
OSKA õiguse uuring 

Väljavõte olulisematest tulemustest 

 

Õigusesse on aastani 2029 igal aastal vaja üle 70 uue töötaja, neist ligikaudu kolmveerand 

erasektorisse ja veerand avalikku haldusesse 

• Juristide hõive avalikus halduses kahaneb kuni 10%, kuid prokuratuuri ja kohtute töötajate 

töökohtade arv kokku jääb samaks. 

• Õigusteenuste pakkujate järele kasvab vajadus pea 10%, kuna suurenevad 

spetsialiseerumisvajadus, klientide ootused, ostujõud ja tehingute keerukus.  

• Ettevõttejuristide töökohtade arv jääb samaks. 

• Õigusassistentide hõive kahaneb tulevikus  kuni 20%. 

Juristiks ja õigusassistendiks õppijaid oluliselt enam kui erialaseid töökohti 

• Õigusteaduse lõpetab mitu korda enam tudengeid, kui neile on tulevikus erialast 
tööd pakkuda. 

o Tuleviku töökohtade täitmiseks piisab bakalaureuseõppes kolmandiku ning 
magistriõppes neljandiku võrra väiksemast õppekohtade arvust. 

• Õigusassistentide kutseõppe lõpetab samuti oluliselt enam õppureid, kui neile  
töökohti jagub. 

o Tööjõuvajaduse katmiseks jätkub poole väiksemast vastuvõetute arvust 
võrreldes aastatega 2016-2018.  

• Kohtute ja prokuratuuri ning õigusloomejuristide töökohtade täitmiseks on vastava 
magistriõppe lõpetajate arv sobiv.  

• Vandeadvokaatide, notarite, kohtutäiturite, pankrotihaldurite ja patendivolinike  
töökohtade täitmiseks jagub erialase magistrikraadiga lõpetajaid samuti. 

 

Õigushariduse paremaks vastamiseks tööturu vajadustele tuleb tööandjad regulaarselt 

kaasata õppekavade arendamisse 

• Ülikooli lõpetajate õigusalane tõlgendamisoskus ja üldoskused ei ole piisavad. 

• Erinevate ülikoolide õiguse magistriõppe lõpetajate tase ei ole ühtlane ja sõltub palju 

magistriõppekava spetsialiseerumisest. 

• Tööandjad ja üliõpilased vajavad täpsemat infot erinevate magistriõppekavade 

vastavusest tööturu vajadustele. 

• Õiguse valikainete pakkumist tuleb regulaarselt uuendada koostöös tööandjatega. 

• Kohtunikuabide koolitamiseks on vajalik avada sobiv täiendõppe programm. 

 

 

 



Taust 

• Õiguse valdkonnas töötab kokku üle 5 200 inimese, mis moodustab alla 1 % Eesti 
töötajatest.  

• Õiguse erialasid saab õppida:  
o kõrghariduses Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis 10 

õppekaval; 
o kutseõppes Tallinna Majanduskoolis ühel õppekaval. 

• OSKA õiguse uuringus analüüsiti kohtute, prokuratuuri, juristide, õigusassistentide, 
advokaatide, notarite, kohtutäiturite, pankrotihaldurite ja patendivolinike tööjõu- ja 
oskuste vajadust aastani 2029 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile, kuidas 
seda täita. 

• Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastani 2020 kõigil 
elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava 
koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.  

• OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


