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SISSEJUHATUS 

Siinse aruande näol on tegemist kokkuvõttega varasema kirjanduse sünteesist ja uuest empiirilisest 

analüüsist, mis on kavandatud üheks sisendiks Teaduste Akadeemia pakutud teadlaskarjäärimudeli 

kontseptsiooni kujundamisel (vt Soomere jt., 2018). Empiirilise analüüsi tulemused on mõeldud 

täiendama projekti raames Tartu Ülikooli töörühma analüüsi teadlaskarjääridest ja neid mõjutavatest 

teguritest (vt Kindsiko jt., 2017), seejuures laiendades intervjueeritud doktorite ringi ning lisades 

intervjueeritute hulka tööandjate esindajad. 

Aruande põhiküsimusteks on:  

1. Milline on Eesti jaoks optimaalne jätkusuutlik teadlase karjäärimudel? 

2. Mida selle kujundamisel silmas pidada? 

3. Milliseid probleeme peaks teadlase karjäärimudeli rakendamise käigus lahendama? 

Küsimus sellest, milline on Eesti jaoks optimaalne jätkusuutlik teadlase karjäärimudel, nõuab vastuse 

otsimisel senise süsteemi erijoonte hindamist, teiste riikide kogemuste arvestamist ja teadlaste ning 

tööandjate kogemuste ja ettepanekute vaagimist. Käesolev aruanne toetub teoreetilisele kirjandusele, 

uuringutele ja teiste riikide praktikale teaduskarjääride kujundamise ja kujunemise osas ning kaht liiki 

empiirilistele andmetele, mis koguti aastal 2017: 

(1) Intervjuud aastatel 2000, 2005 ja 2010 doktorikraadi saanutega, kes on osa oma karjääriteest 

läbinud väljaspool akadeemiat ning samadel aastatel väljaspool Eestit doktorikraadi 

omandanud inimestega, kes on läbinud osa oma teadlaskarjäärist Eesti akadeemias 

(2) Intervjuud Eesti tööandjatega, kes võiksid doktorikraadiga inimesi värvata väljapool kõrgkoole 

ja teadusasutusi 

Mõlema sihtrühma intervjuude sootundlikul analüüsimisel keskendume intervjueeritute nägemusele 

doktorikraadiga töötajast ja tema erialastest karjäärivõimalustest ülikoolides-teadusasutustes ja 

väljapool, kusjuures erilise fookuse all on teadlaste riikidevaheline liikumine. Seda tehes lähtume 

siinses aruandes eeldusest, et teadlaskarjäär on süsteem. Teadlaskarjääri süsteemsed mudelid (nt 

Aarma, 2017; Kaulisch & Salerno, 2009) toovad välja selle süsteemi olulised elemendid – indiviid, 

institutsioon, sotsiaalne kontekst, teadussüsteem tervikuna –, mille huvide ja reeglistike koosmõjus 

kujunevad konkreetsed karjääriteed. Antud ülevaade keskendub selle terviksüsteemi tähtsamatele 

osistele, toetudes Euroopa Liidu kontekstis teostatud analüüsidele ja soovitustele ning olulistematele 

uurimustele Eestis ja mujal maailmas. Teadlaskarjääri keskkondade hulgast tõstame esile teadus- ja 

kõrgharidussüsteemi ning toome välja mõned sellega seotud põhimõtted (vt metateoreetiline 

raamistu). Teadlaskarjääri institutsionaalsete keskkondadena käsitleme nii kõrgharidus- ja 

teadusasutusi kui paralleelset karjääri võimaldavat ettevõtluskeskkonda. 

Teadlaskarjääri analüüsimisel käsitleme 

- R1 tasemel doktorantuuri rolli karjääriplaneerimise ja ülekantavate oskuste arendajana,  

- R2 tasemel teadlaskarjääri hargnemisvõimalusi eri institutsioonides,  

- R3 ja R4 tasemel tenuurirada ja karjäärivõimalusi väljaspool tenuuri, ning 

teadusinstitutsioonist väljumist pensioneerumise kaudu. 
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Läbivateks teemadeks kõigil karjäärietappidel on teadlaskarjääri atraktiivsuse tegurid, teadlase töö 

hindamise kriteeriumid, mobiilsus, töökeskkond, sooline tasakaal, teadlaskarjääri arendamine ja 

toetamine. 

Aruanne on üles ehitatud järgmiselt. Esimeses peatükis tutvustame uuringu kontseptuaalseid aluseid, 

esitledes metateoreetilise raamistu, käsitledes Euroopa Liidu suundumusi ning vaadeldes teiste riikide 

kogemusi konkreetsete põhiteemade lõikes, pöörates tähelepanu eriti järgmistele võtmeaspektidele: 

teadlase töö hindamise kriteeriumid; tenuur; tenuurivälised karjääriteed akadeemias; töökeskkond ja 

teaduskultuur; sektoritevaheline liikumine; ning teadlase väljumine akadeemiliselt karjääriteelt.  

Teises, kolmandas ja neljandas peatükis esitleme doktorite ning väljapool akadeemiat tegutsevate 

tööandjate uuringu metoodikat ning tutvustame (ptk 3) doktorikraadi omandanute intervjuude ja 

seejärel (ptk 4) tööandjate intervjuude analüüsi tulemusi. Aruande hõlpsama loetavuse huvides on 

eraldi dokumendina saadaval intervjuuväljavõtetega illustreeritud versioon empiirilisest analüüsist. 

Viiendas, järelduste peatükis seome tulemused varasemate uuringute käsitlustega, pakkudes 

intervjuude põhjal soovitusi mesotasandi tegutsejate, st eelkõige ülikoolide kui tööandjate ning teiste 

tööandjate vaatenurgast, ning makrotasandi mõjutaja, st riigi vastutuse vastutusalast. Mikrotasandi 

vaates käsitleme ka teadlase vastutust oma karjääri kulgemise eest ja keskkonnast tulenevatest 

takistustest, mis kahandavad doktorite võimalust ja valmidust oma karjääri kulgu teadlikult suunata. 

Viimaks esitame selle analüüsi põhjal kommentaarid seni tehtud ettepanekutele Eestile sobiva 

teadlaskarjääri mudeli kontseptsiooni otsinguil.  
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1 KONTSEPTUAALNE RAAMISTIK 

1.1 Metateoreetiline raamistu: teaduse ülesanded ühiskonnas 

Meta-teoreetiliseks raamistuks teadlaskarjääri erinevate aspektide analüüsimisel sobivad 

teadussotsioloogide pakutud mudelid selle kohta, milliseid ülesandeid peaks teadus täitma 

ühiskonnas. USA sotsioloog Robert Merton (1942/1973) sõnastas teaduse kui institutsiooni põhilised 

väärtused:  

- universalism  - üldised tõekriteeriumid, teadlaskarjääri avatus igale andekale inimesele;  

- organiseeritud skepsis e. kriitiline vaatepunkt; 

- kommunalism - teadmine on avalik hüve, teadustulemused kuuluvad kõigile ning neid peab 

avalikustama; 

- mittehuvitatus - teaduse eesmärk on teadmised, neid ei tohi allutada teadlaste isiklikele 

motiividele või ideoloogiatele.   

Teadlaskarjääri kontekstis saab nende põhimõtete avaldumise tingimusi analüüsida näiteks värbamis- 

ja edutamisprotseduuride universalismi – partikularismi seisukohalt, teaduse rakendamisel ilmnevates 

huvide konfliktes (avalik teadmine vs. ettevõtjate erahuvi), teadustulemuste vastuollu sattumisel 

tellijate/rahastajate partikulaarsete ootustega, katsetes teadust juhtida ideoloogilistelt alustelt jms. 

Jätkates samasugust loogikat, eristab USA sotsioloog Michael Burawoy (2011, 2012)  neli põhilist liiki 

teadmist, mida ülikool loob (vt järgnev tabel). 

 
 Tabel 1. Ülikoolides loodav teadmine eesmärgi ja sihtgrupi järgi (Burawoy 2011, 2012) 

 

Vastavalt sellele eristab ta ka neli peamist ülikoolide funktsiooni tänapäeva ühiskonnas. Need 

funktsioonid on ühtaegu üksteisele vastandlikud ning samas üksteist täiendavad: 

1. erialase instrumentaalse teadmise tootmine (teadustegevus tavapäraste paradigmade 

raames, tavapäraste teadusprobleemide lahendamine) 

2. rakendusliku teadmise pakkumine poliitikale, majandusele 

3. kriitiline teadmine: refleksioon oma eriala/teaduse/ülikooli aluseelduste, väärtuste ja 

eesmärkide üle 

4. refleksiivne teadmine ühiskonna/kogukonna kohta, osalemine arutleva demokraatia 

kujundamises 

 

 

kelle jaoks? 

akadeemiline üldsus mitte-akadeemiline üldsus 

mille jaoks? 

instrumentaalne 

(rakenduslik) 

professionaalne 

(akadeemiline) 
poliitika, majandus 

refleksiivne kriitiline avalikkus 
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Neoliberaalne ülikool kaldub juba loomupäraselt üle tähtsustama mõlemat liiki instrumentaalset 

teadmist, pöörates tähelepanu erialase teaduse kõrval järjest enam rakendusliku teadmise 

pakkumisele väljapoole ülikoole ja teadusasutusi. Selle tasakaalustamiseks on tema hinnangul 

tingimata vaja teadlikult kultiveerida ka refleksiivse teadmise loomist ülikoolides. 

Burawoy osutab kriisi ilmingutele kõigis nimetatud sektorites (USA ülikoolides ja maailmas laiemalt): 

1. Erialane sisuline teadmise loomine allutatakse väljastpoolt tulevate formaalsetele 

kriteeriumidele ja ülereguleerimisele; administratiivpersonali osatähtsuse suurenemine 

(regulation) 

2. rakendusliku teadmise pakkumine (advocacy) asendub teadlaste allutamisega ärimaailma 

sponsoritele jt klientidele, teadmiste kaubastumine (commodification) 

3. kriitilist refleksiooni takistavad erialadevahelised barjäärid 

4. puudub kriitiline väljund ühiskonda 

Neoliberalismile iseloomulik majanduskeskne ja individualistlik mõtteviis, konkurentsi ja efektiivsuse 

esiplaanile seadmine on tänapäeval muutunud endastmõistetavaks normaalsuseks, sedalaadi vaade 

on iseloomulik ka hariduse valdkonna juhtidele Eestis (Aava, 2010; Roosalu, 2014; Aavik, 2015).  

Neoliberaalne mõtteviis on muutunud nähtamatuks ideoloogiaks, millele teadus allutatakse.  

Akadeemiline kapitalism ja neoliberaalne loogika, mille alusel toimivad üha enamad 

teadusinstitutsioonid/ülikoolid, toob endaga paratamatult kaasa teatud ilmingud, mis suunavad 

ülikoolide ja teadlaste tegevust nii, et üha raskem on realiseerida teaduse alusväärtusi. Münch (2013, 

2016), analüüsides  akadeemilise kapitalismi sisemisi mehhanisme, toob välja sellle peamiste 

ilmingutena ülikoolides  

1) kvantitatiivsete indikaatorite ületähtsustamise, mis teaduses viib mitmekesisuse vähenemisele, 

normatiivse mõtlemise soodustamisele, loomingulise ja uudsete lähenemiste allasurumisele;  

2) ülikoolide toimimise ettevõtluse loogika alusel, mis viib ühelt poolt konkurentsi intensiivistumisele, 

monopolide, kartellide ja oligopolide tekkimisele ülikoolimaastikul, ressursside jagunemise 

süvenevale ebavõrdsusele, ning teiselt poolt – teaduse kui avaliku hüve funktsiooni hääbumisele, 

teadustulemuste kaubastumisele. Teravnevad vastuolud teaduse universalistlike eesmärkide ning 

ettevõtluse ja partikularistlike huvide vahel. 

Akadeemilise kapitalismi negatiivsed ilmingud kajastuvad üksikteadlaste ja -õppejõudude tasandil üha 

suureneva konkurentsi- ja tööpingena, akadeemilise kihistumise süvenemisena (ühelt poolt 

madalapalgalise/ebakindla töösuhtega tööjõu ekspluateerimine, teiselt poolt – privilegeeritud 

tipptegijad tippülikoolides), teadusbürokraatia kontrolliva võimuna, rahastuse ebakindlusena jms (vt 

doktorikraadiga inimeste intervjuud). 

Kui lähtuda teaduse ideaalmudelitest, võib sõnastada mõningaid aksiomaatilisi lähtekohti, mis võiksid 

olla teaduse ja teadlaskarjääri mõtestamise aluseks: 

 karjäärimudel peaks tagama, et teaduse erinevad funktsioonid oleksid tasakaalus, ühtki neist (nt 

ettevõtluse teenindamine) üle paisutamata teiste (nt teadus kui avalik hüve ja kultuuri osa) arvelt, 

samuti peaks tagama tasakaalu alus- ja rakendusuuringute vahel. Eestis on viimastel aastatel 

rõhutatud vajadust tihendada teaduse ja ettevõtluse seoseid (Raasuke jt., 2016, Okk, 2015), on 

analüüsitud seda takistavaid tingimusi (Varblane & Ukrainski, 2016).  Tingimusi, mis tagaksid ka 

teaduse muude funktsioonide täitmise, ei ole Eestis eraldi analüüsitud.  
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 karjäärimudel peaks soodustama teadusmaastiku  mitmekesisust. Analoogselt ökosüsteemiga, on 

mitmekesisus teaduse eri tasanditel ja asepktides jätkusuutlikkuse eeldus.  

Kõigil teadusaladel on ühiskonnas oma oluline roll täita, hetkel näiliselt kasutud uurimisteemad või 

erialad võivad osutuda hädatarvilikeks ja ülimalt praktilisteks väliste tingimuste radikaalsete muutuste 

korral. Nii näiteks Science Europe (2015) tõstab esile humanitaarteaduste pikaaegse ühiskondliku mõju 

ning olulise rolli radikaalsete innovatsioonide käivitajana. Teaduse ühiskondlikud mõjud on pikaaegsed 

ja mitmekesised, osaliselt ennustamatud (ES, 2017). Eri teadusvaldkonnad võidavad vastastikusest 

partnerlusest (Soomere, 2014). Mitmekesisust peetakse oluliseks innovatsioonisüsteemide 

paindlikkuse tagajaks, mis on eriti oluline kui teadusstrateegiad võtavad arvesse ebakindlust ja 

teadmatust nii teaduse kui ka majanduse ja ühiskonna arengusuundade osas (Karo jt., 2014).  

Demograafiline mitmekesisus teadlaskonna ja teaduse üle otsustajate seas soodustab loovust ja 

teadustöö kvaliteeti (Nielsen jt  2017). Teaduse tegemise viiside mitmekesisus on samuti oluline  – 

vajalikud on nii Heraklese-moodi kangelased kui usinad töömesilased (vt Hasse & Trentemöller, 2011), 

nii individualistlikud tipptegijad kui kollektiivsed meeskonnamängijad, nii „rebased” kui „siilid” (vt 

Laisk, 2013), nii tippteadus kui teaduspüramiidi laiapõhjalisus (Ubar, 2013), nii mees- kui 

naisvaatepunktid (Rolin, 2008, 2011). Samuti ei tohiks ignoreerida ega pärssida teadlaste 

karjäärimustrite mitmekesisust (Vinkenburg, 2015).  

Seega on ka karjäärimudeli ülesanne eelkõige erinevate vajaduste ja funktsioonide vahel tasakaalu 

otsimine. 

Teadlaskarjääri saab ja tuleb vaadelda korraga mitmelt tasandilt. Kui käsitada teadust omaette 

institutsioonina, võime analüütilise raamistu kujundamisel võtta eeskujuks W.R.Scotti tuntud mudeli 

(Scott & Meyer, 1994), mis vaatleb mistahes institutsiooni mitmekihilisena: 

- Makrotasandi moodustavad valitsevad väärtuste ja tähenduste süsteemid ning neile vastavad 

praktikad, formaalsed ja mitteformaalsed reeglid ja normid. Makrotasand toimib reguleerivana 

madalamate tasandite suhtes.  

- Mikrotasandil toimiv individuaalne tegutseja tõlgendab makrotasandilt lähtuvaid tähendusi ja 

reegleid, alludes neile või neid muutes  

- Vahepealsel mesotasandil, konkreetsete organisatsioonide tegevusväljadel, saavad kokku 

makrotasandi institutsionaalsed normid ja mikrotasandi individuaalsed valikud ning eelistused, 

moodustades võimaluste ruumi konkreetseks tegevuseks (teadustööks ja teadlasena karjääri 

tegemiseks) 

Igal tasandil võib eristada toimijat oma tegevusvõimekuse ja ressurssidega ja tema keskkonda, 

seejuures keskkond osutub toimija jaoks tema potentsiaali või taotluste teostamisel  võimaldajaks kui 

ka barjääriks (nn bounded agency ehk piiratud agentsuse mudel (Evans, 2007) ja tegevusvõimekuse ja 

tegevussuutlikkuse lõhe mudel (the agency and capabilities gap (Hobson, 2013)).  
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Joonis 1. Näide institutsiooni kihilise mudeli rakendamisest teadusteede kontekstis.  

Allikas: kohandatud Scott & Meyer, 1994 järgi 

 

Mainitud tasandid on omavahel läbi põimunud ja vastastikustes suhetes. Konkreetse teadlase 

karjääritee puhul toimub kõigi tasandite mõju üheaegselt. Oleme varem analüüsinud (nt Aavik jt., 

2016) akadeemiliste asutuste tasandi normide ja praktikate olulist rolli alustava teadlase karjääritee 

kujunemisel ja ebavõrdsuse loomisel ning kinnistamisel. Samas oleme näidanud, kuidas kõrgkoolide 

vastavad akadeemilised praktikad erinevad riikide lõikes, peegeldades sellega makrotasandi norme. 

Siinses uuringus on huviobjektiks küsimus, mis on ühtse teadlaskarjäärimudeli rakendamise 

võimalused Eesti akadeemilistes karjäärides juba ka varasemates uuringutes  esile toodud puuduste 

arvessevõtmisel, nt põhjendamatu ebavõrdsuse vähendamisel, käsitleme võimalusi riigi (ja 

riikidevahelise mobiilsuse) kontekstis organisatsioonide ja indiviidide vaates. Antud uurimuses 

keskendume seega enam meso- ja mikrotasandi nähtustele – tööandjate ja doktorikraadiga teadlaste 

vajadustele, ressurssidele ja piirangutele. Seejuures arvestame ka makrotasandi toetavaid ja 

takistavaid tingimusi ja pöörame tähelepanu teiste riikide lähenemistele ja kogemustele. 

 

Enne aruandega alustamist ja empiirilise analüüsi tulemuste esitamist peatugem põgusalt küsimusel, 

mis on selle uuringu vaatekohalt teaduskarjäär, sest vaatluse all on lisaks vertikaalsele liikumisele 

paljuski „teaduskarjääri" ja „teadlaskarjääri" olemus üleüldse. Näiteks on ühe olulise teemana üleval 

(ja mitte ainult Eestis) võimalus liikuda riikide vahel või ülikoolist erasektori- või avaliku sektori 

töökohale, aga ka õppejõukarjääritee ja teadlase karjääritee vahel, seejuures on eriti oluline võimalus 

liikuda töötee jooksul nö edasi-tagasi. Tõdegem, et nt liikumine teadlaseteelt õppejõuteele on üldiselt 

lihtsam kui vastupidine, seda tänu nõuetele, mis soosivad publikatsioone ja projekte, aga seoses 

rahastuse eripäradega on nt Eestis raske ka teadlasest õppejõuks saada. Seega tehniliselt võiks isegi 

õppejõutöö ja teadustöö vahel liikumisel rääkida „teadusest väljumisest" ja „sektoritevahelisest 

liikumisest", kuigi praktiliselt see enamasti nii ei paista, liiati sisaldavad ka õppejõu tööülesanded 

teadustöö komponenti ning teadlaste käe all juhendatakse tudengitöid. 

Teadlase tööst on käibel mitu definitsiooni. Näiteks kohalik seadusandlus (TAKS) defineerib 

teadustegevust nii: „teadustegevus – isiku loomevabadusel põhinev tegevus, mille eesmärk on 

teaduslike uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende 

vastastikuse toime kohta". Samas Frascati manuaalis sõnastatud ning võrdlusuuringutes levinud (ja 

Makrotasand: ühiskond, kultuur, poliitika - nii organisatsiooni kui indiviidi jaoks
antud keskkond, kuid ajas ja teiste riikide kõrval ka toimija, kes sõltub välistingimustest

formaalsed normid 
ja regulatsioonid 

riigis ja 
teadussüsteemis

mitte-formaalsed 
normid: 

tähendused ja 
praktikad

Mesotasand: uurimisgrupp, tööandja, teadusasutus, ülikool 
kui toimija ja kui teadlase keskkond

organisatsioon 
1

organisatsioon 
2

Mikrotasand: indiviid (teadlane, juht...) 
kui toimija ja tema vahetu keskkond

indiviid 1 indiviid 2

http://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-2015-Glossary.pdf
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soovitatud) researcher on Eesti keelde tõlgitud kui: „teadustöötajad on uute teadmiste, toodete, 

protsesside, meetodite ja süsteemide loomise ja väljatöötamise ning asjaomaste projektide 

juhtimisega seotud professionaalid". Eesti statistikaamet omakorda lähtub järgmisest: „teadlased ja 

insenerid on kõik teaduskraadiga või kõrgharidusdiplomiga isikud, kes tegelevad professionaalidena 

alus- ja rakendusuuringutega või teevad katse- ja arendustöid uute teadmiste, toodete, protsesside, 

meetodite ja süsteemide loomiseks; kõik T&A-ga seotud õppejõud, samuti teadusasutuste ja nende 

allüksuste juhid, kes kavandavad või korraldavad teaduslik-tehnilisi projekte; algupäraste uuringutega 

tegelevad doktorandid ja magistrandid. Siia ei kuulu teaduri või inseneri ametikohal töötavad 

kõrghariduseta isikud, rutiinsete analüüside tegijad, bibliograafid, programmeerijad jt, keda liigitatakse 

tehnikuteks.” (Eesti Statistika 2018, mõisted). 

Ka käesoleva projekti käigus on eri aspektides kasutusel erinevalt sisustatud mõisted. Lihtsustamise 

huvides on projekti raames definitsioonina kasutusel soovituslik määratlus: teadlane on inimene, kellel 

on teaduskraad (teadusmagister või PhD) ja/või tema töö tulemus on teadus Frascati manuaali 

määratluse järgi (sh nii alusteadus, rakendusteadus kui ka arendustegevus); eesti keeles oleks ehk 

kohasemgi uurimistegevus (vt research). Siinkohal eksisteerib võimalus erisuste jaoks – teadlane võib 

üldiselt olla ka kraadita inimene, kes teeb teadustööd; eriti erasektoris käsitletakse teadlast teisiti kui 

akadeemilises sektoris, erinev on ka tema roll. Selle definitsiooni kohaselt pole nii oluline see, kas 

inimene antud momendil teadusega tegeleb, vaid see, et ta on sellega tegelenud mingil ajahetkel - 

oluline on algushetk teadlasena, karjääri võib hiljem jätkata muus valdkonnas. Teadlaskarjäär sellest 

tulenevalt on konkreetse teadlase liikumine tööteel: vertikaalne, horisontaalne, spiraalne, jne 

liikumine. Teadlaskarjäär tähistab seega indiviidi liikumise ajas ja ruumis erinevate ametikohtade (ja 

sektorite) vahel, hõlmates ka teadlaskarjääri katkestamist (ajutist või alalist). Sel juhul on oluline, et 

inimene on mingil ajahetkel olnud teadlane, sest väljumine tähendab katkestust - alati on vähemalt 

teoreetiline võimalik naasta teadlasena. Erijuhtumina on kõne all paralleelsed karjäärid, kui teadlane 

töötab samaaegselt või kordamööda (järjestikku) enam kui ühe põhimõttelise karjääritee reeglistikus. 

Seda kõike arvestades on oluline silmas pidada, et siinse uuringu seisukohalt on teadlaskarjäär üldiselt 

laiem kui ülikoolide või teadusasutuste tavapärane määratlus.  

Olgu etteruttavalt tõdetud, et teadlase määratlus – võimalik, et kohaliku keeleruumi eripäraste 

traditsioonide tõttu – tekitas uuringu käigus korduvalt keerulisi olukordi. Nii tuli ette, et inimesed, kes 

mitmegi definitsiooni alusel teadlaseks liigituks, end ise teadlasena ei määratlenudki, ning tööandjad, 

kelle juures kindlasti viidi läbi vähemalt rakendusteadust ja arendustegevust (kuid ka alusteadust), ei 

näinud neid töö- ja ametikohti teadlase töödena. Niisiis tuleb Eesti olukorda – sealhulgas teadlaste 

hulka ning teadustegevuse eelarvet – hinnates arvestada, et esineda võib teaduspõhisuse mõõdukat 

alahindamist. Ühtlasi viitab see vajadusele läbi mõelda, mida tähendab Eesti kontekstis teaduse 

eristamine akadeemiliseks ja mitteakadeemiliseks. 

1.2 Euroopa Liidu normatiivne raamistu teadlaskarjääriteede mõtestamisel 

Euroopa Liidu teaduspoliitika eripäraks on teaduse ja ühiskonna laiapõhjalise seotuse tähtsustamine, 

kusjuures olulisemateks teaduse ja ühiskonna seosteks on: 

a) teaduse panus majandusse, etendades keskset rolli innovatsioonisüsteemides 

b) teaduse panus tõenduspõhisesse poliitikasse 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/19Teadus._Tehnoloogia._Innovatsioon/04Teadus-_ja_arendustegevus/10Teaduse_uldandmed/TD_01.htm
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c) teaduse panus avalikkuse informeerimisel ja mõistuspäraste avalike debattide  

edendamisel (teaduskultuur üldisemalt, teaduse populariseerimine) 

d) teaduse allutamine  avalikkuse demokraatlikule kontrollile  

Euroopa riikide võrdlus nimetatud dimensioone iseloomustavate empiiriliste indikaatorite kaudu 

(Mejlgaard, 2017) osutas, et Eesti kuulub (ainsana Ida-Euroopa riikide hulgast) arenenud riikide gruppi, 

kus teadus on ühiskonnas kesksel kohal ja kõik nimetatud funktsioonid on kõrgel tasemel. Seega tuleks 

järjekordseid reforme kavandades püüelda saavutatud hea positsiooni säilitamisele. 

Teadlaskarjääri mudeli üheks normatiivseks raamistuks oleks Eestiski otstarbekas võtta Euroopa Harta 

teadlastele ja teadlaste töölevõtmise juhend (2005), mille on soovituslikuna koostanud Euroopa Liidu 

Komisjon. Selles on esitatud 40 põhimõtet, millest peaksid juhinduma teadlased eetilise ja 

vastutustundliku teadustöö tegemisel ning tööandjad ja teaduse rahastajad,  et tagada kvaliteetne 

teadustöö keskkond, soodne organisatsioonikultuur ja teadlaskarjääri atraktiivsus Euroopas.   

Muuhulgas soovitatakse (1) rakendada karjäärinõustamise ja –arenduse teenust kõigil 

karjäärietappidel, olenemata töölepingu liigist; (2) väärtustada tööalast liikuvust, (3) tagada sooline 

tasakaal ja  (4) kasutada selgeid ja läbipaistvaid tulemuspõhiseid kriteeriume teadlaste hindamisel ja 

töölevõtmisel. Teadlaste töölevõtmise juhend sätestab põhimõtted, mida peetakse oluliseks 

ligitõmbava, avatud ja jätkusuutliku Euroopa teadlastele mõeldud tööturu arenguks. Seehulgas 

rõhutatakse eraldi vajadust (1) hinnata teadlase tööd sisuliselt (mitte vaid bibliomeetriliselt), (2) 

käsitleda katkestusi ja kõrvalekaldeid elulookirjelduses kui olulist osa teadlaskarjääri arengus 

mitmetasandilise karjääri suunas, (3) tunnustada tööalase liikuvuse kaudu saadud kogemusi. 

Teadlaste hartas ja teadlaste töölevõtmise juhendis esitatud põhimõtete järgmist teadusasutustes 

arvestatakse juba praegu mõnede EL rahastusinstrumentide puhul, andes taotlustele lisapunkte (nt 

Marie Cure-Sklodowska meede), kavas on need põhimõtted muuta kohustuslikuks eelduseks kõigi 

Horizon 2020 rahastamisinstrumentide puhul. 

Oleks mõistlik harta ja juhendi põhimõtted sisse kirjutada teadlaskarjääri puudutavatesse 

dokumentidesse, sest kvaliteetsed töötingimused  on oluline teadustegevust motiveeriv ning talente 

ligimeelitav ja hoidev tegur (vt nt Janger & Nowotny,  2013) ning just selles osas on Eestil 

konkurentsihalvemus mitme teise Euroopa riigi akadeemiaga võrreldes. 

EL-s on eesmärgiks seatud teaduskarjääri struktuuri ühtlustamine, millega Eesti reformid ilmselt 

peaksid (kunagi) haakuma. Nii on välja pakutud  teadlaskarjääri neli universaalset astet koos näidetega 

nendele astmetele vastavatest vajalikest ja soovitavatest  kompetentsidest (European Commission, 

2011). Muuhulgas märgitakse, et nimetatud karjääriastmed ei pea tingimata kulgema tõusvas 

järjestuses, võimalik on ka kauaaegne püsimine ühel ja samal astmel (vrd horisontaalne karjäär Vadi 

jt., 2012, 2015), mida tuleks samavõrra väärtustada täieõigusliku teadusteena, kuivõrd ka 

mittetraditsioonilised karjääriteed võivad viia tippsaavutusteni teaduses (Vinkenburg 2015). 
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1.3 Akadeemiliste karjääriteedega seotud teemad: eri riikide kogemus 

Teadlase töö hindamise kriteeriumid 

 Kriteeriumid ja nendega seonduv problemaatika 

Teadlaskarjääri oluliseks mõjutajaks on kriteeriumid, mille alusel teadlase tööd hinnatakse ja 

protseduurid, kuidas seda tehakse. Hindamistulemustest sõltub nii grandirahade saamine kui 

edenemine karjääriredelil. Töö tulemuste hindamine on ühelt poolt oluline tagasiside töötajale endale 

oma karjääri planeerimise seisukohalt (Baruch, 2013), teiselt poolt on see võimas regulatiivne vahend 

institutsiooni eesmärkide saavutamiseks. 

Eestis rakendatud jäik bibliomeetrial põhinev teadlaste töötulemuste hindamissüsteem on paljude 

teadlaste hinnangul ebaõiglane ja mitteadekvaatne (vt nt. Uustalu, 2013; Soomere, 2013; Mõtus, 2013; 

Ubar, 2013; Engelbrecht, 2013; Stern, 2015). Bibliomeetriliste näitajate küsitavusele on viidatud TIPSi 

uuringutes (Masso jt., 2013; Karo jt., 2014): erinevate valdkondade eripärast tulenevalt on raske 

võrrelda ühetaolise malli alusel loodud bibliomeetrilisi näitajaid. 

Uuringutes on näidatud, et Eestis rakendatavad bibliomeetrilised hindadmiskriteeriumid, mis 

väljendavad nn laboriteaduste loogikat,  ei sobi ühtemoodi  kõigile teadusvaldkondadele, olles  lausa 

vastuolus humanitaar- ja sotsiaalteaduste alusväärtuste  ja uurimiskultuuriga, millele sobib paremini 

kvalitatiivne eksperthinnang (Lõhkivi, 2013; Lõhkivi jt., 2012). Teadlaste intervjuudes (Vadi, 2015) on 

osutatud akadeemiliste ja mitteakadeemiliste mõõdikute kokkusobimatusele, mis takistab teadlaste 

sektoritevahelist liikumist ja kombineeritud karjääriteed. Mõõdikute paindumatus on takistuseks ka 

karjääri taasalustamisele, nt. perekondlike seikadega seotud karjäärikatkestuste puhul (mis on 

sagedasemad naiste puhul). Ebaõiglasena nähakse ka paindumatute mõõdikute kasutamist 

osakoormusega tööle kandideerimisel.  

Sotsioloogilisest vaatepunktist (Bourdieu, 1988) kasutatakse mõõdikuid akadeemilise oivalisuse 

(excellence) teatud viisil konstrueerimiseks, mille eesmärgiks on  taasluua olemasolevaid hierarhiaid ja 

võimusuhteid. Neoliberaalse loogika kohaselt on akadeemilised saavutused individuaalsed, sõltuvad 

vaid teadlase individuaalsetest teguritest (võimekus, pingutus), seejuures arvesse võtmata seda 

mõjutavaid struktuurseid võimaldusi ja barjääre (Brink & Benschop, 2012), mis aja jooksul 

kumuleerudes loovad teatud eeliseid (nn Matteuse efekt) või halvemusi (nn. Matilda efekt) (Rossiter, 

1993). Kvantifitseeritud hinnangukriteeriumid iseloomustavad neoliberalset efektiivsusele, 

standardiseerimisele ja kontrollile suunatud nn auditeerimise kultuuri (Williams, 2017). Mõõdikute 

ühetaolisus ja näiline erapooletus tavaliselt hoopis varjab ebavõrdsust (soolist, regionaalset, 

valdkondlikku) kujundavaid ja taastootvaid mehhanisme. 

Teadlaskarjääri reformi käigus oleks seetõttu mõistlik üle vaadata ka teadlaste töö hindamisel 

kasutatavad mõõdikud ja nende rakendamise süsteemid laiemalt.  

 Senised kogemused varasemate uuringute põhjal 

Kirjeldame mõningaid empiirilisi uurimusi, mis käsitlevad hindamiskriteeriume ja 

hindamisprotseduure.  

