midagi, ta aitab mul tundma, et 
ta aitab neid erinevaid valikuid teha ja lõpuks oli lihtsalt, just nagu istusime seal ja vaikisime. 
Ma ei tea, ma ootasin, et ta seletaks, et mis gümnaasiumid on või mis, aga me lihtsalt nagu 
olime seal.“ (õpilane) 

„… selle individuaalse nõustamise probleem oligi see, et see ei olnud väga pikk, et see oli mingi 
kakskümmend minutit kuni pool tundi ja kuna polnud varem seda inimest kohanudki. Ta ei 
saanud midagi teada meie endi kohta sellepärast oligi tal raske selliseid individuaalseid 
soovitusi anda, sest ta meid ei tundnud.“ (õpilane) 

„… selliseid vestlusi on just väga raske teha kellelegi sellise välise isikuga, näiteks töötukassa 
töötaja või selline. … sellised vestlused peetakse tavaliselt oma perekonnaringis või siis 
õpetajaga või kellegi sellisega, kes tegelikult tunneb seda inimest…. see peaks olema ikka päris 
mahukas, kui tahta selliste kasulikult efektiivselt mingi välise organisatsiooni poolt tehtavat 
nõustamist teha.“ (õpilane) 

Karjäärinõustamise kõrval nähakse olulise tegevusena õpilaste karjäärivalikute toetamisel ka 
õpetajate ja klassijuhataja vestluseid ning suunamist.  

„… kui me näeme, et lapsel on tõesti …, et ta tõesti ei tea või ta ei oska hinnata ennast või … 
klassijuhatajad on tihtipeale ikkagi need, kes siis räägivad: mis siis, kui sa lähed sinna, siis 
juhtub see, kui sa lähed sinna, siis saab see. Nad aitavad, jah, sellel moel, et nad aitavad seda 
minapilti neil nagu kohendada, mis see võiks olla sinu jaoks. … selliseid nõustamisi on meil ju 
pidevalt ja klassijuhataja on ikka see, kes tegelikult neid ju päris hästi tunneb ja aitab, ta toetab 
ja aitab.“ (kool5 direktor) 

„… vestluse vormis põhimõtteliselt sellega tegelenud. Klassijuhatajatundides me oleme nii, et 
igaüks on saanud rääkida, mis plaanid neil on, paljud teavad juba, mida nad peale 
gümnaasiumit tahavad teha.“ (kool6 õpetaja) 

Struktureeritud vormis arenguvestlused toimuvad kõikides uuringus olnud koolides. Erinev on 
kooliti aga see, kuivõrd arenguvestlust nähakse karjäärivalikute toetamise kohana.  
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„… seal [arenguvestlusel] näeb ära ka need tugevused ja nõrgad küljed. Isegi ma küsin, kuhu 
sa edasi tahad õppima, mis sa plaanid, ikka ma küsin ja tulevikuplaane gümnaasiumis ja nüüd. 
Kui ta ei oska öelda, siis me arutame seda, kas sa näed rohkem humanitaarset või reaalset või 
võib-olla saame veel rohkem aega ja mõtle, … see teema tuleb raudselt gümnaasiumis. Mina 
klassijuhatajana olen arenguvestlustele seda sellisena alati kõigiga läbi rääkinud. Ja mõnel on 
tõesti väga kindlad juba soovid, aga ma alati ütlen, et mõtle ka igaks juhuks plaan B. Et mis 
siis saab, eks. Jah see on väga hea võimalus.“ (kool1 õpetaja) 

„… kõik see, mis tuleb siis välja nendes arenguvestlustes, mis siis iga aasta lapsega tehakse ja 
kindlasti neid tugevusi ja selliseid asju seal puudutatakse ja võib-olla siis seal juba kolmandas 
kooliastmes ka natuke selliseid tulevikuväljavaate mõtteid.“ (kool3 õpetaja) 

„Arenguvestlustest ma tegelikult juba maast madalast olen neid küsimusi esitanud ikkagi, et 
mis sind võiks huvitada tulevikus ja selge on see, et tööga sealt ütleme, viienda klassi lapse 
puhul veel väga adekvaatset vastust ei pruugi tulla, aga arenguvestlused on need kohad küll, 
on muidugi.“ (kool3 õpetaja) 

„… minu arenguvestluste puhul ma arvan, et sellel on väga suur roll, sest me üheksandas klassis 
keskendume peamiselt sellele, mis edasi saab. … kuigi noh, ma pean ka ütlema, et nad ikkagi 
üldjuhul siin arenguvestlusele tulles juba omavad suuresti ikkagi mingisugust pilti ja ilmselt 
kõik need eelnevad nõustamised ja asjad on ka juba nagu väga palju kaasa aidanud sellele.“ 
(kool5 õpetaja) 

„…arenguvestlustel, arutleme, mis oleks talle parem ja välja tuua õpilase huvid ja siis 
klassijuhatajana pakun välja. Kõigepealt on see huvide teema ja siis vastavalt huvidele, siis 
millised valikuvõimalused tal on. Kui me püüame need arenguvestlused ikka teha, teha ära 
kuskil jaanuaris-veebruaris, siis hakkab nendel see registreerimine juba ja need valikud peavad, 
noh, pead otsustama, kuhu lähevad. Arenguvestlustel on üheksandas klassis tõesti see üks suur 
teema, millest rääkida. Ja see on vajalik ja on huvitatud nii lapsed kui lapsevanemad. Arutleme 
ja pakume variante ja siis nad saavad võib-olla paremini selle otsuse teha. Väga vajalik 
üheksandas klassis.“ (kool5 õpetaja) 

Osad õpetajad toovad välja, et arenguvestlusel küll puudutatakse karjäärivaliku ja -huvi teemat, 
kuid see on liialt põgus ja ainult lapsepoolne info jagamine, mistõttu ei ole sellest sisuliselt abi 
õpilase karjäärivalikute toetamisel. 

„… aga see ei ole kujundamine, see on… lihtsalt selline teadmine, et jah, et pere on selle peale 
mõelnud, nad on isegi natukene rääkinud ja neil on olemas mingid variandid ja sinna see jääb. 
Ja sinna see jääb.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„No arenguvestlustel räägitakse minu arvates nii palju, kui ma olen kursis, selle momendiga … 
ta piirdub enamasti sellega, et no mis sa arvad, kelleks sa tahad saada. No ma tahan saada 
lenduriks – ahhaa, okei, panen kirja, sa tahad saada lenduriks ja no umbes niimoodi see teema 
käsitlemine seal käib.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Samuti tõi üks õpetaja välja, et arenguvestlused toimuvad liiga harva selleks, et neist oleks abi 
õpilase karjäärivalikute toetamisel.  
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„… elukutse ja karjäärivalik ja mis edasi saab, see on muidugi arenguvestluse üks punkt, on 
kogu aeg sõltumata klassist, kus see laps on, et kas sa oled mõelnud mitte. Aga arenguvestlus 
on üks kord, kaks korda, see ei toeta midagi.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Ühe kooli klassijuhatajad leiavad, et ühekordse formaalse arenguvestluse asemel on pidev 
õpilastega kontaktis olemine ja nõustamine paremad lahendused karjäärivalikute toetamisel. 
Osaliselt on sellise olukorra tinginud ka viimase aasta koroonapandeemia ja distantsõpe, mis ei 
võimalda traditsioonilisel moel vestluseid ja konsultatsioone pidada. 

„Mina olen selle arenguvestluse teema kuidagi nagu ümber hinnanud nüüd koroona eriolukorra 
kontekstis ka. Kui alguses oli niiviisi, et me saame kokku ja siis räägime tund aega. Ja siis on 
justkui nagu linnuke kirjas, et õpilase areng on… hinnatud ja uued sihid on pandud… kuidagi, 
et see areng toimub kogu aeg ja see toetus on kogu aeg vajalik või veel läbi aja, et ma enam 
selliseid, saame tunniks ajaks kokku ja siis saame linnukese kirja, selliseid vestluseid ma enam 
ei tee. Aga samas selliste vestlustega on väga kõva põhi alla tehtud, viis, kuus, seitse ehk siis 
kolm aastat, ehk siis ma tean neid peresid läbi ja lõhki ja nende huvisid. Ma näen kuhu, mis 
paneb neil silma särama, mis ei pane silma särama. Nüüd ma olen pigem nagu jooksvad 
pisikesed [vestlused], mida, ma isegi ei tea seda õiget sõna, kuidas ma seda nimetan.“ (kool6 
õpetaja) 

„me oleme niigi, oleme nagunii palju kontaktis lapsevanematega. Mina olen iga päev ikka tund 
aega vähemalt veedan telefoni otsas lapsevanematega rääkides. Milline nendest kõnedest 
arenguvestlus oli, millal millestki muust rääkisime. Kuidagi tõesti, et ma arvan, et see, mis 
praegu toimub, on oluliselt niisugune, et paremini õpime üksteist tundma ja teame, mis lastega 
toimub, kui nii-öelda tavalisel kooliajal, kus me iga kord aastas tund aega istume ema või isaga 
maha. Et see praegune tundub oluliselt tõhusam.“ (kool6 õpetaja) 

On olukordi, kus klassijuhataja initsiatiivil seotakse karjäärinõustamine arenguvestlusega 
tervikuks nõustamiseks ning karjäärivaliku toetamiseks.  

„neil jaanuaris olid need nõustamised ära ja veebruaris ma alustasin arenguvestlustega, et siis 
oli meil ikkagi üks arenguvestluse teema, kus me rääkisime ka sellest, et mida nad seal 
nõustamisel siis kuulsid ja, mis selle tulem nende jaoks oli ja kuidas nad hindasid üldse seda 
vajalikkust lõpuks enda jaoks. Selles osas ma olen ikkagi suhteliselt kursis, et mis neil seal 
toimus.“ (kool5 õpetaja) 

Õpilased üldiselt arenguvestlust, kui olulist karjäärivalikut toetavat tegevust ei maininud. 
Õpilased pigem hindasid klassijuhataja rolli ja tuge tervikuna. On õpilasi, kelle klassijuhataja 
toetab karjäärivalikute tegemist. 

„… mulle tundub, et ta [klassijuhataja] pigem just toetabki kõiki. Kui kellelgi on oma isiklik 
soov või arvamus millegi suhtes, tavaliselt ta siis on hästi toetav, … ta ei hakka otseselt 
suunama pigem seda, vaid ta tavaliselt toetab ja julgustab neid.“ (õpilane)  

Samuti on selliseid klassijuhatajaid, kes lisaks laiemale toetamisele ja julgustamisele aitavad 
konkreetselt info vahendamisega. 



 KOOLIDE JUHTUMIUURINGUD | KARJÄÄRIÕPPE TEGEVUSED 

  196 

„Minu klassijuhataja, näiteks tema … uurib kogu aeg. Näiteks arenguvestlustel küsib ja räägib, 
mis on tore. Siis mäletan, ta oli saatnud kirja… koos linkidega, mingid erinevad koolid, kuhu 
veel saab minna … võib-olla varem pole kuulnudki ja siis kirjutas, et mis seal nii-öelda nõuded 
on sissesaamisel, mis oli täitsa, mõnele kindlasti väga hea.“ (õpilane) 

Sama kooli toetavate klassijuhatajate kõrval on ka selliseid, kes ei ole endale võtnud 
karjäärivalikute toe pakkumise rolli. 

„Meie klassijuhataja ei ole küll aidanud, ta on lihtsalt küsinud, et kuhu sa minna tahad?“ 
(õpilane) 

„… ma ei tea, meie klassijuhataja pole siin küsinud vist meilt, et kuhu me edasi tahame minna 
õppima, midagi sihukest, nii et talt on see abi null olnud.“ (õpilane) 

Üksikud õpilased märkisid ka, et arenguvestlustel karjäärivaliku teemat ei puudutatud. 

„… Minul endal vähemalt ei ole isiklikult temaga ühtegi sellist vestlust, mida ma tulevikus 
tahan teha, aga noh, tema kaudu tegelikult, meil on käinud töötukassa, et ta siis nii-öelda nagu 
laseb mitte ei lase teistel oma tööd ära teha, vaid ongi see, et ta laseb pigem teistel aidata 
suunata. Et aitab, nagu selles mõttes.“ (õpilane) 

Kokkuvõttes puudutatakse arenguvestlustel, eriti lõpuklassides karjäärivaliku teemasid tavaliselt. 
Sõltuvalt koolist ja õpetajast on karjääriteemade käsitlus pealiskaudsem või süvendatum. 
Õpilaste jaoks on arenguvestlusest olulisem laiem klassijuhataja võetud roll karjäärivalikute 
toetamisel ja suunamisel. Millise rolli klassijuhataja võtab, sõltub inimesest ning ei ole ühtset 
Eesti praktikat selles, kas, kuidas ja kui palju klassijuhatajad õpilasi karjäärivalikute tegemisel 
toetavad.  

 

Selles kategoorias käsitleme huviringe, klassivälist tööd ja praktilise töökogemuse pakkumise 
erinevaid võimalusi, mida erinevates koolides suuremal või vähemal määral praktiseeritakse ja 
mida koolide töötajad oskasid siduda karjääri kujundamise pädevuse arendamise ja 
karjäärivalikute tegemise toetamisega. 

Ühes uuringus olnud koolis pakuti õpilastele praktilise töökogemuse võimalust gümnaasiumi 
õppe käigus 

„Minu isiklik arvamine, et tegelikult peaks olema neid valikuvõimalusi koolil nagu rohkem meil 
tegelikult kool pakub, ütleme autojuhilube, mis on laste seas väga populaarne, et kui ma 
lõpetan kooli, mul on olemas B-kategooria juhiluba…. Teiseks, meil pakutakse kokandust.“ 
(kool4 õpetaja) 

Kuna aga praktilise õppe kogemus võib viia ka kooli katkestamiseni, siis ei ole üheselt selge, kas 
sellise võimaluse pakkumine on eelistatud karjäärivaliku toetamise viis või mitte.  

„… kui nad saavad kümnendas klassis selle kokanduse kätte ja siis üheteistkümnendas jääb 
õppimine tahaplaanile. Sest nad saavad kohe aru, et on võimalus minna ja teenida omaenda 
raha. Ja vaat siis kukuvadki tegelikult päevakoolist välja, tulevad õhtukooli.“ (kool4 õpetaja) 
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Ühes uuringus olnud koolis toodi välja gümnaasiumiõpilaste vabatahtliku töö kogemuse 
võimaldamist, kui karjäärivalikut toetavat tegevust. Vabatahtlik või ka tasustatud lühiajaline töö 
on mõnel juhul olnud seotud varasema töövarjutamisega, mille kaudu täiendavad tööpakkumised 
liiguvad. 

Õpilasmalevat ja suvist töötamise võimalust nimetati neljas uuringus olnud koolis. Enamasti on 
kooli roll õpilasmaleva korraldamisel lihtsalt info vahendamine, aga on ka kohalikke omavalitsusi, 
kus kooli õpetajad otseselt aitavad maleva korraldada.  

„Meil toimuvad ka õpilasmalevad, mida korraldavad noortekeskused.“ (kool2 direktor) 

„Me teeme õpilasmalevat, kooli õpilasmalevat, ametlikult teeb linnavalitsus muidugi, aga kogu 
see tiim on meie koolist pärit, mina ja siis meie kooli sotsiaaltöötaja ja siis õpetajad osalevad 
seal. Selles mõttes me läbi õpilasmaleva tegeleme ka selle teemaga hästi palju.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

Õpilasmalev on ühelt poolt väike töötamise harjutus, kuid kool nr 4 korral on sellesse põimitud 
ka otseselt karjääri kujundamise pädevuse arendamise tegevused nagu CV ja motivatsioonikirjade 
kirjutamine, 

„… meil on ikkagi ütleme siis sellised karjääritegevused kohe sinna sisse pandud: igasugused 
seminarid, koolitused, õpitoad, ametite tutvustamised, selliseid tegevusi on meil päris palju. … 
siis me õpetame seal näiteks, kuidas kirjutada üldse oma CV ja kuidas enda motivatsioonikirja 
kirjutada, kui sa tööle kandideerid.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Õpilasmaleval on oma roll akadeemiliselt halvema edasijõudmisega õpilastele tunnustuse ja 
enese leidmise koha pealt. 

„Selles mõttes on ta hästi hea karjäärikujundaja, kui koolis, siit ainult tambitakse, et kahed, 
kahed, kahed, märkused, märkused, märkused, siis see on see koht, kus sind kiidetakse, sinu 
positiivseid külgi esile tuuakse, kus keegi sinu kallal ei õienda. …. Ütleme siis, mis mulle väga 
meeldib, on see positiivsus just isikliku arengu seisukohast, aga tuleviku töö tegemise 
harjumuse kujundamise seisukohast.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Koolis toimunud õpilaste intervjuus, aga siiski ükski õpilane ei osanud mainida laagreid või 
malevaid, mis karjääri kujundamise pädevust mõjutanud oleks.  

Projektid, mille käigus õpilased ise korraldavad üritusi, kohtumisi, külastusi ja seeläbi täidavad 
konkreetset rolli, mis võib olla seotud ka mõne ametialaga.  

„… nemad [õpilased] leidsid oma grupiga selle koha, kuhu me lähme spordinädal, siis nad 
korraldasid rattaretke ja punktid, mis läbime, mis sealt tuleb. Kogu klass mingisuguse 
ettevõtlusosa, mida nad ise peavad nii-öelda tegema ja mina olen nii-öelda tagareas ja kui 
vaja on, siis nii-öelda võtan käest kinni ja juhatan edasi.“ (kool1 õpetaja) 
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„… meil näiteks helitehnikute meeskond, fotograafid, kes teevad kodulehte või kooliga ja nüüd 
on kõik õpilased. Nii, et mingil määral ta saab juba koolis tegutsedes, kas ta on 
õpilasorganisatsioonis või mingisuguses muus toimkonnas, ta saab juba niisugust praktilist 
kogemust.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Huviringide rolli karjäärivalikute toetamisel ja karjääri kujundamise pädevuse kujundamisel 
märgiti mitmes intervjuus. Huviringide korraldus koolides ja koolivälisena sõltub koolist ja 
asukohast. Väikeses maakoolis on huviringe minimaalselt ning huviringides osalemiseks peavad 
lapsed maakonnakeskusesse sõitma. Teisalt on selliseid koole, kus on väga palju huviringe 
korraldatud koolis endas nii öelda pika koolipäevana. On kohalikke omavalitsusi, kus noorsootöö 
ja huvihariduse jaoks on kohalik omavalitsus palju tegevusi korraldanud ja on paikkondi, kus ei 
olegi noorsootöötajat. Seetõttu erinevad huvihariduses osalemise võimalused kooliti. 
Huvihariduses osalemist mõjutab, eriti juhul, kui huviharidust ei korraldata koolis, ka see, kuivõrd 
lapsevanemad suunavad oma last huviringidesse ja milline on huviringide kulu.  

Huviringid võivad toetada õpilase hilisemat ametiala valikut. 

„Sportlasena näiteks, kulutad trennile väga palju aega ning tead, et peale üheksanda klassi 
lõpetamist lähed näiteks Tallinnasse Audentese Spordigümnaasiumisse või valitakse sind juba 
koondisesse. See muidugi aitab ameti valimisel. Muusikakool on ka kindlasti väga tore. Peale 
kaheksa aastat kestvaid õpinguid saad kätte muusikahariduse tunnistuse, mis aitab alati elus.“ 
(kool2 direktor) 

Juhul, kui huviring ei seondu otseselt hilisema ametiala valikuga, võib paljude asjade proovimine 
aidata selgusele saada iseendas ning arendada üldpädevusi, mis on karjäärivaliku tegemisega 
seotud. 

„Sellepärast, et see annab jällegi valikuid juurde. Meie huviringide hinnad on üpriski madalad. 
Näiteks, kui juuksurikoolitus pole üldse sinu asi, jätad selle pooleli ning proovid hoopis midagi 
muud nagu näiteks makramee või kudumine… Me ei räägi üheksandast klassist või 
gümnaasiumist, vaid elu jooksul on lapsel mitmeid võimalusi. Ta saab ise endale seada 
mingeid saavutusi ning kui need tipud on ületatud, proovida jällegi miskit muud.“ (kool2 
direktor) 

„ka kõikvõimalikud aine- ja huviringid on ju suunatud sellele, et ta saab oma huvisid arendada 
või midagi uut leida.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„… moešõu, õpilased korraldasid, minu üks tüdruk tegi kahel aastal kollektsiooni. Et jällegi noh, 
võib olla üks üritustest, aga paljud on selle kaudu, kui on, aga võib-olla ei ole, saanud teada, 
kas nad tahaksid selles maailmas näiteks edaspidi tegutseda. Või ei tahaks.“ (kool1 
karjäärikoordinaator) 

„Väga paljud sellised üldpädevused tegelikult tulevad välja kas siis ringi tegevuses, kus see 
keskkond on teine, ta keskendub ainult teda huvitavale osale ühistegevustes…. Olgu need siis 
klassiga ühistegevused, olgu need siis mingi kooliga ühistegevused, kas või spordivõistlustel 
käimised, erinevad klassid on koos, kus need sotsiaalsed oskused tulevad, olgu see 
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enesekindlus, mis peab tulema läbi esinemiste, see on jälle senine tunniväline tegevus.“ (kool3 
direktor) 

„… me ise ka toetame väga palju, meil on tunniplaani integreeritud nüüd järgmisest aastast 
veel robootika, mentaalne matemaatika, kiirlugemine ja sellised oskuste arendamine, mitte 
võib-olla väga kitsalt mingi spetsiifika arendamine, aga üldiste oskuste areng. Ka teatriringi 
me väga propageerime see õpetab inimesi rääkima.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Teisalt toodi selgelt välja, et huviringid toetavad otseselt karjäärivalikuid vaid väga üksikutel 
õpilastel. Igal juhul pole huviringides osalemisel tegemist süstemaatiliselt karjäärivalikute 
toetamisega ning suur osa huviringidest ei ole kooli korraldatud.  

„… ütleme näiteks siin ma tean paari last, kes on läinud kuidagi ikkagi selle tantsimisega edasi. 
Ja üks laps praegu, siin pürgib ikka superstaariks on oma laulu ja bändi tegemisega, ikka väga 
kõrgele jõudnud. Ja käis lapsest peale küll pilliringides ja lauluringides ja ansamblites. … ma 
praegu nagu mõtlen, et väga vähe, väga vähe tegelikult ikkagi. Spordi koha pealt on, ütleme 
niimoodi, et meil on isegi siin päris palju, kusjuures on Eesti meistreid suusatamises olnud. … 
ma olen seal majas viisteist aastat töötanud ja ma oskan võib-olla neli last tuua näppude peal 
näitena väga-väga vähe. Ta on küll toetav, ja ta saab seda sõpruskonda, ja ta saab ka seda 
infot, kes on ikka atsakam laps. … lapsevanemad ka väga paljud ikkagi võtavad huviringi, kui 
niisugune lisategevus, et ta lihtsalt tahaks sportlikku, et ta jõlgub tänaval, et nad ei pea seda 
küll lapse tuleviku selliseks ametiks, erialaks nagu.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„… kohe päris kindlasti, kui satub inimene õigel ajal õigesse kohta ja saab selle õige impulsi. 
Aga vot see võib väga vabalt ka saamata jääda.“ (kool3 õpetaja) 

„See on huvitav, see on huvitav mõttekäik, eks me ikka loomulikult meil on ka huviharidus ja 
meil on siin lisaks loomulikult laulukooridele ja tantsuringidele, on meil ka siin selliseid 
huvitavaid ringe, kus siin soenguring ja võib-olla siin tulevasi juuksureid tõesti… Aga, aga jah, 
see võib ju nii olla, et ma ei ole kunagi mõelnud ausalt öeldes, et need aitaksid nüüd 
karjäärivalikule kaasa. Ma arvan, et kui inimene on mitmekesiste huvidega ja loomuliku 
intelligentsiga, siis ta kohaneb ja leiab endale selle, et see kõik tuleb kasuks, aga kas nii 
otseselt seotud see tulevase karjääriga, et seda seost ma praegu ei julge, nagu küll…“ (kool5 
direktor) 

„… sõltub ikkagi lapsevanematest väga palju… valglinna lapsevanemad need … on huvitatud 
oma lapse arengust ja nad valivad need ringitunnid ise. Kuna meil on [linna nimi] kohe kõrval 
siis on, on ka see lastevanemate valik. Nii et ütleme kooli süstemaatilise lähenemise osa on 
mõõdukas.“ (kooll6 direktor) 

Ühes koolis on konkreetselt HEV õpilaste karjäärivalikuid silmas pidades tehtud nende 
tavapäraseid karjäärivalikuid toetavad ringid. 

„… meil on ka näiteks olemas HEV klassid ehk siis erivajadustega laste klassid, kuna me teame, 
et nendel tõenäoline perspektiivne, mida õppima minna, mingisugust, kas hotellimajandust, 
toateenindust, abikoka või midagi sellist. Siis nendele me ka pakume juba koolis kokandusringi 
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ja selliseid asju, mis toetab seda suunda, et nad lähevad edasi õppima pärast üheksandat klassi, 
et siis see maailm on nende jaoks juba lähedasem.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Õpilaste intervjuudes ei olnud ühtegi õpilast, kelle karjäärivalik oleks seotud tema huviringides 
osalemisega ja õpilased ise huviharidust kui karjäärivalikuid toetavat tegevust välja ei toonud. 
Ühes õpilaste fookusgrupis leiti, et huviringide seos karjäärivalikutega on spetsiifilistel erialadel 
nagu näitlemine või meedia. Aga sellise huviga õpilasi intervjuusse ei juhtunud.  

„huvihariduse alla lähevad, eks ju, huviringid koos nii koolisiseselt koolivälised, kõik selline 
trennid ja. Pigem, me selles mõttes kõik kandideerime üldiselt gümnaasiumitesse, mis ei ole 
siis nagu nii-öelda nii kindla suunaga. Näiteks on hariduskolleegiumis on näite suund, 
kolmekümne teises on multimeedia suund ja samuti ka siis BFMis. Ma arvan, et me oleme nüüd 
natuke valed inimesed, kellelt seda küsida. Ma ei usu, vist kellelgi meist on või noh, et kedagi 
meist siis on see mõjutanud otseselt.“ (õpilane) 

 

Kooli õppesuunad, valikõppeained ja ettevõtlusõpe. Kahes gümnaasiumis pakutakse õpilastele 
laia valikut valikõppeaineid, mis toetavad karjäärivalikuid. Õppesuunad ja valikõppeained 
toetavad karjäärivalikuid eelkõige läbi erinevate võimaluste ja valdkondade tutvustamise 
õpilastele.  

„… me püüame võimaldada palju erinevaid valikaineid lastele. ... Sellesama tagamõttega, et 
nad saaksid end proovile panna mitmes erinevas valdkonnas: psühholoogia, ärindus, 
kodeerimine. … Lühidalt öeldes, mida suurem on valikainete valik, seda parem on õpilaste 
jaoks. Vahest on neid küll raske paigutada tunniplaani, aga minu ülesanne koolijuhina on anda 
lastele võimalik lai valik.“ (kool2 direktor) 

„… gümnaasiumis on ka valikkursuste kaudu, näiteks meil on inglise keel, rahvusvahelised 
suhted. Et need on, ka need, mis aitavad kindlasti leida tuleviku valikuid… aga valikkursuste 
kaudu kindlasti saab ka oma tulevase ülikooliõpingute valikuid teha“ (kool1 direktor) 

Gümnaasiumi astmel on valikainete valikut suurendatud ülikoolide juures pakutavate kursustega, 
mida arvestatakse õppekava osana.  

„… see on väga-väga meie kooli väga suur pluss, et meil arvestatakse väliseid tegevusi 
valikainetena. Ehk see tähendabki, et kui noor teab, et ta tahab ülikooli minna, siis ta juba 
võtab ülikooli kursuse ja see läheb tal ka valikainena kirja. Et see on väga-väga suur pluss, ma 
tean, et kõik koolid nii palju seda ei toeta ja ei arvesta.“ (kool1 õpetaja) 

Kahes ülejäänud gümnaasiumis ja põhikoolides vaadati valikõppeaineid kitsamalt, kuna neid ei 
ole nii väga palju, et oluliselt võiks õpilaste karjäärivalikuid toetada või tegemist on kõikidele 
kohustuslike ainetega, mis ei võimalda iga õpilase soovidest lähtuvat valikute toetamist.  

„.. majandus meie koolis küll see valikaine, aga see on niinimetatud kohustuslik valikaine. Et 
meil selliseid valitavaid valikaineid, oli sellel aastal, ainult üks – riigikaitse, kus nad said siis 
eraldi laagris käia, kes soovisid seda niimoodi. Aga muidu ülejäänud õppeained on meil kõik 
kohustuslikud“ (kool6 karjäärikoordinaator) 
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„… me tegime eelmisel aastal uut õppekava üleüldse tervele koolile ja siis oli meil ka 
kaalumisel, et milliseid aineid panna kooli kohustuslikeks valikaineteks. Aga jällegi prioriteedid 
langesid keeleõppele ja eksamiteks valmistumisele… meil on massiliselt õpilasi, kes käivad 
majandus ja ettevõtluskursusel… Minu isiklik arvamine, et tegelikult peaks olema neid 
valikuvõimalusi koolil nagu rohkem. Meil tegelikult kool pakub, ütleme autojuhilube, mis on 
laste seas väga populaarne. …Teiseks, meil pakutakse kokandust.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Kool nr 6 direktor märkis, et nende valikainete hulka piirab kooli suurus. 

„…kuna meil on gümnaasiumiosa väike, et me ei saa seda, valikuid noh, niimoodi laialt laiali 
puistata, et üks võib ühte ja teine teist teha.“ (kool6 direktor) 

Samas on osad valikained tihedalt seotud karjäärivalikute kujundamisega. Sellisteks loetakse 
mõnel pool nii ettevõtlusõpet kui otseselt karjääriõpetuse valikõppeainet, aga ka mõnda 
täiendavat õppeainet, mille käigus tegeletakse muuhulgas karjääri kujundamise pädevusega. 
Konkreetsete karjääri kujundamise pädevust arendavate täiendavate õppeainetena nimetati 
psühholoogiat ja etiketiõpetust. 

„… muidugi meie kooli pluss keskkooli osas on see kümnendas klassis on tegelikult 
psühholoogia olemas… endale oma analüüsi ja teevad. Mõnes mõttes seal kaheteistkümnendas 
klassis nad kordavad natukene seda, mis ta siis teinud on.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„… meil on ka regulaarselt lastel psühholoogidega tunnid, mitte sellel teemal, kes on paha ja 
kes on hea, vaid just nimelt selles mõttes, et kuidas käitutakse ja kuidas tuleb erinevates 
olukordades ennast üleval pidada. … kes natuuri poolest ülemus ja kes on natuuri poolest alluv 
juba ja, et mida see tähendab, kuidas ma ennast peaksin arendama vastavalt sellele. 
Igasuguseid selliseid huvitavaid teemasid nad võtavad veel oma tundidesse.“ (kool4 
karjäärikoordinaator)  

„… me alustasime ka etiketikursusega ja selle etiketikursusega oli meil siis lõpuüritused, kus 
meil ka väga palju räägiti just tulevasest elust, kuidas peab käituma, kuidas peab teatud 
olukordades ennast ülal pidama.“ (kool1 õpetaja)  

Valikõppeaineid põhikoolis piirab eelkõige tunnijaotusplaan ning paar valikut, mille kool on 
ühtlaselt kõikidele õpilastele teinud. Ühes põhikoolis oli kaks valikõppeainet, mis olid 
kohustuslikud kõigile õpilastele: infotehnoloogia ehk arvutiõpetus ja tants. Teises põhikoolis olid 
karjääriõpetus, ettevõtlus ja kunst.  

