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1. Avasõnad.
Seoses vastutusalade muutustega Haridus- ja Teadusministeeriumis, on edaspidi OSKA
koordinatsioonikogu esimees Ivar Sikk, HTM-i asekantsler kutse- ja täiskasvanuhariduse ja
planeerimise alal.. Koordinatsioonikogu uus esimees tutvustas end ja avas koosoleku.
2. Ülevaade rakendusuuringute olulisematest leidudest:
a) Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus (edaspidi RTNT)
Uuringujuht Ave Ungro ja analüütik Rain Leoma rääkisid peamistest tulemustest, tööjõudu ja oskuste
vajadust mõjutavatest trendidest, tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusest ja ettepanekutest.
RTNT tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavad tulevikus enim sotsiaal-demograafilised muutused,
tehnoloogiline arenguvajadus, väärtuste ja töökultuuri teisenemine ning tööjõu vaba liikumine, ent
väga olulisel määral ka vajadus muuta ettevõtete ärimudeleid selliselt, et tekiks parem
väärtuspakkumine. Järgmise kümne aasta jooksul RTNT valdkonnas hõivatute arv väheneb, seda eriti
õmblejate arvu vähenemise tõttu. Valdkonnale on vaja juurde konstruktoreid ja
tootearendustehnolooge. Ostu-müügispetsialiste koolitatakse tööstuse vajadusest rohkem.
Valdkonna tööjõuvajaduse täitmiseks on vaja suurema lisandväärtusega toodangut, tootmist
automatiseerida ning tootlikkust kasvatada.
Vaata täpsemalt lisast 1.
Koordinatsioonikogu liikmed tegid ettepaneku selgemalt välja tuua ostu-müügispetsialistide ning
konstruktorite ja tootearendustehnoloogide õppe liitmise vajadus, sealjuures suurem rõhuasetus

oleks konstruktorite ja tootearendustehnoloogia õppel ning ostu ja müügipool oleks pigem
moodulina. Antud tähelepanek vormistada ettepanekuks.
b) Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine (edaspidi PAÄ)
Uuringujuht Riina Tilk ja analüütik Yngve Rosenblad tõid välja, et demograafilised ja tehnoloogilised
muutused, väärtuste ja töökultuuri teisenemises ning äri rahvusvahelistumine mõjutavad nii PAÄ
kutsealade tööhõivet kui seavad järjest suuremaid ootusi töötajate oskustele ja teadmistele
Erinevatest mõjuteguritest tulenevalt on valdkonna kutsealadel hõivatute arvu trend lähema 5–10
aasta perspektiivis erinev: personalitöö kutseala hõive püsib stabiilsena, karjäärispetsialistide arv
veidi kasvab, assisteerimise kutsealal hõive väheneb, teabe- ja dokumendihalduse kutsealal hõive
väheneb mõnevõrra ning ärinõustamise kutsealal hõive kasvab.
Vaata täpsemalt lisast 1.
Üheks kitsaskohaks on PAÄ valdkonnas õppepuhkuse ja praktikamahu kokkusobivus, mille
lahenduseks pakutakse täiskasvanute koolituse seadusesse lisada muudatus õppepuhkuse päevade
võtmise õiguse kohta.
Koordinatsioonikogu tegi ettepaneku pehmendada õppepuhkuse ja praktikamahu kokkusobivuse
ettepaneku sõnastust (näiteks Kaaluda täiskasvanute koolituse seadusesse täiendavate tasustamata
…).
Lisaks tehti ettepanek muuta kategoorilisemaks majanduse ja ettevõtluse sissejuhatava kursuse
kohustuslikuks muutmise sõnastust (näiteks Sisse viia üldise majanduse ja ettevõtluse sissejuhatavad
kursused…).
RTNT ja PAÄ uuringuaruandeid muudetakse vastavalt koordinatsioonikogu ettepanekutele.
2.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast,
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Rõiva-,
tekstiili- ja nahatööstus ning Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 7 liiget
- vastu ei hääletatud
3. Tööjõuvajaduse ja tööjõupakkumise prognooside (MKM, OSKA, Töötukassa) ühilduvusanalüüs
Siim Krusell tutvustas Töötukassa tööjõubaromeetri, OSKA ja MKM-i tööjõuvajaduse ja
tööjõupakkumise prognooside ühilduvusanalüüsi, mille eesmärgiks oli uurida kuivõrd metoodikad
erinevad, kui täpselt võimaldavad metoodikad prognoosida ning mida ja milliseid gruppe täpselt
mõõdetakse.
Kaupo Reede tutvustas oma visiooni OSKA tulevikust, mida saab arvestada OSKA 2020 kontseptsiooni
arendamisel.
Vaata täpsemalt lisast 1.
3.1 otsustati arvestada tööjõuvajaduse ja tööjõupakkumise prognooside (MKM, OSKA,
Töötukassa) ühilduvusanalüüs tulemustega OSKA 2020+ kontseptsiooni koostamisel
4. Koordinatsioonikogu koosolekute teemad ja toimumisajad 2018 lõpuni
Koordinatsioonikogu koosolekute teemad ja toimumisajad 2018 I poolaasta lõpuni
• 6. juuni kell 11-13 Kutsekojas.
Teemad

•
•

•

•

OSKA metoodika vol 2.1 tutvustus
Ülevaade 8 esimese uuringu ettepanekute rakendamisest ja poliitilist lahendust
vajavatest teemadest
• Hariduse ja teaduse uuringu tutvustus ja kinnitamine
Oktoober (täpne aeg ja koht leppida kokku Doodle küsitlusega)
Teemad
• OSKA 2020+ kontseptsiooni arutelu
• Valitsuskabineti teemad ja nende fookus
Detsember (täpne aeg ja koht leppida kokku Doodle küsitlusega)
Teemad:
• OSKA andmete ja tulemuste visualiseerimine veebis
• Uuringu aruannete kinnitamine:
• kaubandus ja rentimine
• majutus, toitlustus ja turism
• OSKA üldraport

6. Kokkuvõte
Järgmiseks korraks ette valmistada edasised sammud ülevaate andmiseks Vabariigi Valitsuse (VV)
kabinetiarutelul.
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OTSUSTATI:
2.1 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõuja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuses
ning Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamises.
3.1 otsustati arvestada tööjõuvajaduse ja tööjõupakkumise prognooside (MKM, OSKA, Töötukassa)
ühilduvusanalüüs tulemustega OSKA 2020+ kontseptsiooni koostamisel
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