
OSKA avaliku halduse uuring 

Väljavõte olulisematest tulemustest 

 

2027. aastaks kahaneb hõive avalikus halduses 1000 inimese võrra 

• Töökohtade arvu kahanemist on oodata avaliku halduse tugiteenuste pakkujatel ning 

ehituse ja maakorralduse eest vastutajatel. 

• Vähesel määral kahaneb avaliku halduse õiguse, rahanduse, maksunduse ja statistika, 

põllumajanduse ja maaelu ning majanduse, transpordi ja energeetika töökohtade arv. 

• Avaliku halduse töökohti tuleb juurde sotsiaal- ja töövaldkonda ning tervishoidu 

arendavatele spetsialistidele, samuti IT ja andmekaitse töötajatele. 

• Vähesel määral suureneb avaliku halduse hõive kommunikatsiooni ning välis- ja 

julgeolekupoliitika ametites. 

 

Kõigile avaliku halduse hariduse omandanutele ei jagu erialast tööd  

• Lähiaastatel lõpetab avaliku halduse erialadel 120 üliõpilast aastas, kuid tööd on 

pakkuda ca 70 lõpetajale.  

• 2019/2020 õppeaastal õppis avaliku halduse hariduse õppekavadel kolmandik 

välispäritolu üliõpilasi, kes üldjuhul Eestisse tööle ei jää. 

• Üle 30-aastaseid Eesti üliõpilasi oli ligikaudu kolmandik, magistriõppes rohkem kui 

pool. 

o Täiskasvanud üliõpilased täiendavad oma teadmisi ja oskusi ning töötavad 

üldjuhul edasi sarnastel ametikohtadel. 

 

Avalikku haldusesse on oodatud töötajad, kellel on peale arusaama riigi toimimisest ka 

põhjalikud teadmised oma töövaldkonnast 

• Üksnes avaliku halduse haridust eeldavaid töökohti on vähe. 

• Avaliku halduse ametites töötamiseks on vaja kombineerida nii avaliku halduse kui 

erialateadmisi - nt sotsiaaltöö, keskkond, ehitus jmt. 

• Avaliku halduse õpet võiks pakkuda rohkem moodulitena, et nii juba töötavad 

täiskasvanud kui ka muude erialade üliõpilased saaksid lihtsamini omandada avalikus 

halduses vajalikke lisapädevusi. 

• Avaliku halduse töötajatel läheb aina enam vaja teenuste disainimise ning 

andmeanalüüsi oskust. 

Taust 

• Avalikus sektoris on hõivatud kokku 132 000 inimest, kellest OSKA avaliku halduse 
uuringus analüüsiti 25 000. 



• OSKA avaliku halduse uuringus analüüsiti riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, 

ametiühingute, ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide ning kutse- ja huvikaitse 

organisatsioonide tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2027 ning esitati ettepanekud 

haridussüsteemile, kuidas seda täita. 

• Avaliku halduse haridust saab omandada Tartu Ülikoolis, TalTechis ja Tallinna 

Ülikoolis 

• Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab 2020. aasta lõpuks kõigil 

elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava 

koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.  

• OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning 

kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.  

• OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 

 

 

 


