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MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing (KNÜ) on eraõiguslik isik kutse andjana 

avalikes ülesannetes, st on kohustatud tegutsema sõltumatult, asjatundlikult, 

erapooletult ja kedagi diskrimineerimata.

Kutse andjat esindab ja protsessi juhib KNÜ juhatus (selle liige), kutse taotlusi 

hindab kutsekomisjon, kes määrab vähemalt 3-liikmelise hindamiskomisjoni.

Kutse taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse (HMS) 

sätetele vastavalt ja arvestatakse karjäärispetsialistidele kutse andmise 

korrast tulenevaid täpsustavaid tingimusi (Kutse andmise kord, p 2.6)

HMS-st lühidalt olulisi (kasulik teada) noppeid

⮚ Igal isikul on õigus omada kutset, ilma seadusliku õiguseta ei tohi isiku õigusi 

piirata (seaduslikkuse põhimõte). 

⮚ Kutse andja (haldusorgan) peab alati hindama kaalutlusruumi otsuse 

tegemiseks (kaalutlusotsuse proportsionaalsus). Alati silmas pidades: 
⮚ Sobivust (Kas meede soodustab eesmärgi saavutamist?)

⮚ Vajalikkust (Kas eesmärki on võimalik saavutada mõne teise, isikut vähem 

koormava abinõuga?)

⮚ Mõõdukust (Tuleb kaaluda ühelt poolt põhiõigusse sekkumise ulatust ja 

intensiivsust, teiselt poolt aga eesmärgi tähtsust.)



⮚ Taotluste haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti 

võimalikult lihtsalt ja kiirelt. 

⮚ Tagatakse isikuandmete kaitse.

⮚ Hea halduse põhimõte kätkeb:
a)   igaühe õigust, et teda kuulatakse ära enne seda, kui tema suhtes 

kohaldatakse üksikmeedet, mis võib teda kahjustada (st kutse andmisest 

keeldumist);

b)   igaühe õigust tutvuda teda puudutavate andmetega, võttes samal 

ajal arvesse konfidentsiaalsuse ning ameti-ja ärisaladusega seotud 

õigustatud huve; 

c)   kutse andjal kohustust põhjendada oma otsuseid.

! Kutse andja ülesanne on toetada kutse taotlejat kutse saamisel, vajadusel ka 

omal algatusel hankida täiendavaid tõendeid, mis võivad kutse omistamist 

toetada  / mitte keskenduda tõendamisele, miks kutset mitte omistada.

Kutse taotlejal on õigus tema taotluse osas langetatud otsus vaidlustada 30 

päeva jooksul otsuse teada saamisest. Kutse andjal on kohustus vaiet esitada 

soovijale selgitada vaide nõudeid ja protseduure.



Mida kutse andmisel hinnatakse? 

Karjäärispetsialist, tase 7 ja karjäärispetsialist, tase 6 tasemele vastavuse 

hindamine kutse taotlemisel või taastõendamisel on karjäärispetsialisti

kutsekompetentsuse hindamine.

Kompetentsid on kirjeldatud kutsestandardites tegevusnäitajate abil. 

! Kutse taotleja kirjeldab/tõendab oma kompetentsise olemasolu 

tegevusnäitajatest lähtuvalt erialase tegevuse kirjelduse ja eneseanalüüsi vormis 

(see on kompetentside olemasolu tõendamise vaates kõige väärtuslikumat sisu 

koondav dokument).  

Kompetentside avamisel on oluline tuua konkreetseid seonduvaid näiteid „kuidas 

ma oma tööd teen?; mida täpselt teen?; miks ma just nii midagi teen? “ jms.

Eneseanalüüsi kirjeldades mh avada arenguvajaduse seoseid enesearendamise 

taotluste, viiside, vormide, sh  läbitud koolitustega.



Kutse taotlemisel on eeltingimused 

Eeltingimustele vastavust tõendava info kirja panemiseks on õpi- ja töökogemuse 
kirjelduse vorm. 

► Kutse karjäärispetsialist, tase 6 

1) kõrgharidus, 

2) läbitud karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolitus(ed), 

3) töökogemus karjäärinõustamise või karjääriinfo vahendamise alal. 

