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1. Avasõnad 
Ivar Sikk avas koosoleku ja tutvustas päevakorda.  
 
2. Ülevaade OSKA rakendamise uuringust  
Kirsti Melesk Praxisest tutvustas OSKA rakendamise uuringut. Eesmärgiks oli uurida, kuidas on OSKA 
ettepanekud tööturul vajalike oskuste arendamise kohta tasemeõppes ja täienduskoolituses 
rakendatud ning mis seda soodustab ja takistab. Fookusesse võeti 2016. aasta valdkonna uuringud: 
IKT, arvestusala, metsandus ja puidutööstus, metalli- ja masinatööstus ning sotsiaaltöö. Sihtrühmaks 
olid poliitikakujundajad, kutse- ja kõrgkoolid ning karjäärinõustajad. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
3. OSKA 2020+ kontseptsiooni  välja töötamise protsessi ja ajakava 
Rain Leoma tutvustas OSKA 2020+ kontseptsiooni koostamise protsessi ja tõi välja peamised 
uuendused: OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosi keskseks vaateks saab valdkondlike 
uuringute asemel tööturu tervikvaade ehk üldprognoos. Tööjõuvajaduse katmiseks arvestatakse 
lisaks tasemeharidusele, potentsiaalseid töötuid, (töö)rännet, demograafilisi muutusi jne. 
 
Tulevikuvaate jaoks erinevatelt tööturu osapooltelt sisendi kogumist ning tööjõuvajaduse 
prognoosimudelite analüüsimist (sh Eesti tööjõuvajaduse prognoosimudelite ühilduvusanalüüs) 



 

 

alustati 2017. aastal. Seniste arutelude tulemusel on kokku lepitud, et 2020+ perioodil jääb Eestisse 
üks keskpikk tööjõuvajaduse prognoosimudel, mis luuakse MKM-i ja OSKA tööjõuvajaduse 
prognoosimetoodikaid ühendades. Edasiste arutelude teema on, kuidas tulevikus paremini omavahel 
siduda keskpika ja lühiajalise tööjõuvajaduse prognoosi andmeid (Töötukassa tööjõuvajaduse 
baromeeter). Kavas on kokkulepitud keskpika prognoosimudeli baasil koostada kontseptsiooni 
tekstidokument ning see koordinatsioonikogu liikmesorganisatsioonidega sügis-talvel läbi rääkida.  
Plaanis on viia OSKA kontseptsioon kinnitamiseks uude valitsusse 2019 aasta kevad-suvel. 
 
Toimus arutelu selle üle, kui laia tööjõuvajaduse prognoosivaadet kontseptsioonis kajastada. Leiti, et 
otstarbekas on kavandada tööjõuvajaduse prognoosimise tervikvaadet ja lisaks keskpikale 
tööjõuvajaduse prognoosimudelile kirjeldada ka lühiajalise prognoosimudeli arenguplaanid ning kahe 
mudeli seosed. Lisaks mudeli ja põhimõtete kokku leppimisele, kirjeldatakse dokumendis ka 
erinevate osapoolte rollid ja ülesanded. Kaaluti kontseptsiooni või strateegia kasutamist dokumendi 
nimetuses. Esialgu jäädi sõna kontseptsioon juurde. Vajadusel saab nimetuse osas nõu pidada 
Riigikantseleiga. Rõhutati uuesti eelmisel koosolekul arutatut, et tööjõuvajaduse prognoositeema on 
vaja linkida „Eesti2035“ strateegiaga. 
4. OSKA ülevaate tutvustamine Valitsuskabinetis infopunktina   
OSKA ESF programmi tulemusindikaator on 1 x aastas Vabariigi Valitsusele ülevaate andmine. 
Seepärast on vaja 2018. aasta sügisel esitada Valitsuskabinetti OSKA tegevuste ülevaade. Haridus- ja 
Teadusminister Mailis Reps on valmis teemat Valitsuskabinetis tutvustama. 
 
Otsustati: 

4.1 Kutsekojal koostöös partneritega valmistada ette memorandum 2018. aasta sügisel 
Valitsuskabinetis OSKA tulemuste tutvustamiseks ja Eesti tööjõuvajaduse prognoosisüsteemi 
2020+ tervikkontseptsiooni idee tutvustamiseks ning koostamise mandaadi küsimiseks. 

 
5. Ülevaade 8 esimese uuringu ettepanekute rakendamisest ja eksperdikogude aruteludest 
Liina Michelson rääkis headest näidetest seoses OSKA ettepanekute rakendamisega ja 
ekspertkogudes sõelale jäänud teemadega. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 
  
6. OSKA metoodika vol 2.1 tutvustus 
Yngve Rosenblad tutvustas OSKA täiendatud ja parandatud metoodikat ja tõi välja peamised 
muutused. Suuremad uuendused on seotud täiendavate protsessi osade lisandumisega (nt seire, 
teavitustöö info tarbijatega). Samuti on praktilise tegevuse käigus leitud uusi andmeallikaid, samuti 
on kasvanud võimekus erinevaid andmestikke kaasata. Metoodika struktuur järgib uuringu 
läbiviimise loogikat ning tekstis on eristatud detailsemad nö. käsiraamatu osad. Metoodika sisus suuri 
muutusi ei ole.   
Vaata täpsemalt lisast 1. 
 
7. Kokkuvõte.  Järgmise koosoleku aeg ja teemad 
Järgmine koosolek toimub 5. detsembril 2018, Kutsekojas kell 11-13 
 
Teemad:  

• Valdkondliku uuringute kinnitamine: 
o Kaubandus ja rentimine 
o Turism, toitlustus ja majutus 



 

 

• OSKA üldraport 

• Infoteemad 

• OSKA andmete ja tulemuste visualiseerimine veebis 
 
 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
Ivar Sikk        Liina Michelson 
        
 
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  
OTSUSTATI: 

4.2 Kutsekojal koostöös koordinatsioonikoguga valmistada ette memorandum 2018. aasta 
sügisel Valitsuskabinetis OSKA tulemuste tutvustamiseks ja Eesti tööjõuvajaduse 
prognoosisüsteemi 2020+ kontseptsiooni ideede tutvustamiseks ning koostamise mandaadi 
küsimiseks. 
 

 


