OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuring
Väljavõte olulisematest tulemustest

Hõive väheneb järgmisel kümnendil mõõdukalt
•
•
•
•
•
•

Väheneb oskustöötajate ning suureneb spetsialistide ametikohtade arv.
Toiduainetööstusesse on praegusega võrreldes juurde vaja tehnolooge, tootearendajaid ning
kvaliteedijuhte, kuid ka tööstusinsenere, hooldustehnikuid ning mehhatroonikuid.
Seadistajad, operaatorid ning töötlejad moodustavad ka tulevikus olulise osa toiduainetööstuse
hõivest, kuigi ametikohtade arv mõnevõrra väheneb.
Põllumajanduses ja kalanduses kasvab taimekasvatusspetsialistide, mõnevõrra ka loomakasvatusning vesiviljelusspetsialistide arv.
Loomaarstide ning tootmistehnika inseneride hõive kasvab.
Väheneb lihtsamat oskustööd tegevate taime- ja loomakasvatajate vajadus.

Tuleviku tööjõuvajaduse katmiseks koolitatakse piisavalt juhte ja spetsialiste
•

•
•

•

Oskustöötajate koolitus on tuleviku tööjõuvajaduse katmiseks samuti piisav, v.a pagarite,
kondiitrite ning aednike põhikutsealadel, kus erialast väljaõpet pakutakse rohkem kui tööturul
vaja.
Ettevõtjad kurdavad aga töökäte nappust, sest erialasele tööle läheb väike osa pagarite,
kondiitrite ja aianduse lõpetajatest.
Kutsehariduses õpib valdkonna erialadel palju täiskasvanuid, kellest suur hulk töötab
põhikohaga teistel elualadel ning panustab põllumajandusse või toiduainetööstusesse
kõrvaltegevusena.
Õpinguid alustavate noorte arvu vähenemine seab põllumajanduse ning toiduainetööstuse
ettevõtted olukorda, kus nad peavad üha rohkem otsima uut tööjõudu mujalt kui kooli
lõpetavate noorte seast.

Tehnoloogilised arengud tingivad töötajate pideva enesetäiendamise vajaduse
•
•
•

Senisest enam on lähitulevikus töötajatel vaja oskusi, mis võimaldavad tegevust uuele tasemele
tõsta, nt tootearendus-, müügi- ja turundusoskused.
Põllumajanduse ja toiduainetööstuse töötajatel tuleb arendada uue tehnika kasutusele võtmise ja
hooldamisega seotud oskusi.
Täienduskoolituste pakkumisel on oluline lähtuda töötajate vajadustest nii õppe sisu kui
korralduse osas, sh pakkuda lühiajalisi spetsialiseerumistega koolitusi, teiste kogemustest õppimist
ning õpipoisiõpet.

Taust:
• Toidu tootmise ja töötlemise strateegiline olulisus kindlustab valdkonna erialade perspektiivikuse.
• Valdkonna ettevõtetes töötab põhikutsealadel pea 35 000 inimest, mis moodustab ca 6,5% kõigist
Eesti töötajatest.
• Valdkonna põhikutsealadega seotud haridust pakuvad:
o
o

kõrghariduses peamiselt Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool.
kutseõppes 19 kutseõppeasutust, olulisematena Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Räpina Aianduskool ning Tartu
Kutsehariduskeskus ja Tallinna Teeninduskool.

• OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuringuga otsiti vastust küsimusele, kuidas muuta
koolituspakkumist, et täita valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust 5-10 aasta vaates.
• OSKA koostab viie aasta jooksul kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning
võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.
• OSKA süsteemi elluviimist korraldab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

