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Tegevusaruanne

Eesti Karjäärinõustajate Ühing (KNÜ) on karjäärispetsialiste (karjäärinõustajaid ja -coache,
karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid) ja teisi karjääriteenuste arendamisest huvitatud
inimesi ühendav organisatsioon. KNÜ kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab
karjäärispetsialisti elukutset, toetab erialaste teadmiste täiendamist ja praktikate jagamist, osaleb
Eesti karjääriteenuste arendamises. KNÜ on karjäärispetsialistidele kutset andev organisatsioon.

Oluline on märkida, et jätkuvalt toimub ühingu eestvedamine ja tegevuste elluviimine juhatuse ja
liikmete vabatahtliku tööna. Täname kõiki liikmeid, kes KNÜ heaks on panustanud oma aega ja
energiat!

1. TEGEVUSSUUNAD 

2019. aastal olid KNÜ fookuses liikmed ja ühing. Täpsemad teemad, millele keskenduti:

• ühingu kestlikkus ja pikem vaade;
• liikmed: erialase oskusteabe jagamine, ühistegevus;
• ühingu nähtavus ja tuntus valdkonna eksperdina.

1.1 Ühingu kestlikkus ja pikem vaade

16.jaanuari üldkogul toimus liikmete arutelu: KNÜ tulevik kolme aasta pärast. Esile toodi 13
teemat, näiteks „ühingu arenguplaan ja jätkusuutlikkus, sh finantsiline“; „iga liige kui aktiivne ja
uhke KNÜ hääle- ja mainekandja“; „KNÜ kui rahvusvaheliste trendide tutvustaja, vahendaja“;
„eelised liikmetele”. Tulenevalt üldkogu arutelust sõnastas juhatus KNÜ 2019.a. suunad. Vt.
tegevussuunad.

23.-24.augustil toimunud KNÜ suvekoolis lükati käima ühingu visiooni arutelu. Rühmatöödes said
pildile nii ülevaade sellest, kuidas ühing on senini põhieesmärkide täitmisel edenenud kui ka
esmased visiooni mõtted. Varasemalt ei olnud liikmed ühingu tulevikku visiooni vormis
kirjeldatud.

Administratiivse tegevusena oli 2019.a. fookuses KNÜ finantsilise jätkusuutlikkuse tagamine ja
kutse andja dokumentatsiooni korrastamine. Ühingu põhitegevuste eelarve koosneb
liikmemaksudest. 2019.a. viidi läbi liikmemaksude laekumise kontroll ja saadeti meeldetuletused
võlgnevuste (2-3 aastat) tasumiseks. Arvepidamise tõhustamiseks võeti kasutusele
raamatupidamisprogramm Merit ja alustati raamatupidamise sise-eeskirja väljatöötamist.
Programm võimaldab senisest operatiivsemalt jälgida liikmemaksude laekumist ja mugavat
arvepidamist ühingu põhitegevuste ja kutse andmisega seotud tulude ja kulude üle.

Ühingu finantsiliseks edendamiseks tekkis KNÜ-l võimalus avaldada kodulehel tasu eest
valdkonnaga seonduvat reklaami (2019.a. üks tellija), lisaks pakkus ühing mitte-liikmetele
võimalust osaleda üldkoosolekute raames toimuvatel seminaridel väikese tasu eest. Mitmed
valdkonna spetsialistid kasutasid seda võimalust ja osalesid külalistena seminaridel.

KNÜ kui kutse andja dokumentatsiooni korrastus seisnes säilitustähtaja ületanud dokumentide
nõuetekohase hävitamise ettevalmistuses.

Administreerimise poole kulud olid seotud raamatupidamisega (konsultatsioon ja majandusaasta
aruande finantsosa koostamine), mis kaeti proportsionaalselt ühingu põhitegevuste eelarvest ja
kutse andmisega seotud sihtotstarbeliste tasude eelarvest.
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1.2 Liikmed: erialase oskusteabe jagamine, ühistegevus

Info vahendamine ühingu tegevuste kohta liikmetele toimus üritustel, kodulehe ja sotsiaalmeedia
kanalite ning infokirjade kaudu. Erialast infot ja häid praktikaid pakkus ühing oma liikmetele ka
igal üldkoosolekul. Vt üldkoosolekud.