„On infotehnoloogia ehk siis teise sõnaga peamiselt arvutiõpetus, kus meil teisest kuni 
kaheksanda klassini on iga nädal üks tund sellist infotehnoloogiat ehk arvutiõpetust…. oleme 
vaba tunni ressursi pealt pannud valikainena kirja ka rütmika või tantsulise liikumise, aga see 
on rohkem siis ütleme pigem selle suunaga, et lapsed liikuma rohkem saaks füüsiliselt. Praegu 
rohkem ei ole.“ (kool3 direktor) 

„ … meil on kolm valikainet: karjääriõpetus, meil on ettevõtlus ja meil on kunst, ja kõik. Terve 
kooli siis kaheksandad-üheksandad on ära jagatud nende aastate peale, seal on siis kolm. Nii 
palju, kui neid tunde on ja igaüks saab nii ühte kui teist.“ (kool5 direktor)  
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Õpilased ei rääkinud keegi kooli õppesuundadest ja valikõppeainetest kui nende karjäärivalikut 
toetavatest tegevustest. Spetsiifiliselt karjääriõppe valikõppeaine tagasisidest räägime järgmises 
punktis. Õpilased märkisid gümnaasiumi õppesuundi kui olulisi valiku mõjutajaid, kuid läbitud 
õppeaineid ei maininud. Üks õpilane märkis, et on võtnud täiendavaid kursuseid omal initsiatiivil 
kooli kõrvalt, aga ka nende otsest seost karjäärivalikutega ei toonud välja.  

„Ma näiteks käisin väga mitmel kursusel videograafika ning montaaži kohta. Õppisin keeli. 
Õppisin kunstikoolis. Võtsin kursusi erinevatelt ülikoolidelt: Lennuakadeemiast, Tartu 
Ülikoolist. Praegu on mul ka mitu kursust pooleli. Mulle tundub, et seda informatsiooni peaks 
ka õpilastega jagama, sest ma praegu leian seda kõike Facebookist või kuskilt loen Delfist ning 
siis panen end kohe kirja - koolist seda, aga ei saa teada ning sellest on väga kahju. Ma leian, 
et see on väga tähtis ning eriti tuleviku mõttes, sest just nii sa saad teada, mis sind huvitab ja 
mis üldse mitte.“ (õpilane)  

Ühe kooli karjäärikoordinaator tõi välja, et õpilastel peaks olema võimalik just ülikoolide abiga 
laiendada valikõppeaineid gümnaasiumis nii, et need toetaks iga õpilase spetsiifilisi huvisid ning 
karjäärivalikuid.  

„pigem näiteks tehniliste erialade puhul Tallinna Tehnikaülikooli… võib-olla saaks kuidagi 
projekti käigus, ma ei kujuta isegi ette mismoodi, aga saaks neid sinna, kus nad reaalselt 
näeksid, mismoodi see toimub. Sest seal on loodusteaduste maja, seal on selliseid noh, ütleme 
hästi palju asju, mis nõuavad ka ütleme nüüd juba algselt teatud õppeainete süvitsi õppimist. 
Näiteks loodusteaduste maja, need on igasugused, seal on need, mis nad teevad analüüse ja 
asju ja see on tulevased geneetikud, palun, keemia-bioloogia kursust, võiks neil olla täiesti 
süvendatult. Mina ütlen, et siin peaksid tegema koostööd nii kool kui ka ütleme ülikool.“ (kool4 
karjäärikoordinaator)  

Koolid valiti uuringusse selliselt, et nende seas oleks kolm, milles on karjääriõpetuse valikaine ja 
kolm, kus seda pole. Karjääriõppe valikaine olemasolul oli see gümnaasiumiastmega koolidest 
ühes ainult gümnaasiumis ja mitte põhikoolis, teises nii gümnaasiumis kui põhikoolis.  

„Karjääriõpetus toimub ikkagi ainult gümnaasiumis, see aasta üheteistkümnendas ning 
kaheteistkümnendas klassis.“ (kool2 direktor) 

„… valikaine karjääriõpetus ja me pakume seda ainet gümnaasiumis. No kõige tihedam on see 
XI klassis, mitte X, mitte XII, vaid see XI.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„on karjääriõpetus üheksandas klassis ja kaheteistkümnendas klassis.“ (kool6 
karjäärikoordinaator) 

„meil on kolm valikainet: karjääriõpetus, ettevõtlus ja kunst. Kõik, terve kooli kaheksandad-
üheksandad on ära jagatud nende aastate peale, igaüks saab nii, nii ühte kui teist“ (kool5 
karjäärikoordinaator) 

Gümnaasiumis, kus karjääriõpetuse valikainet põhikoolis ei pakutud, lahendati põhikooli jaoks 
olukord teisiti. 
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„Põhikoolis eraldi pakutud ainet kahjuks ei ole. Meil on põhikoolis niisugune olukord, et kuna 
karjääriplaneerimine on läbiv teema ja siis mina nagu inimeseõpetuse õpetaja pakun oma 
tundides neile erinevaid võimalusi selleks, et neid läbivad teemad toimuksid aine kaudu.“ 
(kool2 karjäärikoordinaator) 

Karjäärikoordinaator soovis laiendada ka selles koolis karjääriõpetuse valikõppeainet põhikoolile. 

„… võiksime programmi panna, no näiteks üheksandatele klassidele seal ja enne või 
kaheksandatele klassidele. Et põhikoolis oleks ka see aine, näiteks gümnaasiumis on olukord 
praegu parem, kui põhikoolis.“ (kool2 karjäärikoordinaator)  

Karjääriõpetuse valikaine on mõnes koolis valitav valikaine ja mõnes koolis nö kohustuslik 
valikaine.  

„… pigem on vabatahtlik ja see on üsna populaarne aine. Nimekirja järgi on umbes 
kolmkümmend-kolmkümmend viis inimest tavaliselt ja selles mõttes nad üsna vabalt võivad 
valida ainete nimekirjast…. neid on kokku vist no kuskil viiskümmend või isegi natuke rohkem. 
… me võiksime ju öelda, et pool nendest.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„Kõik saavad tegelikult karjääriõpetust saavad kõik ikkagi.“ (kool5 direktor) 

„Ja see on kõigile kohustuslik“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Koolis, kus karjääriõpetuse valikaine on vabatahtlik ja osad õpilased jätavad selle valimata, nende 
õpilaste põhjendusi, kes ei osale selles aines, põhjendas karjääriõpetuse õpetaja õpilaste välja 
kujunenud karjäärivaliku kindlusega. 

„Ma ei tea, no ma usun, et nemad ei võta, sellepärast nad juba tegid oma otsuse. Ja ma isegi 
kuulsin – jaa, et ma ei tunne huvi selle kursuse vastu, sest mul on kõik juba planeeritud ja mul 
on juba tehtud see valik.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Karjääriõpetuse valikaine on kas 35 või 17 tundi, mida karjääriõpetuse õpetajad ise peavad pigem 
liiga lühikeseks.  

„… üsna lühike. No minu arvates see on ainult kolmkümmend viis tundi, siis ainult üks tund 
nädalas, nendel on üsna suur koormus selle pärast ma ei saa rohkem neile anda.“ (kool2 
karjäärikoordinaator) 

„Sinna kaheksandas ja üheksandas ta on jagatud niimoodi, et teda on natukene mõlemas 
klassis ikkagi kokku kolmkümmend viis tundi.“ (kool5 direktor) 

„üheksandas klassis nüüd aasta tagasi muudeti õppekava niimoodi, et muidu oli 
karjääriõpetust kolmkümmend viis tundi, aga siis ikkagi otsustati, et matemaatikat on ikka 
rohkem vaja, jäi siis karjääriõpetust ainult seitseteist tundi.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„Pool aastat oli jäänud karjääriõpetust kord nädalas A ja B klassil, nii et tegelikult on tunde 
vähe. Ega seal nende tundidega väga sügavuti ei lähe, kui sa tahad ikka külalisi ka kutsuda, 
kes koolidest räägiksid ja nii edasi.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„…eelkõige ma tahaks üheksandal klassil seda pool tundi tagasi saab ära võeti aasta tagasi 
matemaatikale. Et, et seda on ikka väga vähe.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 
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Valikaine pakkumise korraldus on erinev. Mõnel juhul on tegemist aasta läbi kestva ainega, teistel 
juhtudel lühemate perioodide kaupa toimuva õppeainega. 

„Igale üheteistkümnendale klassile…. me alustame sügisest ja kevadeni, siis terve aasta 
jooksul.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„meil on ta jaotatud kahele õppeaastale ja on selline kombineeritud variant“ (kool5 direktor) 

„Nii et esimene poolaasta ainult nendega [üheksandate klassidega].“ (kool6 
karjäärikoordinaator) 

„karjääriõpetus… kaheteistkümnendas klassis on üks tund nädalas.“ (kool6 
karjäärikoordinaator)  

Karjääriõpetuse valikaine sisu lähtub õppekavast, õpilased vormistavad õpimapi ja koostavad 
karjääriplaani. 

„see kursus on jagatud kolmeks osaks: Esimene osa on, on niisugune sissejuhatav, kus me 
esitame endale küsimusi, näiteks kes mina olen? missugune mina olen? mis on minu iseloom? 
ja kõik need asjad, mis on seotud minuga. Siis teine osa on üsna niisugune informatiivne, seal 
meil tuleb palju erinevaid infoloenguid, kohtumisi erinevate inimestega, teise osa eesmärk on 
tutvuda, mis toimub maailmas: Millised on ametid? Millised on minu võimalused, minu 
karjääriteed, minu võimalikud, ma ei tea, valikud pärast kooli? Ja kolmandas osas nad peavad 
mingi otsuse tegema. Lähtudes sellest, missugune olen mina, lähtudes sellest minu ümbritseva 
maailma võimalustest, mis sobivad, konkreetsemalt mulle, siis ma teen kolmandas osas mingi 
otsuse või valiku, kuhu ma edasi liigun. Missuguseid võimalusi ma kasutanud selleks ja no 
kuhu ma tahan tulevikus jõuda?“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… ütleme, enda tundmine ja siis analüüsimine nagu ikka need põhiosad ja info otsimine ja 
töömaailm.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Õppematerjalidena kasutasid mõlema kooli karjääriõpetuse õpetajad kursuse jaoks välja töötatud 
materjale ja õpikuid, mida täiendavad vastavalt vajadusele.  

„Mõned on minu iseseisvalt tehtud, aga kindlasti see põhimaterjal on võetud. See 
karjääriõpetus gümnaasiumile on niisugune ideede kogumik, see on üsna mahukas ja võtame 
sealt, need töölehed … kuna kursus, kestab ainult kolmkümmend viis tundi, kindlasti ma ei jõua 
nii detailselt töötada, me võtame ainult osa nendest.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„Karjääriõpetuses on põhiline ikkagi needsamad töölehed, mis on karjääriõpetuse raamat 
põhikoolile ja keskkoolile aluseks, sellel oma ainekavaga.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Mõlema kooli õpetajad kasutavad õpimappe. 

„… minul on õpimapid nii üheksandas kui kaheteistkümnendas klassis kohustuslikud. Kõik mis 
me teeme või saame seal nõustamisel, nad panevad mappi.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„… kursuse ajal nad teevad ja vormistavad oma õpimapi, kuhu panevad kõik need töölehed, 
mis on seotud kursusega. See otsus on nagu karjääriplaan, kuhu me detailselt kirjutame kõik 
nende sammud, mida nad ette võtavad tulevikus. Karjääriplaan, see on kindel vorm, mis ma 
annan neile.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 
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Koolides, kus karjääriõpetuse valikaine toimub, integreeritakse töövarjupäev, ettevõtete 
külastused, töötukassa nõustamised ja loengud just läbi karjääriõpetuse valikaine õppetööga.  

„… karjääriõpetuse kursus, karjääriõpetuse kursuse raames õppekäigud, töövarjupäev ja siis 
erinevate ametite esindajatega kohtumised.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… see karjääriõpetus, ta on nagu ainetund, mille sees siis võivad olla õppekäigud, kohtumised 
erinevate inimestega, on kutsutud või oleme kutsunud külalislektoreid, ettevõtete külastused 
ja, nüüd viimasel ajal on ka töötukassaga meil koostöö, kus õpetati, intervjueeritakse lapsi ja 
tehakse neile siin individuaalseid tunde.“ (kool5 direktor) 

„… siis ongi meil töötukassa oma nõustamistega, siis ütleme, et see töövarjupäev, et see 
[karjääriõpetuse valikõppeaine] ei läheks liiga ainult töölehtede täitmiseks meil, vaid oleks ka 
midagi muud. Ettevõtete külastamisi on meil ka olnud.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Kuna aga töötukassa nõustamisi või ka töövarjupäevi võivad kasutada kõik kooli õpilased, siis 
neile, kes karjääriõpetuse valikaines ei osale, nende osalemisvõimalused korraldab kas kooli 
huvijuht või klassijuhataja või keegi kooli töötaja. 

Karjääriõpetuse valikaine positiivse küljena nimetati, et see aitab: 

1. siduda ja mõtestada õpilase jaoks erinevad karjääriõppe tegevused üheks süsteemseks 
karjäärivalikut toetavaks lahenduseks. Mõni õpetaja kirjeldab karjääriõpetuse valikaine 
sisu sarnaselt, kui kogu karjääri kujundamise pädevuse ja karjäärivalikute toetamise 
tegevuste eesmärki koolis.  

„Sellepärast see aasta just korraldasime uue valikaine nagu karjäärinõustamine, karjääriõpe, 
et õpilased teaksid, millised valikud eksisteerivad. Just siinkohal me teeme koostööd 
töötukassaga.“ (kool2 direktor) 

„Te küsisite, kuivõrd vajalik on karjääriõpetus valikainena ning just selles peitub ka selle 
hinnalisus - lapsed teavad ning oskavad küsida õigeid küsimusi.“ (kool2 direktor) 

„Kui õpilane jõuab üheteistkümnendasse klassi on ta umbes kaheksateist aastat vana … Nüüd, 
aga mõtleb õpilane, mis saab edasi peale kooli. Minu arust see valikaine aitab paremini aru 
saada iseendast. Psühholoogia on sinna kaasatud, õpilased täidavad erinevaid küsimustikke. 
Näiteks, testi tulemusena tuleb välja, et lapsele sobiks täppisteadus, aga ta pole kunagi varem 
selle peale mõelnud. Nii ta võib arvestada nende tulemustega ja mõelda, et tõesti mul pole 
matemaatika ja füüsikaga probleeme ning äkki tasuks proovida selle valdkonna ala. Mulle 
tundub, et see on mingi järjekordne punkt, kus õpilane saab järgi mõelda enda elule ja 
huvidele.“ (kool2 direktor) 

„… see kursus annab sulle võimaluse mõelda, unistada veel kord, avada midagi, no kõigepealt 
iseendas. Meil on niisugune kiire tempo ja nendel on niisugune suur koormus, et nad isegi 
mõnikord ei mõtle sellest, kes mina olen, missugune mina olen, missugune on minu, ma ei tea, 
see iseloom, närvisüsteem, kas ma olen introvertne, või no missugune ma olen. … Ja see kursus, 
annab sulle palju-palju infot…. Ja siis on üsna praktiline kursus ka. No kus sa praktiliselt võid 
oma mõtteid, karjääriplaani panna või kus sa praktiliselt võiksid need õppekäigud teha või noh, 
nad iseseisvalt kindlasti ei külasta nii palju asutusi, nad kindlasti ei lepi kokku erinevate 
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ametite esindajatega. No vaatamata sellele, et nad on juba no enamasti täiskasvanud, 
üheteistkümnes klass, nad on juba kaheksateist saanud vist kõik. Vaatamata sellele nad 
vajavad seda abi, toetust.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„No Karjääriõpetus on nagu selline koht, kus on kõik ja samal ajal, kus on kõik süsteemis. Ja 
see on nagu terve pakett või, ma ei tea, teenuseid selle sees.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„näiteks, toimus meil õppekäik, ja mis edasi? Kas meil oli võimalus sellest pikalt rääkida? Kas 
me arutasime, milliseid järeldusi tegid need õpilased, kuidas see aitaks, mida nad arvavad selle 
kohta, kas õppekäik oli ainukene? Kuidas valiti see ettevõtte? Kas õpilased ise soovisid, sest 
karjääriõpetuse raames meil on võimalus külastada just neid ja selliseid ettevõtteid mis 
pakuvad huvi just nendele õpilastele?“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„on valikaine karjääriõpetus, kus õpilased, siis saavad põhjalikud vastavalt siis karjääriõpetuse 
ainekavale kõike, kõik oskused ja seal siis oma eesmärgid saavutatud.“ (kool5 õpetaja) 

„otse loomulikult see on väga vajalik, sest seal käsitletaksegi noh, kõiki neid teemasid 
süstemaatiliselt või, jah, sõna otseses mõttes süstemaatiliselt, on mingid tunniteemad, kus neil 
tuleb enda sisse vaadata. Ja võib-olla tutvuda ka mingite ametitega või mis iganes aspektiga, 
et ma arvan, et see on ääretult vajalik ja kindlasti see tohiks kuskile ära kaduda, sest see annab 
ikkagi noorele nagu kindluse ja mis on tuttav, see on ka turvaline.“ (kool6 õpetaja) 

„… toimuvad ka kõik needsamad asjad, Päästeamet, mingi päästepäevad, töövarjupäevad siis 
meil on majandussuund, eks ole, õpilasfirmad teevad, laatasid... Aga ma arvan, et 
karjääriõpetus, seob kõik selle tervikuks, sa oskad märgata või näha mingeid seoseid. Muidu, 
kui sul puudub taustinfo …. sa ei oska seda enda jaoks kuidagi nagu lahti mõtestada. Aga ma 
arvan, et karjääriõpetus aitab selliseid teemasid lahti mõtestada.“ (kool6 õpetaja)  

„… aine eraldi on, selle boonus on ikkagi see, et seal on võimalus tekkida arutelul, et sul on 
ikkagi üks kindel inimene. … tegelikult on ju see suhtlus ja see refleksioon on ju see, mis siin 
vastusteni lõpuks peaks viima. Et need sellised külalised ja laadad, sõidud on tore, aga ikkagi 
jah, ilmselt see arutelu, suhtluse tekkimise võimalus, see eelis, mis ilmselt mujal ei teki.“ (kool6 
õpetaja) 

2. vähendada klassijuhataja koormust 

„… selles mõttes vanasti ei olnud seda tundi, siis oli nagu klassijuhatajal suurem roll, nüüd on 
see tegelikult see tund täiesti olemas…. ei ole nii palju kohustusi, kui oli varem, kui seda tundi 
ei olnud.“ (kool5 õpetaja) 

Teises koolis, kus karjääriõpetust oli põhikoolis vähendatud 17 tunnile õppekavas, lisas 
karjäärikoordinaator klassijuhataja tundide arvelt sellele lisa. See näitab samuti, et 
klassijuhataja koormus karjääriteemadega tegelemisel on seotud karjääriõpetuse 
valikõppeainega. 

„on olnud selline periood [jagati karjääriõpetus üle kolme klassi 7.-9. klass], sinna on juba tükk 
aega tagasi. Aga mina siis olin karjääriõpetaja. Ja ma sain seda teha klassijuhataja tunni arvelt. 
Mõningate klassijuhataja tundide arvelt. Jah, et seda on tehtud, aga see sõltub täiesti koolist, 
kuidas kool asjale läheneb, kas ta leiab, et see on vajalik või mitte.“ (kool6 karjäärikoordinaator)  
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Koolides, kus karjääriõpetuse valikaine on, leidis koolipersonal, et tegemist on väga vajaliku 
ainega 

„Kindlasti on see [karjääriõppe valikaine] väga-väga vajalik, ma ei tea, hädavajalik või väga-
väga, extremely vajalik. No selles mõttes, et meie koolis ei ole sellist arvamust, et kas me teeme 
või ei tee. See on juba kindel ja kinnitatud aine, vajalik aine, mis toimub igal aastal.“ (kool2 
karjäärikoordinaator)  

„… sellel aastal oli karjääriõpetus väga põhjalik, väga huvitav lastele. Kaasatud oli see 
töötukassa. Nii et sellisel tasemel karjääriõpetus töötab.“ (kool5 õpetaja) 

Õpilaste intervjuu tegime uuringus ainult ühes koolis, kus oli karjääriõpetuse valikõppeaine. 
Selles koolis olid õpilaste seas hinnangud karjääriõpetuse valikainele erinevad. Oli õpilane, 
kellele karjääriõpetuse valikainest vähemalt mingi osa pakkus huvi 

„… see väga meeldis. Mulle meeldib õppida aineid, mida elus vaja, ma tean kindlalt, et mul on 
nüüd vaja näiteks, maksud … Aga nii palju kui ma aru sain, siis mulle kohe väga meeldis.“ 
(õpilane) 

ja õpilasi, kelle jaoks oli õppeaine täiesti kasutu.  

„Ma ei tea, mulle üldse ei meeldinud… põhimõtteliselt terve selle trimestri tegime mingeid 
esitlusi ja ma ütlen, et see pole üldse vajalik. See info, mis ma sealt sain, see oli täiesti 
minimaalne.“ (õpilane) 

Probleemideks karjääriõpetuse valikaine pakkumisel koolides, kus seda pakutakse, võib välja tuua 
konkreetsemalt: 

1. Põhikoolis, kus õppeaine on jagatud kahe teise valikõppeainega kaheksandate 
üheksandate klasside peale, pakutakse ainet õpilastele nö sessioonidena, kuid viimane 
grupp jääb kevadesse nii, et edasiõppimise valikud on juba tehtud. Seeläbi saab õppaine 
küll pikema perspektiivi karjäärivalikuid toetada, kuid on liiga hilja järgmise kooliastme 
valikutele toe pakkumiseks.  

„minu klassil toimub see alles hetkel [aprill 2021] nagu praegu on neil see karjääriõpetuse 
kursus… kuna mina juba aasta alguses teadsin, et neil on see kursus aasta lõpus, siis ma 
nägingi juba seda probleemi ette, et noh, et see ei ole nagu realistlik, et me hakkame alles 
märtsi keskpaigast rääkima sellest, et mida edasi teha.“ (kool5 õpetaja) 

Selleks, et olukorda lahendada tõsteti selle klassi või grupi töötukassa nõustamised ja 
infoloengud karjääriõpetuse valikõppeainest eraldi ja tehti sügisel.  

2. Isegi kui aine sisu on huvitav siis, kui ei suudeta tagada distsipliini tunnis, jääb õppeainest 
kasu saamata.  

„… mul oli selline klass või grupp sattunud, kus olid inimesed, kes ei oska väga käituda ja siis 
oli raske.“ (õpilane) 

„… mitte keegi eriti ei kuulanud ka neid, et sa nägid, kuidas keegi seisis seal klassi ees ja 
ülejäänud lihtsalt rääkisid omavahel juttu või olid telefonis.“ (õpilane) 
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Samas leidis üks õpilastest, et distsipliini küsimus võis olla seotud tunni sisuga, mis ei 
olnud õpilastele huvitav.  

„Ma arvan, et see oli veits nagu pigem see, et tund oli igav. Kui igav tund on, siis need inimesed 
ka, kes tahavad kuulata, need ka ei hakka kuulama seda.“ (õpilane)  

3. Õpilaste tagasiside järgi ühes koolis ei ole kindel, et kavandatud karjääriõpetuse õppeaine 
sisu ikkagi õppeaine käigus läbiti. Õpilaste meenutuse järgi keskenduti ainult õpilaste 
endi tehtud ettekannetele Eesti tööturu valdkondadest. 

„… võib-olla ma alguses rääkisime natukenegi maksudest, aga seda ma enam ei mäleta. 
Mäletan seda, et põhimõtteliselt terve selle trimestri tegime mingeid esitlusi.“ (õpilane)  

Koolides, kus karjääriõpetuse valikainet pole põhjendati seda järgmiselt: 

1. Vajaduse puudumisega. Vajadus karjääriõpetuse valikõppeaine järgi puudub, sest 
sisulised tegevused katavad karjäärivalikute toetamise ja karjääri kujundamise pädevuse 
arendamiseks vajaliku.  

„… lihtsalt ainena, see on nagu liiga selline tühi aine, … , siis ta kantakse, seesama, mida ma 
rääkisin, see testimised, arutelud sinna lihtsalt üle. Miks siis valikaine peab olema?“ (kool1 
direktor) 

„Meil on põhikoolis niisugune olukord, et kuna karjääriplaneerimine on läbiv teema, siis mina 
inimeseõpetuse õpetaja pakun oma tundides neile erinevaid võimalusi selleks, et neid läbivad 
teemad toimuksid aine kaudu.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

2. Õppekava liigse koormatusega. 

„… eks see aga sinnakanti natuke, kooli peab mahtuma nagu terve maailm sisse, et kool on 
natuke suurem, kui maailm. … Eesti kooli õppekava on nagunii ülepaisutatud igas mõttes, 
klassiväliseks tööks jääb kui palju jääb aega. Ega siis ei saa uut koolipäeva uuesti alustada, 
kõikide nende asjade suhtes, mis on seal üldpädevustest ja mida otseses mõttes aineõpetusse 
ja koolitöösse kohe integreerida ei saa.“ (kool1 direktor) 

„Need mõtted ja, ja kõik, mis sinna õppekavasse kirjutatud, on tõesti väga head ja väga toredad, 
aga mis seal salata, seda mahtu, mis on riiklikus õppekavas, on see puhtalt ainealaselt või siis 
nende üldpädevuste muude asjadega, mis on kirjutatud, seda lihtsalt on nii palju.“ (kool3 
direktor) 

3. Tunnijaotusplaani koormatusega ja seonduvate kooli prioriteetidega. Valikõppeaineteks 
on valitud teised õppeained, kui karjääriõpetus.  

„…tunnikavad on ikkagi sellised, et ega ei pressi ka sinna vahele küll praegu veel mingit 
lisatundi kuskile. See peab olema siis ikkagi, jah, juba õppealajuhataja või direktoriga kokku 
lepitud, et vaat näiteks iga kuu neljandal mail ja neljapäeval seitsmes tund ja vot nii on praegu 
ta on jäänud ikkagi selliseks pisteliseks meil.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„Põhikoolis me ei saagi seda panna, sellepärast et vene koolidel ei ole vaba valikaine ressursse. 
Kuna meil on eesti keel teise keelena ja neil on veel vene keel emakeelena, siis meie tunnijaotus 
on teistsugune, kui on Eesti klassidel Eesti koolides. Meil ei ole sellist valikaine ressursse, nagu 
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on Eesti koolidel olemas, et põhikoolis ei saagi seda üldse õpilastele pakkuda.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

4. Õpilased lihtsalt ei vali karjääriõpetuse õppeainet, kuna tegemist on vabatahtliku 
valikõppeainega või ei suudetaks kõigile piisavalt huvitavat õppeainet koostada. 

„… gümnaasiumis, on ta [karjääriõpetuse valikõppeaine] meil õpilaste valikainete hulgas. Aga 
meil ei ole mitte kunagi mitte ükski õpilane seda valinud.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… ma ei kujuta ette, see vaene karjääriõpetaja, siis mida tal oleks iga nädal näiteks neljapäeviti 
siin sellele noorele kogu aeg midagi rääkida, pakkuda. Nad ei tule tal tundi lihtsalt lõpuks. See 
päev peab lähtuma noorest ikkagi. Et seda noort huvitama panna. Kui me räägime 
gümnaasiumi noortega, siis me teeme neid asju. Kui me räägime kutsekoolinoortega, siis me 
teeme neid asju.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

Või ei suuda kool pakkuda piisavalt pädevat ja huvitavat õpetajat, kes ainet õpetaks. 

„Aga lapsed ei vali ja miks nad ei vali, põhjus on selles, et nad esiteks ei tea, võib olla, kes tuleb 
õpetama neil on see väga oluline. Ja mina leian, et siin peakski olema inimene, kes, et ta ei 
peakski olema see tavaline pedagoog, ta peaks olema inimene väljastpoolt kooli. Nii nagu 
näiteks meil majandust õpetab inimene või seal ütleme kunstiajalugu… Et ta ei ole nagu see 
tavaõpetaja, kes iga päev koolis viibib.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

5. Muud tegevused, kui nad ei ole õppeaineks koondatud on efektiivsemad karjääri 
kujundamise pädevuse arendamisel, kui eraldiseisev õppeaine 

„… mida keegi leiab, mis talle sobib, kogu klassivälisetöö süsteem võib-olla toetab õpilast, 
esindustegevus ja et juhiomadusi seal viljeleda ja et võib-olla see on parem väljund, kui et 
mingisugune konkreetne aine. Kõik meie elus, küll Maanteeamet näeks, et liiklus võiks olla see 
punane rist, näeks, et tervis. Igaüks näeb, kui aine on, siis saan garanteeritud. … Pigem sellise 
varjatud õppekava osana võib-olla paljud asjad peaksid olema, mis jõuab võibolla paremini 
sihile siis.“ (kool1 direktor) 

Ettevõtlusõpet, õpilasfirmasid ja kaasnevaid või eraldiseisvaid õpilaste laatasid ning oma toodete 
müüki märgiti mitmetes intervjuudes kui olulisi karjääri kujundamise pädevust arendavaid 
tegevusi. Ettevõtlusõpe on sagedasem kui karjääriõpetuse valikaine neis koolides, mis uuringus 
olid. Ettevõtlusõppe ja karjääriõpetuse valikaine olemasolu ei ole omavahel seotud. Oli kool, kus 
polnud kumbagi, oli koole, kus oli ettevõtlus- või majandusõpe ja polnud karjääriõpetuse 
valikõppeainet. Sellist kooli, kus oleks olnud karjääriõpetuse valikõppeaine ja poleks olnud 
ettevõtlusõpet, uuringus polnud.  

Ettevõtlusõpet mainitakse ühelt poolt kui karjäärkujundamise pädevusele kaasa aitavat 

„Põhikoolis on nüüd mitmendat aastat üks õppesuund … robootika-ettevõtlusõpe. … praktilised 
tegevused seal laadad ja juba sealt viiendast alates minifirmad ja siis nii edasi, kuni 
õpilasfirmade, nii mis on siis gümnaasiumis … kindlasti see on ka üks komponent, mida võib 
nimetada, mis aitab valida võib-olla seda ärisuunda. Kui veel piirid rohkem lahti olid ja 
koroonat ei olnud siis väga palju valiti ärindust näiteks õppima minekuks Inglismaale või siis 
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Hollandisse ja see on olnud ka kindlasti üks tugisammas, mis aitab õppekava…. Aga ka 
ettevõtlus ja ettevõtlik õpilane, inimene on ise ettevõtlik… lööb läbi ja teeb ka, võib-olla siis 
selliseid õigemaid valikuid.“ (kool1 direktor) 

„… gümnaasiumis uurimistöö asemel tehakse õpilasfirma see tähendab, et õpitakse neid 
toimetuleku oskusi siis selles mõttes. Ja see on niimoodi traditsiooniliselt, ettevõtlusõpe on 
seal taga.“ (kool6 direktor) 

„Meil on koolis gümnaasiumis majandusõpetus tegelikult kümme, üksteist, kaksteist. 
Üheteistkümnendas klassis on meil kohustuslik õpilasfirma. Ja tegelikult see toetab seda 
karjääriõpetus täiega, sest kõik peavad moodustama rühma tegema õpilasfirma ja lõpus nad 
kaitsevad selle praktilise tööna, nii et meie koolis praegu uurimustööd, kui sellist õpilased 
keskkoolis ei olegi teinud. Neil on see võimalik, kes tahab teha. Nad kõik on leidnud, et kuna 
õpilasfirma tuleb teha niikuinii ja ka praktilise tööna läheb arvesse, siis nad kaitsevad 
üheteistkümnendas klassis selle praktilise tööna ka.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Teiselt poolt leitakse ka mõnel juhul, et ettevõtlusõpe osaliselt asendab karjääriõpetuse 
õppeainet. 

„…näiteks meie oma koolis oleme üheksandas klassis asendanud, kuna aine sisu seda lubab 
me oleme asendanud käsitöö ja tööõpetuse tunnid ettevõtlusega, majanduse tundidega, mis 
hõlmab siis endas ka seda karjääriõpetust.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„Junior Achievement, kuna meie õpetame neid programme ja seal on see karjääri osa ka sees 
meil olnud.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Lisaks märgitakse karjääri kujundamise pädevust arendavatena õpilaste laatasid, mis võivad olla 
ettevõtlusõppe osa või täiesti eraldiseisev tegevus ning millega muu hulgas õpilastel on võimalik 
raha teenida ja õppida rahaga ümber käima. 

