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SISSEJUHATUS 

CORE projekti eesmärk on uurida kulinaarse 

hariduse edasist arengut kogu Euroopas. Projekti 

kaasrahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm 

ja seda juhib projektimeeskond, kuhu kuuluvad 

liikmed Soomest, Eestist, Hispaaniast ja Iirimaalt. 

Projekti lahutamatu osa on koguda Euroopa 

peakokkadelt kogemusi ja nende nägemust 

tulevikuoskustest. Projekti info hankimiseks 

kasutati mitut meetodit. Infot koguti 

poolstruktureeritud intervjuude ja veebiküsitluste 

kombinatsioonina, samuti koostati ülevaade iga 

partnerriigi kulinaarse hariduse kohta leiduva 

erialakirjanduse põhjal. Uuringutulemused on 

esitatud käesolevas artiklis, kasutades 

kvalitatiivsete andmete jaoks sõnapilvi, mis tõstab 

esile kõige levinumad vastused, samal ajal kui 

kvantitatiivsed andmed on esitatud mitmesuguste 

graafikute kaudu. 

Veebiküsitlust jagati iga partneri 

koostöövõrgustikesse ning kokku saadi 

küsimustikule 156 vastust. Uuring sisaldas suletud 

ja avatud küsimusi, mis võimaldasid vastajatel 

vabalt iga teemat kommenteerida. Suurem 

enamik vastajaid oli Iirimaalt (80), 48 Soomest, 18 

Hispaaniast, üheksa Eestist ja üks Inglismaalt. 

Oluline on märkida, et need vastajad indiviidina on 

erinevatest rahvustest, projekti tulemuste 

analüüsil esindab nende vastus riiki, kus nad 

praegu elavad ja töötavad, nagu on näidatud 

alloleval graafikul. 

 

 

 

Küsimustiku ning intervjuude läbiviimisel oli oluline 

jõuda spetsialistideni, kel on parimad võimalused 

anda teadmisi oma kutseala tulevaste oskuste 

kohta. Küsitlusele vastasid mitmesugused 

professionaalsed oma ala tipud, sealhulgas 

toitlusettevõtte omanikud, kokad, toitlustusjuhid, 

kvaliteedijuhid, peakokad, vahetusevanemad, 

direktorid, köögiprotsesside eksperdid, 

tootmisjuhid, õpetajad, vanemkokad, 

kastmekokad (sous chef) kondiitrid, nooremkokad, 

arendusjuht ja personalijuht. 

KOKA TÖÖ TULEVIKUVAADE 

Kui vastajatel paluti iseloomustada  koka tööd 
tulevikus, tõusid esile sellised märkssõnad nagu 

nõudlik, väljakutset pakkuv, iseseisev, 

mitmekülgne, loominguline ja asjatundlik - kõik 

need esinesid tihti, kuid kõige sagedamini 

kasutatav sõna vastustes oli tehnoloogia. Samuti 

tõsteti esile trendide ja eridieetide tundmise 

vajadust. Kommenteeriti, et töö jääb 

põhimõtteliselt samaks, kuid sellest saab 

väljakutset pakkuvaks: “tehnik, kes teab, kuidas 

kasutada nuga, aga ka uusimat tehnoloogiat”, 

"spetsialist, kellel on traditsioonilised 

kokaoskused, aga ka palju muud", " ärihai, kuid 

samas kunstnik, kes tunneb maailma toitu”. 

 
Kuidas te kirjeldaksite koka tööd tulevikus? 

 

 
 

 

 

Kommentaare riikide kaupa võrreldes tekkisid iga 

partnerriigi puhul oma peasuunad, mis 

domineerisid teiste üle. Iirimaa vastajad leidsid, et 

tuleviku töö on oskusteta ning tehnoloogia ja 

suundumuste ajendatud. Samas Soome vastanud 
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arvasid, et tulevik on väljakutseid pakkuv ning 

peakokk peab olema mitmekülgne. Eesti kokad 
leidsid, et korilusest saadav tooraine on tulevikus 

kindlasti esindatud köögis, kuid üldiselt jääb koka 

töö samasuguseks kui täna. Hispaania vastajate 

arvates on suurimaks tuleviku väljakutseks 

jätkusuutlikkuse tagamine toiduainetööstuses. 