Eri valdkondade teadlaste intervjueerimise ja küsitlusuuringu, samuti kollegiaalsete hinnangute 

analüüsi abil (Hemlin, 2009) selgitati, mida teadlased peavad sisulisteks teadustöö kvaliteedi 
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kriteeriumideks. Üksmeelselt peeti kõige olulisemaks korrrektsete meetodite kasutamist. Mahukas 

rahvusvaheline küsitlusuuring teadlaste seas (N>2000) (Must jt., 2012) selgitas, milliseid teadustöö 

indikaatoreid (etteantud loetelust) teadlased ise eelistavad. Kõigi teadusvaldkondade esindajad 

hindasid kõige kõrgemalt kvaliteetsete publikatsioonide olulisust (keskmine hinne 4,5), sellele 

järgnesid tsiteeritavus (3,9), koostöö ja partnerlus (3,8), reputatsioon kolleegide hulgas – ajakirjade 

toimetamine, osalemine toimetuskolleegiumides, komiteedes jm (3,6), autasude hulk (3,6). Enamus 

küsitletutest nõustus, et eri indikaatoritel peab olema erinev kaal ning see kaal peaks eri valdkondades 

ja karjääri erinevatel astmetel olema erinev. Osa indikaatoreid (nt tsiteeritavus, h-indeks ja patentide 

arv) ei ole aga humanitaarteadusliku uurimistöö hindamiseks sobilikud. 

Sandberg jt. (2014) soovitavad lisaks publikatsioonidele, õpetamise ja administreerimise 

komponendile võtta edutamisel (nt tenuuri andmisel) arvesse ka patendid, litsentsid ja teaduse 

kommertsialiseerimise tulemused, samuti rakenduslikud uurimused koostöös ettevõtete ja avaliku 

sektori asutustega. Need ei ole aga, nagu eelpool selgus, teadlaste endi meelest olulised kriteeriumid 

teadustöö tulemuslikkuse hindamisel.   

Valdkondlikud erisused ilmnevad ka ideaalse teadlase kuju konstrueerimisel (Bleijenbergh jt., 2013) – 

humanitaarteadustes on esikohal avaldamine ja grantid, reaalteadustes – ettevõtja moodi 

enesereklaamimise ja praktikasse rakendamise oskus, inseneriteadustes – oskus raha hankida.  

Saadud grantide rahaline maht on kaasajal juba küllalt sageli kasutatav teadlase töö hindamise või 

tunnustamise kriteerium. Selle mõõdiku kui teadustöö kvaliteedi näitaja seab aga  kahtluse alla 

uurimus (Fortin & Currie, 2013), milles leiti vaid nõrku korrelatsioone grantide rahalise mahu ja 

teadustulemuste mõjukuse (tsiteeritavuse näitaja) vahel, lükates ümber (tavapärase)hüpoteesi, et 

rahastuse kontsentreerimine tipptegijatele suurendab teaduse kvaliteeti ja mõjukust. Täheldati hoopis 

vastupidist tendentsi: mida mahukam grant, seda väiksem suhteline mõjukus (tsiteeringute arv 

rahaühiku kohta). Fortin ja Currie analüüs toetab teaduse rahastamisel pigem sellist skeemi, kus raha 

jaotatakse paljude teadlaste või innovatiivsete väikeste üksuste vahel – see säilitab teaduse 

mitmekesisuse ning suurendab mõjukate teadustulemuste saamise tõenäosust.  On isegi avaldatud 

arvamust, et grantide hindamise kulukust arvestades oleks efektiivsem anda igale kvalifitseeritud 

teadlasele mingi baasrahastus, mis tõenäoselt annaks lõpptulemusena samasuguse teaduskvaliteedi.  

Williams (2017) on vaaginud hindamiskriteeriume sotsioloogia kui eriala seisukohast. Sotsioloogia 

eripäraks on paiknemine täppisteaduste ja humanitaarteaduste vahepeal. Kui täppisteadustes on 

hindamise aluseks eelkõige artiklid ajakirjades, siis humanitaarteadustes on olulised 

raamatupublikatsioonid. Ajakirjade mõjufaktor ei sobi sotsioloogias hindamise alusena, sest erinevalt 

täppisteadustest on mõnede üldtunnustatud suurte ajakirjade kõrval palju spetsialiseerunud kitsama 

teema ajakirju, mis avaldavad samuti kõrgetasemelisi innovatiivseid artikleid. Alternatiivina pakkus ta 

välja hindamissüsteemi oma ülikooli tarbeks, mis tasakaalustab publikatsioonide arvu ja kvaliteedi ning 

võimaldab eri liiki teadusproduktsiooni omavahelist kompenseerimist.  Eri tüüpi publikatsioonidele 

omistatakse teatud punktisumma. Nii näiteks võib 25 punkti saada nii õpiku kui teaduskirjastuses 

ilmunud raamatu toimetamise eest. Edukaks atesteerimiseks on vaja koguda teatud aja jooksul teatud 

punktisumma (nt 5 aaasta jooksul 100 punkti).  

Ioannidis koos kolleegidega (2014) analüüsis tsiteerimissageduse seost avaldamise püsivusega. Võttes 

aluseks Scopuse andmebaasi, otsiti autoreid, kes on 16 a. jooksul avaldanud igal aastal vähemalt ühe 

publikatsiooni. Kogu autorkonnast on selliseid katkematult kohal olijaid (i.k. uninterrupted, continuous 

presence, UCP) alla 1%, ning neid tsiteeritakse oluliselt sagedamini kui harvemini avaldatud autoreid. 
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Selliseid pidevalt avaldavaid autoreid on rohkem kumulatiivsetes teadustes, kus toimub pidev väikeste 

infokildude kumulatsioon (nt meditsiin) ning vähem sotsiaal- ja humanitaarteadustes. See uurimus 

osutab veel kord sellele, et eri valdkondadele ei sobi ühelaadsed mõõdikud.  

Teadustegevuse mõjukuse laiema määratluse kohaselt (Harland & O’Connor, 2015) hõlmab see kuus 

ühiskonnaelu valdkonda – majandust, tervist ja heaolu, looduslikku ja tehiskeskkonda, poliitikat ja 

avalikke teenuseid, inimeste võimekust, ja kultuuri laias mõttes. Kõigis neis valdkondades võib teadus 

aidata luua uudsust (uusi produkte, protsesse või käitumist); suurendada olemasolevate praktikate 

efektiivsust ning kaasa aidata valdkonna kestlikkusele. Teadustöö hindamine sedalaadi avaras 

kontekstis vajab uutmoodi mõõdikute loomist.  

EL-i tasandil on sõnastatud mitmed soovitused mõõdikute ja hindamisprotseduuride kohta: 

1) Kollegiaalse hindamise (i.k peer review) protseduuride selgus ja läbipaistvus (European Science 

Foundation (2011).  

2) Valdkondlike erisuste arvestamine ning paindlikud kriteeriumid. European Commission Expert 

Group (2012) märgib, et teadlase töö tulemuste hindamise kriteeriumid/mõõdikute valik on eri 

maades ja ülikoolides väga varieeruv ning teadusliku tipptaseme määratlus on vaieldav ja muutuv. 

Lisaks publikatsioonidele võetakse üha enam arvesse ka muid kriteeriume (sotsiaalne ja 

majanduslik mõju, tulemuste tõlkimine toodeteks jms).  Ekspertgrupp soovitab kasutusele võtta 

uusi mõõdikuid, mis on enam kontekstitundlikud, arvestades teaduse valdkondlikke erinevusi ning 

teadlase individuaalseid eripärasid, sealhulgas teadlase sugu ja mittelineaarseid karjääriteid. 

Samuti soovitatakse enam tähelepanu pöörata teadlaste hindamise protseduuride läbipaistvusele, 

juhindudes Euroopa Teadlaste Harta normidest. 

3) Valdkondlike erisuste arvestamine näiteks autorluse osatähtsuse arvestamisel 

ühispublikatsioonides (Science Europe, 2014): mõnel juhul reastatakse autorid tähestiku järgi, 

teistel juhtudel panuse kaalukuse alusel, asetades kaalukaima autori loetelus kas esimeseks või 

viimaseks. Mõnel erialal väärtustatakse ajakirja-artiklitega võrreldes märksa kõrgemalt  

konverentsiettekandeid, kus uudsed tulemused esmakordselt esitatakse, teistes täiesti vastupidi. 

Ühetaolised hindamiskriteeriumid kõigile toodavad seega ebavõrdsust valdkondade vahel.  

4) Mõõdikute mitmekesisus, mõjukuse uutmoodi mõtestamine. Science Europe (2014) soovituste 

seas on a) ettepanek võtta hindamisel eraldi arvesse koospublikatsioonid, ühispatendid, 

uurimisalane koostöö jne, mis näitavad teadlase võimekust ületada distsiplinaarseid piire ja teha 

distsipliiniülest koostööd;  b) ettepanek hindamisel võtta teaduspublikatsioonidega võrdselt 

arvesse andmete avalikustamise andmebaaside ja repositooriumide jms kaudu. Mõjukuse 

näitajateks võivad ollanetis kättesaadavate publikatsioonide allalaadimise arv ja andmete 

taaskasutamine. 

Kvantitatiivsete mõõdikute kõrval või nende asemel soovitatakse kasutada kolleegide 

eksperthinnangut.  

Hindamise protseduuride uuringud osutavad konkreetse konteksti olulisusele. Enam kui 1500 

granditaotluse hindamise kvantitatiivne analüüs (Arensbergen jt., 2014) näitas, et tippteadlaste 

valimise kriteeriumid ja nende suhteline olulisus sõltuvad hindamise protseduurist,  erinevad 

hindamiskogud kasutavad erinevaid kriteeriume, mistõttu taotlejate pingeread on väga muutlikud ning 

konsensus hindajate seas on haruldane (eriti sotsiaalteadustes, samuti karjääri kõrgematel astmetel 

olijate hindamisel). Kokkuvõttes tõdevad autorid, et talendi äratundmine ja väljavalimine on paljuski 
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õnneasi.  Nad soovitavadki kasutada hindamisel erinevaid protseduure, et avada taotlejate erinevaid 

tugevaid külgi.  

Jäikade bibliomeetriliste mõõdikute suhtes kriitiline teadlaste kollektiivne initsiatiiv (DORA 2012) 

kutsub üles teadlaste töö hindamisel loobuma arvestamast artiklit avaldanud ajakirja mõjufaktorit 

(Journal Impact Factor), vaid hinnata tööd sisuliselt. Osutatakse sellele, et ajakirja mõjufaktor ei sobi 

teadustöö kvaliteedi indikaatoriks: tähtis on töö sisu, mitte ajakiri, kus see on avaldatud. Lisaks 

publikatsioonidele on vaja arvesse võtta kõivõimalikud muud teadustöö tulemused (nt andmebaasid, 

arvutiprogrammid). Soovitatakse kasutusele võtta teadustööde olulisuse ja mõju alternatiivseid 

mõõdikuid (mõju poliitikatele ja praktikale). Selle üleskutse on allkirjastanud mitmed rahvuslikud 

teadusorganisatsioonid, mh Royal Society Suurbritannias. 

Reaalse hindamisprotsessi kvalitatiivne analüüs professorite valimisel Hollandi ülikoolides (Brink & 

Benschop, 2012) tõi esile, et formaalseid hindamiskriteeriume mõistetakse ja rakendatakse väga 

erinevalt, lisaks eksplitsiitsetele mõõdikutele mängivad teadusliku oivalisuse hindamisel  olulist rolli ka 

varjatud näitajad – millisest ülikooolist on pärit doktorikraad, millistesse akadeemilistesse 

võrgustikesse inimene kuulub, tema kasutatud teoreetiliste mudelite staatus jms. Seejuures 

rakendatakse naiste suhtes teistsuguseid (rangemaid) mõõdupuid kui meeste suhtes. Samalaadne 

uurimus  GARCIA projekti raames veel  seitsme riigi ülikoolides (Herschberg jt., 2015, 2016) kinnitab, 

et formaalsed ja mitteformaalsed kriteeriumid, mida kasutatakse teadlaste hindamisel töölevõtmisel, 

asetavad naised meestega võrreldes ebasoodsamasse olukorda.  

Hindamissüsteemid toimivad võimsa institutsionaalse survena, mis mõjutab nii inimeste kui 

organisatsioonide käitumist (Espeland & Sauder, 2016) –  hinnatavad kohanevad, muutes oma 

käitumist hindamiskriteeriumidele vastavaks. Seetõttu saab  mõõdikute oskusliku valiku kaudu 

mõjutada teadlaste karjäärivalikuid soovitavas suunas. Toome kaks näidet:  

Sektoritevahelise mobiilsuse edendamine läbi hindamiskriteeriumide. Iirimaa teadusfondi 

(SFI) programmis STEM teadlastele mis on suunatud teadlaste ja ettevõtete koostöö 

edendamisele (SFI Investigators programme), on eraldi hindamiskriteeriumid teadlastele, kes 

tahavad akadeemiasse tagasi tulla peale pikemat katkestust (investigator career advancement 

ICA category). Katkestuse põhjuseks võib olla haigus, laspevanema või hooldaja rolli täitmine, 

vähemalt 2 aastat kestnud töö ettevõtluses jm põhjused. Selle kategooria teadlaste töö 

hindamisel on vähendatud vajalike rahvusvaheliste publikatsioonide arvu 50% võrra. 

Sootundlikud valiku- ja hindamiskriteeriumid, nt Euroopa Teadusfondi (ERC) grantide 

valikukriteeriumid (Vinkenburg, 2015) keskenduvad vaid projekti teaduslikule tasemele, 

sõltumata taotleja vanusest, soost, rahvusest või koduinstitutsiooni staatusest. Selle 

neutraalsuse saavutamiseks on lubatud on karjäärikatkestused ja ebatavalised karjääriteed. 

Selliste meetmete abil püütakse kompenseerida naisteadlaste nõrgemat positsiooni.  

Seepärast on kriteeriumide läbimõtlemisel ja kehtestamisel - olgu süsteemi või organisatsiooni tasandil 

- oluline arvestada nii konkreetsete meetmete kavandatud tagajärgi kui võimalikke kaasnevaid 

pikemaajalisi mõjusid. 

http://www.sfi.ie/funding/funding-calls/sfi-investigators-programme/
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Tenuur  

 Teiste riikide kogemused 

Eesti teadussüsteemi hindamisel on oluline arvestada nõukogude perioodil kehtinud normide ja 

praktikatega - ka selles valdkonnas kehtib postsotsialistlike riikide puhul tõdemus, et uut süsteemi ei 

ehitatud mitte ainult eelmise aja varemetele, vaid koos nendega (vt Stark, 1996). Ida-Euroopa riikide 

teadlaste kaalutlustest teadustöö ümberkorraldamisega kaasnevate ohtude ja võimaluste teemal 

annab ühe ülevaate nn ENWISE raport (Blagojevic jt., 2003). Varasemad uuringud (nt Aavik jt., 2016) 

kinnitavad, et praegused Eesti teadlased võrdlevad praegust olukorda varasemaga, tuues nõukogude 

perioodist esile positiivseid aspekte, ning toonane töökohakindlus on üks selliseid. Uue riikliku ja sh 

teaduse rahastamise süsteemi tulekuga on muutunud teadlastöö reaalsus ning paindlikkuse sildi all 

harjutakse ebakindlusega, ehkki töökohakindlus ei ole teaduses sootuks vaid sotsialistlikele 

ühiskondadele omane. 

Teadlaste töökohakindlust on maailma teadussüsteemides tagatud eri viisidel: teadlastele 

riigiteenistujate staatuse andmise teel (Saksamaa, Austria enne reformi, Soome enne 2010.a. reformi, 

Prantsusmaa, Hispaania, Jaapan) ning akadeemilise tenuuri kaudu (USA, Kanada). 

Tenuuri algne ja peamine eesmärk USAs oli akadeemilise vabaduse tagamine, akadeemiliste väärtuste 

kaitsmine korporatiivsete väärtuste eest (AAUP 1915, 1940).   

Tenuurile e. püsivale akadeemilisele positsioonile eelneb tenuurirada (avaliku konkursi teel täidetav 

tähtajaline töökoht, mis teatud aja järel toimuva positiivse hinnangu järel muutub püsivaks). 

Tenuurikoha saavutanud õpetlane võib suhteliselt vabalt pühenduda teadustööle, regulaarse 

atesteerimise tulemused ei mõjuta tema töökohakindlust.  Tenuurikonkursil negatiivse hinnangu 

saanud inimesed peavad antud ülikoolist lahkuma ja võivad konkureerida mujal (teatud tingimustel 

võidakse lubada uuesti samas ülikoolis proovida). 

Ülikoolidel on võimalus kehtestada oma kvalifikatsiooninõuded tenuurirajale pääsemiseks ja tenuuri 

saamiseks.  Ent edutamine tenuuriraja sees ei ole automaatne protsess, vaid sõltub ühelt poolt inimese 

enda saavutustest (teadustöö, õpetamine, ühiskondlik töö) ning teiselt poolt hindajatest (välishindajad 

ja kolleegid). Seega, tenuuri piisavate tingimuste seas on ka subjektiivsed, raskesti kontrollitavad 

elemendid (nt kõrge reputatsioon kolleegide seas, akadeemiliste vaenlaste mitteolemasolu). 

Tenuurisüsteemi eelduseks on piisav rahastus. Ent isegi üha tõusev õppemaks ja erarahastajate panus 

nt USA ülikoolides ei ole pannud neid vältima tenuurikohtade arvu pidevat kahanemist, seda ühelt 

poolt prekaarsemate, tenuuriväliste ajutiste töötajate-õppejõudude ning teisalt 

administratiivtöötajate kaasamise arvel1, mis toimub ülikoolide konkurentsivälja ümberhindamise 

kontekstis. 

Ometi on viimasel ajal paljudes Euroopa riikides just hakatud rakendama USA-laadse tenuursüsteemi 

modifikatsioone, eesmärgiga ligi meelitada parimaid talente. Nii on tenuurisüsteem hiljuti mõnes 

ülikoolis sisse viidud Soomes, Rootsis, Norras, Portugalis, Austrias, Šveitsis, Hollandis, Belgias, Itaalias, 

Saksamaal. Seejuures varieeruvad tenuurirajale astumise ja selle lõpp-punkti asend karjäärirajal, 

tenuuriraja ajaline kestvus, finantseerimise allikad, karjääritoe kättesaadavus jm. (vt täpsemalt LERU, 

2014). Riikides, kus kehtis varem õppetoolide süsteem ja tugev akadeemiline hierarhia (Saksamaa, 

                                                                    
1 Sel teemal on huvigrupid ja teadlased koostanud mitmeid analüüse ja pikema aja vältel on toimunud ka elav 
meediadebatt, nt New York Times (2007), The Atlantic (2014), Forbes (2018) 

https://www.nytimes.com/2007/11/20/education/20adjunct.html
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/02/universities-are-cutting-tenured-faculty-while-they-load-non-academic-administrators/357858/
https://www.forbes.com/sites/richardvedder/2018/05/03/is-tenure-dying-does-it-matter/#42d2abeb5365
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Austria),  toob tenuurisüsteemile üleminek kaasa noorte varasema iseseisvumise teadlastena (vrd 

varasem noorteadlaste suur sõltuvus professoritest (Brechelmacher jt., 2015). 

Euroopa riikide tenuurisüsteemi kogemused on veel liiga värsked, et saaks sellele lõplikke hinnanguid 

anda. LERU analüütikud märgivad, et tenuurisüsteem ei tohiks asendada seniseid karjäärisüsteeme, 

vaid pakkuma neile alternatiivi. Leitakse ka, et teatud tingimustel (nt kui sellega kaasneb tugev 

karjäärinõustamine) on tenuurirada eriti sobiv just naiste karjäärivõimaluste arendamiseks. 

Osutatakse ka sellele, et võib-olla on tenuurisüsteem sobivam teatud valdkondadele (loodus- ja 

täppisteadused). Humanitaar- ja sotsiaalteadustes toimub teadlase küpsemine pikema aja jooksul, 

mistõttu neile ei sobi tenuurirajaga tavapäraselt seotud fikseeritud eapiirid. Eksperdid soovitavad teha 

jõupingutusi, et vältida nende teadlaste stigmatiseerimist, kes saavad tenuuriga seoses negatiivse 

hinnangu. Tööandjad peaksid sellistel juhtudel pakkuma näiteks tõhusat karjäärinõustamist, et tagada 

igaühe potentsiaali elluviimist (LERU, 2014). 

Klassikaline tenuur kaotati Suurbritannias 1980-ndatel konservatiivide valitsuse efektiivsuse tõstmise 

poliitika mõjul. Praegu toimib seal tenuurisarnane süsteem, kus peale prooviaega antakse teadlastele 

suhteliselt vara püsikoht. Mõned analüütikud (nt Batterbury, 2008) peavad sedalaadi karjäärimudelit 

paremaks kui klassikalist tenuurisüsteemi.  

Euroopa karjäärisüsteemide võrdlus toob esile erinevate karjäärisüsteemide eelised ja puudused. 

Suurbritannias kasutatav varajane püsikoha saamine on uurija seisukohast motiveeriv, institutsioon 

saab personali arendada vastavalt oma prioriteetidele. Riskideks on võimalik motivatsiooni 

vähenemine mobiilsuseks ja arenguks. Hiline püsikoha saamine Saksamaa ja Kesk-Euroopa ülikoolides 

asetab teadlased pikaaegsesse ebakindlasse ja konkurentsitihedasse olukorda, millest naised kalduvad 

välja langema. Institutsioonidel on seega risk kaotada väärtuslikku tööjõudu (LERU, 2014). 

Prantsusmaal ja Hispaanias toimub kõrgematele akadeemilistele püsivatele positsioonidele edutamine 

riiklikul tasemel.  Tenuuri saamine ei toimu mitte tenuuriraja läbimise, vaid avaliku konkursi/eksami 

kaudu. Tenuuritud professorid on avalikud teenistujad riiklikult fikseeritud palgaga ja teise ülikooli 

minnes tuleb uuesti läbida konkurss. 

Tenuurisüsteemi uuringud erinevates kontekstides võimaldavad välja tuua selle süsteemi üldised 

eelised ja puudused. 

Tenuurisüsteemi eelised on seotud teadlase töökohakindluse ja iseseisvusega. Töökohakindlus  on 

üks peamisi tööga rahulolu (Craft jt., 2016) ja teadustegevust motiveerivaid tegureid (ehkki mitte alati 

kõige olulisem tööalaste valikute tegemisel – vt Janger & Nowotny, 2013). Tenuuriraja selged 

kriteeriumid võimaldavad teadlastel teadlikult oma karjääri planeerida. Tenuuriga kaasnev 

kindlustunne, sh nt kadunud vajadus kolleegidega konkureerida töökoha pärast võimaldab enam 

pühenduda mentorlusele (Brechelmacher jt., 2015) ning tegeleda ka teiste selliste argiste 

administeerimisülesannetega, mida edutamisel tavapäraselt ei arvestata. Hoolimata sellekohastest 

kartustest ei lange professorite töömotivatsioon peale tenuuri saamist, vastupidi – nende 

produktiivsus kasvab järk-järgult – selleteemaline uurimus hõlmas loodusteaduste professoreid 123 

ülikooli 15 riigis aastatel 1996-2014 (Nikolioudakis jt., 2015). 

Tenuurisüsteemiga kaasnevad riskid: 

- suurem finantskoormus tööandjatele, vajadus kulusid pikalt ette planeerida;  
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- suurem administratiivkoormus tööandjale seoses hindamise, mentorluse ja aktiivse 

karjäärijuhtimise vajadusega tenuurirajal olijatele; 

- tenuurikohtade jaotus sõltub ülikoolide sisepoliitikast ja allasutuste juhtide 

läbirääkimisoskustest, mõned erialad võivad jääda tenuurikohtadeta; 

- teadlaskonna polariseerumine kindlustatud siseringiks ja ebakindlaks perifeeriaks; 

Tenuurisüsteem jagab akadeemilise tööjõu privilegeeritud tenuuriga „tuumaks“ ja halvemates 

tingimustes töötavaks perifeeriaks (Kimber, 2003); 

- tenuurirajal olijate akadeemilise vabaduse piiramine (surve konformsusele);  

- tenuurirajal olijate ülisuur tööpinge ja läbipõlemise oht; 

- süvenev konkurents, individaliseerimine, kollegiaalse solidaarsuse vähenemine 

(Brechelmacher jt., 2015); 

- tenuurirajalt väljas olijate ülikoolitöötajate süvenev ebakindlus töösuhetes, 

deprofessionaliseerumine, üle-ekspluateerimine jms (vt. nt. Carvalho jt 2014). 

Seega tuleks tenuuriraja kehtestamisel alati püüda minimeerida neid teadaolevaid riske, mida 

töökohakindluse pakkumine tenuurirajal endaga süsteemi seisukohalt kaasa toob. Samas on 

tenuurirajale üleminekul otstarbekas võrrelda seda riskide loendit Eesti teadus(asutust)es praegu 

kehtiva karjäärisüsteemi eeliste ja puudustega. Võimalik, et Eestis praegu kehtival süsteemil on kõik 

(või suur osa) tenuurisüsteemile omistatavad puudused esindatud, samas ilma tenuurisüsteemi 

eelisteta, mispuhul täiendav oht tenuuriraja kehtestamisest on pigem väike. Sel juhul tuleks 

karjäärisüsteemi puudustega tegeleda hoolimata sellest, kas tenuur selles kehtib või mitte.  

Tuleb tähele panna, et arvestades Eesti tööseadusandlust ei ole kindel, et tenuuriga saab töötajale 

tagada karjäärikindluse, sest vastavat erisust tööseadus ei võimalda. Seepärast võib kujuneda olukord, 

et selliseid üldisest õigusraamistikust erinevaid reegleid on otstarbekas kehtestada sektori- või 

organisatsioonitasandi kollektiivlepingutes. 

Tenuurivälised karjääriteed akadeemias 

 Eri maade kogemused uuringute põhjal 

Tenuurirajale ja tenuuri pääseb väike hulk teadlasi. Kuidas peaks kujunema enamuse karjääriteed?  

Teadlased võivad töötada ka ainult grandirahadele toetudes. Eesti teadusrahastussüsteemi 

analüüsimisel on aga leitud (Kattel, Karo, Lember, 2015), et Eestis on palju väga heal rahvusvahelisel 

tasemel konkurentsivõimelist teadust, mille rahastamiseks on, piltlikult väljenduses, innovatsiooni 

toetavaid investeeringuid liiga vähe. On võimalik, et tenuurisüsteemi jõustamisel muutub see 

rahastuse nappus senisest veelgi olulisemaks, sest erisus tenuurirajal olevate ja teiste teadustöötajate 

vahel muutub selgemalt markeerituks.  

Samas on teiste riikide analüüsid näidanud, et need ülikoolides töötavad inimesed, kes endas 

kahtlevad, ei taotlegi tenuuriraja positsiooni, isegi kui nad oleksid selleks tegelikult juba piisavalt 

pädeval tasemel. Eraldi küsimus on seega selles, kas karjäär, sh tenuurivõimalused ja ka nendest 

loobumine, on sisuliselt algatatud tööandja või töövõtja poolt: kas teadlane peab avaldama soovi, et 

tema kandidatuuri edutamiseks kaalutakse, või piisavate kriteeriumide või aja täitumisel tehakse talle 

vastav ettepanek. 
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Teisalt võivad tenuurikoha taotlemisest loobuda need, kes soovivad töö ja pere-elu enamat tasakaalu, 

mida tenuurikohtadele ei omistata. Siin muutub oluliseks see, milline on töötaja võimalus antud 

tööteel oma tööaja paindlikkust juhtida ja töökoormuse üle autonoomselt otsustada.  

Tenuuriväliste õppejõudude osakaal kasvab samas ka neis riikides, kus tenuurisüsteem kehtib, näiteks 

USA kõrghariduses tervikuna töötab juba 70% õppejõududest tenuurita. Ülikoolide jaoks on sedalaadi 

tööjõud odavam ja samuti võimaldab suuremat see numbrilist paindlikkust ja paremat kohanemist 

keskkonnaoludega, näiteks võib töötajaid olude, akadeemiliste rõhuasetuste või innovatiivsete 

erialade arenedes ka hõlpsamini vahetada. Ent töötajate jaoks ilmneb terve rida probleeme: nõrk 

integreeritus ülikooliga, ebakindel töösuhe, ebaselge karjääriperspektiiv, ilmajäetus hüvedest (nt 

lähetuste kompenseerimine, ülikooli infrastruktuuri ja administratiivsete ressursside kasutamine, 

ülikoolisisesed grandid jms), tööalase tagasisideme, mentorluse puudumine (AAUP, 1993). Sellisel 

ebakindlal tööl on negatiivsed psühholoogilised tagajärjed, seda eriti teadustee alguses (vt nt Reevy & 

Deason, 2014). 

Mõnes ülikoolis on võimalik mitte-tenuuritud teadlaste paralleelne karjäärirada ning tõus tenuuritud 

professoritega võrrreldavale positsioonile – research professor, clinical professor, professor of practice 

– võimalus olla akadeemilise kogukonna täisväärtuslikud  liikmed ja olla kaasatud kollegiaalsetesse 

otsustusorganitesse. 

Teaduskaare keskpaika kui karjääriastet on üldse suhteliselt vähe uuritud, võrreldes nt teaduskarjääri 

algusega. 

Euroopa Komisjoni teadlaskarjääri ekspertgrupp (2012) vaatleb muuhulgas grandirahastusega 

lepinguliste töötajate probleeme ja soovitab rahastuse lõppemisega tekkida võivate 

karjäärikatkestuste vältimiseks kasutada EL tasandi puhver-rahastust (bridging funding), et hoida 

tugevaid teadlasi ülikoolis kuni uute rahastusallikate tekkimiseni.  Sellised puhvrid võivad olla näiteks 

preemiad tugevate, ent mitterahastatud projektide eest. Samuti soovitatakse eemaldada võimalikud 

tõkked grantide taotlemisel nende teadlaste ees, kes töötavad tähtajaliste lepingutega või 

osakoormusega. Pakutakse välja paindlik karjääristruktuur, kus on võimalik liikumine lepingulise 

uurimistöö ja koosseisulise õppejõu positsiooni vahel, rahastuse suurenemise tagajärjel lepingute 

pikem kestvus ning karjääriarendus nii akadeemilisel kui ülikoolivälisel suunal.  

Ebakindel grantidel põhinev tähtajaliste lepingutega töö ja ebakindel töösuhe on doktorantidel ja 

järeldoktorantidel üha enam levinud moodus akadeemilisele rajale astumiseks, see on samas 

ebaproportsionaalselt rohkem iseloomulik naisteadlastele. Goode (2006) ja Collinson (2004) 

kirjeldavad sedalaadi teadlaste vaadet seestpoolt. Pikaajalistel lepingulistel teadlastel, kes värvatakse 

tööle teatud uurimisprojektide läbiviimiseks, on mitmekesine töökogemus eri teemade kallal töötades, 

neil on varutud suur andmete hulk ja nad valdavad paljusid ülekantavaid oskusi, ent neil on ebakindel 

ja marginaliseeritud staatus ülikoolides. Nende akadeemiline karjääritee on ebatavaline – nad 

kujundavad oma karjääri, liitudes üha uute projektidega, vajadusel liikudes eri organisatsioonide vahel. 

Lee jt. (2006) uurimus UK lepinguliste teadlaste karjääriteedest leidis, et sellised teadlased ei moodusta 

homogeenset gruppi, neil on erinevad motiivid ja eesmärgid, erinev professionaalne identiteet, 

seejuures põhilisteks eristuvateks gruppideks on (1) teaduskarjääri alustavad inimesed, kes alles 

otsustavad oma karjääri üle ja usuvad, et neil on võimalus ka stabiilseks tenuuriteeks (2) pikemaaegsed 

lepingulised töötajad, kes on huvitatud akadeemilisest karjäärist, ja (3) akadeemilisest karjäärist 

mittehuvitatud töötajad, kes eelistavad tegutseda mujal, näiteks teadustulemuste vahendajana 
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teistesse sektoritesse vm. Selliste töötajate alternatiivsete karjääriperspektiividena nähakse nii 

rakenduslikku teadustööd ärisektoris kui akadeemilist teadlaskarjääri ülikoolides.  

Lepinguliste teadustöötajate ebakindla tööalase staatusega võivad küll kaasneda negatiivsed mõjud 

heaolule ja tervisele, ent vastukaaluks on lepingulisel tööl ka positiivne pool – suhteline sõltumatus ja 

paindliku (kombineeritud) karjääritee võimalus (Brechelmacher jt., 2015). Hübriidne karjäär 

(paralleelselt akadeemiline ja mitteakadeemiline – eri organisatsioonides, sektoritevaheline, erialasid 

kombineeriv) on enam iseloomulik teatud erialadele (tehnikateadused, meditsiin, kunstid). Intervjuu-

uurimus Austrias ja Soomes (Brechelmacher jt., 2015)  tõi samas esile vastuolulised hinnangud sellele 

karjääritüübile. Posiitivsena märgiti suuremat paindlikkust, sissetulekute suurenemist, seost 

praktikaga, eri oskuste ja keskkondade komplementaarsust, võrgustike arengut, ülikoolide seost 

avalikkusega. Negatiivsete joontena toodi esile ületöötamise ohu (akadeemiline töö ei saa sisuliselt 

olla osa-ajaline) ning huvide konflikti. Tenuurikohtade suhtelise vähesuse tingimustes võib sedalaadi 

akadeemiline segakarjäär muutuda enamuse teadlaste jaoks üha valdavamaks.  

