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5. Järgmise koosoleku toimumisaeg ja teemad
1. Avasõnad
Mait Palts avas koosoleku. Koordinatsioonikogu uued liikmed on Robert Lippin, Haridus- ja
Teadusministeeriumist; Erki Lõhmuste, Rahandusministeeriumist; Raivo Küüt, Siseministeeriumist;
Ülo Kaasik, Eesti Pangast.
2. Kuhu OSKAga tänaseks jõutud on?
Tiia Randma andis ülevaate OSKA tulemustest. Seniste OSKA uuringutega on kaetud 83%
hõivatutest (va lihttöötajad). Täpsemalt rääkis ta uuritud valdkondade prognoositud
põhikutsealade hõive muutusest 10 aasta vaates; tööjõuvajaduse ja hariduspakkumise
tasakaalust; tööjõuvajaduse ja hariduspakkumise vahest ning tööjõuvajaduse kaetusest
koolilõpetajatega ning OSKA 2020+ tegevustest.
Vaata täpsemalt lisast 1.
3. OSKA 2020+ rahastamismudel ja Valitsuskabineti otsuse eelnõu
OSKA 2020+ tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi rahastamiseks on kolm võimalust:

1) rahastatakse alates 2021. aastast riigieelarvest. OSKA süsteemi rakendamiseks vajalike
lisavahendite taotluse esitab Haridus- ja Teadusministeerium koos Sotsiaal-, Majandus- ja
Kommunikatsiooni ning Rahandusministeeriumiga.
2) rahastatakse alates 2021. aastast riigieelarvest kolme ministeeriumi kaudu võrdsetel alustel.
Rakendamiseks vajalikud kulud tuleb katta ministeeriumidele eraldatud vahendite arvelt.
3) rahastatakse ajavahemikul 2021 – 2025 Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Haridus- ja
teadusministril koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministri ning sotsiaalministriga
korraldada vajalikud ettevalmistused, et tagada OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse
prognoosisüsteemi jätkurahastamine Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
3.2 Otsustati esitada Valitsuskabinetile OSKA 2020+ tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi
rahastamiseks koordinatsioonikogu poolt heakskiidu saanud mudel: OSKA 2020+ rahastatakse
ajavahemikul 2021 – 2025 Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Haridus- ja teadusministril
koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministri ning sotsiaalministriga korraldada vajalikud
ettevalmistused, et tagada OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi jätkurahastamine
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 11 liiget
- vastu ei hääletatud
4. Uuringuaruannete kinnitamine
a. OSKA vee- ja jäätmemajandus ning keskkond
Olulisemad sõnumid: ringmajanduse põhimõtete rakendamine kõigis majandussektorites;
veemajanduse personali järelkasv ja jätkusuutlik majandamine; jäätmekäitlusalaste
kompetentside edendamine; hoiakute muutumise vajadus; teenuste korraldamise selgus;
majandusvaldkondadele endile suurem keskkonna alane vastutus.
Valdkonnas on hõivatuid 5800.
Valdkonna kitsaskohad:
• Vee- ja jäätmemajanduse töötajaskond on teiste majandussektoritega võrreldes keskmiselt
eakam.
• Väga terav on vanuseprobleem veemajanduses, kus 2018. aasta lõpu seisuga on 55-aastaste
ja vanemate osakaal 45%.
• Jäätmemajanduses on 55-aastaseid ja vanemaid 32%, mis on samuti tööturu keskmisest
(26%) enam. Siin valdkonnas on kõrgeima keskmise vanusega jäätmejaama- ja
prügilaoperaatorid, jäätmeveo autojuhid ja masinajuhid ning sortijad (üle 50-aastasi 36-38%).
Vaata täpsemalt lisast 1.
Koordinatsioonikogu ettepanek: täiendada uuringu ettepanekute peatükki jäätmeveo
autojuhtide keelenõude leevendamise osas, mis annaks võimaluse paindlikumalt tööjõudu
värvata.
/Robert Lippin ja Külli All lahkusid kell 12.20/
b. kultuur ja loometegevus I osa: etenduskunstid, käsitöö, museoloogia, muusika,
raamatukogundus, sport
Valdkonnas on hõivatuid 17 300.
Valdkonna kitsaskohad:
• Etendusasutustes napib tehniliste erialade töötajaid (valgus-, heli-, videotehnikud).

