OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027“
Väljavõte olulisematest tulemustest

Kasvab keerukamat tööd tegevate spetsialistide ametikohtade arv ning väheneb rutiinseid
ülesandeid täitvate töökohtade arv
•
•

•
•
•

Tööturule vajatakse nutikaid töötajaid, kes oskavad tehnoloogiat erinevatel elualadel
kasutusele võtta, arendada, hooldada ja hallata.
Tulevikus on oodata personaalsemate teenuste kasvu.
o Suureneb andmeanalüüsi oskusi, aga ka empaatiavõimet ja loovust eeldavate
ametikohtade arv.
Kahaneb ametikohtade arv, kus tehakse rutiinseid tööülesandeid, mida on lihtne
tehnoloogiaga asendada.
Uute töötajate vajadust mõjutab enim vanemaealiste tööturul asendamise tarvidus.
Prognoosi kohaselt jääb 2027. aastal töötajate arv Eestis võrreldes eelmise aastaga
üldjoontes samaks.
o Ülemaailmse pandeemia tõttu on sel aastal oodata kiiret töötuse kasvu ja järsku
majanduslangust, kuid aastate pärast hõive taastub.

Kutse- ka kõrgkoolide noortest lõpetajatest ei piisa tuleviku töökohtade täitmiseks
•
•

•

Tulevikus kasvab vajadus kutse- ja kõrgharidusega töötajate järele ning kahaneb selliste
ametikohtade arv, kus saab hakkama üldhariduse või sellest madalama haridustasemega.
Puudu jääb lõpetajaid tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, loodus- ja täppisteadustes,
hariduses ning põllumajanduses.
o Liiga vähe kõrgkoolilõpetajaid on näiteks süsteemianalüütiku, tarkvaraarendaja,
inseneride, aga ka õe ja logopeedi erialadel.
o Oskustöötajatest koolitatakse liiga vähe näiteks torulukkseppi, konstruktsioonide
ehitajaid, mehhatroonikuid ja masinaoperaatoreid ning ka puidutöötlejaid,
harvesterijuhte ja hooldustöötajaid.
o Erialast tööd ei pruugi aga jätkuda kõigile mootorsõidukite remontimist õppinud
noortele, samuti rätsepatele, lihtsamate oskustega raamatupidajatele ja
keelespetsialistidele.
Vajalike oskuste tagamiseks tuleb ettevõtjatel aina rohkem tähelepanu pöörata
olemasolevate töötajate täiendusõppele.

Taust
•
•
•

OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2019-2027“ annab ülevaate, milliseid ameteid
ning oskusi Eesti tööturg tulevikus vajab ning kuidas vastab sellele kutse- ja kõrgharidus ning
täienduskoolitus.
Tegemist on iga-aastase uuringuga, mille koostab sihtasutus Kutsekoda koos Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Töötukassaga.
Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab 2020. aasta lõpuks kõigil
elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava
koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

•
•

OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada
tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.
OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