„… heategevusliku jõululaada, kus ka õpilasfirmad osalevad meie osaleme õpilasfirmade 
programmis, Juniori programmis. Nad tulevad müüma, see on täiesti vabatahtlik, tähendab, 
õpilasfirmadel on ta mingil määral kohustus, kuna see programmis neil sees.“ (kool1 
karjäärikoordinaator) 

„… sinna tulevad juurde ka sellised omakasu asjad, nagu firma loomine ja reaalse õpilasfirma. 
Aga õpilasel on see omakasu alati hästi tähtis, eks ju, ta peab sellest kursusest saama mingit 
isiklikku kasu. Ta ei võta seda kursust muidu omaks.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… lapsed on väga ettevõtjad. Eriti kui vaadata, kui siin jõulude aeg näiteks, teeme seal ise, 
teeme jõulukaarte või piparkooke ja proovime koolis müüa. Minu meelest on see täiesti 
mõistlik.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„Teevad minifirmasid ja müüvad ikka mingit konkreetset toodet.“ (kool5 karjäärikoordinaator) 

„Kui ma oma õpilasfirma teen seda niinimetatud kohustuslikult õpetan ettevõtlikuks. Aga me 
teeme koolis, meil on ka kolm laata alati koolis. Kui me kuulutame välja laada, kutsume kõiki 
õpilasi oma tooteid müüma. Ta peab midagi välja mõtlema, midagi tegema, see peab olema 
kindlasti enda tehtud, mitte edasimüümine. Ja iga aasta siis tuleb, eriti muidugi on algklasside 
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õpilased seal. … see on see niinimetatud ettevõtlikkuse arendamine ja rahateemadega 
tegelemine nagu majanduse poole pealt.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Uuringus olnud väikeses maakoolis ei olnud ettevõtlusõpet, oli olnud ainult mõnes projektis 
osalemist, kuid järjepidevat ettevõtlusõpet ei ole ja pole ka väljaõppega õpetajat, kes seda 
pakkuda saaks.  

„Ei, teda niimoodi ei ole. Ma ei tea, kui katsetamiseks nimetada seda, et kui maakonnas või 
oma valla piires mingi suurem kool võtab näiteks mõne päeva või teemapäeva ja siis, lihtsalt 
öeldakse, et valige oma koolist need neli-viis noort. … aga, see oligi ainult sellele neljale-viiele 
fun päev. Noh, said küll kogemusi, pidid seal turustama ja müüma mingeid omatehtud kaupasid 
seal kuidagi. … Aga seda järjepidevat tööd ja kuidagi nagu päevaplaanis, tunniplaanis oleks 
samamoodi, et mul oleks mingi inimene siis, kes kuidagi suunaks või ütleks, et teie koolile oleks 
seda vaja. Ja minu teada meil otseselt ei ole ka ühegi sellise väljaõppega või teadmistega 
inimest.“ (kool3 karjäärikoordinaator)  

Koolides, kus oli nii ettevõtlusõpe kui karjääriõpetuse valikõppeaine, ei olnud karjääriõpetuse ja 
ettevõtlusõpetuse õpetajad otseselt veendunud, et need kaks ainet väga hästi ühendatavad on. 
Kindlasti tähendaks see mõlemas õppeaine sisulist ümber vaatamist, sest praegu on ikkagi kaks 
õppeainet erineva fookusega. 

„Kuigi ettevõtlusel ja karjääril on kattuvus, töövarjutamine, ettevõtete külastused, siis fookus 
on siiski veidi erinev. Pädevus praegu karjääriteemade piisavaks katmiseks puudub.“ (kool5 
ettevõtlusõpetaja) 

„… ettevõtlikkuse arendamine, et õpilane oleks aktiivne ja kui ta on ettevõtlik, siis 
karjääriteemades ka edeneb. Aga kas see peab olema majandus? See on teine asi. See on ka 
ettevõtlikkus, aga ma näen, et seal on ikkagi kaks tahku, et üks on elus hakkamasaamine ilma 
majanduseta, ilma selleta et ta seal teeb kinda valmis ja müüb ära.“ (kool6 
karjäärikoordinaator)  

Õpilased ei osanud hinnata, kas ettevõtlusõppest ja laatadest oli kasu nende karjäärivalikute 
toetamisel või otsuste tegemisel.  

„No see on huvitav ikka, aga ma ei tea, kas sellest oli suurt kasu. Me teenisime natukene raha, 
mis on hea. Ettevõtlusetunnid olid muidu huvitavad. Me arutasime palju finantsteemadel ning, 
kuidas rahaga ümber käia.“ (õpilane) 

 

Lõimimise ja üldpädevuste arendamisega tegeletakse kõikides koolides ja väga keeruline on 
eristada, milline osa sellest seondub just karjääri kujundamise pädevusega.  

„… üldpädevused ongi taolisel moel mõeldud, et nad on põimitud ja lõimitud ja vägagi 
keeruline on öelda, et nüüd me tegeleme selle üldpädevusega kui nad on loomulikul teel 
integreeritud igapäevastesse tegevustesse, õppetöösse.“ (kool1 direktor) 

Lõimitud õppe käigus karjääri kujundamise pädevuse tõstmist ja karjäärivalikute toetamist 
märgiti kõikides koolides. Seda ühelt poolt erinevate õppeainete käigus ja teiselt poolt 
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konkreetsetes õppeainetes, milles on karjääriteemalised plokid. Aineõppe käigus karjääri teema 
lõimist märgiti väga erinevates õppeainetes väga erinevas vormis: 

„…inglise keele tunni raames võtsime osa ühe Ühendkuningriikide kooli avatud uste päevast. 
See kool pakub Bachelor Of Arts kraadi, kuid samuti saab valida erinevate suundade vahel“ 
(kool2 direktor)  

„Nad on läbivad teemad igas aines. … inimese anatoomia kursus. Need, kes on 
meditsiinihuvilised, kõik saavad teada, nii ämmaemandad kuni kiirabini, mida see töö endast 
kujutab ja teistel on samamoodi võimalused. See toimib sellisena, kasutatakse ja toimib küll. 
Iseasi muidugi, et alati õpetaja ei pane seda silti külge. Nüüd vot see osa minu tunnist või see 
külaline või see minek või see teema või see üritus on karjääriga seotud, õpilane ei pruugigi 
aru saada, et see, mis toimus, oli tegelikult karjääriõppega seotud asi.“ (kool1 
karjäärikoordinaator) 

„erinevate ainete raames mõnikord õpetajad teevad niisuguseid tunde, kus on näiteks 
seitsmendas klassis eesti keele õppeaine raames on niisugune teema nagu ametid ja elukutsed. 
Siis need teemad on omavahel seotud ja see karjääri planeerimine, kui üks teema vist on 
kõikides ainetes.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„Nende kursuste raames ma korraldan õpilastele võimalikult rohkem kohtumisi, päris 
inimestega: on seesama tagasi kooliprogramm, külalisloengud siis see võimalus, et õpilased 
saaksid nagu näha elavaid inimesi, see on ühelt poolt eesti keele õpe aspektist väga arendav… 
Siis kõik need võimalused on aine raames, meil on eraldi eesti keele programmis, ainekavas, 
on olemas eraldi kursus haridus ja tööelu ja siis selle raames, palju räägime kõikidest 
karjääriplaneerimisega seotud asjadest, siis kas kirjutame CV, motivatsioonikirja, kas teeme 
rollimänge igasuguseid neid tööintervjuusid, alustame sellest ametivalikust ja ametite 
kirjeldustest.“ (kool2 õpetaja) 

„… kõik aineõpetajad mingil määral mingit elukutset mingil hetkel natuke tutvustavad, eriti kui 
nüüd meil on mingi teema.“ (kool3 direktor) 

„ma olen koolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja, … selles mõttes ma olen võib-olla paljude 
teiste õpetajatega natukene paremas seisus nii-öelda karjääri kujundamise puhul. Ma saan 
väga palju oma ainetundides, kui tuleb kas või mingi kirjanduslik tekst, kus on mingisugustest 
elusaatusest või mingisuguse erialaga seotud teemast juttu, ma saan jutu viia edasi ja 
laiendada seda ja küsida, mida nad arvavad ja kuidas nad suhtuvad ja keda veel selline asi 
huvitaks. Ja noh, sellised vestlused on tegelikult ütleme kooli ja tunnielu päris igapäevane osa. 
Aga ma ei nimeta seda mingisuguseks, karjääriõppeks või karjääri kujundamiseks, ma ei ole 
eluski selle peale mõelnud, et ma seda teen, ehkki kui ma hakkan sedapidi mõtlema, siis noh, 
mis seal salata, eks ma teen seda.“ (kool3 õpetaja) 

„… vastavalt sellele, mis on õppekavas, on näiteks kuuendas klassis on nendel vee teema hästi 
aktuaalne loodusainetes ja siis käisime Saku Vees või siis üheksandas klassis, kus on 
keskkonnateemadest oluliselt käsime Tallinna Vees tutvumas. Ühest küljest me, tegeleme selle 
aine temaatikaga, aga teisest küljest me panime sinna juurde kohe nende ametitega tutvumise 
…“ (kool4 karjäärikoordinaator) 
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„siin on ka teiste ainete raames … käidud erinevates ettevõtetes vaatamas, et kuidas läheb, et 
ta ei olegi päris nii piiritletud, et see on ainult karjääriõpetus. Siin võib lugeda ka neid teisi 
üritusi, mis teised õpetajad või huvijuht korraldavad“ (kool5 direktor) 

Lisaks eesti keelele toodi selgemalt välja põhikooli ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse 
õppeaines, milles on eraldi karjääri teema. 

„… inimeseõpetuse tundides, et me tutvustame seda valdkonda laps ja töö ja lapse õigused. Et 
nad sõlmiksid töölepingu, et keegi lihtsalt niimoodi, et kuule, tule, jah, ma pärast maksan ja 
pärast ei maksta sulle mitte midagi. Ehk kõigile me oleme selgeks teinud milline on seadus ja 
et nad ei läheks seda teed, et nad teevad midagi, mis on seaduseväline. See on üks põhimõte.“ 
(kool1 karjäärikoordinaator) 

„Meil on põhikoolis niisugune olukord, et kuna karjääriplaneerimine on läbiv teema, siis mina 
nagu inimeseõpetuse õpetaja pakun oma tundides neile erinevaid võimalusi selleks, et need 
läbivad teemad toimuksid aine kaudu.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… erialade tutvustus peaks olema kuidagi lastele tehtud kaheksandas klassis, siis kui on veel 
inimeseõpetus õppekavas üheksandast teda enam ei ole ja ma arvan, et kaheksandas klassis, 
vot seal, kus on inimeseõpetus, seal peaks olema ka selline, noh mina jällegi leian, et seal 
peaks olema võimalus“ (kool4 õpetaja) 

„Ma olen hästi palju igasuguseid psühholoogilisi teemasid käsitlenud, lisaks ma olin nende 
inimeseõpetuse õpetaja, kui neil oli veel inimeseõpetus, kõik need teemad, mis ka seal 
läbitakse, need on ikkagi kuidagi nagu isiksuse arenguga seotud või tulevikuga, ka vaimse 
tervise teemasid. Kuna ma olen kooli psühholoog, siis see on mu lemmikteema. 
Lõppkokkuvõttes need kõik toetavad suureks kasvamist ja mingis mõttes valikute tegemist.“ 
(kool6 õpetaja) 

Korralduslikult on see üldiselt õpetajate enda vastutus, kuivõrd ja kas karjääri kujundamise 
pädevuse arendamist ning karjäärivalikute toetamist oma õppeainesse lõimida. Aga on ka sellist 
korraldust, kus karjäärikoordinaator koostöös teiste õpetajatega kasutab aineõpetajate ressurssi 
karjääriteemaliste tundideks ja loenguteks. 

„karjääriinfo spetsialist näiteks võtab minuga ühendust ja siis ma pakun teistele õpetajatele 
neid loenguid, siis me lepime kokku, milliste ainete raames me korraldame. Näiteks kümnendas 
klassis on niisugune aine nagu perekonnaõpetus ja need teemad mõnikord klapivad omavahel 
kokku ja siis üsna hästi saame nende kahe raames loengu teha.“ (kool2 karjäärikoordinaator)  

Lisaks on nö pühendunud õpetajaid, kes on oma ainetundide käigus tegelenud karjääriinfo 
vahendamisega, et õpilastele vajalik info kohale viia, kui teiste ainete õpetajad ja klassijuhatajad 
seda ei tee.  

„… nende [teiste fookusgrupis osalejate] üheksanda klassi klassijuhataja on meil 
füüsikaõpetaja, siis ta rääkiski meile, me rääkisime terve füüsikatunni sisseastumistest, mida 
näiteks mingid koolid ootavad, millised peavad olema hinded, millised peavad olema 
käitumine ja hoolsus ja nii edasi.“ (õpilased) 
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„Meie matemaatikaõpetaja oli ka karjääriõpetuse õpetaja, siis ta vahepeal matemaatikatundide 
alguses rääkis meile, mingi vahepeal ta võttiski iga tunni alguses rääkis mingist erinevast 
gümnaasiumist ja niimoodi tutvustas natuke neid. No ütlen sealt ma saingi selle, varem isegi 
polnud mõelnud [ühe gümnaasiumi nimi] või [teise gümnaasiumi nimi] peale, aga sealt ma 
sain selle [esimese gümnaasiumi nimi], tema tutvustamisest.“ (õpilased) 

Lõimitud õpet mainiti kõikides koolides ja leiti, et need annavad olulise panuse karjääri 
kujundamise pädevuse arendamiseks ning karjäärivalikute toetamiseks. Samas ei moodusta 
selline lõimimine karjääri kujundamise pädevuse ja karjäärivalikute toetamiseks tervikut, 
erinevaid tegevusi omavahel tervikuks karjäärivalikut toetavaks süsteemiks ei sõlmita.  

„… ainult nende tegevustega, mida me siis teeme niinimetatud üldpädevuse raames, kus 
öeldakse, et kõik õpetajad peavad tegelikult sellega tegelema. No öeldakse, et kui kõik 
vastutavad, siis tegelikult ei vastuta keegi. Et nii ongi… Igaüks võib-olla midagi natuke, ise 
teeb, aga sellist, et mis seal siis lõpuks välja tuleb.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Õpilased ei osanud lõimitud ainetest karjäärivalikute tuge välja tuua. Pigem oli õpilaste hinnang 
aineõpetajatele, et nad tegelevad kitsalt oma ainega.  

„… on olemas õpetajaid, kes pole ükskõiksed selle vastu, mis õpilastest edasi saab, kuid sellised 
on vähemuses. Ülejäänud lihtsalt viivad läbi oma tunni. Mõned ei tee seda üldse, vaid online 
õppe ajal riputavad oma ülesande üles, panevad hinde välja ning kõik õpilane on vaba. Väga 
kahju on muidugi, et see kõik niimoodi välja kukub. Sellegipoolest on õpetajaid, kes tõesti 
võitlevad oma õpilaste eest ning annavad endast kõike, et õpilastel läheks tulevikus kõik hästi.“ 
(õpilased) 

 

Spetsiaalset karjäärikoordinaatori ametikohta polnud üheski juhtumisse sattunud koolis. 
Koolides, kus polnud karjääriõpetuse valikõppeainet, andis ülevaate karjääriteenustest kahes 
koolis huvijuhi ametikohta täitev inimene ja ühes koolis arendusjuht, kes vastavalt neid tegevusi 
ka koolides koordineerisid. Koolides, kus oli karjääriõpetuse valikõppeaine, andis ülevaate seda 
ainet õpetav inimene. Ühes koolis oli karjääriõpetuse valikõppeaine õpetaja lahkunud koolist 
vahetult uuringule eelnevale ajal ning temaga intervjuud ei tehtud ja tema ülesannetest ja 
ettevalmistusest täpsem sisend puudub. 

Karjäärikoordinaatorina ja karjääriõpetuse õpetajana tegelevatest inimestest kõigil oli mitu rolli 
koolis ja kõigil oli mingi ettevalmistus karjäärjääri teemade õpetamiseks, korraldamiseks või 
nõustamiseks. Uuringus olnud koolide kaupa olid karjäärikoordinaatori ja karjääriõpetuse õpetaja 
teised rollid ning ettevalmistus tööks järgmine: 

1. karjäärikoordinaator on huvijuht, klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja, inimese 
anatoomia õpetaja 

„… olen käinud erinevatel koolitustel, mida siin ka varem pakkus Rajaleidja. Siin olid lausa 
mitmepäevased, ma mäletan Haapsalus oli psühholoogide poolt koolitus.” 



 KOOLIDE JUHTUMIUURINGUD | KARJÄÄRIÕPPE TEGEVUSED 

  215 

2. karjääriõpetuse õpetaja on inimeseõpetuse õpetaja ja klassijuhataja 

„… töötasin varem Rajaleidjas karjäärinõustajana ja mul oli tehtud see kutsestandardi eksam 
ja siis mul oli see karjäärinõustaja kuues tase…. Seda antakse viieks aastaks ja kahjuks mina 
ei saa edaspidi eksamit sooritada, sest mul ei ole praktikat… Sellepärast mul on väga kahju, et 
ma kaotasin selle praegu ära.” 

3. karjäärikoordinaator on huvijuht ja tantsuõpetaja ning töötab osalise koormusega. 

„… ma tegin aastaid-aastaid tagasi selle Innove selle kahe aasta õppe, selle 
karjäärikoordinaatori.”  

4. karjäärikoordinaator on arendusjuht  

„Ma olen nüüd käinud ikkagi viimased peaaegu kümme aastat vist kõikidel 
karjäärikoordinaatorite kokkusaamistel ja koolitustel, mida pakutakse.” 

5. karjääriõpetuse õpetaja oli matemaatikaõpetaja (täpsemast ettevalmistusest puudub 
info) 

6. karjääriõpetuse õpetaja on majandusõpetaja, keemiaõpetaja 

„… ma olen käinud koolitustel, kõigepealt tuli Avatud Eesti Fondi koolitus just karjääriõpetuse 
õpetajatele, see oli aastaid tagasi, juba seal jagati meile isegi õigus Hollandi kutsevaliku testi 
teha ja anti kõik koodid ja värgid. … Ja siis need karjääriõpetuse õpetajate koolitusi ikkagi on 
olnud, et ma olen nendel erinevatel seminaridel käinud ja need erinevaid tunnistusi on olnud, 
et see on nagu tulnud, jah, kõrvalt.“ 

Karjäärikoordinaator koolides, kus puudub karjääriõpetuse õpetaja, on tihti huvijuht, kuna 
karjääriteemalisi tegevusi väljaspool karjääriõpetuse valikõpeainet käsitletakse klassivälise töö 
osana, mis on huvijuhi korraldada. 

„… koordinaatoriga, tema on huvijuht, ka meil nii, et tema ongi see. See idee ongi seal, et ta 
saab neid paremini klassivälise töö sisse kavandada.“ (kool1 direktor) 

„… huvijuht, ehk siis praegusel hetkel karjäärikoordinaator, kui me temast räägime, siis ka 
selliseid väljasõite, mingitesse töökohtadesse ja ametikohtadesse korraldavad“ (kool3 direktor) 

„Jah, ma tean, et osades koolides arvatakse, et ikka huvijuht peab, seda [karjäärikoordinaatori 
ülesandeid täitma] tegema.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Karjäärikoordinaatori rolli karjääriteemalistes kooli tegevustes kirjeldatakse kui koordineerimist 
ja info vahendamist. 

„… koordinaatoriga parem veel rääkida, tema neid korraldab, seal on neid meie vilistlasi, 
ettevõtjaid ja nende juures ja nende kutsumise, tema oskab täpsemalt neid tuua ja nagu ma 
nimetasin, siis käivad sealt töötukassast vist nüüd intervjuusid tegemas ja rääkimas ja õpilase 
enda profiilide välja töötamised, ja no meil on seal projektitööd, näiteks [projekti nimi], 
koostöös inseneeria erialasid tutvustada Tehnikaülikoolis ja sellised asjad…“ (kool1 direktor) 

„Läbirääkimised, ikka kokkulepped, läbirääkimised, arutelud et praegu on ta jäänud meil nagu 
selle sellisesse vormi“ (kool3 karjäärikoordinaator) 
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„minu roll on olla vahelüli, vahelüli õpetajate ja asutuste vahel või siis ütleme töötukassa 
spetsialistide vahel ja koordineerida selles mõttes natukene seda tegevust koolis, kui 
kutsutakse külalisi, et siis oleksid kõik teadlikud, et vot nüüd tuleb meile külaline ja kui näiteks 
klassijuhatajad vahetuvad, et siis et see üleandmine toimuks ka karjääriteema osas, mitte 
ainult, et see laps on tubli ja see laps ei ole tubli. Vaid, et räägitakse ka sellest, mida me oleme 
juba teinud ja mida võiks edasi teha ja selliseid asju. Ja siis ka õpilaste ja asutuste vahel selles 
mõttes, et justkui nad on need töövarjukäimised ja kui on infopäevadel käimised, lahtiste uste 
üritustel käimised ja mõnikord väga palju lapsi tahab minna, siis busside organiseerimised ja 
kõik sellised asjad. Kõik, mis selle teemaga kokku puutub või siis ka tulevad õpetajad ja või 
tuleb huvijuht ja ütleb, et kuule, et me võiks midagi vahvat teha, et teeme midagi karjääri 
teemal. Et siis otsida üles need inimesed, keda kaasata ja kes oleksid kompetentsed oma kooli 
seest- ja väljastpoolt ja ütleme põhiroll ongi selline vahelüli olemine.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

Kuigi karjäärikoordinaator võib osaleda ka õpilaste konsulteerimises, siis konkreetse 
karjäärikoordinaatori rollina ei määratleta otseselt õpilaste konsulteerimist ja seeläbi valikuteni 
jõudmise toetamist vaid siiski erinevate ürituste, väljasõitude, nõustamiste jm tegevuste 
koordineerimist.  

Nendes koolides, kus on karjääriõpetuse valikaine, vastas karjääriteemadel koolis karjääriõpetuse 
õpetaja. Karjääriõpetuse õpetaja rolliks on karjääriõpetuse valikaine õpetamine ja korraldamine.  

„kõigepealt on karjääriõpetuse korraldamine ja siis läbiviimine ja arendamine, see on nagu 
kursus, valikaine“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Lisaks karjääriõpetuse valikaine õpetamisele ja erinevate karjääriteemadega seotud ürituste ja 
õppekäikude koordineerimisele ning korraldamisele tõi üks õpetaja välja ka valdkonna 
strateegilise arendamise, kui ühe rolli. 

„No mõnikord tulevad kooli teiste koolide esindajad ja siis me võime kogemusi vahetada ja siis 
mõnikord me kohtume niimoodi. Ja roll on selles, … et see suund areneks, et 
karjääriplaneerimine oleks toetatud.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Huvijuht karjääriteemade koordineerijana on loogiline seetõttu, et karjääriga seotud tegevuste 
näol on tegemist laiemalt klassivälise- ja huvitegevuse korraldusega. Mitmes uuringus olnud 
koolis ei olnud karjäärikoordinaatori jaoks tegelikult loodud ei ametikohta ega eraldi kellelegi 
ülesandeks antud just karjääriga seotud tegevuste arendamist. Ühes ilma karjääriõpetuse 
valikõppeaineta koolis leidis huvijuht, et karjäärikoordinaatori ülesanne on talle justkui jäänud 
ilma, et see otseselt tema tööülesanne oleks. 

„Meil sellist nimetust [karjäärikoordinaator] ei ole ja see on ikkagi minu peale jäänud, sest ma 
tegin aastaid-aastaid tagasi selle Innove selle kahe aasta õppe, selle karjäärikoordinaator… Ja 
kuna ma ise nende töötukassade ja nende konsultantide ja nende ettevõtetega olen suhelnud, 
siis see [karjäärikoordinaatori roll] on jäänud ikkagi nagu minu kanda.“ (kool3 
karjäärikoordinaator) 
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Samuti on uuringus olnud karjääriõpetuse valikaine õpetajate tööga karjäärikoordinaatori roll 
lihtsalt kaasa tulnud. Karjäärikoordinaatori roll on laiem, kui valikaine õpetajaks olemine ja 
otseselt karjääriõpetuse valikõppeainevälist karjääriga seotud tegevuste koordineerimist ei ole 
koolis karjääriõpetuse valikõppeaine õpetajale ülesandeks antud. Ühel juhul oli õpetaja selle rolli 
nö võtnud vabatahtlikult kooli gümnaasiumiastmel ja teisel juhul lihtsalt on kaasnenud õpetaja 
rolliga.  

„[küsija]: kas teil on selline inimene, kes koordineerib kõigi karjääriteenuste korraldamist 
koolis? 

[vastaja]: Et no, mina ei tahaks öelda, et meil on. No vist on meie koolipsühholoog, kes tegeleb 
pigem põhikoolis, mina vist vastutan gümnaasiumi eest. … No vist eraldi ei ole, ta on nagu, ma 
ei tea, vabatahtlik soov, et ma tunnen huvi ja selle pärast ma tegelen sellega. No mina ja siis 
koolipsühholoog [psühholoogi nimi].“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… kuidas nüüd öelda, karjääriõpetus ja kuna tuleb töötukassaga koostööd ikkagi teha. Kooli 
juhtkond ütles, et äkki sa täidad siis ka niinimetatud seda karjäärikoordinaatori ülesannet, et 
selles mõttes, et ma täidan seda. Ma tean, et linnakoolides on karjäärikoordinaator nagu mingi 
null koma üks või null koma kaks kohaga. No meil on null, meil pole isegi seda nimetust. Meil 
on koolis karjäärikoordinaator, aga jah, eeldatakse karjääriõpetuse õpetaja - siis tegeleb 
sellega ka.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

Kõikides koolides märgiti kooli teisi õpetajaid, ametnikke või ka õpilasi, kes lisaks uuringus 
karjäärikoordinaatorina vastanud inimesele, koolis korraldavad või aitavad korraldada karjääriga 
seotud tegevusi. 

„Sellest aastast on meil ka õppealajuhataja, meil polnud aastaid, muidugi nüüd 
õppealajuhataja äkki nüüd ma saan ütleme, õppealajuhatajaga võib-olla tõesti siis natukene 
rääkida, arutada seda päevaplaani, tunniplaani aineõpetajatega arutada, et kuule, et kas sinu 
tunnis nüüd nagu.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

„Tegelikult on siin neid mõlemad pooled korraldanud, on huvijuht, on aidanud neid korraldada 
ja ettevõtlusõpetaja kolm tükki, ettevõtlusõpetaja, karjääriõpetaja. Nii et meil on tegelikult on 
jah, on siin mitu inimest on seda korraldanud.“ (kool5 õpetaja) 

„See on [päris suur töökorraldus], aga mul on õpilased ka abiks.“ (kool1 karjäärikoordinaator)  

„[huvijuhi nimi] on olnud ka gümnaasiumiosas nii suureks toeks ja vedajaks alates nendest 
töövarjupäevadest. Ja ka arendusjuht [nimi] siin ülikoolidega, kontaktid ja koostöölepingud ja 
[ülikooli osakonna nimi] projekt, näiteks oli ja. Meil on väga suur kool tõesti … seal üksi ei jõua 
kõigega kursis olla… Pigem ma näen selles ka koostöö kohta.“ (kool1 õpetaja) 

„kool on üsna aktiivne selles küsimuses ja siis huvijuht, kes meil praegu töötab, [huvijuhi nimi] 
ka soodustab seda, et nad võtaksid töövarjupäeval osa … aidata neil leppida kokku, siis huvijuht 
ma tean, siis teeb seda.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„meie koolipsühholoog, kes tegeleb, pigem põhikoolis“ (kool2 karjäärikoordinaator) 
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Eraldiseisva või suurema töökoormusega karjäärikoordinaatori ametikoha loomist koolides 
takistab ressursipuudus.  

„… aga seda, et meil oleks võimalik võtta veel eraldi palgale inimene, kui selline 
karjäärikoordinaator. … aga ma olen aru saanud, et vist ei ole seda võimalust. Seal on kindlasti 
jälle õpetajate koormused ja töötajate koormused ja kuidas keegi midagi jagab…“ (kool3 
karjäärikoordinaator) 

„No selge on see, et meiesugused väikesed koolid ei saa endale lubada sellist inimest, kes 
igapäiselt oleks majas karjäärijuhina või karjäärinõustajana või mis iganes.“ (kool3 õpetaja) 

„Noh, see, et nüüd Eestis suuremates gümnaasiumites või põhikoolides ka karjäärikoordinaator 
palgata sellesse ma lihtsalt ei usu hästi. No meie küll oma sisemiselt võime maksta lisatasu ja 
nii edasi, aga et kuskilt nüüd. Noh, ideaalis võiks ju olla nii-öelda õpingute juhendaja ja seal 
karjäärikoordinaator, aga Eesti haridus küll selleni pole praegu jõudnud, et sellist ametikohta 
on võimalik saada koosseisu.“ (kool1 direktor) 

Teiselt poolt ei peetud sellist rolli suures koolis ka vajalikuks, kuna praegune karjäärikoordinaator 
saab vajalike töödega hea planeerimise oskusega kenasti hakkama või siis lihtsalt teebki sellises 
mahus, mis tema tööaja sisse mahub. 

„Ma ju oskan planeerida, kui ma tean, millal on töövarjupäev ma tean, et mul ei ole kümme 
inimest vaja sinna saata, vaid sada kümme, ma tean, millal ma võtan nende soovid, kellega ma 
veel ekstra räägin, ma praktiliselt ma räägin kõigiga veel midagi läbi. Et vot sel ajal ma ei tee 
näiteks suurt kontserti [kontserdi saali nimi] selle peale, et ma palju tegelen sellega. Ja ma ei 
pea selleks istuma siin laua taga.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

„No kindlasti mina sooviksin rohkem aega suunata ja pühendada. Et no, kui sina tahad midagi, 
ma ei tea, ette võtta, korraldada või teha, siis ma usun, et sina leiad aega, leiad võimalusi. Ja 
selles mõttes mina olen nagu niisugune inimene. Aga koormus on üsna suur ja varem kui mina 
töötasin ilma selleta, et ma olin klassijuhataja, oli rohkem aega vaba. … selles mõttes, et ei ole 
piisavalt aega, kindlasti tahaksin rohkem. …. Aga see ei ole nagu ma ei tea, minu põhisuund 
või minu tööülesannetesse ametlikult kinnitatud kuskil töölepingus. Selles mõttes, et mulle see 
meeldib ja sellepärast ma sellega tegelen. Ja ma tean, et direktor on selles mõttes rõõmus, et 
meil on see suund tehtud.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Väiksemas maakoolis, kus on väiksemad võimalused nii erinevate ürituste kui õppekäikude 
korraldamisel ning väikesed klassid ja puudub nii karjääriõpetuse valikõppeaine kui 
karjäärikoordinaatori ametkoht, on kohapealne teadmiste puudujääk selgemalt tunnetatud ning 
vajadus, kas kooli sisese või välise toe järele, õpilaste karjääriteenuste pakkumiseks ja 
karjäärivalikute toetamiseks, suur. Ühelt poolt nii praeguse huvijuhi ebapiisavate teadmiste ja 
oskuste tõttu, aga teiselt poolt ka selle tõttu, et klassid on väikesed, lapsed erinevad ning vaja on 
diferentseeritud lähenemist rakendada ja rohkem tööaega, mida selleks kasutada.  

„Et ikka tahaks seda mentorit kõrvale ikkagi tahaks mentorit kõrvale. Kellega võib-olla mingitel 
hetkedel noh, arutada või võttagi kõne… ja küsida, et kuule, et nüüd mul on. Sest ega noored 
on ju aasta lõikes erinevad. Ei saa võtta igat aastat, kui me räägime maakoolist… kus tõesti on 
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kümme või alla kümne lapse klassis ja me väga-väga lähedalt individuaalselt nendele ikkagi 
läheneme. … siis ma ei saa ka mõelda, et see aastast-aastasse käiks ühe stambi järgi…. Sul on 
kuus sellist noormeest, teeme nendega seda, sul on sellised võimalused või mis mulle endale 
väga meeldivad, aga lihtsalt jälle aeg-ajalt ei ole ma ei tea, jõudu, ressurssi, oskusi, projektid 
… ise kogu aeg kuskilt midagi jälle otsida kuskilt registritest.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

Ühes koolis, kus täielikult karjäärikoordinaatori ametikoht puudub, leidis samuti karjääriõpetuse 
õpetaja, et vähemalt mingi koormusega peaks selline ametikoht olema. 