2019. aastal moodustasid ühingu liikmed mentorprogrammi töörühma, et töötada välja ühingu
liikmetele suunatud mentorprogrammi. Ühingu mentorluse eesmärk on toetada
karjäärispetsialistide professionaalset arengut ning aidata laiemas plaanis kaasa karjääriteenuste
arengule Eestis.

Esimest korda tutvustati mentorprogrammi liikmetele suvekoolis 2019, millele järgnes aktiivne
programmi täiendamine. 2019.aasta sügisel kuulutati pilootprogramm välja, kuid teostus lükkus
edasi 2020.aastasse, et veelkord üle vaadata esile kerkinud küsimused.

Töörühma liikmed: Teily Allas (töörühma juht), Elliko Konno, Külli Klara Jõe, Anna Gramberg,
Pille Pesti, Ave Karu, Kristel Lään-Saarik.

2019. aastal moodustasid liikmed suvekooli töörühma, kes jätkas varasemalt kahel korral
toimunud KNÜ suvepäevade traditsiooni. Suvekool 2019 toimus 23.-24. Augustil Vehendi
Marienhof puhkekeskuses, Tartumaal. Suvekooli eesmärk oli: Eesti karjäärispetsialistide
võrgustiku arendamine, liikmete inspireerimine ja koostöö tugevdamine; ühingu tegevuse ja
algatuste tutvustamine; kogemuste vahetamine erialase kompetentsi arendamiseks.

Suvekoolis koolitas spetsialiste coach Age Rosenberg teemal „Kus ma olen ja kuhu ma minna
tahan“. Erinevate töörühmade eestvedamisel toimusid: mentorprogrammi arutelu, ühingu
visioonide retk, meetodite laat ja heade praktikate jagamine.

Suvekooli kulud kaeti valdavalt osalustasudest, koolitaja kulud ühingu põhitegevuste eelarvest.

Töörühma liikmed: Signe Reppo, Anna Gramberg, Ave Vilu, Irina Tsigir, Mare Lehtsalu, Merike
Tõldsepp, Tiiu Säbel.

2019. aastal jätkus karjäärivaldkonna lõputööde konkurss “Tudengitegu”, mille eesmärk on
tudengite ja praktikute koostöö arendamine. Töörühm arendas edasi konkursi põhimõtteid ja töötas
välja tööde hindamiskriteeriumid, korraldas konkursi, sh koordineeris hindamiskomisjoni tegevust
ja viis läbi tunnustamisürituse.

11.jaanuaril 2019.a. toimus esimest korda konkursi “Tudengitegu 2018” tunnustusüritus.
Videosilla vahendusel toimus see üheaegselt nii Tallinnas kui Tartus, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor
ruumides. Üritusel tunnustati kolme lõputööd, mida autorid esitlesid, toimus vestlusring tööde
teemadel.

Töörühma liikmed: Anne-Mari Ernesaks, Kristel Ainsalu, Anne Kaaber ja Helje Mendel.

“Tudengitegu 2019” konkurss kuulutati välja 2019.aasta kevadel. Laekus 6 lõputööd.
Tunnustusüritus toimus 22. novembril üheaegselt Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tallinna ja Tartu
ruumides. Komisjon otsustas tunnustada 4 töö autorit.

Töörühma liikmed: Anne Kaaber, Helje Mendel, Kristel Ainsalu, Anna Gramberg, Mare Lehtsalu.

Komisjoni liikmed: Aiki Pärle, Ilona Lott, Margit Rammo, Kersti Vannas, Anna Gramberg.

Toetajad: Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonia Resort
Hotel & Spa,  Eesti Töötukassa ja Sihtasutus Archimedes. KNÜ eelarvet kasutati üksnes
kinkekottide, aukirjade, toitlustusega seotud kulude katteks.
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KNÜ põhitegevuste eelarvest kaeti 2018 aastal tunnustatud kolme töö autori vautserid (koolituse
tasu a´ 100€ ulatuses), kinketarbed, postikulud, tunnustamise ürituste suupisted.

2019. aastal jätkusid liikmetele mõeldud kovisioonid, mis toimusid 5.korral. Kovisioonide
eestvedaja oli Pille Pesti.

1.3 Ühingu nähtavus ja tuntus valdkonna eksperdina

Infot ühingu tegevuste kohta vahendati avalikkusele ürituste, kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite
kaudu.