 

TULEVIKUSOKUSED 
 

Kui vastajatel paluti nimetada kokale vajalikud 
tulevikuoskused  ja vastutus, siis jäid 

põhioskustena selgelt silma suhtlemisoskus, kirg, 

loovus, vastutuse võtmine, sotsiaalsed oskused ja 

ka arvutioskus. Vastajad olid väga häälekad 

põhiteadmiste ja -oskuste sisendamise osas, 

sealhulgas: ”toormaterjali allikad, protsess ja 

tehnika, maitse, maitse, maitse… on vaja luua 

koostisosade ja maitsete mälupilt” 

 
 

TULEVIKUSOKUSED 
 

 

 
 
 

Partnerriikide vastuseid võrreldes eristus, et 

Eestis mainiti kõige enam loovust, Hispaanias aga 

sotsiaalsete oskuste osatähtsust.  Iirimaa 

vastajaid hindasid kõige kõrgemalt 

traditsioonilistest oskustest noakäsitsemisoskuste 

vajalikkust, kuid välja joonistusid ka teised üldised 

kompetentsid nagu  suhtlusoskus ja aja 

planeerimine. Soome levinumad vastused 

hõlmasid klienditeenindust, toorainete tundmist, 

mitmekülgsust, noa käsitsemist ja todiallergeenide 

tundmis, kui olulisi tulevikuoskusi. 

 
OSKUSED PÄRAST 2030 
 

Kui vastajatel paluti määratleda oskused pärast 

aastat 2030, kerkis kõige silmapaistvamalt esile 

tehnoloogia alane kompetents, koos 

kommentaaridega nagu „programmeeritavad 

seadmed aeganõudvate tööde tegemiseks”, 

„robotite kaasamine”, „tehnoloogia ja robootika 

tundmine”. 

 

 
Aastaks 2030 ennustasid vastajad jätkuvalt 

vajadust tugevate erialaste tehniliste oskuste 

järele, suhtlemisoskustest ettepoole tõusid  IKT-

oskused, jätkusuutlik ja säästlik tooraine kasutus 

ja loovus. Vastajad kommenteerisid ikka ja jälle, et 

ka pärast 2030 aastat jäävad olulisteks 

„toiduvalmistamise oskuste tehnika” ning 

„keskkonnateadlikkus, kadude minimeerimine, 

tooraine mitmekülgne kasutamine, innovatsioon, 

professionaalsus ja ametiuhkus” 

 

Võrreldes erinevatest riikidest laekunud vastuseid 

esinesid kõigis neljas riigis ühtmoodi 

domineerivate kompetentsidena  tehnoloogia ja 

jätkusuutlikkus koos erialaste tehnilisi oskustega. 

 

 

 

MUUTUSED JÄRGMISE 10 AASTA JOOKSUL 
 

Osalejatel paluti mainida kolme kõige olulisemat 

aspekti, kuidas restorani sektori töö järgmise 10 

aasta jooksul muutub. Vastajad tõstsid taas esile 

tehnoloogia arengu, mis ei jäta ka restoraniäri 

puutumata, kuid esile kerkisid ka uued teemad, 
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nagu töö- ja eraelu tasakaal, taimetoit, erinevad 

toorained ja mahetoit. Fookusesse lisandusid ka 

sotsiaalmeedia, keskendumine 

klienditeenindusele ja personaliseeritud 

teenindusele. 

 

 

MUUTUSED JÄRGMISE 10 AASTA JOOKSUL 
 

 

 

 

Toodi välja terve rida muutusi, kus spektri ühes 

otsas asuvad  "mahetoidu võidukäik" ja” 

restoranid, mis teevad iga päev tõsist tööd, et 

väärindada toormaterjali " ning teises otsas 

”suuremad restoranikompleksid ning 24-tunnine 

teenindus ning kiirtoit.” 

 

 

 

Andmete üksikasjalikum analüüs annab alloleva 

pildi, kus on esitatud järgmised kolm peamist 

muudatust töös, maade kaupa, järgmise kümne 

aasta jooksul. 

 

 

 

 

Top 
3 

Eesti Soome Iirimaa Hispaania 

1 Mahetoit Tooraine Töö- ja eraelu 
tasakaal 

Tehnoloogia 
 
 

2 Lihavaba Taimetoit Toitumisvajaduse
d 

Keskonnateadlik
kus 

3 Kiire 
teenindus 

Eridieedi
d 

Jäätmekäitlus Töötingimused 
 

 
 
 
KOMEPTENTSINÕUDED UUTELE 
TÖÖTAJATELE 
 

Kui paluti esile tuua, milliseid oskusi uutel 

töötajatel vaja oleks, siis põhitõed nagu - 

noakästisemisoskused, teadmised toorainest, kirg 

ja entusiasm ning töötahe - tõusid selgesti esile. 

„Kõigepealt õpite toitu tegema, siis saate 

eksperimenteerida”. See toob välja 

professionaalseks kokaks olemise tõelised 

alused. 

 
Seda riigiti analüüsides on kõigis riikides olulisel 

kohal ühised teemad: erialane ettevalmistus, 

suhtlemisoskus ning  kirg/entusiasm. 

