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TÖÖTUKASSAST

▪ Avalik-õiguslik organisatsioon, kolmepoolne 

juhtimine (Nõukogus sotsiaalpartnerid ja valitsus)

▪ Loodi 2001. aastal töötuskindlustuse asutusena, 

2009. aastast tööturuteenuste pakkuja rollis

▪ 15 maakondlikku osakonda 28 esindusega ja 

keskkontor

▪ 798 töötajat

▪ Missioon: toetame töö ja töötaja leidmisel

▪ Põhiväärtused: usaldus, uuenduslikkus, koostöö

Töötajate laste joonistusvõistlus 2012

S. Kazakova (9)



MEIE KLIENDID – TÖÖTUD,TÖÖTAJAD, MITTEAKTIIVSED, 
VANADUSPENSIONÄRID JA ÕPILASED

Hõivatud;
645 tuhat

Töötud;
47 tuhat

Mitteaktiivsed; 
291 tuhat

*Joonisel tööealine elanikkond (15-74) Eesti tööjõu-uuringu 2016. 

aasta andmetel

▪ Mitmekesine tööturuteenuste pakett al 2009

▪ Tööturgu tutvustavad töötoad koolinoortele al 2015

▪ Karjäärinõustamine al 2015

▪ Teenused vanaduspensionäridele ja noortele al 2015

▪ Töövõimereform al 2016

▪ „Tööta ja õpi!“ al 2017



Tasemeõppes osalemise toetus õppima asumisel 
tasuta õppekohale kuni 130 eurot kuus

Kuni aasta kestev täienduskoolitus koolituskaardiga
kuni 2500 euro väärtuses kolme aasta jooksul.

Kvalifikatsiooni tõendava dokumendiga seotud kulu 
hüvitamine koolituse läbinutele kuni 500 euro 
ulatuses.

01.05.17

NB! Õppimisega seotud valikute ja võimaluste 
läbimõtlemisel ja koolitusplaani koostamisel aitab 

karjäärinõustaja.

TÖÖTA JA ÕPI: UUED VÕIMALUSED 
TÖÖTAJALE



TÖÖTA JA ÕPI: KOOLITUSTOETUS 
TÖÖANDJALE

Võimalik taotleda töötajate teadmiste ja oskuste
arendamiseks uute töötajate värbamisel ja töötajate 
koolitamiseks muutuste olukorras - majandustegevuse 
ümberkorraldamisel, uue tehnoloogia kasutuselevõtmisel 
ja kvalifikatsiooninõuete muutumisel.

Koolituse maht vähemalt 80 akadeemilist tundi ja
kestus kuni 1 aasta

Tööandja esitab avalduse ja koolituskava,
mida hindab töötukassa hindamiskomisjon

Kulude kogusummast hüvitame üldjuhul kuni 50%, 
kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta



OSKA UURINGUTE AJAKAVA
2016 2017 2018

Info- ja kommunikatsiooni 

tehnoloogia

Metsandus ja puidutööstus

Arvestusala

Sotsiaaltöö

Masina- ja metallitööstus

Tervishoid

Energeetika ja kaevandamine

Keemia-, kummi-, plasti- ja 

ehitusmaterjalitööstus

Transport ja logistika

Põllumajandus ja toiduainetööstus

Ehitus

Haridus

Tekstiili- ja rõivatööstus

Veevarustus ja keskkond

Kaubandus ja rentimine

Majutus, toitlustus ja turism

Personalitöö ja nõustamineoska.kutsekoda.ee

2015



OSKA „TÖÖTA JA ÕPI-s“: metsandus

Marketing

METSANDUSE OSKUSTÖÖLISTE PÕHIKUTSEALAD:
metsanduse spetsialistid, raietöölised, arboristid, harvesterioperaatorid, forvarderioperaatorid,

metsaveo ja puiduhakkuri veokijuhid

KASVAVA TÖÖJÕUVAJADUSEGA PÕHIKUTSEALAD:
kõik eelnimetatud, välja arvatud raietöölised

TÖÖJÕU NÕUDLUS ÜLETAB PAKKUMIST: 
harvesterioperaatorid, forvarderioperaatorid, metsaveo ja puiduhakkuri veokijuhid

NB! Need on toetatavad põhikutsealad

PÕHIKUTSEALADELE VASTAVAD 
KOOLITUSERIALAD/TASEMEÕPPE ÕPPEKAVAD:

TÖÖTURUKOOLITUS:
harvesterioperaatori, forvarderioperaatori,

metsaveo ja puiduhakkuri veokijuhi koolitused

TASEMEÕPE:
harvesterioperaator, forvarderioperaator

metsamasinate juhtimine 

KOOLITUSTOETUS   
TÖÖANDJALE:

töötajate värbamiseks



OSKA „TÖÖTA JA ÕPI-s“: metalli- ja masinatööstus

Marketing

METALLI- JA MASINATÖÖSTUSE SPETSIALISTIDE JA OSKUSTÖÖTAJATE PÕHIKUTSEALAD:
insenerid, meistrid ja töödejuhatajad, hooldustehnikud ja mehhatroonikud, masinate mehaanikud ja lukksepad, keevitajad, 

metalltoodete- ja konstruktsioonide valmistajad, pinkide seadistajad ja operaatorid, viimistlejad, seadmete koostajad ja 
koostelukksepad

KASVAVA TÖÖJÕUVAJADUSEGA PÕHIKUTSEALAD:
insenerid, hooldustehnikud ja mehhatroonikud, pinkide seadistajad ja operaatorid (APJ)

TÖÖJÕU NÕUDLUS ÜLETAB PAKKUMIST:
insenerid, hooldustehnikud ja mehhatroonikud, pinkide seadistajad ja operaatorid (APJ)

NB! Need on toetatavad põhikutsealad

PÕHIKUTSEALADELE VASTAVAD 
KOOLITUSERIALAD/TASEMEÕPPE ÕPPEKAVAD:

TÖÖTURUKOOLITUS:
inseneride, hooldustehnikute ja mehhatroonikute ning APJ 

pinkide seadistajate ja operaatorite koolitused

TASEMEÕPE:
inseneride, hooldustehnikute ja mehhatroonikute ning APJ 

pinkide seadistajate ja operaatorite õppekavad

KOOLITUSTOETUS   
TÖÖANDJALE:

töötajate värbamiseks



TULEVIKUS

▪ Tööjõuvajaduse prognooside kasutamine 
teenuste disainimisel senisest enam

– OSKA

– Töötukassa tööjõuvajaduse baromeeter

– Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prognoos

▪ Uute innovatiivsete „big-data“ võimaluste 
ärakasutamine oskuste vajaduse prognoosimisel

– nt töökuulutuste analüüs



LUGEGE KINDLASTI LISAKS: 26

tootukassa.ee 



TÄNAN!

▪ USALDUS

▪ KOOSTÖÖ

▪ UUENDUSLIKKUS