KNÜ panustas jätkuvalt kutsesüsteemi arendamisse ja rakendamisse riiklikul tasandil osalisena
Hariduse Kutsenõukogu töös. KNÜ esindaja on Virve Kinkar.

KNÜ oli kaasatud Kutsekoja poolt läbiviidavate OSKA personali- ja administratiivtöö uuringu
tulemuste seire ja rakendamise protsessi. KNÜ esindajatena võtsid OSKA uuringu ettepanekute
seireseminarist osa Mare Lehtsalu ja Anna Gramberg.

KNÜ tegi koostööd Eesti Kaubandus ja Tööstuskojaga algatuse „Tööle kaasa" elluviimisel.
2019.a. toimusid algatuse 2020 läbiviimist ettevalmistavad koosolekud ja algatuse eelteavitus
(novembris, detsembris). KNÜ esindaja on Mare Lehtsalu.

2019. aastal käivitas Eesti Töötukassa „Karjääriteenuste koostöökogu“, mille eesmärk on
arendada karjääriteenused kõigile inimestele elukestvalt kättesaadavaks ning ühtselt toimivaks
süsteemiks. Koostöökogu liikmed on karjääriteenustega seotud organisatsioonide esindajad,
sealhulgas KNÜ, keda esindab Mare Lehtsalu. Toimus kaks kohtumist, koondati ja edastati KNÜ
liikmete ettepanekud karjääriteenuste arendamiseks.

Ühing tutvustas oma tegevusi ja Eesti karjäärispetsialisti kutsega seotud aspekte Valgevene
Riikliku Tehnikaülikooli delegatsioonile, kes viibis Eestis Välisministeeriumi Arengukoostöö
projekti „Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames.
Ühingut esindasid Irina Tšigir ja Mare Lehtsalu.

21.augustil Tallinnas toimunud Põhja- ja Baltimaade ülikoolide võrgustiku VALA kohtumisel
tutvustas KNÜ esindajana Anna Gramberg ühingu tegevust ja karjäärispetsialisti kutse andmist.
Ürituse fookus oli karjäärispetsialistide väljaõppe arengud osalevates riikides.

Ühing oli partner ja osales 2019.aastal karjääriteenuste konverentsi “Julge hüpe tundmatusse”
ettevalmistustes (konverents toimus 2020.a. jaanuaris). Konverentsi korraldas SA Archimedes koos
KNÜ, Eesti Töötukassa ja SA Innovega. 

Rahvusvahelisuse töörühm

Jaanuaris kaardistas töörühm ideid ja võimalusi, sh kuidas tuua välismaa praktikuid Eestisse, mis
saab edasi Academia õpirände programmist.

KNÜ liikmetel oli võimalus kandideerida 12.-16. augustil toimunud Jyväskylä suveülikooli “Use of
ICT in guidance and counselling”. Ühingu liikmetest osalesid Anne Kaaber, Terje Laur.
Osalemisega seotud kulud kattis SA Archimedes Euroguidance Eesti keskus.

Rahvusvahelisest töörühmast koostas ja esitas Monika Sutrop Erasmus+ õpirände projekti
taotluse, et KNÜ saaks olla Academia programmis (karjäärispetsialistide õpiränne) saatvaks
organisatsiooniks 2021.aastast. Taotluse koostamisel olid abiks Margit Rammo, Anna Gramberg,
Liisi Toom. Ettevalmistava tegevusena osalesid Monika Sutrop ja Margit Rammo 10.-11.detsember
Mannheimis, Saksamaal Academia partnerite ettevalmistaval kohtumisel. Osalemist toetas SA
Archimedes Euroguidance Eesti keskus.

Töörühma kuulusid: Triin Peitel, Pille Pesti, Margit Rammo, Lemme-Getter Bogatkin, Anna 
Gramberg, Monika Sutrop.
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2. LIIKMELISUS

2019. aasta lõpu seisuga oli ühingul 110 liiget. Liikmeskond on aastate jooksul järk-järgult
uuenenud, palju on pikaajalisi liikmeid. 2019. aastal liitus ühinguga 16 uut liiget, 23 liiget astus
ühingust välja. Liikmete nimekirja leiab ühingu kodulehelt.

