
Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest 
tulenevast koolitusvajadusest
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Ettekande fookus

• Arengud majanduses ja rahvastikus 

• Kuidas muutub hõive ja tööjõuvajadus aastaks 

2027?

• Kui hästi katavad koolilõpetajad tööjõuvajaduse?

• Valdkonnauuringute tulemusi mõjutavate trendide 

koond



Olukorra järsk muutus. Kas ja milline on kriisi mõju OSKA keskpikkadele
prognoosidele?

www.ohtuleht.ee



Millised olid eelmisel aastal tehtud majandusprognoosid?

• Lähiaastate majandusprognoosides nähti nii 
SKP, keskmise palga kui ka tööviljakuse kasvu 
jätkuvalt elujõulisena, kuid majanduskasvu 
aeglustumist

• Samuti oodati hõive senise kasvu 
pidurdumist ja töötuse määra languse 
peatumist

• Lähiaastateks seega märkimisväärseid 
muutusi ei prognoositud

Allikas: https://revenue-hub.com/



Mõju on, kuid pole põhjust ümber lükata põhilisi suundi

• OSKA prognoosid 5-10 aasta vaates

• Võrreldes eelmise kriisiga on rohkem rasva naha 
vahel

• Taastumine võib võtta aega 3-4 aastat, kui vaadata 
eelmist kriisi

• Palju sõltub peamistest trendidest, mis tööjõu ja 
oskuste vajadust mõjutavad. Seni pole 
suunamuutust näha

• Trendidest ja nende mõjust pisut hiljem veel
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Tööturul ja majanduses läks eelmisel aastal jätkuvalt hästi
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Hõivatute arv tegevusalade lõikes (tuhandetes), 
2019

Allikas: Statistikaamet

21,3

32,3

58,4
61,6

86,1
121,2

0 20 40 60 80 100 120 140

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus
Mäetööstus

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kinnisvaraalane tegevus

Finants- ja kindlustustegevus
Muud tegevusalad

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Haldus- ja abitegevused
Majutus ja toitlustus

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Info ja side

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Veondus ja laondus
Ehitus

Haridus
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Töötlev tööstus



Prognoositud hõive muutus tegevusalati aastani 2027

KASV

• IKT valdkonnas, telekommunikatsioonis tervishoiu ja 

sotsiaaltöö valdkonnas, metsanduses, kultuuri ja 

loometegevuses, majutuses ja turismis

KAHANEMINE

• Jaekaubanduses, põllumajanduses, enamikus 

tööstusvaldkondades, veonduses ja laonduses, 

horisontaalsetes ametipõhistes valdkondades, nt 

arvestusala ja administratiivtöö



Prognoositud hõive muutus ametialati

KASV

• IKT spetsialistid

• tehnikud ja mehhatroonikud

• insenerid

• metsamasinajuhid

• õed

• hooldajad

• füsioterapeudid

• äri- ja andmeanalüütikud

• tugispetsialistid hariduses

• teenuse- ja tööstusdisainerid

KAHANEMINE

• lihtsamate tööde tegijad tööstuses ja 

põllumajanduses

• kaevurid

• mehhaanikud ja lukksepad

• madalama astme raamatupidajad

• administratiivtöötajad (sekretärid, 

administraatorid jne)

• kassapidajad



Prognoositud hõive muutus haridustasemete lõikes 2027
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Kas lõpetajate arv ja tööjõuvajadus klapivad? Näiteid

• PUUDU. Aineõpetajad, eriti LTT ja matemaatika õpetajad, insenerid, logopeedid, 

süsteemianalüütikud, tarkvara arendajad, keskkonnatehnika lukksepad, tehnosüsteemide 

hooldajad, mehhatroonikud, puidutöötlejad, õed, hooldustöötajad, harvesterijuhid jne

• LIIGA PALJU. Mootorsõidukite remondi lõpetanud, rätsepad, lihtsamate oskustega 

raamatupidajad, keelespetsialistid, tekstiilikäsitöö valmistajad, keraamikud, disainerid, 

õiguse erialade lõpetajad jne

• TURUTÕRGE. Aednikud, pagarid, kokad, müüjad-klienditeenindajad, masinõmblejad, 

keevitajad, koolipsühholoogid jne





Trendide mõju OSKA valdkonnauuringute tulemustele

Allikas: postimees.ee

Allikas:Postimees.ee
Allikas: 

https://www.ukconstructionmedia.co.uk/

https://www.ukconstructionmedia.co.uk/


Demograafilised trendid

• Rändesaldo on positiivne 

• Tööealiste arvu langus on pidurdunud

• Lähitulevikus tööturule suunduvate noorte arv 
väheneb jätkuvalt aastani 2023

• Rahvastiku kahanemine pidurdub, kuid rahvastik 
vananeb (ka keskmine eluiga tõuseb)

• Tööjõu vanuseline proportsioon nihkub tuntavalt kesk-
ja vanemaealiste poole, kuna nooremas tööeas 
põlvkond on varasemast väikesearvulisem



