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1. Avasõnad 
Koosoleku esimest poolt juhatab Koordinatsioonikogu aseesimees Mait Palts. Lepiti kokku, et teise 
poole juhtimise võtab enda kanda Kaupo Reede. 
Mait Palts tutvustas päevakorda ja koosolekul viibijate nõusolekul tõsteti otsustamist ja arutelu 
vajavad punktid esmajärjekorda. 
 
2. Ülevaade OSKA Hariduse ja teaduse rakendusuuringute olulisematest leidudest  
Uuringujuht Urve Mets ja analüütik Andres Viia rääkisid peamistest tulemustest, tööjõudu ja oskuste 
vajadust mõjutavatest trendidest, tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusest ja valdkonna 
kitsaskohtadest. 
Valdkonna eksperdikogu otsusega seati põhikutsealade valikul fookus eeskätt õpetamise 
alavaldkonna põhikutsealadele. Analüüsi ei hõlmatud ametialasid, mille põhikompetentse ei loetud 
piisaval määral valdkondliku haridusliku ettevalmistusega seonduvaks. 
Uuringus ei hinnatud täiskasvanute koolitajate tööjõuvajadust heterogeensusest tingitud 
variatsioonide paljususe ja  OSKA metoodika kasutamiseks vajalike andmete puudumise tõttu.  
Tehti ettepanek, et täiskasvanute koolitajatega seonduvate teemade analüüs võiks toimuda 
eraldiseisvalt. Eriti oluline on analüüsida täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe teenuse kvaliteeti, 
mis ei ole OSKA uurimisobjekt. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
  



 

 

 2.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, 
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ 
Hariduse ja Teaduse valdkonnas  
Hääletuse tulemused:  

- poolt hääletas 7 liiget 

- vastu ei hääletatud 

 
3. Ülevaade poliitilist lahendust vajavatest teemadest  
OSKA uuringutes on läbivalt tõstatunud teemad, mis vajavad jätkuvat edasiarendamist erinevatel 
tasanditel: 
1)  tehnoloogia kasutamisega seotud oskused ja tehnikaerialade ebapopulaarsus noorte seas  
2) tehniline kõrgharidus – inseneriakadeemia 
3) rakendusliku ja akadeemilise suuna osakaal kõrghariduses 
4) OSKA ettepanekutega arvestamine ülikoolidega peetavates vastutusvaldkondade läbirääkimistes 

ja sõlmitavates halduslepingutes 
5) välistööjõu kasutamine Eesti tööturul 
6) Töötamise register (TÖR)  
 
Koordinatsioonikogu arutas teemasid ja leiti, et kõigi nende teemadega juba erinevatel tasanditel 
tegeletakse ja OSKA uuringute tulemused kinnitavad, et tegeleme vajalike kriitilise tähtsusega 
teemadega.   
 
Punkt 4)  
OSKA ettepanekutega arvestatakse ülikoolidega peetavates vastutusvaldkondade läbirääkimistes ja 
sõlmitavates halduslepingutes. Protsess on läbirääkimiste faasis. Lisaks OSKA ettepanekutele 
kasutatakse Majandusarengu töögrupi raporti (nn Raasukese raport) ettepanekuid, teisi 
tööjõuuringuid ja palgauuringut.  
Punkt 5) 
Välistööjõu kasutamisega Eesti tööturul tegeleb Work in Estonia programm ja Töötukassa, kellele on 
antud ülesanne tõsta Eestis õppivate välisüliõpilaste hõivet. Kõrghariduse rahvusvahelistumise 
tegevuskavas on magistri- ja doktoritasemel seatud eesmärk, et vähemalt 30% lõpetanutest jääks 
Eestisse tööle.  
Punkt 6) 
Ametiala tunnuse lisamine TÖR-i seadusemuudatus jõustub 1.01.2019 ning selle tegevusega ollakse 
graafikus.  
Punktid 1) 2) ja 3) 
Eelkõige vajab põhjalikku arutelu, millist riiki me 10 aasta pärast soovime ja seejärel saab paika 
panna,  millised oskused on lähtudes visioonist vajalikud. Riigi poliitikad peab sünkroniseerima üheks 
tervikus. Lähtuda saab riigi visiooni ja tööandjate vajaduse kombinatsioonist. Riigi visioon pannakse 
kirja Eesti 2035 arengukavasse ja seal on kindlasti sisendiks vaja OSKA tulemusi. 

 
HTM-l on plaanis koostöös Riigikantseleiga anda kokkuvõttev ülevaate OSKA teemadest Vabariigi 
Valitsusele. 
Järgmise sammuna tuleb läbi mõelda, kuidas on  OSKA esindatud selles protsessis ja tegema vastavad 
ettepanekud. 
 
Otsustati:  



 

 

3.1 Kuna koostamisel on katusarengukava Eesti 2035, siis OSKA raames ei pea dubleerima neid 
protsesse. OSKA ettepanekud antakse sisendiks Eesti 2035-te.  

 
 
4. OSKA metoodika vol 2.1 tutvustus.  

Päevakorra punkt jäi ajapuudusel ära. Vaata täpsemalt lisast 1. 
5. Ülevaade 8 esimese uuringu ettepanekute rakendamisest ja eksperdikogude aruteludest. 

Päevakorra punkt jäi ajapuudusel ära. Vaata täpsemalt lisast 1. 
 

 
6. Järgmiste koosolekute toimumisajad ja teemad 

Koordinatsioonikogu koosolekute teemad ja toimumisajad 2018 I poolaasta lõpuni  
• 3. oktoober kell 11-13 Kutsekojas.  

Teemad 
• OSKA 2020+ kontseptsiooni arutelu 
• Valitsuskabineti teemad ja nende fookus 

• 5. detsember kell 11-13 Kutsekojas. 
Teemad: 
• Uuringu aruannete kinnitamine: 

• kaubandus ja rentimine 
• majutus, toitlustus ja turism 

• OSKA andmete ja tulemuste visualiseerimine veebis 
• OSKA üldraport 
 

8. Kokkuvõte 
Ette valmistada edasised sammud ülevaate andmiseks Vabariigi Valitsuse (VV) kabinetiarutelul. 
Läbi mõelda, kuidas OSKA saab panustada Eesti 2035 arengukavasse. 
 
 
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  
OTSUSTATI: 
2.1 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõu- 
ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“  Hariduse ja teaduse valdkonnas. 
3.1 Kuna koostamisel on katusarengukava Eesti 2035, siis OSKA raames ei pea dubleerima neid 
protsesse. OSKA ettepanekud antakse sisendiks Eesti 2035-te. 
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