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Lugupeetud minister, 

 

UNIVERSITASe liikmeskonna teadlased ja õppejõud tutvusid "Eesti Teadusagentuuri 

hindamisnõukogu moodustamise korra ja töökorra", samuti "Institutsionaalse uurimistoetuse 

taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimuste ja korra" määruste eelnõudega ning 

esitavad arvamused nimetatud dokumentide kohta. 

 

Määruste eelnõude ja seletuskirjade järgi on mõnevõrra keeruline hinnata, kuidas muudatused 

tegelikult toimima hakkavad ja millised lisaprobleemid võivad tegelikkuses esile kerkida. Raske 

on ka prognoosida, kuidas ja kas muudatuste realiseerimine hakkab Eesti teadust senisest 

tõhusamalt edendama. Allpool on toodud mõned mõtted ja küsimused, mis arutelude käigus esile 

tulid.  

 

Eelnõude üks peamisi eesmärke, võimaldada teadusteemade rahastamist ühest allikast, tundub 

esialgu olevat positiivne. Samas suureneb teadus- ja arendusasutuste juhtkondade ja 

teadusnõukogude roll rahastamise taotlemisel, uurimisrühmadel kaob ära võimalus iseseisvalt 

taotlusi esitada. Sellel võivad olla nii eelised kui ka miinused. Teadlaste pearahasüsteem 

lõhutakse teadlikult, asemel on laialivalguv mõiste "edukaks täitmiseks vajalik põhjendatus". 

Lisaks kasvab ilmselt ülikoolide teadusosakondade töötajate arv, kes teevad teadlaste eest 

taotlusi. Asutustel tuleb otsustada ning teadlane ei pruugi teada saada, millistel põhjustel ei 

taotletud tema teadusteemale rahalisi vahendeid. Tundub, et väljapakutud süsteemi juures 

suureneb bürokraatide maht, kes kulutavad küllaltki suure osa teadusuuringuteks eraldatud 

rahalistest vahenditest. 

 

Asutuse poolt koondtaotluse esitamise eelisena märgitakse ära korduvate üldandmete esitamise 

ärajäämist. Kuid kas koondtaotlus on sel juhul ainult tehniline muudatus või mõjutab see ka 

taotluste hindamist, s.t asutuse taotlusi hakatakse hindama samuti (osaliselt) tervikuna? Tekkis 

ka küsimus, kuidas hakkab taotluste esitamise uus kord mõjutama senist asutustevahelist 

koostööd. Kui teemat uuritakse koostöös mitme teadusasutusega, kuidas sel juhul tuleb taotlust 

esitada? Kas asutusepõhine taotlemine võib muutuda takistuseks ühisprojektidele ja koostööle 

ülikoolide, teadusasutuste ning ettevõtetega? Raske on prognoosida, kuidas nende realiseerimine 

tegelikkuses hakkab välja kujunema ja Eesti teadust senisest tõhusamalt edendama.  

 

Varasem prioriteetsete suundade väljakuulutamine sisaldab iseenesest diskrimineerimist, sest 

kuulutab ühed teadusharud tähtsateks ja suure rahaga toetamist väärivateks, teised aga määrab 

tasapisi    hääbumisele.    Eelmise    rahastamise    ümberkorralduste    puhul   taanduski   tegevus 
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põhimõttele: anname raha järjest vähem ja küll nad siis ise hääbuvad. Need prioriteetsed suunad 

on valitud maailmas parajasti kiiresti arenevate hulgast, nende arendamine ja tasemel hoidmine 

on niikuinii igas riigis tarvilik.  

 

Dokumentidest ei selgu, kuidas uus rahastamise ja hindamise korraldus paljudes valdkondades 

vohavat asjatundmatust kahandama hakkab. Teaduse tegemine ükskõik millises lõigus on 

järjepideva loogikaga ettevõtmine ja sellel peab mingi garanteeritud telgjoon olema. Pakutavas 

määruses on see põhimõtteliselt olemas, aga pole selge, milliseid võtteid saab välja mõelda selle 

n.ö untsu keeramiseks. Kes garanteerib, et ei ole tulemas laastav konkurentsikultus uuel tasemel? 

Määrus kajastab formaalset asjaajamise korda, aga sisulist käsitlust Eesti teaduse optimaalse 

struktuuri kohta selles ei ole.  

 

Loodame neile arvamustele ja kõhklustele saada olulisemalt sisukamat vastust, kui seda on 

tehtud varasematel aegadel. 

 

 

 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

Toivo Roosimaa 

UNIVERSITASe juhatuse esimees 

 


