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1. Avasõnad 
Koordinatsioonikogu juhatas aseesimees Mait Palts, kes avas koosoleku ja tervitas kõiki liikmeid.  
 
2. OSKA üldraporti metoodika ja edasised arenduskohad 
Siim Krusell andis ülevaate üldraporti koostamise metoodikast ja edasistest arendamist vajavatest 
teemadest. Vaata täpsemalt lisa 1. 
Eesmärgiks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete (MKM), OSKA üldraporti ja 
valdkondlike raportite andmete sünkroonsus. Edaspidise arutelu küsimus on MKM ja OSKA üldraporti 
ühiste kaante alla viimine.  
Koordinatsioonikogu liikmed soovisid jooksvalt kursis olla arendamist vajavate teemade lahenduste  
elluviimisega. Teemad vaadatakse uuesti üle enne üldraporti kinnitamist. 
 
3. Väljalangemine kutseõppes ja kõrghariduses 
Meeli Murasov, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutseharidusosakonnast andis ülevaate 
ministeeriumi meetmetest kutsehariduse katkestamise vähendamiseks. Väljalangevuse 
vähendamiseks pööratakse edaspidi rohkem tähelepanu tugispetsialistide rolli suurendamisele ja 
edasisse tegevusse on planeeritud vastav rahastumudeli muutus. 
Vaata täpsemalt lisast 2. 
 
Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi laual on karjääriteenuste ühendamine. 
Järgmisel aastal on oodata selgemaid sõnumeid, kuidas karjääriteenust osutada nii, et see oleks 
mõjus ja aitaks karjäärivalikule kaasa. Kaalumisel on tugevamalt karjääriõppe sissetoomine 
kutseharidusse. 
 



 

 

Sotsiaalministeerium on pilootkorras sõelunud rahvastikuregistri noorte (kuni 24.a) andmed läbi 
riiklike registrite (8) ja otsinud välja Tartu ja Võru piirkonna NEET noored (mittetöötavad, 
mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad noored). Ilma ühegi riikliku registrikandeta on 3500 noort 
(20%). EHIS-s puuduvad andmed 1900 noore kohta. Andmed võivad olla mõningase ebatäpsusega, 
kuna rahvastikuregister ei kajasta väljarännet, mis on märkimisväärne. Praegu puudub teave, mida 
koolist väljalangejad edaspidi teevad ning nendega on vaja tegeleda koheselt peale kooli 
katkestamist. 
 
Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonnast andis ülevaate meetmetest 
kõrghariduse katkestamise vähendamiseks.  Enim katkestajaid on bakalaureuse ja 
rakenduskõrghariduse loodus ja täppisteaduste õppurite seas. Põhjuseks on huvide muutus ja 
pühendumine tööle. Kõrghariduse õppevorm on mõeldud mittetöötavatele gümnaasiumijärgsetele 
noortele, aga suur osa üliõpilastest on töötavad täiskasvanud. Kohati kattuvad probleemid 
kutsehariduses toimuvaga. 
Vaata täpsemalt lisast 3. 
 
4. Ülevaade Vabariigi Valitsuse (VV) kabinetiarutelu ettevalmistamise protsessist 
Nõunike kogu (23.11.16) soovitas VV kabinetiarutelule esitada ka OSKA raportitest ettepanekud, mis 
eeldavad olulist muutust koolituskohtade struktuuris (nt sotsiaaltöö kõrghariduses ja arvestusala 
kutseõppes). 
Koordinatsioonikogu oli üksmeelel, et OSKA raportite ettepanekuid eraldi VV kabinetiarutelule mitte 
esitada. Koordinatsioonikogus on esindatud kõik osapooled ja otsus raporti ettepanekute kohta 
tehakse siin.  
Jõusse jääb senine kontseptsioon, kus VV kabinetiarutelul panna rõhk OSKA tutvustamisele sh 
põhijäreldustele OSKA raportitest, informeerida valitsust eesmärkide kaupa, kes mida teeb, et tekiks 
ühine inforuum.  
OSKA inforuumi viia ka Riigikogu kultuuri-, sotsiaal- ja majanduskomisjon. 
 
5. Kokkuvõte 
Järgmisel koosolekul toimub kolme valdkondliku uuringuraporti tutvustamine ja ettepanekute 
heakskiitmine: 

• Energeetika ja kaevandamine 
• Keemia-, kummi- ja plastitööstus 
• Tervishoid 

 
Järgmine koosolek 8. märts 13-15. 
 
 

 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
Mait Palts       Liina Michelson 

 
 

 
 


