
 

 

OSKA KOORDINATSIOONIKOGU KOOSOLEK  
9. märts 2022 nr 27 

Tallinn, Kutsekoda ja Zoom 
 
Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00 
Juhatas Renno Veinthal, Haridus- ja Teadusministeerium  
Protokollis Liina Ruusa, Kutsekoda 
Osa võtsid: Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; Peep Peterson, Eesti Ametühingute Keskliit; 
Zoomis osalesid: Brit Rammul, Sotsiaalministeerium; Reelika Leetmaa, Eesti Töötukassa; Mario 
Lambing (Sille Kraami asendaja), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Riina Viiding, 
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO; Madis Aben (Erki Lõhmuste asendaja), 
Rahandusministeerium; Kati Päike (Veiko Kommusaare asendaja), Siseministeerium; Arto Aas, Eesti 
Tööandjate Keskliit. 
Kutsutud: Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium (Zoom) 
Puudus: Ülo Kaasik, Eesti Pank 
Kutsekojast: Yngve Rosenblad (Zoom), Tiia Randma, Anneli Leemet, Rain Leoma, Ave Ungro, Siret 
Trull 
 
PÄEVAKORD 

1. Sissejuhatus  
2. Üldprognoosi prototüüp: väljaanne ja näidikulehed  
3. Oskuste süsteemi loomine (klassifikaatori rakendamine)  
4. Tööelu üldoskuste analüüs  
5. OSKA 2015-2021 ESF rahastusperioodi pikendamine – ülevaade programmi edasistest 

plaanidest  
6. Kokkuvõte ja järgmise aasta teemad ning koosolekute ajad  

 
 

1. Sissejuhatus 
OSKA koordinatsioonikogu uus esimees Renno Veinthal avas koosoleku ja tutvustas päevakorda. 
 

2. Üldprognoosi prototüüp: väljaanne ja näidikulehed  
Yngve Rosenblad ja Rain Leoma tutvustasid üldprognoosi prototüüpi. Veebilahendustena 
avaldatakse OSKA andmemudelil põhinev näidikulaud (valmib aasta lõpuks) ning OSKA 
valdkondade, ametialagruppide ja õppesuundade tööjõunõudluse ja -pakkumise näidikulehed, 
(valmib II p.a). Neid on plaanis uuendada jooksvalt igal aastal. Iga 3 aasta tagant avaldatakse OSKA 
üldprognoosi väljaande trükis ja pdf, kus on lisaks kindlatele peatükkidele iga kord ühekordne 
vahelduv fookusteema peatükk.  

 
Välja pakutud fookusteemade valimisel jäid sõelale:  

• Suurima haridusliku ebakõlaga (haridustase, eriala) ametikohad 

• Piirkondlik  tööturg (regionaalsus) 

• Tööturult väljumise ametialad ja palgastruktuur (sh vanemaealiste tööhõive) 
 
Fookusteema valikukriteeriumiks sooviti eelistada päevakajalisi teemasid ja selliseid, mida 
saaks tuleviku haridus- jm poliitiliste otsuste jaoks kasutada.  
 



 

 

Akuutse teemana nägi koordinatsioonikogu vajadust analüüsida ja prognoosida Ukraina sõja ja 
põgenikega seotud tööjõuturu muutusi Eestis.  
 
Analüüsimiseks vajalike andmete tekkimiseks tuleb võimalused alles luua. Koostööd andmete 
kogumiseks tuleb teha PPA, Töötukassa ning pagulastega tegelevate organisatsioonidega, sh 
linkida Statistikaametis alusandmestikele pagulasstaatuse tunnus. 
Analüüsi vajalikkuse ning võimaliku fookuse saab valida II p.a vastavalt tekkinud andmetele. Tuleb 
ka silmas pidada, et OSKA on ennekõike keskpika prognoosi instrument. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 
 