► Kutse karjäärispetsialist, tase 7

1) kõrgharidus, 

2) läbitud karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolitus(ed), 

3) töökogemus karjäärinõustamise või karjääriinfo vahendamise alal, 

4) töökogemus ja isiklik panus valdkonna teenuste ja metoodika arendamises 
siseriiklikul või rahvusvahelisel tasandil, 

5) teiste karjääriteenuste pakkujate juhendamise ja koolitamise kogemus.



Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja

kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise

(VÕTA) põhimõtteid. (kutse andmise kord, p.2.5)

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA eesmärgiks on muuta nähtavaks ja väärtustada kõiki inimese 

teadmisi ja oskusi, olenemata nende omandamise ajast, kohast ja viisist. (allikas:

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/varasemate-opingute-ja-tookogemuse-arvestamine)

Karjäärispetsialisti kutse taotlemisel rakendatakse erialase ettevalmistuse (läbitud 

karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolitused) vastavuse hindamisel paindlikkust.

(1) Kutse andjal on kohustus tagada kutse andmisel kõigi kutse taotlejate võrdne 

kohtlemine, mh paindlikkus kutsealase ettevalmistuse nõude vastavuse hindamisel. 

(2) Karjääriteenuste valdkonna koolitused ei ole kõigile võrdselt kättesaadavad

(vabaturul, nii era- kui riikliku sektori töötajatele).

(3) Kui menetluse käigus on välja selgitatud, et kutse taotlejal on kutse omistamiseks 

vajalikud kompetentsid olemas, ei tohi kutse andja keelduda kutse andmisest põhjusel, 

et taotleja ei ole karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolitusi läbinud (nende 

läbimise kohta infot esitanud).

https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/varasemate-opingute-ja-tookogemuse-arvestamine


Mõned näited:

*  Kutse taotleja on ennast iseseisvalt arendanud erialase kirjanduse abil, töö käigus 

õppides ja mentori toel. Ta tõendab kutseeksamil kutsekompetentside olemasolu 

täielikult, kuigi ei ole läbinud karjäärispetsialisti koolitusi.

*  Kutse taastaotlejal on pikaajaline praktiline töökogemus, ei ole viimase 5 aasta 

jooksul läbinud karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolitusi. On olnud 

kolleegide koolitaja ja mentor. Kompetentside olemasolu väljendub üheselt ja selgelt 

erialase tegevuse kirjelduse ja eneseanalüüsi põhjal ning kutsekomisjon saab 

langetada tõenduspõhise otsuse omistada taotlejale kutse.



Millised koolitused on olulised?

Koolitused, millel kutse taotleja enese hinnangul on olnud olulisel määral positiivne mõju 

tema kompetentside arengule.  

► 1) kõik karjäärispetsialistid: karjääriteenuste põhialused 

(karjääriplaneerimine ja seda toetavad teenused; haridus- ja töömaailma 

tendentsid, psühholoogia põhialused).

► 2) lisaks karjäärinõustajad: karjäärinõustamise põhimõtted, individuaalse-

ja grupinõustamise protsessid, nõustaja eneseareng, nõustamisteooriad.

► 3) lisaks karjääriinfo spetsialistid: infovajaduse selgitamine, infootsingu meetodid, 

allikate haldamine, teavitusmaterjalide koostamise alused, infoürituste korraldamise 

alused, turundus ja reklaam, uuringute metoodika.



Loe kutsestandardid, sh. hindamisstandard hoolega läbi enne taotlema 

hakkamist, et analüüsida, millist kutsetaset ja valitavat kompetentsi taotleda. 

Neid loetakse pealiskaudselt või ei loeta üldse!

Enne dokumentide vormistamist ja eksamit võiks üle vaadata:

► Karjäärinõustamise ja -info teooriad, silmapaistvamate teoreetikute nimed

► Paradigmad (konstruktivistlik, humanistlik, matching)

► Infokanalid (nii töös kui jaotusmaterjalina klientidele)

► Isikliku võrgustiku tekitamine, st - vajadusel tean, kelle juurde on kiiresti 

võimalik edasi suunata, (nt psühholoogi) telefoninumber vm kontakt.



Arengumapp 

► 1) vormikohane avaldus

► 2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

► 3) haridust tõendava dokumendi koopia(d)

► 4) taastõendamise korral varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava 

dokumendi koopia 

► 5) karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolituste läbimist 

tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d) 

► 6) vormikohane õpi- ja töökogemuse kirjeldus

► 7) vormikohane erialase tegevuse kirjeldus ja eneseanalüüs

► 9) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise 

kohta. 



