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Eesti teadus- ja arendustegevuse planeerimiseks on vastu võetud teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti". Selles on ühe läbiva 

põhieesmärgina rõhutatud  teadlaste ja inseneride arvu kasvatamist 5-lt inimeselt kuni 8 teadlase 

ja insenerini 1000 hõivatud töötaja kohta. Strateegia elluviimise vahearuanne (Tartu 2012, 

kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 21.03.2013) rõhutab järgmisi igati õigustatud seisukohti: 

"Strateegia sihtide saavutamiseks peaks teadlaste arv kasvama hinnanguliselt rohkem kui 1000 

teadlase ja inseneri võrra. [...] Lisaks ajutise iseloomuga investeeringutele füüsilisse ja 

inimkapitali on vajalik samaaegne püsivatest riigituludest finantseeritava teadlaste põhitegevuse 

tasakaalustatud areng. [...] Et riigipoolsed pingutused ja investeeringud loodetud tulemusi annaks 

ning jätkuks kavandatud TA&I võimekuse ja teadlaste arvukuse kasv, oleks vajalik teadlaste 

põhitegevuse finantseerimise kasv. [...] Tuleb kindlustada kompetentne inimressurss – üheks 

olulisemaks takistuseks Eesti majanduse ja ühiskonna arengul on inimkapitali piiratus. Sestap 

tuleb jätkuvalt leida võimalusi nii olemasolevate inimeste paremaks hõivamiseks, nende 

kompetentsi tõstmiseks kui kompetentsi juurdetoomiseks välismaalt." 

 

Vastavalt 2011. aastal vastuvõetud teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele käivitati 

2012. aastal mitmed ümberkorraldused. Näiteks asutati 1. märtsil 2012 Eesti Teadusagentuur 

ning hakati ümber korraldama teadlaste poolt hinnatud ja veel aastal 2009 teaduse tippajakirjas 

Nature äramärgitud ETF grantidel ja sihtfinantseeritavatel teadusteemadel põhinevat 

rahastusskeemi, mis pidi asenduma institutsionaalsete ja personaalsete uurimistoetustega. Selle 

süsteemi käivitamisel ETAGi poolt hakkasid kohe ilmnema ebakõlad TA&I strateegiaga ning 

teadusringkonnad hakkasid väljendama oma tõsiseid kahtlusi (vt nt Raik-Hiio Mikelsaar 

"Eestisse tuleb luua haridusinnovaatika keskus" (Sirp 02.11.2012), Margus Lopp "Vundamendita 

püramiid ei püsi püsti" (www.err.ee 25.03.2013) või Eesti Teaduste Akadeemia Aastaraamat 

2012). Põhimõttelised vastuolud tulid eriti selgelt välja ETAGi juhatuse esimehe Andres Koppeli 

artiklist "Teaduse rahastamise reformi teine aasta" (Sirp 04.10.2013). Kuigi artikkel püüab 

õigustada riigieelarvelise teadusraha koondamist väheste uurimisrühmade kätte ning väidab, et  

http://www.err.ee/


see muudatus vastavat teadusasutuste huvidele, on selgelt näha otsene vastuolu TA&I 

strateegiaga, kuivõrd lausa piinliku ausameelsusega avaldatakse, et varem sihtfinantseeringuga 

hõivatud 1883 teadlasest saab alles jätta vaid ca 600-650 teadlase töökohad. Tegelikult on 

süsteem juhitud sügavasse kriisi ja meie küsitluste järgi ei ole sellega rahul ei teadlased ega ka 

institutsioonid. 

 

Oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus teadlaste arvu suurendamise asemel, mida pakub välja 

TA&I strateegia, oleme asunud teadlaste arvu drastilise vähendamise teele. Meie seisukoht on, et 

selline uurimisteemade ja teadlaste arvu vähendamise suundumus tabab negatiivselt (küll mitte 

kohe, aga lähemas tulevikus) Eesti ühiskonna arengut ja majanduskasvu. 