Demograafiliste trendide mõju

TEENUSED

• vanemaealised muutuvad teenuste sihtgrupina 

senisest olulisemaks

• uue nutipõlvkonna pealekasvamisega muutuvad 

tarbijate eelistused, oodatakse individuaalset 

lähenemist

• tarbijate ootuste muutumine muudab ka 

teenuseosutajate oskuste vajadust

TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

• keskmisest kõrgem töötajate vanus ning suur 

asendus- ja täiendõppevajadus tuleb esile eriti 

tööstusvaldkondades

• vanemaealistele omaste kompetentside kadumine 

• noored ei vali esimese valikuna oma töökohaks 

tööstusettevõtteid, automatiseerimine võib 

suurendada noorte huvi tööstusvaldkondade 

vastu



Tehnoloogilised trendid

• Tööprotsesside automatiseerimine

• Arenevad materjalitehnoloogiad

• Kasvavad tehisintellekti kasutusvõimalused, laieneb 
nutikate seadmete/masinate ning täppis- ja 
sensorsüsteemide kasutusala

• Audiovisuaalse kommunikatsiooni pealetung

• Virtuaal- ja liitreaalsus, 3D-printimine, küberturvalisus, 
asjade internet, pilvetehnoloogiad

• Suurandmete analüüsimine ja tulemuste kasutamine 
ning andmepõhised äriotsused

https://www.agroptima.com/



Tehnoloogiliste trendide mõju

TEENUSED

• nutikad seadmed kiirendavad eelkõige
klienditeenindusprotsessi

• loovust, empaatilisust ja kiiret otsustamist
eeldavates tegevustes on mõju tagasihoidlik ja 
oluliseks jääb personaalne kontakt klientidega

•

• sotsiaalmeedia, virtuaal- ja liitreaalsus ning
muud interaktiivsed keskkonnad mõjutavad
eelkõige teenuste osutamist

• kasvab andmepõhine kliendi vajaduste analüüs
ja profileerimine, personaliseeritud teenuste
pakkumine

TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

• nutikad seadmed, masinad ja süsteemid muudavad

eelkõige tootmisprotsessi efektiivsemaks

• lihtsamate tööoperatsioonide automatiseerimine

toob kaasa rutiinseid tööülesandeid täitvate

töötajate arvu vähenemise eriti just 

tööstusvaldkondades

• kasvab robotseadmete juhtimis- ja 

hooldamisoskuste vajadus, sh muud digioskused

tööstuses



Töökultuuri, -vormide ja väärtustega seotud trendid

• Töösuhted muutuvad eriilmelisemaks ja 
mitmekesisemaks
• multikultuursus
• muutuvad meeskonnad ja võrgustikud
• duaalne töötaja-tööandja töösuhe asendub 

teenusepakkuja-kliendi suhtega
• O-tunni lepingud

• Töötamine igal pool ja igal ajal
• Kasvab virtuaal- ja platvormitöö osa

• Väärtushinnangute muutus
• karjääri, materiaalset edu hinnatakse vähem kui 

oluliste eesmärkide saavutamist, töö mõtestatust ja 
tähenduslikkust

• Keskkonnateadlikkuse kasv

https://www.forbes.com/



Töövormide, -kultuuri ja väärtuste muutumise mõju

TEENUSED

• kuna üha enam hinnatakse tööaja ja -koha 

paindlikkust, on mitmetel teenusvaldkondadel 

eelised uute töötajate värbamisel

• platvormipõhine töö ja lühikeste tööampsude 

tegemise võimalused soodustavad nooremate 

eagruppide tööturule sisenemist ja ning pakuvad 

paindlikke rakendumisvõimalusi õppivatele 

noortele

TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE

• tootmisettevõtete jaoks on paindlike töövormide 

pakkumine enamasti keeruline, sest üldjuhul eeldab 

töö iseloom ka kohalolekut

• seetõttu jäädakse võitluses uue tööjõu pärast sageli 

kaotajaks 

• eelnev toob kaasa käimasoleva automatiseerimise 

protsessi kiirenemise



Valik CoviD võimalikke mõjusid

• kodust töötamine muutub üha enam normiks

• kriis võib anda lisatõuke IKT-lahenduste kiiremaks 

arenguks

• juhul kui kriis on sügav, võivad pidurduda 

investeeringud tehnoloogiasse sh keskkonnasäästlike 

lahenduste väljatöötamiseks

• globaliseerumine on saanud tagasilöögi, selle asemel 

tugevnevad riikide klastrid

• kasvab veelgi rändesurve nö rikastele riikidele. Kuna 

kriis tabab valusalt kõiki, kasvab samal ajal 

migratsioonile vastuseis

Allikas: Terviseamet



Kokkuvõtlikult

• uued oskused või vanade oskuste 

ajakohastamine

• vanemaealiste töötajate võimalikult kaua 

ametis hoidmine

• pidev oskuste ajakohastamine

• muutunud ootused töösuhetele

• noorem põlvkond ei soovi enam ühe 

tööandja juures pikalt olla

• sage töökoha ja eluala vahetamine ei 

soodusta professionaalsuse kasvu ühel alal

• juhendajate/õpetajate puudus 



Täname kuulamast!

siim.krusell@kutsekoda.ee

yngve.rosenblad@kutsekoda.ee

oska.kutsekoda.ee

edu.ee/karjäär


