
Ühingust 

 

Eesti	 Karjäärinõustajate	 Ühing	 on	 karjäärinõustajaid,	 karjääriinfo	 spetsialiste,	

karjäärikoordinaatoreid	 ja	 karjääriteenuste	 arendamisest	 huvitatud	 inimesi	 ühendav	

organisatsioon,	mis	kaitseb	oma	liikmete	ametialaseid	huve,	väärtustab	karjäärispetsialisti	

elukutset,	korraldab	täiendõpet,	töötab	välja	ja	levitab	karjäärispetsialistidele	nende	tööks	

vajalikke	metoodilisi	 ja	 infomaterjale,	 osaleb	 Eesti	 karjääriteenuste	 arendamises	 ning	 on	

karjäärispetsialistidele	kutset	andev	organisatsioon.	

 
Sümboolika	
Kõige esimesed logoversioonid tegi Mirjam Roasto kutsetunnistuste jaoks Word-programmi kasutades 
2006. aastal. Esimesel logol oli tumesinisega ilukirjas lühend KNU" . Erinevatel aegadel on logo kujunduses 
olnud kasutuses veel teisigi värve (punane, roheline). Hiljem soovis ühing ühtset kujundust ning see telliti 
kujundajalt. 
 
 
KNÜ	koduleht		
Esimese kodulehe tegi Mirjam Roasto hot.ee keskkonnas 2006. aastal. Sellel sinepikollase taustaga lehel olid 
kirjas liikmete nimed, koosolekute protokollid ja info kutseomistamise kohta.  U" sna varsti selle 
väljanägemine aegus ning Mirjam uuendas kodulehte, tehes järgmise versiooni teises keskkonnas ja uue 
aadressiga www.kny.ee. Kodulehe	 kujunduselemendiks	 sai	 roheline	 muru,	 mis	 sümboliseeris	 kasvu,	
arengut,	rohujuure	tasandil	tegutsemist,	värskust	ja	uusi	algusi.		

	
2012. a. septembris  tehti turvakaalutlustel kodulehe uuendustöid, mistõttu kodulehte enam tavapäraselt 
kasutada ei saanud. Kuna samaaegselt aegus domeeninimi kny.ee, siis otsustati seda rahalisetel ja tehnilistel 
põhjustel mitte uuendada. 2013. aastal valmis uus koduleht www.kny.ee ning uuendati Facebook’i lehte 
www.facebook.com/eesti.kny	
	
2016. aastal läbis koduleht taas uuenduskuuri ja see sai teoks tänu Igor	Novitskile. Praegu on koduleht 
kahetasandiline: kirjas on ühingu siseinfo ja –dokumendid, mis on kättesaadavad vaid sisseloginud 
liikmetele, välisveebis on info, mis võib lisaks liikmetele pakkuda huvi klientidele ja koostööpartnerile.  
 
 
Eetikakoodeks  
Eetikakoodeksi idee osas tuleb Liisa Raudsepa sõnul olla tänulik tema tööandjale Tripodi juhile Maria 
Veltmannile.  
Liisa:	Ma	ei	mäleta	täpselt,	millega	seoses,	ent	Mariaga	vesteldes	tuli	 jutuks	karjäärinõustamise	eetika.	Kuna	
olin	 võrdlemisi	 hiljuti	 välja	 töötanud	 Tripodi	 testikasutaja	 eetikajuhendi,	 sellega	 seoses	 tutvunud	 mitmete	
riikide	 ja	riikideüleste	organisatsioonide	eetikakoodeksitega,	 siis	olin	 	eetikakoodeksi	koostamise	protsessiga	
mõnevõrra	 tuttav.	Pakkusin	 idee	välja	ühel	KNÜ	koosolekul,	 see	 leidis	toetust	 ja	heakskiitu	ning	siis	võtsingi	
mõneks	ajaks	projekti	vedamise	enda	peale.	
	
Töörühma kuulusid 2013. aasta juunis: Liisa Raudsepp, Terje Paes, Kaire Karon, Ave Vilu, Kati Aus, Anne-
Mari Ernesaks, Eva Rebas, Lana Randaru, Ele Linder, Mare Väli, Kristina Orion, Sirli Kriisa. 
 
Eetikakoodeks	kiideti	heaks	9.	mail	2014.	aastal.	
  
Karjäärinõustamise eetikakoodeks väljendab Eesti Karjäärinõustajate U" hingu seisukohti kvaliteetse 
karjääriteenuse osutamisega seonduvates professionaalsetes ja kõlbelistes küsimustes (teenuse osutaja 
kvali9ikatsioon, kon9identsiaalsusnõuete täitmine). 
 
Eetikakoodeks on elektrooniliselt kättesaadav KNU"  kodulehel www.kny.ee 


