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„Me liigume kiiresti. Aga keegi ei tea kuhu.“

• Mõned leiutised muudavad tervete 

generatsioonide mõtte- ja eluviisi

• Varem sellise mõjujõuga leiutised 

kord sajandis, nüüd kaks korda 10 

aasta jooksul

• Järgnevad paarsada aastat toovad 

kaasa vähemalt 150 läbimurdelist 

uuendust

Andrew Chakhoyan
Maailma Majandusfoorum. 19.04.2017

Technological 
advancement

(cumulative number of 

significant inventions)

https://www.weforum.org/agenda/2017/04/the-end-of-forecasting?utm_content=bufferc9e91&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


KÕIK PROGNOOSID 

OSUTUVAD LÕPUKS 

VALEKS

KUID OSADEST 

PROGNOOSIDEST ON 

SELLEGIPOOLEST KASU



Soome:
tööjõuprognoosi kasutatakse koolituskohtade planeerimiseks, õppe sisu kohandamiseks, 
kutsestandardite täiendamiseks

www.oph.fi/english/education_development/anticipation



Iirimaa: 

National Skills Database

Õppijate ja koolide „pehme“ 
mõjutamine

Punane ja roheline ametite 
nimekiri migratsiooniametile

http://www.solas.ie



Taani: 

prognoos abiks 
tööturuametile

(töötute ja vakantside 
andmed + tööandjate 
uuring)



Norra: karjääriportaal JOBBkompasset

utdanning.no/jobbkompasset/



Rootsi: tööjõu-

prognoosi portaal 
Yrkes-kompassen

www.arbetsformedlingen.se/For-
arbetssokande/Yrke-och-framtid



CEDEFOP: data scrapping tööportaalidest

• Millistes sektorites ja millistel 
ametikohtadele on nõudlus? 
Kuidas muutub?

• Milliseid 
oskusi/teadmisi/hoiakuid 
otsitakse?

• Kuidas on ametid ja oskused 
seotud ning kuidas need 
muutuvad?



Miks OSKA tööjõu- ja oskuste 
vajaduse prognoose tehakse?

• Et aidata inimestel kohaneda muutuva tööelu ja 

muutuva maailmaga

• Et õpetataks välja neid inimesi, keda tööturg 

vajab

• Et koolis õpetatav vastaks enam tegeliku elu 

vajadustele

• Et inimesed leiaksid paremini tööd

OSKA toob tööturu osapooled kokku, et Eesti 

inimeste teadmiste ja oskuste kujundamine vastaks 

paremini ühiskonna ja majanduse vajadustele



Kus OSKA infot juba kasutatakse?

HTM allasutustega:
• kutsehariduse koolituskohtade kavandamisel
• kõrgkoolide halduslepingutes: suunis arvestada OSKA uuringutulemustega õppekavade 

arenduses ja planeerimisel
• täiskasvanukoolituse tellimisel
• kasvuerialade tutvustamisel ja populariseerimisel
• kutsestandardite arendamisel

Töötukassa: 
• igapäevaselt tööotsijatest ja tööandjatest klientide nõustamisel
• uute täiendus- ja ümberõppemeetmete sisendina

Karjääriteenused: 

• Rajaleidja, Töötukassa, koolid jt

MKM: 
• IKT baasoskuste koolitusprojekt töötleva tööstuse oskustöötajatele
• välistööjõuga seotud küsimustes (sisserändekvoodid, Work In Estonia)

Statistikaamet: 

• ametite klassifikaatori kaasajastamiseks
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