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Kavas

• Millised trendid tuleviku tööturgu Eestis mõjutavad?

• Millised ametid ja oskused aina enam hinda lähevad?

• Põgus pilk OSKA viimaste uuringute olulisematele leidudele: 

• metalli- ja masinatööstus

• Sotsiaaltöö

• Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalide tööstus

• Energeetika ja kaevandamine

• tervishoid



Elussünnid Eestis alates 1919



Elussünnid maakondade järgi
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12%

56%

1996

Harju maakond Tartu maakond Muu Eesti kokku

13 200 50%
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Harju maakond Tartu maakond Muu Eesti kokku

14 100



Rahvastikuprognoos Eestis 2015 vs 2025



Rahvastikuprognoos Eestis 2015 vs 2040



We're moving fast. But nobody knows where we're going.

• Telegraafi, interneti ja nutitelefoni leiutamine on muutnud kõigi 

nende muutuste tunnistajateks olnud põlvkondade mõtte- ja 

eluviisi

• Kui maailma muutvad leiutised sünnivad kaks korda kümne aasta 

jooksul (varem kord sajandis) on pikaajaline prognoosimine 

mõttetu

• Järgnevad paarsada aastat toovad kaasa mitte vähem kui 150 

läbimurdelist uuendust, mis on samaväärsed aurumasina, 

antibiootikumi või lennuki leiutamisega.

Andrew Chakhoyan

Maailma Majandusfoorum. 19.04.2017

https://www.weforum.org/agenda/2017/04/the-end-of-forecasting?utm_content=bufferc9e91&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


(Info- ja kommunikatsiooni)tehnoloogia on kõikjal

• pea kõik töökohad on seotud tehnoloogiaga

• tehnoloogia asendab inimest osade tööde juures 

ja muudab oluliselt teisi

• internetiühendus muudab töötegemise viise, 

kohti ja kombeid
Foto: deskis.ee 



Tehnoloogilistest võimalustest tõukuv
tootearendus

• nutikad masinad ja süsteemid

• uued materjalid, keerukamad tooted

• nt Poppy, avatud lähtekoodiga 3D-

prinditud robot

Lisateave projekti kohta:
http://www.poppy-project.org/
Video: http://vimeo.com/76917854
Pildid: https://www.poppy-project.org/illustration/

Foto: TNO

Foto: Elementro

http://www.poppy-project.org/
http://vimeo.com/76917854
https://www.poppy-project.org/illustration/


Inimkonna uued avastused sünnivad mitmete elualade 

puutekohtadel

• oodatud on inimesed, kes on:

- süvateadmistega vähemalt ühel alal

- oskustega mõista ja omavahel siduda erinevaid elualasid ning nendega 

tegelevaid inimesi

- Ester Oras - arheoloogia + keemia+ (IKT)tehnoloogia

Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi laboratoorse arheoloogia 

teadur

Fotod: Argo Ingver, novaator.err

Kavastu pronkslamp



Kas robotid võtavad mu töö ära?
http://www.bbc.com/news/technology-34066941

rutiinsed 
füüsilised 
tegevused 

81% ulatuses

Andmete 
kogumine 

64% ulatuses

Andmete 
töötlemine 

69% ulatuses

Allikas: McKinsey & Company 2017
depositphotos.com

http://www.bbc.com/news/technology-34066941


21. sajandi oskused

elukestev õpe

1. kirjaoskus

2. arvutamisoskus

3. loodusteaduslik

kirjaoskus

4. digikirjaoskus

5. finantskirjaoskus

6. eri kultuuridest ja 

ühiskonna toimimisest 

aru saamine

7. kriitiline mõtlemine/

probleemilahendamise oskus

8. loovus

9. suhtlemisoskus

10. koostööoskus

11. uudishimu

12. algatusvõime

13. sihikindlus

14. kohanemisvõime

15. ettevõtlikkus

16. sotsiaalne ja kultuuriline 

teadlikkus

baasoskused võtmeoskused isikuomadused/hoiakud

Allikas: Maailma Majandusfoorum 2016



OSKA tulemused



Metalli- ja masinatööstus





Sotsiaaltöö

https://www.youtube.com/watch?v=CgPtIXkTixU






OSKA keemia-, kummi-, 
plasti- ja 
ehitusmaterjalitööstuse 
valdkond 

https://www.youtube.com/watch?v=eJAU2TvY8Ao






Energeetika ja kaevandamise valdkond

https://www.youtube.com/watch?v=lb3UnuQLe30










OSKA tervishoiu valdkond

https://www.youtube.com/watch?v=SqpxvISx4Yc






Mis teeb mu 

tulevikukindlaks

?



ÕPIOSKUS

• Õpioskus, see on 
võime:

• kiiresti uusi oskusi

omandada

• tekkivaid trende

märgata ja nendega

paindlikult kohaneda

• erksa meelega suhtuda

uutesse väljakutsetesse



Vaata veel:

oska.kutsekoda.ee

Tänan kuulamast!