Teadlaskarjääri mustrite mitmekesisus, sh hübriidkarjääride kujul on kaugelt suurem kui Eesti senistes 

empiirilistes uurimustes (Kindsiko, 2013; Vadi jt., 2015) on välja toodud. Nii näiteks Euroopa 

Teadusfondi grantide saanute (N=1000) karjäärimustrite analüüs (Vinkenburg, 2015), milles võeti 

arvesse karjäärietappide kogu jada (mitte ainult ametipositsioonid teatud ajapunktides), ning 

rakendati geneetikas DNA analüüsil kasutatavat järjestuste võrdlemise meetodit (sequence analysis, 

OMA), eristas viit karjäärmustri klastrit, mile loogikat iseloomustati tantsude metafooriga: 

1) Tango – keeruline karjäärimuster, mis sisaldas nii üles, kõrvale kui allapoole liikumist ning 

vahelduvat karjäär akadeemias ja väljaspool seda, sealhulgas karjäärikatkestusi 

2) Foxtrot – püsiv karjääritõus uurimisinstituutides (eriti valdav loodusteadustes)  

3) Aeglane valss – korduvad järeldoktori kohad eri ülikoolides 

4) Quick step – varajane edu ülikoolis koos geograafilise mobiilsusega, lapsed on sündinud 

doktorantuuriõpingute ajal või enne seda 

5) Viini valss – püsiv pikaaegne karjääritõus ülikoolis  

Kõige enam on ERC grandi saajate seas esindatud küll konventsionaalse karjääritõusu muster ülikoolis, 

ent ka keeruline „tango“ karjäär ei takistanud grante saamast. Oluline järeldus nendest uuringutest on, 

et ehkki konventsionaalsed tõusvad karjääriteed on kõige edukamad grantide saamisel, võivad siiski 

väga erinevad karjäärimustrid viia teaduseduni. Näiteks võib suurepärane uurimisidee kerkida esile 

hoolitsedes 7 lapse või haige vanema eest või töötades laboris 24 tundi ööpäevas - see, kuidas teadlane 

ideeni jõuab, ei tohiks rolli mängida (Rabesandratana, 2014). 

Paindlike, ebatavaliste karjääriteede (nt teadlik horisontaalne karjäär e. platookarjäär, katkestustega 

karjäär, mobiilsus eri sektorite vahel) võimaldamine ja tunnustamine oleks vajalik nii talentide 

hoidmise kui soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt (projekt GARCIA2 meta-analüüsid, vt ka Herschberg 

jt. 2015, 2016). 

                                                                    
2 http://garciaproject.eu/  

http://garciaproject.eu/
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1.4 Töökeskkond ja teaduskultuur 

Töökeskkond ja töötingimused on ühed peamised tegurid, mis mõjutavad teadlaste tööga rahulolu ja 

karjäärivalikuid (European Commission, the Expert Group..., 2012), samas hindavad noorteadlased 

reaalset olukorda selles valdkonnas kõige negatiivsemalt (European Science Foundation 2017).   

Varasematest doktorantide ja alustavate teadlaste intervjuudest (nt Aavik jt 2016) koorusid välja 

mitmed probleemid seoses Eesti teadlaste töötingimustega:  

 Eesti ülikoolide värbamispraktikad on mitteläbipaistvad ja alareguleeritud – näiliselt 

kuulutatakse küll välja avalik konkurss, kuid sisuliselt toimub siseringi värbamine. Ka ERA  2016. 

a aruandes (European Commission 2017) märgitakse, et Eestis kasutatakse suhteliselt harva 

teadlaste avalikku värbamist Euraxessi värbamisportaali kaudu.  

 Välispäritolu teadlased mainisid intervjuudes ka seda, et Eesti ülikoolides on teiste ülikoolidega 

võrreldes väga nõrk ametiühingute roll teadlaste töösuhete ja töötingimuste reguleerimisel. 

Nii näiteks on  tavapärane, et teadlaste töökoormus on praktikas tunduvalt suurem kui 

töölepingus kirja pandud.  

Euroopa Komisjoni ekspertgrupi aruandes (2012) märgitakse, et teaduskultuuri iseloomustavat  

ülenormatiivset tööaega seostatakse implitsiitselt pühendumise ja oivalisusega, seda peetakse 

konkurentsivõime edendamise ja karjääritõusu üheks eelduseks tingimustes, kus publitseerimise maht 

on oluline teadlase töö hindamise kriteerium. Hoolimata probleemi teadvustamisest, on teadustööle 

pühendatud ülenormatiivse aja individuaalseid ja sotsiaalseid mõjusid seni vähe uuritud. On kindlaks 

tehtud, et võimalus paisutada tööaega on seotud teadlase soo ja perekondliku olukorraga, luues ka 

selles osas eeliseid perekondlike kohustustega vähem seotud inimestele. 

Teadlaste töö tegemise viisid (teaduskultuurid, tööpaigakultuurid) on mitmekesised ja varieeruvad 

riigiti. Nii näiteks võrdlevas uuringus füüsikute teaduse tegemise kultuurist (igapäevaste praktikate 

süsteemidest) viies Euroopa riigis (Hasse & Trentemöller, 2008a) eristati kolm teadlase ideaaltüüpi: 

Herakles, Hoolitseja ja Töömesilane, igaüks oma spetsiifilise  teadustöö tegemise mustriga (vt tabel). 

Võib eeldada, et nende tüüpide esinemissagedus seostub sotsiaalse keskkonnaga. 

Siinkohal on oluline arvestada, et tippsaavutusteni teaduses võib jõuda ükskõik millise tööstiili eelistaja 

- ehkki meil võib olla kalduvus arvata, et pigem just üks või teine viis on kõige õigem ja tulemuslikum, 

siis töö tegemise viis ei määra teaduses edu saavutamise tõenäosust. Küll võib valitud tööstiil määrata 

töörühma teiste liikmete võimalusi panustada ja edu saavutada, seega peab iga tööstiili puhul 

organisatsioon kaaluma, millised on selle soovitud ja soovimatud nn kõrvalmõjud karjääriplaneerimise 

seisukohast.  

Teadlase kui uurimisrühma juhi tööstiil ja selle võimalike puuduste maandamine administratiivsete 

vahenditega on töörühma edu seisukohalt eriti oluline. Samamoodi muutub teadlase tööstiil oluliseks 

selles kontekstis, kus ühiskondliku vastutuse kandmise raamistikus täidetakse lühemal või pikemal 

perioodil juhtimisülesandeid, olgu ametikohale valituna või sinna rotatsiooni korras sattudes.  
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Tabel 2. Teadustöö tegemise ideaaltüübid füüsikute seas  

 Herakles Hoolitseja Töömesilane 

Suhe töösse 

Pühendumine teadusele. 

Pere-elu ei puuduta tööd 

Väärtustatakse sobivat töö-

pere-elu tasakaalu ja 

sotsiaalsust  

Uurimistöö kellast kellani. 

Era- ja tööelu selgelt 

eristatud.  

Töökoha 

identiteet 

Individualistlik, soosib 

loovust ja initsiatiivikust, ei 

talu nõrkust 

 

Orienteeritus grupile ja 

sotsiaalsetele sidemetele. 

Meeskond võib abistada 

nõrgemaid, ent ka piirata 

loovust.  

Üksi ja enda jaoks 

töötamine. Keskendumine 

antud ülesandele. 

Konkurents 

Soositakse avalikku ja 

varjatud konkurentsi, kõik 

vahendid on kasutusel, 

vajalik on strateegiline 

mõtlemine. 

Grupisisene konkurents ei ole 

aktsepteeritud, grupp võistleb 

teiste gruppidega.  

Konkurents vaid 

tipptegijate seas. 

Madalamal tasemel 

välditakse konkurentsi.  

Võimu-

struktuur 

Anti-autoritaarne hoiak Näiliselt mittehierarhiline 

struktuur, ent suur sõltuvus 

grupi juhist. Noored peavad 

välja teenima grupi liikmeks 

saamise. 

Selge ja formaalne 

hierarhia. Tugev, 

distantseerunud liider. 

Madalama tasandi töötajad 

kergesti asendatavad.  

Sooaspekt 

Naiseks/emaks olemine on 

konkurentsis negatiivse 

tähendusega. Sugu varjutab 

kompetentsuse – esineb 

soolist ahistamist 

Grupilojaalsus on olulisem kui 

sugu või kompetentsus. 

 

Konkurentsi puudumine 

muudab soo mitteoluliseks.  

Allikas: Hasse & Trentemöller (2008a) 

Erinevat tüüpi töökohakultuurid annavad meestele ja naistele erinevad võimalused karjääri arenguks. 

Heraklese tüüpi individualistlik ja võistlev stiil on naistele reeglina ebasobiv, samas just sedalaadi  

töötegemise viisi soosivad neoliberaalsed tendentsid tänapäeval. Kui inimene ei suuda sobituda 

valitseva töökultuuriga, lahkub ta antud organisatsioonist.  

Sama projekti raames läbi viidud intervjuud Eestis võimaldasid autoritel (Velbaum, Lõhkivi & Tina, 

2008) eristada kolm füüsiku ideaalkuvandit. „Füüsik kui tõe preester“ ei hooli formaalsest karjäärist, 

ent on täielikult pühendunud teadusele ning teeb pikki ületunde. Teadlase tööd tajutakse 

kangelaslikuna ning privileegina. Praktikas vajab selline teadlase tüüp tugevat kodust tagalat. „Füüsik 

kui mängur“ väärtustab intellektuaalseid teoreetilisi mänge ja reaalsusega eksperimenteerimist, 

teadusega tegelemist motiveerib eelkõige uudishimu. „Füüsik kui sepp“ on maalähedane praktiliste 

probleemide lahendaja, osav eksperimentide läbiviija.  Peale selle, et need kuvandid viitavad pigem 

maskuliinsele arhetüübile, mistõttu vääriks arusaam teadlase kuvandist mitmekesistamist, osutab 

selliste sümboolsete kujundite kasutamise võimalus asjaolule, et erinevad töötegemise viisid on 

küllaltki hästi teadvustatud organisatsioonilise praktika, võib-olla ka (sub-)kultuurilise praktika osa. 

Seepärast tuleks organisatsioonides tunnustada erinevaid teaduse tegemise viise, mis sobivad eri tüüpi 

ja eri eeldustega inimestele, seejuures kohaldudes nii naistele kui meestele. 
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1.5 Sektoritevaheline liikumine 

 „Akadeemiast ettevõtlusse ja tagasi”? 

Sektoritevahelise liikumise (SL) problemaatikat käsitletakse mitmesugustes raamistikes: innovatsioon 

ja majanduskasvu stimuleerimine, teadmussiire teadusest ettevõtlusse (Hristov jt., 2016), 

doktorikraadiga spetsialistide tööhõive tagamine ja efektiivne rakendamine mitteakadeemilises 

sektoris, teadlasmobiilsus (European Commission, 2012a). SL kitsas tähenduses mõistetakse kui ajutist 

või püsivat tööalast liikumist avaliku/akadeemilise ja erasektori/mitteakadeemilise vahel. Ent SL võib 

mõista ka laiemalt – ülikoolilõpetajate ja teadlaste lepingulisi töid ettevõtete heaks, doktoritööde 

kirjutamist koostöös ettevõtetega, paralleelseid karjääriteid avaliku sektori uurimisasutustes ja 

ettevõtetes, spin-off ettevõtted (sh idufirmad) (Hristov jt., 2016), lühidalt – kui mistahes sidemeid, 

mida on võimalik ehitada ülikoolide ja teiste tööturu sektorite vahele (Science Europe, 2017).   

EL ekspertide grupp (European Commission, 2012a)  kutsub üles vaatlema teadlasmobiilsust laias 

tähenduses – see hõlmab vähemalt nelja tüüpi liikumist: (1) geograafilist liikumist, (2) sektorite vahelist 

liikumist, (3) liikumist teadusharude või -teemade vahel ja (4) virtuaalset mobiilsust (piirideülest 

koostööd).  

Rõhutatakse, et teadlaste jaoks on eriti oluline just SL, mis peaks toimuma võimalik mõlemas suunas – 

nii akadeemiast teistesse sektoritesse kui tagasi akadeemiasse, nii et teadlane ei peaks tegema lõplikku 

valikut ühe või teise kasuks. SL hulka kuulub ka liikumine teadlaskarjäärist välja.  

Vaatleme SL eelkõige teadlaskarjääri kontekstis, pöörates tähelepanu SL soodustavatele ja 

takistavatele teguritele nii institutsioonide kui indiviidide tasemel, võttes aluseks SL avara tähenduse, 

mida on vaikimisi kasutatud ka varasemates uuringutes (Vadi jt., 2015), kus nn kombineeritud 

karääritee all mõisteti seda, et õppejõud või teadlane töötab kas samaaegselt või järjestikuselt, 

ajutiselt või püsivalt nii akadeemilises asutuses/ülikoolis kui ettevõttes või mitteakadeemilises avaliku 

sektori asutuses. Sama printsiipi kasutas nn tango-stiili karjääritee eritlemisel ERC grantide saajate 

uuring (Vinkenburg, 2015). Selline kombineeritud karjääritee on üles ehitatud SL konkreetsetele 

episoodidele, mis võivad olla mitmesuguses vormis – teadustöö ettevõttes doktoriõpingute ajal, 

praktika ja stažeerimine ettevõttes, töö ettevõttes ajutiste lepingute raames, osakoormusega töö 

mõnes teises sektoris paralleelselt ülikoolis töötamisega, täiskoormusega töö ettevõtte 

arendustegevuse raames; ettevõtte töötajate, juhtide või teadlaste töötamine kõrgkoolides (nt 

loengukursuste ettevalmistamine; külalisloengud, ühisjuhendamine, õppekavade arendamine), 

lepinguline koostöö ülikoolidega jms (vt Roolaht, 2014).  

Ülikoolide ja ettevõtete koostöö edendamine on aktuaalne nii Eestis, Euroopa Liidus kui maailmas 

tervikuna. EL-s ollakse mures selle pärast, et erasektoris töötab suhteliselt vähem teadlasi kui USA-s, 

Jaapanis või Hiinas. Noored doktorikraadi omanikud ei oma kogemusi ega oskusi töötamiseks 

väljaspool akadeemiat, ehkki vähemalt pooled neist (Saksamaal, Itaalias, Austrias) ei soovi jätkata 

akadeemilist karjääri või siis leia tööd akadeemilises süsteemis (ERA, 2017).  

Eurostati analüüs sellest, milline on Euroopa riikide järjestus ärisektoris töötavate teadlaste osakaalu 

järgi kõikidesse töötajatesse (Hristov jt., 2016, joonis 9) toob välja keskmiseks osakaaluks 0,4%, 

eristades selgelt Skandinaavia riigid Rootsi, Taani ja Soome, kus see osakaal on pigem 0,9%, siis Austria, 

Prantsusmaa, Iirimaa, Holland, Norra, Belgia, Saksamaa ja Sloveenia, kus see on 0,5-0,6%. Eesti 0,2% 

on võrreldaval tasemel Hispaania, Itaalia, Portugali, Türgi, Kreeka, Poola ja Leeduga (kõigil vahemikus 
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0,15-0,25%), seejuures vaid üksikutel riikidel on see näitaja 0,1%, sh Bulgaaria, Slovakkia, Läti, 

Horvaatia, Rumeenia ja Küpros. See arvutuskäik viitab, et Eestis võiks julgustada teadlaste ja uurijate 

töökohtade liikumist ärisektorisse. Siiski, kuni see nii ei ole, ei tohiks Eesti oma avaliku sektori ja 

akadeemilise teadustöö ressursside puhul lähtuda nt Skandinaaviamaade või ka Kesk-Euroopa 

rahastusskeemidest, sest kogu teadustöö ja sh teadustöökohtade struktuur Eestis on neist väga erinev. 

 Probleemid ja uuringud Eestis 

Nagu mujal maailmaski, põhjendatakse SL vajadust ka Eestis struktuursete teguritega, peamiselt kahes 

raamistikus: a) kuna kõik doktorid ei mahu töötama ülikoolidesse nt seoses piiratud rahastusega, on 

vaja kindlustada doktorikraadiga inimeste nende kvalifikatsioonile vastav tööhõive mujal; b) SL kui 

teadmussiirde element peaks kaasa aitama Eesti innovatiivsuse kasvule majanduses. 

On teadvustatud, et teadlaste liikumine avaliku teadussektori ja ettevõtluse vahel toimub ebapiisavas 

mahus. Eesti teadlasi rakendatakse ettevõtluses vähe, väljaspool ülikooli ei ole nõudlust 

doktorikraadiga spetsialistide järele. Eestis on tervikuna vähenenud nii doktorikraadiga inimeste hõive 

erasektoris kui ka erasektoris hõivatud doktorikraadiga inimeste osakaal. Nii nagu paljudes teistes Ida- 

ja Lõuna-Euroopa riikides, on ka Eestis probleemiks nii doktorikraadiga inimeste väike osakaal tööjõust 

(2014. aastal oli Eestis 7,1 teadlast ja inseneri tuhande tööealise inimese kohta, mis jääb alla arenenud 

tööstusriikide (OECD) kui ka EL28 keskmisele (7,8)) kui ka nende väga väike hõive erasektoris (4-5 korda 

vähem kui Põhjamaades), mis on viimastel aastatel veelgi vähenenud (Tammaru, 2016). Niisiis võime 

järeldada, et Eestis on hetkel üldse liiga vähe teadlasi – st teadusuuringute ja analüüsiga hõivatud 

kvalifitseeritud töötajaid – ja sealhulgas on neid liiga vähe väljapool akadeemiat. 

Eesti teadlaste vähest rakendatust ettevõtetes on seletatud mitmeti. Mikrotasandil on täheldatud 

mitmesuguseid subjektiivseid ja institutsionaalseid barjääre kõrgkoolide ja ettevõtete koostööle, 

sealhulgas SL-le – vastastikust teadmatust, eelarvamusi ja suhtlemisprobleeme, usaldamatust, mis on 

seotud ülikoolide ja ettevõtete koostöökogemuste vähesusega, ressursside vähesust, koostöö vähest 

koordineeritust, huvipuudust ja huvide konflikte (Varblane, 2015; Reiska, 2014; Siilak, Unt, 2011). Siin 

mängib rolli ka doktorikraadi vähene prestiiž Eesti ühiskonnas (võrreldes nõukogude perioodiga, kuid 

ka võrreldes teiste Euroopa riikidega) ning teadmatus doktoritaseme kvalifikatsiooni sisust väljaspool 

akadeemilist keskkonda (Vadi, Kindsiko, 2012; Kindsiko, 2013; Vadi jt., 2015). Ettevõtete esindajatel on 

omakorda pretensioone doktorite ettevalmistusele, kusjuures  puudujääke nähakse eelkõige 

üldpädevuste osas. Sotsiaalsete oskuste jt üldpädevuste olulisust tööturul on esile toodud ka magistri- 

ja bakalaureuse taseme lõpetajate enesehinnangutes (Oras jt., 2010) ning nende tööandjate seas 

(Siilak, Unt, 2011; Reiska jt., 2012).  Teisalt, võrreldes nõukogude perioodiga on ka ettevõtete 

toimetulek konkurentsioludega nõudlikum - mida väiksem ettevõte, seda vähem tõenäoliselt 

tegeletakse teadmispõhise toote või teenuseinnovatsiooniga. 

Doktorikraadi tähtsustamist ühiskonnas ja ettevõtjate seas tuleks vaadelda laiemas kontekstis – 

kuivõrd väärtustatakse formaalset kvalifikatsiooni üldse.  Eestis on analüüsitud tööandjate suhtumist 

formaalharidusse (Oras, 2014,) ning toetust täiskasvanud õppijale (Lang, Saar, Vöörmann, Tamm, 

2014). Tööandjate intervjuude põhjal loodi Eesti väikeettevõtete tüpoloogia selle järgi, kuivõrd 

oluliseks hindavad ettevõtted töötajate arendamisel tasemeharidust ja kuivõrd ettevõtted suunavad 

töötajate täienduskoolitust (Tamm, 2010): 1) nii tasemeharidus kui ka täienduskoolitus on ettevõtte 

jaoks ebaolulised; 2) tasemeõpe on osa ettevõtte strateegiast, samal ajal kui muid viise töötajate 

koolitamiseks sihikindlalt ei rakendata; 3) tasemeõppele ettevõttes tähelepanu ei pöörata, kuid 
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täienduskoolitust peetakse oluliseks ja neid hangitakse omaalgatuslikult; 4)  nii tasemeõpe kui ka 

täienduskoolitus on ettevõttele olulised. Kokkuvõttes nendib autor (Tamm 2010, 12-13), et 

tootmissektori väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes toetatakse koolitustel ja tasemeõppes 

osalemist sedavõrd, kuivõrd need tõotavad tööandjale otsest kasu, ja  aktsepteeritakse siis, kui ühe 

töötaja õppetöös osalemiseks ei ole vaja teha olulisi muutusi üldises töökorralduses. Sellistes 

organisatsiooni personaliarenduskultuurides eristub ilmselt ka suhtumine doktorikraadi omanikku. 

Kitsalt pragmaatiline suundumus tuuakse esile ka takistusena ettevõtlusdoktorantuuri arengule Eestis 

(Roolaht, 2014: 13), leides, et Eesti ettevõtetes ei toimu eriti kõrgtasemel eraõiguslikku teadustööd, 

vaid pigem ollakse huvitatud kiirest kommertsiaalsest rakendatavusest, mis takistab vastastikkuse 

sisulise usalduse tekkimist akadeemia ja ettevõtete vahel. Ka teisalt on sedastatud, et  Eesti ettevõtted 

toimivad pragmaatiliselt, „tehes koostööd nende sidusrühmadega, kelle puhul koostööst saadud efekt 

on otseselt rahas mõõdetav ja kohe saavutatav, samas kui teadmusmahuka tootmise eesmärgiks 

seadmine ja selle eesmärgi saavutamine on aga väga pikaajaline protsess" (Varblane & Ukrainski, 

2016: 43). 

Lisaks hoiakulistele takistustele (nt usalduse puudumine) pärsivad SL ka institutsionaalsed barjäärid, 

mis on seatud Eesti teaduspoliitika poolt – tiheda konkurentsi ja kõrgete hindamiskriteeriumide tõttu 

on tagasitulek akadeemilisse teadusesse pärast töötamist väljaspool akadeemiat väga raske (Vadi jt., 

2015). Ettevõtluse ja teadusasutuste vahelist liikumist takistavate tingimustena on mainitud Eesti 

teaduse projektipõhisust ja liigset võitluslikkust, mis ei võimalda traditsioonilise teaduskarjääri 

katkestuste järel teadusesse naasmist (Hektor, Müntel, 2017), aga ka doktorikraadi omanike 

ebapiisavat ettevalmistust ja motivatsiooni tööks ettevõtetes. Vadi & Haldma (2010) analüüsisid 

ülikoolide ja ettevõtete koostööd organisatsioonikultuuride ja väärtuste kontekstis. Autorid jõudsid 

järeldusele, et organisatsiooni sisekeskkond (organisatsioonikultuur, väärtused) on ülikooli-praktika 

vahelise koostöö puhul olulisem tegurgrupp kui väliskeskkond: firmad teevad TÜ kui pigem 

traditsioonidele suunatud organisatsiooniga enamasti koostööd alusuuringute (ideede genereerimine) 

vallas, samas kui  enam pragmaatilise TTÜga tehakse koostööd peamiselt rakendusuuringute 

valdkonnas.  

Makrotasandi analüüsid (Kattel & Stamenov, 2017; Varblane & Ukrainski, 2016) toovad välja 

struktuurse mittevastavuse Eesti ettevõtlussüsteemi ja teadussüsteemi vahel: majanduse struktuuri 

tõttu on enamus ettevõtteid Eestis on madala tehnoloogilise suutlikusega VKE-d, kes ei tunneta 

vajadust teadus- ja arendustegevuse järele.  Enamik tootmisettevõtteid tegeleb lepingulise tootmisega 

Euroopa ja üleilmsete väärtusahelate jaoks. Eestis ei tegutse suuri hargmaiseid teadus- ja 

arendusorganisatsioone ning suhteliselt vähe on arenenud organisatsioonid, mille eesmärk on teadus- 

ja arendustegevuse eri osaliste vaheliste võrgustike ja sidemete loomine ja tugevdamine. Seetõttu ei 

ole ka nõudlust tipptasemel doktorikraadiga spetsialistide järele, kes teeksid erialast teadus- ja 

arendustööd ettevõtete heaks. Uurimistöö  ja tehnoloogilise suutlikkuse arendamise võimekusega 

ettevõtted (nn research performers) toetuvad välismaiste emafirmade uurimisallüksuste tulemustele 

ning samuti ei vaja Eestis doktorikraadiga töötajaid. Hinnatakse, et „Eestis on kokku vaid 250 ettevõtet, 

kes on TA-sse üldse investeeringuid teinud.  [...] Tuleviku seisukohalt on Eesti ettevõtlusel väga raske 

olla edukas teadmusmajanduses, kui vaid väga väikene osa ettevõtetest tegeleb TA-ga. Selliste 

ettevõtete arv peaks oluliselt suurenema ja mitmekesistuma“ (Varblane & Ukrainski, 2016, 37). 

SL takistab ka see, et Eestis ei ole teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniinvesteeringute jaoks 

ulatuslikumaid maksusoodustusi ning teaduse ja tööstuse spetsialiseerumised ei haaku omavahel. 

Näiteks on Eesti teaduspoliitika kujundamises ülemäära keskendutud tippteadusele ning jäetud 
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tähelepanuta riigisisene majandusstruktuur, tulemuseks Eesti suhteliselt tipptasemel teadussüsteemi 

enklaavistumine (Karo jt, 2014). Nii pole tipptasemele orienteeritud riigisisestel teadusuuringutel 

tugevat mõju omamaise tööstuse uuendamisele (Kattel & Stamenov, 2017: 15) ja kogu koostöö on 

pigem vähekeerukas, sest see on juba olemuslikult piiratud (Kattel jt., 2015). 

Üldiselt ülikoolide traditsiooniline organisatsioonikultuur ei ole orienteeritud ettevõtlikkusele, 

teadustulemuste kaubastamisele. Ettevõtlusele omaste väärtuste  ja praktikate juurutamisel 

ülikoolidesse on oht nõrgestada teadustegevusele omaseid väärtusi. Paraja tasakaalu leidmine nende 

paljuski vastandlike väärtussüsteemide vahel on oluline SL edendamisele suunatud doktoriõppe 

läbiviimisel. Samas ei ole süstemaatiliselt uuritud ka seda, mis soodustab või takistab SL laiemas 

tähenduses, hõlmates nii ka avaliku sektori asutusi. Nii näiteks tuleks eraldi selgitada, millised on 

institutsionaalsed barjäärid teadustööks ülikoolidevälises avalikus sektoris – nt selgub, et muuseumis 

töötavad teadlased ei saa taotleda teatud grante.  

Eestis on seega mõneti paradoksaalne olukord. Ühest küljest soovitakse edendada SL-i, ent samas võib 

väita, et see on juba niigi ülikõrge. Karjääriteede uuringus selgus, et 95% doktorantidest töötab samal 

ajal õpingutega, neist 41% väljaspool ülikooli, 2/3 doktorantidest töötab lisaks õpingutele 

täiskoormusega või üle selle. Doktorantuuriga paralleelselt töötajate seas on nii lineaarse kui 

mittelineaarse karjääriteega inimesed - juba teises sektoris töötanud ja doktorantuuri ajal töötavad 

inimesed, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta (Kindsiko, 2013). Sama teemat peegeldas süviti ka 

sootundlikele teaduskarjääridele pühendunud uuring (Aavik jt 2016). Seega doktorantuuri tasemel on 

akadeemiline sektor üsna tihedalt lõimunud mitteakadeemilise sektoriga. Sellel nähtusel on nii 

negatiivne kui positiivne mõju. Ühelt poolt paralleelne töötamine doktorantuuri ajal segab akademilist 

poolt, vähendades doktoriõppe efektiivsust (vt Vassil, Solvak, 2012) - töötamine täiskoormusega 

väljaspool ülikooli doktorantuuri ajal on peamine põhjus, miks doktorantuuriõpingud on valdaval 

enamikul Eesti doktorantidel pikemad kui nominaalaeg. Teisalt – just töötamine doktorantuuri ajal 

loob eelduse SL-ks pärast doktorikraadi kaitsmist (Vadi jt., 2015), kuna praktikute doktorikraadini 

koolitamine pakub võimalusi „teaduspõhise mõttelaadi juurutamiseks akadeemilisest sfäärist 

väljaspool.“ (Vadi jt., 2015, 57).  

Praktikutest doktorantide ja nn lineaarsete doktorantide karjääriloogika erinevus toetab ideid, mille 

kohaselt võiks ka Eestis juurutada eri liiki doktorikraade – lisaks klassikalisele PhD kraadile võimaldada 

taotleda rakenduslikuma suunaga praktikal põhinevat kõrgemat teaduskraadi, mis sobiks eelkõige SL-

st huvitatud inimestele.  

Karo jt (2014a) soovitavad märksa pragmaatilisemat lähenemist TA poliitikas, mis võimaldaks 

teadusgruppide rakenduslikku spetsialiseerumist ning seeläbi edendada SL. Euroopas Liidus 54%  

teadlasi töötab avalikus sektoris ja 46% erasektoris, seejuures erasektoris töötavate osakaal on 

väiksem kui Hiinas, Jaapanis või USA-s (European Commission, 2012).  

SL soodustamisel ja võimenduse taotlemisel on aga oluline teadvustada ka ülikoolide ja ettevõtete 

koostöös peituvaid ohtusid, millele viitab  Ameerika Ülikoolide Professorite Assotsiatsioon AAUP 

(AAUP, 2012) – huvide konfliktid, oht akadeemilisele vabadusele, teadustöö erapooletusele, ülikoolide 

autonoomiale. Akadeemilise ja ärimaalima loogikate erinevusega seotud huvide konfliktid võivad esile 

tulla SL kõigis vormides – alates ettevõtete rahastatud doktorantuurist kuni ülikoolis töötavate 

teadlaste iduettevõtete loomiseni (Perkel, 2017). Nende ohtudega kaasnevate riskide ennetamiseks 

peavad osapooled rakendama täiendavaid meetmeid.  
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 Võimalused sektoritevaheliseks liikumiseks 

Euroopa Komisjoni hiljutine raport (Hristov jt., 2016) vaatleb teadlaste sektoritevahelist mobiilsust 

teadmussiirde raamistus. Antakse ülevaade EL riikides rakendatavatest SL toetavatest 

poliitikameetmetest ja nende mõju hinnangutest. SL poliitikate kaardistamisel leiti, et kõige 

sagedasemad on 1) ettevõtlusdoktorantuuri ja ettevõtluspraktika rahastamine, 2) ettevõtlus-

järeldoktorantuuri jm meetmed, mis stimuleerivad doktorikraadi omanike värbamist erasektoris ning 

3) spin-off ettevõtete toetused.  

Kõige edukamaks meetmeks hinnati ettevõtlusdoktorantuuri programme, mis annavad osalejatele 

lisapädevusi ja kogemusi, mis tõstavad nende konkurentsivõimet erasektoris. Paralleelne õppimine 

akadeemilises ja mitteakadeemilises keskkonnas võimaldab sujuvat SL-st edasise karjääri käigus. 

Oluline kasutegur doktorandile on kontaktide ja professionaalsete võrgustike kujunemine eri 

sektorites, mis on karjääri arengu seisukohalt väga oluline ning võimaldab sellisel inimesel toimida 

sillana eri sektorite vahel. Uurimused näitavad, et ettevõtlusdoktorantuuri lõpetajate karjääritõus on 

kiirem ning nende palgatase kõrgem võrreldes tavalise doktorantuuri lõpetajatega. Ka ettevõtted 

saavad sellistest programmidest kasu (indikaatoriteks patentide arv, ekspordi ja kasumi suurenemine 

jms). Ettevõtlusdoktorantuuri programmid toimivad Taanis alates 1970., Prantsusmaal alates 1981., 

Suurbritannias alates 1994.a., ning Rootsis.  

Ettevõtlus-järeldoktorantuuri meedet kasutatakse Kanadas, Poolas, Austrias, Rootsis. See esineb eri 

vormides, nt (1)  tipendiumid doktorikraadi omanike ajutiseks töötamiseks ettevõtetes (3 kuud kuni 3 

aastat), (2) stipendiumid spetsiifilistele gruppidele – naisteadlastele, humanitaar- ja 

sotsiaalteadlastele; jms. Kanadas alates 1980.a. rakendatud (3) stipendium rakenduslikuks 

teadusarendustööks (industrial R&D fellowship) annab stipendiumi 2 aastaks töötamiseks erasektoris 

(eriti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes) ja avaliku sektori asutustes. Programmi läbinud 

inimestest 50% said tööd samas ettevõttes, enamus jätkas teadus-arendustegevusega, seega oli sellel 

positiivne mõju teadlaskarjäärile. Positiivse mõjuna tuuakse esile suurenenud usaldust ülikoolide ja 

ettevõtete vahel, samuti isiklike suhete arengut, mis on olulised pikaaegsete koostöösuhete eelduseks. 

Pikaajalised stipendiaadid arendavad edaspidi antud ettevõttega teisi koostööprojekte või nad saavad 

tööpakkumise antud ettevõttesse. Negatiivse asjaoluna tuli esile ettevõttele langev lisakoormus 

stipendiaadiga tegelemiseks. Eri gruppidele (nt naistele, noortele, jne) mõeldud programmid on alles 

piloteerimise faasis ning nende mõju ei ole hinnatud. 

EARCD (2012) European Alliance on Research Career Development’ Teadlaskarjääri Arengu Euroopa 

Allianss loodi 2011.a. eesmärgiga välja töötada ühtne strateegia teadlaskarjääri atraktiivsuse 

tõstmiseks ja selle koordineeritud arendamiseks Euroopas. Samal aastal viidi läbi küsitlus 20 teadust 

rahastava või teadustööd tegeva organisatsiooni seas 17 Euroopa riigis, küsimused käsitlesid  eri 

riikides kehtivaid  poliitikaid ja praktikaid teadlaskarjääri taksonoomiate,  karjääri monitoorimise, 

karjääri arendamise, teadlase töö  kollegiaalse hindamise ja sektoritevahelise liikumise alal.  Tulemus: 

SL valdkonnas märgiti, et puudub teave selle kohta, millised karjääriastmete taksonoomiaid 

kasutatakse ettevõtluses töötavate teadlaste jaoks. SL toetavad meetmed eri riikides on enamasti 

suunatud karjääri esimestele astmetele (R1 ja R2), Eestis näiteks DoRa programm – Euroopa 

Sotsiaalfondi rahastatud doktoriprogramm, mis võimaldab ülikoolide koostööd ettevõtetega (osa-

ajaga töö ettevõttes, kaasjuhendamine). Vähem kasutatakse toetusi, mis on suunatud kõigile 

karjääriastmetele (nt Suurbritannias katavad toetusskeemid kõiki karjääriastmeid (doktorantide 

stažeerimisest kuni R3 ja R4 tööstus-stipendiumite). Saksamaal, Austrias ja Šveitsis toetatakse SL 
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tehnoloogiasiirde programmide raames ning on suunatud eeelkõige hilisematele karjääriastmetele 

ning tippteadusele. Kombineeritud osa-ajalised töökohad ülikoolis ja ettevõttes on siiani haruldased – 

mõned näited Luksemburgis, Norras, Saksamaal. 

