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Ettekande teema 

• 22. 01. 2014 kinnitas Riigikogu Eesti TAI 
strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020“  

 

• Räägin natuke  

– Teaduse olukorrast 

– Uue TAI strateegiast ja selle filosoofiast  

– Ja kuidas see sobib kokku tõukefondide ja 
raamprogrammiga 
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TAI olukord? 
Suurepärane! 
GERD / BERD 

Patendid 

Publikatsioonid 

Teadustöötajad 



TjaA Eestis (2012) 2007 

Allikad: Eurostat; OECD; Eesti Statistikaamet 

TjaA investeeringud :  Eesti (2012) 2007  EU27 (2012) 2007 

GERD (% SKP):         2,19% 1,08  2,06% 1,77  (2012) 
BERD (% GERD):      57,5% 47         63,1% 63,6  (2012) 

Rahastamine:  

Riik*:                          38,3% 46,7  35,9% 36,5  (2011) 
Erasektor:                  51,3% 41,6  54,9% 54,6   (2011) 
Välisraha:                   10,0% 11,7  9,2 % 8,9           (2011) 

Täistööajaga teadlaste arv :        

      %  tööjõust          0,73% 0,55               0,70% 0,63   (2010) 

• 2007-2012 keskmine erasektori TjaA kasv 21,7 % aastas 

• 2007-2012 keskmine TjaA kogukulude kasv  17 % aastas 

* =Gov+HE+PNP  
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TAI olukord? 
Katastroofiline! 
GERD (€ per capita) 

 

ERC Grants per mln people 

European Innovation index 

Research Excellence index 



Eesti T&A&I on… 
• …suurepärane… katastroofiline… või kuskil vahepeal? 

– Dünaamika on väga hea! 
• Euroopa innovatsiooniindeksi arvestuses oleme Euroopa kiireimad 

kasvajad 

– Tulemused on alla keskmise 

– Tipptaseme võrdluses oleme halvad! 
• Eksellentsuse ehitamine võtab aega… 

• Ilu on vaataja silmades 

 

– Alati saab paremaks teha!  

 



Tagasi vaadates 
• Küllap me mõned asjad oleme õigesti teinud 

– Eestis on funktsioneeriv ja arenev TA&I süsteem. Meie teadus on 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline 

• Kuid see on (olnud) peamiselt mahu kiire kasv 
– Maht ei saa enam endist viisi kasvada. Edaspidi kasvama peab miski 

muu! 

– Kiire kasv on (olnud) ebastabiilne ja tasakaalustamatu. Uue (või natuke 
suurema) mahu juures tuleb saavutada eesmärgistatus ja 
tulemuslikkus 

 



Tõukefondid ja raamprogramm 

• Tõukefondid on andnud ressurssi (mahu 
kasvuks) 

– Aga mittepüsiva, lühiajalise 

• Raamprogramm on andnud kvaliteedilati, 
motivatsiooni, inspiratsiooni 

– Eesti on olnud edukas raamprogrammis, kuna nälg 
on olnud suur, tase viisakas ja võistlemiskogemus 
on olemas 
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Tõukefondid 

andsid mahtu,  

ressurssi: 

 

TTÜ 

õppehoone ja 

raamatukogu 

http://files.ene.test.finestmedia.ee/Harjumaa/Tallinna Tehnikaülikool_õppehoone.jpg
http://files.ene.test.finestmedia.ee/Harjumaa/Tallinna Tehnikaülikool_raamatukoguhoone.jpg
http://files.ene.test.finestmedia.ee/Harjumaa/Tallinna Tehnikaülikool_raamatukoguhoone2.jpg


Teadmistepõhine Eesti  III 

• Üldeesmärk: 

– Soodsate tingimuste loomine tootlikkuse ja elatustaseme 
kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja 
arenguks.  

• Indikaatorid:  

– GERD vastavalt 3%, sh BERD 2%SKP-st (2011 vastavalt 
2,41% ja 1,52% SKP-st) 

– Vähemalt 10. koht EL Innovaatilise Liidu Edetabelis (2011 
14. koht) 

– tootlikkus hõivatu kohta 80% EL keskmisest (2011 68%) 
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Alaeesmärk 1 
• Eesti teadus on kõrgetasemeline ja mitmekesine.  

