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Töötukassa eesmärk

• Viia ellu tööpoliitikat, et tagada: 

– tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;

– pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.

• Töötukassa missioon on toetada töö ja töötaja leidmisel

Usume, et igale inimesele on olemas sobiv töö, mis tagab tema 

sotsiaalse kaasatuse ja iseseisva majandusliku toimetuleku. 

• Meie põhiväärtused on:

– Usaldusväärsus, 

– Koostöövalmidus

– Uuenduslikkus



Töötukassa roll

• Toetame inimesi kogu tööelu vältel. 

• Toetame tööandjaid sobiva tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel, 

töökohtade loomisel ja kohandamisel ning ümberkorralduste 

läbiviimisel. 

• Nõustame personaalselt. 

• Pakume erinevaid teenuseid. 

• Maksame hüvitisi ja toetusi.

• Koos oma klientide ja partneritega ühendame pingutused turvalise,

paindliku ja läbipaistva tööturu kujundamiseks.



Missioon praktikas – tööturul kulgejale

• Tööturul kulgeja:

– Tööotsija

– Töötu

– Töötaja

• Toetame asjatundliku nõustamisega:

– Töövahenduskonsultandid

– Juhtumikorraldajad



Missioon praktikas – tööturul kulgejale

• Pakume teenuseid, mis lähtuvad personaalsest vajadusest:

– Töövahendus

– Karjäärinõustamine

– Koolitus

– Kvalifikatsiooni saamise toetamine

– Psühholoogiline- ja võlanõustamine

– Ettevõtlusega alustamise toetus

• Meie tegevus on: 

– hästi läbimõeldud

– läbipaistev

– õiglane



Missioon praktikas – tööandjale

Aktiivne, usaldusväärne ja asjatundlik partner tööandjale

See tähendab tööandja jaoks teadmist, et Töötukassal on:

• Soov ja valmidus leida koostöös tööandjaga paindlikke lahendusi.

• Pidev ülevaade ja teadlikkus tööandja vajadustest.

• Võimekus kaasa mõelda, nõu anda ja jõuda konkreetse tööandja ja tööotsija 

jaoks parima lahenduseni.

• Sisukad ja kvaliteetsed teenused mis toetavad töötaja leidmist, tööks 

ettevalmistamist ja  tööle asumist.

• Valmisolek teenustepaketti kaasajastada

ja sobitada tööandjate vajadustega. 

• Võimalused operatiivselt tööandja

muredele reageerida.



Missioon praktikas - tööandjale

• Tööandja partneriks igas maakonnas on tööandjate konsultant:

– Aktiivne ja kiire tegutseja.

– Asjatundlik.

– Pakub kvaliteetset teenust ja aitab leida sobilikke lahendusi.

– Tunneb oma piirkonna tööandjaid ja nende probleeme

• Pakume teenuseid:

– Töövahendusteenus, sh töömessid

– Koondamistele reageerimine

– Koolitamine 

– Karjäärinõustamine

• Töötukassa Iseteenindusportaal

• Disainime töötust ennetavaid teenuseid  

• Vahendame kogemusi ja teavitame läbi infopäevade, seminaride, 

meedia 

• Toome esile ja tunnustame häid näiteid

• Toetame ja nõustame erinevatele sihtrühmade värbamisel  



Missioon praktikas - tööandjale

• Töötukassal on tööandjatest koostööleppe partnerid 

• Koostöö teiste organisatsioonidega:

– Personalitöö arendamise ühing (PARE)

– Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum

– Maksuamet, Tööinspektsioon, Haigekassa, Justiitsministeerium, 

Sotsiaalministeerium, EAS

– Erialaliidud

– Haridusasutused

– Puuetega inimeste organisatsioonid

– MTÜ Living for Tomorrow



EURES – tööturul kulgejale

Nõuanded ja esmane teave:

– Elamis- ja töötamistingimused EURES võrgustikku kuuluvates riikides

– Tööturuolukord ja kuidas tööd otsida Euroopas

– Mida silmas pidada enne Euroopasse tööle suundumist?

– Mis on liikuvuse praktilised ja õiguslikud küljed?

– Kus tuleb end registreerida? 

– Mida ütlevad seadused? 

– Milline on maksukorraldus, ravi- ja sotsiaalkindlustus? 

– Kas välisriigis töötamisega võivad kaasneda ohud? 

– Kuidas oma õigusi kaitsta?

– Kuhu probleemide korral pöörduda?

Nõustamised toimuvad:

– Töötukassa büroodes

– Online kanalites



EURES – tööandjale

• EURES nõustaja:
– kaudu saab tööandja avaldada tööpakkumisi EURES Euroopa portaalis 

eures.europa.eu ning soovi korral konkreetse Euroopa riigi tööturuportaalis

– saab aidata kandideerimisdokumentide kogumisel ja vajadusel eelvaliku 

tegemisel

– saab toetada tööandjat värbamisürituste korraldamisel, assisteerida intervjuudel 

jne

• Võimalus osaleda üle-euroopalistel töömessidel ning 

avaldada oma tööpakkumisi messidel üle Euroopa (sh 

online töömessid – europeanjobdays.eu)



Räägime kaasa 

• Mitmekesisuse strateegia väljatöötamises

• Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgise loomises 

• Euroopa tööturu agentuuride võrgustikus

• Poliitiliste seisukohtade ja õigusloome kujundamisel, et toetada 

turvalist tööturgu ja tööhõivet



Töötukassa tööandjana

Soovime olla heaks eeskujuks:

• Värbame vähenenud töövõimega inimesi

• Jagame oma kogemust

• Oleme liitunud Mitmekesisuse kokkuleppega

• Hoolitseme oma töötajate kompetentsuse ja motivatsiooni eest

• Töötukassas töötavad pühendunud ja asjatundlikud inimesed



• Üks meie lugudest: 
https://www.youtube.com/watch?v=rdKuN5SOy4E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rdKuN5SOy4E&feature=youtu.be


Aitäh kuulamast!


