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1. Avasõnad. Koordinatsioonikogu töökord 
Koordinatsioonikogu esimees Mart Laidmets, Haridusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler, avas 

koosoleku ja tervitas kõiki liikmeid. Koosolekul viibijad tutvustasid end lühidalt. 

Aseesimeheks valiti Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Mait Palts. 

 
Koordinatsioonikogu on tööjõu oskuste arendamise ja konkurentsivõime edendamise ning elukestva õppe 

korraldamisega seotud institutsioonide esindajatest moodustatud organ, mille põhiülesandeks on tööturu 

koolitustellimuse formeerimise protsessi juhtimine ja tasakaalu leidmine kutsetegevuse valdkondade 

vajaduste vahel, sh ühiskonna ja tööturu vajaduste ning koolituspakkumise (sh täienduskoolitus) 

optimaalne sidustamine.  

 

Koordinatsioonikogu tegutseb kutseseaduse alusel ja on nõuandvaks töörühmaks haridus- ja 

teadusministrile ja Vabariigi Valitsusele. Koordinatsioonikogu kinnitab valdkondlike eksperdikogude 

loetelu, tegutsemispõhimõtted, valdkondlikud raportid jms. Põhiline sisend koordinatsioonikogule 

ettepanekute tegemiseks tuleb valdkondlikelt ekspertkogudelt. 

 

OSKA KOORDINATSIOONIKOGU KOOSOLEK  
  

  21. oktoober 2015 nr 1 

Tallinn 



2 

 

Koordinatsioonikogu käib koos vähemalt kaks korda aastas ja tööd korraldab Kutsekoda. Koosolekud 

protokollitakse ja avalikustatakse Kutsekoja kodulehel.  

 

Ettepanek: 
Leida koordinatsioonikogule avalikkusega suhtlemiseks uus nimi, mis annaks paremini edasi tehtava töö 

sisu. Võimalus ideid esitada on nii koordinatsioonikogul kui ka avalikkusel. 

(Vt lisa1 Esitlus) 

 

2. OSKA – miks on vaja, mida tehakse, kuidas ja millal? 
Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma tutvustas tööturu seire ja prognoosi  ning oskuste arendamise 

koordinatsioonisüsteemi – OSKA. 

OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja 

homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas 

õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata?  

 

OSKA raames koondatakse olemasolev teave tööturu ja haridussüsteemi hetkeolukorrast, prognoositakse 

tööjõu- ja oskuste vajadust, sõnastatakse koolitusvajadus ja koostatakse tööturu koolitustellimus, esitatakse 

ettepanekud koolitajatele ja koolipidajatele ning poliitiliste otsuste langetamiseks Vabariigi Valitsusele, 

jagatakse teavet tööturu vajaduste kohta karjäärinõustajatele ning avalikkusele. Seiratakse koolitustellimuse 

ja ettepanekute täitmist. 

Piloteeritavate valdkondade raportid valmivad 2015. aasta lõpuks 

(Vt lisa 1 Esitlus) 

 

3. OSKA valdkondade moodustamise põhimõtted. Kuidas valiti valdkonnad 2015. aastal? 
OSKA valdkondade jaotus on ennekõike seotud majanduse tegevusalade klassifikaatoriga (EMTAK)  

kuid siiski ei järgita rangelt EMTAK-i jagude piire vaid laenatakse klastri kontseptsioonilt mõningaid 

elemente, grupeerides omavahel tihedalt seotud, kuid erineva koodiga majandustegevusalasid kokku. 

OSKA valdkondade osalisi kattumisi välditakse. 

Kokku on OSKAs 24 valdkonda, mis on defineeritud reeglina 2-3-kohaliste (vajadusel ka detailsemal 

tasemel) koodidega EMTAKi tegevusalarühmade gruppidena, mis on hädavajalik Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse kvantitatiivse prognoosiga kokku viimiseks.  

 

Esmajoones koostatakse valdkondlikud ülevaated majanduse ja ühiskonna arenguks olulisemate ning 

tööjõu- ja oskuste vajaduse mõttes pakilisemate valdkondade kohta. 

OSKA põhimõtete piloteerimiseks valiti käesoleval aastal nõunike kogu arvamustele tuginedes välja 

esimesed OSKA valdkonnad:  

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia;  

2) Metsandus ja puidutööstus; 

3) Majandusarvestus.  

Valiku tegemisel mängis rolli valdkonna olulisus Eesti majanduses ning ka vajadus katsetada metoodikat 

eri tüüpi valdkondades ning valdkonna valmisolek. 

2015. aasta lõpul käivitatakse veel: 

1)  Metalli- ja masinatööstus; 

2)  Sotsiaaltöö. 

(Vt lisa 1 Esitlus) 

 

4. Eksperdikogude nimetuste ja moodustamise põhimõtete projekti tutvustus, arutelu ja 
kinnitamine 

Valdkondlike ekspertkogude (VEK) nimetused on seotud OSKA valdkondade nimetustega. Ekspertide 

valikul on esmatähtis kaasatavate ekspertide asjatundlikkus, samuti valdkonnas väljakujunenud 

arvamusliidrite ja visionääride kaasamine.  