– See on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja nähtav ning 
katab põhilisi kõrgharidus- ja kultuurivaldkondi. Teadusasutuste 
võrk tegutseb tõhusalt. Taristu on nüüdisaegne. Teadlaste ja 
innovaatorite järelkasv on kindlustatud. Eesti on atraktiivne koht 
teadus- ja arendustööks ning teadlaskarjäär on populaarne. 

•  Indikaatorid :  
– Eesti kõigist kõrgetasemelistest teaduspublikatsioonidest 11% 

kuulub maailmas 10% enimtsiteeritute teaduspublikatsioonide 
hulka (2008. aastal 7,5%); 

– doktorikraadi kaitsmiste arv aastas 300 (2012. aastal 190); 
– kõrgetasemeliste artiklite arv miljoni elaniku kohta 1600 (2012. 

aastal 1191). 



Alaeesmärk 2 

• Teadus- ja arendustegevus  toimib eesti ühiskonna ja 
majanduse huvides  
– lähtub ühiskonna ja majanduse vajadustest ning tähtsustab 

rakendusi.  
– Teadusasutused on motiveeritud rakendusuuringuteks ja 

koostööks ettevõtjate ning valitsusasutustega.  
– Riik on rakenduslike uuringute ja arendustööde tark tellija.  
– Sotsiaal-majanduslikel eesmärkidel tehtavate uuringute 

korraldus on tõhus.  

• Indikaatorid:  
– sots-maj eesmärkidele (v.a akadeemilised uuringud) suunatud 

kulutuste osa on vähemalt 40% eelarves planeeritud TA 
eraldistest (2011. u 30%, (EL 45%)); 

– erasektori rahastatavad avaliku sektori TA kulud moodustavad 
7% avaliku sektori TA kogukuludest (2011. aastal 2,95%) 
 



Alaeesmärk 3 
• TA muudab majandusstruktuuri 

teadmistemahukamaks 
– Nutika spetsialiseerumise meetodil valitud ja juhitud TAI 

investeeringud soodustavad kasvuvaldkondade arengut 
ennaktempos.  

– Teadmusmahuka ettevõtluse osakaal majanduses ja 
ekspordi lisandväärtus kasvavad märgatavalt. 

• Indikaatorid:  
– kõrg- ja keskkõrgtehnoloogiliste sektorite hõive osakaal 

koguhõives 9% (2010. aastal 6%); 
– kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste osakaal ekspordis 

15% (2010. aastal 10,4%). 



Alaeesmärk 4 
• Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja 

nähtav 
– Riikideülene koostöö aitab lahendada Eesti ja maailma ees 

seisvaid ülesandeid.  
– Eesti osaleb partnerina Euroopa teadusruumi algatustes, sh 

teadustegevuse ühiskavandamises, Euroopa 
innovatsioonipartnerluses, Balti ja Põhjala ühisruumi algatustes, 
rahvusvahelistes teadustaristutes.  

– Ettevõtjatele on kättesaadavad maailma uusimad TAI 
tulemused, avatud koostöövõimalused ja taristu 

• Indikaatorid:  
– ELi raamprogrammi Horisont 2020 kaudu võidetud lepingute 

maht elaniku kohta, 100% EL keskmisest (2011  87% ELi 
keskmisest); 

– rahvusvaheliselt koordineeritud uurimistöö osakaal riigi 
rahastatud TAs 3% (2010. aastal 1,31%). 
 

 



Põhisõnumid 
• Valikute strateegia, mitte ammendav loetelu 

 

• Rõhumuutus TAI potentsiaali kasutamisele Eesti 
arengu ja majanduskasvu heaks 

– Seni TAI võimekuse arendamine.  

 

• Säilitatakse hästitoimivad elemendid – eelkõige 
kvaliteedihindamisel ja konkurentsil põhinev TA 
rahastamine 

 



Põhisõnumid (2) 
• Riiklike huvide (prioriteetide) selgem käsitlus: 

– Majandusstruktuuri muutustele orienteeritud tegevused – 
kasvuvaldkondade arendamine ehk nutikas 
spetsialiseerumine (OECD ja EK) 

– Sotsiaal-majanduslikel eesmärkidel teostatavate (sh. 
rakenduslike) uuringute edendamine.  