„… see nõuab tõesti siis mitte lihtsalt vabast ajast kellelgi õpetaja tegemist. Ei, see peab olema 
siis ametikoht selline loodud karjäärile. Ja siis see karjäärikoordinaator võib anda ka need 
ainetunnid ära, kui neid ainetunde on. Ma saan aru igas koolis ei ole, karjäärikoordinaator 
ikkagi peaks olema.“ (kool6 karjäärikoordinaator)  

Samas kui suurtes koolides märgiti sellise täiskohaga ametikoha olemasolu pigem selliselt, et see 
asendaks välist töötukassa karjäärinõustamise teenust ja tooks teenuse lähemale õpilasele ehk 
võimaldaks arendada olemasolevat teenust uuele tasemele.  

„Ja kindlasti oleks suurepärane, kui igas koolis oleks see inimene, kes pakuks neid absoluutselt 
kõiki võimalusi kooli baasil. Et see inimene võiks nõustada, karjääriinfo loenguid pidada ja. 
Karjääriõpetust õpetada ja erinevate ainete raames ka neid loengud pidada. Kindlasti see oleks 
suurepärane. Jaa, no see oleks mugav, see oleks kättesaadav laste jaoks ja võiksime ka rääkida, 
et kui see oleks kooli tasemel, siis me võiksime austada isegi esimesest klassist. Nendega me 
võiksime juba mängida, rääkida. No see on üsna pikk protsess ja ma usun, et kui see inimene 
oleks ja ilmuks kooli, siis see oleks väga tore.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„…. muidugi ideaalis [karjäärikoordinaatori ametikoha olemasolul] võib-olla siis seda välist 
teenust ei olekski nii palju vaja .… tavaliselt see ongi olnud selline kõige lihtsam pääsetee teha 
ametikoht, siis on probleem lahendatud. Et ma seda usku ka päris ei ole. Aga noh, et võib olla 
sellise suurema, suure kooli puhul.“ (kool1 direktor) 

Pakuti muuta karjäärikoordinaatori ja karjäärinõustaja nimetus, et suurendada teema atraktiivsust 

„Väga paljudes välisriikides on kasutusel selline inimene nagu õppenõustaja. Tegelikult see 
karjäärinõustaja meie riigis levinud sõnana ja õppenõustaja, no ütleme kasvõi seal Soome 
haridussüsteemi, õppenõustaja … täidab enam-vähem samu funktsioone… karjäärinõustaja 
sihukene kopaga kaevamine, eksju. Aga õppenõustaja on jällegi inimene, kes suunab, tal võib 
mingi teine-kolmas nimi olla, aga see nimi peab olema atraktiivne.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

Kaks karjääriõpetuse õpetajat märkisid, et nad teevad koostööd piirkonna teiste sama valdkonna 
õpetajate ja spetsialistidega, mis aitab valdkonda üldisemalt arendada.  

„… mõnikord tulevad kooli teiste koolide esindajad ja siis me võiksime oma kogemusi omavahel 
vahetada ja siis noh, mõnikord me kohtume niimoodi.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„… näiteks meil on [piirkonna nimi] oma karjääriõpetajate ainesektsioon. Me tegime, selle 
raames on meil olnud õpetajatele väljasõite ettevõtetesse, aga samas ka fotokonkursid mitu 
aastat „Tore tööpäev“… me oleme ikkagi iga aasta sügisel kokku saanud, pannud sellised 
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seminarid paika, et mida õpetajad tahavad kuulata ja nii edasi… aga õpetajad on alati ikkagi 
kokku saanud. Vähemalt kolm korda aastas on meil siis sellised seminarid olnud“ (kool3 
karjäärikoordinaator) 

Karjääri kujundamise pädevuse arendamisel ja karjäärivalikute toetamisel ei ole ühte 
väljakujunenud klassijuhataja rolli. Erinevad klassijuhatajad erinevates koolides sisustavad enda 
rolli erinevalt. Üldisemalt on klassijuhatajate ülesanne küll õpilase toetamine valikute tegemisel, 
kuid millist tegevust peavad klassijuhatajad piisavaks toetamiseks ja millist toetust vajavad 
õpilased, see erineb nii õpilaseti kui õpetajati.  

Klassijuhatajad kirjeldasid ise enda rolle järgmiselt:  

1. Abistaja, toetaja, kaasas käija – kus klassijuhataja ülesanne on õpilaste jaoks olla olemas 
toetada neid murede korral, juhendada, kui tekivad küsimused. Pigem nö vaatleja ja 
sekkuja juhul, kui õpilased ise küsivad abi.  

„… mina olen pigem mentor tugi, aga nemad on siis need, kes ütlevad, et mismoodi ma seda 
sündmust teeme, et just seda ettevõtlikkust nendele edasi anda.” (kool1 õpetaja) 

„… ma ei ole mingi emme, et ma ei hakka teile ütlema või nõudma või et mis te nüüd edasi 
teete, aga ma olen teile toeks ja abiks” (kool1 õpetaja) 

„… aeg-ajalt ikkagi olen ma ka individuaalselt püüdnud vestelda, aga noh, klassijuhatajana kui 
sul on kolmkümmend kuus õpilast, siis individuaalset lähenemist, noh sa saad, aga see ütleme, 
iga karjäärisoovid ja asjad on väga raske. Pigem ma olen öelnudki, et ma olen teie jaoks olemas, 
kui te tahate, vestelda mis tahes teemal karjäärivalik või.” (kool1 õpetaja) 

„Ja koosolemine ja kaasas olemine. … projektid, kus nad tegid ise nagu senised klippe ja siis 
kogu selle aja olla kaasas ja julgustada” (kool1 õpetaja) 

„… klassijuhataja peab olema, mina neile ütlen niimoodi, mina, klassijuhatajana, mina olen 
toetav. Aitan, kui tulete küsima, saate alati abi ei ole niimoodi, et ma ütlen, mul ei ole aega…. 
laps peab ise otsustama, nii et vot selles mõttes ega mina ka ei saa eriti sekkuda” (kool4 
õpetaja) 

2. Aktiivne suunaja, mentor, juhendaja – kus klassijuhataja on eestvedaja, mentor mitte 
õpilaste pöördumise korral tuge pakkuv, vaid ise aktiivselt sellist keskkonda loov, kus 
õpilased suunatakse erinevate valikute ja võimaluste ning enda minapildi peale mõtlema, 
seda kas individuaalselt või laiemalt kogu klassis.  

„… mina pigem suunan, esitan küsimusi. Pigem niisugune eestvedaja või siis mentor või 
nõustaja või midagi sellist. Mina pigem ei tahaks anda nendele juba valmis vastuseid. Sest see 
on nende elu, nende valik ja nad peavad seda oskama siis teha. Selleks, et teadmine see oleks, 
et nüüd see tunne oleks sul, minu samm on – kas see on minu kogemus, ka see on minu viga, 
kas see on nagu minu mingisugune veel situatsioon – aga minu oma, et ei tekiks niimoodi, et 
mu ema mulle ütles, õpetaja ütles. See on minu elutee, igaühel on see enda oma.” (kool2 
karjäärikoordinaator) 
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„… klassijuhataja töö alates siis kümnendast klassist, kui tulevad valikained, siis tulebki neile 
seal juba selgeks teha, milline valikaine, miks sulle see peaks olema vajalik ja mis sa sellest 
valikainete … asjast saad … see tuleb neile selgeks teha.” (kool4 õpetaja) 

„… klassijuhataja peab hakkama kümnendas klassis välja selekteerima. Kas sa tead, kelleks sa 
tahad saada, millised on sinu, tulevikuplaanid ja … need, kes ei tea, peaksid nägema 
karjääriõpet niimoodi, et ta näeb ära, mis on tööline, mis on teenistuja, mis on ametnik, eks 
ole, et tal oleks otse näha ja tal oleks võimalus valida. Aga see, mina arvan, et see on kümnenda 
klassi klassijuhataja töö.” (kool4 õpetaja) 

„… mõningate laste puhul, mitte küll kõigi puhul. Mõningate laste puhul loomulikult toimub 
ka selline individuaalne, … jällegi ei ole see sama karjääriõpetaja ei tee seda, seda teeb näiteks 
klassijuhataja. Kui me näeme, et lapsel on … ta tõesti ei tea või ta ei oska hinnata ennast. Siiski 
klassijuhatajad on tihtipeale ikkagi need, kes siis räägivad, et mis siis, kui sa lähed sinna, siis 
juhtub see, kui sa lähed sinna, siis saab see või nad aitavad. Jah, sellel moel, et nad aitavad 
nagu seda minapilti neil kohendada, et mis võiks olla sinu jaoks. … Selliseid nõustamisi on 
meil ju pidevalt ja klassijuhataja on ikka see, kes tegelikult neid ju päris hästi tunneb ja aitab, 
ta toetab ja aitab.” (kool5 õpetaja) 

„… erinevate variantide kaalumine, sest võib-olla vahel ta vanemad on … hästi toetavad. Aga 
näiteks kas või sellesama [gümnaasiumi asukoht] Gümnaasiumi näitel. Mul tekkis kohe 
küsimus, et aga kus sa elama hakkad ja kust sa raha saad, kas üldse, vaat, kui palju maksab 
üksinda elamine või kas te teate näiteks palju üürikorterid Tallinnas maksavad või ühiselamu 
hinnad või sa oled okei, kui sa lähed ühiselamusse, kas sa oled valmis kellegi võõraga tuba 
jagama? Sellest tekib arutelu, kindlasti ka vanemad saavad neidsamu arutelusid tekitada ja 
teha ja lõpuks on nemad, kes selle kõik kinni maksavad, kui midagi juhtub, siis sellega 
tegelevad, eks ole. Aga vahel on hea, kui keegi võõras, kes ei ole nii võõras, paneb selle lapse 
mõtlema ka muudele asjadele, mis kaasnevad mingi teatud tüüpi kooli valikutega, näiteks.” 
(kool6 õpetaja) 

3. Innustaja ja märkaja – kuna klassijuhataja tunneb õpilasi hästi, siis on tema roll ka 
märgata õpilaste tugevusi, anda tagasiside ja seeläbi aidata tõsta karjääri kujundamise 
pädevust. 

„klassijuhatajana ma kohe läksin, andsin selle tagasiside ja seal ma nägin, kuidas ta läks 
särama. Klassijuhatajana saad julgustada ja kui tõesti keegi märkab või sa ise märkad, see 
annab neile enesekindlust ja võib-olla ka karjäärivalikul aitab.” (kool1 õpetaja) 

„… me arutame, millised on kellegi tugevused, kõik saavad panna kirja, mida nad näevad, et 
keegi oskab hästi, näiteks selline tunnustamine, kiitmine ja tugevustele toetumine.” (kool6 
õpetaja) 

„kui keegi tunneb, et ta ei tea, mis ta kolm tugevust on, siis ma võin vabalt öelda, mis ta kolm 
tugevust on. Ma olen näinud, et kuna ma tunnen neid nii hästi, et sellel on väga-väga suur 
efekt või mõju. Kui kellelgi seal enesehinnang hakkabki veidi langema, et näed, ma ei tea, 
matas läks halvasti, ma ei oska mitte midagi. Siis see on väga tore, kui keegi teadja inimene 
saab kohe välja tuua, et vaata seda teist ja kolmandat ja need oskused, need omadused, mis 
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sul on. Kohe on näha, kuidas meeleolu muutub positiivseks ja selline eneseusk ja jõud tuleb 
tagasi.” (kool6 õpetaja) 

4. Info jagaja ja vahendaja  

„… väga suur roll loomulikult on info jagamine. Igasugused pakkumised, mis iganes praegu on 
tulnud, kõik need Ameerikast, kuni ma ei tea, mis õppimisvõimalused, seminarid, asjad, ma 
väga palju vahendan …” (kool1 õpetaja) 

„… on klassijuhataja, nii-öelda meedium, siis ehk vahendaja, sellepärast et ma ei jõua 
klassijuhatajana kujundada neid kõiki, küll aga vahendada infot, vahendada võimalusi.” (kool3 
õpetaja) 

„… arvan, et minu roll on eelkõige see info jagaja roll. … sinna kõrvale siis võib-olla nendega 
natuke arutleda ja mõelda. Mis võimalused neile sobiksid ja mis neid võib-olla rohkem kõnetab. 
Ma olen võib-olla rohkem võtnud just seda info jagaja rolli ja ärakuulaja rolli selles kontekstis.” 
(kool5 õpetaja) 

5. Silmaringi avardamine erinevate võimaluste nähtavaks tegemine – lisaks info jagamisele 
ja vahendamisele tegelevad klassijuhatajad ka aktiivselt ise nö info loomisega, läbi mille 
õpilastele avaneb suurem valikuvõimaluste hulk.  

„… see loovuse lugu, et seda ma ka olen püüdnud neid ka kaasaegse kunstimuuseumi ja või 
kümnendas me saime ikka igal pool käia, aga et selliseid asju ja näidendeid ja ütleme see 
silmaringi, pigem nagu sellistele üldpädevustele mina olen panustanud.” (kool1 õpetaja) 

„… meie anname nagu sellise testri neile ette või et noh, et serveerime, et palun proovige neid 
suupisted, aga ma niimoodi konkreetset individuaalset sügavale ei lähe, sest me lihtsalt ei jõua 
ajaliselt” (kool1 õpetaja) 

6. Korralduslik. Ürituste ja väljasõitude korraldamine kokku leppimine teiste õpetajatega nii, 
et need ei segaks õppeainete omandamist ja õppekava läbimist. Samuti õpilaste käekäigu 
jälgimine.  

 „… näiteks kui ma tahan kuskile lastega minna, siis ma esitan talle [arendusjuhile] ka 
sellekohase avalduse ja siis juba administratsioon vaatab ta läbi, et kas nad siis rahuldavad 
või leiavad, sest ütleme ausalt, ega siis ained, kui ma lähen näiteks lastega väljaspoole kooli, 
ega selle päeva õppeained ei saa jätta omandamata, nii et selles mõttes need tuleb järgi teha.” 
(kool4 õpetaja) 

„… klassijuhataja annab teada, kes, kuhu läks, kuhu sisse sai, kes on kaitseväes, kes on 
kõrgkoolis, kes läks tööle. Et siis seal on selline noh, ülevaatlik teave.” (kool6 
karjäärikoordinaator) 

7. Arenguvestluste läbiviija. Kõik klassijuhatajad teevad lastega arenguvestluseid ja 
arenguvestluste tegemine on selgelt klassijuhataja ülesanne. Kuid arenguvestluseid on 
võimalik teha erinevalt ning seeläbi on arenguvestlustest tulenev tugi lastele erinev (vt 
LISA 3.3.4 alapeatükki „Vestlused klassijuhataja ja õpetajatega“). 
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8. Karjäärivalikul tuge vajavate õpilaste (individuaalne) nõustamine ja abistamine. 
Klassijuhataja roll on märgata individuaalset suunamist ja abi vajavat õpilast, selekteerida 
sellised õpilased välja või õpilase või tema vanema pöördumisel, pakkuda sobival moel 
abi ja suunamist.  

„… mul on olnud selliseid, sellel aastal ka, selliseid olukordi … et õpilane ei tea, kus ta saab 
seda eriala õppida, kuidas ta sinna saab oma taotluse teha. Nii, et ma suhtlesin ise sellel aastal 
kutsehariduskeskusega. Laps ei leia ülesse… kus see eriala on. … Siis ma suhtlesin selle 
kutsehariduskeskuse karjäärinõustajaga individuaalselt mitmel korral. Kuidas sinna 
registreerida, seda ka laps ei osanud. Siis ma individuaalselt uurisin, kuidas. Siis virtuaalselt 
lapsega suhtlesime nii, et ma aitasin tal ka registreerida. … telefonitsi lastega ja vanemate ka, 
et kuidas teil läinud on, et kas te olete saanud oma valikud teha ja kas on siin registreerimisega 
tekkinud probleemi ja tekkiski probleem, millega ma tegelesin.” (kool5 õpetaja)  

„… mingi hetk võib-olla nagu arutame ükshaaval need küsimused veel läbi enne, kui nad 
intervjuudele lähvad ja kellel on mingeid küsimusi või kas või enda kohta ….” (kool6 õpetaja) 

Nii õpilaste, kui koolide personali seas toodi välja, et klassijuhataja tunneb oma klassi lapsi hästi 
ja seetõttu on ta lastele nõu andmisel teistsuguses positsioonis kui kooliväline karjäärinõustaja. 
Ta saab suunata ja aidata õpilast väga spetsiifiliselt õppetöös ning seeläbi hilisemate valikute 
kujundamisel. 

„Karjäärinõustaja seda õpilast ei tunne. … klassijuhataja tunneb ju seda õpilast väga hästi…. 
näiteks laps tahab ikkagi nendesse nelja kooli kandideerida. … me tegime näiteks plaani, 
millised on sammud, et ma jõuan sellele eesmärgile. Sa pead laiskusest lahti saama, 
karjäärinõustaja ei tunne seda last, karjäärinõustaja pigem saab talle pakkuda, mis võimalused 
on. Aga meie omavahel räägime, näiteks ühe poisiga oli konkreetne jutt, ma küsin. Mis sind 
segab? Sa võiksid oma võimete poolest olla kiitusega lõpetaja, kuni kaks nelja tunnistusel, mis 
sind segab. Nutitelefon! Nii, mille tulemusena iga kord, kui ta tuli kooli, tõi nutitelefoni minu 
kabinetti, kuni koolipäeva lõpuni. No karjäärinõustaja ei saa sellist asja teha, aga saab seda 
teha klassijuhataja. … või siis ma pean lapsevanemaga ühendust võtma ja ütlema, et palun, 
see teine keel segab kodus. Palun praegu, et ta teeks eesti keele eksami väga hästi. Ema, te 
räägite temaga ainult eesti keelt, ei räägi vene keeles.” (kool1 karjäärikoordinaator) 

„Aga ma arvan, et nagu klassijuhatajana on kuidagi täpselt see lähedane kontakt ja sa reaalselt 
tunned ka neid lapsi, et nad väga nagu üle oma võimete ei lähe või, või täpselt vastupidi, et 
alla väga oma võimete.” (kool6 õpetaja) 

Karjäärinõustamist klassijuhatajad pigem oma tööna ei näe ning ei pea ka ennast pädevaks selle 
tegemisel.  

„… ei tea, kuivõrd ikkagi ma pädev olen nüüd suunama või, või vastutust võtma, et öelda, et 
mina sinna, eks?” (kool1 õpetaja)  

„… kui sa oled ummikus ja sa tunned, et sa ei suuda otsustada, no lepi see aeg ja mine 
karjäärinõustaja juurde. Selleks ikka peab olema spetsialist, kes oskab ka konsulteerida või ka 
noort niimoodi suunata” (kool1 õpetaja) 
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„… see peaks olema niimoodi, et on inimene, kes sellega tegeleb, kes seda teab ju, kes seda 
infot ka valdab. Ma võin lugeda ja vaadata, et oh, see võib sobida, aga võib-olla ma jätan 
mingisuguse, väga olulise… teema kõrvale just nimelt sellepärast, et see on minu arvates nii, 
kuna ma ei ole selle valdkonna spetsialist.” (kool3 õpetaja) 

„…kuna ma karjäärinõustaja ei ole ja ma ei tunne, et ma oleks väga pädev selles, et siis ma ei 
ole nagu julgenud, võib olla väga seda rolli võtta.” (kool5 õpetaja) 

„… kui ikkagi tekib mingi probleem, kus me peame minema info jagamisest kaugemale ja mul 
on vaja võib-olla seda last veidi suunata. Ma näen, et need valikud võib-olla ei ole päris 
adekvaatsed või, oleks kuidagi, kas seal midagi ära teha. Vot selles ma küll ei tunne ennast 
piisavalt kindlalt, et ma suudaks neid asju niimoodi teha. Aga, samas mul tekibki ka küsimus, 
kas ma peaks oskama ja … kas see on minu roll. Samas, kui need olukorrad ette tulevad, siis 
vist ilmselt ikkagi on. Nii, et võib-olla see on jah, natukene see koht, mis vajaks 
lisalisakoolitust.” (kool5 õpetaja) 

Samas on klassijuhataja sellises rollis, et karjäärinõustamise ülesanne siiski võib jõuda tema 
lauale. 

„… võib-olla noh, kes seal sellele lapsele nagu lähedasem, kellega ta tahab nagu rääkida, kas 
ta tahab rääkida karjäärinõustajaga või tema jaoks on klassijuhataja on nagu selline parem 
sõber, kellega rääkida, kellega saab avameelsemad rääkida, et siin võiks olla lapsel nagu valik 
siis.” (kool5 õpetaja) 

„… hiljuti oligi kogemus, me olime juba distantsõppel, see oli vist paar nädalat tagasi, kus ka 
üks lapsevanem võttis minuga ühendust, kellega meil tegelikult arenguvestlus on juba ära ka 
millalgi veebruaris. Et nad tahaksid tulla uuesti just eelkõige rääkima ikkagi veel 
karjäärivalikutest ja sellest, mis tulevik toob ja noh, siis ma olen sellises olukorras, et ma saan 
aru, et nad tahavad just minuga rääkida, et võib-olla minust oleks ka ebaviisakas neid siis 
suunata kuskile mujale, kui nad pöörduvad otse minu poole ja vot siis see tekitas minus küll 
natuke ärevust, et kas ma olen piisavalt pädev nendest teemadest nii põhjalikult rääkima. Noh, 
kõik läks muidugi hästi, ma loodan, et minust oli abi, aga jah, et see on täpselt see hetk, et sul 
ei jää midagi üle, et sul peavad justkui ikkagi need oskused olema.” (kool5 õpetaja) 

„… meie klassijuhatajana, klassijuhatajad, täna oleme nendega lähedasemad, et nad usaldavad 
meid ja meil on selles mõttes võimalik neile lihtsamini ligidale pääseda, et nad avaksid ennast, 
et nad julgevad arutleda ja kaasa mõelda. Ilmselt sellest, jah, ei piisa, et tuleb võõras inimene 
räägib, et sul on see ja see võimalus. Sul peab olema keegi, kes niimoodi hästi lihtsate 
sõnadega hästi inimlikult ja räägib sulle kõik kuidagi üle just selle konkreetse lapse 
seisukohast. Ja noh, suhtlemine ikkagi on kõige olulisem ma arvan klassijuhatajana” (kool6 
õpetaja) 

See, kas konkreetse klassijuhataja lauale võib jõuda karjäärinõustamise ülesanne sõltub 
klassijuhatajast. Kui klassijuhataja on enda rolli väga kitsalt võtnud näiteks ainult info jagaja ja 
korraldajana, siis ei pruugi sellisel õpetajal olla tekkinud lähedast suhet õpilasega ning õpilased 
tema poole ka sellise teemaga ei pöörduks.   
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Karjääriõpetuse tunni ja süstemaatiliste karjääriteenuste puudumisel on klassijuhataja roll 
suurem nii karjääriõppe pakkumisel kui korralduslikult karjääriteenuste tagamisel.  

„… tegelikult karjääriõpetuse tund, kus nad tegelesid sellega, et selles mõttes vanasti ei olnud 
seda tundi, siis oli klassijuhatajal suurem roll, nüüd on see tund täiesti olemas. Noh, neil oli, 
vist ka kokkusaamine siin karjäärinõustajatega ja mõnikord oli videotunnid, kui ma viisin nad 
arvutiklassi seda kuulama. Teised olid vist kodudes. … ei ole nii palju kohustusi, kui oli varem, 
kui seda tundi ei olnud.” (kool5 õpetaja) 

„… sellel aastal oli uus karjääriõpetuse õpetaja ja ma ei olnud kindel, et kas ta üldse planeerib 
midagi sellist teha ja töötukassaga koostööd teha. Mina talle selle ettepaneku välja käisin, et 
ta võiks seda teha ja kui ta ei oleks teinud, siis ma oleksin seda teinud kindlasti ise ja võtnud 
töötukassaga ühendust.” (kool5 õpetaja) 

„… nad peavad, nüüd teevad ju täna neid sisseastumisteste ja siis nad ei tea, mida valida ja 
kus kohas valida ja kuidas valida. Klassijuhatajad siis on neid aidanud selle koha pealt, et 
karjääriõpetuse tunnis sellest enam nagu rääkida ei saa.” (kool6 karjäärikoordinaator) 

Kuna klassijuhatajad võtavad erineva rolli, siis ka õpilaste hinnangud klassijuhataja toele 
erinevad.  

1. On klassijuhatajaid, keda õpilased loevad väga toetavaks. 

„… mulle tundub, et ta nagu pigem just toetabki kõiki … ta siis on hästi toetav… ta ei hakka 
otseselt suunama pigem vaid ta tavaliselt toetab ja julgustab neid” (õpilane) 

„Minu klassijuhataja, näiteks tema … ta uurib kogu aeg, kas nagu näiteks arenguvestlustel, 
küsib ja räägib ja mis on tore...” (õpilane) 

2. On klassijuhatajaid, kelle tegevuses õpilased märkasid eelkõige korralduslikku tuge 
karjääriteenuste korraldamisel.  

„Minul endal vähemalt ei ole isiklikult temaga ühtegi sellist vestlust, mida ma tulevikus tahan 
teha, aga noh, tema kaudu tegelikult, et meil on meil käinud töötukassa, et ta siis nii-öelda 
nagu laseb mitte ei lase teistel oma tööd ära teha, vaid ongi see, et ta laseb pigem teistel 
aidata suunata. Et aitab, nagu selles mõttes.” (õpilane) 

3. On klassijuhatajaid, kelle tugi õpilaste hinnangul täielikult puudub.  

„Meie klassijuhataja ei ole küll aidanud, ta on lihtsalt küsinud, et kuhu sa minna tahad?” 
(õpilane) 

„… meie klassijuhataja pole siin küsinud vist meilt, et kuhu me edasi tahame minna õppima 
midagi sihukest, nii et talt on see abi null olnud” (õpilane) 

Kokkuvõttes ei ole ühte ja ühest klassijuhataja rolli karjäärvalikute toetamisel. Rollide erinevad 
vastavalt sellele, mille iga õpetaja ise võtnud on. Uuringus olnud koolide põhjal võib välja tuua, 
et karjääriõpetuse valikõppeaine olemasolu võib vähendada klassijuhatajate tunnetatud 
koormust karjääriteemadega tegelemisel. Olulisem tegur aga, mis määrab klassijuhataja rolli 
karjäärivalikute toetamisel, on siiski klassijuhataja enda võetud roll.  
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Koolide intervjuudes toodi välja, et töötukassa pakub koolides individuaalset ja grupinõustamist. 
Kõigis koolides peale ühe väikese maakooli oli viimastel aastatel olnud töötukassa pakutuna 
individuaalne karjäärinõustamise, infoloenguid, õpitubasid või seminare mõnel teemal. Kahes 
koolis oli katsetatud ka sisseastumisvestluse simulatsiooni.  

Kooli personal tunnetas töötukassa karjääriteenuseid vajalikena mitmel juba eelkäsitletud 
põhjusel. Kokkuvõtlikult on põhjused järgmised: 

1. Koolipersonalil endal puuduvad piisavad teadmised, oskused ja vahendid 
karjäärinõustamise pakkumiseks (vt LISA 3.3.4 alapeatükk „Karjäärinõustamine“). 

„.. muidugi seal võib-olla on lihtsalt väljapoolt oodata, ongi võib-olla sellise õpilaste profiili ja 
teatud spetsiifiliste testimiste ja sellise oskuse, mida koolil ei ole.“ (kool1 direktor) 

2. Väline karjäärinõustaja saab õpilastele pakkuda neutraalset õpilase õppeedukusest ja 
koolis hakkama saamisest sõltumatut nõustamist (vt LISA 3.3.4 alapeatükk 
„Karjäärinõustamine“). 

„Just ongi hea, et tuleb võõras inimene, kellel puudub eelnev arvamus õpilaste kohta. Ta võib 
äkki jagada midagi uut ja rohkemat kui meie koolitöötajad. Ei, see on kõik väga hea“ (kool4 
õpilane) 

3. Koolipersonalil ei ole võimalik olla kursis uuemate tööturu ja õppimisvõimaluste ning 
valdkonna paradigmadega. 

„… mul ei ole selliseid teadmisi ja infot, kindlasti [töötukassa konsultandi nimi] oli no 
suurepärane ülevaade sellest kindlasti.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

„karjäärikeskused ja töötukassad on ka selleks loodud, et nendel on ka värskeim ja parim info 
…“ (kool1 õpetaja)  

Kiideti ka töötukassa loengute vastavust õpilaste vanusele: 

„kõik need loengud on arvestatud laste vanusega. Räägitakse sellest, mida selle vanuse 
õpilased peavad tähtsaks.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

4. Õpilaste jaoks on väljastpoolt kooli tulevate esinejate ja nõustajate näol vaheldus ning 
seetõttu omandatakse materjal paremini. 

„… iga kord, kui keegi väljastpoolt tuleb, siis see teadmine ju salvestab paremini. See on nii-
öelda tiigri klassiruumi toomine. Kui sa tahad midagi muud järsku, siis see salvestub 
paremini…“ (kool1 õpetaja) 

5. Töötukassa loengud võimaldavad rikastada õppekava. 

„Ma arvan, kuna eelmisel kohtumisel töötukassa pakkus meile üheksa erinevat teema, üheksa 
sellist suundumust… Ma arvan, et… Muidugi on meil kursusekava ning kui see kattub sellega, 
mida töötukassa pakub või kuidagi täiendab seda, siis me kutsume spetsialiste töötukassast. 
Ma arvan, et kui töötukassat näiteks ei oleks, siis meie õpetaja toetudes oma kogemusele 
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koostaks omaenda kava sellele kursusele. Siis oleks see küll ilma nende võimalusteta, mida 
töötukassa pakub.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Kuigi õpilased tunnustasid töötukassa spetsialistide ettevalmistust,  

„… ma arvan, et nagu see töötukassa inimene, kui ta tuleb, siis ta on nagu juba õppinud selleks, 
et nagu ma ei oska nagu öelda, miks, aga ühesõnaga nagu teistsugune kui õpetaja või nii et ta 
mõtleb nagu teisiti natukene.“ (kool5 õpilane) 

oli õpilaste tagasiside karjäärinõustamisele üsna kriitiline (vt alapeatükk LISA 3.3.4 alapeatükk 
„Karjäärinõustamine“). Samuti oli õpilaste tagasiside kriitiline töötukassa loengutele või 
töötubadele. Töötoa mängulise vormiga olid rahul nii õpilased kui õpetaja.  

„… see mäng oli seal selline, kus pidi teada saama, missugused on tingimused, kuidas sa õpid: 
kas on vana hoone, kas on palju õpilasi või on täiesti värske hoone ja suurepärased nii-öelda 
tingimused. Alguses läksid kõik, kuna meil Eestis praegu rakenduskõrgharidus on ju tegelikult 
väga hästi finantseeritud ja nende võimalused on tohutult palju paremad, kui võib-olla mõnel 
kõrgkoolil isegi, tõesti need majad näevad ikkagi ülihead välja. Siis alguses enamus läks nii-
öelda rakenduskõrgkoolimaja juurde… jupp-jupi haaval nagu teiste juurde. Aga need mängud 
olid kihvtid ja ma nägin, et see neile [õpilastele] meeldis.“ (kool1 õpetaja) 

„… meil oli ka üks selline nii-öelda klassiga, kus töötukassast tuli üks daam, kes tutvustas meile 
erinevaid koole. Meil oli ka vist selline mäng, sul toodi välja kooli omadused, siis sa pead selle 
järgi ennast, kuhu kooli nüüd otsustad nende põhjal minna. Siis seal olid kutsekoolid, mingid 
gümnaasiumid, ühesõnaga seal oli sellist valikut ja pani mõtlema, et kas kutsekooli ikkagi on 
nii halb variant.“ (õpilane) 

Samas ei vastanud töötubade ja loengute sisu uuringu intervjuudes olnud põhikooli õpilaste 
vajadustele ja huvidele peamiselt seetõttu, et neis oli ebaproportsionaalselt suur rõhk 
kutsekoolide tutvustamisel, mis pole enamiku õpilaste jaoks vajalik.  