Karjäärikatkestuste arvestamine teadlase töö hindamisel on kasutusel enamuses riikides, ent 

töötamine ettevõttes tuleb arvesse vähestel – Saksamaal, Itaalias, töötamine humanitaarabi 

valdkonnas – Taanis. Mobiilsuse arvestamisel on SL (töötamine ettevõttes või avalikus sektoris) 

vähema tähtsusega kui geograafiline mobiilsus. Uurimuse autorid tõdevad, et teaduse rahastamise ja 

teadlaste töö hindamise praktika ei soodusta teadlaste karjääriteede mitmekesistumist ning SL.  

Põhja-Euroopa riigid rakendavad programme doktoriõppe tasemel (ettevõtlusdoktorantuur), 

saksakeelsetes maades kasutatakse laiemaid tehnoloogiasiiret toetavaid meetmeid, Lõuna-Euroopas 

mainitakse SL toetavaid riiklikke programme. Kombineeritud töökohad (akadeemilises asutuses ja 

ettevõttes) on alles hiljuti võetud kasutusele, kõige enam levinud Norras.  

Science Europe (2017) Liikmesorganisatsioonide 2014.-2015.a.küsitluse kaudu püüti saada ülevaadet 

EL riikides kasutatud toetusmeetmetest SL-le. SL iseenesest on harva tunnustatud teadlaste töö 

formaalsel hindamisel, mõnel pool arvestatakse küll SL tulemusi (nt patente, oskusteavet, ekspertiisi). 

Kokkuvõttes leiti, et SL mõju teadlaskarjäärile on raske hinnata. SL toetusmeetmetena võib veel 

mainida järgmisi: 

 Vitae – Researcher Professional Development (www.vitae.ac.uk) on Suurbritannias 

teadlaskarjääri arendamisele suunatud organisatsioon. Internetiportaal pakub teadlastele 

informatsiooni mitteakadeemilistest karjäärivõimalustest, mitmesuguseid koolitusi ja 

konsultatsioone, aga ka edulugude kirjeldusi. 

 Cheeky Scientist  (cheekyscientist.com) on info- ja treeninguplatvorm akadeemilistele 

töötajatele ja doktorantidele, kes soovivad liikuda mitte-akadeemilisele karjäärirajale.– info, 

toetusvõrgustik, heade kogemuste kirjeldus, koolitusmaterjalid, konsultatsioonid, seminarid 

jms  PhD omanikele, kes tahavad liikuda akadeemilisest maailmast mitte-akadeemilisse, 

kandideerida tööle ettevõtetes, arendada „kõrgepalgalist ja mõttekat mitte-akadeemilist 

karjääri“. Muuhulgas pakutakse teadlase MBA, s.o. teadlastele mõeldud juhtimise 

magistriõppe koolitusprogrammi (scientist MBA programm): MBA tasemel koolitus doktori- 

või järeldoktori faasis võimaldab ettevõtetes tööd alustada juhi tasandilt, mitte alustades 

madalaimalt tasemelt või nt võrdselt magistritega). 

 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) koostööprojektid noorte 

teadlaste koolitamiseks akadeemilise ja mitte-akadeemilise sektori koostöös.  

 SL lülitamine grantide saamise või akadeemilisele töökohale kandideerimise nõuetesse. Nii 

näiteks Saksamaa rakenduskõrgkoolides nõutakse professori kohale kandideerijatelt vähemalt 

3-aastast töökogemust erasektoris (European Commission ERA 2017). Kombineeritud osa-

ajalised töökohad eri asutustes, riikides või sektorites (nt Norras professorite tasemel) oleks 

üks võimalus. Kokkuvõttes soovitatakse kasutada mitmesuguseid SL toetusmeetmeid ning 

neid omavahel kombineerida.  

Euroopa Komisjoni (European Commission, EARCD 2013) ülevaates mainitakse SL takistustena kõige 

sagedamini järgmisi): (1) SL-i ei aktsepteerita ega tunnustata ülikoolide/uurimisasutuste poolt, (2) 

kasutatakse erinevaid töö hindamise mõõdikuid; (3) ettevõtlusepoolse huvi ja teadlikkuse vähesus; (4) 

organisatsioonikultuuride suur erinevus uurimisasutuste ja erasektori vahel; (5) erinevus palkades jt 

http://www.vitae.ac.uk/
https://cheekyscientist.com/
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tunnustamise viisides; (6) erasektori vähene panustamine teadusarendustegevusse või mittehuvitatus 

doktorikraadiga inimeste palkamisest; (7) doktorikraadi omanike vähene huvi ja motiveeritus SL-ks; (8) 

teadmatus karjäärivõimalustest mitteakadeemilise keskkonnas. Märgiti ka (9) piiranguid 

tööseadusandluses ning (10) väikeettevõtete piiratud ressursse sedalaadi koostööks.  

Tegelikult selgub, et mitmeteski riikides, kus puudub teadusmahukas ettevõtlussektor, ei hinnata 

tööandjate poolt PhD kraadi, eriti sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas (Vandevelde, 2014), nii 

ei saa öelda, et Eesti oleks siin kuidagi unikaalses olukorras.  

Euroopa Teadusfondi karjääriteede uurimuse (ESF 2015) raames läbi viidud fooksugrupi intervjuudes 

toodi esile kahte liiki barjääre SL-le: hoiakulisi ja struktuurseid. Arvatakse, et negatiivne suhtumine 

mitteakadeemilisse karjääri on paljuski tingitud teadmatusest, seda aitaks ületada parem karjääriõpe 

ja –konsultatsioon doktoriõpingute käigus. Tuleks teadvustada, et vaid väike osa doktorikraadi 

omanikke mahub akadeemilisele karjääriteele ning et mitteakadeemilises keskkonnas on erinevaid 

karjäärivõimalusi. Struktuurseteks ja institutsionaalseteks barjäärideks on teadlaste töö hindamise 

praktika, kus ülemääraselt on rõhutatud publikatsioonide osa ning vähem arvestatakse edukat 

(koos)tööd ettevõtetega. Vaja oleks doktoriõppe jooksul enam pöörata tähelepanu 

mitteakadeemilises keskkonnas vajalikele pädevustele ning kriitiliselt suhtuda praegu tavapärasesse 

praktikasse kasutada doktorantide ja järeldoktorantide odavat tööjõudu teadusprojektides.   

Ootused doktorikraadi omanike suhtes sõltuvad ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast. Kui 

suurettevõtted on võimelised ülal pidama eraldi uurimisüksusi, on nad eelkõige huvitatud 

doktorikraadi omaniku erialasest kompetentsusest ja loomingulisusest. Väikeettevõtted seevastu 

ootavad universaalsemaid „pehmeid“ üldpädevusi – võimet suhelda eri tüüpi klientidega, 

juhtimisoskusi jms.  

Uuritud ettevõtete T&A osakondades (vt Borrell-Damian, 2009) varieerus doktorikraadiga töötajate 

arv 20 ja 70% vahel. Mõnes kõrgtehnoloogilises ettevõttes oli välja töötatud  eraldi  karjääritee 

teadlastele, mis toimib paralleelselt tavapärasele juhikarjäärile. Karjääritee ettevõtetes algab tavaliselt 

teadlase positsioonilt ning vertikaalse mobiilsuse korral liigub edasi juhtivatele positsioonidele või 

horisontaalse mobiilsuse korral toimub liikumine teisele erialale. Keskmiselt 20% doktorikraadi 

omanikest, kes alustasid teadlasena, on 5-10 aasta järel tõusnud projektijuhi kohale.  Suurettevõtete 

karjääripoliitikad on suunatud sellele, et hoida parimaid ning pakkuda neile sellist karjääriteed, mis 

sobib nende oskuste ja eelistustega – nii saab valida kas teadlase või (projekti)juhi karjääriteid, mis on 

võrdselt väärtustatud. Vähese hierarhiaga organisatsioonides võib edutamine toimuda nähtamatult, 

nt töö rikastamise või funktsionaalse paindlikkuse lisamise kaudu – samal positsioonil töötades 

usaldatakse keerukamaid ja vastutusrikkamaid ülesandeid.  Eristuski neli teadlaste ettevõtetesse 

värbamise tüüpi: 

A1 – tippspetsialistid palgatakse pikaajalise karjääri tegemise võimalusega ettevõttesse, kus on 

olemas tugev teadlasgrupp 

A2 – doktorikraadiga inimesi värvatakse siis, kui ametikoht vabaneb, neil on ettevõttes edasise 

karjääri võimalus 

A3 – doktorikraadiga inimene värvatakse vabanenud ametikohale, ent edasise karjääri 

võimalust antud ettevõttes ei ole 

A4 – ettevõte võtab tööle peamiselt magistreid ja insenere, doktorikraadiga inimesi 

eelistamata. Tööle võetutel on edasise karjääri võimalus ettevõttes.  
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Ettevõttele vajalike kogemuste, teadmiste ja oskustega spetsialistide saamiseks kasutati toetusi 

doktoriõpinguteks ja järeldoktornatuuriks (industrial post-doc). Teadusmahukad ettevõtted kasutavad 

üha sagedamini oma töötajate ajutist lähetamist ülikoolidesse ja ülikooli töötajate ajutist töötamist 

ettevõtetes. Kraadiüliõpilasi, kes on ettevõttes praktikal, käsitatakse sageli kui potentsiaalseid 

töötajaid.  Teadvustati küll ülekantavate oskuste tähtust, kuid oldi erimeelt selles osas, kas neid peab 

õpetama just doktoriõpingute käigus. VKE esindajad rõhutasid, et nad vajavad töötajadi, kes juba 

värbamise ajal omavad nii erialaseid kui pehmeid (nt suhtlemis) oskusi. Suurettevõtted on valmis tööle 

võetud spetsialiste ise treenima vajalikus suunas, tööle võtmisel vajavad nad eelkõige erialaselt 

pädevaid inimesi. Tööandjad ei teadvusta kõiki doktoriõpingute käigus implitsiitselt omandatud 

pädevusi – nt. hea kohanemisvõime, oskus tegelda keerukate probleemidega, kogemus 

rahvusvahelises keskkonnas töötamisest, jms. Sedalaadi pädevuste teadvustamine ühiskonnas aitaks 

kaasa doktorikraadi prestiiži tõusule ning kraadiomanike töövõimalustele väljaspool akadeemilist 

sfääri.  

1.6 Teaduse institutsionaalsest süsteemist väljumine 

Eestis osutatud probleemid on teadlaskonna vananemine, ametipositsioonide kinnihoidmine eakate 

teadlaste poolt, takistades noorte sisenemist – kokkuvõtlikult võiks seda näha kui institutsioonipoolset 

vaadet, mis ei kajasta küpse teadlase positsiooni. 

Vadi jt (2015) on eristanud redeli- ja sahtli-tüüpi karjäärisüsteeme, kusjuures ametipositsiooni 

kinnihoidmise probleem on omane ainult sahtlite-tüüpi süsteemile, kus töökohtade hulk on piiratud.  

Intervjuu-uuringutes  on ilmnenud noorte teadlaste vaatepunkt, kes tajuvad, et seeniorprofessorid on 

kohati noorte karjääritõusu takistavaks teguriks.  

Seeniorteadlaste uuringuid Eestis ei ole seni tehtud. Kindsiko et al (2017) uuring käsitles teiste kõrval 

küll ka küpses staatuses teadlasi, kuid et uuringu fookus ei olnud sellel teemal ning intervjueeritud ise 

omal algatusel enamasti karjääriteelt väljumist ei tõstatanud, ei pälvinud see teema tähelepanu. Lisaks 

tuleb arvestada, et valdkonniti on doktorikraadi kaitsmise keskmine vanus, aga ka ülemine vanus nii 

kohortide lõikes kui tervikuna väga erinev. Elukestva õppe ideoloogia ning seejuures täiend- ja 

ümberõppe võimaluste tingimustes (mis sekundeerib nooremate kohortide arvukuse kahanemisele) 

on ka edaspidi mõeldav, et pärast doktorikraadi kaitsmist võibki ka akadeemiale pühendunud teadlase 

või õppejõu karjääritee jääda võrdlemisi lühikeseks. See tõstatab karjäärimudeli seisukohalt tervikuna, 

samuti aga ka teadussüsteemist väljumise seisukohalt rea uusi probleeme.  

Maailmas kasutatakse erinevaid akadeemilisest karjäärist väljumise mehhanisme. Sätestatud eapiir 

pensioneerumiseks on enamikes Euroopa riikides - Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias, Rootsis, 

Hispaanias, viimasel ajal ka Inglismaal (nt Oxfordi ülikoolis alates 2017.a. 67 aastat). Seejuures on 

võimalik taotleda ajutist pikendust mõneks aastaks või üle minna osa-ajalisele tööle. 

Eristatud on määratud pensioniaja positiivseid ja negatiivseid külgi teadlase seisukohalt. Fikseeritud 

pensionile jäämise aeg ei võimalda eriti laboriteadustes realiseerida kõiki oma teaduslikke kavatsusi 

(Scudellari, 2015), ent positiivse küljena tuuakse välja ennustatavuse karjääritee planeerimisel 

(Goldstein, 2014). Tegusate teadlaste pensioneerumise võimalikud negatiivsed küljed ülikooli 

seisukohalt: tippteadlaste pensioneerumine võib jätta nende juhitud laborid rahata, teadussuunad 

hääbuda, doktorandid jääda juhendajata. Samas on teadlastel välja kujunenud mitmeid strateegiad 

teadlasaktiivsuse säilitamiseks pärast kohustuslikku pensioneerumist: (1) geograafiline mobiilsus - 
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emigreerumine (nt Saksamaalt USA-sse), (2) sektoritevaheline mobiilsus - tööle minek ettevõtlusse,  

erakõrgkoolidesse;   (3) teadustöö jätkamine ilma palgata, osakoormusega või grandirahadega. 

Pühendumine ühiskondlikule teadusorganisatsioonilisele tegevusele, mentorlusele, 

konsultatsioonidele jms võimaldab kõrges eas jätkata oma teadlaspotentsiaali realiseerimist ja pooleli 

olevate tööde lõpule viimist (Scudellari, 2015).   

Pensioneerumise eapiiri ei ole USA-s, Kanadas – tenuuriga professorid saavad ise valida, millal 

pensionile jääda. Küsitlusuurimus USA üle 60-aastaste õppejõudude seas (Selingo, 2013) tõi esile 

valdava tendentsi: vaid 15% tahaksid pensioneeruda umbes 65-aastaselt,  enamus küsitletuid oli 

kindel, et töötavad ka pärast 65-aastaseks saamist. Seejuures vaid 43% märkis, et sissetuleku suuruse 

säilitamine on peamine motiiv eakana töötamiseks, seevastu 83% vastajatest märgib olulise tegurina 

töörõõmu ja rahulolu tööst, samuti on oluline kontaktide hoidmine ülikooliga.  

Pensioneerumine on seotud kahte liiki eksistentsiaalsete probleemidega: (1) sissetulekute vähenemise 

ja (2) kontaktide säilitamisega oma kodu-ülikooliga. Kui ei ole kohustuslikku pensioni-iga ja pensionid 

on madalad, siis on raske teadlasi motiveerida töötamist lõpetama, et teha ruumi noortele. USA-s 

tippteadlastel on väga hea pension, mistõttu sealses süsteemis on pigem mõnikord vaja motiveerida 

teadlasi töötama ka kõrges eas.  Mitmed ülikoolid säilitavad sotsiaalmeedia, teatud ürituste, 

programmide või keskuste kaudu sidemeid oma pensioneerunud teadlastega, võimaldatakse kasutada 

kabinette, raamatukogusid jm ülikooli ressursse, sel viisil julgustades seeniore osalema akadeemilises 

elus ka pensionil olles (Selingo, 2013). Seega võiks viise kontaktide säilitamiseks olema senisest enam 

ja neid tuleks leidlikumalt kasutada. 

Intervjuu-uurimus pensionieelikutest teadlastega Inglismaal tõi välja, et inimeste pensioneerumisega 

seotud eelistused ja kogemused  on mitmekesised (Davies & Jenkins, 2013), seejuures eristati 5 gruppi 

suhtumises eelolevasse pensioneerumisse: (1) järsud katkestajad näevad pensioneerumist 

kergendustundega kui  tööst vabanemist, sellal kui (2) oportunistid ja jätkavad teadlased kasutavad 

pensioneerumist selleks, et uuesti läbi rääkida oma töösuhet, (3) tõrkujate jaoks tähendab 

pensioneerumine olulise identiteedi kaotust, (4) vältijad aga ei taha mõelda pensioneerumisele. 

Töötamist soovivad jätkata teadlased, kellel on suurem erialane ja sotsiaalne kapital. Autorid osutavad 

sellele, et organisatsioonid peaksid välja töötama paindlikud pensionile mineku meetmed. 

Ealised stereotüübid, eri vanuses teadlaste rollid, teadustöö kvantiteet ja kvaliteet  erinevad suuresti 

erinevates teadusvaldkondades (seda on sedastanud juba nt Zuckerman & Merton, 1973), seetõttu ei 

ole pädevad argumendid kindla pensioneerumise ea poolt, mis apelleerivad eakate teadlaste üldisele 

produktiivsuse langusele.  Põlvkondadevahelise solidaarsuse argument on pädevam ning sotsiaalselt 

vastuvõetavam: ühelt poolt seenioride lahkumine, et vabastada tee noortele, teiselt poolt – 

mitmesuguste mitteformaalsete ja formaalsete sidemete säilitamine seeniorteadlastega, nende jätkuv 

kohtlemine akadeemilise pere liikmetena (Scudellari, 2015). 

Kui kõne all on riikidevaheline akadeemiline mobiilsus, tekib aga ka küsimus, kuidas tagada õiglane 

pension geograafiliselt mobiilse teadlaskarjääri järel? Hiljuti loodud üle-euroopaline pensionifond 

teadlastele (vt www.resaver.eu)  loob tegeliku avatud tööturu teadlastele Euroopas, võimaldab 

mobiilsust (fondi kogutud 2. ja 3.pensionisammas liiguvad koos teadlasega). Resaver Consortium 

(2014) on avatud kõigile teadustööd tegevatele institutsioonidele, hetkel on üle 200 liikme 10-st riigist. 

Töölepinguga teadlastel on võimalik teha sissemakseid nn. teise (tööandja) pensionisambasse alates 

2016. aastast. Loomisel on ka kindlustusfond (Resaver Insurance) nende teadlaste jaoks, kellel ei ole 

http://www.resaver.eu/
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enam või pole üldse olnud kindlale töösuhtele omast töölepingut. Eesti avalike ülikoolide liitumiseks 

selle konsortsiumiga on vaja muuta seadust. 
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2 EMPIIRILISE UURINGU METOODIKA 

2.1 Uuringu disain: doktorikraadi omandanute intervjuud 

Uuringu eesmärgiks on selgitada sektoritevaheliselt mobiilsete ja rahvusvahelise taustaga 

doktorikraadiga inimeste kogemusi ja vaateid teadlaskarjääri küsimustes, sihiga analüüsida 

sektoritevahelise liikumise potentsiaali Eesti teadlaskonna jaoks. Lisaks soovisime avada Eesti 

tööandjate (nii avaliku sektori kui erasektori organisatsioonide) esindajate seisukohti seoses 

doktorikraadiga inimeste värbamisega ning teaduspõhise arendustegevusega.  

Antud empiirilise analüüsi tulemusi tuleb vaadata koos Tartu töörühma läbiviidud teadlaskarjääride 

analüüsiga Eestis doktorikraadi kaitsnud inimeste tööteede põhjal (vt Kindsiko jt 2017). Siinses 

aruandes on käsitletud doktorikraadi omandanute lisavalimit, et nende kogemusi ja arvamusi 

mõtestada nende erinevast taustast tulenevalt. Seejuures keskendub siinne analüüs iseäranis 

sektoritevahelisele mobiilsusele ning rahvusvahelistele karjääridele, pöörates erilist tähelepanu 

seisukohtade sooliselt tasakaalustatud analüüsile. 

Intervjuukava esimese variandi koostasid Maaris Raudsepp, Triin Roosalu, Kadri Aavik ja Cerlin Pesti 

arvestusega, et seda on võimalik ühildada Tartu ülikooli töörühma intervjuudega. Esimese 

katseintervjuu lühimemo põhjal on intervjuukava kohandatud: muudeti pisut blokkide järjekorda; 

muudeti kavas olevaid intervjuuküsimusi vähem detailseks ja struktureerituks.  

Intervjuude valimiraami moodustas Triin Roosalu ETISe põhjal, tehes päringuid  mittetraditsiooniliste 

karjääriteedega CVde seas vastavalt doktoritöö kaitsmise aastale (2000, 2005 või 2010). Valiku 

tegemisel peeti silmas (1) soolist tasakaalustatust ja (2) valdkondlikku mitmekesisust, valides (3) mujal 

doktoritöö kaitsnud teadlased; (4) väljapool ülikoole tegevad teadlased; (5) võõrapärase nimekujuga 

teadlased. 

Valimiraamis oli kokku 56 doktorit (2000 – 16, sh 6 naist; 2005 – 19, sh 7 naist; 2010 – 21, sh 10 naist), 

kellest 37 doktoriga võeti uuringu kontekstis ühendust. Neist kolmandik (kokku 13) ei vastanud 

kontaktisoovile; kahe puhul selgus, et nad ei sobinud meie valimisse: ühel juhul ei kajastanud ETISes 

leiduv info doktorikraadi omandamise aega piisavalt täpselt (nt kui välisülikoolis on õpingud lõppenud 

varem kui on tegelikult kaitstud doktoritöö), teisel juhul oli selle uuringu raames neid juba eelnevalt 

intervjueeritud; neli keeldus intervjuust erinevatel põhjustel: viidates ajapuudusele; ei soovinud 

uuringus osaleda, sest on olnud sunnitud teadustöölt lahkuma ja peab teadlaskarjääri teema 

arutelmist vastuvõetamatuks; või keeldudes muudel isiklikel põhjustel. Võime oletada, et 13 doktori 

seas, kes meie pöördumisele ei vastanud, kordusid pigem sarnased motiivid, ehkki mõistagi võis osa 

puhul probleemiks olla kontaktandmete muutumine. Seepärast võib arvata, et meie analüüs kajastab 

millegi poolest spetsiifilist sihtgruppi, ja võib oletada, et pigem on järjekindlamalt kajastamata nende 

inimeste seisukoht, kes ei seosta end teadusega või siis ei seosta oma tööteed karjääriga sihikindla või 

ka juhusliku ülespoole liikumisega karjääriredeli astmetel.  

Lõpliku valimi moodustasid 18 doktorikraadiga inimest, kes kaitsesid kraadi aastatel 2000, 2005 ja 2010 

kas Eestis või mõnes välisülikoolis (vrdl: TÜ valimis on kokku 67 intervjuud, ja kui need valimid 

kombineerida, on süvaanalüüs võimalik teha 85 doktorikraadiga inimese kogemuste najal). Selles 

lisavalimis on üksteist doktorikraadiga meest ja seitse naist, kes esindavad Frascati 6 valdkonnast 5. 

Üksteist on kaitsnud oma doktorikraadi väljapool Eestit, enamikel intervjueeritutel on erineva 
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pikkusega välisülikoolis õppimise või töötamise kogemus (üldjuhul Lääne ja Põhjala ülikoolid), 

seejuures valimis on inimesi, kelle senine teaduskarjäär on peamiselt kulgenud välismaal ning mitmeid, 

kes on veetnud osa doktorantuurist või järeldoktorantuuri välisülikoolis. Välisülikoolides doktorikraadi 

kaitsnute ja seejärel Eestisse tööle asunute seas oli nii Eesti päritolu inimesi kui välismaalasi.  

Ka nende 18 doktori puhul, kellega intervjuu läbi viisime, esines mitmel korral seisukoht, et end ei 

peetud selle teema puhul oluliseks sihtgrupiks: näiteks identifitseerib ülikoolis töötav doktor end 

pigem õppejõuna kui teadlasena (kas olude sunnil või oma eelistuste kohaselt) ja seepärast ei kõneta 

teda teadlaskarjääre analüüsiv uuring; või ei seosta akadeemiast väljapool töötav doktor end üldse 

teadlaskarjääriga. Seda arvestades võib juba etteruttavalt teha järelduse, et nii uuringutulemuste 

kommunikeerimisel kui teadlaskarjäärist ja karjäärimudelitest rääkides on oluline alati täpsustada, 

mida silmas peetakse, ja võimalusel teha seda maksimaalselt kaasavalt, et kõik sihtgruppi kuuluvad – 

teiste seas ka nn rakendusteadlased kui akadeemiliste teadlaste reserv – end ära tunneksid. Samuti 

muutub oluliseks küsimus, millal on õigustatud  käsitleda väljapool ülikoole ja akadeemiat töötavaid 

doktoreid kui ajutiselt akadeemiast eemalolijaid või sektoritevahelise mobiilsuse harrastajaid. See 

küsimus on iseäranis oluline nende doktorite puhul, kes ongi õppinud praktilisemas, nt 

tööstusdoktorantuuri meenutavas õppes, kes on õppima asunud juba konkreetse tööandja 

stipendiaadina ja kelle õpingute vältel on side väljapool akadeemiat toimetava tööandjaga olnud 

määrav – kuivõrd nad ei pruukinud ka oma doktorantuuri tajuda kui akadeemilise karjääri algust. 

Põhimõtteliselt on tegemist tähtsa teemaga, kuid et nii nende doktorite enda ootused kui ühiskonna 

sh tööandjate ootused nende rakendumise osas võivadki olla teistsugused, siis tekib nende puhul 

pigem küsimus, kas ja kuidas võiks akadeemia taotleda nende kogemuse kasutamist kas siis 

kõrgharidusõppe läbiviimisel või ka teadusprojektides. Seda tasuks käsitleda lahus individuaalse 

karjääri planeerimise perspektiivist, mispuhul akadeemiline teadlaskarjäär ei pruugi selle sihtgrupi 

seisukohalt kõnetada.  

Järgnev tabel annab ülevaate uurimuses osalejatest vastavalt doktorikraadi kaitsmise riigile (Eesti või 

muu), doktorikraadi omandamise valdkonnale (Frascati jaotuse järgi) ning sellele, kas intervjueeritu 

puhul oli tegemist akadeemias kulgenud karjääriteega või pigem kombineeritud karjääriteega. 

Karjääriteede kombineerijatena käsitleme nii neid, kes on varem olnud seotud akadeemiaväliste 

töödega ja nüüd on akadeemias (tagasi); neid, kes on põhikoormusega akadeemiast väljas, kuid on 

(olnud) seotud ka akadeemiaga; ning neid, kes on põhikoormusega küll akadeemias, kuid mingil määral 

(olnud) tegevad ka mujal. 

Tabel 3. Valimisse kuulunud doktorid karjääritee, soo, kraadikaitsmise koha, PhD eriala valdkonna 

järgi 

Akadeemiline või  

kombineeritud karjäär 

Pseudo-

nüüm 

PhD 

Eestist 

Valdkond 

Akadeemiline 

 

Ellen Jah interdistsiplinaarne 

Minna Ei humanitaarteadused 

Lea Ei loodusteadused 

Kertu Ei loodusteadused 

Ivar Ei meditsiin 

Henry Ei loodusteadused 

Markus Ei interdistsiplinaarne 

Rene Ei loodus- ja reaalteadused 
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Akadeemiline või  

kombineeritud karjäär 

Pseudo-

nüüm 

PhD 

Eestist 

Valdkond 

Kombi-

neeritud 

akadeemiline ja 

mitteakadeemiline samas 

asutuses 

Ragnar Ei IT ja tehnoloogia 

Hanna Ei sotsiaalteadused 

praegu akadeemias, 

kogemus ka mujal 

Mai Ei loodusteadused 

Märt Jah reaalteadused 

Jaagup Jah reaalteadused 

Andres Jah loodus- ja reaalteadused 

praegu mujal, seotud ka 

akadeemiaga 

Viktor Jah IT ja tehnoloogia 

Alvar Jah IT ja tehnoloogia 

Robert Jah IT ja tehnoloogia 

Leena Jah humanitaarteadused 

 

Kogu valimi iseloomustuseks on veel oluline välja tuua, et Eestis doktorikraadi kaitsnud (kokku 

kaheksa) lülitasime valimisse põhiliselt siis, kui nad olid intervjuu hetkel hõivatud akadeemiast või 

Eestist väljapool. Välismaal doktorikraadi kaitsnute seas (kokku üksteist) on viis sündinud välismaal ja 

kuus sündinud Eestis, seejuures lülitati valimisse Lääne-Euroopa ülikoolides doktorikraadi kaitsnud. 

Viimaste puhul võib eeldada hõlpsamat akadeemilist ja õpingutega seotud mobiilsust, kuid tekib 

küsimus, mis motiveeris Eestisse tulema: eeldatavasti ei ole tavapäraselt Eesti ülikoolides pakutavad 

töötingimused Lääne-Euroopa vaates jaoks sotsiaalse garantiina piisavalt atraktiivsed. 

Doktorikraadi kaitsmise vanus oli kõigi intervjueeritute lõikes keskmiselt 32,7 aastat (noorimana 

doktorikraadi pälvinu vanus jäi alla 30 aasta), seejuures keskmine vanus ega ka noorim vanus ei 

erinenud suuresti ka kohortide lõikes. Kui reeglina on humanitaar- ja sotsiaalteaduste alal 

doktorikraadi kaitsjad pigem keskmiselt vanemad, siis antud spetsiifilise alavalimi puhul see täielikult 

ei kehti. See võib seletada ka asjaolu, miks välismaal (pisut hilisemas vanuses) doktorikraadi pälvinud 

otsustavad akadeemilisse tegevusse lülituda just Eestis. Teisalt, ka reaal- ja loodusteaduste valdkonnas 

keskmisest hiljem doktorikraadi saanute osas võib eeldada, et nad ongi pigem orienteeritud vähem 

traditsioonilistele akadeemilistele karjääriteedele. Seega, rääkides geograafiliselt ja rahvusvahelisest 

mobiilsetest ning sektoriti mobiilsetest doktoritest, sh akadeemiliselt Eesti ülikoolides väga edukalt 

tegevatest ja tunnustatutest, on hea teadvustada nende karjääriteede variatiivsust isegi valdkonna 

sees. 

Intervjuud leppisid kokku ja viisid 2017. aasta kevadel läbi Kadri Aavik (TLÜ) ja Cerlin Pesti (TTÜ), 

lindistused transkribeeris Maria Antons-Valner. Intervjuude pikkuseks kujunes keskmiselt 54 minutit 

(vahemikus 32…106 minutit).  

Analüüsimisel kasutati kvalitatiivse teemaanalüüsi meetodit, analüüsi koostasid Kadri Aavik, Maaris 

Raudsepp ja Triin Roosalu (kõik TLÜ). TÜ aruandes (Kindsiko jt., 2017), mis keskendus enim korduvate 

karjäärimustrite esiletoomisele eri valdkondades ning peamistele karjääriteid mõjutavatele teguritele, 

paistab silma oluliste tegurite suur sarnasus erinevates teadusvaldkondades. Tugev meeskond ja 

soodne sotsiaalne kliima on olulised teadlaskarjääri soodustavad tegurid, ning Eesti teadussüsteemi 

hetkeseis – rahastuse projektipõhisus ja ülitihe konkurents – on oluline negatiivne tegur teadlaskarjääri 

kõigil astmetel. Kõigi erialade doktorid märkisid, et Eestis on doktorikraad väärtustatud vaid 

akadeemilises keskkonnas, seevastu välismaal on see väärtustatud ka väljaspool ülikoole. Korduvaks 

teemaks on Eesti ettevõtete juhtide kartused ja eelarvamused doktorikraadi suhtes, ning akadeemilise 



38 
 

ja mitteakadeemilise tööturu mõõdikute kokkusobimatus, mis takistab sektoritevahelist mobiilsust. 

Meditsiini valdkond eristub teistest oma praktikale suunatud spetsiifika poolest. Tehnika- ja 

sotsiaalteaduste valdkonnas rõhutati vajadust motiveerida tugevaid doktoreid ülikoolidesse jääma 

(mitteakadeemiliste töökohtade suurema atraktiivsuse kontekstis). Humanitaarvaldkonna doktorid 

märkisid valdkondade erinevat väärtustamist Eesti teadusruumis ning hindasid seda ebaõiglaseks.  

Käesolev uuringu lisavalimi analüüs, mille aluseks on välismaal doktorikraadi kaitsnute või väljapool 

akadeemilisi ametikohti end teostavate doktorite kogemus, ei keskendu enam valdkondadevaheliste 

erinevuste või sarnasuste otsimisele, vaid seab eesmärgiks spetsiifiliste alavalimite kogemuste najal 

nähtuse mitmekülgsema avamise. Siinse analüüsi fookus on lähemalt järgmistel teemadel: 

1) Teadlaskarjääri kulgemise narratiiv tervikuna 

2) Sooaspekt teadlaskarjääris 

3) Eesti teadussüsteemi võrdlus välisülikoolidega, pidades silmas geograafilise mobiilsuse 

tähtsustamist (ja nõuet) 

4) Sektoritevaheline mobiilsus, selle võimalused, motiivid, hinnangud võrdlevas perspektiivis 

5) Arusaamad doktorikraadi väärtusest väljaspool akadeemiat laiemas plaanis 

2.2 Uuringu disain: väljapool akadeemiat tegutsevate tööandjate intervjuud  

Tööandjate uuringuosa eesmärgiks oli lähemalt avada doktorikraadi eeldavate teadustöö sisuga 

ametikohtade loomist nende organisatsioonides. Ühtlasi seati eesmärgiks selgitada, milline on 

teadlase kuvand tööandjate seas ning kuidas näevad tööandjad vajadust ja võimalusi teadlaskarjääri 

Eestis ümber mõtestada. Interjvuukava koostasid Triin Roosalu ja Cerlin Pesti ning seejuures peeti 

silmas nii spetsiifiliselt tööandjate vaatega haakuvat küsimusepüstitust kui doktorite intervjuudes 

varem selgunud asjaolusid.  