Kutse taotlemise maksumus

► esmataotlejatele 225.-

► taastõendajatele 150.-

► Tasuda MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing a/a: EE432200221021631732; 

selgitusse „nimi ja kutseeksami tasu“

NB!

Tasumisel mitte märkida makse saajana ühingu lühendit „KNÜ“, pank ei teosta 

seda kannet, see laekub teile tagasi.

Kui dokumendid on edastatud, siis loetakse hindamisprotsess alustatuks 

ja eksamile ilmumata jätmise või ebaõnnestumise korral raha ei tagastata! 

Ka ei tagastata esitatud dokumente (arengumappi).



Dokumentide esitamine

Moodle keskkond



Arengumapp edastada Moodle keskkonda hiljemalt 19.september kell 23.59

Eelnevalt saab registreeruda Moodle kasutajaks  (ei kohusta dokumente esitama)

► digitaalselt üles laadida:

1) Vormikohane avaldus

2) Koopia isikut tõendavast dokumendist 

3) Haridust tõendava dokumendi koopia(d) 

4) Taastõendamise korral varasema kutsetunnistuse koopia

5) Vormikohane õpi- ja töökogemuse kirjeldus

6) Karjäärispetsialistide kompetentsidega seotud koolitus(t)e tunnistus(t)e 

koopia(d)

7) Vormikohane erialase tegevuse kirjeldus ja eneseanalüüs

8) Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise 

kohta.

Dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ümbrikus. 

Va tunnistused (need eraldi üles laadida).

Moodle kasutusjuhend: 

Kui tekib küsimusi dokumentide üleslaadimisel ja kasutusjuhendist abi ei leia, siis 

saab kirjutada triin.liin@ut.ee

https://sisu.ut.ee/juhendid/moodle

mailto:triin.liin@ut.ee
https://sisu.ut.ee/juhendid/moodle
https://sisu.ut.ee/juhendid/moodle




Apsud I

Hindamiskomisjoni poolt (2020) kutse taotlejatele antud tagasiside analüüsi 
põhjal vajab enim arendamist:
- nii suulise kui kirjaliku eneseanalüüsi ja –väljendusoskus; 

- karjäärinõustamise teoreetiliste teadmistele tuginev mitmekesiste meetodite 
praktilise kasutamise oskus;

- kliendilt tagasiside küsimise ja tagasiside analüüsi oskus.

⭶ vormistus;

⭶ töökogemuse kirjeldamisel on puudu karjäärivaldkonnaga seonduv, nt. 
töökohustuste hulka kuulus …

⭶ haridus ebaselgelt kirjeldatud, nt. „rakenduslik kõrgharidus, õpetajakutse“ -
tegelikult läbinud psühholoogiaõpetaja täiendkoolituse, kutset ei ole; 

⭶ millal kirjutame, et magistrikraad olemas, millal -
võrdsustatud magistrikraadiga; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/909041

Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus.

Seletuskirjas ka vastavuse tabel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/909041


Apsud II
► Meetodite tundmine ja põhjendatud kasutamine (vestlus, mõttekaart, story-

telling, sotsiomeetria, metafoorid, visualiseerimine, probleemilahendus, 

testid/töölehed/küsimustikud, aktiivne kuulamine/peegeldamine jne);

► Hea üksikute meetodite tundmine, samas ei oma ülevaadet, milline on 

nõustamise protsess tervikuna.   Meetod annab võtme, aga mis edasi…?

► Ebavajalike meetodite kasutamine, nt. õppimisvõimaluste kaardistamine, aga 

seda sellel nõustamisel ei vajata…

► Protsessi planeerimine;

► Nõustamisprotsessi järgimine, sh. tagasiside andmine ka vaheetappides;

► Ei nähta põlvkondade, sihtgruppide erisusi nõustamisprotsessis;

► Eeldamine, nt - klient oskab iseenesest mõistetavalt arvutit kasutada jms;

► Kliendi infootsioskuste väljaselgitamine;

► Jäik oma meetodiga survestamine;

► Puuduvad või vähesed oskused oma tegevusplaanide koostamisel erinevate

nõustatavatega. 



Eelmiste kutseeksamite tagasisidest

Mis oli protsessis kõige keerulisem osa?

► Kas just keerukam, aga aeganõudvam osa oli arengumapis eneseanalüüs.

