OSKA KOORDINATSIOONIKOGU KOOSOLEK
5. oktoober 2016 nr 5
Tallinn
Algus kell 11.00, lõpp kell 13.00
Juhatas Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeerium
Protokollis Liina Michelson, Kutsekoda
Osa võtsid: Sven Kirsipuu, Rahandusministeerium; Egle Käärats, Sotsiaalministeerium; Mait Palts,
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; Reelika Leetmaa, Eesti Töötukassa; Peep Peterson, Eesti
Ametühingute Keskliit; Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Toomas Tamsar,
Eesti Tööandjate Keskliit
Puudus: Riina Viiding, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
Kutsutud Kutsekojast: Tiia Randma, Yngve Rosenblad, Karin Jõers-Türn, Rain Leoma, Anneli Leemet,
Terje Kaelep, Siim Krusell
PÄEVAKORD
1. Avasõnad
2. Kokkuvõtlik ülevaade viie valdkondliku rakendusuuringu läbi viimisest
3. Rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõu- ja
oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Masina- ja Metallitööstuses ja
Sotsiaaltöös
4. OSKA programmi eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused ja nendest lähtuvad
töökorralduslikud muutused OSKA tiimis
5. Järgmise (26.10, kell 11-13) koordinatsioonikogu teemadering ja ettevalmistus
6. Kokkuvõte

1. Avasõnad
Mart Laidmets tervitas koordinatsioonikogu liikmeid ja tutvustas päevakorda.
2. Kokkuvõtlik ülevaade viie valdkondliku rakendusuuringu läbi viimisest
Tiia Randma andis ülevaate viie valdkondliku rakendusuuringu läbiviimisest. Tööjõuvajaduse ja
koolituspakkumise võrdlusest selgus, et esialgne kartus kõikide valdkondade tööjõuvajaduse kasvu
kohta ei ole realiseerunud. Toimub järjepidev metoodika parendamine. Vaata täpsemalt lisast 1.
3. Rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõu- ja
oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Masina- ja Metallitööstuses ja
Sotsiaaltöös
Masina- ja Metallitööstuse valdkond
Koordinaator Terje Kaelep ja analüütik Anneli Leemet tutvustasid Masina- ja Metallitööstuse raportit.
Tähelepanu on vaja pöörata valdkonna efektiivsuse tõstmisele ja erialade populariseerimisele. Üldine
koolituskohtade arvu tõstmine ei ole vajalik, pigem keskenduda koolist väljalangevuse
vähendamisele. Vaata täpsemalt lisast 1.
Sotsiaaltöö valdkond
Koordinaator Karin Jõers-Türn ja analüütik Rain Leoma tutvustasid Sotsiaaltöö raportit. Sotsiaaltöö
valdkonna esimeseks sõnumiks on, et tööjõuvajadus pigem kasvab. Kutseõppe tasemel on
hooldustöötajate vajadus kaks korda suurem pakkumisest, samas ületab kõrghariduse tasemel
koolituspakkumine kahekordselt nõudlust.