•

Muusikavaldkonnas ei taga õpe võimeka ja motiveeritud õppija jõudmist rahvusvaheliselt
tunnustatud muusiku tasemele. Probleemiks on muusikakoolide ja -ringide pedagoogide
tööjõuvajaduse katmine, eriti väljaspool tõmbekeskusi.
• Selleks, et raamatukogud kujuneks info-, kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskusteks, on vaja
mitmekesisemate (sh pedagoogiliste) oskustega raamatukoguhoidjad.
• Tänased infoteaduse ja -korralduse tasemeõppe lõpetanud ei asu tööle raamatukogudesse.
• Käsitöö valdkonnas on tasemeõppe lõpetanute arv märkimisväärselt suurem tegelikust
tööturu vajadusest. Omandatud oskused leiavad sageli kasutamist hobi korras (täiskasvanud
õppija).
Vaata täpsemalt lisast 1.
Koordinatsioonikogu ettepanek: täiendada uuringu ettepanekute peatükk nii, et käsitöö
valdkonna täiskasvanuharidus liiguks riigi poolt tasustatud tasemekoolitusest tasulisse
täiendkoolitusse.
c. kultuur ja loometegevus II osa: audiovisuaalvaldkond, sõna ja keel, turundus ja
kommunikatsioon, disain ja kunst, trükitööstus
Valdkonna eripärad:
• Majanduslikku panust antakse arvestataval määral kõrvaltegevusena.
• Suur mikroettevõtete, sh füüsilisest isikust ettevõtjate osatähtsus.
• Hariduse olulisus Eesti rahvuskultuuri jätkusuutlikkuses ja säilimisel.
• Enamik valdkonna põhikutsealasid pole tehnoloogia poolt asendatavad.
• Lõpetajatele antavat haridust võib käsitleda kui olulist lisaoskust.
• Täiskasvanud õppijate rohkus kutsehariduses.
• Senisest enam on hõivatute arvu täpsustatud valdkonna ekspertide abiga.
Nii rahvusvaheliste uuringute kui intervjueeritud ekspertide hinnangul ei ole enamik kultuuri ja
loometegevuse põhikutsealasid tehnoloogia poolt asendatavad (erandina trükitööstus) ning
pigem loob tehnoloogia areng selles valdkonnas töökohti juurde. Sama tendents väljendub ka
oskuste puhul. Paljud just kultuurile ja loometegevusele iseloomulikud ning vajalikud oskused
nagu loomingulisus, uuenduslikkus, kriitiline mõtlemine, läbirääkimisoskused ning veenmine
muutuvad tööturul üha väärtuslikumaks kõikides majandussektorites.
Vaata täpsemalt lisast 1.
4.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast,
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“
OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonnas.
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 10 liiget
- vastu ei hääletatud
4.2 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast,
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“
OSKA kultuuri ja loometegevuse I osa: etenduskunstide, käsitöö, museoloogia, muusika,
raamatukogunduse, spordi valdkonnas.
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 10 liiget
- vastu ei hääletatud
4.3 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast,
tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“

OSKA kultuuri ja loometegevuse II osa: audiovisuaalvaldkonna, sõna ja keele, turunduse ja
kommunikatsiooni, disaini ja kunsti, trükitööstuse valdkonnas.
Hääletuse tulemused:
- poolt hääletas 10 liiget
- vastu ei hääletatud
5. Järgmise koosoleku toimumisaeg ja teemad
Järgmine koosolek toimub 4. detsember 2019, Kutsekojas kell 11-14.
Teemad:
Uuringuaruannete kinnitamine:
•
Kinnisvaraalane tegevus
•
Siseturvalisus ja õigus
Ülevaade OSKA 2020+ metoodika arendusest
Ülejärgmise koosoleku toimub 11. märts 2020, Kutsekojas kell 11-13.30
Teemad:
Uuringuaruannete kinnitamine:
• Ärindus- ja haldushariduse meta-analüüs
• Tööstuse meta-analüüs
Ülevaade OSKA 2020+ metoodika arendusest
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st
OTSUSTATI
3.2 Esitada Valitsuskabinetile OSKA 2020+ tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi
rahastamiseks koordinatsioonikogu poolt heakskiidu saanud mudel: OSKA 2020+ rahastatakse
ajavahemikul 2021 – 2025 Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Haridus- ja teadusministril koostöös
majandus- ja kommunikatsiooniministri ning sotsiaalministriga korraldada vajalikud ettevalmistused,
et tagada OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi jätkurahastamine Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest.
4.1 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõuja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ OSKA vee- ja jäätmemajanduse
ning keskkonna valdkonnas.
4.2 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest,
tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ OSKA kultuuri ja
loometegevuse I osa: etenduskunstide, käsitöö, museoloogia, muusika, raamatukogunduse, spordi
valdkonnas.
4.3 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõuja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ OSKA kultuuri ja loometegevuse II
osa: audiovisuaalvaldkonna, sõna ja keele, turunduse ja kommunikatsiooni, disaini ja kunsti,
trükitööstuse valdkonnas.
Koosoleku juhataja
Mait Palts

Protokollija
Liina Michelson