► Koolituste ja tõendite kokkupanek. Kui varasemalt kutse taotlemise peale ei 

mõtle, on koolituste meenutamine ja tõendite otsimine väga aeganõudev 

töö.

► Eksamil kujutletava kliendiga nõustamise ülesehitus.

► Veidi keeruline, kuid see eest huvitav ja vajalik, oli karjääriteooriate 

sidumine igapäevase nõustamispraktikaga. Minu jaoks kujunes keerulisemaks 

vähene kogemus just täiskasvanute nõustamisel. 

► Kõige keerulisem vast ongi protsessi selgeks tegemine. Samas kui see on 

selgeks tehtud siis jääb üle vaid selle järgi tegutsemine. 

► Vormistamine võttis aega. Eneseanalüüs vajab mõtlemist, veidi settimist.



Kui kaua läks aega arengumapi jaoks vajalike dokumentide 
vormistamiseks?

► Kuna osa dokumente tuli küsida mujalt ja infot oli vaja kirja panna palju, siis 

alustasin põhjalike ettevalmistustega umbes paar kuud enne kutseeksami 

dokumentide esitamise tähtaega.

► Kokku kulus kuni 5 tööpäeva.

► Kuigi varusin aega, siis arengumapi koostamisega läks mul lõpuks kiireks ja ei 

saanud enda jaoks piisava kvaliteedi ja sisuga tehtud. Samas varusin ja 

seadsin aegsasti ritta koolituste jt dokumendid.

► siin on keeruline retsepte anda. Ma pakun, et u nädala jagu päevi võiks 

arvestada kogu asjaajamise ja mapi koostamise peale, seda jagades pikema 

perioodi peale.



Esmataotlejad ja taastõendajad

► Arengumappi täies mahus nõutakse kõigilt.

► Vestlusele (suulisele eksamile) kutsutakse kõik esmataotlejad ja vajadusel ka 

taastõendajad.



Kutse andmise ajakava  2022.a

► Infoseminar kutse taotlejatele 25. august veebis. 

► Dokumentide esitamiseks Moodlesse eelregistreerumine kuni 31. august.

► Dokumentide digitaalse esitamise tähtaeg Moodles 19. september kell 23.59.

Dokumentide tehnilise kontrolli teostab kutse andja määratud isik (Tuuli Mekk, kutsekomisjoni liige), teatab 

taotlejatele dokumentide kätte saamisest ja täiendamise vajadusest.

Taotlejatega suhtlemine toimub sõltuvalt asja sisust e-meililt kny@kny.ee; kutsekomisjon@kny.ee ja Moodle 

sõnumi kanali kaudu. Otsus kutse taotluse osas pannakse üle Moodle-sse personaalselt igale taotlejale 

nähtavana.

► Peale taotlejate avalduste laekumist tehakse eksaminimekiri ja teatatakse osalejale eksami 

kuupäev ja kellaaeg.

► Kutseeksam toimub 9.,10. ja 11. novembril veebi teel.

mailto:kny@kny.ee
mailto:kutsekomisjon@kny.ee


Veel...

► Kutse- ja hindamiskomisjonide liikmed ei anna enne dokumentide esitamise 

tähtaega taotlusdokumentidele hinnanguid.

► Kui tänase seminari järgselt tekib taotluse dokumentide täitmisega seoses 

siiski täiendavaid küsimusi, siis saata küsimus e-postile 

kutsekomisjon@kny.ee.

► Taotleja otsustab ise, millise taseme kutset ta soovib taotleda. Taotlemise 

protsessi käigus otsustab kutsekomisjon, kas vajalikud kompetentsid ja 

pädevused vastavad soovitud tasemele.

mailto:kutsekomisjon@kny.ee


Eksamiülesanne

► Hetkeolukorra mõtestamine

► Põhiprobleemi sõnastamine

► Välistada „ballastinfo“

► Panna kirja esimesed sammud, mis aitavad probleemi lahendada

► Pikk karjääriplaan – eesmärk ja milliseid samme selle täitmiseks võiks astuda

► Viimases etapis keskenduda ainult juhtumi kirjelduse all olevatele küsimustele.

► Eksamil ei ole vaja juhtumit kirjeldada, alustada kohe küsimustele vastamisest.



Kasulikku lugemist leiad KNÜ kodulehelt.



EDU!