„Aga seal praegu gümnaasiume ei käsitletud, kui oleks tahtnud kutsekooli valida, siis oleks 
rohkem kasu olnud.“ (õpilane) 

„… kõik need, mis töötukassa, kõik need, kus tutvustas enamasti ikkagi väga palju kuidagi 
räägiti kutsekoolidest. Ma ei tea, miks. Tunne nagu reklaamiti põhimõtteliselt kutsekoole seal, 
et kuidagi ülipalju räägiti neist.“ (õpilane) 

„Gümnaasiumitest üldiselt räägiti vähe, pigem keskenduti hästi palju mingi kutsekoolidele. Ei 
räägitud otseselt kutsekoolisuundadest midagi, lihtsalt näidati nende kodulehti. Ma ei tea, ei 
tundu eriti niisugune asi, mida nagu peaks, noh. Ma ei tea, mulle eriti ei meeldinud thou. See 
on nagu okei, et nad rääkisid kutsekoolidest, normaalne, sest noh, meie klassis oli ka kedagi, 
kes ikka tahtsid kutsekooli minna. Aga see, et nad ainult sellele keskendusid, see oli natuke, 
jah.“ (õpilane) 

„Ainuke asi mulle sealt meelde jäi oli, kutsekoolidest räägiti hästi palju. Ja lõpus jagati mingeid 
pabereid, kus olid erinevad gümnaasiumid kirjas. Ja siis, kui eraldi gümnaasiumitest ei räägitud, 
aga seal paberi pealt nagu sai teada enamuse kõik. Ma ei tea minu arust see nagu polnud nii 
väga vajalik, aga võib-olla oli ka.“ (õpilane) 
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Ka üks karjäärikoordinaatoritest tõi välja töötukassa loengu vormis teenuse liialt üldise tasandi 
ja vajaduse jõuda lähemale õpilasele. 

„Ma nägin, kui palju läks, kuidas ma ütlen, sellise loengupidamise auru peale või näidati lihtsalt 
pilt ja öeldi, et siin maakonnas on nüüd selline protsent tööpuudus ja siin selline … et ta ikkagi 
jõuaks päriselt selle nooreni. Kui ta tahab seda ITindust näiteks õppima minna, mis see siis 
endaga kaasa toob või mis sa selle jaoks tegema pead, millisesse kooli minema ja mis on sinu 
raadiuses need võimalused.“ (kool3 karjäärikoordinaator) 

Kuna valdav osa põhikooliõpilastest kaaluvad ainult gümnaasiumiõpet ja kutsekool ei ole tegeliku 
valikuna kaalumisel (vt LISA 3.2.2 Õpilaste karjäärivaliku otsused), siis ei ole selle osa õpilaste 
jaoks ka lisandväärtust pakkuv kutsekoolide põhjalik käsitlemine. Kuna aga kutsekool on valik 
nõrgema akadeemilise edukusega õpilastele, siis kindlasti on osale õpilastest vajalik ka 
kutsekooli tutvustamine õppimisvõimalusena. Erinevatele õpilaste gruppidele on vajalik 
diferentseeritud lähenemine, et neid paremini kõnetada.  

Toimiv kooli ja töötukassa konsultandi suhe tundub uuringus olnud koolide põhjal selline, et 
töötukassa spetsialist annab koolile teada, millised on võimalused ja kooli karjääriteemadega 
tegelev inimene omalt poolt teeb kokkulepped koolis, millisel ajal millised töötukassa 
nõustamised ja loengud, töötoad, millistele klassidele, koolis aset leiavad.  

„… töötukassaga niimoodi, et sügisel, kui nemad hakkavad oma plaane tegema, need 
karjäärikoordinaatorid ja nõustajad, siis praegu on olnud igal koolil oma kontaktisik ja praegu, 
siis kaks aastat, on olnud niimoodi, et see kontaktisik on jõudnud enne mulle kirjutada… Ja see 
kooli kontaktisik, siis töötukassa oma, kirjutab. Missuguseid töötubasid ja asju nad sellel aastal 
pakuvad, siis ütlen, vaata seda, seda, seda, seda ja siis nad saadavad kuupäevad. Mina panen 
selle kuupäeva siis varakult kooli tööplaani sisse. Kui ma olen tööplaanide sisse pannud, siis 
selles mõttes, et teised õpetajad siis on tolerantsemad, et nende ainetundidest õpilased on 
nõustamisel või kuskil mujal. Ei teki probleeme, sest muidu kui tunniplaan on kinnitatud ja 
tööplaan kinnitatud, siis on väga raske kuskilt poole aasta pealt mingeid üritusi, kuskile sisse 
toppima hakata. Siis on vaja läbi rääkida, tunde vahetada. Kui septembris saab kohe tööplaani 
kirja… siis läheb valutumalt.“ (kool6 karjäärikoordinaator) 

„See karjääriinfo spetsialist näiteks võtab minuga ühendust ja siis ma pakun teistele 
õpetajatele neid loenguid, siis me lepime kokku, milliste ainete raames me korraldame.“ (kool2 
karjäärikoordinaator) 

„… tähendab [nimi] on meie kooli nii-öelda kontaktisik. Temaga mina lepin kokku, millal ta 
kohtub kaheteistkümnendikega teemal tööturu vajadused või mis meil on oluline praegu, millal 
ta kohtub üheksandikega ja millal on siis kaks-kolm karjäärinõustajat, kelle vahel siis jagatakse 
ära siis näiteks üheksas klass kolm ruumi ja pool tundi umbes on ühe õpilase peale, et 
karjäärinõustajad on erinevad, aga teatud teemadel, siis on [nimi] ise rääkinud, aga vahel ka 
keegi teine.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Koolide suhtluses töötukassaga polnud uuringus olnud koolides probleeme. Koolides 
tunnetatakse, et töötukassa on avatud ja paindlik.  
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„Töötukassa küsib niimoodi, nad pöörduvad ja ütlevad näiteks, et me võiksime pakkuda 
klassidele, kas soovivad lapsed või ei soovi, palun öelge. … Siin ei ole, ma ei tea, rangeid 
reegleid, kellele nad teevad ja nad on üsna paindlikud. Näiteks meil oli üks aasta, kümnes klass 
ka, avaldas soovi osaleda, siis nendele ka pakkusime. Kõik sõltub koormusest. Koolis on üsna 
halvasti ka vabade ruumidega ja vot see on ainukene raskus.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Ühes koolis märgiti, et kunagi on olnud mingi karjäärinõustaja, kelle asemel eelistati mõnda teist, 
kuid viimasel ajal pole sellist probleemi olnud. Töötukassa spetsialistide teadmiste ja oskuste 
suhtes oli kooli personal üldiselt positiivselt meelestatud. 

„Paar aastat tagasi klassijuhatajad siin ütlesid, et seda nõustajat me ei tahaks, seda tahaks. 
Praegu nüüd ma uurisin oma õpilastelt ja siin teised ka ei ole ka öeldud, et oleks olnud mõni 
nõustaja, kelle puhul oleksid olnud mingisugused probleemid.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Koolide kogemusest töötukassaga jääb silma koolide tunnetus, et töötukassal on ressursipuudus 
ja kaadrivoolavus, mistõttu koolide kontaktisikud vahetuvad. 

„… meil on, igal koolil on oma kontaktisik ja praegu, siis kaks aastat on olnud niimoodi, et see 
kontaktisik on jõudnud enne mulle kirjutada, sest et seal muutuvad kogu aeg. Ma olen saanud 
aru, et seal on tohutu kaadrivoolavus, need inimesed, kellega meie kool alustas, neid enam, 
seal ei ole, nii-öelda järjest uued ja, ja see, kes sellel aastal seda videonõustamist pidi tegema, 
see on ka lahkunud, nii et noh, selles mõttes, et seal on kaadrivoolavus.“ (kool6 
karjäärikoordinaator)  

Töötukassa ressursside koormatuse tõttu on vajalik olnud mõnel juhul oodata ja planeerida 
teenuse aega. 

„… nad [töötukassa] on alati valmis koostööd tegema ja nad on avatud. No kindlasti mõnikord 
ütlevad, et meil on siin juba suur koormus, et sellel kuupäeval kindlasti me ei saa, aga ma 
pakun teile kindlasti mingi teise kuupäeva. Mina näen, natuke tuleb oodata, aga selles mõttes, 
et teenus on üsna hästi kättesaadav. Meie linnas.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Venekeelsetele koolidele tehakse venekeelset karjäärinõustamist, mille pakkumiseks pole 
Töötukassal piisavalt ressurssi ja siis asendatakse osa nõustamistest eestikeelsetega. 

„… seal neid venekeelseid spetsialiste on ikkagi tegelikult ülivähe ma üldse ei kujuta ette, 
kuidas nad suudavad, et Tallinna ja lähipiirkonda haarata. Ja see on tegelikult suur ime, et nad 
seda üldse suudavad. Et sellepärast me keelekümblusklassidele oleme ka, kui on ikkagi väga 
kitsas käes, siis võtnud eesti keeles, et nad valdavad tegelikult eesti keelt ja, ja saavad ilusasti 
aru…. me oleme kõike, mida nad pakuvad, kasutanud ja kohutavalt head asjad on, ainukene 
asi on see maht, mida nad suudavad pakkuda, vot see on nii minimaalne.“ (kool4 
karjäärikoordinaator) 

Ühel väikesel maakoolil, kus oli kõigi teiste karjääriteenuste pakkumisega kõige halvem olukord, 
ei olnud kahel viimasel aastal olnud ka koostööd töötukassaga. Samas on just selle väikese kooli 
vajadus välise toe järele karjääriõppe ja teiste karjääriteenuste pakkumisel kõige suurem. 
Lõpuklassid kuni 10 õpilasega ei võimalda suuri ja erinevaid üritusi korraldada, õpetajate väike 
arv ning transpordiprobleemid seavad piirangud väljasõitude korraldamisele ja 
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karjääriteemadega tegeleva inimese teadmiste ja oskuste piiratuse tõttu on vaja sellist tuge enam 
väljastpoolt.  

Karjääriteenuste üle minek Rajaleidjast töötukassasse ei ole koolide vaatest väga oluline muutus. 
Kuna karjäärinõustamist on aja jooksul pakkunud erinevad institutsioonid, siis ei ole isegi kõikides 
koolides juurdunud teadmine, et praegu on karjäärinõustamise pakkumine just töötukassas. 
Mitmed intervjueeritavad märkisid karjäärinõustamise pakkujana kas Innovet, Rajaleidjat või tõid 
välja, et varasemalt on karjäärinõustamise pakkujad olnud teised asutused.  

„Aga kõigepealt nendega, kes ei ole nii tugevad õpilased. Kõigepealt oli neil Innove 
karjäärinõustajaga kohtumine, need olid natuke pikemad. Ja me vaatasime nende õpilastega 
ja teised klassijuhatajad sama moodi, et kuhu, kuhu võiks, mis nagu sobiks…“ (kool1 
karjäärikoordinaator)  

Märgiti, et see ei ole ka oluline, milline asutus täpselt karjäärinõustamise pakkujaks on. 

„praegu, nüüd on see aeg nagu möödas. Ent ega no õpilasel ongi see, et ta on karjäärinõustaja. 
Missuguses asutuses ta nüüd täpselt töötab või mis need oma siin on, meil kogu aeg, kord on 
nad midagi on seotud ja kord on jälle lahus ja siin oli, karjäärikeskus oli, eks ole, vahepeal siin 
Rajaleidjas nii, nüüd on neil uus maja, kuhu nad meid ka kutsusid, et noh, et kes neid, kelle 
juurde sellest sügisest on liidetud-lahutatud. Ega see ei oma ju õpilase jaoks tegelikult 
tähtsust…. Ma arvan, et kõige olulisem on selle karjäärinõustaja professionaalsus. Kus ta 
töötab? Kas tema töökoht liideti Innove ka haridusministeeriumiga, töötukassaga, „Noored 
Kooli“ liikumisega? See ei oma ju tähtsust.“ (kool1 karjäärikoordinaator) 

Ühe kooli esindaja tõi välja, et reformi tõttu vähenes koolidel valikuvõimalus. 

„enne mul oli kaks kohta, kus ma sain suhelda ja mulle tundus, et mul oli rohkem võimalusi. 
Aga praegu ma suhtlen ühe asutusega ja ma tunnen, et ma tahaks, et mul oleks veel kuhugi 
poole pöörduda, et mul ongi ainult üks koht, kuhu poole pöörduda. … variatiivsus ja 
valikuvõimalused kadusid minu kui kooli töötaja jaoks ära.“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

Negatiivsena toodi välja tunnetus, et karjäärinõustamise ressurss on töötukassas väiksem, kui oli 
Rajaleidjas, kuna seda jagatakse noorte ja täiskasvanute vahel. 

„… põhimõtteliselt jäi veel seda nõustamist natuke vähemaks, et Rajaleidja kui oli, siis ikkagi 
nõustamist oli rohkem. Kui kiri tuleb, siis juba tuleb, et graafik, kuhu annab mahutada, sest et 
meil on suured koormused. … Sellised, kellega rohkem oleme koostööd teinud, kes läksid 
rajaleidjast üle töötukassasse, lisaks õpilastele on nendel ju kõik töötud ka, kes tulevad, et nad 
ei ole ainult õpilaste peal ja kõik noored kuni kakskümmend kuus või võib-olla ka vanemad, 
nendega tegelema. Selles mõttes koormus suurem. Rajaleidjas tegelesid nad ainult õpilastega.“ 
(kool6 karjäärikoordinaator) 

Teatud negatiivset mainet töötukassa nime seostamisel töötusega tajuti mõnes koolis 

„… kui ma lastele ütlen, et meile tuleb töötukassast inimene rääkima, siis paljud lapsed saavad 
juba sellest sõnast, et nüüd tuleb töötukassast inimene, sellise ebameeldiva kogemuse. Nad ei 
taha kuulda seda sõna töötu. Aga Rajaleidja, see on ikkagi midagi neutraalset lapse jaoks, et 
see ei ole selline masendava kõlaga sõna. Eriti kuna meil [koha nimi] veel ikkagi väga palju 
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töötuid, väga paljud, kellel üks vanem, kellel kaks vanemat ja see on ikka üli-ülikeeruline. Kui 
ma veel ütlen, et nüüd meil tuleb töötukassast mingi tädi rääkima, siis on nagu ma ei tea, 
äädika valamine haava peale või midagi sellist. Selles mõttes mulle see ei meeldi, kui päris-
päris aus olla“ (kool4 karjäärikoordinaator) 

„… kui ma läksin, ütlesin auditooriumile, et töötukassa, siis nad ei saanud aru, milleks see meie 
majja üleüldse tuleb. Ja ma ütlesin, et aga sellepärast tulebki, ei elaks illusioonis. Et ma 
lõpetasin kuldmedaliga. Ja ilmselt cum laude lõpetanud ülikooli, mina töötuks ei jää, et vaata, 
nüüd räägib, kes on, et töötukassa kliendid ja miks? Et. Jah, et praegune olukord seal varem, 
see oli enne koroonat ja praegune olukord on nüüd hoopis teine, tähendab igaüks ju kuuleb ja 
näeb oma kodu oma tutvusringkonna meediakanalite vahendusel. Kellel on tööd ja kellel ei 
ole tööd.“ (kool2 karjäärikoordinaator) 

Üks intervjueeritav avaldas kahtlust, et töötukassa asumine väljapool haridussüsteemi mõjutab 
karjääriteenuste pakkumist, kuid ei osanud sõnastada väga täpselt selle muutuse mõju veel.  

„Mulle tundub, aga see ei tarvitse niimoodi olla. Rajaleidja oli rohkem haridussüsteemi osa. 
Töötukassa on olnud, sellest tegelikust kooliharidusest suhteliselt kaugel… töötukassa 
inimestele on koolimaailm olnud võõram, kui Rajaleidja süsteemis, aga väga palju inimesi tuli 
üle, eks ole, kogu süsteem anti üle. Aga teatud sellist mõtteviisi muutust ma tajun.“ (kool6 
direktor) 

Samas öeldi teistes selgesõnaliselt välja, et mingeid muutuseid pole selle reformiga kooli jaoks 
tekkinud. 

„… minu jaoks või minuni küll ei ole jõudnud, et meil oleks midagi, et oleks sellest kas midagi 
väga-väga muutunud või ma ei ole kuulnud. Ma saan aru, et töö käib kõik edasi, et meid ei ole 
see väga mõjutanud.“ (koo5 direktor) 

Kokkuvõttes nähakse koolides karjäärinõustamise välist kompetentsi ja seonduvat tööturuinfo 
vahendamist vajalikuna ja karjäärinõustamise institutsionaalne vorm ei ole seejuures keskse 
tähtsusega. Kuigi on inimesi, kellele töötukassa maine või paiknemine väljaspool haridussüsteemi 
tekitab kõhklusi, siis ei ole selline suhtumine valdav. Tööandjate intervjuud 
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Tööandjate valimisel intervjueerimiseks oli eesmärk kaasata võimalikult erineva profiiliga 
tööandjaid, et nende välja toodud probleemid ja lahendused oleksid mitmekesised. Eeldasime, et 
kõige suurem erinevus töötajate karjääriteenuste nõudmises ja pakkumises tuleneb 
organisatsiooni suurusest (väike, keskmine või suur ettevõte) ning tegevusvaldkonnast (tootmine 
või teenuse osutamine, vajadus lihttööjõu või kvalifitseeritud spetsialistide järgi jne). Arvestasime 
seejuures, et kaasaksime tööandjaid Eesti erinevatest piirkondadest ja majandussektoritest. 
Spetsiifilisel karjääriteenuste teemalisel intervjueerimisel on enam kasu sellistest 
intervjueeritavatest, kes oskavad sellel teemal arvamust avaldada. Seetõttu valisime tööandjad, 
kes on silma paistnud oma panusega töötajate või noorte karjääri arendamisse (sh tunnustatud 
parima praktikakoha või õppijasõbraliku tööandja konkursil). Kriteeriumitele vastavate tööandjate 
leidmiseks küsisime soovitusi Eesti Tööandjate Keskliidust, Eesti Kaubandus-Tööstuskojast ja 
töötukassast. 

Tööandjatega viisime läbi pool-struktureeritud intervjuud. Lähtuvalt Covid leviku olukorrast 
toimusid intervjuud veebis või telefoni teel. Igas organisatsioonis intervjueerisime ühte inimest, 
tavaliselt personalijuhti, ühel juhul ka tegevjuhti. Tööandjate anonüümsuse tagamiseks viitame 
alljärgnevas tekstis intervjueeritavatele numbritega.  

Tabel 14. Intervjueeritud tööandjate karakteristikud 

 Tootmine Teenus: lihttööjõu 
leidmise väljakutse 

Teenus: kvalifitseeritud 
spetsialistide vajadus 

Väike (alla 10 töötaja) Tööandja1 - Tööandja2 
Keskmine (10-50 
töötajat) 

Tööandja3 Tööandja4 - 

Suur (100+ töötajat) - Tööandja5 
 

Tööandja6 

 

Intervjueeritud tööandjad nimetasid töötajate karjääri kujundamise ja arendamise tegevustena 
peamiselt: 

1. arenguvestlusi ning  

„…tulemusvestlused, arenguvestlused, kõik see, kus juht võtab kokku nagu selle perioodi ja 
räägib ka sellest pikaajalisest väljavaatest, mis on inimese mõtetes.“ (tööandja6) 

2. ettevõttesiseseid edutamise võimalusi.  

„Siis kasutame rotatsiooni ja soodustame seda, et inimesed liiguksid ka horisontaalselt.“ 
(tööandja5) 

Lisaks neile märgitakse täiendkoolitusi, mida tööandjad pakuvad nii oma jõududega kui ka 
kasutavad vajadusel väliste partnerite abi.  



 TÖÖANDJATE INTERVJUUD | TÖÖANDJATE OOTUSED TOELE 

  233 

„…tegime eraldi positsiooni, kelle ülesanne on teha sisekoolitusi." (tööandja2) 

„Me oleme sellised väliseid abilisi, loomulikult, et tellitud koolitajad või konsultandid, oleme 
neid kaasanud. Hästi teretulnud on ka sellised programmid, mis tööjõu oskuste kvaliteedi 
keskseks tõstmiseks riigi poolt on käivitatud.“ (tööandja5) 

Veel mainiti tööandjate tegevustena töötajate karjääri kujundamise toetamisel: 

• uutele töötajatele mentori leidmist ja sisseelamisprogrammide korraldamist  
• ettevõttesisest töövarjutamist  
• oma töötajate tunnustamist, sh tublimate üles seadmist valdkondlikel konkurssidel.  

Tööandja roll töötajate karjääri kujundamise toetamisel on kahetine: ühelt poolt toetatakse 
töötaja arengut ja karjääri, teisalt on tööandjate huvi tagada endale sobiva ja tootliku tööjõu 
olemasolu. Nii intervjueeritud tootmis- kui teenindusettevõtete seas olid sellised, kes kasutasid 
töökohapõhist õpet ja pakkusid praktikavõimalusi, mis toetavad töötajate oskuste omandamist, 
kuid samas on tööandjatel ka eesmärk seeläbi leida endale uusi töötajaid või tagada pidev 
töötajaskonna olemasolu.  

„meil on sellised töökohapõhised õpped. Kui üks sats lõpetab, siis kohe järgmine alustab.“ 
(tööandja4) 

„Kui läheneda alles peale diplomi kättesaamist, siis on juba hilja, nad on juba leidnud endale 
koha.“ (tööandja2) 

Kokkuvõttes teevad tööandjad mitmeid erinevaid tegevusi, et tagada kvalifitseeritud, rahulolev ja 
tootlik tööjõud ning mitmed neist tegevustest panustavad ka töötajate karjääri arengusse.  

 

Intervjueeritud tööandjad ei osanud väga hästi nimetada, kuidas neid endid saaks väliselt toetada 
töötajate karjääri kujundamise toetamisel, mis viitab sellele, et tööandjad pole sellele teemale 
põhjalikult mõelnud. Enim kõnetas tööandjaid tasuta täiendkoolituse võimalus, mis tõstaks 
töötajate kompetentsi.  

„Mingid koolitused, mis oleks osaliselt näiteks tasustatud? Kallimad koolitused, oleks väga 
teretulnud. Et nüüd vist töötukassal on mingi AutoCADi või seal mingi tehnilise 
arvutijoonestamise oma. Me plaanime sinna ühe töötaja saata.“ (tööandja1) 

Tehti ka ettepanek luua riiklik keeleõppeprogramm, milles osalemise ajal rakenduvad 
teenindajatele leebemad keeleoskuse nõuded. 

„Nad tegelikult teevad märkimisväärse arenguhüppe, töötades eestikeelses keskkonnas. Et kas 
oleks näiteks mingi riiklik keeleprogramm, et inimene õpib selles ja tal on lubatud näiteks 
töötada […] anda luba siis, kui sa selle programmi kaudu näiteks õpid keelt, et sa võid töötada 
ka sellisel ametikohal, et su keeleoskus on alla nõutud taseme.“ (tööandja5) 

Mõned intervjueeritutest leidsid, et nende põhilised probleemid tööandjana on sellised, mille 
puhul väline abi ei ole asjakohane, näiteks madalad palgad sektoris või raskesti ligipääsetav 
asukoht.   
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„…meil on hoopis see asi, et meil lihtsalt ei tule [praktikante]. Asukoht on selline…“ (tööandja4) 

Karjääriteenuste pakkujana ei osanud tööandjad enda tegevust mõtestada ega tunnetanud ka 
vajadust enda töötajatele välise karjääriteenuse pakkumise järele. Karjääriteenuseid seostasid 
intervjueeritud tööandjad töötuks jäämisega ja töötukassaga koostööd nägid nad vaid 
olukordades, kus ettevõttel on vaja töötaid koondada.  

„Karjäärinõustamine, see võiks olla kuidagi noh, tegelikult ma arvan, et see teenus toimib hästi, 
see puudutab eelkõige inimesi, kes jäävad töötuks.“ (tööandja5) 

„… me kaasasime töötukassa, kohaliku töötukassa esindajad, selleks et juba nii-öelda rääkida 
paremini koondatavatele inimestele, et tööturu muudatustest, vahenditest, töötukassa 
teenustest ja ka võimalustest. […] Kõik muu, mis puudutab seda arengufaasi või 
jätkusuutlikkust, katsume ise teha.“ (tööandja6) 

Tavaolukorras tööandjad pigem ei soovi karjäärinõustamist töökohal ei töötukassa ega erapakkuja 
poolt. Suuremad intervjueeritud tööandjad leidsid, et nende enda personalimeeskonnad katavad 
selle vajaduse ja väljastpoolt kaasatud konsultandid ei saa tõenäoliselt nii kergesti töötajatega 
jutule.  

„Mulle tundub, et meil leidub nii palju introverte, et võib-olla nemad ei ole avatud välise 
nõustamise osas.“ (tööandja2) 

Väiksemad tööandjad tõid välja, et neil ei ole nii palju edutamise võimalusi, mistõttu nad 
kardavad, et peale karjäärinõustamist inimesed hakkavad otsima uut töökohta.  

„Et siis me vaatame lihtsalt, et mis neile võiks kasulik olla. Et nende karjääri edendada, noh 
nad võiksid seda siis ise otsida. Mitte nagu meie kaasabil.“ (tööandja1) 

Karjäärinõustamist töötukassas nähti vajalikuna kui vahelüli koolitustele saamiseks ja 
kvalifikatsiooni suurendamiseks. On olukordi, kus kvalifikatsioonita töötajaid on tööandja ise 
suunanud töötukassasse nõustamisele.  

„Ja nüüd ka meil üks töötaja soovis tööle tulla [..] käis karjäärinõustaja juures ja siis juba leidis 
endale selle koolituse, et ta saab selle koolituskaardiga endale vajaliku koolituse.“ (tööandja4) 

Seejuures eelistati töötukassas kohapeal nõustamist, sest kohapeal oleks ebamugav privaatset 
nõustamist korraldada või on intensiivne vahetustega töö.  

„…inimesed lähevad ise kohale, siis võib-olla on üksühele ja niimoodi parem rääkida. Et meile 
kohapeale tuleks, et noh ega meil ju töö on ka selline, et meil väga ei saa. Et peab planeerima, 
et need inimesed saaks eraldi ära kutsuda töö juurest. Graafikutega töö…“ (tööandja4) 

Tööturutrendide, arenguvajaduste kaardistamise, muutustega toimetuleku vms teemaliste 
töötubade vastu oli tööandjate huvi intervjuudes leige. Põhjustena toodi:  

• usaldamatust „pehmete“ koolituste suhtes, sest ollakse varem pettunud kvaliteedis 

„neid niisuguseid noh, tühja-tähja müüjaid on, on ikkagi rohkem kui väga niisugust kvaliteetset 
teemat... ma tõenäoliselt lähiajal ühe niisuguse töötukassa töötoa omale sisse ostan. Ja mitte 
sellepärast, et mul seda vaja oleks. Aga ma tahaks hinnata seda kvaliteeti.“ (tööandja3) 
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• kartust töötajate aega raisata kui tegemist ei ole koheselt kasutatava oskusega, infoga või 
on teema liiga üldine 

„…töötuba niisama teadmiste jagamiseks, mis teadmised ei ole praegu kohe nii-öelda võimalik 
rakendada [..] katsume mitte teha, sest intensiivsus väga kõrge inimestel.“ (tööandja6) 

• ettevõttesisesed koolitused personalimeeskonnalt, mis katavad juba vajaduse 

„Tööturu laiemat vaadet jagame töötajatele koos tegevjuhiga.“ (tööandja2) 

• kuna nende äris on töökäte puudus, siis inimesed leiavad lihtsasti endale tööd ja oskavad 
niigi endale parimad lahendused välja töötada 

„meil on ikkagi töökäte puudus, on töövõtja turg. Töövõtja on väga teadlik oma võimalustest 
ja kes on sellised julged kandideerijad, siis nad ikkagi töötavad enda jaoks parimad lahendused 
välja.“ (tööandja3) 

• suurettevõte mainis, et soovib pigem arendada oma juhte, kes aitaksid omakorda töötajaid 
paremini muutustega toime tulla 

„Me väga paljuski investeerime juhtidesse, sest juhist kõik algab. Me võime investeerida 
töötajatesse, aga kui juht ei ole väga teadlik, siis põhimõtteliselt see on ressurss, mida ma ei 
saa väga väärtuslikult kasvatada.“ (tööandja6) 

Selliste töötubade vastu olev leige huvi oli kõikidel intervjueeritud tööandjatel ja hinnangut ei 
mõjutanud eriti töötubade pakkuja: töötukassa või eraturul olev partner. Üks tööandja tõi siiski 
välja, et ta kardab et töötukassa kutsumine organisatsiooni võib muuta töötajad ärevaks oma 
töökoha säilimise pärast.  

„Kui ütleme, et töötukassa tuleb midagi tegema, siis inimesed kohkuvad, et kas hakatakse 
koondama nüüd või mis juhtumas on? Võib-olla kui olukord stabiliseerub.“ (tööandja2) 

Süsteemsed muutused, mida tööandjate intervjuudes välja toodi, millest oleks tööandjatel enim 
kasu seonduvad samuti täiendkoolitusega ja teadlikkusega. Tööandjate arvates on täiskasvanute 
suunal karjääriteenuste süsteemi peamiseks kitsaskohaks täiendõppekorraldus, kus 
täiendõppekoolituste teemadele ja kvaliteedile ei seata piisavalt rangeid kriteeriume.  

„… peaks olema see karjääri planeerimine või see mapping näiteks, et mis koolitused sinu 
positsiooni tugevdavad töötukassa poolt ja selliseid tobedaid nagu sellised naeruteraapiaid, et 
tegelikult ei peaks nendele inimestele minu meelest pakkuma.“ (tööandja5) 

„Aga seda kvaliteeti, millist õpet, kui kvaliteetset õpet see erafirma annab, selle üle kontroll 
puudub […] Ja, ja see ümberõpe peaks käima töötukassas tegelikult läbi kutseõppeasutuste, 
kus veel täna on olemas pädevad õpetajad, kus on praktikavõimalusi.“ (tööandja3) 

Lisaks mainiti, et vaatamata pidevale teavitusele ei ole paljud tööandjad endiselt kursis 
töötukassa juba praegu pakutavate teenuste ja toetuste võimalustega.  

Kokkuvõttes tunnetavad tööandjad pigem vajadust kvalifikatsiooni tõstvate, konkreetseid oskusi 
andvate koolituste järele, kui karjääriteenuste järele. Karjääriteenuseid seostatakse töötuse ja 
koondamisega, mille korral on koostöö töötukassaga igati soovitav. Muul juhul saavad tööandjad 
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töötajaskonna arendamisega iseseisvalt hakkama ja karjääriteenuseid nähakse isegi segava 
faktorina, mis võib suurendada tööjõu voolavust. Tuge töötajate karjääriarendamise toetamisel 
pakuks tööandjatele riiklikult korraldatud täiendkoolituse kvaliteedikontroll.  

 

 

Intervjueeritud personalijuhid rõhutasid, et üldiselt on inimeste enesepresenteerimise ja tööle 
kandideerimise oskused ajaga paranenud.  

„Et kui me räägime sellest, et inimene oskab ennast nagu müüa, siis minu arvates, et see oskus 
on aastatega tõusnud, et nüüd ikkagi inimesed on palju teadlikumad kandideerijad.“ 
(tööandja6) 

Märgiti, et kuna inimesed töötavad üha enam hilise eani, siis on hakanud ka 40-60aastased 
rohkem karjääripöördeid kaaluma. Samas toodi välja, et neil on näiteks kontoritöös raske 
noorematega konkureerida.  

