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Thessaloniki, 30. november 2017 

 
 

PRESSITEADE 
 

Vaade tulevikku: oskuste prognoosimine 
Cedefop on Oskuste panoraamis (Skills Panorama) avaldanud ülevaateid 
oskuste prognoosimisel kasutatavatest lähenemisviisidest kõigis Euroopa Liidu 
liikmesriikides. Kasutatavates oskuste prognoosimise meetodites, süsteemi 
juhtimises, tulemuste levitamises ja rakendamises on erinevusi ja sarnasusi. 
Ülevaated annavad infot ja nõuandeid, kuidas oskuste prognoosimist kui 
potentsiaalis võimast poliitikakujunduse tööriista parimal moel ära kasutada. 
 
Oleks hea teada, milliseid oskusi tehnoloogia, kliimamuutuse ja demograafiliste 
muutuste poolt ümber kujundatud tööturg vajab. Inimesed teaksid, millist haridust 
omandada; ettevõtted teaksid, mis oskusi nad vajavad, ja poliitikakujundajad 
saaksid kohandada haridussüsteemi, arvestades uute oskuste vajadusega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oskuste prognoos ei ole tööjõuprognoos – selle abil ei püüta ennustada, kui palju 
torumehi me vajame aastal 2025. Oskusi prognoosides uuritakse, kuidas 
muutuvad töökohad, oskuste ja õpivajadused, et tasakaalustada oskuste 
nõudlust ja pakkumist.  
 
Tegu ei ole kristallkuuliga, mis suudaks kindlalt ennustada oskuste arengut, aga 
prognoos võib anda märku, kui oskuste nõudluse ja pakkumise vahel on praegu 
või edaspidi lahknevusi. Prognoosi põhjal saab teha teadlikke otsuseid olukorra 
parandamiseks. Tööturuinfost saadavat kasu osatakse kogu Euroopa Liidus (EL) 
üha kõrgemalt hinnata. 
 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-collection?f%5b0%5d=field_collection%3A765
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Paljudes liikmesriikides kasutatakse oskuste prognoose tööhõive- ja 
hariduspoliitika kujundamisel; mõned liikmesriigid kasutavad prognoose ka 
teistes poliitikavaldkondades, näiteks liikumisel rohemajanduse suunas.  
 
Rohkem infot oskuste prognoosimise kui võimsa poliitikakujunduse tööriista 
kohta  on Cedefop’i uues ülevaates. 
 
Lisainfo 
 

• Oskuste prognoosimine kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides 
• Ülevaatlik Euroopa Liidu tööturuinfo portaal Skills Panorama 
• Oskuste prognoosimise ja vastavusse viimise süsteemide juhtimine. Riikide 

ülevaated  
• Euroopa tööjõu-uuring (ingl European skills and jobs, ESJ), info selle kohta, 

kuidas 49 000 Euroopa Liidu täiskasvanud töötaja (24–65a) oskused vastavad 
nende töökohtade vajadustele (2014) 

• Oskused, kvalifikatsioonid ja tööd Euroopa Liidus: täiuslik sobivus? (2015) 
• Oskuste nõudluse ja pakkumise prognoos aastani 2025 (2015) 
 

Cedefopi pressiteadetega saab tutvuda siin. 

Cedefopi väljaannete (uudiskiri, ajakiri, ülevaated jne) tellimiseks looge endale 
kasutajakonto meie veebilehel. 
 
Kontakt 
Pressiesindaja: Rosy Voudouri  
Tel +30 2310 490012, e-post rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kommunikatsiooniosakonna juhataja: Gerd Oskar Bausewein 
Tel +30 2310 490288, e-post gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Cedefopist 
Euroopa Liidu asutus Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), mis asub Kreekas 
Thessalonikis, toetab Euroopa tasandi poliitikakujundust kutsehariduse ja -õppe 
valdkonnas. www.cedefop.europa.eu 
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