
OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2017“ 

Väljavõte olulisematest tulemustest 

 

Tööealiste vähenemise kompenseerimiseks peab tõusma hõive määr 

• Aastaks 2025 jääb tööealisi ehk 20-64-aastasi vähemaks 43 000 võrra. 

• Selleks, et töötajate arv ei väheneks, peab pikenema tööiga ning vähenema mitteaktiivsete 

osakaal tööealistest. 

• Selleks, et töötajate arv püsiks 2016. aastaga samal tasemel, peaks hõivatute osakaal 

tööealistest aastaks 2020 tõusma ligi 79 %-ni. 

• 2017. aasta I poolaastal oli tööhõive määr 77,5%. 

Kõrge hõive üheks eelduseks tööturule vajalike oskustega lõpetajad 

• 46% tulevikutöötajatest peaks olema kõrgharidus ning 1/3 kutseharidus. 

• Väheneb vajadus põhi- ja üldkeskharidusega töötajate järele. 

• Hariduses pakutava paremaks vastavusse viimiseks tööturu vajadustega tuleb: 

o kasutada enam aktiivõppe meetodeid; 

o õpetada rohkem valdkonnaspetsiifilisi IKT-oskusi; 

o tõhustada praktikakorraldust ning tutvustada kaasaegset ettevõtluskeskkonda 

õppejõududele; 

o pakkuda paindlikumaid õppevõimalusi töötajatele; 

o tutvustada tootmisega seotud tulevikuerialasid ja kaasaegset töökeskkonda noortele. 

• Hõivatute arvu säilitamiseks on samuti oluline vähenenud töövõimega inimeste, 

vanemaealiste ning teiste paindlik tööturule kaasamine ja hea täiendus- ning 

ümberõppesüsteem.  

Kasvab vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses ja telekommunikatsioonis 

• Aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, 

telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning seoses rahvastiku 

vananemisega tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.  

o Haldus- ja abitegevustes suureneb töökohtade arv, sest kasvab sisseostetavate 

tugiteenuste osakaal. 

• Töökohtade arvu languse osas võib esile tuua avalikku haldust, haridust jaekaubandust, 

põllumajandust ning veondust ja laondust.  

o Eelkõige mõjutavad langustrendi tehnoloogia suurem kasutusele võtmine ning 

rahvastiku vananemine, mistõttu jääb vähemaks nii noori kui maksumaksjaid. 

Suuremad muutused toimuvad töötajatele vajalikes oskustes, mitte ametites 

• Kasvab erialaste IKT-oskuste olulisus ehk oskus tehnoloogiat kasutusele võtta, arendada ja 

hooldada kõigil erialadel. 

• Üha rohkem lähevad hinda head erialased oskused koos üldoskustega nagu keelte-, analüüsi, 

probleemilahendamis- ja meeskonnatööoskus.  

• Tähtsustuvad ka isiksusega seotud hoiakud nagu avatus uuele, õpivõime ja paindlikkus. 

 

 



Taust 

• OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2017“ annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast 

ning tööjõu- ja sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2025. 

• Tegemist on iga-aastase uuringuga, mille koostab sihtasutus Kutsekoda koos Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

• OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning 

võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.  

• OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 

 