 

 

Top 
3 

Eesti Soome Iirimaa Hispaania 

1 Erialane 
ettevalmistus 

Tooraine 
tundmine 

Kirg Uus 
tehnoloogia 

2 Tooraine 
tundmine 

Entusiasm Suhtlemisoskused Sotsiaalsed 
oskused 

3 Suhtlemisosku
s 

Sotsiaalsed 
oskused 

Noaoskused Tiimitöö 
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HETKEL PUUDUVAD OSKUSED 

Osalejatel paluti välja tuua oskused, millest jääb 

hetkel kokaõpingutes vajaka, eriti paluti 

keskenduda oskustele mida vajatakse tulevikus. 

Kõige rohkem toodi esile suhtlemisoskuste 

puudumist, millele järgnes eridieetide tundmine ja 

tiimitöö oskused. Sotsiaalmeedia professionaalset 

kasutust, robotite kasutamist ja IKT oskusite 

vajalikkust oli mainitud võrdselt. 

 

 

Uuriti ka ebakindlas ja muutuvas töökeskkonnas 

vajaminevaid oskusi ja pädevusi ning allolev tabel 

näitlikustab arvuliselt, milliseid oskusi peeti 

oluliseks. Paindlikkust hinnati kõige olulisemaks 

teguriks, millele järgnes mitme ülesandega 

paralleelselt hakkama saamine (rööprähklemine). 

Keeleoskust ning ettevõtlikku suhtumist hinnati 

suhteliselt samaväärselt. 

 

 
MUUTUSED TÖÖPROTSESSIDES 
 

Vastajate hinnangul on kõrgete kutseoskustega 

kokkade puudus on  üks olulisemaid tegureid, mis 

mõjutab tööprotsesside muutumist lähitulevikus 

lisaks tehnoloogia arengule, iseteeninduse 

esilekerkimisele  ja erinevate  toorainete 

kasutusele. Iirimaa vastajad pidasid selgelt kõige 

olulisemaks just väljaõppinud ja kogenud kokkade 

puudust, mis toob kaasa tööprotsesside muutmise 

Hispaania vastanud arvasid, et muutusi juhib 

eelkõige tehnoloogia areng. 

 

Uuringus osalejate kommentaarid: 

 

„Tehnoloogia areneb pidevalt, pole kahtlust, et on 

tekkimas uusi ja põnevaid toiduvalmistamise 

viise.” 

"Tööjõu puudus on tänasel päeval paratamatus. 

Robootika juurutamine on reaalsus, kuid sellega 

leppimine on paljudele keeruline" 

"Kuna tuleviku köök on väiksem, hakatakse üha 

rohkem kasutama keskseid tootmisüksusi ning 

sealt tarnitakse pooltooted satelliitköökidesse”  

 

 

 

  

 

Skills currently lacking in Chef 

Training which are relevant to 

the future

Social media competence Special diets

Communication skills Teamworking skills

Use of ICT Robotization

3D Printing
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What kind of 

skills/competences are needed 

in uncertain, changing 

operating environments?
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Kõik osalenud riigid tunnistasid tehnoloogia mõju 

tööprotsesside muutumisele, samas Iirimaal ja 

Hispaanias peeti  kõige olulisemaks 

professionaalsete oskustega kokkade puudumist. 

 
 

Top 
3 

Eesti Soome Iirimaa Hispaania 

1 Iseteenindus Tooraine Kvalifitseerit
ud kokkade 
puudus 

Tehnoloogi
a 
 

2 Tehnoloogia Iseteenindus Tehnoloogia Kvalifitseer
itud 
kokkade 
puudus 

3 Tooraine Tehnoloogia Sotsiaalmee
dia 

Toidu 
kohaletoo
mine 
 
 

 
 
AUTOMATISEERIMINE 
 
 
Kui küsiti, millises tööetapis saaks asju 
automatiseerida, olid kolm peamist suunda 
eeltööd, klienditeenindus ja tellimine. 
 

  

 

Kuna leitakse, et kvalifitseeritud kokkade puudus 

mõjutab tööprotsesse, saab automatiseerimise 

abil parandada nii toidu tellimist, toidu 

valmistamist kui ka klienditeenindust. Vastajate 

kommentaarid olid: 

„Meie soov oleks automatiseerida oma ettevõttes 

üha enam tootmist. See vähendaks vajalikku 

tööjõu kulu, kuid suurendaks vajadust kõrgelt 

kvalifitseeritud tööjõu järele, toidutööstuses on 

tähtsaimal kohal tööline, kes oskab hinnata 

tooraine sobivust ja toote ühtlast maitset ”. 

"Olen investeerinud tööjõuvajaduse 

vähendamiseks olemasolevasse tehnoloogiasse 

ja investeerin rohkem, kui sobiv tehnoloogia tuleb 

turule." 

 

 
Täiendav info: 
 

Sigrid Ester Tani 

Tartu Kutsehariduskeskus 

sigrid.tani@khk.ee 

Vaata lähemalt CORE projekti kohta kodulehelt & 

facebook 

www.cookingforthefuture.net 

Cooking for the future project 

 

 