„Administratiivsetel töödel on üle 50a keeruline konkureerida noorematega, et uut tööd leida. 
Nad vajaksid enesekindluse toetamist.“ (tööandja2) 

Tööandjate hinnangul on teenindussektoris hakanud enam esinema probleemi, et inimesed 
kandideerivad ja saavad töökoha, kuid seejärel nii-öelda kaovad ära ehk ei anna teada, et nad 
otsustasid töökohta mitte vastu võtta või teise ettevõttesse tööle minna. See puudutab eelkõige 
nooremaid, aga osaliselt ka küpsemas eas inimesi. Hetkel on teenindajatest puudus ja 
kandideerijatel on rohkem valikuvõimalusi. Ühel hetkel võib selline käitumine edaspidi 
kandideerimisel osutuda takistuseks, sest värbamine on muutunud digitaalseks ja suuremad 
ettevõtted säilitavad kandideerimise ajalugu ning võivad järgmisel korral nad konkursil välja jätta.  

„Kui rääkida sellest, siis inimestele võiks teadlikkust suurendada, mina kui minu personaalne 
bränd ja mis on minu CV, mis on minu käitumine, millise referentsi annab mulle mingisugune 
ettevõte, et see moodustab kõik sellise terviku nagu karjääritee, sealt inimesed mõistaksid seda. 
Digitaalne ühiskond võimaldab selle info kokku viia ja see ei pruugi inimest heas valguses 
näidata.“ (tööandja5) 

Veel mainiti, et tehnoloogiad ja sellest lähtuvalt rollid muutuvad väga kiiresti ning töötajatel on 
raske sellega kaasas käia. Oluliseks peeti, et nii noored kui täiskasvanud arendaksid endas 
muutusteks valmisolekut, õpihimu ning juhiksid ise aktiivsemalt oma õppimist. Lisaks on 
andmeanalüüsi- ja digioskused vajalikud üha enamatel erialadel.  

„… valmisolek ja üldse kohanemisvõime ei arene sama kiiresti nagu areneb töömaailm. Ja 
arenevad tehnoloogiad […] Et kui annaks investeerida inimestesse, siis praegu minna 
investeeriks sellistesse asjadesse, et see nagu mõtete filosoofia: sa õpid kogu elu. Sa õpid 
pidevalt ja õpi pigem ise, ära oota kedagi, tee need sammud selgeks ja siis võta nagu omaks 
sellist lähenemisest. Ja teine küsimus on see, et kuula ennast ennekõike, märka ja siis 



 TÖÖANDJATE INTERVJUUD | TÖÖTAJATE KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUS 

  237 

reflekteeri, avasta need teemad, kus sa tõepoolest unustad ennast ja sealt edasi pane oma 
arenguplaani paika. Ja tee ära.“ (tööandja6) 

Töötajate karjäärivalikute tegemise oskusest rääkides mainiti ka, et regiooniti on erinevused üha 
suuremad. Kui Tallinnas on häid kandidaate palju ja tööle saavad väga kindla soovi ja hea 
ettevalmistusega kandidaadid, siis teistes piirkondades on tööandjad õnnelikud kui neil õnnestub 
kõik ametikohad täita. 

„Ehk siis Tallinnas sul on pigem valik ja tööandjal on keeruline, nagu sellest valikust enda 
valikut teha, sest nii head kandidaadid. Kui me räägime teistest regioonidest, siis pigem sa 
oled õnnelik kui sul on keegi üldse.“ (tööandja6) 

 

Noorte töötajate positiivsete omadustena toodi välja, et nad on avatumad ja õppimisvõimelised 
ning tahavad rohkem oma karjäärist rääkida, samuti on tehnoloogia kasutamine nende jaoks 
loomulik elu osa. Samas ootavad nad kiiremini ja rohkem tunnustust.  

„Y, Z generatsioon, neid peab palju rohkem tunnustama.“ (tööandja2) 

Noorte karjäärivalikute tegemise oskused on väga erinevad. Ühelt poolt on viimastel aastatel 
tulnud juurde noori, kes juba väga varakult soovivad aru saada, mida mingi töö endast kujutab. 
Näiteks tõi üle- Eestilise ettevõtte personalijuht välja, et praktikale on hakanud kandideerima ka 
gümnaasiuminoored ja et tööintervjuul uuritakse detailsemalt, mida töö endast kujutab.  

„Viimase tendentsina märkasin, et praktikale kandideerivad gümnasistid, see on jumala kihvt. 
Ja et nad tahavad juba suhteliselt varakult kogemust saada, aru saada, et mida ma tahan…“ 
(tööandja6) 

Lisaks kirjeldasid mitmed tööandjad, et neil on palju nutikaid ja hakkajaid noori tööle tulnud, 
kellel on enda karjääri kujundamiseks piisavad oskused. Vahel on see ettevõtja jaoks muidugi ka 
frustratsiooni tekitav. Näiteks olid väikeettevõttest lahkunud viimase kahe aasta jooksul juba 
kolm nooremapoolset töötajat, sest IT valdkonnas on neil võimalik rohkem raha teenida kui 
insenerina. Nad olid ise õppinud vabast ajast ja oma rahadega tarkvara arendajaks. 

„Tundub, et kui on nutikas ja hakkaja inimene, kes tunneb end tööturul kindlalt, siis ei vaja 
tööandja poolt käehoidmist ja arengueesmärkide samm-sammult seadmist, vaid võtab kätte ja 
teeb ära.“ (tööandja2) 

Samas on palju noori, kes ei oska oma karjäärieesmärke seada ja liiguvad üsna sihitult ühelt 
töökohalt teisele või hoopis heituvad.  

„Kui töö läheb igavaks, hakkab kohe ringi vaatama ja nii lihtne on ju ka digitaalselt 
kandideerida […] No inimesel endal peaks olema selge plaan, miks ta siin täna töötab ja mis 
ta sellest kasu saab. Igast tööst on võimalik midagi õppida ja oma tuleviku tarbeks kõrvale 
panna, et vot siseneb sellesse tööpositsiooni, et tal on endal teadlik kava, mida ta siin kavatseb 
ära õppida. Selline töötaja on tööandjale kõige parem, aga see töötaja, kes ei tea ise ka, et, et 
noh, vaatasin, et te olete mul siin kodu lähedal, hea ligidal käia, et noh, mis te siin siis teete, 
on ju, et tal ei ole kirge või huvi millegi vastu, see, see inimene, selle inimese nii öelda kire 
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ülesleidmine ja äratamine on kõige keerulisem ja tihtipeale see ei õnnestugi, sest inimene on 
nagu nii juhuslikult selle valinud, et ta peaks ikkagi teadvustama endale. Ja see paistab ka CV-
des välja, et, et inimene kirjutab, mida kõike on ta valmis tegema.“ (tööandja5) 

Seejuures lihttööle noorte leidmine muutub ühe keerulisemaks, kutsehariduse maine on madal, 
noorte palgaootus on suurem ja nende soov end kindla tööandjaga siduda väheneb.  

„Ja ma küll surusin, et amet, mina ametikooli, aga noh, ametikoolidel on ikkagi kehva maine. 
Minu oma ütles ka, et ta ei taha minna ametikooli, et miks ta peab minema ja umbes ega ta 
loll ei ole.“ (tööandja1) 

Osad ettevõtjad näevad lahendusena tihedat koostööd kutsekoolidega ning praktikantidele 
töötasu maksmist.  

„…käivadki oma kuuenädalast praktikat meie juures tegemas. Ja üldiselt meil on seal ka väga 
hea maine, sest noh, me maksame nendele poistele ja nad soovitavad ja juba küsivad 
järgmiseks aastaks ka, et kas saaks jätkata.“ (tööandja1) 

Üks väiketootja kirjeldas kuidas nemad kaasavad oma olemasolevaid töötajaid uue inimese 
leidmisse, kes sobitub meeskonda ja on valmis intensiivselt tehases töötama. Töötajate huvides 
on hea sisekliima tagamine ja nad on enamasti leidnud head variandid, seetõttu ei ole ettevõttel 
suuri probleeme personali leidmise ega voolavusega.  

Teeninduse erialadel kipub olema nii, et noored ei lähe teenindajaks õppima, vaid pigem 
loodavad väljaõppele tööandja juures.  

„Et seal on elu teinud korrektiivid, et sa ei pea õppima koolis selle seal enam, et, et olla 
teenindaja. Kõik ettevõtted koolitavad ise oma inimesed välja ja noortel ei ole nagu huvi seal 
õppida.“ (tööandja5) 

Tööandjad on varmad teenindajaid ise välja õpetama, sest valitseb suur tööjõupuudus, kus neid 
otsitakse sama aktiivselt kui varem tippspetsialiste.  

„… teed oma CV aktiivseks ja sulle juba helistatakse, sulle juba pakutakse, sa ei pea isegi 
klikkima endale kuulutusi, vaid inimesi kutsutakse konkursile. […] viis aastat tagasi võib-olla 
ainult sellistele tipptegijatele oli selline head hunting, aga praegu on täitsa baas-tööoskused. 
Kui CV on aktiivne ja inimest on vaja, siis neile tehakse otsepakkumisi.” (tööandja5) 

Kokkuvõttes leiavad tööandjad, et nii noorte kui täiskasvanute karjääri kujundamise pädevus on 
ajaga muutunud paremaks, kuid tehnoloogiate kiire arengu tingimustes ei suuda nad muutustega 
piisavalt kiiresti toime tulla. Lihttööjõudu on üha raskem leida, mistõttu ollakse valmis üha enam 
nende väljaõppesse panustama.  

 

Tööandjate intervjuude põhjal tundub, et tööandjate valmisolek ühiskondlikult panustada noorte 
töömaailma tutvustamisse, on kõrge. 
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Intervjueeritud tööandjad olid kõik käinud kas külalistunde andmas või võõrustanud õpilaste 
külastusi tööandja töökohal. Mõnikord pöördusid koolid intervjueeritud tööandjate poole otse, 
kuid enam olid idee algatajaks erinevad tugiorganisatsioonid (Tagasi Kooli MTÜ, Rotary klubi, 
KredExi Karjääriretked, kohalik kutsekool, Eesti Tööandjate Keskliidu ekskursioonid tööandjate 
juurde jne).  

„Kredexi karjääriretked käivad igal sügisel või on käinud, eelmisel aastal, jäi ära selle koroona 
pärast.“ (tööandja1) 

Tööandjad olid avatud töövarju võtmise ideele kui õpilased nende töötajate poole pöörduvad. 
Üldhariduskoolide õppevisiitide ja külalistundidega olid tegelenud peamiselt vaid 
organisatsioonide juhid. Enamikes intervjueeritud ettevõtetes tegeleti iga-aastaselt paarisaja 
noorega.  

„need külalislektoreid on olnud meil kuskil circa viis-kuus inimest. Üks tund on ju, see on siis 
sada kaheksakümmend- kakssada noort, kelleni me jõuame.“ (tööandja5) 

Laiem töötajate kaasamise näide oli ühes suurettevõttes, kus tegeleti iga-aastaselt lausa mitme 
tuhande noorega, sealhulgas ettevõtte külastused ja loengusarjad.  

„Kolm tuhat, keskmiselt, neli tuhat. Tootmisobjektidel meil käis siis kui enne Covidi oli, 
keskmiselt aastas tuhat, tuhat kolmsada.“ (tööandja6) 

Töövarju- või karjääripäevade läbiviimise juhendmaterjalist ega muust välisest nõust 
intervjueeritud tööandjad puudust ei tundnud, aga tuleb silmas pidada et nad kõik olid juba 
kogenud selles vallas.  

„.. me nagu loovalt läheneme, et lepime pedagoogiga kokku […] sätime selle fookuse, et meil 
ei ole selle standardtoodet.“ (tööandja5) 

„… ja saame alati selle töötukassa konsultandi poole pöörduda. Kui ma parajasti ise midagi ei 
leia, siis ma kirjutan talle ja siis ta helistab või kirjutab kohe. Et saame sealt hästi ruttu 
informatsiooni. Et selles suhtes ma ei leia, et oleks midagi täiendavalt vaja.“ (tööandja4) 

Noortega jagati oma õnnestumis ja ebaõnnestumisi karjäärivalikute tegemisel ning tutvustati, 
mida nende juures töötamine endast tegelikult kujutab. Teenindusettevõttes jagati praktilisi 
soovitusi õpilasfirmadele oma müügitöö parandamiseks. Mõned ettevõtjad olid võtnud 
südameasjaks näidata, kuidas matemaatika ja füüsikaalaseid teadmisi saab elus rakendada, et 
inspireerida noori reaalteadusi õppima.  

„Sest need müüdid, et matemaatika ja füüsika jube keerulised, need on nii metsikult kasvanud. 
Et lapsed teevad mingid otsused, järeldused, mitte päriselt ise mõeldes, vaid ikkagi kuulates 
seda nagu sotsiaalset arvamust. Ja siis mänguliselt need välja tuua[..] et need ei ole kuivad 
teemad, et need tunduvad põnevate ja lahedatena.“ (tööandja6) 

Koostöö ürituste korraldamisel koolide ja vahendavate organisatsioonidega oli üldiselt sujunud. 
Üks ettevõtja tõi välja, et Ida-Virumaal on korduvalt juhtunud, et direktsioonist öeldakse algul, et 
õpilased oskavad eesti keelt piisavalt hästi, et teha tutvustus eesti keeles, kuid hiljem selgub, et 
see pole siiski tõene.  
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„Ja kui ma pärast seda, pärast direktorile ütlesin, et teate, […] kui ma räägin selle tunni eesti 
keeles täis, siis need lapsed mäletavad ainult mu nägu. […] ja siis muidugi direktor tunnistab, 
et ega meil ei ole õpetajaid, kes, kes suudaksid lastele neid aineid õpetada.“ (tööandja3) 

Kutsehariduskoolidega tehti koostööd praktika ja õpipoisiõppe raames, lisaks käisid mõned 
tööandjad andmas külalistunde kutsekõrgkoolides. 

Osadel erialadel on tööandjate vahel lausa konkurents, asjalike õppurite värbamiseks tuleb 
läheneda juba õppe käigus. Samas teeninduseriala raames oli koostöö kadunud, sest 
motiveeritumad noored panustavad pigem töö käigus kogemuste omandamisele ja ei lähe 
kutsekooli teenindust õppima. Teistel tööandjatel kutsekoolidega koostöö sujumisele etteheiteid 
ei olnud ja osad olid saanud ka panustada õppekavade ülesehitusse.  

„Ei, meil on väga hea koostöö nendega, me anname isegi neile sisendit, mida need noored seal 
siis õppida võiks. […] Ja siis neid võtame praktikale ja anname ka selle õppekava kohta 
tagasisidet.“ (tööandja1) 

Leiti, et seda võimalust võiksid rohkemadki tööandjad ära kasutada. 

„Ja kaasa rääkida kindlasti õppekavades ja õppeprotsessides tehes koostööd koolidega ja siis 
kõrgkoolidega. Siin öelda, et haridusmaastik ei vasta meie ootustele, see on nagu natukene 
ühepoolne, ma ütleks, niipidi süüdistamine. See ei aita ja see ei liigu ja ei muutu kuniks 
tööandjad ei võta sellist seisukohta: me võtame osa, me räägime õppekava programmijuhtidele 
[mida on reaalselt vaja].“ (tööandja6) 

Tööandjad rõhutasid, et koolide ja tööandjate koostööd peaks soodustama riiklikul tasemel. 
Oluline on, et noored saaksid parema ülevaate töömaailmas tegelikult toimuvast. Noored teevad 
esmased valikud juba põhikoolis ning ei oskagi valida valdkonda, millega neil kokkupuudet pole 
olnud. 

„Pigem nii öelda, siis mõeldakse nii, et hariduse osas sooviks, et seda nagu tervikut oleks 
paremini juhitud ja siis soodustatuks kõrgemal tasemel koostööd tööandjaga.“ (tööandja6) 

„See peaks olema tegelikult riiklik süsteem, kus niisugust õpet lastele nagu tehakse, niisuguseid 
ekskursioone ja tutvustatakse ettevõtteid.“ (tööandja3) 

Lisaks on oluline tähelepanek, et hoiakud reaalainete suhtes kujunevad välja juba nooremas 
koolieas. 

„Gümnaasiumi sihtgrupp, mina käsitlen juba nii-öelda siis valmis sihtgrupina, et me 
gümnasistidega väga palju, me võime küll neisse investeerida, aga selles vanuses noored oma 
otsuse on juba teinud. Kui minna sellesse kümnenda klassi, et küsida, et no kas te olete valinud, 
millises ülikoolis, millises teaduskonnast hakkate õppima, küll nad ei vasta. Aga kui küsida 
teisiti, kas sa oled otsustanud, kas sulle rohkem sobib selline sotsiaalse kallakuga valdkond või 
reaalainete kallakuga valdkond, nad kohe reageerivad, et jah […] Ja kui me teeme nii-öelda, 
siis võtame põhikooli ja algkooli ka, siis on see minu jaoks see, kuhu annaks investeerida, et 
mõjutada neid otsuseid. Sest need müüdid, et matemaatika ja füüsika jube keerulised, need on 
nii metsikult kasvanud.“ (tööandja6) 
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Lisaks kurdeti, et ei jätku reaalainete õpetajaid ja noored ei soovi minna õpetajaks õppima, 
mistõttu jääb üha nõrgemaks reaalerialade õpetamine koolides.  

„Ja ma arvan, et lihtsalt ennem midagi ei muutu, kui me täielikult kukume auku. Sest ühel 
päeval ikkagi see päev saabub, kus meil ei ole enam, meil ei ole enam klassi õpetajat saata. 
[…] õpetajaid ei tule lihtsalt õppima.“ (tööandja3) 

Veel toodi probleemina välja, et põhikoolid ei ole huvitatud kutsekoolide ega ameteid 
tutvustavate ettevõtjate külastustest, sest nad soovivad, et õpilased jätkaksid õppimist 
gümnaasiumis (ja nad saaksid rohkem pearaha õpilaste pealt).  

„Aga et neid ei lastagi üleüldse sinna oma tutvustusi tegema, et see ametikool saaks minna 
sinna kooli […] Sest iga kool, kellel on gümnaasium, tema on ju huvitatud nendest peadest, kes 
gümnaasiumisse lähevad. Sellepärast ei lasta neid nii-öelda röövleid sinna vahele. Et selles 
mõttes on hea, et riik teeb nagu kaheks süsteemi, et gümnaasium on teine, et kõik peavad 
sinna sisse astuma ja tehakse uutmoodi nüüd.“ (tööandja1) 

Kokkuvõttes võib öelda, et tööandjatel on oluline roll noortele töömaailma tutvustamisel ja 
valmisolek panustada, kuid oluline on, et koolid ja tugiorganisatsioonid kaasaks tööandjaid 
süsteemsemalt ja mõtestatumalt.  
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Poliitikakujundajatest intervjueerisime Haridus- ja Teadusministeerium ja Sotsiaalministeeriumi 
esindajaid. Poliitika elluviijate hulgas olid karjäärinõustajad, ettevõtete tugiorganisatsioonide 
esindajad ning töötukassa ja Haridus- ja Noorteameti esindajad. Kokku tegime 11 intervjuud. 
Poliitikakujundajate ja -elluviijatega viisime läbi poolstruktureeritud intervjuud veebi teel. 
Anonüümsuse tagamiseks viitame alljärgnevas tekstis intervjueeritutele numbritega, eristades 
poliitikakujundajatena HTMi ja SoMi ning viidates ülejäänutele kui poliitika elluviijatele, 
tsitaatides eristame viimastest veel TK ja Harno intervjuusid nimetades neid poliitika elluviimise 
kujundajateks. 

 

Nii poliitikakujundajad kui poliitika elluviijad tõid välja, et hetkel on veel raske karjääriteenuste 
reformi mõju hinnata ja kestab veel ootuspärane üleminekuaeg, mil segadust on rohkem.  

„…igasugune reform tahab mingit aega. Noh, praegu on olnud kaks aastat küll, eks ole. Aga 
neid reforme on siin ka pärast seda veel peale tulnud valdkonnale… loomulik, et mingi 
efektiivsus läheb väiksemaks.“ (poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Lisaks karjääriteenuste reformile on toimunud muid muudatusi Haridus- ja Teadusministeeriumi 
struktuuris ning loodud Haridus- ja Noorteamet. Seetõttu on mitu reformi käimas samaaegselt 
ning keeruline on eristada, millised mõjud, millise reformi tõttu aset leiavad.  

„selle karjääriteenuste reformi taustaks on ju ka toimunud meil Harno loomine ja HTM-i ja 
Harno vastutusalade selgem defineerimine.“ (poliitikakujundaja 2) 

Reformi positiivsete mõjudena nimetati süsteemi korrastamist ja juhtimise paranemist ning 
teenuste korralduse ja ressursside kasutuse efektiivsust:  

1. Töötukassa võimalust eri teenuseid ja sihtrühmi omavahel paremini sobitada.  

„Vast see ka, et teenust ikkagi on võimalik saada ühest uksest, kas tuleb nüüd täiskasvanud 
inimene või ka lapsed...“ (poliitika elluviimise kujundaja 3) 

2. Karjääriteenuste koostöökoja uuesti kokku kutsumist, mis peaks aitama osapoolte 
omavahelist tööjaotust parandada.  

„koostöökogu… lepime kokku ja see teenuse arendus käib nagu sellise võrgustiku kaudu. Et 
enne ta oli paratamatult ju mingisugused dubleerimised toimusid, et see noorte täiskasvanute 
osa ei, ei käinud nagu ühte jalga.“ (poliitikakujundaja 1) 

3. Loodetakse, et teenuste dubleerimist jääb vähemaks ja eri osapoolte karjäärinõustamine 
on paremini läbi mõeldud.  

„Positiivne või miks see reform läbi viidi, … on ju ikkagi, kuidas öelda, ressursid… nähti vajadust 
koondada ressursse, et tagada jätkusuutlikkus, et tasuta teenus oleks kättesaadav.“ (poliitika 
elluviija 2) 
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„Ehk siis karjääriteenuste süsteem oleks efektiivsem, selgem ja vähendaks siis erinevate 
teenuste sisulist dubleerimist.“ (poliitikakujundaja 2) 

Karjääriteenuste reformiga seotud probleemidena toodi välja pigem konkreetseid seni toiminud 
lahendusi, mille jätkumises ei oldud kindlad või mis olid ajutiselt reformi käigus aset leidnud. 
Probleemidena nimetati:  

• Rajaleidja keskustel oli toimiv koostöö koolidega, mis katkes ja kohati ei suudetud 
töötukassaga uuesti luua.  

„…selline kindel kontakt, kes alati appi tuli, see kadus ära. Loomulikult tekitab see segadust.“ 
(poliitika elluviimise kujundaja 1) 

• Rajaleidja veebiportaal koos ametite andmebaasiga oli hea infoallikas õpilastele ja 
õpetajatele, sellest tuntakse puudust. 

„…Rajaleidja veebileht, mis oli, just noortele, see põhiline ka karjääriinfoallikas ja kus oli ka 
see ametite andmebaas. Ma tean, et see ametite andmebaas on praegu üle vaatamisel ja seda 
tahetakse nii-öelda sellele uuele platvormile siduda, aga tegelikult on jäänud nagu mingiks 
ajaks nagu auk sisse, kus, kus tegelikult noorel ei olegi seda karjääriinfot veebist saada.“ 
(poliitika elluviija 1) 

„väga paljud õpetajad otsivad siiani alternatiivi Rajaleidja veebilehele, et kus on kõik see koht, 
kus on kõik need karjääriõppematerjalid koos, et sellist asja enam ei ole.“ (poliitika elluviimise 
kujundaja 1) 

• Seoses karjääriteenuste reformi ja hilisemate struktuurimuudatustega oli mitmeks aastaks 
häiritud karjääriõppe valdkonna arendamine.  

„Aga kui see ümber reorganiseeriti, siis see eriti koolide pool noh, minu hinnangul ja nagu ma 
olen ka saanud aru vestlustest erinevate kooli inimestega, et, et see, see osa nüüd jäänud 
natukene nagu vaeslapse ossa. Mitte et ta oleks üldse kunagi liiga hea olnud.“ (poliitika 
elluviija 3) 

Poliitika elluviijate arvates on problemaatiline nimetus „töötukassa“, mis võib noorte või 
pedagoogide jaoks vähendada soovi karjääriteenuseid kasutada.  

„Sest et noh, et seda töötukassa noh, sellest on ka palju räägitud, et sellel sõnal on juba natuke 
selline negatiivne varjund võib-olla, või noh, paljud nagu ei tea, et mis see töötu ikkagi on. 
Võib-olla see eelarvamus, et see on nende töötute jaoks.“ (poliitika elluviija 4) 

Samas rõhutas poliitikakujundaja, et noortega tegelemine aitab hoopis noortele tööturgu ja 
töötukassat tutvustada ning nii oskavad tänased noored vajadusel töötukassa poole lihtsamini 
pöörduda. 

„Kui, kui minu arust on see nagu müüt, et öelda, et see raskendab, justkui noor ei tahaks sinna 
tulla. Vastupidi, see suurendab just usaldust… sul on mingi koht, kuhu sa saad minna, proovida 
neid, ma ei tea, testi teha, saad esimese tunnetuse sellest nii-öelda töötukassast.“ 
(poliitikakujundaja 1) 
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Kokkuvõttes ollakse reformi eeliste ja positiivsete külgede välja toomisel pigem süsteemikesksed 
ja probleemide kirjeldamisel tuuakse välja konkreetseid varem eksisteerinud lahendusi, mille 
rakendumiseks on vaja aega, millega kõik intervjueeritavad ka nõustusid.  

 

 

Poliitikakujundajate ja -elluviijate intervjuudes peeti põhiliseks karjääriteenuste pakkumise 
probleemiks Eestis koolides süsteemse lähenemise puudumist karjääriõppele. Ideaalis 
arendatakse karjääri kujundamise oskusi kõigi ainete õppel ja töötukassa poolt pakutavad 
teenused on osa koolis kujundatud süsteemsest lähenemisest noorele. Nii intervjueeritud 
poliitikakujundajad kui elluviijad tõid välja, et enamasti sellist terviklikku lähenemist koolides 
pole ja töötukassa teenused on lihtsalt üks võimalus, mida noored saavad kasutada.  

„… seda tööd ei saa teha niimoodi, et üks karjäärinõustaja või karjääriinfospetsialist käib korra 
või paar aastas ja räägib ühe tunnise või pooleteisese loengu. Sest kui me mõtleme, kuidas 
õppeprotsess toimub, kuidas inimene omandab igasuguseid teadmisi-oskusi, siis ei käi selliselt, 
et ma käin nipsti teen ühe loengu ja siis on kõik saanud. … see ei ole piisav selleks, et inimestel 
kujuneks mingisugused teadmised ja oskused oma karjääri kujundamiseks. Kindlasti 
töötukassa teeb, mul selles osas ei ole otseselt etteheited, sest töötukassa ei saagi elada 
koolides. Aga see on just sellise haridusasutuse teema, et kuidas seal organiseerida asi 
niimoodi, et see oleks pidev ja läheks erinevatest kooliastmetest järk-järgult edasi.“ (poliitika 
elluviija 3) 

„… on koole, kes küsivad, et tulge, tehke meil teste, eks, aga see ei ole ju testide tegemine, ei 
ole karjääri nii-öelda teenuste üks nagu noh, ainuke eesmärk, eks. See on palju laiem ja palju 
sügavam pigem.“ (poliitikakujundaja 1) 

Karjääri kujundamise pädevuse arendamise süsteemsuse puudumine koolides ei ole otseselt 
seotud karjääriteenuste reformiga, sest reformi käigus ei muudetud koolide jaoks suures plaanis 
muud, kui seni Rajaleidjas olnud teenusepakkujad liikusid töötukassasse. Samas korraldatakse 
teenuse pakkumist töötukassas siiski mõnevõrra erinevalt. Poliitikakujundajate ja elluviijate 
intervjuudes toodi välja, et töötukassa tegutseb rohkem nö teenusepakkujana ja mitte koolidele 
süsteemse toe pakkujana, mida Rajaleidja osaliselt tegi. Selle tõttu võis 2019. aasta 
karjääriteenuste reform süvendada seda probleemi, et koolid ei suuda luua süsteemset 
karjääriteenuste pakkumist nagu tõi välja üks intervjueeritud poliitika elluviija. 

„karjääriõppel ei ole tegelikult sellist tugevat süsteemi ega tuge all, tegelikult on koolid selles 
osas väga-väga üksi ja ilma nii-öelda sellise teadmiste ja oskuste toetamiseta kui ka nii-öelda 
selle süsteemi oma kooli loomisel.“ (poliitika elluviija 1) 

Samas leiti, et reform tõi lihtsalt paremini esile vastutuse jaotuse ja selle, et süsteemse lahenduse 
karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks koolis peab välja arendama kool. 

„Reformi positiivne külg oli, et see nügis koole võtma rohkem vastutust või on endiselt nügimas 
koole võtma rohkem vastutust nende teenuste korraldamisel.“ (poliitikakujundaja 2) 



 POLIITIKAKUJUNDAJATE JA -ELLUVIIJATE INTERVJUUD | NOORTE KARJÄÄRITEENUSTE SÜSTEEMI TOIMIMINE 

  245 

Karjääri kujundamise pädevuse süsteemse lahenduse kirjeldamisel koolides toovad 
poliitikakujundajad kesksena välja lõimitud õppe, eraldi karjääriteemalise õppeaine olemasolu ei 
peeta nii tähtsaks.  

„Meie hinnangul ta peakski olema integreeritud ja et kui me räägime pädevuste kujundamisest, 
siis me teame uuringutest, et meil ei ole iga pädevuse arendamiseks vaja ühte eraldiseisvat 
õppeainet, vaid kõige mõjusamini toimivad need siis, kui need on erinevatesse õppeainetesse 
lõimitud ehk tal tekib terviklikum pilt, mida pädevus hõlmab ja siis see ka kinnistub tal.“ 
(poliitikakujundaja 2) 

Võimalike vahenditena koolide suunamiseks ja abistamiseks karjääri kujundamise pädevuse 
arendamisel on plaanis õppekavade arendamise käigus karjääri kujundamise pädevust rohkem 
esile tuua ning koolijuhte ja õpetajaid koolitada.  

„Nüüd tuleb uuest innovaatilisest hariduskäsitlusest lähtuv uus õppekava, kus on kirjas 
üldpädevused, karjääri kujundamise pädevus, enesejuhtimine, eneseanalüüs… Õpetajaskonna 
veenmine, aktiveerimine, suunamine, koolitamine nõuab ressursse, see on tuhandeid inimesi 
hõlmav sotsiaalne protsess, seda on keeruline juhtida, jah, aga sellele tuleb pöörata vähemalt 
sama palju tähelepanu kui sellele, et sinna õppekavasse saaksid nüüd kõige õigemad sõnad.“ 
(poliitika elluviimise kujundaja 1) 

Tegemist on keerulise teemaga, poliitikakujundajate tasandil nähakse, et ühelt poolt saab 
suurendada aineõpetajate oskusi karjääri kujundamise pädevusse panustamisel. Teisalt on 
oluline, et koolid näeksid teemat olulisemana. 

„Kui see hoiak oleks vastupidi, et las need Põhjasõja lahingud las jääda, aga peaasi, et nagu 
laps aru saaks, kuidas tuleb palgaläbirääkimisi pidada tulevase tööandjaga. Kui vat see hoiak 
oleks, mida õpetajaskonna ja koolijuhtide enamus, sinna tuleb jõuda.“ (poliitika elluviimise 
kujundaja 1) 

Ka praegu on aineõpetajatele pandud ootus karjääriteemasid oma õppeainesse lõimida, kuid 
poliitikakujundajate tasandil tunnetatakse, et neil ei puugi olla selleks vajalikke oskusi või 
motivatsiooni. Poliitika elluviimise kujundajad saavad omalt poolt pakkuda täiendkoolitusi ja 
juhendmaterjale, kuid valmisolek nende kasutamiseks peab tulema koolidest.  