Tööandjate intervjuude puhul ei olnud valimi printsiibiks kvantitatiivne esinduslikkus, vaid teoreetiline 

mitmekesisus ja kvalitatiivne küllastumine nendes dimensioonides, mis on selle uuringuosa fookuses. 

Et eelkõige on uuringu küsimusepüstitutses oluline sektoritevaheline liikumine, otsustati jaotati eri 

tüüpi organisatsioonid ja ettevõtted järgmiselt:  

 kõrgharidus- ja teadusasutused; 

 muu kasumittaotlev st ärisektor (sh avaliku sektori ettevõtted) 

 muu valitsemissektor ehk avalik sektor 

 muu valitsusväline ehk mittetulundussektor  

Valimi koostamisel oli kavas kaasata kõigi tüüpide organisatsioonide esindajad, v.a. kõrgharidus- ja 

teadusasutused - viimaste puhul kasutati teisi võimalusi andmekogumiseks, nt ekspertarutelu, 

ekspertarvamus, jms (vt Soomere jt., 2018). Teine oluline printsiip oli arvestada, et valimisse kuuluks 

erinevate erialade doktorikraadiga teadlaste potentsiaalseid värbajaid. Eristasime lihtsuse huvides neli 

peamist valdkonda: socialia, humaniora, realia, medicina. Kolmas printsiip tuleneb uuringu fookusest 

just teaduse tegemisega seotud töökohtade loomisele ja doktorikraadiga inimeste värbamisele. 

Põhimõtteliselt langevad kõik tööandjad vastavalt doktorikraadiga inimeste värbamisele ja 

doktorikraadi eeldavate ametikohtade olemasolule ühte nendest neljast tüübist:  

A. Asutused, kus on doktorikraadi nõudega ametikohad ja neile värvatud doktorikraadiga 
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inimesed 

B. Asutused, kus ei ole doktorikraadi nõudega ametikohti, kuid on doktorikraadiga inimesed  

C. Asutused, kus on doktorikraadi nõudega ametikohad, kuid ei ole doktorikraadiga inimesi 

D. Asutused, kus ei ole hetkel doktorikraadi nõudega ametikohti ega inimesi 

Selle järgi on asutused A ja C sellised, mis eeldatavasti on orienteeritud muude ülesannete kõrval ka 

teadus-arendustööle, ja asutused A ning B sellised, kes juba praegu nö juhivad teadlaste karjääre, olles 

värvanud ja hoides doktorkraadiga inimesi. Siinse uuringu ülesanne on selgitada nende asutuste 

vajadused ja soovitused seoses teaduskarjääri mudelitega, aga samuti täpsustada asutuste C ja D vaade 

selles osas, mis tingimustel nad värbaksid doktorikraadiga inimesi, ja asutuse D seisukohta selles osas, 

mispärast nad ei tegele ise teadusarendustööga. Valimi moodustamisel polnud antud juhul oluline see, 

kui palju on eri tüüpi organisatsioone Eestis või mis tüüpi tööandjad värbavad kui suurt osa 

teadlaskonnast. Pigem oli eesmärk saavutada see, et oma kogemusi ja vaatenurki jagaksid lisaks 

asutustele D (mis on varasemate uuringute seisukohalt Eestis enamuses, st nende tõenäosus pääseda 

valimisse oleks teistest tööandjatest suurem) ka asutused A, B ja C. Selleks on täiendavalt valimi 

moodustamisel arvestatud seda, millistes organisatsioonides-asutustes töötavad ETISe andmetel 

2000, 2005 ja 2010 aastatel doktorikraadi saanud inimesed; sellised asutused võivad olla kas A või B 

tüüpi, ning intervjuus selgub, kas doktorikraadiga inimene ka töötab doktorikraadi eeldaval ametikohal 

(st, kas asutus on A või B tüüpi).  

Eelnevast tulenevalt oli teoreetiliselt motiveeritud valimi struktuur kolmedimensiooniline, hõlmates 

(1) organisatsiooni omandivormi; (2) teadusvaldkonna, mille osas organisatsioon tööandjaks võiks 

sobida; ja (3) senise kogemuse teadusarendustegevuse elluviimisel ja doktorite karjääride juhtimisel.  

Valimisse sattunud tööandjate esindajatega kontakti luues selgus, et rühmaintervjuude asemel oldi 

pigem valmis individuaalintervjuuks, seetõttu osutus otstarbekaks viia uuring läbi 

individuaalintervjuudena. Uuringus hõlmatud valimi suuruseks kujunes 17 organisatsiooni järgmiselt: 

1) Ärisektor – 9 organisatsiooni (sh 1 personalivahendusettevõte, käsitleti ka valdkonna eksperdina),  

2) Avalik sektor – 7 organisatsiooni  

3) Muu mittetulundussektor – 1 tööandjate esindusorganisatsioon 

 

Tabel 4. Väljapool kõrgharidussüsteemi toimivate tööandjate uuringu valimi jaotus värvatavate 

doktorite võimalike valdkondade lõikes (Frascati klassifikatsiooni järgi) 

 
Frascati klassifikatsioon 

Socialia - 5 Humaniora - 6 Realia - 1+2+4 Medicina - 3 

Organisatsioone  
171 3 13 2 

1 kõigis organisatsioonides on socialia väljaõpet eeldavaid ametikohti, kuhu võiks värvata 

doktorikraadiga spetsialiste 
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Frascati manuaali klassifikatsioon: 1-Loodusteadused 

 2-Tehnika ja tehnoloogia 

 3-Arsti- ja terviseteadused 

 4-Põllumajandusteadused ja veterinaaria 

 5-Sotsiaalteadused 

 6-Humanitaarteadused ja kunstid 

 

Intervjuud tööandjate esindajatega korraldas ja viis 2017. aasta I poolel läbi Cerlin Pesti (TTÜ) ning 

need transkribeeris Maria Antons-Valner. Intervjuude analüüsil kasutati kvalitatiivset teemaanalüüsi. 

Analüüsi koostasid Maaris Raudsepp ja Triin Roosalu (TLÜ). 
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3 ANALÜÜSITULEMUSED: DOKTORIKRAADI OMANIKE KOGEMUSED 
JA VAATED 

3.1 Teadlaskarjääri kulgemise narratiiv 

Teadlaste hoiakud ja arvamused konkreetsete teemade lõikes olid küll uuringu fookuses, ent nende 

kõrval on teadlaskarjääri mudeli kontekstis oluline pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas teadlased 

räägivad oma karjääri kulgemisest, sh karjääri planeerimisest. Kuidas jõutakse teadlaskarjääris 

kõrgemale astmele? Millistel kaalutlustel tehakse otsus liikuda teise sektorisse või teadusesse tagasi? 

Kuidas sünnib otsus minna välisülikooli või Eesti ülikooli naasta? Lisaks Tartu töörühma analüüsis 

(Kindsiko jt., 2017) väljatoodud põhjustele (eelkõige tugev meeskond ja soodne kliima kõige laiemas 

mõttes) ning allpool siinse analüüsi najal ilmnenud aspektidele selgus teadlaskarjääri kulgemise ja 

otsustavate võtmefaaside kirjeldustest, et suuresti ei olnud teadlaskarjääri alustamise (doktorantuuri 

suundumise puhul) tegu kindla sooviga valida just teaduskarjäär. Pigem kirjeldati seda sammu kui 

teadusesse „sattumist”.  

Vastuseis karjääri planeerimise ideele kui sellisele ja kas teadvustamatu karjäärikulgemine või 

vähemasti hirm paista karjäärile orienteerituna, on varasemalt leidnud Eesti tingimustes kinnitust 

edukate meesjuhtide (vt Aavik, 2015) ja ka edukate naisjuhtide (vt Jõgi, 2016) puhul. Vajadus mitte 

näha (või mitte näidata välja) karjäärikujundamist kui teadlikku tööd on hästi kooskõlas ideega 

teadlasest kui lihtsalt teadmisest ja teadusetegemisest huvitatud isikust. Teisalt jätab see mulje, et kõik 

teadlasteel toimuv on juhuslik, lihtne, vääritud ja järelikult teistele väärilistele samavõrd kättesaadav, 

ja nii ei ole alust isegi vaagida karjäärimehhanismi loogikat või selle õiglust. See on aga problemaatiline, 

osutades strateegilisele privileegipimedusele. 

Doktorantuuri astumise põhjustena toodi välja magistriõpingute aegne tihe seotus juhendaja teema ja 

uurimisgrupiga, mis võimaldas samal teemal uurimistööga jätkata. Edasisteks võtmepunktideks 

teadlaskarjääris olid doktorantuuri lõpetamine ja järeldoktorantuuri astumine ning selle lõpetamine. 

Nendes punktides tuli mitmel kaaluda ja vaagida võimalusi selles osas, kas jääda edasi 

ülikooli/Eestisse/välismaale. 

Kõige olulisema põhjusena otsuse taga naasta Eestisse ning ka edasise karjääriteekonna puhul nimetati 

hea pakkumise saamist. Seejuures aga viidati  aspektidele, mis on tegelikult tihti väga määrava 

tähtsusega tööpakkumise saamisel: varasem koostöö, sotsiaalsed võrgustikud ja tutvused, kogemus. 

Samas on selline pakkumise saamine – ilma seda küsimata – iseenesest võimalus (ka intervjuu käigus) 

oma taset ja konkurentsivõimet kommunikeerida, pööramata eraldi tähelepanu pakkumise eelduseks 

olevale tööle, mida doktorant ise tegi.  

Mingile edasisele olulisele karjäärietapile jõudmist mõtestati enamasti õnne või juhusena. 

Märksõnad „juhus”, „õnn” ja „hea pakkumine” viitavad karjääriteekondade vähesele planeeritusele 

ning teadlaste karjäärialasele ebakindlusele. Teisalt on kõnekas ka karjääriteekondade selliselt 

mõtestamine teadlaste poolt. 
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3.2 Sooaspekt teadlaskarjääris 

Analüüsisime teadlaste arvamusi selles osas, kas sooaspekt on akadeemilisel karjääriteekonnal ja 

teadustöös oluline, nii nende endi kogemuste põhjal kui ka hinnangute näol üldisele olukorrale. 

Mitmed kaasaegsed peamiselt Lääneriikidest pärit uurimused on pööranud tähelepanu sooaspektile 

teadlaskarjääride kontekstis. On leitud, et teadlastele kehtivad näiliselt sooneutraalsed nõuded on 

implitsiitselt soolistatud. Näiteks kehtib ülikoolide töökorralduse puhul vaikimisi eeldus, et ideaalne 

teadlane on teiste teadlastega konkureeriv indiviid, kellel puuduvad ülikoolivälised kohustused (Lynch, 

2010). On leitud, et akadeemilise töö süvenev prekaarsus on soolistatud, mõjutades negatiivselt 

eelkõige naissoost akadeemilisi töötajaid (Garforth ja Cěrvinkova,́ 2009: 182). Soolisel segregatsioonil 

ja soostereotüüpidel teaduses on ebasoodne mõju naisteadlaste karjääridele (Lõhkivi, 2015).  

Arvuliselt töötab Eesti ülikoolides akadeemilistel ametikohtadel pea võrdne arv naisi ja mehi: Eesti 

ülikoolide akadeemilisest personalist moodustavad naised 47,2 % (Raudvere, 2016a: 2). Samas esineb 

meie ülikoolides märkimisväärne vertikaalne ja horisontaalne sooline segregatsioon ning muud liiki 

ebavõrdsust. Professorite hulgas on naiste protsent 26% (samas) ning akadeemiliste töötajate hulgas 

esineb 20% palgalõhe naiste kahjuks (samas, 3). Vaatamata esinevale ebavõrdsusele puuduvad Eesti 

ülikoolidel tegevuskavad ning üksused või ametikohad soolise ebavõrdsuse adresseerimiseks 

ülikoolides (vt lähemalt Aavik jt., 2016; välisriikide ülikoolide vastavate praktikate kohta Raudsepp 

(2016) ja Pajumets (2016)). Varasemad uuringud on ka näidanud (vt nt Aavik jt., 2016; Aavik, 2017), et 

üldise hoiakuna võiks Eesti ülikoolides otsustavatel positsioonidel töötavate inimeste seisukohtadena 

välja tuua kolm lähenemist:  

(1)  Sookategooria pole teadusmaailmas oluline 

(2) Teaduses on sooaspektist olulisemaid probleeme, soolisest ebavõrdsust rääkides kaasneb 

selle “ületähtsustamise oht” 

(3) Sugu on teaduses ja akadeemiliste karjääride kontekstis oluline ja soolise ebavõrduse 

vähendamisega tuleb tegeleda. 

Vastavalt eeltoodud seisukohale nähti institutsioone kas vastutavana selle eest, et ei juurutataks uusi 

lisasekkumisi, või selle eest, et kiirelt saaks sisse viidud organisatsiooni- ja süsteemitasandi meetmed, 

mis soolist ebavõrdsust vähendaksid. Ka teaduspoliitikalt loodeti vastavalt, et see oleks soopime 

(intervjueeritute käsitluses sooneutraalne) ja erimeetmeid ei juurutataks; või siis, et sooaspekti 

arvestatakse senisest märksa enam ka teaduspoliitiliste otsuste kujunemisel.  

Analüüsides lisaks ülikoolide esindajatele ka algajate, kuni seitse aastat tagasi doktorikraadi saanud 

teadlaste seisukohti, ilmnesid mitmedki aspektid, mille kaudu teadlaste sugu võrdsete võimaluste 

realiseerimist takistab: 

(1) Naisteadlaste probleemide/ebavõrdse kohtlemise tuvastamine  

(2) Hoiak, et algajate meesteadlaste probleemid on sarnased või spetsiifilised, kuid sama 

olulised 

(3) Ebaproportsionaalselt just naisi puudutavate töö- ja pereelu ühitamisega seonduvate 

raskuste tunnistamine 

(4) Erasfääris toimiva tugivõrgustiku olulisus just naisteadlastele 

(5) Vastasseis võimalikele uutele ametlikele reeglitele ning kvoodisüsteemile 

(6) Paindlikkuse, personaalsete lahenduste ja mitteametliku sekkumise poolt 
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(7) Egalitaarne ja paindlik ülikool ja teadusmaailm kui väärtus 

Käesolevas uuringus olid fookuses doktorikraadi kas seitse, 17 või 27 aastat tagasi kaitsnud inimesed, 

seega juba teadusmaastikul kogenud inimesed. Esitame tulemused järgmiste jaotustena: 

(1) naisteadlaste ebasoodne seis 

(2) akadeemiliste maskuliinsustega seonduv 

(3) välismaalt pärit teadlaste vaade 

(4) intervjuudes pakutud lahendusi soopõhise ebavõrdsuse osas 

Naisteadlaste ebasoodne seis 

Üldjuhul keskenduti vastustes sooaspekti tähtsuse kohta teaduses otseselt naiste teadlaskarjääridele. 

Valdavalt leiti, et naistel siiski on mõningad takistused teadlaskarjääri edenemisel, seda rõhutasid 

eelkõige naisteadlased, kes leidsid, et meestel on teaduses võimalik vaid teadusele pühenduda, samas 

kui naisteadlatel tuleb tegeleda ka perekondlike kohustusega, eelkõige just lastega seotult. 

Meesteadlased seda otseselt välja ei öelnud, kuid nende kirjeldused isiklikust töö- ja pereelu 

ühitamisest annavad aimu selle kohta, et vähemalt mõningatel olulistel teadlaskarjääri perioodidel 

prioritiseeriti teaduse tegemist perekondlikele kohustustele (vt alapeatükk Akadeemilised 

maskuliinsused). 

Siiski leidus ka arvamusi, peamiselt just meesteadlaste hulgas, et naisteadlaste karjääride edenemisele 

mingeid struktuuriseid takistusi ei ole ning probleem on pigem naiste endi isikuomadustes ja 

eesmärkides. Toodi välja, et naiste arvu suurenemine ülikoolides ja tänaseks pea võrdne arv või isegi 

ülekaal eelnevalt väga meestekesksetel erialadel näitab, et soolist ebavõrdsust enam ei esine. Siin 

viidatud “naiste ülekaal” haakub laialtlevinud (kõrg)hariduse feministeerumise diskursusega 

(Leathwood & Read, 2008) ning Eestis levinud arusaamaga, et haridussüsteemis on haavatavaks 

grupiks just poisid ja mehed (Kuurme, 2010; Aavik, 2017).  

Esines ka arvamus, et Eesti ülikoolides esineb soolist ebavõrdsust, kuid oldi kindel, et mitte oma 

tööandja puhul. See arvamus haakub eelneva Eestis kõrghariduses läbi viidud uuringuga, kus selgus, et 

Eesti ülikoolide akadeemilised ja mitteakadeemilised töötajad leiavad valdavalt, et probleemid võrdse 

kohtlemisega esinevad mujal, mitte nende ülikoolis või üksuses (Aavik jt., 2016).  

Neil, kes leidsid, et naisteadlastel on siiski teaduses võrreldes meestega ebasoodne olukord, nimetasid 

peamiste teguritena lapsi kasvatavate naisteadlaste raskusi seoses töö- ja pereelu ühitamisega, seda 

just seoses laste saamise ja kasvatamisega. Toodi välja mitmeid teadussüsteemi ja teaduspraktikate 

omapärasid, mis ei ühildu lapsi kasvatava teadlase eluga. Peamise probleemina toodi välja 

naisteadlaste eemalolekut teadusest seoses laste saamise ja väikelaste hooldamisega. Ühelt poolt 

hinnati Eestis kehtivat pikka vanemapuhkust, kuid teisest küljest leiti, et see tekitab olukorra, kus just 

naisteadlastel tekib liiga pikk karjääripaus. 

Samuti toodi välja, et mõningad muutused ülikoolis, näiteks seoses õppetöö muutunud korraldusega, 

mis eeldab valmisolekut töötada õhtuti ja nädalavahetuseti, võivad mõjuda ebasoodsalt just lapsi 

kasvatavatele naisteadlastele.  

Näitena selle kohta, kuidas teadussüsteemi teatud nõuded panevad ebasoodsasse olukorda just laste 

kasvatamisega seoses mõnda aega teadusest eemalolevad olevad naisteadlased, toodi 

publikatsioonide nõue teadusgrantide taotlemisel, kus nad ei suuda konkureerida meesteadlaste ning 
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lastetute naisteadlastega. Leiti ka, et lapsi kasvatavatel naisteadlastel on ebasoodne seis 

mobiilsusnõuete täitmisel. Avaldati arvamust, et perekondlikud kohustused seavad naisteadlased ka 

rahvusvahelises teaduskoostöös üldiselt kehvemasse olukorda, näiteks on neil keerulisem korraldada 

lapsehoid pikemaajaliste, aga ka lühemaajaliste (välis-)lähetuste korral. 

Naisteadlastele ebasoodsalt mõjub ka sooline segregatsioon ülikoolides ning meeste ülekaal teatud 

erialadel (eriti tehnilistel erialadel) ning juhtivatel kohtadel, mida nimetati sooga seotud 

probleemidena ülikoolis. Kuivõrd varasem teadustee alustajate uuring (Aavik, 2016) seda dimensiooni  

välja ei toonud, võib oletada, et sellega seonduv ebavõrdsus muutub osapooltele ilmsemaks just 

teadustee kulgedes. 

Akadeemilised maskuliinsused 

Suur osa teadustööst, mis keskendub soolisele ebavõrdsusele teaduses, käsitleb naisi, jättes 

akadeemilised maskuliinsused ning akadeemiliste meeste praktikad tähelepanu alt välja. Üksikud 

mujal riikides läbi viidud uurimused on tähelepanu juhtinud akadeemiliste meeste privilegeeritusele 

akadeemias (Berg, Gahman & Nunn, 2014) ja „valgustunud seksismile” (Armato, 2013). Berg, Garhman 

ja Nunn  (2014) on tähelepanu pööranud ka intersektsionaalsusele, tuues välja, et lisaks soole 

mängivad hierarhiate ja ebavõrdsuse tekkimise juures rolli ka muud kategooriad, näiteks rahvus ja 

klass.  

Eesti kontekstis on akadeemilised mehed - st mehed, kes töötavad akadeemias, sh ülikoolides ja 

teadusasutustes - jäänud pigem markeerimata grupi staatusesse ning see võib suuresti olla nende 

intersektsionaalse privilegeerituse allikaks ülikoolides (Aavik, 2015). Fookus meestel ja akadeemilistel 

maskuliinsustel aitab paremini mõista sugu, soosuhteid ja soolist ebavõrdsust ülikoolides. Kuigi 

käesolevas uurimuses intervjueeritud meesteadlased ei rääkinud otseselt endist kui soolistatud 

(gendered) inimestest, ilmneb soolisus, nt just sooga seostatavad sotsiaalsed ootused ja rollijoonised 

nende karjäärinarratiivides siiski üsna selgesti, eelkõige järgnevate teemade puhul: teadlase identiteet; 

töö ülimuslikkus teiste elusfääride suhtes; ületöötamise norm; üksi töötamine. 

Intervjuud annavad aimu sellest, et akadeemiline karjäär ning töötamine moodustab prioriteetse osa 

meesteadlaste identiteedist. Eelkõige teatud karjäärietappidel asetati töö ja karjäär olulisemale kohale 

kui perekondlikud kohustused ning vaba aeg. Seda peeti paratamatuks. Üheks keskseks teemaks oli 

suur töökoormus ja ületöötamine, mida aga ei nimetatud sellisena. Leiti, et juhtival kohal ülikoolis on 

selline elukorradus norm ning paratamatus. Ületöötamist esitati mõnel juhul isegi huumori võtmes, 

kangelasliku teona. Tulemused haakuvad eelnevate uuringutega, mis on osutanud, et palgatöö 

moodustab keskse osa Eesti meeste eludest ja identiteeditest (Pajumets, 2012). Esines ka 

meesteadlase poolt esitatud kangelasnarratiiv endast kui iseseisvast üksiküritajast teadusmaailmas, 

millest tulid siiski välja ka üksiküritajana tegutsemise pahupooled (koostöövõrgustiku ja kollegiaalsete 

suhete puudumine). 

Välismaalt pärit teadlased sooaspektist Eesti ülikoolides 

Huvitava perspektiivi sooaspekti kohta Eesti teaduses annavad Lääne-Euroopa ülikoolides õppinud ja 

välismaalt pärit meesteadlased ja õppejõud. Peamise olulise tulemusena võib välja tuua Eestisse tööle 

tulnud Lääne meesteadlaste soovimatuse sekkuda „kohalikesse” „ebamugavatesse” teemadesse, nagu 

sooline ebavõrdsus ülikoolides, ning anda neile hinnanguid. Seega eristab neid kohalikest tõsiasi, et 

neid keerulisi teemasid selgesti märgatakse ja teadvustatakse. Kuna aga probleem neid endeid kui 
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privilegeeritud positsioonil olevaid teadlasi otseselt ei puuduta, pole sekkumiseks suurt motivatsiooni 

ning on lihtsam eemale jääda, eriti arvestades, et sekkumine tooks kaasa ajakulu ja võimalikke 

ebameeldivaid olukordi tööandjaga. Samuti toodi mittesekkumise põhjendusena välja iseenda kui 

välismaalase „puudulik kultuuriline tundlikkus”. Seesugune suutlikkus soopoliitikast eemale hoiduda 

on intersektsionaalse privilegeerituse tunnus (Aavik, 2015), kuna osutab, et kehtivad soosuhted ega 

muud liiki ebavõrdsus ülikoolides ei ohusta enese heaolu ega karjääri. 

Üks intervjueeritud teadlane näitas talle eelnevalt mitte teada oleva sooliste lõhede probleemi vastu 

üles siiski mõningast huvi. Selliste soolise erinevuste esinemise suhtes oli teadlikkus puudulik ka Eesti 

teadlaste seas (vt Kindsiko jt. (2017) järeldusi ning Aavik jt. (2015) aruandeid). Siiski on iseloomulik, et 

kui teaduse rahvusvahelistumisest võiks tõusta kasu ka teaduskultuuri arengule, siis sedalaadi nn 

strateegiline (kultuurilise) õppimise kasu teiste kogemustest jääb sellises olukorras saamata. 

Võimalikke lahendusi soolise ebavõrdsuse vähendamiseks teaduses 

Analüüsides doktorikraadiga inimeste ettepanekuid ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb märkida, et 

pigem nähti olukorda, kus naisteadlased on seoses laste kasvatamisega mõnda aega teadusest eemal 

ning seetõttu ebasoodsas positsioonis, suuresti paratamatuna. Arvamustest puudus täielikult arutelu 

meesteadlastest isade praeguse ja võimaliku rolli kohta laste kasvatamisel. Ka ei rõhutatud oluliselt 

akadeemiliste organisatsioonide võimalikku panust olukorra hõlbustamiseks naisteadlaste jaoks. Leiti, 

et Eestis tervikuna on tehtud juba piisavalt (näiteks võrdluses mitmete teiste riikidega) ning 

lisasekkumisi pole vaja. Ilmnes ka üldine vastuseis kvootide suhtes, mida peeti „ebaloomulikuks” 

sekkumiseks. Selle asemel pooldati nn pehmemaid meetmeid ning hoiakute muutmist. Konkreetsete 

lahendustena pakuti välja mobiilsusnõude puhul topeltgrandi pakkumine teadlaspaarile samasse 

ülikooli. Leiti ka, et paremini võiks olla korraldatud väikelapsi hooldavate teadlaste lastehoid, kuivõrd 

vajadus lapsehoiu järele ei pruugi sobituda lasteaedade tavapärase töörütmiga - eriti kui näiteks 

väliskonverentsi ajaks vajataks mitmepäevast lapsehoidu, nädalavahetuseti ja õhtustel kellaaegadel 

läbi viidava õppetöö ajaks on lapsehoid suletud. See omakorda muudab lapsevanemad väga sõltuvaks 

oma sotsiaalsest võrgustikust ning paneb need, kel selline võrgustik puudub, kehvemasse olukorda. 

Üldiselt iseloomulik, et ka siis, kui probleeme tunnistati, ei osatud pakkuda lahendusi. Ilmselt on 

intervjueeritud juba status quo olukorraga leppinud.  

3.3 Rahvusvaheline mobiilsus: Eesti teadus võrdluses 

Teadlaste kogemused välisülikoolidest 

Enamikel uurimuses osalejatel oli teadustöö tegemise kogemus välisülikoolis juures. Leidus neid, kelle 

karjäär on peamiselt kulgenud välismaal ning kes on Eestis töötanud vaid mõned aastad. Lisaks 

välismaalastele oli valimis ka neid, kes naasid Eestisse pärast välisülikoolis kraadi kaitsmist, nt oli 

tegemist Eesti teadlastega, kes on välisülikoolis omandanud näiteks (osaliselt) doktorikraadi või 

läbinud järeldoktorantuuri. Selles peatükis tutvustame välisülikoolides viibinute võrdlevat perspektiivi 

siinsele teadussüsteemile ja teaduspraktikatele.  Kogemused on pärit Lääne-Euroopa ja Põhjala 

ülikoolidest, kuid ka Aasiast. 

Välismaale mineku otseseks põhjuseks oli enamasti konkreetne stipendiumivõimalus või sihitud 

pakkumine, justkui välisülikooli juures tegutseva uurimisrühma isiklik kutse tulla doktorantuuri või 
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järeldoktorantuuri.  Toodi välja mitmeid eeliseid, mida pakuvad väliskõrgkoolid. Need seostusid 

peamiselt töötingimustega: 

 Parem rahastus - ühe olulise asjaoluna mainiti paremat rahastust Lääne ja Põhjala ülikoolides, 

mis võimaldab keskenduda teadustööle. Leiti, et Eesti teadlased on liigselt sõltuvad 

välisrahastusest ning et see takistab tipptasemel teadustöö tegemist, aga ka (välismaal 

kaitsnud) doktorite ja järeldoktorantide kaasamist oma uurimisrühma 

 Akadeemiline vabadus – leiti, et välisülikoolides on suurem akadeemiline vabadus, näiteks 

seepärast, et suuremates ülikoolides tegeletakse rohkemate uurimisteemadega ja nii on ka 

valimisvõimalusi oma töö edasiarendamiseks enam. Samas mõjub Eestis akadeemilist 

vabadust pärssivalt suhteliselt suur konkurss vähesele teadusrahastusele, mis ka ise on osalt 

kitsalt suunitletud teatud valdkondadele ja teemadele. 

 Parem ja toimivam tugisüsteem juhendajate, mentorite ja uurimisrühma näol - Eestis on 

uurimisrühmad reeglina väikesed, juba rahastuse ebakindlusest tulenevalt mittepüsivad ning 

asjaosaliste koormatust arvestades ei pruugi toetustegevusteks jätkuda tööaega, töökoormust 

ega energiat. 

 Teadussüsteemi stabiilsus - leiti, et võrreldes mitmete välisriikidega on Eesti teadussüsteemis 

tehtud liiga palju muudatusi, mis tekitab ebakindlust ja ebastabiilsust. Mainiti näiteks 

struktuurireforme ülikoolides, mis piiravad siinsete teadlaste arengut ning võimalusi karjääri 

planeerida, kuid ka teadustöö rahastamise reeglite muutumist. 

 Läbipaistvamad värbamispraktikad - võrreldes Lääne-Euroopa riikidega leiti, et Eestis toimub 

akadeemilistele ametikohtadele konkurss sagedamini selliselt, et töökoht on kuulutatud välja 

juba konkreetset inimest silmas pidades ning teistel pole reaalset võimalust sellele 

kandideerida, mis takistab andekatel teadlastel Eestisse tagasipöördumist.  

 Teadustöökultuur – ehkki leidus arvamus, et Eesti tudengid on ühe Põhjala riigi tudengitest 

pigem motiveeritumad, siis näitena kadestamisväärselt heast akadeemilisest töökultuurist 

toodi välja ühe  Lääne-Euroopa riigi ülikoolis tavaks olevad regulaarsed kuid vabas vormis 

kohvipausid, kus arutati ühiselt huvipakkuvaid sisulisi teadusküsimusi. 

 Ülikoolide ja uurimisgruppide rahvusvahelisus - võrreldes Eesti teadust välisriikide 

ülikrohkem oolide kogemustega toodi tähelepanekuna välja, et mujal on uurimisgrupid ja 

töökollektiivid rahvusvahelisema koosseisuga, mis loob eeldused rohkemate teaduskultuuride 

ja mõtteviiside tulemuslikuks integreerimiseks uute teadmiste loomisel. 

Eesti spetsiifilised eelised talentide meelitamisel, Eestisse (tagasi)tuleku põhjused 

 Eestis teadussüsteemi väiksus annab eeliseid: Eesti ülikoolide kiituseks toodi välja asjaolu, et 

siinses teadussüsteemis on väljakujunenud ja paikaloksunud teadussüsteemidega ülikoolidega 

võrreldes kergem teha interdistsiplinaarset koostööd ning koostöö sujub kiiremini. Seega on 

Eesti ülikoolidel võimalik enda (Lääne-Euroopa kolleegide karjäärivalikute mõttes) 

atraktiivsena kujutamisel toetuda jätkuvalt kuvandile uuendustele avatud 

interdistsiplinaarsest koostööst - milles, paradoksaalselt, on eelise aluseks Eesti 

teadussüsteemi ümberkorraldamisega seonduv stabiilsuse katkestus.  

 Välisteadlastele sobivad värbamispraktikad, võimalus Eestis karjääri teha ja positiivselt 

eristuda. Huvitava grupina eristusid Lääne ülikoolidest Eestisse tulnud teadlased, kes leidsid, 

et siin on võrreldes koduriigiga paremad võimalused karjääriredelil tõusta. Ühe Lääne-
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Euroopast pärit Eestis töötavad teadlase arvates on Eesti ülikoolide värbamispraktika tema 

koduriigiga võrreldes vähem reguleeritud ning „paindlik”, mis oli talle soodne, andes talle 

võimaluse Eestis hõlpsasti kõrgele ametikohale tõusta.  Eestis levinud personaalsed 

läbirääkimised töötingimuste üle ning ametiühingute kaitse puudumine on temale isiklikult 

olnud kasulik, aidates tal karjääriredelil kiiremini edasi liikuda, kui see oleks olnud võimalik 

tema koduriigis. Samas möönis ta, et tema privilegeeritud positsioon oli siin oluliseks teguriks 

ning selline süsteem ei ole kasulik haavatavamal positsioonil paiknevatele teadlastele. 

Tunnetati, et koduriigis on liiga suur konkurents, Eestis on rohkem võimalusi ning neil on siin 

kergem positiivselt eristuda. Kaks Lääne ülikoolidest tulnud meesteadlast möönsid, et Lääne 

teadlastena on nad siinses süsteemis privilegeeritud. Sellele aitab kaasa ka Eesti ülikoolide 

keelepoliitika, kus inglise keele osatähtsus on järjest tõusnud. Samas ei osanud Lääne 

meesteadlased näha oma samaaegset privilegeeritust sookategooria alusel. 

 Isiklikud ja perekondlikud põhjused oli tihti üks oluline asjaolu, miks Eesti teadusmaastikul 

rakendust eelistati välismaal toimetamisele. 

