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VÄIDE

TULEVIKUERIALADE JAOKS TULEB KOOLITADA 

INSENERE TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS 

ühiselt, paindlikult ning piirideta.

20.11.2018 2



TULEVIKUSPETSIALISTIDE KOOLITAMINE

• Kes nad on?

• Missugused on tulevikuerialad? 

• Kuidas neid koolitada? Ootused, võimalused 

ja väljakutsed.
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VIRUMAA KOLLEDŽ

TULEVIKUSPETSIALIST



KES NAD ON?
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Jüri, Y – põlvkond, 1980-1995 Mari, Z – põlvkond, 1995 - ...



VIRUMAA KOLLEDŽ

TULEVIKUERIALAD



KOLM TÖÖTAMISE MAAILMA* (PWC)
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TÖÖJÕUVAJADUS*
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* Milline on vajadus inseneride järele praegu ja tulevikus? (OSKA, 2017)



TÖÖJÕUVAJADUSE PROGNOOS HARIDUSE VAATES (2024)*
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* Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest (OSKA, 2017)

Tööjõuvajaduse prognoos haridustasemete lõikes 2013/15–2024. Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.



VAJADUS INSENERIDE JÄRELE*

• Liikumine väärtusahelas kõrgemale → enam vaja kõrgema oskustasemega
töötajaid

• Tööstussektoris muutub tööjõu struktuur: enam on vaja tippspetsialiste
(insenerid) ja tehnikuid; oskustöötajatel nõutav oskustase tõuseb; lihttööd
vajatakse vähem

• Valdkonnateadmised + erialane IKT 

• Noortel IKT teadmised head, kuid käelistest oskustest ja mehaanika-alastest
teadmistest kipub jääb vajaka jääma

• T-kujuline kompetentsus
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* Ülevaade Eesti tööturu olukorrast, 
tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast 
koolitusvajadusest (OSKA, 2017)



TULEVIKU VÄLJAKUTSED TÖÖTURUL

• Tööjõu suurem liikuvus;

• lõpetajate arv väiksem kui järgnevate aastate

vajadus: IKT, tehnika, tootmine, ehitus, jm;

• valdkondlike tehnoloogiate, sh IKT parem 

tundmine;

• tööturule tulevate inimeste (noorte) arv väiksem kui

tööturult lahkuvate inimeste arv:

 vähene lõpetajate töölerakendumine;

 suur õpingute katkestamine;

 lõpetajad ei lähe erialasele tööle või lahkuvad

sealt peagi teistesse sektoritesse või välisriiki.
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 OOTUSED

 VÄLJAKUTSED

 VÕIMALUSED

TULEVIKUSPETSIALISTIDE KOOLITAMISEL



KÕRGHARIDUSÕPPE STSENAARIUMID 2030
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Traditsiooniline
Kindel õppekava

Asukohaga seotud
Standardiseeritud

Vabad valikud 
olemasolevate pakkumise 

Scenarios for higher education in 2030 
(Driessen, 2016)



IDEAALNE TULEVIKUTÖÖTAJA

T kompetents = 

eriala + pehmed oskused
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TULEVIKUTÖÖ OSKUSED, sõltumata erialast

1. Mõtestamine

2. Sotsiaalne intelligentsus

3. Loovus ja kohanemine

4. Kultuuride-vaheline kompetents

5. Programmeeriv mõtlemine

6. Uue meedia kirjaoskus

7. Transdistsiplinaarsus

8. Disain-mõtlemine

9. Enesejuhtimine ja kognitiivse

koormuse ohjamine

10.Virtuaalne koostöö

NB! Kasvab projektipõhise ja 

vabakutselise töö osakaal = karjäär

moodustub tulevikus „tuhandest“

osaajaga ülesandest.
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TÖÖANDJATE OOTUSED INSENERIDE KOOLITAMISEL

• Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega;*

• kohalik koostööpartner regioonis tegutsevatele tööandjatele;

• lähtumine tööandjate pikaajalistest vajadustest;

• kvaliteetsete tasemeõppe lahenduste pakkumine:

 töötavale õppurile;

 gümnaasiumilõpetajale;

• täiend-, ümber- ja elukestva õppe pakkumine;

• paindlikud õppekavad:

 moodulõpe, sh juhtimisalased valikmoodulid;

 lähtuda muutustest majanduses ja tehnoloogiate arengus;

 suurm valikuvabadus tudengitele lähtudes nende tugevustest.
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* Elukestva õppe strateegia 2020



TULEVIKU VÄLJAKUTSED

• Õppesisu parem sidumine praktilise tööeluga;

• tulevikuametid -> hariduse paindlikkus, võimalus vahetada

haridustasemeid vastavalt vajadusele;

• veebipõhise õppe rakendamine tehnikaaladel;

• dilemmad: 

 noorte arv väheneb <-> suurem tööjõu asendusvajadus;

 kitsas spetsialiseerumine <-> laiapõhjaline haridus;

• õppejõudude motiveerituse tõstmine, koormuse vähendamine;

• noorte teadmatus ja vähene huvi inseneeria ja insenerierialade vastu;

• rahvuslik fookus inseneriharidusele.
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VÕIMALUSED INSENERIDE KOOLITAMISEL

• Erialastipendiumid;

• hariduse ja tööstuse koostöö:

 tööstusdoktorantuur;

 ettevõtete kaasamine õppeprotsessi;

• elukestev õpe, sh e-kursuste, virtuaalse reaalsuse, MOOC-i ja 

teiste tehnoloogiate integreerimine õppeprotsessi;

• iseseisev õpe, sh praktikumid 24/7;

• ressursside jagamine üksuste, õppeasutuste, riikide vahel;

• masintõlke areng 5-10 aasta jooksul- kaovad keelebarjäärid;

• regionaalse- ja rakenduskõrghariduse suurem väärtustamine;

• tehnoloogia sidumine riikliku õppekavaga üldhariduses.
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JÄRELDUSED



MUUTUSED TULEVIKUHARIDUSES

• vähem „koolimaja“;

• granuleeritud õppekorraldus;

• sotsiaalsete oskuste arendmine, IKT rakendamine;

• probleemi-, vajaduspõhine õpe;

• duaalõpe;

• piirideta haridussüsteem;

• heal tasemel inseneriharidus.
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LEARN - TECH
TECH!?
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NEURO - TECH
ART - TECHAI - TECH



m.o.t.t.

1. Kes? INSENERID

2. Kus? Tallinna Tehnikaülikoolis ja mitte ainult 

Tallinnas

3. Kuidas? Ühiselt, paindlikult, piirideta
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