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1. Sissejuhatus  
Mait Laidmets tervitas koordinatsioonikogu liikmeid ja  tutvustas päevakorda.  
 
2. OSKA üldraport 
Tiia Randma rääkis OSKA üldraporti saamisloost, Yngve Rosenblad sisuarendusest ja sihtgruppidest. 
Vt täpsemalt esitlusest Lisa 1.  
Arutati üldraporti sihtgruppe ja avaldamise ajakava. Sihtgrupiks on spetsialistid, ametnikud, 
karjäärinõustajaid, õpetajaid jt. Laiemale huviringile sihtimine eeldab raporti teksti täiendavat 
ajakirjanduslikku toimetamist.  
Üldraport on plaanis avaldada sügisel pärast Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi uut 
prognoosi, mis on korrigeeritud  5 OSKA uuringu valdkonna andmetega. Üldraportit uuendada igal 
aastal ja esimesel korral paberile trükituna. Kas teha trükituna igal aastal, otsustada selle järgi, kui 
suurt huvi brošüüri vastu tuntakse. Brošüüri iga-aastase uuendamise korral saaks neid jagada 
messidel jm.  
 
2.1 Avaldada OSKA üldraport 2016. aasta sügisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2024. 
aasta tööjõuprognoosi andmete alusel, mida on korrigeeritud OSKA esimese 5 valdkonna 
uuringutulemustega. 
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
2.2 Laiale avalikkusele kasutajasõbralikuks kasutamiseks tellida üldraporti tekstile ajakirjanduslik 
toimetamine ja kujundus. 



 

 

Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
2.3 Avaldada OSKA üldraport vähemalt esimesel aastal trükisena. 
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
2.4 Koostada järgmised OSKA üldraportid sagedusega 1 kord aastas. 
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
 
3. OSKA esimese aasta töö tulemusel Vabariigi Valitsusele esitatav info  
Tiia Randma, Olav Aarna ja Yngve Rosenblad  tutvustasid poliitilist otsust vajavaid OSKA ettepanekuid 
Vabariigi Valitsusele: 

 Rahandusministeeriumil leida lahendused ametialade lõikes detailsete (ISCO 4. tasemel) 
tööhõiveandmete kogumiseks, et jõuda võimalikult madala halduskoormusega piisavat 
andmekvaliteeti tagava tulemuseni. Enim on kaalutud ametiala tunnuse lisamist töötamise 
registrisse (TÖR), Aruandlus 3.0-i, kaalutakse ka tunnuse lisamist raamatupidamistarkvaradesse. 

 Kõrghariduse esimeses astmes üliõpilastele akadeemilise ja rakendusliku haru valiku 
edasilükkamine  kuni kahe aasta võrra, andes eelise rakenduslikule suunale. Akadeemilise haru 
peaksid pärast ühisosa läbimist valima need, kes kavatsevad kohe magistriõppes jätkata. Seni 
enamik bakalaureuseõppe lõpetajaid siirdub tööturule, kuid tööandjate hinnangul on nende 
praktiline ettevalmistus tööle asumiseks ebapiisav. Põhjendatud valiku tegemiseks ei olda 
sisseastumise hetkel valmis.  

 Võtta teadmiseks OSKA IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala rakendusuuringute 
tulemused ning toetada nende ettepanekute elluviimist.  

 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).  

Vt täpsemalt esitlusest Lisa 1. 
 

Arutelu: 
Ametialase täpsusega andmete kogumine vajab lahendust. Veel ühe lisamooduli lisamise võimalust 
ametialase info kogumiseks Aruandlus 3.0-i raames peeti vähetõenäoliseks. Raamatupidamistarkvara 
ei sobi seetõttu, et kõigil ei pruugi seda olla. Toetati info kogumist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis. 
Rahandusministeeriumile teha ettepanek ja lisada juurde põhjendus. 
Ettepanek akadeemilise ja rakendusliku haru valiku edasilükkamiseks kuni kahe aasta võrra on 
õppekorralduslik ja seda ei takista ükski seadus. Tallinna Tehnikaülikool on idee omaks võtnud ning 
Haridus- ja Teadusministeerium tegeleb sellega laiemalt edasi. 
Heakskiitu leidis memorandumi/meeldetuletuse tegemine kolmele ministeeriumile OSKA enda hõlma 
alla võtmiseks peale EL rahastuse lõppu. 
Valitsusse minna ettepanekutega sügisel, mitte enne oktoobrit. Enne veel koondada ka teiste 
valminud OSKA valdkondade ettepanekud.  