„Õpetajaid saab koolitada, õpetajates saab aegamisi ärgitada huvi ja tahet saada koolitatud… 
See kõik võtab aega, see on töö inimestega see on töö tuhandete inimestega, keda ei saa 
sundida, sest et koole haldavad kohalikud omavalitsused ja noh, keskvalitsus, ehk siis, mida 
oleme meie, meie saame ainult veenda ja pakkuda.“ (poliitika elluviimise kujundaja 1) 

Tulevikus on oluline ka õpetajakoolituses karjääriteemadele rohkem rõhku panna, et uued 
õpetajad oskaksid õpilasi rohkem toetada.  

„Et see [karjääri kujundamise pädevuse arendamine] peaks ilmtingimata olema kohustuslik 
aine õpetajakoolituses. See teema ja kuidas seda siis läbivalt oma aines sisse viia.“ (poliitika 
elluviija 3) 

Veel ühe olulise teemana tõid poliitikakujundajad välja õpitulemuste hindamise karjääri 
kujundamise pädevuse arendamise kontekstis.  
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„Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ütleb, et nad peavad tagama nagu karjääriõppe, -
nõustamise ja karjääriinfo kättesaamise, siis see võib tegelikkuses tähendada läbimõtlemata 
tegevust. See võib-olla, ma ei tea, mõne ülikooli flaierite toomine kooli. Põhimõtteliselt sellel 
ei ole mingit mahulist mõõtu.“ (poliitikakujundaja 2) 

Plaanis on arendada karjääri kujundamise oskuste mõõtmise viise, mis aitaks noortel rohkem 
ennast ja saadud kogemusi analüüsida ning aineõpetajatel hinnata noorte edasijõudmist.  

„karjääriõppe osas vajab selgemat arendustööd sihuke karjääri kujundamise oskuste 
hindamine just õpitulemuste kaudu, ehk siis kuidas me päriselt veendume selles, et mingid 
oskused on, on omandatud, siin on olnud mõtteid, kas seda saab teha mõne õpimapi kaudu, 
mis koosneb erinevatest komponentidest, et me veenduksime, et nende erinevate külastuste ja 
õppetöö tulemusena toimuks ka selle õpilase mõttetöö sinna juurde eneseanalüüs, mis on 
tegelikult peaaegu et primaarne osa kogu selles protsessis.“ (poliitikakujundaja 2) 

Sellised muutused on aga keerulised, sest aineõpetajad peaksid oma õppe teistmoodi üles 
ehitama ja palju rohkem tagasisidestama, et rohkem toetada karjäärivalikute tegemist.  

„Õppekavas puuduvad praegu õpitulemused, mis oleks sellega seotud, et ma jõuan iseenda 
karjääriotsuseni...viima tagasisidestavale ehk hinnatavale kujule...siis õpetaja peab ka jõudma 
selleni, et ta hindab seda pädevust iga õppeaine raames.. see on väga suur töö ja nad peavad 
oma praktikat muutma.“ (poliitikakujundaja 2) 

Veel ühe lahendusena süsteemseks karjääri kujundamise pädevuse arendamiseks, millele on 
planeeritud riiklik rahaline tugi, näevad poliitikakujundajad karjääriga seotud teemade käsitlemist 
ettevõtlikkuspädevuse võtmes. See võimaldab ühtlasi „Edu ja Tegu“ programmi rahastust 
kasutada karjääriõppe arendamiseks. Ettevõtlikkuse ja karjääri kujundamise oskuste arendamisel 
on suur ühisosa, eneseanalüüsi, eesmärgistamist ja elluviimist on vaja mõlemas. Hetkel on 
kutsehariduses kasutatavaid materjale juba uuendatud ning plaanis on järgmisena keskenduda 
üldhariduskoolidele.  

„ettevõtluse ja karjääriõppe vaheline piir on tegelikult teoreetiline. Ehk siis, kui me räägime 
ettevõtlusõppeprogrammist, räägime suurest hulgast eurorahast, mis on mõeldud 
nendesamade pädevuste arendamiseks noortes inimestes. ... ettevõtlusõppe programmi 
ressursside kasutamine muutub efektiivsemaks, ehk siis kasutegur on tõusnud.“ (poliitika 
elluviimise kujundaja 1) 

„Ja kui varasemalt on see ettevõtlusõppe programm keskendunud ainult ettevõtlikkusele, 
ettevõtlusele, siis 2021-23 oleme teadlikult lisanud sinna juurde ka selle nii-öelda karjääriõppe 
komponendi, kuna seal on hästi palju kattuvaid alapädevusi.“ (poliitikakujundaja 2) 

Poliitika elluviijatest väljendas mitu intervjueeritut kahtlusi, et ettevõtlusõppe ja karjääriõppe 
koondamine koolide ja õpilaste olukorda ei paranda.  

„Kas see suund, et seda [karjääriõpet] omakorda siis lõimitakse ettevõtlusõppega. Jälle tundub, 
et kuidas öelda, Suur Peeter sööb ära Väikese Peetri. See lahustumise efekt on praegu selline, 
mis võib olla ei ole pluss.“ (poliitika elluviija 2) 
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Nad leidsid, et sel teemal oleks vaja eri osapoolte kaasamist ja arutelu, et midagi olulist 
karjääriõppes kaduma ei läheks kui sellest räägitakse edaspidi ettevõtlikkuse arendamise 
kontekstis.  

„…on koolkond, kes ütleb, et ettevõtlusõpe teeb täpselt sama asja, mis karjääriõpe, aga on neid, 
kes ütlevad, et ei ole. Jällegi üks temaatika, mis on läbi rääkimata ja osapooli kaasamata… seal 
on kindlasti ühendamise kohti… aga mitte nii, et vahetame nime ära ja siis ütleme, et see töö 
saab niikuinii tehtud ja siis no umbes mingite programmiindikaatorite eesmärkide tasandil 
panna, et tehtud.” (poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Õppematerjalide loomine ja uuendamine on seoses ümberkorraldustega jäänud tahaplaanile. 

 „mis kindlasti on nagu ajale jalgu jäänud, on need karjääriõppematerjalide koolidele 
pakutavad materjalid, et seal on suur tühimik. No lihtsalt need on vananenud.“ (poliitika 
elluviimise kujundaja 2) 

 Ühe võimalusena nähakse „Edu ja Tegu“ programmi vahendite kasutamist karjääriõppe 
materjalide arenduseks.  

„Ja see "Edu ja Tegu" programm annab head võimalused nagu metoodiliseks arenduseks just 
needsamad käsiraamatud, õppevarad ja koolitusüritused, mis siis tegelikult selle Rajaleidjate 
võrgustiku kadumisega nagu HTM-i Harno vastutusalas jäid nagu õhemaks.“ (poliitika 
elluviimise kujundaja 1) 

Oluliseks sihtgrupiks, kes vajaks poliitikakujundajate hinnangul tulevikus rohkem tähelepanu, on 
haridusliku erivajadusega (HEV) noored. Neid toetavad endiselt Rajaleidjate keskused läbi 
õppenõustamise, aga oluline on ka töötukassa poolne tugi.  

„Et siis, siis HEV laste jaoks tegelikult enne oli nagu üks koht, siis nüüd on ikkagi kaks kohta, 
et pigem nagu läks HEV laste jaoks asi nagu sihukeseks keerulisemaks.“ (poliitikakujundaja 2) 

Nad vajavad enamasti juba õpingute ajal (üldharidus- või kutsekoolis) mahukamat 
karjäärinõustamist.  

„Ja me oleme võib-olla eelmisel aastal neid diskussioone pidanud üldse, et HEV õpilaste 
toetamine, et kuidas nende see koolist tööle liikumise see link peaks olema. Et noh praktikas 
nad, eks ju, kukuvad koolist välja, siis kui nad saavad alles selle vähenenud töövõime, siis nad 
on alles töötukassa vaatepildis. Et võib-olla see karjääriteenus võikski olla mingisugune link, 
kes ta juba siis sinna töömaailma nagu suunab sujuvamalt üle.“ (poliitikakujundaja 1) 

Samuti rõhutati, et HEV noorte vanemad peaksid saama nõustamist enda laste paremaks 
toetamiseks karjäärivalikute tegemisel. 

„haridusliku erivajadusega õppijad on, ja nende vanemad on kindlasti üks grupp, kes vajab 
endiselt ka nagu karjäärialast tuge.“ (poliitikakujundaja 2) 

Ülikoolides õppivaid noori karjääriteenuste reform oluliselt ei puudutanud. Antud uuringu raames 
intervjueeriti Tartu Ülikooli esindajaid, kes tõid välja, et ressurssi võiks rohkem olla, aga enamjaolt 
süsteem toimib.  
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„Et Tartu Ülikoolis on ütleme 13 600 millegagi tudengit ja meil on kaks karjäärinõustajat. Ja 
tegelikult on meil hästi, kui vaadata kõrgkoole üldse Eestis.“ (poliitika elluviija 1) 

Tudengitel on võimalik saada Tartu Ülikoolis karjäärinõustamist või pöörduda töötukassasse, 
lisaks õppida karjääriteemalisi valikaineid ning üha enam lõimitakse ka karjääri kujundamise 
pädevuse arendamist üldainetesse.  

„Üks, mida Tartu Ülikool on nüüd paar aastat teinud, on see, et vaadatakse, et õppeained 
sisaldaksid ka üldoskusi ja üldoskuste all praegu siis mõõdetakse, vaadatakse õpioskusi, 
ettevõtlusoskusi ja karjääri kujundamise oskusi ja digioskused on siis nagu eraldi, eraldi 
pädevusena… Ja siis on ka noh, ütleme, eraldi on ka konkreetseid, selliseid, võib-olla 
karjääriteemalisi vaba- või valikaineid.“ (poliitika elluviija 1) 

 

Koolide ja töötukassa koostöös rõhutati järgmisi väljakutseid:  

• Kui kool ei toeta noort omalt poolt, siis on ühekordsest karjäärinõustamisest vähe kasu.  

„Igaühele on arvestatud üks tund individuaalset nõustamist ja sellega peaks ta tegema elutee 
valiku. See on ebanormaalselt püstitatud ülesanne." (poliitikakujundaja 2) 

• Isegi kui noor tunneb, et ta vajaks pikemat nõustamist, siis ta ise ei pöördu töötukassa 
poole lisakonsultatsiooniks. 

„ühest korrast ei pruugi nagu piisata ja näiteks põhikooli lõpuastmes õppija ikkagi ei ole nii 
iseseisev, alati, et ta nagu läheks korduvalt ennast siis sinna nõustamisteenusele“ 
(poliitikakujundaja 2) 

• Oluliseks peeti, et tulevikus oleks koolidel selgem arusaam, millistel teemadel ja millisele 
vanusele nad töötukassast teenust tellida saavad ja kuidas see sobitub nende enda 
pakutavaga.  

„… et mis on sobilik kooliõpilasele vastavalt erinevatele vanuseastmetele, et see oleks kokku 
lepitud. Et tõesti koolidel oleks … teada, mida ja missugusele vanuseastmele on vajalik 
rääkida.” (poliitika elluviimise kujundaja 3) 

Lisaks on tähtis, et karjäärispetsialistid suudavad materjali noortele sobival viisil edasi 
anda ja kohandada oma lähenemist sõltuvalt õpilaste vanusest.  

„Üks asi on see, kuidas seda teha nooremas vanuseklassis ja kuidas gümnaasiumis.“ (poliitika 
elluviimise kujundaja 3) 

• Kui koolis ei ole karjääriteemade eest vastutavat isikut, siis on töötukassal raske leida 
sobivat kontakti, kelle kaudu koolile läheneda. 

„…kui informatsioon liigub juhtkonna kaudu, siis see võib sinna aeg-ajalt ka seisma jääda. Kui 
oleks selline süsteem, et on teada karjääriteenuste eest vastutav inimene, et temaga siis juba 
täpsemalt kokku leppida.“ (poliitika elluviimise kujundaja 3) 

Nii suhtluse lihtsustamiseks kui ka sisulise koostöö mõttes soovitakse, et igas koolis 
lepitaks kokku karjääriteenuste eest vastutav inimene.  
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„et kooli tasandil oleks inimene, kes tegeleb selle valdkonna koordineerimisega ja võib-olla ka 
täiesti noh, siis nii-öelda karjääriõppe õpetaja.“ (poliitika elluviija 3) 

Esimesed kolm punkti toodi välja analoogselt ka koolide juhtumiuuringutes, samas kui neljanda 
punktiga seoses tunnetati mõnes koolis probleemina töötukassa töötajate suurt kaadrivoolavust, 
mistõttu ei ole koolidel töötukassast kindlat kontkatisikut.  

 

Poliitika elluviijad rõhutasid koolide ja ettevõtjate koostöö olulisust, et anda noortele parem 
karjäärivaliku oskus ja ülevaade töömaailmas toimuvast.  

„Et ühiselt kokkupuude reaalse töömaailma tihti kooliajal on selline väga väike ja on palju 
selliseid valdkondi, mida noored noh, neil ei olegi kokkupuudet, nad ei ole kunagi näinud, ei 
tea, ei oskagi valida selle tõttu.“ (poliitika elluviija 4) 

Poliitika elluviijad tõid välja, et koolid teevad palju ühekordseid õppekäike ettevõtetesse, kuid ei 
lähene koostööle süsteemselt ega seosta külastusi õppekava ning karjääri kujundamise pädevuse 
arendamisega.  

„Hästi palju ma olen kuulnud, et koolid kuidagi ei oska eesmärgistada, et lihtsalt tullakse sellise 
natuke suvalise koostöösooviga, et nad ise pole läbi mõelnud. Lihtsalt, et tahame teile külla 
tulla… Tegelikult võiks koolid ka nagu pikemaajalisi plaane mõelda, kuidas seda ettevõtetega 
koostööd teha… koostöös ettevõtetega täitsa välja töötanud mingisuguseid valikaineid, või 
mingeid selliseid pikemaajalisi õppeprogramme.“ (poliitika elluviija 4) 

Ettevõtetel on pigem koostöö kutse- ja kõrgkoolidega, vähem üldhariduskoolidega. Noored aga 
teevad esmased valikud juba põhikoolis ning ei oskagi valida valdkonda, millega neil 
kokkupuudet pole olnud. Seega on oluline põhikoolide ja ettevõtjate koostöö suurendamine.  

„kutsekoolidega ja kõrgkoolidega tehakse koostööd, võetaksegi praktikante ja seal nähaksegi 
võib-olla seda kiiremat kasvu. Aga üldhariduskoolidega seda tihtilugu veel ei osata näha, et 
nii mõelda. Tegelikult tuleks juba varem alustada, sest noored teevad oma esmased valikud 
juba seal üheksanda klassi lõpus. Ja siis võib-olla kui nad need esimesed valikud on teinud ja 
sinu valdkonda ei ole valinud, mis sa siis teed, siis ümber veenda on keerulisem.“ (poliitika 
elluviija 4)  

Tööandjate katusorganisatsioonide hinnangul on tööandjate ja koolide omavahelises koostöös ja 
suhtluses samuti arenguruumi. Tööandjate vaates on keeruline kiiresti reageerida koolide soovile 
kui nad lühikese etteteatamisega soovivad kindlal päeval neid kaasata.  

„Või siis noh, koolide poolt ka selline paindlikkus, et näiteks see, et kui pöördutakse ettevõtete 
poolele koostöösooviga, siis noh, käiakse välja näiteks üks mingi konkreetne aeg ja see on ka 
tihti niimoodi, et noh, lühikese etteteatamisega, aga võib-olla see aeg näiteks see vorm, kui 
ettevõttele ei sobi, siis kohe nagu loobutakse sellest koostöö planeerimisest.“ (poliitika elluviija 
4) 

Nad rõhutasid, et hea tulemuse saavutamiseks on oluline koostööd eesmärgistada ja pikema aja 
jooksul viljeleda.  
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„tehakse niisuguseid nagu lühiajalisi sutsakaid, mis ongi näiteks mingisugune üks õppekäik kui 
kuskil ekskursioon aasta jooksul ja siis see peaks nagu justkui kõik olema. Aga ei ole nagu 
sihukest nagu ühtset süsteemi või pikemaajalist plaani mõeldud, et kuidas see kogu see asi 
nagu kokku hakkaks mängima siis terve nii-öelda õppeprogrammi jooksul.“ (poliitika elluviija 
4) 

Koostööd võivad ka takistada erinevad hoiakud. Näiteks ei soovivat osad põhikoolid kutsehariduse 
tutvustamist.  

„Üsna palju on kurtmist olnud selle üle, et tahaks küll minna põhikoolidele rääkima näiteks 
mingite ettevõtete tegevustest, aga et sealhulgas nagu suunata justkui nagu nii-öelda 
kutsevalikut kutsehariduse suunal, kuid noh, pigem näevad koolijuhid või õpetajad oma laste 
tulevikku läbi gümnaasiumihariduse ja ei taheta siis mitte niisuguseid aktiviteete tööandjate 
suunas nii väga nagu sisse lasta.“ (poliitika elluviija 5) 

Lisaks puudub tööandjatel pedagoogiline kompetents, mistõttu osad pelgavad näiteks põhikooli 
noortele esinemist.  

„Siis on ka neid, kes ütlevad, et teeks küll midagi, aga noh, ei oska, et mis ma nende lastega 
peale hakkan, et just noh, et nagu ei ole…pedagoogilisi oskusi.“ (poliitika elluviija 4) 

Kokkuvõttes peetakse igal tasandil tööandjatega koostööd väga oluliseks. Üldhariduskoolide 
vajakajäämisena nähakse süsteemse lähenemise puudumist tööandjatega koostööle ja tööandjate 
poolelt vähest huvi üldhariduskoolidega koostöö vastu. Kuna vahetu kasu üldhariduskoolidega 
koostööst on vähene, siis eeldab see tööandjatelt laiemat ja pikemat vaadet.  

 

Täiskasvanute karjääriteenuseid reform ei puudutanud ja sellele sihtrühmale ei nähta väga suuri 
muutuste vajadusi ega vajakajäämisi. Positiivsena mainiti, et täiskasvanutele on loodud 
võimalused karjäärialast tuge saada nii töötukassas kui ka üha enam kättesaadav eraturul 
tegutsevate karjäärinõustajate ja kootside (coach) näol.  

„Mis on veel võib-olla positiivne, et on, et turul on ka nii-öelda selliseid erasektori teenuse 
pakkujaid. Et nii-öelda inimesel on valikud, kuhu tegelikult nagu pöörduda.“ (poliitika elluviija 
1) 

Töötavatel täiskasvanutel toodi välja, et kuigi teenuseid on üha rohkem reklaamitud, väga paljud 
siiski ei oska või ei taha töötukassa poole pöörduda, kuigi nad planeerivad näiteks karjääripööret.  

„Töötavate inimeste selline usk ja kõik see, et minna töötukassasse oma karjääri kujundamiseks 
abi saama, ma ei ole kuulnud, et sealt tuleks väga suurt hüpet. Uksed on lahti, võimalused on 
loodud, selles mõttes on hea. Aga kas siis inimesed ka tulevad ja kas nad tulevad piisavalt, et 
seda mitte.“ (poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Mõnel inimesel võib olla hirm, et ta on nii-öelda „süsteemis kirjas“ ja kuhugile jääb märk maha, 
et ta on pöördunud töötukassasse.  
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„töötukassas käies sa ikkagi oled andmebaasis… sinu andmed, sinu lugu. See sisu, mis 
karjäärinõustamise kokkuvõtte teed, see on põhimõtteliselt küll nii-öelda konfidentsiaalne, aga 
samas ikkagi kättesaadav teatud inimestele teatud eesmärkidel.“ (poliitika elluviija 2) 

Poliitika elluviijad leidsid, et nii era- kui avalikus sektorist leiab erineva kvaliteediga 
karjäärinõustamist. Peeti võimalikus, et töötukassa teenuste kvaliteet on veidi langenud, sest 
hiljuti on palgatud palju uusi töötajaid, kellest osa on veel kogenematud.  

„kui sa lähed erasektorisse, siis sa pead suhteliselt valmis spetsialist olema. Näiteks praegu ka 
töötukassa võtab endale ju, see tööpõld on järjest laiemaks läinud karjäärispetsialistidel. Ta 
võtab inimesi, kellel ei ole võib-olla veel eriti ettevalmistust ega ka kogemust. Nii et 
töötukassasüsteemis praegu, kes on kõige suurem süsteem, mis pakub neid teenuseid, on 
kindlasti spetsialiste, kes on veel väga algajad ja kelle tase, tõenäoliselt ei küüni veel eriti, et 
veel oma töö osa alguses, seal on ilmselgelt ka see spetsialistide kvaliteedi kõikuvus.“ (poliitika 
elluviija 3) 

Seoses riiklike piirangutega Covid epideemia ajal on oluliselt kasvanud veebinõustamise osakaal, 
mis kindlasti on mõjutanud teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti tööealise elanikkonna jaoks. 
Mõne jaoks võib olla veebinõustamine eelsitatud vorm, kuid teiste jaoks hoopis takistus.  

„… see pandeemia siis võib-olla selle kaasa toonud, et väga palju liikunud internetti ja 
veebivahendusele… loob noorte vaates võib-olla sellist paindlikkust rohkem või võimalusi 
teenustest osa saada…. Ja teised sihtrühmad, kes võib-olla ei ole nii valmis või vajavad vahetut 
kontakti.“ (poliitika elluviija 2) 

Sarnaselt tööandjaile tuli ühena teemana poliitikakujundajate intervjuudest välja töötute ümber- 
ja täiendõppe kvaliteedi hindamise vajadus., Leiti, et töötukassa tellimusel tehakse palju 
täiendkoolitusi, kuid nende sisukuse ja kasulikkuse hindamisele pole piisavalt rõhku pandud.  

„Töötukassa tellib väga suurel hulgal erinevaid koolitusi, aga tänane süsteem on see, et sisu, 
kvaliteeti ei hinnata nendel koolitustel nii palju… süsteem laiemalt toimima panna, … 
täiendkoolitused, mis pakutaks, oleksid võimalikult kvaliteetsed… saaksid nende vahendite 
eest, mis sa oled sinna panustanud ka vastava sisu.“ (poliitikakujundaja 2) 

Poliitikakujundajate ja elluviijate intervjuudes mainiti veel mõningaid sihtrühmi, kellele peaks 
töötukassa tulevikus rohkem tähelepanu pöörama. Kuna tegemist on kasvavate sihtrühmadega, 
kelle tööle aitamine on nii või naa töötukassa ülesannete hulgas, siis peavad neile sihtrühmadele 
sobival moel ka karjääriteenused töötukassas arenema:  

• Töötavad inimesed, kes vajavad täiend- või ümberõpet 

„… täiskasvanud ja madala haridusega või sellist oskuste jõulist täiend- ja ümberõpet vajavad 
inimesed on võib-olla kõrvale jäänud.“ (poliitikakujundaja 1) 

• Eestisse tööle tulevate välismaiste spetsialistide perekonnad 

„me tahame ju sisse tuua riigina neid tarku päid, aga nendega on ka kaasas perekonnad. Kuidas 
nemad siis siin kohanevad… see peaks samamoodi olema seal keskse karjäärispetsi laua peal.“ 
(poliitika elluviimise kujundaja 2) 
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• Inimesed, kes on pikalt välismaal töötanud või õppinud ning soovivad nüüd tagasi 
pöörduda 

„Keegi läheb mingisse tippülikooli kuskile USA-sse, mis ta sellega pihta hakkab, selle 
lõputunnistusega lõpuks, mis tal variandid on Eestisse tagasi tulles, mis variandid tal on seal 
edasi tegutsedes.“ (Poliitika elluviimise kujundaja 2) 

• Vähenenud töövõimega inimesed 

„nii-öelda vähenenud töövõimega inimesed, mille osas peaks nagu rohkem tähelepanu 
pöörama.“ (poliitikakujundaja 1) 

• Lapsevanemad (et nad saaksid lapsi paremini toetada) 

„lapsevanemad peaksid olema ka töötukassa vaate sihtrühm. Kes siis on ühed võtmeisikud oma 
laste karjääri teekonna toetamisel.“ (poliitika elluviija 2) 

Kokkuvõttes leiti, et tulevikus tuleks töötukassas rohkem tähelepanu pöörata täiendõppe 
kvaliteedi hindamisele. Lisaks on oluline jälgida, et kõik olulised sihtrühmad saaksid nõustamist 
ning tuleks jätkata täiskasvanutele teenuste tutvustamisega. 

 

Intervjueeritud tõid välja mitmeid süsteemseid vajakajäämisi, eelkõige karjäärispetsialistide 
puudust, nende väljaõppe arendamise vajadust ning võimalusi spetsialiseerumiseks.  

Tehti ka ettepanek üle vaadata töötukassa karjääriinfo ja karjäärinõustamise teenuse eristamise 
vajadus kuna tehnoloogia kasutamine on neid muutnud üksteisele sarnasemaks ning klientide 
jaoks ei ole need tihti eristatavad.  

„Töötukassas on väga selgelt struktuur, infospetsialistid ja nõustajad… tegelikult on nii, et kui 
infospets hakkab mingit infot jagama, ta peab ikkagi esmast nõustamist tegema. Ja samamoodi 
üks karjäärinõustaja ei saa öelda, et ups nii, nüüd me lähme arvutisse, ma tõstan käpad püsti 
ja mina enam ei aita, on ju. Et või mine kuskile mujale. Et üldiselt maailm läheb selles suunas, 
et, et saaks ühest kohast võimalikult laiapõhjalise teenuse kätte.“ (poliitika elluviimise 
kujundaja 2) 

 

Spetsialistide puudust ja kaadri voolavust märgiti probleemina nii töötukassa 
karjäärispetsialistide seas kui koolides töötavate karjääriõpetuse õpetajate ja 
karjäärikoordinaatorite seas. Viimastel ei ole alati probleemiks mitte inimeste puudumine, vaid 
vastava ametikoha puudumine või vastutaja vahetumine koolis, mis omakorda seondub raha 
puudusega ja teema tähtsustamisega koolihariduses. Lisaks inimeste puudusele märgiti 
probleemina olemasolevate spetsialistide ja õpetajate oskuste ning teadmiste puudujääki ja 
vajadust täiendkoolituste järele.  

Poliitika elluviijad tõid välja, et noortega tegelevaid spetsialistide ja koolidele pakutava 
nõustamise mahud peale reformi on väiksemad kui enne.  
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„Kui panna kokku need enne töötukassas olnud karjäärispetsialistid ja Rajaleidja spetsialistid, 
siis need arvud ei jäänud spetsialistide osas samaks, vaid see arv ikkagi vähenes.“ (poliitika 
elluviija 1) 

Lisaks enamik nendest inimestest, kes Rajaleidjast läksid töötukassasse ei tööta enam seal.  

„No mis minule oli päris kurb kuulda mõned nädalad tagasi ühe koolituse ajal, keegi tegi seal 
statistikat selle töötajate voolavuse teemal, et kui umbes 70 karjäärispetsi läks Rajaleidjast 
töötukassasse tööle, siis oli mingi paarkümmend neid alles jäänud nüüd selle paari aastaga.“ 
(poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Leiti, et töötukassas ja mujalgi võiks karjäärispetsialiste olla veel rohkem, sest nii noored kui 
täiskasvanud võiksid saada nõustamist enne kui neil on tekkinud töö või õpingutega seotud 
probleemid.  

„…seda hirmu, et meil kuskil üle oleks planeeritud, seda küll ei ole. Noh rääkimata sellest, et 
see peaks kõik olema selline ennetav töö, on ju, et see sama koolides oleksid inimesed, kes 
ennetavalt neid oskusi arendaks, et see ei peaks olema, et sekkuma siis, kui tal on nagu häda.“ 
(poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Paljudes koolides pole õpilaste karjääri kujundamise valdkonnas vastutavaid inimesi või on neil 
selleks liiga vähe aega ette nähtud.  

„Aga nii nagu tihti lisaülesannetega on, siis see hajub. Konkreetset vastutajat ei ole.“ (poliitika 
elluviija 3) 

Lisaks on probleemiks karjäärikoordinaatorite ja karjääriõpetuse õpetajate tihe vahetumine 
koolides.  

„Ja väga paljud inimesed vahetuvad, nii karjäärikoordinaatorid ka karjääriõpetuse õpetajad, kus 
see üldse eraldi on.“ (poliitika elluviija 2) 

Koolide ressursid on piiratud ning eripedagoogide ja psühholoogide palkamine tundub olulisem 
kui karjäärikoordinaatorite leidmine.  

„siis nad teevad sealt mingeid valikuid, et kas nad võtavad tööle siis selle psühholoogi, võtavad 
mingi eripedagoogi, kes praegu on väga nagu nii-öelda popp asi, et eripedagooge on väga 
palju vaja… see on väga vajalik, aga see on ikkagi suunatud neile, kes täna ei saa koolis 
hakkama. Aga see ei ole suunatud sellisele, et karjääri planeerimine on nagu tulevikku 
suunatud ja sihuke ennetav töö rohkem, et meil, et me saaksimegi ise hakkama.“ (poliitika 
elluviimise kujundaja 2) 

Poliitika elluviijad rõhutasid ka, et karjäärispetsialistide väljaõpe on liiga killustatud. Võimalik on 
võtta täiendõppemooduleid ja asutuse siseselt väljaõpet korraldada. Eraldi õppekava olemasolu, 
kus kõik vajalikud teemad läbitaks süsteemselt, aitaks väljaõppe kvaliteeti tõsta .  

„väljaõpe jääb nagu selle organisatsiooni või ettevõtte siseseks. Et, et see on nii-öelda oma siis 
mingi baashariduse eelnevate kogemuste põhiselt saad nagu alustada karjäärispetsialistina ja 
tegelikult siis nii-öelda töö käigus hakkad alles õppimas selle töö spetsiifikat. Ja kui sa ei ole 
kuskil nii öelda tööl, siis tegelikult Sul neid iseõppimise võimalusi on nagu väga vähe… sellist 
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nagu süsteemset põhjalikku väljaõpet on raske leida kui sa tahaksid alustada 
karjäärispetsialistina, kui sa juba ei tööta kuskil.“ (poliitika elluviija 1) 

 

Intervjuudest selgus, et puudub terviklik ülevaade karjääriteenuste sihtrühmade tegelikust 
suurusest ning asutuste ülene kokkulepe sihtrühmade prioriteetidest.  

„kus on need kvaliteedi kitsaskohad või kui palju see katmata vajadused siis mul täna on väga 
raske öelda“ (poliitikakujundaja 1) 

„… mis on need võtmesihtrühmad, kellele töötukassa kindlasti peaks head ja nii-öelda tasuta 
teenust pakkuma ja kus on võib-olla see koht, kus mitmekesisus rikastab.“ (poliitika elluviija 2) 

Ühelt poolt võib öelda, et kõik inimesed võiksid vajada karjääriteenuseid. Samas inimeste 
valmidust pöörduda abi saamiseks avaliku sektoris tegutseva karjäärinõustaja poole on oluliselt 
keerulisem välja uurida. 

„Meil ei ole ju täna sellist väga head analüütikat all, palju see potentsiaalne sihtrühm on. Kui 
me ise räägime Koostöökogus, et meil on sihtrühm noored, siis me teame palju noori 
mingisuguseid teenuseid saanud inimeste järgi, aga palju teenuse vajadus on, palju täna 
rahuldamata vajadus on? Öelda, et ressurssi on nüüd puudu, siis tegelikult seda analüütikat 
meil ju ei ole.“ (poliitikakujundaja 1) 

Ühe murekohana tõid poliitika elluviijad veel välja, et karjäärispetsialistidel ei ole võimalik enam 
nii hästi spetsialiseeruda, eriti maakondades, kus töötukassa meeskond on väiksem.  

„Üldistamata sihtrühmi, on see miinus, et enne ikkagi olid heas mõttes nagu jagatud rollid. 
Nüüd on need kokku lükatud, et see kindlasti on väljakutse nii karjäärispetsialistile, me ikkagi 
räägime kvaliteetsest teenusest ja teiselt poolt ilmselt siin tekib konkurents spetsialistide 
ajale.“ (poliitika elluviija 2) 

Nende arvates ei ole võimalik ühtemoodi hästi kõikide sihtgruppide nõustamist osata.  