Kui aga Eesti ülikoole juba eelistati, siis toodi välja ka aspekte, mis teevad just Eesti teadusmaastikule 

sisenemise keerukaks. Esmalt rõhutati töökoha ja rahastuse puudumist, eriti välismaal doktorantuuri 

läbinute puhul. Teisalt leiti, et Eestis ei väärtustata piisavalt tagasitulijaid, ning see puudutab eelkõige 

noorteadlasi - konkursid avatakse pigem juba uurimisrühmaga varem seotud kandidaatide jaoks ning 

välismaal doktorikraadi kaitsnud, justkui eeldatavalt parema ettevalmistusega noortel ei teki eeliseid. 

Kokkuvõtlikult on tulemused olulisemate dimensioonide osas esitatud järgmises tabelis. 

Tabel 5. Eesti teadussüsteemi võimalused ja ohud talentide hoidmisel intervjuudes ilmnenud 

dimensioonide lõikes 

Dimensioon Eesti teadussüsteemi ohud Eesti teadussüsteemi võimalused 

Stabiilsus Vähene (teaduskorralduse, rahastuse…) 

stabiilsus loob ebakindlust ja pärsib 

pikemaajalise vaatega alusteaduste 

arengut 

Vähene stabiilsus tähendab paindlikkust, 

innovatiivsust, nt kiiremat kaasaminekut 

interdistsiplinaarsuse ideega 

Rahvusvahelisus Vähene rahvusvahelisus pärsib loovate, 

uuenduslike lahenduste leidmist 

Vähene mitmekesisus loob lifte, st kiireid 

karjäärivõimalusi üksikutele uuendusi 

tõotavatele välismaalastele. Samas soositud 

rõhuasetus rahvusvahelistele 

koostööprojektidele. 

Värbamis-

praktikad 

Läbipaistmatud värbamised ei soodusta 

nt välismaal õppinute ja järeldoktoris 

olnute naasmist 

Suur huvi väliskandidaatide vastu seoses 

erirahastuste või innovatiivsete teemadega 

loob erijuhtumites eeliseid 

Tugisüsteem puudulik tugisüsteem (juhendajad, 

mentorid, uurimisrühmad) pärsivad 

teadusteel alustajaid ja koostöiseid 

teadlasi edu saavutamisel ja hoidmisel 

Süsteem väärtustab töökate ja edukate 

üksiküritajate nn kangelaslikkust, edu puhul 

võimalik hõlpsasti pakkuda teiste 

(uurimisrühmade)ga võrreldes märksa 

paremat tuge ja saavutada sellega 

värbamisel eelist teiste gruppide ees 
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Dimensioon Eesti teadussüsteemi ohud Eesti teadussüsteemi võimalused 

Teadustöö-

kultuur 

Pärsib akadeemilist mõttevahetust ja 

muudab teadustöö nn õõnsaks, 

mittedialoogiliseks, ainult võõrale 

lugejale suunatuks 

Soodustab fokusseerimist mõõdetavatele 

tulemustele. Nt välismaalase puuduliku 

keeleoskuse seisukohalt on informaalsete 

aruteluvõimaluste üldine vähesus hea.  

Akadeemiline 

vabadus 

Vähesed rahastusvõimalused, piiratud 

uurimisgrupid, kokkutõmbuvad 

õppekavad vähendavad akadeemiliste 

uurimisteemade valikut, puudulik 

karjäärikindlus sunnib uurimisteemasid 

ja tulemuste esitamist ettevaatlikult 

valima  

Indiviidikeskne asutusest sõltumatu 

rahastusskeem võimaldab edu korral 

alustada uue teemaga. Kui uurimisgrupid on 

vähesed ja rahastus väike, ei eeldata 

lojaalsust, nt riikide, ülikoolide, 

uurimisrühmade vahel liikumine on heaks 

kiidetud. Rahvusvahelistumine ja koostöö 

arendamine teiste riikide 

teadusrühmadega. 

Rahastus Vähene rahastus tähendab suurt 

konkurentsi, poliitiline otsus eelistada 

ainult üksikuid tippe või kindlaid 

uurimissuundi tähendab, et ka väga 

heade tulemuste korral võib jääda ilma 

teadusrahastuseta. Teaduse 

mitmekesisus kannatab. 

Ainult tippudele orienteeritud süsteem 

annab valitud tippteadlastele erakordseid 

võimalusi oma uurimisrühma 

kujundamiseks ja oma teema 

edendamiseks.  Tekib ka nn spill-over efekt, 

st võimalus kaasata väga häid teadlasi 

jooksvalt rakenduslikes projektides, sest 

neil puudub alternatiiv. 

 

Tabelis toodud dimensioonide vaatlusel ilmneb, et mingi olukord võib privileegi positsioonilt paista 

positiivse võimalusena, kuid ülejäänute puhul tuleks teadussüsteemi puuduseid mingil muul moel 

kompenseerida. See eeldab teaduskorraldajatelt ja akadeemilistelt juhtidelt loovat lähenemist. 

3.4 Sektoritevaheline mobiilsus: eri sektorite eelised 

Tõmbe- ja tõuketegurid 

Selles osas anname ülevaate sellest, milliseid võimalusi ja takistusi nähakse teadlaste liikumisel 

ülikoolidest ja teadusest väljapoole ning teadusesse naasmisel. Sissejuhatavalt tõdegem, et eelmises 

peatükis toodud dimensioonid on olulise tähtsusega ka siin. 

Miks tahetakse ülikooli tööle minna ja miks sinna soovitakse jääda? Kõige olulisemad aspektid on: 

 Akadeemilisel tegevusel on suurem mõju  

 Akadeemiline vabadus uurida endale huvi pakkuvat teemat 

o Töö näiteks avalikus sektoris hõlmab endas liiga palju bürokraatiat, mis ei võimalda 

keskenduda sellele, mis tundub oluline 

o Töö erasektoris lähtub olemuslikult erinevatest mõõdikutest 

Siiski toodi välja rohkem põhjuseid, miks ülikoolidest lahkutakse ja miks sinna ei naasta. Olulisemad 

tõmbetegurid teadusest välja on näiteks: 
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 Kõrgem palgatase mujal, eelkõige erasektoris 

 Paremad töötingimused ja huvitavad väljakutsed ülikoolivälisel tööl 

 Muljal on kergem karjääriredelil tõusta 

Nendele lahkuma motiveerivatele teguritele sekundeerivad teaduskorraldusest või organisatsiooni 

töökorraldusest tulenevad nn tõuketegurid, mis teevad teadustöös jätkamise vastuvõetamatuks, 

nende seas nimetati olulistena järgmist: 

 Ülikoolides pakutav madal palk ning ebamäärasus palga osas  

 Akadeemilise töö projektipõhisus ja sellega kaasnev ebakindlus 

 Akadeemilise töö fragmenteeritus (seostub ka projektipõhisusega, ent mitte ainult) 

 Toetava keskkonna, sh uurimisrühma, puudumine 

 Akadeemilise töökultuuri ja töötempo sobimatus 

 Ülikoolides valitsev bürokraatia 

 Teadustöö vähene seotus „praktilise eluga“ 

Keerulise etapina teadlaskarjääris nähti doktorantuuri lõpetamist ning leiti, et just sel ajal leiab aset 

mitmete teadlaste liikumine teadusest eemale – sageli mitte omal soovil, vaid olude sunnil, näiteks 

rahastuse puudumisel (teaduskarjääri algetapi probleemide kohta vt lähemalt Aavik jt, 2016). 

Sektoritevahelise mobiilsuse edukust mõjutavad asjaolud  

Arvati, et võimalus liikuda ülikoolist mõnda teise sektorisse, hiljem edukalt naasta või kombineerida 

tööd mitmes sektoris sõltub suuresti erialast. Leiti, et paremad võimalused selleks on teatud erialadel, 

näiteks reaalteadused, IT ja tehnoloogia. Nendel erialadel tegutsevad teadlased tõid näiteid tihedast 

koostööst tööstusega. Sellega seoses leiti, et sektoritevaheline mobiilsus on lihtsam, kui 

doktorantuur on praktilise suunitlusega. Samas arvati, et mõnede erialade puhul ei olegi võimalik 

doktorikraadiga Eestis väljaspool akadeemiat rakendust leida, kuna tegemist on spetsiifilise 

valdkonnaga. Väga olulise tegurina, mis mõjutab sektoritevahelise mobiilsuse edukust, nimetati 

doktorikraadi vähest (sümboolset) väärtust ühiskonnas. 

 Keeruline teadusesse tagasi pöörduda 

Domineeriva arvamusena leiti, et isegi kui mujal (näiteks riigi- või erasektoris) mõnda aega töötanud 

teadlane sooviks mitteakadeemiliselt töökohalt teadusesse naasta, on see väga raske või isegi võimatu. 

Peamiste takistustena nähti: 

 rahastuse puudumist tagasitulevale teadlasele 

 teadussüsteemi nõuete täitmise keerukus teadustöölt eemal olnud inimesele: kui teadusest 

eemal viibiv inimene mõnda aega teadustööga ei tegele, on tal väga raske või isegi võimatu 

taas nn järje peale saada.  

 Kombineeritud akadeemilise ja mitteakadeemilise karjääri ohud ja eelised 

Kombineeritud karjääri osas toodi välja järgmiseid dimensioone: 

 Karjääri fragmenteeritus - kahe või enama tegevusala reeglite alusel edu saavutamine on 

nõudlik, kuid innustav ja võimaldab ka tööeluga seotud riske maandada; samas võib see seada 
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halvemasse olukorda, sest seda võib olla keerulisem jälgida ja nt atesteerimistel arvestada 

 Neil, kelle, peamine töökoht asub ülikoolist väljas ning kelle sissetulek ei sõltu ülikoolist, on 

kergem ülikooli tegevuse aadressil kriitikat esitada - seega kaasneks sellega suurem 

akadeemiline vabadus, kuid muidugi ka oht, et huvi korral oleks raskem akadeemilisse 

keskkonda naasta. 

 Ülikool hindab kõrgemalt teadusest väljapool tegutseja perspektiivi kui nn „päriselu” esindaja 

vaatenurka (see kehtib eelkõige IT ja tehnoloogia erialade kohta) - paremad akadeemilise 

karjääri võimalused.  

Ühelt poolt muutub töö ja töösuhe kõikjal paindlikumaks ja ka teadusasutused ei peaks saama eeldada, 

et teadlased ei soovi võtta ette lühema- või pikemaajalisi perioode mujal. Teisalt, erialadel, kus 

traditsioonilistel teadusasutustel polegi võimalik erasektori tööpakkumistega konkureerida,  on 

kombineeritud karjääridega teadlased ka oluline võimalus teadusasutuste jaoks. Seega peaks 

sektoritevahelise liikumise ning kombineeritud karjääride mitmekesiseid võimalusi karjäärimudelite 

kujundamisel teadlikult arvestama. 

 Doktorikraadi ebaselge väärtus väljaspool akadeemiat 

Ühe olulise sektoritevahelist mobiilsust soodustava või takistava asjaoluna toodi välja see, kuidas 

doktorikraadi väljaspool akadeemiat väärtustatakse. Intervjueeritud leidsid, et Eesti tööturul 

doktorikraadi üldjuhul väljaspool ülikooli ei väärtustata, sellega ei leia mujal erialast rakendust ning 

mõnikord paneb see tööotsija isegi ebasoodasse olukorda.  

Vastajate seas leidus üksikuid erandeid, kel oli Eestist kogemus doktorikraadi kõrgest väärtustamisest 

väljapool akadeemiat: ühel juhul on doktorikraadiga inimene leidnud Eestis töökohad, kus on olnud 

doktorikraadi nõue; teisel juhul soosis tööandja doktorantuuri astumist ja doktorikraadi omandamise 

ajal ja järel jätkud hea koostöö. Oldi arvamusel, et doktorikraadi väärtustatakse enam välismaal: leiti, 

et mitmetes teistes riikides (eriti Lääne-Euroopas) on doktorikraad ühiskonnas suurema väärtusega 

ning see soodustab ka sektoritevahelist mobiilsust.  

Doktorikraadi madala tööturuväärtuse üle arutledes rõhutati järgmisi aspekte: 

(1) Eesti ettevõtted ei vaja doktorikraadiga inimesi juba tulenevalt ettevõtete vähe 

teadusmahukast profiilist. Doktorikraad ei anna tööandjale „lisaväärtust“, tööandjad ei maksa 

doktorikraadiga inimesele doktorikraadi olemasolu kui potentsiaali eest suuremat töötasu.  

o Doktorikraadiga inimestel võivad ka endal olla liiga suured ootused töötingimuste ja 

töötasu osas väljaspool ülikooli.  

(2) Väljaspool ülikoole ei mõisteta, mida doktorikraad tähendab, kuidas see erineb näiteks 

magistrikraadist, ning doktorikraadi omajate suhtes võib esineda eelarvamusi.  

o Vastajad tõid välja, et doktorikraadi omanikud võiksid ka ise paremini ja teadlikumalt 

sõnastada oma nö eeliseid. 

(3) Tööandjad huvituvad pigem praktilistest, rakendatavatest oskustest ja teadmistest. 

Doktorikraadiga inimese liigselt teoreetilised teadmised võivad alla jääda madalamate 

kraadidega inimeste praktilistele oskustele, mida just väljaspool akadeemiat väärtustatakse. 

o Samas sõltub doktorikraadi väärtus ja rakendatavus väljaspool akadeemiat erialast. 

Eelkõige toodi välja, et sellest võib kasu olla näiteks IT ja tehnoloogia valdkonnas. 

(4) Doktorikraadi mitteväärtustamine Eesti tööandjate poolt võib tuleneda sellest, et kraad ei 
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garanteerigi suuremat pädevust või teadmiste omandamist, olukorras kus suur osa Eesti 

tudengeid õpingute ajal töötab ning ei pruugi olla saanud õpingutesse süveneda - et tööandjad 

on sellest teadlikud, ei pruugi nad seetõttu akadeemilise kraade väärtustada..  

o Samas olid vastajad seisukohal, et doktoriõppe läbimine annab siiski mingi garantii 

selles osas, et inimesel on teatud üldised oskused ja teadmised. 

(5) Doktorikraadiga inimestel võivad ka olla nõrgad üldpädevused: kuigi doktorikraad annab väga 

spetsiifilised teadmised mingis kindlas valdkonnas, siis ei pruugi doktorikraadiga inimestel 

sugugi olla üldiseid pädevusi, näiteks suhtlemisoskust, et saada hakkama tööga väljaspool 

akadeemiat. 

o Samas ei ole õige seda juba ette kõigilt doktorikraadiga inimestelt eeldada 

 Mida saaks teha sektoritevahelise mobiilsuse soodustamiseks? 

Seega tunnetavad doktorikraadiga inimesed, et isegi kui sektoritevaheline mobiilsus pakuks neile huvi, 

siis takistavad seda ühelt poolt akadeemilised reeglid, näiteks on teadustöö hindamise nõuete tõttu 

keeruline akadeemiasse pärast eemalolekut naasta või kombineerida karjääriteid teadusasutustes ja 

väljapool neid. Teisalt on aga takistuseks tööandjate vähene suunitletus teadus-arendustegevustele 

ning selles kontekstis kujunev usaldamatus doktorikraadi väärtuse suhtes. 

Intervjuude põhjal võib järeldada, et doktorikraadiga inimesed sooviksid siinkohal ülikoolide-

teadusasutuste poolt suurema vastutuse võtmist ja vastavate tingimuste loomist. Sellekohast 

sektoritevahelist koostööd võiks kõrvutada praktikasüsteemiga: 

 Doktoriõppes peaks rohkem tähelepanu pöörama sellele, et seostada doktoriõpingute raames 

uuritud teemat rohkem praktilise eluga ja ettevõtete vajadustega. Nii häälestatakse teadlased 

varakult sektoritevaheliseks koostööks. 

 Kokkuleppe sõlmimine ülikooli ja ülikoolivälise asutuse vahel, kes teadlase endale mõneks 

ajaks nn rendib. Üheks lepinguosaliseks peaks muidugi olema ka teadlane ise. Võimalik, et 

selline rendisuhe näeks ette osa tööaja pühendamist ka teaduspublikatsioonidele ja nt 

tudengite juhendamisele. On aga oluline, et ülikooli naastes peaks teadlasele andma aega end 

taas teadusesse sisse elada. 

 Praktikaprofessori süsteem, see tähendab, õppejõu institutsioon võiks sisaldada ka varianti, 

et akadeemiliste professuuride kõrval on valdkonnas ka nn praktiline professuur, millele 

värbamisel ja tulemuslikkuse hindamisel ei kehti samad kriteeriumid mis akadeemiliste 

õppejõudude puhul 

Kui veel mõelda, kuidas saaks ärgitada tööandjaid suuremale valmidusele doktorikraadiga inimeste 

värbamiseks ja teadus-arendustöö tegemiseks, siis leiti, et alustada saaks selle tegevusega 

riigiasutused: initsiatiiv selleks peaks tulema avaliku sektori tööandjatelt, kes võiksid sisse seada 

doktorikraadi nõude mõningatele riigile olulistele kõrgetele ametikohtadele. Selle nõude nö 

normaliseerimine avalikus sektoris aitaks kaasa, et selle omandamist peetaks tulevikus laiemalt 

oluliseks. 
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4 ANALÜÜSITULEMUSED: TÖÖANDJATE VAATENURK JA 
ETTEPANEKUD  

4.1 Teadlaskarjääritee mitmekesisus väljapool akadeemiat 

Teadustöö võimalik sisu ja kombineeritud karjääri olemus 

Intervjuudes avaliku sektori ja erasektori tööandjate esindajatega avati doktorikraadiga inimeste 

mitteakadeemiliste ja kombineeritud karjääriteede võimalusi ja takistusi Eestis. 

Väljaspool akadeemiat on võimalik tegelda ka mitteakadeemilise teadustegevusega – nt avalikkusele 

suunatud muuseumiteadusega, organisatsiooni valdkonna spetsiifikast lähtuva analüüsiga (nt 

ministeeriumid, pangad), konkreetse organisatsiooni või valdkonna tegevusega seonduvate 

arendusprogrammidega (nt uute teadmiste, toodete, protsesside, meetodite ja süsteemide loomine ja 

väljatöötamine või vastavate projektide juhtimine).  

Selline „peidetum teadustegevus“ on aga intervjueeritud tööandjate hinnangul Eestis jõukohane ka 

magistrikraadiga töötajatele. Vajadust tuntakse eelkõige tugevate magistrite järele, mõnel juhul ei 

pöörata formaalsele haridustasemele erilist tähelepanu, erandjuhul isegi „võib olla ka tubli baka“ 

(ärisektori tööandja). 

Kombineeritud karjäär võib tööandjate arvates olla mitmesugune:  

(1) Töö ja doktorantuuri sujuv ühildamine: doktorandid kirjutavad oma doktoritööd samal 

teemal, mis on nende palgatöö sisuks. Seejuures on organisatsioonides eelistatud on 

pigem oma töötaja areng doktorikraadini (näiteks võib tuua juhtumi, kus ärisektori 

ettevõttes on doktorant, kelle teema on äri seisukohalt väga oluline), mitte niivõrd uute 

doktorikraadiga või seda omandavate töötajate värbamine organisatsiooni heaks. 

(2) Ettevõttes töötavate praktikute osa-ajaga töötamine ülikoolis. Selline kombineeritud 

karjäär vajab tööandja teadlikku toetust, kuid võimaldab tööandjale, aga ka konkreetsele 

töötajale, kelle motiveerimiseks ei piisa tööandja enda võimalustest, täiendavat prestiiži 

sümbolilise kapitali ning ka sotsiaalse kapitali näol (nt koostöövõimalused ülikoolis). 

(3) Rakendada põhikohaga ülikoolis töötavat teadlast ajutiselt või osalise koormusega 

ettevõtte heaks 

Nende kolme (või nelja, kui arvestada eraldi esimese alavarianti, kus lähtekohaks on doktorandi 

õpingud) kombineeritud karjääritee puhul on sisuline erinevus selles osas, kumb karjäärisuund on 

doktori karjääritee seisukohalt prioriteetne. Selline teadlik kombineerimiseks eelduste loomine 

võimaldab teadusasutuse töötajal panustada mõne organisatsiooni heaks ka pikema ajaperioodi vältel 

või siis teha väiksemamahulisi teadustööampse. Samas võib kokkupuude akadeemilise atmosfääriga ja 

võimalus tavatöö kõrvalt praktikuna teadusasutuse tegevusse panustada saadagi täiendava 

motivatsiooni allikaks, mille poolest konkreetne tööandja teistega võrreldes eristub. 

Esimese ja teise tee puhul on nö põhitöökohaks väljapool akadeemiat olev tööandja, sellal kui seotus 

akadeemiaga/ülikooliga on lühiajaline, lepinguline, osakoormusega (ja võib olla kas pidev või juhuslik). 

Kolmanda tee puhul on just töö teaduses/ülikoolis doktori põhiline karjääritee ja töö väljapool 

akadeemiat pigem tähtajaline, osakoormusega, projektipõhine, vms. Ilmselgelt on nende puhul ka 
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erinevad ootused ja vajadused akadeemilise karjääritee korraldusele, mis tuleb vastavalt eri 

perspektiivist läbi vaadata. Platookarjäär (st samale karjääriastmele peatuma jäämine, nt lektoritöö 

tegemise kogu töökarjääri jooksul ilma huvita dotsendiks või professoriks kandideerida) üldisemalt 

ning osakoormusega töötamine kogu karjääritee vältel peaks sobituma ka akadeemilise töötee 

konteksti. Seejuures peaks akadeemiline karjäärimudel võimalusel nägema ette nii platookarjääride 

tunnustamise täisõiguslikuna kui ka akadeemilistele töötulemustele seatud ootuste skaleerimise 

tegeliku töökoormusega teadusasutuse heaks (nt atesteerimisel või ka edutamisel võiks eelmise 

atesteerimisperioodi jooksul publitseeritavate artiklite arvule seatavad kriteeriumid kohandada 

töökoormusega).  

Ettevõtete-organisatsioonide teadustegevus ja koostöö ülikoolidega: tingimused 

Eesti tööandjate kogemust analüüsides võib ettevõtete-organisatsioonide teadustegevuse ja 

ülikoolidega koostöö algatamise eeldusena välja tuua järgmised aspektid:  

 sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte toetab teadust ja värbab doktorikraadiga inimesi ja 

väärtustab doktorikraadi ka siis, kui seda otseselt oma teadusarendustegevuses praktiliselt 

vaja ei ole 

 juhi endi doktorikraad, isiklikud sidemed teadusmaailmaga ja kogemus teadustööga loovad 

soodsama keskkonna 

 organisatsioonis töötab rohkem teadustöötajaid ja teadustööga saab tegeleda terve 

töörühmaga.  

Samas mööndi, et organisatsioonil ei pruugi olla võimekust doktorantide ja doktorite potentsiaalset 

teadustööd omalt poolt sisukalt juhendada ning selleks teadustööks võib olla keeruline tööaega 

eraldada. Taolise piisava hulga teadlaste värbamise asemel aga tundub hõlpsam – ja tulemuslikum – 

vajadusel konkreetne teadmusteenus pigem sisse osta; mis samas eeldab, et ülikoolides ja mujal 

teadusasutustes on tööl piisav hulk teadustöötajaid, kes on võimelised ja huvitatud vajadusel 

organisatsioonide teadusarendustegevusse kiirelt ja tõhusalt lülituma. 

4.2 Teaduskoostöö ülikoolidega ja doktorikraadiga spetsialistidega: kitsaskohad 

Valdkondadel on (väga) erinevad tegevusloogikad  

Avaliku sektori ja ärisektori tööandjate intervjuudes rõhutati korduvalt, et tajutakse selgelt sektorite ja 

valdkondade erinevat tegevusloogikat, mis takistab või võib takistada tulemuslikku koostööd. Välja 

toodi järgmised aspektid: 

(1) Ärisektoril ja ülikooliteadusel on valdkonnast tulenevalt erinevad tegevustempod ja 

arusaamad teadustöö tulemuslikkusest (ärisektor vajab kiireid lahendusi ja kiiret kasumit, 

ülikooliteaduses aktsepteeritakse pikemaid protsesse), mis seab koostööle suuri pingeid. Osa 

tööandjaid näeb siin probleemina pigem teadlaste vähest arusaamist ettevõtte kasutegurist. 

Siin tekib probleem kummagi osapoole ajahorisondist, mis võib väljenduda muuhulgas näiteks 

erinevas arusaamas teadusarendusprojekti tähtajast. Sarnaselt eelnevalt välja toodule kõlab 

siit vajadus mõlema osapoole ootuste, huvide ja soovide kooskõlastamiseks, mille eelduseks 

omakorda on nende ilmsikstoomine ja läbiarutamine juba enne koostöö alustamist. 
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(2) Võrreldes avaliku sektori ja nn ülikooliteaduse toimimist, siis ehkki mõlemale võiks olla 

iseloomulikum just pikem strateegiline vaade (mille tempo on ühildatav, erinevalt näiteks 

ärisektori toimimisest), on takistuseks (eelarvamuslik) oletus, et teadlast köidab võimalus 

keskenduda ühele probleemile või teemale, avalikus sektoris tuleks aga igaühel tegeleda 

korraga paljude probleemidega. 

(3) Tulenevalt tegevusloogikate erinevustest vajavad need valdkonnad olemuslikult erinevaid 

inimtüüpe, mis ei pruugi omavahel klappida. Tööandjate seas esines uskumust, et 

doktorikraadiga inimesed ei ole juba loomupäraselt isegi huvitatud töötamast ärisektorile 

omases keskkonnas, või ei peaks sellises keskkonnas näiteks kiire töötempo tõttu vastu. 

(4) Nii ärisektori kui avaliku sektori teadustööst rääkides nähti ohutegurina vastuolu kliendi või ka 

tööandja ootustele ja huvidele vastamise ning teadlase autonoomia ja teaduse 

objektiivsusenõude vahel. Siit jääb kõlama, et teadlase jaoks võib instrumentaalne eesmärk 

olla liiga kitsas, ning eeldatakse, et rakendusteaduslikud projektid võivadki olla (ja ehk isegi 

peavad olema) omaniku või tellija seisukohast lähtudes kallutatud. See viib omakorda 

kallutatud hindamisele ja tulemustele, mis ei paista olevat heas kooskõlas teadlase ja teaduse 

olemuslikult objektiivse ja erapooletu mainega. Ühe lahendusena nähti võimalust 

rahastussüsteem ümber korraldada selliselt, et poliitilised või ärihuvid ei oleks ka 

rakendusteadusprojektide korral otseselt rahastust kontrollivad.  

(5) Juttu tuli ka vastuolust teadusele iseloomuliku tulemuste avalikustamise ja ärisektorile omase 

konfidentsiaalsuse vahel. Kuigivõrd võiks seda vastuolu leevendada see, kui ärisektori 

organisatsioon kasutaks ainult oma palgal olevaid teadlasi, see aga omakorda eeldab muutust 

teadlase töö sisus võrreldes üldise teadlase kuvandiga, ja ilmselt eeldab ärisektori tööandja 

siinkohal, et temast oleks ebaeetiline või lihtsalt tulutu näiteks nõuda doktorikraadiga töötajalt 

teaduspublikatsioonide avaldamisest loobuda. 

Seega doktorikraadiga teadlase töötamisel väljapool teadusasutusi tajuvad tööandjad nii ärisektori kui 

avaliku sektori kontekste ja tegevusloogikaid arvestades teatud takistusi. 

Töötaja ettevalmistuse ja töösuhtega seonduvad probleemid 

 Tööstusdoktorantuuri probleemid 

Kui ühe lahendusena on varasemalt välja pakutud nn tööstusdoktorantuuri võimalusi, siis võib see 

osutuda sellises programmis õppivale kujunevale teadlasele hoopis omamoodi äraspidiseks 

probleemiks. Rakenduslikumate teadusprojektidega alustanule võib akadeemilise teaduse 

väärtustamine olemuslikult kaugeks jääda. See probleem on mõistagi laiem kui vaid doktorantuuri 

teema ja võib olulisel määral pärssida ka akadeemilisele teaduskarjäärile orienteeritud teadlase 

valmidust rakenduslikuma suunaga projektidesse panustada, kuna tööstusdoktorantuur on 

kehtestatud eraldi institutsioonina. 

Lahendusena nägi intervjueeritav mõlemat laadi tegevuste, nii alusteaduse kui rakendusteaduse, 

võrdsemat väärtustamist mõlemas karjäärisuunas. Ilmselt on üheks võimaluseks rakendusliku sektori 

selgelt suurem toetus teadustegevusega, näiteks tipptasemel publikatsioonidega tegelemiseks, sellal 

kui ülikoolid ja teadusasutused saavad oma karjäärimudelites hindamiskriteeriumidena arvestada ka 

panustamist avaliku või ärisektori rakenduslikumatesse uuringutesse. 
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 Töösuhete paindlikkuse probleem 

Ettevõtjad tõid teadlaste kaasamisel igapäevasesse arendustöösse problemaatilisena välja ka 

töösuhete vähese paindlikkuse. 

Ülikoolide ja teadusasutuste teaduskarjäärimudelid võiksid sellega arvestada, väärtustades 

osakoormusega ja paindlike lepingutega akadeemilisi töötajaid ka omalt poolt samavõrra kui 

püsilepingutega ja täistöökoormusega töötajaid. See tähendab aga akadeemilise karjäärimudeli 

ümberorienteerimist, sealhulgas töötulemuste skaleerimist arvestusperioodi töökoormusele.  Ka 

osakoormusega ülikooliga seotud teadlane ja õppejõud peaks tundma end akadeemilise pere 

täieõigusliku liikmena isegi siis, kui tal on parasjagu kas ajutiselt või alaliselt ka teisi tööalaseid 

väljakutseid. 

 Kaksik-lojaalsuse probleem mitme tööandja juures töötamise korral 

Nii, nagu seni on osalise koormusega teadlasesse-õppejõudu eelarvamusega suhtunud ülikoolid kui 

tööandjad ning ka ülikoolivälised teadusgrantide rahastajad, on kohati selles osas umbusklikud ka 

teised tööandjad. Nii tunnistab mõnigi ettevõte kaksiklojaalsuse probleemi, näiteks suhtub ettevõte 

ettevaatlikult teadlaste palkamisse osa-ajaga tööle ja selle asemel eelistatakse täiskohaga töötajaid, 

kes panustaksid täiskoormusega antud firma arengusse. Selline hoiak mõlemalt (nii akadeemiliselt kui 

akadeemiaväliselt) tööandjalt on ühelt poolt selge sõnum, et karjääriteede vahel edasi-tagasi liikumist 

ei soosita. Teisalt võib küsida, kas eluaegne orientatsioon ühele või teisele karjääriteele on juba 

lähitulevikus põhjendatud, või ehk on säärased ootused töölepingu kindlusele osalt juba aegunud. See 

sunnib omakorda järele mõtlema, kuidas kindlustada, et paindliku töösuhte tingimustes ei kujuneks 

välja sekundaarset tööturgu oma marginaalse hõivega töökohtadega ka teaduses ja ülikoolides. Ajutise 

tööjõu probleem on juba jõudnud oluliselt kahjustada osa riikide haridussüsteemide teaduse ja 

kõrghariduse arengut ning kindlasti on Eesti teaduskorraldajatel lahendada küsimus, kuidas selliseid 

arenguid ja suundumusi Eestis ennetada või, osal juhtudel, ümber pöörata. Seega tuleks kaksik-

lojaalsuse probleemi teisalt siiski väga tõsiselt võtta. 

Administratiivsed ja pragmaatilised probleemid 

 Eesti väiksusest tulenevad väljakutsed teadusarendustegevuses 

Intervjuude käigus tõstatati küsimus sellest, et Eestil on olemuslikult selliseid probleeme, mille tõttu 

ongi mõistetav, et meie teadus ei muutu kunagi sellisel määral eraalgatuste rahastatuks kui mõnes 

suuremas riigis. Siin osutub murettekitavaks see, et nähakse, justkui just ja ainult vähesed suured 

ettevõtted oleks teadusarendusvõimekad ja selles vallas tegevad. 

Teisal küll mööndi suurettevõtete potentsiaali teadustegevuseks, kuid toodi kõrvale, et iseäranis 

aktiivsed on selles osas hoopis start-up’id jms – sageli mikro-ettevõtte formaadis toimivad 

organisatsioonid. 

Teiseks probleemkohaks on asjaolu, et teadusarendustegevus toimub suuresti välismaiste 

emaettevõtete tellimusel ja seega ka peakontori asukohariigis, ning kuni Eesti ettevõtted ja 

teadusasutused ei osale selles tegevuses, pole ka väga tõenäoline, et neist on partnerit kohalikule 

teadusele. 
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 Ettevõtted ei oska teadussaavutusi kasutada  

Juhul, kui ettevõttele sobiv teaduslahendus Eestis isegi eksisteerib, ei usu mitmedki, et ettevõte 

suudaks selle reaalselt kasutusele võtta. 

Osalt saab siin takistuseks ka see, et ettevõtteid juhtivatel ja neis töötavatel inimestel puudub 

massiivne kogemus millestki säärasest. Samuti puudub võime näha koostöövõimalusi teiste 

valdkondade teadlastega, näiteks humanitaarvaldkonnas, mis võiks toetada loovamate sotsiaalselt 

tundlike lahenduste väljatöötamist. Seega võib probleemiks saada vastava kujutlusvõime puudumine. 

 Puudub vahendaja või kokkuviija 

Arvestades eelpooltoodud puuduseid (nii erinevate tüpaažide kui erinevate vajaduste osas) ning samas 

vajadust sektoritevaheliseks koostööks ja sektorite vahel liikuvate teadlaste järele, võiks tuge olla 

vastastikuste huvide vahendajast ja eri sektori organisatsioonide kokkuviijast. 

Siin ei olegi takistuseks niivõrd vahendite ja võimaluste puudus kui just nn tõlkimisvõimelise vahendaja 

rollist. See tekitab omakorda küsimuse sellest, kuidas selliseid võimekaid vahendajaid leida – ja kes sel 

juhul peaks neid oma palgal hoidma. Kas see on riiklike agentuuride (EAS, ETAg jt) ülesanne? Või saab 

selliseid vahendajaid olla sektorispetsiifilistel esindusorganisatsioonidel?    

