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1. Avasõnad 
Koordinatsioonikogu esimees Mart Laidmets avas koosoleku ja tervitas kõiki liikmeid.  
 
2. Üldpildi olulisemad faktid OSKA 11 valdkondliku uuringu tulemuste taustal 
Yngve Rosenblad andis ülevaate seni valminud 11 OSKA valdkondliku uuringu statistilistest 
näitajatest. 2020. aasta lõpuks on eesmärk valmis saada kõigi 24 valdkonna aruanded. Praeguseks on 
valminud 11 aruannet ning tööturul hõivatutest on valminud uuringutega kaetud 49%.  
OSKA valdkondades prognoositud hõive muutust, seniste OSKA uuringute mõju üldprognoosile ning 
uue tööjõu vajaduse ja hariduspakkumise vahet vaata lisast 1. 
 
3. Ülevaade rakendusuuringute olulisematest leidudest: 

1) Transport, logistika, mootorsõidukite remondi ja hooldus 

Uuringujuht Terje Kaelep ja analüütik Anneli Leemet rääkisid peamistest tulemustest, tööjõudu ja 

oskuste vajadust mõjutavatest trendidest, tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusest ja 

ettepanekutest. Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonnas töötab iga 

kümnes hõivatu Eestis. Majandusnäitajatelt on valdkond heterogeenne ning palju on kutsalasid, mida 

ei saa õppida tasemeõppes. Isejuhtivate sõidukite mõju erinevates transpordi alavaldkondades 

ilmneb kümnendi lõpus. Kokkuvõttes ootab valdkonda tervikuna 10 aasta perspektiivis tõenäoliselt 

ees tööjõuvajaduse tagasihoidlik kahanemine. 

Vaata täpsemalt lisast 1. 



 

 

2) Põllumajandus ja toiduainetööstus 

Uuringujuht Karin Jõers-Türn ja analüütik Siim Krusell tegid ülevaate valdkonna tööjõunõudluse ja 

koolituspakkumise võrdlusest, tööjõudu ja oskuste vajadust mõjutavatest trendidest ja valdkonnale 

suunatud ettepanekutest.   

Tehnoloogiline areng toob kaasa tehnikaga toimetulemise oskuste vajaduse kasvu. Andmete 

koondamine ja kasutamine võimaldab tootmist tõhustada, tõsta kvaliteeti ja kaitsta keskkonda. 

Konkurentsis püsimise vajadus toob kaasa majandusalaste oskuste vajaduse kasvu, sh 

finantskirjaoskus, müügi- ja turundusoskus ning tootearendusoskus. Olulisemaks muutub koostöö 

teadus- ja arendusasutustega, ühistuline tegevus ning spetsialiseerumised.  

Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
3.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, 

tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ 

Transpordis, logistikas, mootorsõidukite remondis ja hoolduses ning Põllumajanduses ja 

toiduainetööstuses 

Hääletuse tulemused:  

- poolt hääletas 6 liiget 

- vastu ei hääletatud 

 

4. OSKA uuringuvaldkondade jaotus 2018 – 2020 
Lepiti kokku OSKA uuringuvaldkondade jaotuses 2018 – 2020. 
Algusega 2018: 

1) Veevarustus ja keskkond 
2) Loometegevus, kultuuripärand ja meelelahutus 
3) Meedia, kirjastamine, reklaam ja disain 

Algusega 2019: 
4) Julgeolek ja õigus 
5) Kinnisvaraalane tegevus 
6) Pangandus ja kindlustustegevus 

Algusega 2020: 
7) Isikuteenused 
8) Avalik haldus 

Metanalüüsid tehakse ärindus- ja haldushariduse ning tööstuse valdkondades. Lisaks koostatakse 
2020 senistes uuringutes katmata kutsealade ja õppekavade ad hoc analüüs. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
5. Ülevaade OSKA ettepanekute rakendamise seireprotsessist 
OSKA ettepanekute elluviimise seiramiseks saadeti seni kinnitatud 8 valdkonna ettepanekud 104-le 
organisatsioonile. Paluti kirjeldada ja lisada ajakava selle kohta, kas ettepanek on rakendatav, 
plaanis rakendada või ettepanek pole rakendatav. Ees ootab tagasiside koondamine ja analüüs. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
6. Järgmiste koordinatsioonikogude teemad, toimumisajad ja OSKA edasine ajakava 
Järgmine koosolek toimub 8. novembril kell 11-13 Kutsekojas 
Teemad on: 



 

 

1) Ülevaade ehituse valdkonna rakendusuuringu olulisematest leidudest 
2) OSKA üldraport 
3) Ülevaade arengutest üldraporti metoodiliste kitsaskohtade lahendamisel 
Edaspidised koosolekud:  
13. detsembril kell 11-13 
7. märtsil 2018 kell 11-13 

 
 
 
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  
OTSUSTATI: 
3.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, 

tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ 

Transpordis, logistikas, mootorsõidukite remondis ja hoolduses ning Põllumajanduses ja 

toiduainetööstuses. 
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