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Mis on Jobpics  
 

• Piltidel põhinev ja RIASEC süsteemil tuginev huvide 
väljaselgitamise töövahend 

 

• Norrast – 2009 – Arne Svensrud (AVRE) 

 

• Jobpics Europe projekt (2010-2012) 

 LDV projekt 

 Eesti (Astangu), Soome (Luovi), Leedu (Sopa) ja Hispaania 
(Instituto de Biomecanica de Valencia) 

 

 

 



Jobpics põhineb RIASEC süsteemil 

• Jobpics on väga tõhus vahend sobivate erialade või 
ametikohtade leidmiseks  

• Põhineb karjäärinõustamisvaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud 
RIASEC-süsteemil  

• John Holland -  kutsetüüpide teooria 

  Inimesi on võimalik jagada 6 kategooriasse vastavalt nende 
huvidele, isiksusele, oskustele, väärtustele ja motivatsioonile 

 Erialasid/ameteid saab samalaadselt jagada kuude 
kategooriasse 

 



JOBPICS KOHVER 
• Kohvris on 183 ametit tutvustavat kaarti 

• Esiküljel pilt ametist koos RIASEC-koodi ja 
haridustasemele viitava numbriga  

• Pöördel 10 sarnast ametit (sarnased RIASEC-
koodi v. valdkonna mõttes)  

• Lisaks on komplektis hinnangukaardid (nt 
pakub huvi, ei paku huvi) 

• Kokku ca 640 erinevat ametit 

 



KATEGOORIAD 

USA termin Lühend Eesti termin  

 

Realistic          R  Realistlik  

Investigative I  Uuriv  

Artistic  A  Loominguline 

Social  S  Sotsiaalne  

Enterprising E  Ettevõtlik  

Conventional C  Harjumuspärane 



JOBPICS - HARIDUSTASEMED 

• Tase 1:  Mitteoskustöö 

 

• Tase 2:  Kesk-ja kutsehariduse tase 

 

• Tase 3:  Kõrghariduse tase  

 



NÄITEID KAARTIDEST 

 

 

 

 

 

 

• Loomatalitaja, karjatalitaja RC 1 



Pesumaja abitööline 

Puhastusteenindaja  

Nõudepesija 

Köögi abitööline 

Metsatööline 

Metsatöömasina juht 

Kalur 

Aianduse lihttööline, 

haljastustööline 

Lihunik, lihameister 

Auto käsipesula töötaja 

 



NÄITEID KAARTIDEST 

 

 

 

 

 

 

Tuletõrjuja RE 2 



Tüürimees 

Hooldus- ja 

remondiinsener  

Kiviraidur, kivilõikaja 

Tuuker 

Puurmasina, puurseadme 

juht 

Veepuhastusjaama, 

veetöötluse operaator 

Korstnapühkija 

Kokk 

Masinaehitustehnik-

mehaanik 

Keevitaja 

 



NÄITEID KAARTIDEST 

 

 

 

 

 

 

• Illustraator AR3 



Animaator 

Veebidisainer 

Graafika, multimeedia 

disainer 

Reklaamifotograaf 

Fotograaf 

Sisekujundaja, dekoraator 

Toote-, tööstusdisainer 

Jumestaja 

Ehtekunstnik 

Maalikunstnik 

 



NÄITEID KAARTIDEST 

 

 

 

 

 

 

Näitleja AE 3 



Fotograaf 

Tele-, filmioperaator 

Avalike suhete spetsialist 

Teatri dekoraator 

Rõiva-, moedisainer, 
moekunstnik 

Koorijuht  

Tantsuõpetaja 

Ajakirjanik 

Muusik 

Sisekujundaja 

 



MILLEKS? 

• Eesmärk on süsteemselt töötada tööalaste huvidega, 
et rehabilitatsiooni protsessis vältida valesid 
karjäärivalikuid 

• Kindlustada kutserehabilitatsiooni protsessi  kvaliteet 

• Vähendada “halbade valikute” võimalust 

• Näha rohkem tööalaseid võimalusi/ valikuid 

• Anda inspiratsiooni vestlusaineks (kliendiga 
tutvumine) 



KELLELE SUUNATUD? 
Kliendid:  

 täiskasvanud ja noored, aga eriti sellised inimesed, 
kellele mitmesugustel põhjustel ei sobi tekstipõhised 
huvide küsimustikud ja pikad ametikirjeldused. (nt 
õpiraskustega, varasema töökogemuseta või 
keelebarjääriga inimestele)  

Asutused:  

 nii karjääri-ja nõustamiskeskused, rehabilitatsiooni ja 
tööhõivega tegelevad asutused kui ka koolid 

 



KUIDAS JOBPICS´I KASUTADA? 

1. klient sorteerib kõik kaardid huvi järgi huvikaartidele 

2. Nõustamisel keskendutakse nendele, mis pakuvad huvi 

3. Alles jääb 3-5 kõige huvipakkuvamat kaarti 

 

• Nõustaja tutvustab esialgu kategooriaid ja teeb kaartidest esialgse valiku ise 

• Klient valib huvipakkuvamad 

• Keskendutakse 3-5 kõige huvipakkuvamale 

 

1. Nõustaja teeb eelvaliku haridustasemete järgi 

2. Klient vaatab läbi oma huvist lähtuvalt 

3. Keskendutakse mõnele huvipakkuvamale 

 



OLULISED MÄRKUSED 
• See ei ole TEST, vaid abivahend 

 

• Vastutus kliendil, nõustaja abistaja rollis 

– Klient hoiab ise kaarte, ise sorteerib, ise kirjutab, ise 
otsustab (jõustamine) 

 

• Küsimused suunavad 

 

• Pildid aitavad inimesel peegeldada suhet tema mina ja 
tööalase mina vahel 

 
 



JOBPICSI EELISED 

• Annab uusi ideid, aitab näha rohkem võimalusi 

• Võimaldab uurida kutsealaseid huve süsteemselt 

• Tugineb Eesti tööhõivealasel statistikal  

• Pildid tehtud Eestis - kergem samastuda 

• Ühekordne kulu 

• Mitu spetsialisti saab kasutada ühte kohvrit 

• Sobib kasutamiseks ka ilma koolituseta (ei eelda nt. 
kõrgharidust psühholoogias) 

 



INFO JA KONTAKT 

 

 
• http://www.astangu.ee/jobpics/jobpics-

uus-pildipohine-karjaarinoustamise-
vahend.html 

 

• aivi.tamm@astangu.ee 
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Tänan kuulamast  