 

 

 
3.1 Haridus- ja teadusministril esitada Vabariigi Valitsusele OSKA esimese tööaasta tulemused koos 

uuendatud andmetega üldraportiga (eeldatavasti oktoobris- novembris).  
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
3.2 Uurida  Rahandusministeeriumi seisukohti ettepanekule koguda ametialast statistikat füüsilise 

isiku tuludeklaratsioonis. 
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
3.3 Jätta Vabariigi Valitsusele esitatavatesse teemadesse sisse meeldetuletus Haridus- ja 
Teadusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile, 
et planeerida oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi rahastamine eelarvetesse võrdsetel 
alustel hiljemalt 2020. aastast. 
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 9 liiget 
- vastu ei hääletatud 
 
4. OSKA kommunikatsioonikava 
Riina Soobik tutvustas OSKA kommunikatsioonikava, mille eesmärgiks on tööturu ja oskuste vajaduse 
alase informatsiooni kättesaadavaks tegemine koolidele, koolitajatele, tööandjatele, poliitika 
kujundajatele, karjäärinõustajatele ning teistele huvilistele, kes soovivad kaasa rääkida tulevikus 
vajalike oskuste ja tööturu vajaduste teemal, kasutades selleks usaldusväärseid ja värskemaid 
andmeid.  
Vt põhjalikumat kava esitlusest Lisa 1. 
 
 
5. OSKA ettepanekute rakendamine 
Kaidi Nõmmela tutvustas OSKA ettepanekute rakendamise arutelu metoodilist protsessi Haridus- ja 
Teadusministeeriumis. Koondatud  on IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala 
ettepanekud, lisaks nopiti ettepanekuid terviktekstist. Koondtabelisse küsiti tagasisidet majasiseselt. 
Ettepanekud grupeeriti: rakendumisel, plaanitakse rakendamist ettepanekute alusel, ei võeta plaani. 
Hetkel käib selgituste osas teksti korrastamine. Vt täpsemalt esitlusest Lisa 2. 
Sotsiaalministeeriumis hakkab OSKA rakendamisega tegelema peamiselt Eesti Töötukassa. Oluline on 
infot HTM-is kasutatud ettepanekute rakendamise metoodika kohta jagada ka MKM-ile, Töötukassale 
ja Rajaleidjale, et nad ei peaks omaette „jalgratast leiutama“.  
Koordinatsioonikogu seirab jätkuvalt ettepanekute rakendamist. 
 
6. Järgmised sammud  
Järgmise koosoleku teemad: 

• Sotsiaaltöö ja Masina- ja Metallitööstuse uuringuraportid 
• 2017. aasta uuritavate valdkondade kinnitamine 
• Valitsusse minevad ettepanekud 

Ülejärgmine koosoleku teemad: 
• üldraporti metoodika, sh OSKA ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

prognoosimudeli sidustamine 



 

 

•  … 
 
Järgmine koosolek toimub 26. oktoober kell 11-13  
Ülejärgmine koosolek toimub 7. detsember 11-13 
 
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  
OTSUSTATI: 
2.1 Avaldada OSKA üldraport 2016. aasta sügisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2024. 

aasta tööjõuprognoosi andmete alusel, mida on korrigeeritud OSKA esimese 5 valdkonna 
uuringutulemustega. 

2.2 Laiale avalikkusele kasutajasõbralikuks kasutamiseks tellida üldraporti tekstile ajakirjanduslik 
toimetamine ja kujundus. 

2.3 Avaldada OSKA üldraport vähemalt esimesel aastal trükisena. 
2.4 Koostada järgmised OSKA üldraportid sagedusega 1 kord aastas. 
3.1 Haridus- ja teadusministril esitada Vabariigi Valitsusele OSKA esimese tööaasta tulemused koos 

uuendatud      andmetega üldraportiga (eeldatavasti oktoobris- novembris).  
3.2  Uurida  Rahandusministeeriumi seisukohti ettepanekule koguda ametialast statistikat füüsilise 

isiku  tuludeklaratsioonis. 
3.3  Jätta Vabariigi Valitsusele esitatavatesse teemadesse sisse meeldetuletus Haridus- ja 

Teadusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning 
Sotsiaalministeeriumile, et planeerida oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi rahastamine 
eelarvetesse võrdsetel alustel hiljemalt 2020. aastast. 
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