
Teaduse roll riigi targal juhtimisel 
Ülikoolide vaade

Ülikoolide ja teaduse mõju suurendamiseks 
tuleb investeerida koostöösse 



Majandusliku mõju hinnang on kitsam 
vaade ülikooli tegevuse tulemustele ja ei 
hõlma laiemat mõju ühiskonnale, 
tervishoiule ja heaolule, looduskeskkonnale 
ja inimese loodud keskkonnale, ega ka 
avalikule poliitikale, avalikele teenustele ja 
regulatsioonidele, ühiskonna riskide 
alanemisele ja globaalsete väljakutsete 
lahendamisele

Uuringu teostajaks valiti ettevõte BiGGAR 
Economics, kelle ulatuslik kogemus 
ülikoolide majandusliku mõju hindamisest 
mitmetes Euroopa riikides võimaldab  
saadud tulemuste võrdlemist mõlema riigi 
kontekstis, aga ka laiemalt

Nii Eesti kui Soome raportid on 
kättesaadavad Rektorite Nõukogu 
kodulehel www.ern.ee

Rektorite Nõukogu tellis koostöös Soome rektorite nõukoguga 
(UNIFI) oma liikmesülikoolide 2016. aasta tegevuste majandusliku 
mõju hinnangu



Eesti ülikoolide roll Eesti 
majanduses on võrreldav 
Soome ülikoolide kohaliku 
majandusliku mõjuga 



Majanduslik mõju avaldub nii ülikooli otsese 
majandustegevuse kui kõikide põhitegevuste kaudu



Mõju kanaleid on palju
Erinevad tegevused ja 
koostöövormid täidavad 
erinevaid eesmärke



Uuringu tegelik vajadus tulenes sellest, et usaldusväärsuse 
tõestamine on muutunud liiga kulukaks ja „sööb“ põhitegevusi

Pikaajalisse partnerlusse ja 
koostöösse investeerimise asemel

Süvenemise ja koostöös osalemise 
kaudu tulemuste hindamise 
asemel

Lihtsamate reeglite, selguse, 
nõustamise ja riskide maandamise 
asemel

on hankijad ja pakkujad ning teadmuse 
tellimine (40 000€/tk)

on indikaatorid ja mure, et need ei 
mõõda soovitud tulemusi

investeerime kontrollisüsteemi, et 
tagada igale ametnikule temale sobival 
viisil ja mahus aruandlust

Liigsele bürokraatiale ja kontrollile ei julgeta vastu astuda ka avaliku sektori sees



Poliitikutepoolne teaduse tunnustamine väljendub

ainult kahe näitaja kaudu: kas nad investeerivad

TAI-sse ja kas nad kasutavad TA nõu poliitikate

kujundamisel. (Robert-Jan Smits, DG R&I, EC)



Commissioner Günther H. Oettinger, in charge of 

budget and human resources:"Citizens expect the EU 

to do more, yet the EU budget is decreasing. To solve 

this dilemma, we must make the most out of every 

euro that we spend. And simpler rules make for 

better spending."



RN: Liigsele bürokraatiale ja kontrollile ei julgeta vastu astuda ka 

avaliku sektori sees!





JÄRELDUSI:

• Rohkem usaldust EL finantside bürokraatia osas - see võimaldaks oluliselt suurendada

ülikoolide efektiivsust

• Ennetus ja kontroll tuleb tasakaalustada – õppida saab Maksu- ja tolliameti kogemusest

• EL struktuuritoetuste auditeerimine tuleb viia Rahandusministeeriumist välja isegi siis, 

kui see on tülikas ja bürokraatlik protsess

• Ministeeriumide teadusnõunikud - õige areng, aga nad pole suutnud „torne“ ühendada

• RITA programm - näide kus riigi soove oli väga raske kokku leppida, ministeeriumide 

mitte-kooskõlastamise- ja „raha omale, kohustused teistele“ poliitika

• Vähem ministreid ministeriumis ja vähem ministeeriume valitsuses vähendab 

ametkondlike piiride hulka



1,6 miljonit päringut päevas 1,3 miljoni elaniku juures. 2016. aastal kokku hoitud 5700 inimtööaastat.

Olulisem aja kokkuhoiust on VÕIMALUS otsustamisel tugineda igal hetkel ajakohastele andmetele. 

TÜ Infotehnoloogia mõju-uuringute keskus CITIS:



§ 38. Teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad.

Ülikoolid ja teadusasutused on seaduses ettenähtud piires autonoomsed.