 Rahastamisskeemid ja bürokraatia kui teadusarendustöö takistused 

Lisaks eelpooltoodule võib koostööd takistada teaduse rahastamisskeemide bürokraatlik olemus 

üleüldse. Eriti leiti see probleemne olevat seoses tellimuste ja lepingute vormistamisega kaasneva 

ajakuluga. Oletati, et sel juhul võtab teadustulemusteni jõudmine oluliselt rohkem aega kui 

tavaolukorras. Seda olukorda nähti küllaltki taunitavana, sest kohmakas kohalik rahastusmudel ja 

kohalike ettevõtete vähesed võimalused ise teadustegevust rahastada võib viia teadussaavutusi Eestis 

välja, ärgitades Eesti ülikoole taotlema tihedamalt aga kiiremini administreeritaval moel ressursse 

välismaistelt ettevõtetelt ja fondidelt. Teisalt suunates ka Eesti ettevõtteid 

uuringukoostööettepanekutega pigem välismaale pöörduma. Lahendust nähakse rahastusskeemide 

paindlikumaks muutmises kuid ka edulugude kaudu uute praktikate ja hoiakute juurutamises. Seega, 

hoolimata selgetest probleemidest– kui ‘julged erandid’ välja arvata – on iga edukas koostöökogemus 

tööandjatele heaks näiteks ja inspiratsiooniks. 

4.3 Tööandjate ettepanekud sektoritevahelise mobiilsuse parandamiseks 

Niisiis tõid tööandjad oma intervjuudes välja terve rea takistusi sektoritevahelise teadusarendustöö 

plaanimisel ja doktorikraadiga spetsialistide värbamisel: 

(1) sektorite tegevusloogikate erinevusega seonduvad 

(2) töösuhete ja töötaja lojaalsusega seonduvad 

(3) administratiivsed ja pragmaatilised probleemid 

Mida tööandjad üldse saaksid või võiksid teha teisiti, et teadlasi rohkem rakendada? Kuidas ülikool või 

riik saaks toetada, et teadlasi rakendataks väljaspool ülikooli rohkem? Noppisime tööandjate 

esindajate intervjuudest välja sellekohaseid soovitusi ja ideid. Osa neist puudutab pigem 

doktorikraadiga spetsialistide ettevalmistamist, osa pigem teadusarendustöö argipäeva, osa on 
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suunatud konkreetsemalt teadusasutustele ja ülikoolidele, osa laiemalt teistele ettevõtetele-

organisatsioonidele.  

 

Tabel 6. Tööandjate ettepanekud: mis toetaks sektoriülese teadusarendustegevuse arengut 

 
Teadlaste ettevalmistus Sektoriti mobiilsed teadlased 

Ülikoolid ja 

teadus-

asutused 

- Integreerida rakenduslik teadlaskarjäär, 

tööstusdoktorantuur, avaliku sektori 

doktorantuur  

- Praktilise(ma) väljundiga teadusteemad  

- Doktorite ettevalmistamise piiramine  

- Tugevdada ettevõtl(ikk)use koolitust 

doktoriõppes 

- Paindlik töökorraldus toetab 

paralleelseid karjääriteid 

- Ettevõtluskogemustega inimeste 

kaasamine õppetöö läbiviimisse 

- Sektoritevaheline mobiilsus, liikumine 

teadusliku ja rakendusliku maailma vahel 

kui väärtus iseenesest 

- Integreerida rakenduslik teadlaskarjäär, 

tööstusdoktorantuur, avaliku sektori 

doktorantuur 

- Praktilise(ma) väljundiga teadusteemad  

- Teadmiste suurem rakendatavus era- ja 

avalikus sektoris 

- Teaduse ja teadustöö jõulisem 

populariseerimine 

- Ettevõtete ja ülikoolide kokkuviimine 

vahendajate abil 

- Ettevõtluskoordinaator ülikoolis 

- Praktiline töö ettevõtetes lisada ülikoolide 

ametinõuetesse 

- Paindlik töökorraldus toetab paralleelseid 

karjääriteid 

- Ettevõtluskogemustega inimeste kaasamine 

õppetöö läbiviimisse 

- Sektoritevaheline mobiilsus, liikumine 

teadusliku ja rakendusliku maailma vahel kui 

väärtus iseenesest 

Ettevõtted-

asutused 

- Stipendiumid  või teadusgrandid 

teemadel, mis ettevõtteid endid huvitavad 

- Pakkuda abi ülikoolide õppekavade 

loomisel, võimaldada praktikat 

ettevõtetes 

- Paindlik töökorraldus toetab 

paralleelseid karjääriteid 

- Sektoritevaheline mobiilsus, liikumine 

teadusliku ja rakendusliku maailma vahel 

kui väärtus iseenesest 

 

-Teadmiste suurem rakendamine era- ja 

avalikus sektoris 

-Stipendiumid  või teadusgrandid teemadel, 

mis ettevõtteid endid huvitavad 

-Maksusoodustused rakendusuuringute 

tellimisele 

-Nutikas spetsialiseerumine, suund Eesti 

ettevõtete innovaatilisuse tõstmisele 

-Luua teadusmeekonnad/ analüüsikeskused 

ministeeriumides 

-Paindlik töökorraldus, mis toetab 

paralleelseid karjääriteid 

-Projektipõhine teadlaste värbamine 

väikeettevõtetes 

-Sektoritevaheline mobiilsus, liikumine 

teadusliku ja rakendusliku maailma vahel kui 

väärtus iseenesest 

 

Samas kehtivad mitmed soovitused kõigile osapooltele ja teisalt on rida soovitatud algatusi sellised, 

mida ei saa ükski osapool iseseisvalt alustada, seega eeldavad need koostööd ja ehk ka teaduspoliitilisi 

korralduslikke otsuseid. 
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Avame soovitusi järgnevas lähemalt kolmes rühmas:  

(1) teadustulemuste senisest laiema rakendamisega seonduvad ettepanekud, 

(2) töötajate ettevalmistusega seonduvad ettepanekud, 

(3) töötamise ja töösuhete korraldamisega seonduvad ettepanekud 

Teadustulemuste laiem teadvustamine ja rakendamine 

Teadustulemuste rakendamine era- ja avalikus sektoris. Intervjueeritud tööandjate näitel selgus, et 

erasektori ja avaliku sektori rolli tajutakse mõnevõrra erinevalt, kuid siiski nähakse, et analüütilisem, 

teaduspõhine lähenemine võiks olla kasulik nii erasektori argistes otsustusprotsessides kui avaliku 

sektori nt poliitikakujundamise protsessis. 

Stipendiumid  või teadusgrandid teemadel, mis ettevõtteid endid huvitavad. Avaldati arvamust, et 

ettevõtted võiksid ülikoole ja teadlasi stipendiume ja grantidega rohkemgi toetada, eriti tingimusel, kui 

tulemused huvitavad ettevõtet.  See ei pruugi aga tingimata seostuda ainult ettevõtte konkreetse 

rakendusliku huviga, vaid ettevõte võib olla valmis toetama ka selliste teemade toetamist, mis on 

laiemalt prioriteetsed. Siin osutuvad aga oluliseks põhimõtted organisatsioonide, mh riigi äriühingute 

juhtimisel, nt laiem sotsiaalne vastutustunne. 

Praktilise(ma) väljundiga teadusteemad. Mitmel puhul rõhutati, et tegelikult on kasulik, kui teadlased 

tegeleksid ka igapäevases akadeemilises töös enam praktilise väljundiga teadusteemadega ja vajadusel 

mõttemudeleid lihtsustaksid,et ülekanne oleks lihtsam. Selle praktilise väljundiga teaduse rahastamisel 

on erinevaid praktikaid. 

Teaduse populariseerimine. Osaliselt eelneva teemaga haakub soovitus veelgi enam pöörata 

tähelepanu teaduse kui sellise populariseerimisele, mis kõlas läbi mitme tööandja intervjuu. Ilmselt 

viitab see asjaolule, et olukorras, kus pigem valitseb info üleküllus kui nappus, peab teadlane ja 

teadustöö teiste infoallikatega nii prestiiži kui nähtavuse osas konkureerima, et muuhulgas võimalike 

tellijate tähelepanu äratada ja neid inspireerida. 

Teadusmeekonnad/analüüsikeskused ministeeriumides. Üheks lahenduseks nähti ka võimalust 

laiendada avaliku sektori teadusmeeskondi ja luua vastavad analüüsikeskused, et lahendada just 

konkreetselt huvi all olevaid, praktilisest strateegilisest ja poliitilisest vajadusest lähtuvaid keerulisi 

analüüsiülesandeid, kasutades selleks muudest ülesannetest vabu, ainult konkreetse asutuse heaks 

töötavaid teadlasi. Ilmselt peegeldub siin soov muuta ka avaliku sektori analüüsitöö laiemalt 

professionaalsemaks ja lisada ekspertsust süsteemi sisse, et seeläbi suurendada just avaliku sektori 

sõltumatust ja ehk ka reageerimiskiirust. 

Maksusoodustused rakendusuuringute tellimisele. Kui aga juba on ettevõtja-organisatsiooni 

tähelepanu teaduse rahastamise osas äratatud, siis isegi altruistlikuma sihiseadega organisatsioonile, 

kes toetab teadust ka siis, kui see ei ole tingimata iseenda tegevusele vajalik, muutuvad oluliseks muud 

asjaolud, näiteks investeeringu tulusus ja maksusoodustuste võimalus. Seega nähakse siin mõistlikuna 

ettevõtja kulude teatud osas riigiga jagamist, seda tavapraktikana, nt maksusoodustusena, ilma eraldi 

konkursse läbimata või grante taotlemata. 
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Nutikas spetsialiseerumine, suund Eesti ettevõtete innovaatilisuse tõstmisele. Tööstusdoktorantuuri 

ideest edasi liikumine võib viia ideele, et Eestis peakski ka doktoriõppes ja teaduses erilise tähelepanu 

alla võtma vaid praktilise väljundiga ja näiteks nutika spetsialiseerumise alla kuuluvad valdkonnad. Siin 

paistab samas vastuolu otseselt Eesti tööandjale ja majandusliku väljundiga teadustöö ning üleüldiselt, 

näiteks rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimelise väljundiga teadusse investeerimise vahel. 

Kohalik tööandja tajub ilmselt, et tal on ka pikas perspektiivis võimatu olla tippteaduse tasandil 

kohalikele teadlastele heaks partneriks ja see võib panna küsima, miks sellist teadustegevust 

rahastada. Nutikate valdkondade kasuks räägib ka see, et teiste erialade lõpetajad soovivad neil 

erialadel ümber õppida, mis võib kaasa tuua laiema interdistsiplinaarsusega arusaamade juurdevoolu 

nutikatesse sektoritesse. Teiselt poolt, ka prioriteetsetes valdkondades lõpetanud ei leia tingimata 

asjakohast erialast väljundit. Ka nutika spetsialiseerumise valdkondades esineb seega vajadus 

asjakohane teadus ja seda vajavad tööandjad kokku viia. 

Ettevõtete ja ülikoolide kokkuviimine. Eelmist mõtet arendab edasi ka soovitus tekitadagi 

vahendavaid institutsioone, et ettevõtete ja ülikoolide huve nö koordineerida. Selle lähenemise juures 

on oluline arvestada, et healt teadlaselt ei eeldata (ja võib-olla ka ei saa eeldada või ka ehk ei peakski 

eeldama) nn müügitöö tegemist st suurt tähelepanu teaduse populariseerimisele, sest see ei pruugi 

olla osa tema kompetentsidest ja teisalt ei ole see tema põhitöö väärtustatud osa. Juba seepärast on 

vaja teadussaavutuste nn tõlkijate kõrval ka praktiliste toimingute vahendajaid. 

Ettevõtluskoordinaator ülikoolis. Üheks võimaluseks selliseks vahendatud tegutsemiseks oleks luua 

ülikoolis ettevõtluskoordinaatori positsioon. Toodi näiteid positiivsetest algatustest (nt Adapter). Siin 

paistab küll teatud idealism selles osas, nagu Eestis oleks iga valdkonna kohta vaid üks spetsialistide 

tiim, st ei tegeleta ohuga, et puudub hea ülevaade või läbipaistvus lahendajate valiku osas. Ometi on 

selline vahendamise ja ühendamise näite hea algatus. Eraldi toodi välja võimalik 

konsultatsiooniettevõtete roll sellises tõlkimises ja vahenduses, kus põimuvad eri osapoolte huvid 

keerulises kombinatsioonis. See ilmselt viitab kaude ka ülal käsitletud kaksiklojaalsuste probleemile, 

kuid praktiliselt osundab, et senised head praktikad on pigem sündinud ülikoolide spin-off algatustest 

kui vastupidi. 

Teadlaste ettevalmistuse korraldamine 

Rakenduslik teadlaskarjäär, tööstusdoktorantuur, avaliku sektori doktorantuur ja nende 

integreerimine. Tööandjad hindasid kõrgelt võimalust koostööks ülikoolidega nt tööstusdoktorantuuri 

raames. Traditsioonilisema tööstusdoktorantuuri ideega paralleelselt toetati ka avaliku sektori 

doktorantuuri ideed. Seega nähakse võimalust, et ka avalik sektor võiks teha tihedamat koostööd 

ülikoolidega doktorantuuri või ka teiste riikide eeskujul näiteks järeldoktorantuurikohtade või 

konkreetsete stipendiaatide rahastamise osas. 

Abi ülikoolide õppekavade loomisel, praktika võimaldamine ettevõtetes. Teiste, mõnevõrra 

traditsioonilisemate koostöövõimalustena toodi uuringus välja kaasalöömist õppekavade 

kujundamisel. Samuti osati väärtustada praktiseerimisvõimaluste loomist, seda üle kogu 

teadlaskarjääri, kuid mitte unustades tavapärast praktikavõimalust magistriõppes ja seni veidi 

harvemat doktorantuuris. Siin võib näha argumendina küll ka avalikku huvi pädevamate doktorite näol, 

seda siis lisaks konkreetse organisatsiooni spetsiifikale vajaliku ja sobiva teadmussiirde aspektile. 
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Ettevõtlikkuse koolitus doktoriõppes. Et tulevikus oleks doktorite ettevõtlusse lülitumine lihtsam ning 

et tulevikus saaks teadlased ka ise tudengitele ja doktorantidele ettevõtlikkuse alal teadlikult eeskujuks 

olla, soovitatakse ettevõtlikkuse ja otsesemalt ettevõtlusõppe jõulist laiendamist doktoriõppes. Osalt 

käsitlevad tööandjad selle eesmärgi teenimise võtmes juba tavapärasemat koostööd õppekava sisulisel 

arendamisel. Siiski, ehkki see on nö tavapärasem, siis ka selle koostöö arendamine nõuab nii 

tööandjate kui koolidepoolset pingutust. Lisaks tuleb esitada küsimus, kas teadvustatakse, kus on 

tasakaalujoon, ja mis osas täpsemalt on näiteks doktoriõppes põhjendatud tööandjate tugev 

kaasarääkimine õppe sisu osas. 

Doktorite ettevalmistamise piiramine. Radikaalselt üldise suundumusega vastupidises liinis pakuti 

välja ka idee, et doktorite ettevalmistust tulekski tervikuna piirata. Selle argumendiks on eelkõige 

asjaolu, et Eesti ühiskond, st riik kui ka erasektor koos, ei suuda vajalikul määral ja tasemel teadust 

endale lubada. Samas väärib see edasimõtlemist, kas sel juhul peaks loobuma eelkõige eriti 

ressursimahukatest valdkondadest, kus teadustöö toimub ka teiste riikide tippülikoolides-

uurimisasutustes, et nende tegevust mitte dubleerida ja suuremas mahus toetama just pigem 

väikesemahulisi, Eesti-spetsiifilisi ja eestikeelsele ainesele toetuvaid teadusvaldkondi, mille 

edendamine toob kasu konkreetsemalt Eesti ühiskonnale ja eesti kultuurile ning mille dubleerimine 

teistes riikides on vähem tõenäoline. 

Praktiline töö ettevõtetes lisada ülikoolide ametinõuetesse. Ühe ettepanekuna toodi välja võimalus 

lisada töökogemus ettevõtetes-asutustes ka teadlase ametinõuetesse või vähemasti 

hindamiskriteeriumidesse, et selle kaudu tekitada teadlastes huvi rakenduslikuma tegevuse vastu. 

Hindamiskriteeriumite muutmine rakenduslike teadusalgatuste väärtustamise kasuks võiks 

mitmekesistada akadeemilise teaduse ja teadlaste maastikku. Kindlasti tuleb samas mõelda, kuidas 

hoida ära ohtu, et ülikoolides kaob teadlaste vabadus muuhulgas uurimisteema valikuks. 

Töötaja ja töökorraldusega seonduv 

Paindlik töökorraldus. Mitmel puhul rõhutasid tööandjad, et suuremat sidusust akadeemilise teaduse 

ja ettevõtete-organisatsioonide vahel toetaks paindliku töökorralduse põhimõtete teadlikum 

juurutamine just selle eesmärgi saavutamiseks. Lisaks sellele, et see rikastab seniste töötajate 

igapäevast töökogemust, võimaldab see ka paremini ühildada õpinguid nt doktorantuuris või miks 

mitte ka järeldoktorantuuris. Erinev vaade on organisatsioonilt, kes kaasab doktorante 

väikesemahuliste projektide raames mittetraditsioonilise töösuhte korras. Tuleb siiski jälgida, et ei 

tekiks ohtu töösuhete prekariseerumisele just teadustee alguses. Samas on tähtis ka see, millised 

võimalused paindlikuks töösuhteks, sh osakoormusega tööks on planeeritud ülikoolide 

teaduskarjäärimudelitesse. Eriti oluliseks muutub selles kontekstis see, kuidas ülikoolide või ka teiste 

tööandjate juures konkreetseid töösuhteid korraldatakse ja kellel on õigus töösuhte tingimuste osas 

kaasa rääkida. 

Projektipõhine teadlaste värbamine väikeettevõtetes. Paindlikkusega veelgi edasi minnes nähtigi 

head võimalust teadlaste kaasamiseks projektipõhiselt, seda eriti väikeettevõtetes, kel pole jaksu 

tervet teadlaste tiimi või ka üht teadlast püsivalt värvata, kusjuures seda käsitletakse kasulikuna ka 

teadlase vaatenurgast, kes ei pea otsustama püsivat töökohavahetust. Siin tuleb taas jälgida, et 

ülikoolide akadeemilised karjäärimudelid oleksid selliste võimaluste suhtes soodsalt kujundatud ning 

soosiks ka koormuste ajutist vähendamist või töö ümberkorraldamist. Samas on sellise koostöö suhtes 
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ilmselt huvi suurem, kui osalt kannab teadlaste kaasamise kulud riiklik rahastus.  Projektipõhisest 

koostööst rääkides võib tööandja jaoks aga siingi üsna tähtsusetu olla see, kas ta teeb koostööd 

teadlase, doktorandi, magistrandi või bakalaureusetudengiga. 

Selline suhtumine viitab ühelt poolt sellele, et tööandja seisukohalt on iga koostöö ülikoolide ja 

teadusasutustega juba inspireeriv, ja teisalt sellele, et teadlase kaasamine konkreetse projekti 

lahendamiseks võib käia ka õppejõu rollis – st, ka õppejõul on oluline roll teaduse ja ettevõtete 

vahendajana, kui kaasab ülikooliväliseid tööandjaid õppetöö läbiviimisse või, nagu antud näites, 

uurimistöö teema valikul, ja see võib töötada igal õppeastmel. See aga omakorda viitab, et 

sektoritevahelisest liikumisest tulenevat teadmussiiret ei tohiks käsitleda ka liiga kitsalt ning õieti peaks 

karjäärimudelid ka õppejõududele (lektorid, dotsendid) nägema ette võimalused sellise koostöö 

arendamise arvestamiseks nt koormuse määratlemisel või tulemuslikkuse hindamisel. 

Sektoritevaheline mobiilsus, liikumine teadusliku ja rakendusliku maailma vahel. Laiemalt nähakse 

teadlaste sektoritevahelisel mobiilsusel täiendavat rolli töö rikastamisel, kuid mitte tingimata pikkade 

või nö lõplike üleminekutena, millega võiks kaasneda teise sektori praktikate liiga hea äraõppimine, 

mis teeb teadlase akadeemiliselt soovitavast normist kõrvalekalduvaks. Seepärast oleks lahenduseks 

sektoritevaheline mobiilsus just pigem lühiajaliste stažeerimistena. Tuleb aga teadvustada, et see 

eeldab siiski suurt funktsionaalset paindlikkust ja võib kaasa tuua ebakindluse, kui ei ole ka päris selge, 

kuidas see lühiajaline mobiilsus peaks põhitööd või laiemalt teaduskarjääriteel liikumist toetama. 

Ettevõtluskogemustega inimesed õppetööl. Selleks, et ettevõtluskogemusega õppejõudude kaudu 

siiski tudengite ja doktorantide õpikogemust rikastada ja samas ka uut tüüpi teaduskäsitlusi 

ülikoolidesse tuua, on ühe lahendusena teadlaste ettevõtluses siirdumise kõrval pakutud ka praktikute 

ja ettevõtluskogemustega inimeste kaasamist õppetöösse. Selles tööandja soovituses kumab läbi usk, 

et ettevõtlusele omane mõtteviis on nii õppetöös kui teaduses väärtuslik, ja et seda nn tavaprofessorite 

seas ei leidu. See vajab ilmselt täiendavat järelemõtlemist igal konkreetsel juhul, mis aspekti täpselt 

peaks ettevõtluskogemustega inimeste õppetöösse ja teadusse kaasamine arendada võimaldama. 

Samas tuleks läbi töötada, kuidas käib kõigi paindlikult ja voolavalt ülikooli või teadusasutusega seotud 

inimeste kaasamine asutuse juhtimis- ja kommunikatsioonistruktuuridesse, et kasu oleks optimaalne 

ja vahetusest oleks tulu ka asutuse juhtimise valdkonnas. 

4.4 Tööandjate ettepanekud teadustegevusest väärika lahkumise korraldamiseks 

Palusime tööandjatelt täiendavalt ettepanekuid, kuidas toetada teadustegevusest väärikalt 

taandumist. Mitte väga üllatavana tõusis esile neli peamist lahenduskäiku: 

- Suurendada pensione 

- Sätestada küll pensioneerumise eapiir, ent võimaldada sujuvamat eemaldumist 

- Rakendada pensioneerunud teadlasi mentorite ja ekspertidena, sealhulgas ärisektori ja avaliku 

sektori heaks 

- Tunnustada täisväärtuslikuna ka platookarjääre ning allapoole liikuvat karjäärikaart 

Need teemad ei ole iseenesest teaduskarjääride korralduse osas uued, kuid on hea tajuda, et siinkohal 

on osa ärisektori ja avaliku sektori tööandjate poolt põhimõtteline toetus sellistele meetmetele. 
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Suurendada pensione 

Ühelt poolt rõhutati, et eakas teadlane võib olla väga viljakas ja seejuures (nii suurema vilumuse kui 

näiteks väiksema õppetöökoormuse tõttu) algajatest kui ka karjääri tipul olevatest teadlastest 

aktiivsemgi publitseerija, mistõttu oleks ebaõiglane, kui ta peaks akadeemiast kõrvale jääma. Teisalt 

aga teadvustati, et pensioneas teadlased ei jää nooremate kolleegide kasuks pensionile just seetõttu, 

et pension on nii väike ja side ülikooliga võimaldab märkimisväärselt paremat toimetulekut: Siin 

põimuvad niisiis nii majanduslikud kui subjektiivsed aspektid: ühest küljest, töötasuta on keerulisem 

ära elada, teisalt aga on ka töö südamelähedane. Kui esimesele probleemile oleks lahenduseks 

ressursside olemasolul nt pensionide suurendamine või tööandjapensioni maksmine lisaks 

tavapärasele, siis teise mure lahendaks alternatiivsete ametikohtade ja ülesannete loomine 

pensionieas dotsendile või professorile, kelle põhikohale saaks edutada teisi. Siiski on mõlemad 

lahendused seotud eelkõige ressurssidega ja teine lisaks suurel määral ka hoiakutega – näiteks peab 

küsima, mis on eaka teadlase enda eelistus, kui ka seda, kuidas seda tajuvad kolleegid. 

Sätestada eapiir, aga võimaldada sujuvat eemaldumist 

Teisalt pakutakse siiski võimalust sätestada kõigile rangem eapiir, millest edasi ei või jätkata samal 

ametikohal ja ülesannetes ning peab leidma muu võimaluse samas asutuses rakendumiseks, et 

eemalduda tööst sujuvamalt. Pakutakse ka võimalust eristada eapiir ja see, mis sellest edasi saab, 

vastavalt teadlase edukusele, kuid siin tekitaks kindlasti küsimusi, kuidas sellist edu mõõta. Teise 

dimensioonia tuuakse aga sisse võimalus võtta soorituspinget maha, ja see on kindlasti positiivne.  

Rakendada pensioneerunud teadlasi mentorite ja ekspertidena 

Teisalt peaks ehk järele mõtlema, kas ühiskonna ja sealhulgas tööjõu üldise vananemise taustal on ehk 

just teadlase karjääris midagi olemuslikku, mis just elukogemuse ja kumuleerunud teadmiste najal ka 

teaduses, kuid ka väljapool lisaväärtust luua võimaldab. Selle äratundmise najal oleks mõistlik kaaluda 

lisavõimalusi pensioniealiste, teatud kokkulepitud eapiiri (nt 75 aastat) ületanud teadlaste 

rakendamiseks peamiselt nt mentorite ja ekspertidena, et eruditsiooni vääriliselt hinnata – ja 

rakendada. On äärmiselt oluline sellised võimalused, aga ka poliitikad igas karjäärimudelis läbi mõelda. 

Teisalt kumab tööandja seisukohas läbi ka arusaam sellest, et tootlikkus saab seostuda just vanuse 

mõttes konkreetse eluetapiga. Ehkki seda seisukohta kohtab intervjuudes laiemalt, siis see ei ole heas 

kooskõlas elanikkonna vananemise, karjäärivahetuste ja elukestva õppe ideedega, nii et mõistlik oleks 

üldjuhul vanuse lahtisidumine töö sisust ja sealhulgas karjäärisammu pikkusest ning karjääriootustest. 

Tunnustada ka allapoole liikuvat karjäärikaart 

Kogu karjäärimudelidiskussiooni alusena, aga iseäranis tööea küpsemas järgus tõuseb esile küsimus 

sellest, millist karjääriteed hinnatakse: kas see peab liikuma pidevalt vertikaalteljel üles?, kui kiiresti?, 

kuidas suhtutakse horistonaalsesse karjääri?, aga platookarjääridesse?, mis hoiak kujundada allapoole 

liikuva karjäärisuunaga tippteadlase suhtes? jms. Tööandjate intervjuudest tuleb ettepanek 

tunnustada ka allapoole liikuvat karjäärikaart ja tipptulemuste tagasihoidlikumaks või harvemaks 

muutumist. See ei puuduta kindlasti ainult pensioneerumist vaid karjääriteede väärtustamist ja üldse 

teadlase töö tähenduse sisustamist kõige laiemas mõttes. Karjäärimudeli loomisel peab see aspekt 

olema lahendatud eriti tundlikult. 
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5 JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

5.1 Järeldused ja soovitused intervjuude põhjal sektoritevahelise liikumise 
toetamiseks 

Käesolev osa adresseerib järgmisi lähteülesandes püstitatud küsimusi: 

 Millised peaks olema teadlaskarjääri kujundamise vahendid, et soodustada ülikoolide 

akadeemiliste töötajate mobiilsust avaliku ja erasektori vahel ja koostööd ettevõtetega ning 

kuidas sektoritevahelise liikumise soodustamisel tagada kõrge teaduslik tase? Milliseid 

meetmeid tuleks rakendada ülikoolide ja milliseid riigi tasandil? 

 Millised on võimalused teadlaskarjääri või selle osade laiendamiseks väljaspoole akadeemilist 

sektorit? Kuidas tasakaalustada ühelt poolt doktoriõppe tihe side ülikoolides tehtava 

teadustööga ja teiselt poolt mitmekesised karjäärivalikud doktorikraadi kaitsnutele ka 

väljaspool akadeemilist sektorit? 

 Kuidas hõlmata mudelisse nii lineaarse karjääri võimalused akadeemilises sektoris kui ka 

karjäärivõimaluste kujundamine, tingimuste loomine töötamiseks teistes sektorites, eelkõige 

erasektoris ning majandusharude vaheline liikumine? 

Valimisse lülitatud organisatsioonid olid sellised, kellelt võiks eeldada teadusarendustegevuse 

võimekust ja vajadust. Tuleb tõdeda, et intervjuudest ilmnes teatud skeptilisus sektoritevahelise 

liikumise suhtes, seda nii seoses osapoolte kõhklustega üldisemalt kui teaduspõhise koostöö vajaduse 

puudumisena. Seega oleks üheks variandiks jätta sektoritevahelise liikumise aspekt teadlaste 

karjääritee plaanimisel kõrvale ning loota isereguleerumisele.  

Veelgi enam, kuivõrd nii teadlased kui avaliku- ja ärisektori tööandjad tunnistavad akadeemilisele 

teadus- ja õppetööle keskenduva teadlase kuvandi teatud spetsiifikat võrreldes teistega, võib osutuda 

isegi praktiliseks selle kuvandi erilisuse eest seista. See tähendaks muuhulgas vajadust seada pigem 

sisse uue funktsiooniga sektoritevahelised teadmise tõlkijad ja interpreteerijad, seda nii akadeemiliste 

asutuste juures kui ärisektori ja avaliku sektori tööandjate juures, et teadustöö tulemustest ja teadlaste 

ekspertiisist maksimaalselt efektiivselt tulu saada. Selline samm tähendaks teadustöö traditsiooni 

tunnustamist – ja õigustaks muuhulgas näiteks selgemate teadlaskarjäärimudelite ellukutsumist 

vähemalt mingile osale teadlastele. 

Kui aga siiski seada eesmärgiks enama osa teadustöö tegemist (ja rahastamist) äri- ja avalikult sektori 

organisatsioonide poolt, peaks sektoritevahelise liikumise (SL) edendamisele suunatud muudatused 

toimuma süsteemselt ja kõigi asjassepuutuvate osapoolte esindajate osalusel, kaasates tööandjate ja 

kõrgkoolide ning töötajate esindusorganisatsioone.  Selleks, et vähendada mitmesuguseid barjääre SL-

le – kogemuste ja ekspertiisi erinev tõlgendamine ja mõõtmine akadeemilises ja erasektoris; erinevat 

liiki kompetentside vajadused akadeemilises ja erasektoris jms. – on vaja koordineeritud jõupingutusi.  

Esitame järgnevas soovitused, mil moel SL tegevustega arvestada karjäärikujundamisel, põimunult 

juba varem esitatud soovitustega, osutades, et alust, mille põhjal muutusi ette viia, on olnud. 
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5.2 Ärisektori ja avaliku sektori tööandjad 

Suurendada organisatsioonide üldist vastuvõtuvõimet doktorikraadiga spetsialistide suhtes. 

Majandus- ja ettevõtluspoliitika kaudu tuleks tekitada ettevõtetes suuremat huvi teadus-

arendustegevuse vastu. Seni, kuni Eesti ettevõtluse struktuur tervikuna ei ole muutunud 

teadusmahukamaks, on Eesti doktorikraadi omanikel vähe lootust end enamikes Eesti ettevõtetes 

teostada otseselt kõrget kvalifikatsiooni eeldava teadus- ja arendustegevuse kaudu. Samas, 

sektoritevaheline mobiilsus on jätkuvalt võimalik koos geograafilise ümberpaiknemisega (karjääritee 

välisriikides asuvate suurettevõtete uurimusallüksustes).  Karjääriseire võiks arvesse võtta ka Eesti 

doktorikraadi omanikud, kes on suundunud tööle välismaa ülikoolidesse või ettevõtetesse ja kel ei ole 

vajadust oma samme ETISes kajastada. 

Ettevõtete vajaduste tõlkimine/edastamine akadeemilisele maailmale. Lahendustena on välja 

pakutud teadusmahuka ettevõtluse mobiilsusgrante mis toetaksid liikumist teadusest ettevõtlusse ja 

sealt tagasi; ühendtöökohtade loomist ettevõtete ja teadusasutuste vahel; mitteformaalsete 

innovatiivsete rakkerühmade loomist ülikooli laborite juurde, mis ühendaksid nii teadlasi kui huvitatud 

ettevõtjaid (Hektor, Müntel, 2017), järeldoktorantuuri võimaluse pakkumist ettevõtetes (Eesti Noorte 

Teaduste Akadeemia liikmed , 2017), värvata suurettevõtte arendusosakonda akadeemilise töö 

taustaga isikuid, kellel on kontaktide võrgustik valdkonna jaoks olulistes ülikoolides (Varblane, 2015), 

panustada enam õppekavaväliste tudengiühenduste (a la turundusklubi) kui teadmusülekande 

kanalite kasutamisse, mis. loob võimalusi uute andekate töötajate leidmiseks ning analüütilise 

teadmuse kasutamiseks (Varblane, 2015), erasektori rahastatud professuuride loomist ülikoolides.  

Koostööspiraali metafoor (Reiska jt., 2012) kirjeldab dünaamikat, kus mistahes vormis koostöö aitab 

ületada esmast barjääri kontakti sõlmimise näol ning seeläbi sillutada tee edasisele koostööle. Kui 

ettevõttes on juba tööl doktorikraadiga inimesed, eriti kui neid on juhtide seas, on hõlpsam arendada 

koostööd ülikoolidega ning väärtustada nii teadustegevust kui doktorikraadiga kaasnevaid pädevusi 

(Vandevelde, 2014). 

5.3 Ülikoolide vastutus 

Kõige lihtsam viis tihendada ülikoolide ja ettevõtete koostööd ja suurendada uue teadmuse liikumist 

on just R1 ja R2 tasemel olevate teadlaste karjääri suunamise abil. Teadlaskarjääri järgnevatelt 

astmetelt, näiteks juba professori tasemel teadlase, integreerimine tagasi erasektorisse on oluliselt 

keerulisem kui alustajatele võimaluste pakkumine (Vadi jt., 2015, 32) 

Doktoriõpingute (R1) tasemel oodatakse, et doktoriõpinguid võiks enam kohandada 

mitteakadeemilise tööturu vajadustega.  