 
3. Oskuste süsteemi loomine (klassifikaatori rakendamine) 

Ave Ungro tutvustas, mis on oskuspõhine lähenemine töömaailmas ning millised on süsteemi 
tööriistad. Oskuspõhine lähenemine väärtustab ameti või kutse kõrval ka omandatud või soovitud 
oskusi. Värbamisel on inimese formaalse kvalifikatsiooni kõrval oluline ka reaalne sooritus. 
Oskuspõhine õpe loob lisaks teadmiste omandamisele tingimused ka arvestatavaks praktiliseks 
kogemuseks ning oskuspõhiseks hindamiseks. Oskuspõhine käsitlus liidab omavahel tööelu  
kirjeldavad, prognoosivad ning tunnustavad osapooled (Kutsekoja näitel OSKA, Kutsesüsteemi ja 
Kutseregistri). Oskuste süstematiseerimise töövahend on oskuste klassifikaator, mis on loodud 
selleks, et kõik oskuste andmeid kasutavad osapooled saaksid seda kasutada endale vajalike 
eesmärkide elluviimiseks. Kutsekoja eesmärk on oskuste kirjeldamise, prognoosimise ja 
tunnustamise terviksüsteem. 
Vaata täpsemalt lisast 1. 
 

3.1 Otsustati kiita heaks oskuste süsteemi loomise kava. 
Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 10 liiget 
- vastu ei hääletatud 

 
4. Tööelu üldoskuste analüüs  

Ave Ungro ja Anneli Leemet tutvustasid Tööelu üldoskuste klassifikatsiooni ja tulevikuvajaduse 
uuringut, mis annab ülevaate Eesti jaoks olulistest tööelu üldoskustest, nende klassifitseerimise 
põhimõtetest ning järgmiste aastate tulevikuvajadusest keskpikas vaates. Tööelu üldoskuste Eesti 
tulevikuvajaduse määramiseks on tehtud kõikide OSKA valdkondlike uuringuaruannete 
koondanalüüs. OSKA aruannete tulemusi on tõlgendatud majandusvaldkondade üleselt ning 
asetatud üldoskuste klassifikatsiooni raamistikku. Tööelu üldoskuste klassifikatsioon põhineb 
ESCO Euroopa oskuste klassifikaatori ülekantavate oskuste jaotusrühmal.  
Vaata täpsemalt lisast 1. 
 

4.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Tööelu üldoskuste klassifikatsioon ja tulevikuvajadus“. 
 Hääletuse tulemused:  
- poolt hääletas 10 liiget 
- vastu ei hääletatud 

 
5. OSKA 2015-2021 ESF rahastusperioodi pikendamine – ülevaade programmi edasistest 

plaanidest  



 

 

OSKA toetuseandmise tingimusi on pikendatud juuli lõpuni ja kõik tegevused tehakse nagu 
varasemalt plaanitud. 
OSKA tegevused 2022: 

• OSKA prognoosimudeli metoodilised arendustööd 

• Temaatilised uuringud: 
• T&A tööjõu- ja oskuste vajadus ettevõtetes 
• Majutuse ja toitlustuse ning turismi sektori seireseminar 

• Valdkonnauuringud: 
• Masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus 
• Metsandus ja puidutööstus 
• Põllumajandus ja toiduainetööstus 

Vaata täpsemalt lisast 1. 
 

6. Kokkuvõte ja järgmise aasta teemad ning koosolekute ajad  
OSKA meeskond hindab kiirete küsimuste arutamiseks vajadust kokku saada enne järgmist 
korralist koosolekut.  
Lepiti kokku, et uuringuaruanded loetakse kinnitatuks peale koordinatsioonikogule esitamist.  
 
Järgmiste koosolekute ajad ja teemad: 

• 24. august 2022 
Masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus 
Metsandus ja puidutööstus 

• 23. november 2022 
T&A tööjõu- ja oskuste vajadus ettevõtetes 
Põllumajandus ja toiduainetööstus 

• 11. jaanuar 2023. Uuringud saadetakse liikmetele 2022 detsembri lõpus. 
OSKA üldprognoos 
Lõplike uuringu tulemuste tutvustamine 
Metsandus ja puidutööstus 
T&A tööjõu- ja oskuste vajadus ettevõtetes 
 

Lähtudes Kutseseaduse § 7¹ -st  
OTSUSTATI 

3.1 Otsustati kiita heaks oskuste süsteemi loomise kava. 
 4.1 Otsustati kiita heaks uuringu aruanne „Tööelu üldoskuste klassifikatsioon ja tulevikuvajadus“. 
 
 
Koosoleku juhataja      Protokollija 
Renno Veinthal       Liina Ruusa   
  