„Mina jätkuvalt leian, et karjäärispetsidel on nii vastutusrikas valdkond, et kõik need teadmised, 
mis neil peavad olemas olema, eks ole, alates haridussüsteemist, tunda, ma ei tea, kõiki 
ameteid ja noh, mõista maailma ja, ja suhteid ja seda tehnoloogia poolt, et, et see on ühele 
praktikule nagu hästi väljakutsuv, et ta nii palju peab teadma, et nagu mingit spetsialiseerumist 
on vaja.“ (poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Poliitikakujundajad tõid välja vajadust nõustajate pedagoogilisi oskusi arendada, et põhi- ja 
gümnaasiumiealiste nooretele efektiivselt lähendada.  

„Et, et siin ka nende karjäärinõustajate kutsestandardi uurimise analüüsist tuli välja on ju, et 
tunnetatakse, et siin oleks vaja rohkem nagu pedagoogilist… kompetentsi juurde tuua, et, et 
saaks ikkagi kõik sihtgrupid kaetud.“ (poliitikakujundaja 2) 

Poliitika elluviijad soovitasid paremini läbi mõelda, et millised sihtrühmad peaksid rohkem 
töötukassa nõustamist saama.  
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„mis on need võtmesihtrühmad, kellele töötukassa kindlasti peaks head ja nii-öelda tasuta 
teenust pakkuma ja kus on võib-olla see koht, kus noh, on see mitmekesisus rikastab ütleme, 
et kus, nagu see kättesaadavus noh, a la töötavale täiskasvanu näiteks ongi nagu erinev... 
peaasi, et nii öelda võtmesihtrühmad, siis kindlasti avalikku teenust pakkujalt ka piisaval 
hulgal saaks.“ (poliitika elluviija 2) 

Nad tõid ka välja, et kui noortega rohkem tegeleda, siis ideaalis peaks neil hiljem olema väiksem 
tõenäosus töötuks jääda ja mahukat tuge vajada.  

„mida rohkem pakkuda teenust noortele, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekoolinoortele, seda 
teadlikumad meie noored on ja tegelikult seda vähem nad võivad hiljem vajada töötukassa 
tugiteenuseid.“ (poliitika elluviija 1) 

Kokkuvõttes peeti vajalikuks karjäärispetsialiste rohkem ja süsteemsemalt välja koolitada, 
seejuures parandada ka noortega tegelejate pedagoogilisi oskusi. Koolides on karjääriõpetuse 
puudus karjääriõpetuse õpetajatest ja karjäärikoordinaatoritest. Poliitika elluviijad soovitasid 
paremini läbi mõelda, millised sihtrühmad peaksid rohkem töötukassa nõustamist saama.  

 

 

Nii poliitikakujundajad kui elluviijad leidsid, et asutuste vaheline koostöö suures plaanis toimib. 

„Mulle tundub, et kõigiga, keda ma nimetasin, on tegelikult koostöö hästi sujunud, et see on 
nagu vastastikune.“ (poliitika elluviija 1) 

„Paljud suhted on, on selles mõttes nagu inimeste pidised, et kellega on hea koostöösuhe olnud, 
siis see on läinud asutusest asutusse edasi. Aga ma ei saa ka midagi öelda, et, et uued inimesed, 
kes on peale tulnud, et oleks kellegagi olnud raske koostööd teha.“ (poliitika elluviija 3) 

Poliitika elluviijad mainisid ühe takistusena enda ajapuudust ja töökorraldust, mis ei võimalda 
kõigis soovitud teemades piisavalt kaasa rääkida. 

„Ei ole otseselt mina viimastel aastatel kogenud, et oleks koostöös nagu takistusi, et see, see 
takistus võibki olla pigem see enda võib-olla aja ja ressursi puudumine, et alati ei ole kerge 
nagu kõikides asjades kaasa lüüa.“ (poliitika elluviija 1) 

Poliitika elluviijate arvates on probleemiks, et kui valdkonda tuleb tööle uus inimene, siis on tal 
raske valdkonnas orienteeruda. Tal pole võimalik kompaktselt saada infot, et kes mille eest 
karjääriteenuste arendamisel ja pakkumisel vastutab ja kelle poole ta mingi koostööküsimuses 
peaks pöörduma.  

„Mõned sellised kokku sõlmimata kohad, üks on see töötukassa karjääriinfo vastutuse jaotuse 
täpne noh, üksipulgi teie teete seda, meie teeme seda ja ka siis, kui inimesed vahetuvad, et ei 
ole, et [isikutepõhine], et on lihtsalt süsteemselt teada, et kus see koostöökokkupuude on.“ 
(poliitika elluviimise kujundaja 1) 

„Aga mis puutub seda koostööd, siis mina ütleks, et see pigem on selline, sihuke oleneb inimese, 
inimeste initsiatiivikusest, kui hästi nad tunnevad erinevaid asutusi ja kui hästi nad tunnevad 
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neid inimesi, kes erinevates asutustes karjääriteenustega tegelevad.“ (poliitika elluviimise 
kujundaja 2) 

Üks olulisemaid arengukohti on Haridus- ja Noorteameti ja töötukassa vaheline tööjaotus 
teemades, mis puudutavad mõlema töövaldkonda noorte suunal (eelkõige õpetajakoolitus, 
karjäärinõustajate koolitus ja õppekava arendus).  

„tööjaotusmudel, ma sõnastaks niimoodi Harno HTMi vahel konkreetsetes töölõikudes, mis ta 
nüüd on, see alles kujuneb ja saab kujuneda ainult töö käigus. Ma arvan, et kui Harno on 
aastakese eksisteerinud, ehk siis järgmise aasta augustis, siis me saame rääkida, et on mingi 
selline töine formaat paigas.“ (poliitika elluviimise kujundaja 1) 

Poliitikakujundajad rõhutasid, et Rajaleidjate keskused on endiselt olulised koostööpartnerid 
poliitika elluviijatele, eriti töötukassale, sest tegelevad hariduslike erivajadustega õpilaste 
õpinõustamisega.  

„Rajaleidjas veel nii-öelda see õpinõustamine ikkagi on seal, eks ole. Ja töötukassas on siis 
põhimõtteliselt nüüd nagu karjäärinõustamine, et seal on vaja mingisugused uued praktikad 
tööle saada.“ (poliitikakujundaja 2) 

Poliitika elluviijad Rajaleidjate keskusi olulise koostööpartnerina ei maininud ja arvati isegi, et 
need keskused likvideeriti.  

Palusime intervjueeritutel välja tuua olulisemad koostööpartnerid oma rolli täitmisel 
karjääriteenuste kujundamiseks. Lisaks teistele intervjueeritutele mainiti veel:  

• Noortekeskusi, kus noored osalevad tegevustes ja projektides, mis arendavad nende 
karjääri kujundamise pädevust 

„Või on koolil väga tihe koostöö noortekeskusega, et lihtsalt näha rohkem, näha väljapoole 
valikaineid, sest tegelikult valikaine ei ole ka igas koolis.“ (poliitika elluviimise kujundaja 1) 

• Tagasi Kooli MTÜ-d kui vahelüli koolide ja tööandjate vahel  

„„Tagasi kooli" perioodiliselt.. vahepealne siis ühe või teise teema juures aitame neid.“ (poliitika 
elluviimise kujundaja 1) 

• Kutsekoda OSKA raportite koostajana 

„Kutsekoda mingil määral, et aga noh, ütleme seal rohkem noh, läbi siis nende OSKA 
analüüside.“ (poliitika elluviija 2) 

• Fontest karjäärispetsialistide koolitajana 

„Fontes on selles mõttes mentorprogrammi raames meie tihe koostööpartner.“ (poliitika 
elluviija 2) 

• PARE-ga infovahetus 

„kuna meil on neid kattuvaid kohti ka, et siis PARE on üks koostööpartner.“ (poliitika elluviija 
2) 
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Tööandjate Keskliit ja Kaubandus-Tööstuskoda on mõlemad eraldiseisvalt julgustanud 
ettevõtjaid rohkem koostööd tegema haridusasutustega, aga omavahel otseselt selleks koostööd 
ei tehta.  

„[Koostööd on] nendel teemadel üsna vähe tegelikult, et kui see praktikasüsteemide 
arendamise ja õpipoisiõppeprogramm nagu täiesti alustas, mis ta võis olla 2014 või 2015, ma 
ei mäleta enam. Et siis oli nagu rohkem, et seal selle programmi alguses olid seal töögrupid, 
kus me koos käisime ja, aga, aga hetkel on jah üsna pigem vähem.“ (poliitika elluviija 4) 

 

Poliitikakujundajate ja elluviijate omavahelise infovahetuse parandamiseks kutsus töötukassa 
2019. aastal uuesti kokku Karjääriteenuste koostöökogu, kuid käivitumist mõjutas 2020. aastal 
riiklik eriolukord.  

„Et see koostöökogu kogub nagu hoogu, et ta üheksateist kutsuti, eks ole, kokku. Aga 
kakskümmend, kakskümmend oli täiesti vaikus, noh algselt lükati edasi koroona, et ei saa 
kohtuda, eks ole, et aga siis see muudkui venis ja venis.“ (poliitika elluviimise kujundaja 2) 

Võrreldes varasema koostöökoguga, kaasati seekord rohkem poliitikakujundajatest otsustajaid. 
Poliitikakujundajad tõid välja, et see annab kohtumistele rohkem kaalu.  

„Et, et ma arvan, et see otsus, et see juhtnõukogus on nagu võib-olla nagu vastutusalaga 
inimesed on selles mõttes hea, et see annab seda hambukust juurde.“ (poliitikakujundaja 2) 

Samas tuntakse puudust ekspertide tasemel kohtumistest, kus lisaks infovahetusele saaks minna 
diskussioonidega süvitsi näiteks rääkida täpsemalt koostööst näiteks õppekavade ja metoodiliste 
materjalide arendamisel.  

„koostöökogu, seal võiks see töö olla selles mõttes nagu sisukam ja hõlmata, ma ei tea, kas 
alatöörühmi, et kus nagu sisueksperdid saaksid ka omavahel regulaarselt koos käia ja, ja 
kokkulepet arutada, et, et kõikide haridustasemete liikide üleselt..“ (poliitikakujundaja 2) 

Lisaks tunti vajadust laiendada koostöökogus käsitletavate teemade ringi, sest põhiliselt 
keskenduti siiani üldhariduskoolidele. Tulevikus võiksid rohkem tähelepanu saada ka 
kutseharidus ja täiskasvanute täiendõpe karjääriteenuste võtmes.  

 „Et meil võib olla tunnetus on, et täna natukene täiskasvanut ja ka võib-olla madala 
haridusega või sihukest oskuste jõulist täiend- ja ümberõpet vajavad inimesed on natuke võib-
olla kõrvale jäänud, et, et praeguse koostöökoja nii liikmete näol kui ka teemade fookus on 
olnud pigem nagu noortel.“ (poliitikakujundaja 1) 

Tehti ka ettepanek koguda ja analüüsida statistikat karjääriteenuste vajaduste ja kvaliteedi kohta 
ning otsida rahvusvahelisi häid praktikaid, et jagada seda informatsiooni koostöökogus.  

„Et mina just tunnen nagu puudust, et kui minult kui koostöökoja liikmed nagu küsitakse, et 
noh, täpselt nagu sina küsid meie käest, et kus on need kvaliteedi kitsaskohad või kui palju see 
katmata vajadused siis mul täna on nagu väga raske nagu öelda, et palju neid teenuse saajaid 
on, kes nad nagu on, mis profiiliga, kust kohast pärit, õpivad, töötavad, mis nad teevad, et noh, 
mul ei ole sellist nagu statistikat, sellist mugavasti käepärast. Ja see sama see kvaliteedi ka, et 
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kas need mingid rahulolu noh, mingisugune tagasiside, noh et kas seda enne tehti, kas seda 
nüüd tehti, kas seal on mingi muutus nagu toimunud et?“ (poliitikakujundaja 1) 

Lisaks koostöökogule on poliitika elluviijate vahelises infoliikumises oluline osapool 
Karjäärinõustajate Ühing, kus on liikmeteks erinevad organisatsioonide esindajad. Ühelt poolt 
soodustab ühingusse kuulumine erinevate asutuste vahelist suhtlust.  

„Karjäärinõustajate Ühing algatas eelmisel aastal mentorlusprogrammi, kus siis meie, meie 
lööme ka kaasa, et ja see on nagu üle-eestiline, et see hõlmab tegelikult kõiki 
karjääriteenusepakkujaid.“ (poliitika elluviija 1) 

Teisalt on oluline üldine info jagamine ühingu liikmetele, mis tekitab ühist inforuumi.  

„No praegu on nagu, ütleme üle-eestiliselt peamine info liigutaja Karjäärinõustajate Ühing. Et 
kes siis liigutab nagu kõikidele, kes nendega liitunud on. Sellist Eesti, Eesti ülest nagu infot 
karjääri karjääriteenuste pakkujatele.“ (poliitika elluviija 1) 

Infoliikumise parandamiseks peeti veel oluliseks, et seoses „Edu ja Tegu“ programmi 
karjäärivaldkonna liitmisega kaasata Sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajaid, näiteks 
programmi juhtnõukogusse.  

„Mis, me ise tahaksime, et sinna ETA "Edu ja Tegu" programmi juhtnõukogusse kuuluksid ka 
SOMi ja töötukassa esindajad, et ilmselt on see muutus nagu hädavajalik, kui me tahame nagu 
kollegiaalselt koostööd käima panna ja tugevamalt rõhutada seda, et, et sinna etteotsa 
pädevuse juurde kuuluksid ka need karjääri kujundamise pädevused.“ (poliitikakujundaja 2) 

Kokkuvõttes nähti vajadust paremini paika panna Haridus- ja Noorteameti ja töötukassa vaheline 
tööjaotus, laiendada Karjääriteenuste koostöökogus kaasatud ekspertide ringi ning paremini 
tagada, et koostöö säiliks ka inimeste vahetumise korral.  
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Karjääriteenused peaksid hõlbustama inimeste toimetulekut kiiresti muutuvate tööturu nõuetega 
ja võimaldama elukestva õppe sujuvamat rakendumist. Nii nagu avalikke teenuseid üldiselt, peaks 
ka karjääriteenuseid hindama, et olla kindel, kas need täidavad seatud eesmärke. Karjääriteenuste 
mõju hindamine on aga keeruline. Ühelt poolt on keeruline määratleda täpselt mõõdetav 
karjääriteenus. Näiteks on koolides karjääriõpe lõimitud aineõppesse ja karjäärinõustamine 
töötukassas aitab arendada samu tööotsimise oskuseid, millesse panustab töökeskne nõustaja. 
Teiselt poolt mõjutavad karjääriteenuste oodatavaid tulemusi, nt tööle saamine, edasiõppimine, 
sissetulek jm, paljud teised tegurid peale karjääriteenuste nagu inimese võimekus, elukogemused, 
haridustee ning sotsiaalne taust. Karjääriteenuste mõju hindamise praktikatest ülevaate 
saamiseks koondasime valiku hiljutistest uuringutest raportile lisatud Exceli faili. Järgnevalt 
kirjeldame esmalt üldisemat raamistikku karjääriteenuste hindamiseks ning seejärel anname 
põgusa ülevaate karjääriteenuste mõjude hindamise uuringutest. 

 

Karjääriteenustel nagu teistelgi meetmetel on erinevad sisendid, väljundid ja mõjud, mille kõikide 
hindamisest saab sisendit karjääriteenuste kujundamiseks ja arendamiseks. Tervikliku 
karjäärinõustamise hindamise süsteemi kirjeldasid Kanada jaoks Baudouin et al. (2007) eristades 
sisendi-, protsessi- ja tulemusnäitajaid, mis omakorda koosnevad reast komponentidest (vt Joonis 
132). Selle lähenemise järgi on karjäärinõustamise mõju spetsiifiline tulemusnäitaja alampunkt.  

Joonis 132. Hindamise raamistik: vajaliku info korrastamise tööriist  

 

Allikas: Baudouin et al. 2007 

Teise tervikliku karjääriteenuste hindamise raamistiku, mida kasutatakse UK koolides läbiviidud 
karjääriteenuste programmi (Gatsby eesmärgid – Gatsby Benchmarks) mõju hindamisel (Hanson et 
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al. 2021), aluseks on Kirkpatricku (1994) õppeprogrammide hindamise kohandatud mudel (vt 
Joonis 133). Tulemusnäitajad jagatakse ajalise kauguse järgi teenuse pakkumisest: 

• Kulud või investeeringud – enne teenuse pakkumist ja teenuse ajal 
• Reaktsioon ja rahulolu – vahetult peale teenuse saamist 
• õppimine – teadmiste omandamine on tulemus, mis on tuvastatav peale teenuse saamist 
• käitumine – muutus käitumises vahendab õpitut mõjuga ja on pigem tuvastatav ajalise 

nihkega teenuse pakkumisest 
• tulemused – pikaajaline mõju, mis on mõõdetav alles pikema aja möödumisel 

Joonis 133. Kohandatud Kirkpatricku mudel karjääriõpetuse Gatsby eesmärkide hindamiseks  

 

Allikas: Hanson et al. 2021 

Kitsamalt karjääriteenuste mõju tuleks mõõta teenusele seatud eesmärkide valguses. Uuringutes 
on mõõdetud karjääriteenuste mõjusid erinevatele väljundnäitajatele. Hughes et al. (2016) 
klassifitseeris eelneva 20 aasta jooksul avaldatud teadusuuringute ülevaates koolides pakutava 
karjääriõpetuse mõjud valdkondade kaupa kolmeks:  

• Hariduslikud mõjud – õpitulemused, õppes püsimine, kõrgemal haridustasemel 
edasiõppimine 

• Majanduslikud – tööhõive, töötasu  
• Sotsiaalsed – väiksem tõenäosus langeda mitteaktiivsete gruppi, vähenenud kuritegevus 

Samas tõdevad Hughes et al. (2016), et kõik kolme liiki mõjud on omavahel tihedalt seotud ning 
erinevad autorid klassifitseerivad samu tulemusi kord ühtedeks, kord teiseks.  

Karjääriteenuste mõju tuvastamine on keeruline, kuna lisaks karjääriteenustele mõjutab 
potentsiaalseid tulemusnäitajaid suur hulk muid tegureid. Praeguseks on küll teaduskirjanduses 
avaldatud rohkelt uurimusi karjääriõppe ja -teenuste mõjust, kuid neis esinevad 
teadusuuringutele tüüpilised piiranguid, mida tuleks uuringuid lugedes silmas pidada (Robertson 
2021): 

• Publitseerimise kallutatus – uurimuse tulemusi avaldatakse meelsamini kui meetme mõju 
õnnestub demonstreerida. 

Mõjud - kauged tulemused

Käitumine - vahetulemused 

Õppimine - otsesed tulemused

Reaktisoon/rahulolu - vahetud 
tulemused 

Kulud/investeeringud
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• Hindamise kallutatus – kuna karjääriteenuste hindamisi viiakse sageli läbi rahastuse 
õigustamiseks, siis on tugev kallutatus avaldamaks vaid tulemusi, mis näitavad sekkumise 
tõhusust.  

Karjääriteenuste mõju-uuringute kirjanduse ülevaate tegemist raskendab rida muid asjaolusid:  

• Uuringud on avaldatud väga erinevate valdkondade teaduskirjanduses ning, kuna 
tegemist on riigijuhtimise seisukohalt olulise teemaga, siis ka avaliku sektori tellitud 
rakendusuuringutes. 

• Kasutatav terminoloogia ei ole ühtne. 
• Rohkelt on avaldatud nõrkade ja väga nõrkade tõenditega uuringuid – väikese valimiga 

või halvasti disainitud. (Hughes et al. 2016) 

Lisaks kõigele eelnevale on keeruline määratleda üheselt, milliseid meetmeid lugeda 
karjääriteenusteks ning milliseid muudeks. Liu ja Wang 2014. aasta tööotsimise oskuste 
meetmete meta-analüüsis liigitasid tööle saamist toetavad sekkumised järgmiselt: 

• tööotsimise oskuste õpetamine 
• eneseesitlusoskuste parandamine 
• enesetõhususe tõstmine 
• proaktiivsusele julgustamine 
• eesmärkide seadmise õpetamine 
• sotsiaalse tugisüsteemi kasutamine 
• stressiga toimetulek 

Kuigi kõigil nimetatud oskustel on puutumus karjääri kujundamise pädevusega tekib küsimus, kas 
kõiki neid teenuseid saab lugeda karjääriteenusteks.  

 

Ülevaatesse valitud uuringud on koondatud raportile lisatud Exceli faili (vt. „Kirjanduse 
ülevaade.xlsx“). Allikate kogumist uuringute ülevaateks alustasime hiljutistest teemakohastest 
ülevaateartiklitest Hughes et al. 2016, Whiston et al. 2017, Langher et al. 2018. Lisaks otsisime 
märksõnadega uuringuid artiklite viiteid koondavast google.scholar.com. Kirjanduse ülevaatesse 
võtsime uuringud, mis vastasid järgmistele kriteeriumitele: 

• Avaldatud viimase 10 aasta jooksul (erandina võeti ülevaates vaatluse alla näiteid alates 
2000. aastast). 

• Hinnatud karjääriõppe, -teenuse või -programmi mõju (piiritleme teenused, mis on 
uuringusse kaasatud selliselt, et need hõlmavad karjäärinõustamist, karjääriinfo 
vahendamist, karjääriõpet (sh töövarjuks olemist, ametite tutvustamisega seotud 
tegevusi, karjääri planeerimist, 1-päevast tööpraktikat, aga mitte pikemaajalise 
töökogemusega seotud praktikat või õpipoisiõppe mõju). 

• Eelistame eksperimentaalseid või kvaasi-eksperimentaalseid uuringuid, kus oleks 
spetsiifiliselt meetme mõju püütud identifitseerida. 

Kirkpatricku mudelist (Joonis 133) keskendume uuringute ülevaates 3-5 tasandi hindamisele. Eri 
tasanditel kasutatakse erinevaid andmete kogumise ja hindamise meetodeid. Näiteks kulude ja 
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investeeringute hindamiseks on vaja karjääriteenuse pakkujatel endal koguda infot detailsusega, 
mis võimaldaks hinnatavate teenuste kulusid eristada. Teise tasandi, rahulolu-uuring saab olla 
regulaarsete intervallidega valimipõhine küsitlusuuring, kus võrreldakse tulemuste muutumist 
ajas. Kolmanda tasandi uuringuks on vaja vähemalt enne ja pärast testiga uuringut või siis 
tagasivaatavat küsitlust ja neljanda ning viienda tasandi, käitumise muutuse ning mõjude 
uuringuks, juba keerulisemaid andmekogumise meetodeid: eksperimenti või vähemalt kvaasi-
eksperimenti. 

Kolmanda tasandi mõju näitab, milliseid karjääri kujundamise teadmisi ja oskuseid teenusel 
omandati. Sellel tasandil on palju võimalikke väljundeid sõltuvalt karjääriteenusest ja sellele 
seatud eesmärkidest. Sageli mõõdetakse mõju enne- ja pärast meetme rakendamist kasutatava 
karjääri kujundamise pädevuse ühte või teist dimensiooni mõõtva testiga (karjääri kujundamise 
pädevuse testide koht vt LISA 1.2). Erinevate testide hulk on suur ning neid on kasutatud 
laialdaselt, artiklite ülevaates on Whiston et al. (2017) hiljutine metanalüüs 57 uuringu põhjal.  

Uuringute ülevaates on selline uuring näiteks Hanson et al. (2021). Hanson et al. (2021) hindasid 
koolides pakutavat karjääriõpet, kus õppimisväljundeid hinnati korduvalt õpilaste 
karjäärivalmiduse indeksiga (Student Career Readiness Index). Uurimuses kasutati kontrollgruppi, 
mis võimaldas hinnata karjääriõppe mõju SCRI indeksi kasvule läbi kooliaja: indeks kasvas 
koolides, kus karjääriõpetus oli paremal tasemel ja õpilastel, kes olid osalenud enamates 
karjääriga seotud tegevustes (Hanson et al. 2021). Artiklite ülevaates on karjääriteenuste vahetu 
tulemusena testidega mõõdetud pädevuse muutust hinnanud veel näiteks Falco ja Summers 
(2017) (The Middle School Self-Efficacy Scale), McComb-Beverage (2012) (Career Decision Self-
Efficacy Scale – Short Form). 

Kirkpatricku mudeli kõrgematel tasanditel hinnatakse meetmes osalemise seost käitumise ja selle 
tulemusena tekkivate väljundite muutusega nagu töötasu, tööhõive, õpingute katkestamine jmt. 
Kuna käitumine ja sellega seotud väljundid sõltuvad paljudest teguritest, siis muutuste 
tuvastamiseks on oluline võtta arvesse muud käitumist mõjutavad tegurid ja vajalik on eristada 
meetme mõju muudest mõjudest. Käitumise ja selle tulemuste muutuse all võib sõltuvalt 
meetmest, sihtgrupist ja inimese eluetapist mõõta erinevaid asju, nt kooliõpilastel võib see olla 
hinnete paranemine (nt Hanson et al. 2021), lõpuklasside õpilastel enese jaoks sobivamad 
edasiõppimise valikud (Avery 2010), töötutel aktiivsem või teadlikum tööotsimine või tööle 
saamine (Hulshof et al. 2018) jne.  

Andmete kogumise viisid, mida taoliste mõju-uuringute teostamisel kasutatakse on erinevad: 

• Tagasivaatavad küsitlused – näiteks ülikoolide vilistlaste uuringud, milles küsitakse ka 
küsimused karjääriteenuste kasutamisest (nt Borghans et al. 2015). 

• Aegrea uuringud – uuringud, kus teatud inimeste rühma, tavaliselt ühe sünniaastaga 
kohorti, küsitletakse elu jooksul korduvalt, võimalik on sotsiaaldemograafiliste tunnuste 
järgi leida kontrollgrupp, kuid on oht, et kontrollgrupi sobitamisel ei ole võimalik arvesse 
võtta tunnuseid, mis mõjutavad nii karjääriteenuse kasutamise tõenäosust kui ka valitud 
mõjuindikaatorit (nt Kashefpakdel ja Percy 2016, Shandra ja Hogan 2008).  
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• Registriandmed kas kombineerituna küsitlusandmetega või iseseisvalt – ainult 
registriandmetel põhineb artiklite ülevaatest nt Lane et al. (2017), kombineeritud 
andmetel Hillerich-Sigg (2021) ja Bettinger et al. (2012). 

Enamasti kasutatakse mõju tuvastamiseks osalus- ja kontrollgrupi võrdlemist eksperimendiga, 
kus inimesed jagatakse meetmes osalejateks ning võrdlusgrupiks või kvaasieksperimendiga, kus 
võrdlusgrupp konstrueeritakse küsitlus- või registriandmetest. 

Näiteks Page (2012) analüüsis eksperimenti, kus USAs keskkooliõpilased juhuslikult kahte gruppi, 
kellest ühed läbisid karjääriakadeemia, mis oli mitmekülgne intensiivne karjääriõpetus, kus lisaks 
info edastamisele viidi läbi ka muid tööelu tutvustavad tegevusi: karjäärilaat, töövarjuks olemine, 
ettevõtlusõpe, jne. Hinnati mõju sissetulekule 8 aastat peale keskkooli lõppu, kuid kuna viimast 
mõjutavad peale karjääriõppe paljud muud näitajaid, siis arvestati nende näitajatega, mida 
andmed võimaldavad: sugu, vanus, rassiline kuuluvus, vanematekodu peremudel (üksikvanem 
jne), matemaatikatesti skoor, 9. klassi keskmine hinne. Tulemusena leidsid nad, et 
karjääriakadeemias osalemise mõju avaldus vaid meessoost osalejatel ja tulu on märkimisväärne, 
kontrollgrupiga võrreldes 588 dollarit suurem kuusissetulek, mis on üle veerandi suurem 
keskmisest sissetulekust. 

 

Süsteemne ülevaade karjääriteenustest ja nende mõjudest peaks olema kõigil tasanditel (Joonis 
132, Joonis 133). Alumistel tasanditel on vajalik koguda ja koondada regulaarne ülevaade nii 
pakutud teenuste mahust, kasutatud ressurssidest, teenuse korraldusest kui klientide rahulolust 
teenusega. Mõjude hindamisel võiks sarnaselt Ühendkuningriigi seiresüsteemile küsida osalt 
klientidelt iga-aastase küsitlusega infot lühiajalise mõju kohta – enesehinnangu muutused, mis 
teenusel osalemine erinevates tulemusvaldkondades kaasa tõi ning kas ja kuidas teenusest oli 
abi tööle või õppima asumisel. Taoline küsitlus viiakse seal läbi 6 kuud peale esimest kontakti 
karjääriteenuste pakkujaga (Klahr et al. 2020). Sarnast süsteemi katsetasid karjääriteenuste 
tulemuslikkuse hindamise raamistikku piloteerides Kanada seiresüsteemi juurutajad, kuid 
tulemusi analüüsides leiti, et see annab ebarealistlikult positiivse hinnangu (Redekopp et al. 
2015). Edaspidi, alates 2013. aastast, kasutati enne ja pärast küsitlust, mis on traditsioonilisem 
lähenemine ja annab realistlikuma pildi sekkumiste tulemustest (Redekopp et al. 2015).  

Eestis võiks arendada välja karjääri kujundamise pädevuse ja karjäärikindluse mõõdikud, millega 
hinnata klientide olukorda enne ja pärast karjääriteenuste saamist. Enne teenuse saamist täidetav 
küsimustik võiks olla nii individuaalnõustamise kui ka grupitöö sisendiks karjääriõppe- või 
nõustamise läbiviijale. 

Erinevate karjääriteenuste mõju käitumisele ja sellega seotud väljunditele tuleks mõõta ja 
hinnata teenuse suuremate sisu või vormi muudatuste järel. Vähemalt uute teenuste juurutamisel 
või endiste muutmisel võiks andmeid koguda eksperimendi vormis tehtava uuringuga, kuna 
vastasel juhul on raske hinnata, kas mõjud on tekkinud karjääriteenuse tulemusena. 
Karjääriteenuste hindamisel kasutataksegi sageli eksperimente (nt Page et al. 2012, Falco ja 
Summers 2017), kuna selliselt on mõjude identifitseerimine ja tuvastamine võimalik. Eetilistel 
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kaalutlustel kasutatakse aeg-ajalt sellist lahendust, kus osalusgrupile pakutakse teenust varem ja 
kontrollgrupile hiljem.  

Pikemaajaliselt ilmnevate mõjude hindamiseks on vaja koguda infot karjääriteenuste mõjust 
pikemalt, selleks kasutatakse longituuduuringuid ja registrite andmeid. Kui mõju mõõtmist ei 
tehta eksperimendiga, siis peab olema andmestikus nii kontroll- kui võrdlusgrupi koostamiseks 
andmed nii, et oleks võimalik võrrelda muude tunnuste poolest sarnaseid meetmes osalenuid ja 
mitte osalenuid.  

Koolides karjääriteenuste hindamiseks võib kaaluda üksikute teenuste hindamisest erinevat 
käsitlust analoogselt UKs kasutatavale Gatsby eesmärkide süsteemile. Selle asemel, et hinnata 
iga üksikut teenust, hinnatakse eesmärkide saavutatust tervikuna Gatsby kvaliteedimärgiga. 
Koolidele väljastatakse ametlik hinnang Gatsby eesmärkide täitmise kohta - Quality in Careers 
Standard4, kasutades koolide enesehindamise ja välise hindamise tulemusi. Sel aastal avaldati 
Gatsby eesmärkide programmi hindamine (Hanson et al. 2021), mille raamistikku on kirjeldatud 
ülalpool (Joonis 133). Koolide tervikliku karjääriõppe korraldamiseks ja hindamiseks võiks Eestis 
kaaluda analoogset eesmärkide püstitamist ja hindamist.  

 
4 Quality In Careers Standard veebileht - https://www.qualityincareers.org.uk/ (1.07.2021) 

https://www.qualityincareers.org.uk/
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