Liikmete kaasamine ja liikmetele suunatud tegevused olid 2019.aastal ühingu üks fookus.
Korrastati liikmete nimekirja, kutsuti liituma uusi liikmeid. Uusi liikmeid tervitati pidulikult igal
üldkoosolekul, kus neile anti üle ka KNÜ meene.

Liikmed osalesid ühingu tegevuses erinevate KNÜ töörühmade kaudu, osalesid suuremate ürituste
korraldamises ja läbiviimises, kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni töös, kovisiooni gruppide
juhtimises, esindasid ühingut üritustel, meedias, nõuandvates ekspertkogudes.

Liikmete nimekirja haldab juhatuse liige Tiiu Säbel.

3. JUHATUS

2019. aasta oli käesolevaks perioodiks valitud KNÜ juhatuse tegutsemise esimene täisaasta.
Juhatuse koosolekud (16tk) toimusid e-koosolekutena. Ülevaade juhatuse tegemistest ja otsustest
on liikmetele regulaarselt edastatud ja juhatuse protokollid liikmetele kättesaadavad.

11.12.2019 toimunud üldkogul kinnitati järgmised muudatused:

Ühing muutis 2019.a põhikirja punkti IV 2.7, mille kohaselt edaspidi „Ühingu juhatus on 3-5
liikmeline ja tema volituste tähtaeg on kolm aastat.

“Üldkogu kinnitas Triin Peitel´i sooviavalduse alusel tema tagasiastumise juhatusest ja juhatuse
liikmeks Liisi Toom´i.

Muudatused jõustusid 20.01.2020.

Juhatuse koosseis 2019: Mare Lehtsalu, Anna Gramberg, Irina Tšigir, Tiiu Säbel, Triin Peitel

4. ÜLDKOOSOLEKUD

2019. aastal toimus ühingul 3 üldkoosolekut, mille kõik protokollid on kättesaadavad ühingu
kodulehel rubriigis „Ühingust“.

16.jaanuaril toimus üldkoosolek Tallinna Teeninduskoolis, osales 46 karjäärispetsialisti, sh 34
liiget ja 12 külalist. Anti ülevaade ühingu ja juhatuse tegevustest, tervitati ühingu uusi liikmeid,
värsked kutse omanikud said kätte kutsetunnistused. Toimus arutelu: KNÜ tulevik kolme aasta
pärast. Ühingu liige Marju Põld tutvustas Job crafting meetodit.

5.juunil toimus üldkoosolek Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis, kohapeal osales 19 ühingu
liiget, 22 volitustega ja 2 külalist. Anti ülevaade ühingu ja juhatuse tegevustest, kinnitati 2018.a
majandusaasta aruanne, tervitati ühingu uusi liikmeid. Töörühmades arutati ühingu
mentorprogrammi piloodi käivitamist, kuidas KNÜ saab parimal moel spetsialisti arengut toetada
ning suvekooli korraldamist.
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TÜ kliinilise psühholoogia õppejõud ja praktik Kirsti Akkermann viis läbi vestlusringi teemal
„Vaimse tervise teemad karjäärispetsialisti töös“.

11.detsembril toimus üldkoosolek Tartu Ülikooli Tallinna esinduses, kohapeal osales 33 ühingu
liiget, 41 volitustega ja 4 külalist. Anti ülevaade ühingu ja juhatuse tegevustest ning kutsete
omistamisest, õnnitleti kutse saajaid. Üldkogu otsusega kinnitati muudatus juhatuse koosseisus
ning muudatus KNÜ põhikirjas, edaspidi on ühingu juhatus 3-5 liikmeline. Tervitati ühingu uusi
liikmeid ning tunnustati liikmeid, kes olid panustanud 2019. aastal ühingu tegevustesse.

Rahvusvahelisi kogemusi jagasid vestlusringis karjääriteenuste valdkonna võrgustike üritustel ja
projektides osalenud ühingu liikmed Terje Laur, Kristel Ainsalu, Ave Karu, Anne Kaaber ja Anna
Gramberg.

Ühingu liikmed ja Fontese esindajad Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes viisid läbi Tööväärtuste kaartide
praktilise töötoa.

KNÜ üldkoosolekute läbiviimise kulud on valdavalt kaetud ühingu põhitegevuse eelarvest ja
kutsetunnistuste üleandmise kulud on kaetud kutse andmise eelarvest. Tasuta ruumide panusega
ja/või muu osalise rahalise panusega on üldkoosolekute läbiviimist toetanud Karjääripõld OÜ,
Fontes PMP OÜ, Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja SA Archimedes Euroguidance Eesti
keskus.

