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Sinu elu, sinu valik 
Kuidas kujundada oma karjääri hariduselust töömaailma?

Uue põlvkonna I karjäärireegel on suh-
teliselt lihtne: sina ise vastutad oma 
karjääri eest.* Inimühiskonna arengus 

on töö enamuse ajast olnud selle otstarbega, 
et ellu jääda ja oma põhivajadusi täita. Kui 
laps sündis sepa perekonda, siis oli inimese 
karjäär paigas, temast sai sepp. Veel eelmise 
sajandi keskel oli töö eesmärgiks peamiselt 
oma põhivajaduste täitmine, see oli tähtsam 
töörõõmust ja enesearengust. Enamik inime-
si lõpetas pensioni saabudes töö samas ette-
võttes ja ametikohal, kus nooruses alustati. 
Tänapäeval enamik meist sellist karjääri ette 
ei kujuta, lisaks ei toeta seda ka ümbritsev kii-
resti muutuv ja uusi oskusi nõudev maailm.
 
Ennast võrdle vaid iseendaga ning 
hangi iga päev uusi teadmisi, osku-
si, kogemusi
 
Karjääri arendamise II reegel: Võrdle ennast 
sellega, kes sa eile olid. Mõtle, kuidas sina 
saad täna ja homme olla parem versioon sinu 
eilsest minast. Kui tekib soov ennast teistega 
võrrelda, siis sea endale teine persoon po-
sitiivseks eeskujuks, kelle tulemuste poole 
püüelda. Uuri, kuidas eeskuju on oma kar-
jääri edu toonud, ja võimalusel kopeeri seda. 
Selline lähenemine annab sinu karjäärile tii-
vad.

Karjääri arendamise III reegel, mis kehtib 
ka Fujitsus – kasuks tuleb igasugune muutus 
või tarkus, mille tulemusel sa saad uue ko-
gemuse, oskuse ja/või teadmise. Kuidas see 
sind aitab? Alati ei peagi karjäär olema sirg-
jooneline vertikaalne liikumine positsioonilt 
positsioonile kuni organisatsioonijuhini väl-
ja. Tänapäeval on populaarne horisontaalne 
karjääri arendamine, kus sa laiendad oma 
teadmiste ja oskuste pagasit nii oma valdkon-
na südames kui ka äärealadel.

Nüüd on teada põhilised küsimu-
sed, millele vastamine aitab kar-
jääriteekonda määratleda, kuid 
siinkohal on veel üks nüanss, mil-
lele tähelepanu pöörata. Olenema-
ta sellest, kas asutad oma ettevõt-
te või liigud töövõtja positsioonile, 
mõtle ja arutle sõpradega järgne-
vast. Mis on karjääri arendamisel 
tähtsamad, kas hoiakud ja suhtu-
mised või oskused?
 
NB! Kui sa täna ei tea veel väga 
täpselt, kuhu sa tahad jõuda, siis 
see on okei. Miks? Siin on jutt sel-
le mõistmiseks. 

Tuli õpilane targa juurde ja ütles 
targale: „Mul on mitu erinevat 
rada, mida mööda minna. Millise 
raja ma peaks valima,  
milline on mulle õige?“ 

Tark küsis: „Kuhu sa tahad jõuda?“

Õpilane vastas: „Ma ei tea kuhu.“ 

Tark lausus naeratades:  
„Siis on õige iga tee, mille sa valid.“

 
Seega, kui sa täna veel ei tea, kuhu 
sa tahad välja jõuda, siis iga valik, 
mis sa teed, on õige. Peaasi, et 
selles valikus on sinu tahe liikuda 
edasi.  

Täna muutub maailm meie ümber üha kiirenevas tempos. Nõudmised, millele vastata, muutuvad 
keerukamaks. See kõik nõuab meilt kohanemist ja paindlikkust. Me ei pea mitte ainult elukestvalt õppima 
(ülikooli lõpetamisega õppimine ei lõpe), vaid peame ise oma karjääri ja eneseteostust planeerima. Kui sa 

juba täna mõtled teadlikult oma karjääri arengule, siis see on pool võitu.  
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Samm sammuline 
karjääriplaneerimine ehk 
otsi vastuseid allolevatele 
küsimustele.
 
Arusaam 1 − KUHU ma tahan jõuda? 
Millist rolli ma tahan tulevikus täita/Kus 
positsioonil töötada?

Arusaam 2 −  MIDA ma tahan/pean endas 
arendama, et arengueesmärki/soovitud 
rolli saavutada?

Arusaam 3 − KUIDAS ma saan ennast 
arendada: millised oskused, kogemused, 
teadmised ma pean omandama?

Määratlus 1 − KELLELT ma vajan tuge, et 
oma eesmärgid saavutada? Õppejõud, 
mentor…

Määratlus 2 − AJAJOON ja igapäevane 
tegevusplaan eesmärkide elluviimiseks. 
Kõik oma karjääri suured eesmärgid 
taanda päevasteks või nädalasteks 
tegevusteks. Ainult läbi väikeste tegevuste 
on võimalik suuri eesmärke koju tuua. 
Luues päevase/nädalase tegevusplaani, 
hakkad kuude kaupa märkama liikumist 
soovitud eesmärgi suunas. See on üks 
parimaid motivatsiooniallikaid, millele 
toetuda, kui vahel tundub eesmärgi poole  
liikumine liiga aeglane.

Mis oskusi arendada?  
Eranditult kõigi valdkondade 
töökohtade jaoks on 
tänases maailmas vaja 
kommunikatsioonioskust, tehnilist 
taiplikkust, pidevat õppimist ja 
arendamist. Hiljuti on lisandunud 
uued oskused: hübriidtöö tegemine 
ja empaatiavõime.