Raporti esimesele sõnumile esitas eriarvamuse Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppetooli juhataja Judit
Strömpl ning lektorid Dagmar Narusson ja Marju Selg.
Raporti koostajad küsisid hinnangu sõltumatutelt ekspertidelt Hanna-Stella Haaristolt (Praxis) ja
Jaanika Meriküllilt (Eesti Pank, Tartu Ülikool). Sõltumatute ekspertide üldine seisukoht on, et
sotsiaaltöö raporti tulemused on usaldusväärsed.
Koordinatsioonikogu liikmete arvates on OSKA raportite uurimismetoodika usaldusväärne ja
Sotisaaltöö raporti sõnumid kiideti heaks. Tartu Ülikooli esindajatele tuleb anda sellekohane
tagasiside. Järeldati, et tõsta tuleb eelkõige sotsiaaltöö kvaliteeti, mitte kvantiteeti ning oluline koht
on teenuste disainil.
3.1 Otsustati kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast,
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Masinaja Metallitööstuses ning Sotsiaaltöös
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 8 liiget
- vastu ei hääletatud
4. OSKA programmi eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused ja nendest lähtuvad
töökorralduslikud muutused OSKA tiimis
OSKA programmi eesmärkide õigeaegseks täitmiseks ja töö efektiivistamiseks tegi Kutsekoda
ettepaneku käivitada 2016. aasta sügisel 6. valdkonnana ehituse valdkonna uuring ning selleks tuua
kahe töötaja värbamine mõned kuud varasemaks ning lisada OSKA programmi kavandatuga
võrreldes üks täiendav töökoht alates 2016. aasta sügisest. Muudatus võimaldab edaspidi viia läbi
uuringud 6 valdkonnas (kavandatud 5 asemel) aastas ning jätkata tööd kahe-liikmeliste
uuringutiimidena ühes valdkonnas. Kõik muudatused toimuvad programmi eelarve piires.
4.1Toetada Kutsekoja töökorraldusliku muudatuse ettepanekut
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 8 liiget
- vastu ei hääletatud
5. Järgmise (26.10, kell 11-13) koordinatsioonikogu teemadering ja ettevalmistus
OSKA üldraport. Toimub OSKA üldraporti uuendamine MKM uue prognoosi alusel ning luuakse OSKA
üldraporti metoodikat. Eesmärgiks on tutvustada raportit koordinatsioonikogule oktoobri lõpus
(26.10) toimuval koosolekul.
Maksu- ja Tolliamet andis teada, et 15.09.2016 tehti otsus lisada kõikselt töötamise registrisse (TÖR)
kaks tunnust: 1) ametiala ja 2) töötamise asukoht. Sellest tulenevalt ei pea Vabariigi Valitsusele
sellises sõnastuse ettepanekut saatma, aga kindlasti peab jääma sõnum, et lisatavad tunnused
oleksid registris võimalikult sujuvalt ja väikese halduskoormusega täidetavad.
Ettepanekud Vabariigi Valitsusele OSKA esimeste valdkondade baasil (esialgne sõnastus)
OSKA ettepanekuid Vabariigi Valitsusele:
 Võtta teadmiseks OSKA üldraport, IKT, metsanduse ja puidutööstuse, arvestusala, masina- ja
metallitööstuse, sotsiaaltöö rakendusuuringute tulemused ning toetada nende ettepanekute
elluviimist asjassepuutuvate institutsioonide poolt.



Aruandlus 3.0 projekti raames töötada välja sobiv lahendus ametialade lõikes detailsete (ISCO 4.
tasemel) tööhõiveandmete kogumiseks töötamise registrisse, mis tagaks võimalikult madala
halduskoormusega piisava andmekvaliteedi.
 Haridus- ja teadusministril leppida ülikoolidega sõlmitavates halduslepingutes kokku, et
bakalaureuseõppekavades nähakse vajadusel ette valikuvõimalused akadeemilise ja rakendusliku
suuna vahel. Rakenduslikus suunas suurendatakse praktiliste tööde ja praktika mahtu, arvestades
töömaailma vajadusi ja arengusuundumusi.
 Võtta teadmiseks ja kiita heaks OSKA kava aastaks 2020 teostada kõigil hõivealadel tööjõu ja
oskuste vajaduse analüüs Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega. Pärast 2019. aastal toimuvat
analüüsi, teha otsus OSKA edasise rakendamise kohta. Hiljemalt 2020. aastast planeerida oskuste
arendamise koordinatsioonisüsteemi rahastamine kolme ministeeriumi (Haridus- ja
Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium)
eelarvetesse võrdsetel alustel (VV protokolliline otsus 13.02.2014).
Valitsusse minna ettepanekutega novembris. Peale seda teha tutvustus ka Riigikogu komisjonides.
5.1 Haridus- ja teadusministril esitada Vabariigi Valitsusele OSKA esimese tööaasta tulemused koos
uuendatud andmetega võimalikult kiiresti.
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 8 liiget
- vastu ei hääletatud
6. Järgmise koosoleku teemad
1. Uuringutega alustavad valdkonnad aastal 2017
2. OSKA üldraport
3. OSKA esimeste tulemuste esitlemine Vabariigi Valitsusele
7. Kokkuvõte
Järgmised koordinatsioonikogu koosolekud toimuvad:
26. oktoober kell 11-13
7. detsember kell 11-13
1. märts kell 11-13
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st
OTSUSTATI:
3.1 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõuja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Masina- ja Metallitööstuses ning
Sotsiaaltöös.
4.1 Toetada Kutsekoja töökorraldusliku muudatuse ettepanekut.
5.1 Haridus- ja teadusministril esitada Vabariigi Valitsusele OSKA esimese tööaasta tulemused koos
uuendatud andmetega.
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