 

Arutelu 



3 

 

Esitati küsimus, kuidas on tasakaalus suur- ja väikeettevõtete huvid ning kas kõik olulised ettevõtted on 

teadlikud võimalusest kaasa rääkida?  

 

Koordinatsioonikogu liikmed selgitasid, et Eestis on suurettevõtete osakaal väike ja suure tõenäosusega on 

liitude vahendusel kaasatud just nimelt väikesed ja keskmised ettevõtted. Infoväljas olek on tagatud, kui 

ettevõte kuulub erialaliitu. 

Samuti on võimalik sellist riski maandada VEKi moodustamiseks peetavatel läbirääkimistel. Eesmärk on  

kaasata parimal viisil erinevad huvipooled, arvestades sektorite erisust. Töös olevates valdkondades on 

olulised tegijad kaasatud. 

Oluline on, et kinnistuks arusaam riigi ja ettevõtja koostöö vajalikkusest.  

  

4.1 „Valdkondliku eksperdikogu nimetused ja moodustamise põhimõtted“ dokumendi kinnitamine. 

Hääletuse tulemused  

- poolt hääletas 9 liiget 

- vastu ei hääletatud 

 

Otsus 
4.1 Kinnitada Valdkondliku eksperdikogu nimetused ja moodustamise põhimõtted. 

 

5. 2016. aasta OSKA ekspertanalüüsi valdkondade tutvustus, arutelu ja kinnitamine 
Yngve Rosenblad tutvustas 2016. aasta OSKA ekspertanalüüsi valdkondi, mis on läbi arutatud ka OSKA 

metoodika arendamist toetavas nõunike kogus.  

Alljärgnevalt on välja toodud valdkonnad, mille hulgast valida 5 valdkonda: 

1) Toiduainetööstus;  

2) Põllumajandus;  

3) Transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont;  

4) Energeetika, kaevandamine, veevarustus, keskkond; 

5) Ehitus; 

6) Personalitöö, administreerimine, karjääri- ja ärinõustamine; 

7) Meedia, kirjastamine, reklaam, disain; 

8) Tervishoid; 

9) Haridus ja teadus; 

10)  Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (lisati nimekirja koosolekul). 

Koordinatsioonikogu liikmed arutasid valdkondade eripärasid. 

Tehti ettepanek lisada nominentide loetelusse ka keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse 

valdkond, mis seondub nutika spetsialiseerumise valdkondadega, kus riik panustab teadusarendusse ning 

olemas on tugev eriala ettevõtjate liit. See valdkond on oluline ressursiga seonduv valdkond, mis vajab 

pildile tõstmist.   

Põllumajanduse valdkonna valimise miinuseks toodi praegune mõõnaperiood, mis ei kajasta tavapärast 

tööjõuvajadust.  

 

5.1 2016. aasta OSKA ekspertanalüüsi valdkondade kinnitamine. 

Hääletuse tulemused:  

Toiduainetööstus 8 häält 

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus 8 häält 

Transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont 8 häält 

Tervishoid 8 häält 

Energeetika, kaevandamine, veevarustus, keskkond 6 häält 

 

Otsus 
5.1 Kinnitada 2016. aasta OSKA ekspertanalüüsi valdkondadeks 

1) Toiduainetööstus;  

2) Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus;  
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3) Transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont;  

4) Tervishoid;  

5) Energeetika, kaevandamine, veevarustus, keskkond.  

 

6. Mis on tehtud ja kavas 2015. aastal ja 2016. aasta algupoolel? 
OSKA eesmärgid 2015. aastaks on luua tegutsev koordinatsioonikogu, 5 tegutsevat valdkondlikku 

eksperdikogu ja jätkata ettevalmistusi enesehindamise veebikeskkonna loomisega. Täpsemalt vaata lisast 

OSKA tegevused 2015.  

Täpsemat OSKA esimeste tulemuste valmimise ajakava ja tegevuskava vt lisa 1 Esitlus. 

 

7. Kokkuvõte 
Järgmised koordinatsioonikogu koosolekud toimuvad 11. jaanuaril kell 14.00-17.00 ja 3. veebruaril 
14.00-17.00. 

 

Ametlikke asendusliikmeid ei valita, koordinatsioonikogu liige võib koosolekule saata enda asendaja. 

 

Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  
OTSUSTATI: 
4.1 Kinnitada Valdkondliku eksperdikogu nimetused ja moodustamise põhimõtted. 

 6.1 Kinnitada 2016. aasta OSKA ekspertanalüüsi valdkondadeks: 

1) Toiduainetööstus;  

2) Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus;  

3) Transport, logistika, mootorsõidukite müük ja remont;  

4) Tervishoid;  

5) Energeetika, kaevandamine, veevarustus, keskkond.  

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Mart Laidmets       Liina Michelson 


