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1. Avasõnad.
2. Ülevaade ehituse valdkonna rakendusuuringu olulisematest leidudest ja lõpparuande heaks
kiitmine.
3. OSKA üldraport . Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast
koolitusvajadusest.
4. Ülevaade arengutest üldraporti metoodiliste kitsaskohtade lahendamisel.
5. Järgmise koosoleku aeg ja teema.
1. Avasõnad.
Koordinatsioonikogu esimees Mart Laidmets avas koosoleku ja tervitas kõiki liikmeid.
2. Ülevaade ehituse valdkonna rakendusuuringu olulisematest leidudest ja lõpparuande heaks
kiitmine.
Uuringujuht Ingrid Lepik ja analüütik Mare Uiboupin rääkisid ehitusvaldkonna tööjõudu ja oskuste
vajadust mõjutavatest trendidest, tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusest ja
ehitusvaldkonnale suunatud ettepanekutest. Valdkonna eripäraks on suur hõivatute arv, tsüklilisus,
madal tootlikkus, tööjõu voolavus, enamus oskustöötajatest ei oma erialast ettevalmistust jm.
Töötajate hõive tervikuna püsib kümne aasta perspektiivis stabiilsena. Ehituse valdkonnas toimub
uuenduste juurutamine (BIM, timmitud ehitus, IPD, tehaseline tootmine, vähem energiamahukad
materjalid ja tehnoloogiad), mille suurem mõju hõivatute arvu vähenemisele avaldub
uuringuperioodi järgselt.
Vaata täpsemalt lisast 1.
2.2 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast,
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ Ehituse
valdkonnas.
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 7 liiget
- vastu ei hääletatud
3. OSKA üldraport. Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast
koolitusvajadusest.

Analüütik Siim Krusell tutvustas 2017. aasta üldraporti peamisi tulemusi. Majanduse hea käekäik
süvendab demograafilistest muutustest tulenevat tööjõupuudust, kuid pingutades säilitame siiski
kümne aasta vaates sama hõivatute arvu. Noori kõrg- ja kutsehariduse lõpetajaid saab lähitulevikus
olema vähem kui tööturg vajaks. Erilise tähelepanuga tuleks suhtuda läbivalt OSKA valdkondlikes
uuringuaruannetes esinenud ettepanekutesse.
Vaata täpsemalt lisast 1.
4. Ülevaade arengutest üldraporti metoodiliste kitsaskohtade lahendamisel.
Siim Krusell tutvustas 2017. aasta üldraporti metoodilisi arenduskohti ja kuidas edasi minna 2018.
aasta üldraportiga. Arenduskohtadeks on valdkondade kasvusoovide tasakaalustamine;
kutseala/ametiala ja selle ettevalmistuseks sobiva õppe vahelise seose loomine; täiend- ja
ümberõppe arvestamine tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlemisel; OSKA üldraporti
tulemuste tõlgendamine; kutse- ja kõrghariduse koolituspakkumise puudujäägi hindamine; OSKA
valdkondlike aruannete sünteesitud tulemuste kajastamine üldraportis ning erinevused tulemustes
sõltuvalt OSKA kvalitatiivsete ja MKM-i kvantitatiivsete meetodite kasutamisest.
Koordinatsioonikogu ettepanekul analüüsitakse Kutsekoja eestvedamisel OSKA, MKM-i
tööjõuvajaduse prognoosi ja Töötukassa tööjõuvajaduse baromeetri uuringumeetodite erinevusi.
Eesmärk on tekitada sünergia kolme tööjõuprognoosi analüüsi vahel.
Tulemusi tutvustatakse koordinatsioonikogu kevadisel koosolekul aprillis.

4. Koordinatsioonikogu järgmised koosolekud.
Järgmine koosolek toimub 13. detsembril kell 11-13 Bliss Majas!
Teemaks on OSKA 2020+
• probleemid, mida OSKA ühiskonnas lahendab
• meetodid, kuidas ta seda teeb
• OSKA juhtimismudel
Edaspidised koosolekud:
• 7. märtsile kavandatud koosolek toimub 4. aprillil kell 11-13.
• 6. juunil 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“ Ehituse
valdkonnas.
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