 

• Suurendada teaduse rahvusvahelistumist 

– panustades globaalprobleemide lahendamisse ja osa 
saades teaduskoostöö viljadest 



Tõukefondid ja raamprogramm 

• Tõukefondid on ka uue strateegia rahastamise allikas: 

– Kuid mitte enam mahu kasvuks, vaid mahu kasvust 
väljumiseks vajalikeks struktuurimuutustele. 

• Timmime oma süsteemi jätkusuutlikuks, ühiskonda teenivaks  

– igasugu asju planeerime  
• Rakendusi 

• globaalprobleemide lahendusi rahvusvahelises koostöös 

• tipptasemel teadustööd 

• kasvuettevõtteid) 

– Tõukefondide osa TAI strateegias hakkab langema 

• Kuid ka teistpidi – TAI strateegia viib ellu EL2020 
eesmärke, millele tõukefondid on suunatud 
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Tõukefondid ja raamprogramm (2) 

• Horisont 2020 pakub  

– inspiratsiooni 

– koostööplatvormi  

– Edukus raamprogrammist on TAI strateegia otsene 
eesmärk 

• Kuid ka teistpidi – TAI strateegia viib ellu 
EL2020 eesmärke, millele H2020 on suunatud 
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2014-20 EL SF meetmete struktuur  

RES meede 

EL toetuse 

summa 

(85%) 

Alameede 

TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju 

suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine 

80 775 000 

1. Riiklikud TA programmid nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades ja riigile sots.maj. olulistes 

valdkondades  

2. Kõrghariduse erialastipendiumid nutika 

spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 

3. Programm riigiasutuste TA-alase võimekuse 

tõstmine, sh valdkondlike TA süsteemide loomine ja 

koolitused, poliitikaseire, infosüsteemid. 

Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime 

suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes 

teadusalgatustes (sh kõrgharidustaristu) 

224 535 000 

1. Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja 

kõrgkoolidele, sh kõrhariduse ja teaduse taristu 

2. Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, 

mobiilsuse ja järelkasvu toetamine, Euroopa 

Teadusruum 

3. Teaduse tippkeskuste toetamine 

4. Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine 

teekaardi alusel, sh osalemine ESFRI objektides 

5. Teaduse populariseerimine 



Kõrghariduse erialastipendiumid 
• Eesmärk:  

– Motiveerida üliõpilasi täiskoormusega õppima riigile 
perspektiivikates valdkondades (NS) prioriteetsetel 
õppekavadel 

• Tegevused:  

– Stipendiumite maksmine VV määruse „Üliõpilaste 
stipendiumite liigid, suurused ja nende määramise 
üldtingimused” alusel 

• Eelarve: 25,3 mln € 

• Al. 2018 järkjärguline väljumine tõukefondidest 



• Meetmed otseselt seotud TAI strateegia ning nutika 
spetsialiseerumisega 

• Teadust ja kõrgharidust on käsitletud tihedalt koos 

• Meetmed toetavad kõrgharidusreformi lõpuleviimist, sh 
vastutusvaldkondade tugevdamine ja erialastipid 

• Võrreldes senise perioodiga on vähenenud taristu 
investeeringute osakaal ning suurendatud 
sisutegevusteste ja inimestes osakaalu 

• Majade ehitamine ja kõrgharidustaristu on kavandatud nn 
institutsionaalse pakettmeetme osana - sisuga seostatult 

• Meetmete arvu vähendatud ligi 40-lt umbes 10-ni. 

TF meetmete põhimõtted 



EL 6. ja 7. raamprogrammist saadud sissetuleku 
osakaal võrreldes SKP osakaaluga, EL 28 = 100% 
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Research excellence 
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Innovatsiooni kasvu liidrid 
Innovation Union Scoreboard’is 

2013  
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The composite indicator measuring 

innovation output  
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Kokkuvõttes 

• TAI strateegia, (Eesti) tõukefondid ja 
raamprogramm  

– On planeeritud üksteist arvestavana 

– Täiendavad üksteist 

– On suunatud samadele eesmärkidele 

 

Sobivad kokku (!) 
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Indrek Reimand 

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler 

Munga 18, Tartu 

Tel.: (+372) 7350316 

E-mail: indrek.reimand@hm.ee 

Tänan tähelepanu eest! 
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