 

Uue, väheste teadusteemade finantseerimisel põhineva süsteemi üks olulisi tehnilisi nõrkusi on, 

et see võimendab välis- ja siseekspertide, samuti hindamisnõukogu liikmete subjektiivsete 

hinnangute kaalu. Hindamise tulemus on aluseks, kas pikaajaline teadusteema mingis 

valdkonnas saab jätkata või mitte. Järgmine küsimus tekib seoses hindajate võimega olla 

objektiivsed valdkonnas, mida nad hindavad. Eestis on täna neli laia valdkonda, mille taotlusi 

hinnatakse: koos on ühiskonnateadused ja kultuur, samuti loodusteadused ja tehnika. Kuid 

näiteks loodusteadused ja inseneriteadused taotlevad eri eesmärke ning eksperdid ja hindajad 

peavad võrdlema sisuliselt erinevaid asju. 

 

Ettepanekud: 

1. Kui me tahame taotleda objektiivsust ja kasutada palju Euroopa Liidu eksperte, siis on ka 

vältimatu üle minna Euroopa teadusvaldkondade ja erialade klassifikaatorite süteemile CERCS 

(Common European Research Classification Scheme) ning hinnata teadusteemasid kuues teadus- 

ja arendustegevuse valdkonnas: 

- bio- ja keskkonnateadused, 

- humanitaarteadused, 

- loodusteadused, 

- terviseteadused, 

- tehnikateadused, 

- sotsiaalteadused. 

 

2. Uurimisteemade uurimistoetuse maht sisaldab uurimisteema täitmisega seotud otseseid 

kulusid, kaudseid kulusid ja üldkulusid. Mõistlik oleks otsesed kulud, mille põhiosa on 

personalikulud, eraldada kaudsetest ehk tuumiktaristu kuludest. Personalikulude arvestamisel 

saab kokku leppida ja kasutusele võtta nn palgamaatriksi, mis tagab teadlastele ja abipersonalile 

kindla töötasu. Vastav süsteem on edukalt kasutusel näiteks Soomes ja see võimaldab nii riigil 

kui ka ülikoolidel planeerida oma tegevust ja kontrollida maksumaksja raha otstarbekat 

kulutamist. Samuti saab sellega tegelikult ellu viia TA&I strateegias nõutud inimvara säilitamise 

eesmärki, kuivõrd personalikulud saab eristada muude majandamiskulude võimalikust 

ettenägematust kasvust. 

 

3. Täna toimivad nii tähtajalised kui tähtajatud töölepingud. Teadusteemasid finantseeritakse 

tavaliselt kuni kuus aastat. Kui lõpeb teadusteema finantseerimine, tabab tähtajatu või tähtajalise 

töölepingu sõlminut nn majanduslik "äkksurm". See tähendab, et teadlase töö võib pooleli jääda 

olulises faasis, kus ta vajab lisaaega, et viia töö oodatava tulemuseni. Seetõttu peab nii 

tähtajaliste kui tähtajatute töölepingute lõpetamisprotsess sisaldama mõistlikke etteteatamisaegu, 

mis on nii teadlaste kui ka ülikoolide huvides. Selliste äkksurmade leevendamiseks ja teatud 

majandusliku stabiilsuse tagamiseks on vaja moodustada baasfinantseerimise puhverfond, mis 

tagab teatud ajaks rahalise toetuse kokkulepitud mahus. 



 

4. Praeguse teadusreformi käivitamisega kaasnenud objektiivse teabe puudumine ja töötajatega 

konsulteerimata jätmine on tekitanud palju segadust nii teadusteemade kui õppetegevuse 

rahastamisel. Samuti on see tekitanud asjatuid diskussioone ja pinget, mis kisuvad meie teadlasi 

eemale põhitööst ning vähendavad teadustöö tulemuslikkust. Et õppe- ja teadustöö tegevused 

oleksid ka edaspidi edukad, peame vajalikuks kavandatavate muudatuste osas eelnevat 

konsulteerimist ja arvamuste kooskõlastamist kõikides nimetatud valdkondades. 
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