5. KUTSE ANDMINE 

KNÜ jätkas karjäärispetsialisti kutse andjana. Karjäärispetsialist tase 6. või 7. kutseeksami edukalt
sooritanud karjäärispetsialistidele anti kutsetunnistused pidulikult üle 16.01.2019 üldkoosolekul
(2018 kutse saanud) ja 11.12.2019 üldkogul (2019 kutse saanud).

Kutseeksam toimus 2019. aastal 12. ja 13.novembril (eri päevadel Tallinnas ja Tartus), eelnevalt
toimus 2 infoseminari (Tallinnas ja Tartus), kus tutvustati kutse taotlemise tingimusi ja protsessi.
Kutse omistati 2019 aastal 20 karjäärispetsialistile.

Kutsekomisjoni koosseis: Signe Reppo, Sirli Kriisa, Ave Karu, Terje Laur, Lana Randaru,
Kristina Orion

Hindamiskomisjoni koosseis: Külli Post, Ave Szymanel, Aira Lepik, Piret Jamnes, Tuuli Mekk,
Marju Põld, Triin Liin, Mare Aru

Kutsekomisjoni liikmed on valdkonna kutse andmisest huvitatud osapoolte esindajad (koolitajate,
tööandjate ja töötajate/spetsialistide esindajad). Hindamiskomisjoni töösse olid 2019.a. kaasatud ka
ühingu välised valdkonna eksperdid.

Kutse andmisega seotud raamatupidamise korraldusega ja komisjoni liikmete lepingutega tegeles
Mare Lehtsalu.

6. TEGEVUSPLAAN 2020

2020. aastal jätkab KNÜ 2019.aastal alustatud tegevussuundadega. Täpsemad teemad, millele
keskendume:

• ühingu kestlikkus ja pikem vaade;
• liikmed: erialase oskusteabe jagamine, ühistegevus;
• ühingu nähtavus ja tuntus valdkonna eksperdina.

2020.a. tegevuskavas on ühingu strateegiline planeerimine, mentorprogrammi elluviimine, 
tudengitegu konkurss, koostöö partneritega karjäärivaldkonna arendamisel, karjäärispetsialistide
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erialaste teadmiste ja praktikate vahendamine, sh rahvusvaheline koostöö.

KNÜ jätkab kutse andja ülesannetega. Novembris toimub karjäärispetsialistide kutseeksam ja
sellele eelneb taotlejaid toetav seminar.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 5 869 7 984

Kokku käibevarad 5 869 7 984

Kokku varad 5 869 7 984

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 4 3 003

Kokku lühiajalised kohustised 4 3 003

Kokku kohustised 4 3 003

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 981 2 906

Aruandeaasta tulem 884 2 075

Kokku netovara 5 865 4 981

Kokku kohustised ja netovara 5 869 7 984
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 3 270 1 486  

Annetused ja toetused 5 025 8 950 2

Tulu ettevõtlusest 860 0  

Kokku tulud 9 155 10 436  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -577 0  

Mitmesugused tegevuskulud -2 801 -1 349  

Tööjõukulud -4 893 -6 990 3

Muud kulud 0 -22  

Kokku kulud -8 271 -8 361  

Põhitegevuse tulem 884 2 075  

Aruandeaasta tulem 884 2 075  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 884 2 075

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 50

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 999 2 976

Kokku rahavood põhitegevusest -2 115 5 101

Kokku rahavood -2 115 5 101

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 984 2 883

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 115 5 101

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 869 7 984
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 2 906 2 906

Aruandeaasta tulem 2 075 2 075

31.12.2018 4 981 4 981

Aruandeaasta tulem 884 884

31.12.2019 5 865 5 865
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühingu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruande standarditega.

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 5 025 8 950

Kokku annetused ja toetused 5 025 8 950

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 3 657 5 224

Sotsiaalmaksud 1 236 1 766

Kokku tööjõukulud 4 893 6 990

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 110 119



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2020

Eesti Karjäärinõustajate Ühing (registrikood: 80171307) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARE LEHTSALU Juhatuse liige 29.06.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus 94129 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5287867

E-posti aadress kny@kny.ee


