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1. Sissejuhatus 
Tiia Randma tutvustas Valitsuse majandusarengu komisjoni 19.11.2019 otsust, mille kohaselt 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pikaajaline tööjõuprognoosimudel liidetakse OSKA 
tööjõuvajaduse prognoosisüsteemiga ning kahe metoodika baasil töötatakse välja uus metoodika. 
OSKA tööjõuvajaduse prognoosisüsteem ja Töötukassa tööjõubaromeeter jäävad jätkuvalt 
eraldiseisvateks teineteist täiendavateks prognoosisüsteemideks. 
Vastavalt valitsuskabinettide 13.02.2014. a ja 27.04.2017. a nõupidamistel otsustatule 
rahastatakse OSKA süsteemi 2021. aastal kolme ministeeriumi (HTM, MKM, SOM) poolt võrdsetel 
alustel ministeeriumidele eraldatud vahendite arvelt. 
Haridus- ja teadusminister planeerib OSKA tööjõuprognoosi rahastamise EL struktuurivahendite 
perioodi 2021–2027 vahenditest. 
 

2. Uuringuaruannete kinnitamine 
a) Kinnisvara teenused 

Valdkonnas on hõivatuid 23000. Olulisemad sõnumid:  

• Koolituspakkumine on väiksem uue tööjõu vajadusest, palju on erialase hariduseta töötjaid, 
mistõttu on püsiv vajadus täienduskoolituste järele (korrashoiu- ja haldusjuhid, haldurid, 
tööjuhid, kinnisvarahooldajad, puhastusteenindajad, korstnapühkijad, kahjuritõrjujad). 

• Puudub kinnisvarahaldurite õpe.  

• Napib erialase ettevalmistusega tööjuhte (heakorrameister, tehnohoolduse meister, 
puhastustööde juht). 



 

 

• Napib erialase ettevalmistusega kinnisvarahooldajaid. 

• Biotsiidide kasutamise kompetents on vajalik erinevate valdkondade töötajatel. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
b) Õiguse alavaldkond 

Õiguse alavaldkonna analüüs on osa OSKA siseturvalisuse ja õiguse valdkonna uuringust. 
Tulenevalt administratiivsetest takistustest siseturvalisuse andmetega, valmivad uuringu erinevad 
osad erinevas ajakavas. Siseturvalisuse alavaldkonna analüüs valmib 2020. a märtsiks.  
Õiguse alavaldkonnas on hõivatuid 5230.  
Olulisemad sõnumid:  

• Avada  kohtunikuabide täiendkoolitus Tartu Ülikoolis. 

• Korrigeerida koolituspakkumist kõrg- ja kutsehariduses. Kõrghariduse õppekohtade 
kärpimisel on asjakohane lähtuda järgmistest printsiipidest: kõrghariduse 
kvaliteedihindamise ning teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tulemustest; ülikoolide 
vastutusvaldkondadest; õppe korralduse jätkusuutlikkusest; vajadusest tagada 
teaduspõhisus, asjakohane juhendamine ning valdkonna õppejõudude järelkasv. 

Vaata täpsemalt lisast 1. 

 
2.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, 

tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ 

OSKA kinnisvara teenuse valdkonnas. 

Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 11 liiget 
- vastu ei hääletatud 

2.2 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, 

tulevikuarengutest, tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“ 

OSKA õiguse alavaldkonnas. 

Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 11 liiget 
- vastu ei hääletatud 

 
3. Järgmise koosoleku toimumisaeg ja teemad 

Järgmine koosolek toimub 11. märts 2020, Kutsekojas kell 11-13.00 
Teemad: 

1. Uuringuaruannete kinnitamine: 
a. Siseturvalisus ja õigus 
b. Ärindus- ja haldushariduse meta-analüüs 

2. Üldraport „Eesti tööturg 2019 – 2026 
 

 
Edaspidised koosolekud: 
30. september 2020, kell 11.00–14.00 
2. detsember 2020 kell 11.00–13.00 

 
Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  



 

 

OTSUSTATI 
2.1 Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, tööjõu- 
ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“  OSKA kinnisvara teenuse 
valdkonnas.  
2.2  Kiita heaks rakendusuuring „Valdkondlik ülevaade tööturu olukorrast, tulevikuarengutest, 
tööjõu- ja oskuste vajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest“  OSKA õiguse 
alavaldkonnas. 
 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
Robert Lippin        Liina Michelson 
        