 Doktoriõppe paradigma muutmine 

Esmalt tuleks uutmoodi määratleda doktoriõppe eesmärgid, laiendades neid akadeemiast väljaspoole. 

Näiteks mõnes riigis (Saksamaa) on doktorantuur ümber defineeritud kui väljaõpe tööks kõrgetel 

ametikohtadel mitteakadeemilistel karjääriteedel (European Science Foundation, 2015). Fookuses 

võiks olla (Vadi jt, 2015:25) pigem doktorantuuri vältel omandatud ülekantavate oskuste ja 

teaduspõhise mõtteviisi ülikooli välisesse keskkonda levitamine.  
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 Doktoriõppe sisu täiendamine: ettevalmistus erinevateks karjääriteedeks 

Et PhD kraadiga inimesi valmistatakse ette rohkem kui jätkub akadeemilisi ametikohti ning kõik 

doktorandid ei olegi traditsioonilisele teadustööle orienteeritud, tuleks doktoriõppes pakkuda 

ettevalmistust ka laiemateks teadusega seotud tegevusaladeks (mentorlus, toimetamine, õpetamine 

koolis, teaduspoliitika) ning erinevateks muudeks või kombineeritud karjääriteedeks avalikus ja 

ärisektoris.  

Soovitatakse pöörata enam tähelepanu „pehmete“ üldoskuste treenimisele ja ettevõtluspädevuste 

arendamisele - lisaks erialastele oskustele õpetada ka ettevõtlusoskusi (vt Kiili, 2013) ning üldisi 

ülekantavaid oskusi (vt Rutiku, 2014). Mitteakadeemilise tööturu täpsemate vajaduste selgitamine 

peaks toimuma koostöös tulevaste tööandjate ja erialaorganisatsioonidega (Vadi jt 2015) 

 Tihedam seos praktikaga 

Doktoriõpingute vältel on tööandjate hinnangul vaja rohkem kokkupuuteid teiste tööturu sektoritega 

(ühine juhendamine jm koostöö) – see lisab vajalikke oskusi doktorandile, on kasulik nii tööandjale kui 

ülikoolile (Vandevelde, 2014). Õpingute aegne kokkupuude erinevate ettevõtlus- ja 

bürokraatiakultuuridega aitab vältida võimalikku hilisemat kultuurišokki, liikudes akadeemiavälisesse 

keskkonda(European Commission, 2017). Varem on pakutud nn hamburgeri-tüüpi  õppe ideed 

(sandwich degree), kus ka üliõpilaste ettevalmistusse kuulub lisa-aasta rakenduslikuks tegevuseks 

erialal (vt Raasuke jt, 2016). 

Doktorantuurieelne ja -aegne töötamine väljaspool ülikooli ongi sisuliselt juba SL, mis soodustab 

samalaadset SL hiljemgi, seda on näidanud ka varasemad uuringud (Vadi jt., 2015, 39, 62-63, Aavik jt 

2016) 

 Spetsiifilised doktoriõppe vormid 

Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe erivorm, mille raames viiakse doktoriõppe osaks olevat teadus- 

ja arendustööd läbi era- või avaliku sektori asutuse huvides. Ka varasemalt on soovitatud rakendada 

tööstusdoktorantuuri-laadseid meetmeid ka teistes sektorites, nt teenindus, meditsiin, muuseumid – 

sedalaadi doktorantuuri tähistamiseks oleks vaja uut sõna (European Commission, 2012a). Vältimaks 

akadeemilise doktoriõppe kvaliteedi alanemise ohtu võib välja töötada erinevad – akadeemilise ja 

rakendusliku doktoriõppe kavad, mis viiksid erinevat liiki doktorikraadini. Nii näiteks üks anglo-

ameerika kultuuriruumis kasutatav meede on kahe doktorikraadi eristamine: PhD on klassikaline 

teadustegevusele suunatud doktorikraad, professional (practice based) doctorate on praktilise 

suunitluusega doktorikraad teatud erialadel praktiseerivate inimeste jaoks (juura, psühholoogia, 

sotsiaaltöö, õendus, inseneriteadused). 

 Karjääriteadlikkus 

Vajalik on tõsta teadlaste karjääriteadlikkust – teavet oma kvalifikatsioonile vastavatest töö- ja 

karjäärivõimalustest akadeemias ja väljaspool seda. Hiljemalt doktoriõppe tasandil tuleks tutuvustada 

karjäärijuhtimise põhimõtteid ja orienteerida inimesi erinevatele karjääriloogikatele akadeemilises ja 

mitteakadeemilises maailmas.(Science Europe, 2016). Meie uuringus selgus, et karjääriplaneerimist 

kas ei teadvustatud või ei soovitud sellest rääkida. Sama on ilmnenud varasemates uuringutes: kuigi 
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teadlasel tuleb karjääri planeerimisel teha palju keerukaid otsuseid, kus vajatakse 

diskussioonipartnerit (vt Vadi jt, 2015: 63), siis ei pruugi ülikoolide karjäärinõustajad olla valmis 

doktorantide sedalaadi toetamiseks (vt Aavik jt, 2016).  

Järeldoktorantuuri (R2) tasemel on samuti võimalik SL karjääri tõhusamalt toetada. 

 Uued järeldoktorantuuri vormid  

Ka järeldoktoriprogrammidele soovitatakse enam tähelepanu pöörata sellele, et noori ette valmistada 

edasiseks karjääriks ettevõtetes ja avalikus sektoris. Mõnel pool rahastatakse erilisi ettevõtlus-

järeldoktori programme või järeldoktorantuuri aegset SL-i. Nii näiteks Hispaanias on järeldoktorantuuri 

tasemel võimalik kandideerida kolmele erisuunalisele riiklikule programmile, millest üks valmistab 

inimesi ette akadeemiliseks karjääriks, teine – akadeemiliseks teadustööks, kolmas – uurimustööks 

erasektoris. (LERU, 2014). Tööampsude idee rakendamine ka teaduskarjääri mõtestamisel ja sellega 

teadlase töö lahtisidumine töö asukohast on üks võimalus kuidas lühemaajalisi eemalolekuid või 

osakoormusega töötamist raamistada (vt ka ENTA, 2017). 

Akadeemilise karjäärisüsteemi  kõrgematel astmetel (R3, R4 tasemel) on võtmeks selle kohandamine 

akadeemiavälise praktikaga. SL edendamist ka teadlaskarjääri kõrgematel astmetel on soovitatud nii 

EL kui Eesti tasandil (Raasuke jt., 2016, 35) 

SL edendamiseks soovitatakse rakendada mitmesuguseid meetmeid (European Commission, 2012a): 

- teadustööd erasektoris tuleb tunnustada ka akadeemilise karjääri raames (töölevõtmisel, 

hindamisel) 

- soodustada teadlaste lühiajalisi ja pikemaid vahetusi akadeemia ja ettevõtete vahel kõigil 

karjääriastmetel 

- luua ülikoole ja ettevõtteid vahendavaid struktuure (teaduspargid, kompetentsikeskused jms) 

- luua ühisprofessorite kohad (joint professorships) teadlastele, kes töötavad samal ajal 

kõrgkoolis ja ettevõttes (kasutusel Norras, Saksamaal) 

Praktikute lõimimist ülikooliga soodustaks praktikal põhinev (tööstus)professuur (industrial 

professorship) ülikoolides, millele saaksid kandideerida tunnustatud praktikud. Ettevõtlusest või 

avalikust sektorist akadeemilisse maailma (tagasi)tulijate töö hindamise kriteeriume saaks 

paindlikustada (vajalike publikatsioonide arvu tunduv vähendamine, publikatsioone asendavad muud 

näitajad). 

Spetsialiseerumine 

Rakendusuuringutele spetsialiseerumine teadlaste ja uurimisrühmade tasandil on temaatika, mis vajab 

akadeemia seisukohalt läbimõtlemist, nt sellest huvitatud teadlaste tegevusprofiili arvestavate 

karjäärimudelite loomisega (vt ka Varblane, 2015), kuivõrd hetkel puudub uurimisgruppidel selline 

institutsionaalne keskkond, mis soosiks petsialiseerumist rakenduslike uuringute tegemisele. (Karo jt., 

2016)- 
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SL eri vormide väärtustamine läbi adekvaatsete hindamiskriteeriumide 

Akadeemiliste teadlaste lõimimist ettevõtetega/avaliku sektori asutustega soodustaks see, kui 

teadlase töö hindamise kriteeriumidesse lisataks ettevõtlusele olulised näitajaid (patendid, kasulikud 

mudelid, koospublikatsioonid tööstuspartneritega, kontaktide arv ettevõtetega, iduettevõtted) ja 

muud väljundid ühiskonda (konsulteerimine, populariseerimine). R3 ja R4 tasemel tuleks teadlaste töö 

hindamisel arvesse võtta lisaks uurimistööle ka mitmesuguseid väljundeid ettevõtlusse ja ühiskonda 

(Vandevelde, 2014). Nagu sedastatakse Euroopa Teadlaste Hartas: 

„Teadlaste tööandjad ja/või rahastajad peavad väärtustama nii geograafilist, 

valdkondadevahelist, teadusharudevahelist ning virtuaalset liikuvust kui ka avaliku ja 

erasektori vahelist liikuvust kui olulist vahendit teadustöö tulemuste parendamiseks ja 

ametialaseks arenguks teadlaskarjääri igas etapis. Sellest tulenevalt peaksid teadlaste 

tööandjad ja/või rahastajad kaasama need võimalused karjääriarendamisstrateegiasse ning 

väärtustama ja tunnustama kõiki liikuvusega seotud kogemusi oma edutamis-ja 

hindamissüsteemis. See omakorda nõuab, et loodaks vajalikud halduslikud vahendid, et 

võimaldada nii stipendiumide kui ka sotsiaalkindlustussätete ülekandmist kooskõlas siseriiklike 

õigusaktidega.“ (Euroopa Harta Teadlastele, Euroopa Komisjon 2006) 

Ka varem on tehtud ettepanekuid integreerida ettevõtete ja ülikoolidevahelise koostöö alane tegevus 

akadeemiliste töötajate töö hindamise mudelitesse, nt võimaldades akadeemilise töötaja 

atesteerimisperioodi jooksul nõutavat rahvusvahelist stažeerimist välisülikoolis asendada 

stažeerimisega nii kohalikes kui välismaistes ettevõttes (Varblane, 2015) või tunnustades akadeemilise 

karjääri katkestusi (väljaspool ülikooli praktikuna töötamist) (Vadi jt., 2015). 

Laiendada SL tähendust 

Oluline on toetada ka mittetehnoloogiaalast koostööd (nt juhtimisprobleemide lahendamine, 

protsesside parandamine, praktika), mis suurendab ka ettevõtete ja kõrgkoolidevahelisi kontakte, 

suhtlemist ning teadmuse ülekannet (Varblane, 2015). Näiteks tuleks laiendada SL mõistet ja 

adekvaatseid hindamiskriteeriume ka liikumisele teadlase ja õppejõu positsioonide vahel, samuti 

õppejõuna töötamisele eri tüüpi kõrgkoolides jm õppeasutustes. Võrreldes praeguse praktikaga 

tähendaks see õppejõu töö väärtustamist teadustööga võrdsena. Samuti tasuks laiendada SL mõistet 

ka interdistsiplinaarsele mobiilsusele 

5.4 Riigi vastutus 

Strateegiline koordineerimine 

Eesti kui väikeriigi seisukohalt oleks ühelt poolt igati mõistlik vältida killustumist, riiklike meetmetega 

saaks rakendusuuringuid ja SL eri vorme fokuseerida võtmevaldkondadesse, selle asemel et neid 

killustada üksikute ettevõtete huvide ja vajaduste rahuldamisele. Ei ole mõeldav, et kogu 

teadustegevus saaks olla konkurentsipõhine või korraldatud väljapool teadusasutusi (vt Karo jt, 2016): 

„Loodavate innovatsioonivõrgustike investeeringud peaksid erinema senistest 

rakendusuuringute ja TAK meetmetest selle poolest, et ühelt poolt peaks investeeringud 
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minema küll reaalselt koostöös erasektoriga tehtavatele uuringutele (lisaks inimressursi 

arendamisele läbi välis-spetsialistide, post-doc’ide värbamise toetamise jne), turutestimisele, 

tehnoloogiate levitamisele; kuid teiselt poolt peaks riigi poolt toetatud tegevuste fookuses 

olema mitte üksikute ettevõtete huvid/vajadused (nagu tänastes konkurentsipõhistes 

meetmetes), vaid laiemad Eesti majanduse struktuuri ja väärtusahelate väljakutsed (st kuidas 

sektorid tervikuna saaksid läbi ühise TA-tegevuse liikuda väärtusahelates kõrgemale). 

Muuhulgas tähendaks see seda, et teatud osa tegevustest saaks olla ettevõtete sisemine TA, 

kuid oluline osa sellest saaks toimuda nt ülikoolide laborites ja uurimiskeskustes. Ettevõtete 

koordineeritud ühised strateegilised eesmärgid ja vajadused oleks ka selge signaal ülikoolide 

spetsialiseerumise ja fookuste arendamisel“ (Karo jt., 2016) 

See ei näi küll esmapilgul olevat kooskõlas tööandjate huvidega, ent pigem ilmneb tööandjate 

intervjuudest, et nad eeldavad sobiva ekspertiisiga teadlaste ja teaduse olemasolu ja kindlustunnet, et 

(äkilise) vajaduse korral saaksid nad sellele toetuda. Seega peaks teadusrahastuse korraldamisel 

arvestama, et piisava, stabiilse ja jätkusuutliku projektirahastustest sõltumatu teadlaskonna 

(järelkasvu) olemasolu Eesti ülikoolides toetab ärisektori kui ka avaliku sektori võimekust 

teadusarendustegevustega süstemaatiliselt tegeleda – peale selle, et see võimaldab ülikoolidel 

saavutada teisi akadeemia ees seisvaid ülesandeid. 

Erinevad toetusmeetmed 

Praegu kuulub Eesti nende riikide gruppi (koos Šveitsi, Malta, Küprose, Slovakkia, Rumeeniaga), kus 

teadlaste rakendamine ettevõtluses on allpool EL keskmist ning kus on kasutusel suhteliselt vähe 

erinevaid SL-le suunatud riiklikke toetusmeetmeid (Hristov jt., 2016). Toetusmeetmete 

mitmekesistamine võiks soodustada doktorikraadiga teadlaste suundumist töötama era- ja avalikus 

sektoris.  

Doktorikraadi laiem väärtustamine 

Doktorikraadiga juhtide ja spetsialistide lisandumine mitteakadeemilises maailmas vähendab kohatist 

võõristust ja eelarvamusi doktorikraadi suhtes. Doktorikraadi suuremale väärtustamisele väljaspool 

akadeemilist süsteemi aitaks kaasa, kui näiteks avaliku sektori teatud ametikohtadel oleks 

doktorikraadi nõue ning vastavad karjääriteekonnad - nt kombineeritud karjääriteed  - oleks 

planeeritud nähtavana ka teaduskarjäärimudelisse. 

ETIS ja teadlaste töö hindamine 

Soovitame sarnaselt varasemate analüüsidega täiustada Eesti Teadusinfosüsteemis isikukirjelduste sisu 

ettevõtlussuhete osaga (konsultatsioon, uurimislepingud, ühisürituste korraldamine) ning ühiskondliku 

panusega (avalikud ettekanded, nõukogudesse ning konsultatiivkogudesse kuulumine) (Varblane, 

2015). Seejuures on oluline, et seaduslike ja administratiivsete meetmete kavandamisel konsulteeriks 

riik regulaarselt teadlastega (Vandevelde, 2014), samas aga peaks selliselt kaasatavate teadlaste ring 

olema esinduslik. 
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5.5 Eri sektorite koostöö 

Aktiivne karjääriarendus 

Vajalik on aktiivne karjääriarendustegevus, alustades sellest, et info ülikoolidsest ja teadusasutustest 

väljapool olevatest teadlaste töökohtadest ja vastav konsultatsioon oleks hõlpsasti kättesaadav (vrd 

teadlaste karjääriarendusele suunatud internetiplatvormid Vitae (www.vitae.ac.uk) või Cheeky 

Scientist (cheekyscientist.com). Samas tuleks edastada motiveerivaid edulugusid, sealhulgas 

mittetüüpilisi karjääriteid, tutvustada ja arutada karjääriuuringute tulemusi jms.   

Avalik arutelu teadlaseks olemise ning doktorikraadi väärtuse üle 

Eestis on juba varem soovitatud laiapõhjalise diskussiooni tõstatamist teadlase staatuse üle (vt nt Vadi 

2015, 63). Tulenb meenutada, et ka tänane seis on ühiskondliku kokkuleppe küsimus, mille kohaselt 

teadlase rolli ülikoolis nähakse kitsana ning samas eeldatakse teaduselt senisest enamat panustamist 

väljapool akadeemiat. Käesolev analüüs näitas, et alustades sellelt positsioonilt, kus teadust nähakse 

kitsalt ülikoolide tegevusvaldkonnana, ei ole ärisektori ega ka avaliku sektori tööandjatel motivatsiooni 

teadlaste rolli suurendamiseks oma toimimises.  

Laiem visioon 

SL reguleerimist tuleks käsitada laiemas kontekstis. Euroopa teadusruumi (European Research Area, 

ERA) eesmärkide seas on edasi liikuda teadmussiirde kitsalt mõistmiselt (kui täppisteaduste tulemuste 

rakendamist ettevõtluses) ning luua eeldused teadmiste ringluseks ülikoolide, era- ja avaliku sektori 

vahel (nn teadmuskolmnurgas knowledge triangle), kus kaasatud on ka sotsiaal- ja 

humanitaarteadused ning mille eesmärgid hõlmavad lisaks majanduskasvule ka sotsiaalseid, 

keskkondlikke ja teisi olulisi mittemajanduslikke tulemusi (European Commission, 2017). Seega tuleks 

ka Eesti tasandil selgemalt läbi mõelda, kuidas veel, peale seniste stereotüüpsemate lahenduste 

nägemuse, saaks akadeemilise doktorikraadiga spetsialistide ressurss reaalselt tõhusalt panustada. 

5.6 Individuaalne karjääritee kui individuaalne kohustus – või võimalus? 

Kuigi küsimusepüstitus läbi individuaalsete doktorite (riikidevaheliste ja sektoritevaheliste) 

karjääriteede näib eeldavat, et just indiviid peaks olema proaktiivne oma karjääri kujundamisel SL 

kaudu, tekib siinkohal mitmeid küsimusi. Olulisemad neist on teaduskarjääri autonoomia ja teadlase 

akadeemiline vabadus; vajadus ühildada SL teadustegevust teiste akadeemiliste rollidega ning samas 

panustada õppetöösse; ning vajadus ühildada SL kui ka nn tava-teadustegevust väljapool teadust 

täidetavate rollidega.  Siit tõusevad esile järgmised vajadused. 

Pöörata teadlaskarjääri mudeli arendamise puhul tähelepanu sooaspektile  

Ühelt poolt, tuleb teadvustada, kuidas sobituvad teadlaskarjääri erinevad etapid, nõuded (nt 

sektoritevahelise liikumise nõue, mis on realistlikum aladel, kus meesteadlased on ülekaalus; 

rahvusvahelise mobiilsuse nõue, kus naisteadlastel on keerulisem osaleda seoses nende teiste 

rollidega; piirangud grantide taotlusemisel mitte akadeemilisele, vaid bioloogilisele vanusele, sh 

arvestamata võimalikke töökatkestusi; jms) ning ühelt astmelt järgmisele liikumine naiste ja meeste 

http://www.vitae.ac.uk/
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elukaarega? Teisalt, millised soolistatud argipraktikad teaduses (sh juhtimis- ja esindusülesannete vs 

toetavate ülesannete jaotuse osas, koosolekute läbiviimisel, õppe- ja teadustöö ülesannete koormuse 

jagamisel, ainult meestest koosnevate paneelidega konverentside korraldamistel, jne) taastoodavad 

muljet traditsioonilisele teadlase kuvandile paremini vastavate meesteadlaste suuremast 

ekspertsusest. Kui soolistatud argipraktikad on kahjulikud kõigile, siis kriitiline etapp teadlaskarjääris 

on naisteadlaste jaoks eelkõige laste sünnitamine ning väikelaste eest hoolitsemine, kuid ka suuremate 

laste vanematel on kohustusi, mille delegeerimine ühiskonna teistele osapooltele ei ole nende ega 

nende laste huvides ning takistab ka ühiskonna tasandil vajaliku habituse ülekannet. Diskussioonides 

teadlaste töö- ja pereelu ühitamise kohta pöörata senisest enam tähelepanu naiste kõrval ka 

lapsevanematest meesteadlaste rollile. 

Hõlbustada Eesti akadeemilisest teadustööst mõnda aega eemal olevate teadlaste naasmist 
teadusesse 

Siin on oluline arvestada nii välismaal järeldoktorantuuris viibinud kui ka välismaal doktorikraadi 

omandanud inimeste kogemust kui ka üldse akadeemilisest elust mõnd aega eemal viibinute (nt teistes 

sektorites rakendunud või perekondlike kohustuste täitmisega hõivatud) kogemust – mõlemal juhul 

nõuab tähelepanu toetus sujuvale sisseelamisele, mis loob eelduseks Eestis teadusse panustamiseks. 

Enam tuleks rõhutada ülikoolide kui tööandjate rolli võrdse kohtlemise edendamisel ja ebavõrdse 

kohtlemise ennetamisel, eriti värbamis- ja edutamispraktikates ning ka töö tasustamisel. Võrdse 

kohtlemise edendamise puhul pöörata tähelepanu mitte ainult sooaspektile, vaid erinevatele 

relevantsetele põimuvatele ebavõrdsustele ehk intersektsionaalsusele (nt sugu, vanus, 

rahvus/päritolu, lapsevanemaks olemine jne).  

Riikidevahelise mobiilsuse osas on oluline soodustada välismaal doktorantuuri või järeldoktorantuuri 

läbinud noorteadlaste tagasitulekut ja taasintegreerumist Eesti teadusesse, seda nii grantide näol kui 

ka toetavama töökeskkonna edendamise läbi, sest just viimasest jääb Eesti organisatsioonidel (sh 

ülikoolides ja teadusasutustes) võrreldes teiste kontekstidega vajaka – seda eripositsioonil olevate 

välisteadlaste kiidetava innovaatilisuse ja interdistsiplinaarsuse arvel. 

Vähendada karjäärialast ebakindlust enamiku jaoks, seda eriti tenuurisüsteemi jõustumisel 

Vähendada teadlaste karjäärialast ebakindlust, arvestades teadlaskajräärimudelite loomisel vajadust 

leida püsivamaid rahastusvõimalusi, et säiliks teadlaskonna piisav kriitiline mass, mis võimaldaks 

säilitada teadlase kutsele unikaalsete omaduste kujunemist ning rakendamist uute teadmiste loomes 

– doktorikraadiga teadlase unikaalsele ekspertiisile viitasid mitmed tööandjate esindajad. Teisalt ka 

ärisektori ning avaliku sektori vajadustele reageerida paindlikult, kiiresti ja asjatundlikult, pühendades 

vajadusel terve töörühma tähelepanu konkreetse uurimisprobleemi lahendamisele. Tänase teadustöö 

korralduse tingimustes ei ole see reaalsuses võimalik, eeldades väga pikka planeerimist ja ka siis võib 

teadlasel või tema juhendatavatel doktorantidel-järeldoktorantidel ootamatult realiseeruda mõni muu 

ootel olnud taotlus või stažeerimisvõimalus välismaal. 
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6 EESTILE SOBIVA TEADUSKARJÄÄRIMUDELI KONTSEPTSIOONI 
OTSINGUIL 

Eestile sobiva mudeli kontseptsioon pakutakse välja Teaduste Akadeemia aruandes (Soomere jt., 2018) 

ja siinkohal esitame kommentaarid ja soovitused lähtuvalt läbiviidud analüüsist. Seejuures toome välja 

paralleelsete aruannete (Soomere jt., 2018; Kindsiko & Vadi, 2017) ideed, mida tahame esile tõsta. 

Lähtume seda tehes asjaolust, et karjäärimudeli töökohtade vahel likumiseks kehtestab iga asutus, 

seda aga ühiskonnas kokkulepitud süsteemi, traditsioonide, kokkulepete ja võimaluste valguses. 

6.1 Töökohakindluse sisseseadmine tippteadlastele 

Karjäärimudeli kontseptsiooni olulise osana hõlmab tenuuri (töökohakindluse) sisseseadmine 

tippteadlastele (Soomere jt., 2018) mitmeid positiivseid apekte, võrreldes teistes riikides rakendatud 

reeglistikuga. Nii võib esile tõsta nt eapiiri puudumine, paindlikkuse teadlase soorituse hindamisel, 

mobiilsuse kontekstuaalne käsitlemise, skaleerimise ja normeerimise rakendamise sõltuvalt tööajast 

ja –koormusest.  

Samas – mõningate hinnangute kohaselt saaks tenuurirajale vaid 17-20% doktorikraadi omanikke, 

seega on see elitaarne kontseptsioon hõlmab vaid edukamaks hinnatud vähemust. Mis saab ülejäänud 

doktorikraadiga inimestest, kes soovivad arendada akadeemilist karjääri ülikoolides? Kontseptsiooni 

kohaselt on mitte-tenuurirajal töötavad teadlased vajalikuks varuressursiks, kellel säilib võimalus 

kandideerida tenuurirajale. Ent kuidas motiveerida tenuurirajale mittevalitud noori inimesi jätkama 

teadlase teed Eesti ülikoolides ning mitte siirduma välismaale? Millised karjääriarenguga seotud 

soovitustest (nt soorituse hindamise paindlikkus, loobumine ainult kvantitatiivsetest indikaatoritest ja 

enam toetumine eksperthinnangule, töötasu sõltumine akadeemilistest tulemustest, paindlikud 

reeglid eri tüüpi mobiilsuste korral, emeriteerumise võimalus) rakenduvad ka mitte-tenuurirajal 

töötavatele inimestele? Akadeemiline platookarjäär võib olla inimese valik (vt Kindsiko & Vadi, 2017), 

teaduse määratlemine kutsumusena, formaalsete edukriteeriumide mittetähtsustamine sisuliste 

edukriteeriumidega võrreldes), ent enamikul juhtudel Eestis on see sunnitud seisund 

institutsionaalsete ressursside vähesuse tõttu. Tenuuri ühe eelisena nimetatakse vabadust rängast 

konkurentsivõtlusest ja projektirahade hankimisest, mis jääks siis endiselt tenuurirajalt väljas olijate 

kanda. Kuidas leevendada või vältida tenuuriväliste teadlaste ülekoormatust ja läbipõlemist (millele 

viitavad Kindsiko & Vadi, 2017)? Normeeritud tööajast oluliselt pikemad töönädalad (on räägitud isegi 

80 töötunnist nädalas) ei ole jätkusuutlik praktika enamuse jaoks. Tõsi, väljapakutud paindlikkus ja 

alternatiivsete karjäärivõimaluste toetamine võib olla mõningaseks motivaatoriks mitte-tenuurirajal 

olijatele. 

Tenuuriga seotult võib probleemiks kujuneda akadeemilise hierarhia järsk süvenemine – nii 

formaalselt kui materiaalselt (ettepanekud maksta tenuuritud teadlastele Soomega võrreldavat palka, 

vähendada välisteadlaste maksukoormust, maksta emeriiditasu vaid tenuurist väljunud inimestele). 

Süvenev ebavõrdsus (nt sooline, rahvuse/päritolu ja vanuse põhine, intersektsionaalne) ja hierarhiad 

akadeemias mõjuvad halvasti nii otseselt akadeemilistele töötajatele, kes saavad ebavõrdse 

kohtlemise osaks, vaid ülikoolidele ja teadusele laiemalt, kuna rakendamata jääb paljude potentsiaal, 
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hierarhilises keskkonnas töötamine tekitab pingeid jne.). Teadlaste töökultuuri uuringud Eestis (Lõhkivi 

& Velbaum, 2008) ja teistes riikides (Hasse & Trentemöller, 2008, 2011) on tuvastanud, et hierarhilised 

suhted teadlaste kollektiivis on subjektiivselt enam sobivad meesteadlastele, ning vastuvõetamatud 

naisteadlastele. 

Tenuuri kehtestamine  vaid teadustegevuseks (ilma õppetöö tegemise nõudeta) oleks samas erinev 

teiste riikide (sh USA) praktikast, kus tenuur on ette nähtud õpetamiskohustusega professoritele. See 

erisus võib Eestisse meelitada tenuuri taotlejaid mujalt maailmast. Samas ei ole ettepanekus avatud 

kodumaiste ja välismaiste talentide soovitav vahekord – põhimõtteliselt saaks avatud konkursside abil 

kõik tenuurikohad täita mujal tenuurist ilma jäänud produktiivsete teadlastega, kui ei ole eestikeelse 

õpetamise kohustust. 

Soovitusi ohtude tasakaalustamiseks 

- Tenuuri sisseviimine peaks toimuma lisarahastuse, mitte senises mahus ressursside 

ümbertõstmise teel. Tipptegijatele võiks luua 2 paralleelset tenuurirada, eristades nn. puhast 

teadust ja akadeemilist õpetamist, võimaldades nende omavahelist kombineerimist ja 

üleminekut ühelt rajalt teisele.  

- Õppejõu tenuurirajal peaks hindamine toimuma eelkõige õpetamise kvaliteedi alusel.  

- Määratleda tuleks selged karjääriteed ka väljaspool tenuuri, eristades  õpetamist, teadust, 

rakenduslikku arendustööd, teaduse administreerimist. Säilitada võimalus ka neil 

karjääriteedel olijatel hüppeks tenuuri.  

- Tuleks läbi mõelda tähtajaliste lepingutega/ ülikoolivälise rahastusega akadeemiliste töötajate 

kaasamine karjääri arengu meetmetesse, sh tenuuriraja reserv. 

- Vadi jt, (2015: 64)  ettepanek seada sisse seeniorgrandid, et võimaldada tippteadlastele 

sujuvat väljumist süsteemist, on kindlasti üks võimalus, mida kaaluda.  

- Nutikas oleks Eestis luua teistest eristuv nišš, mis võimaldaks siia meelitada teistes riikides 

pensioneeruma sunnitud, ent jätkuvalt produktiivseid (staar)teadlasi – nad on oma kõrge 

pensioni välja teeninud ja lepivad ehk madalama töötasu või osalise koormusega Eestis – 

motiiviks mingi uue suuna käimatõmbamine vms. Eesti peaks ka otsima võimalusi liitumaks EL 

teadlaste pensionifondi konsortsiumiga (Resaver Consortium). 

Teadlaskarjääri reformi raames on oluline meeles pidada, et talendi eristamine mittetalendist (nt 

tenuurirajale valimisel) on paljuski õnneasi (vt. nt Arensbergen jt., 2014) ja tippteadust võib teha ka 

mittetraditsioonilise karjääriteega teadlane (Vinkenburg 2015) ning seepärast tuleks mõelda sellele, 

kuidas ülikoolid võiksid kaasa aidata ka tenuurirajale mittepääsenute (keda on enamus) erialasele 

arengule. 

6.2 Teadlase töö hindamine 

Teadlaste töö hindamise kriteeriumid on võimas institutsionaalne vahend, mille abil saab suunata 

teadlaste teadustegevuse suundi ja karjääri arengut. Kui eesmärgiks on edendada sektoritevahelist 

mobiilsust, siis kõige lihtsam vahend on muuta hindamiskriteeriume sel viisil, et mitte asetada 

akadeemilise karjääri katkestusega ettevõtetes töötanud teadlasi halvemasse olukorda võrreldes 

ülikoolides pidevalt töötanud teadlastega, näiteks vähendades ettevõtetes töötanute jaoks  nõutud 

publikatsioonide arvu, lisades hindamise kriteeriumidesse ettevõtluses töötamisega seotud 
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rakenduslikke väljundeid jms. Samamoodi on võimalik kompenseerida perekondlikel jm põhjustel 

toimunud karjäärikatkestusi nende jaoks, kes soovivad taasalustada akadeemilist karjääri. Eesti 

tingimustes võiks spetsiifiliseks eesmärgiks olla eesti teaduskeele säilimine ja areng, mistõttu võiks 

esitada nõude, et Eesti rahastatud projektide puhul peab aruandele lisama kvaliteetse eestikeelse 

kokkuvõtte (vt Roosmaa, Roosalu, Nemvalts 2014)Lisaks hindamiskriteeriumide sobivusele on vaja 

teadvustada ka nende rakendamise reaalset praktikat ning vajaduse korral seda korrigeerida. Kui 

eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse poole liikumine, siis tuleks teadvustada varjatud soolist 

kallutatust karjääri puudutavate otsuste tegemisel ning treenida selle alateadliku kallutatuse 

äratundmist ja korrigeerimist valikuid teostavate isikute (hindamiskomisjonide liikmed) seas. 

Soomere jt (2018) väljapakutud idee seostada töötasu mõõdetava akadeemiliste tulemustega on 

huvitav, seda võiks proovida rakendada kõikidele teadustöötajatele (sh osakoormusega tähtajaliste 

lepingutega töötavatele inimestele). Tõsi, teistes riikides on seda praktikat harva kasutatud (Baruch, 

2013). Jätkuvalt problemaatiline on näiteks ajakirjade pingeridade koostamine (mis on paljuski 

poliitiline otsus) ning oht, et väline motivaator võib pärssida teadlaste sisulist tulemuslikkust ja sisemist 

motiveeritust. 

6.3 Talentide ligimeelitamine ja kinnihoidmine 

Üheks teadlaskarjääri mudeli loomise eesmärgiks on meelitada Eestisse tippteadlasi (kes tõmbaksid 

endaga kaasa noori ja tooksid sisse grandiraha) ning hoida talente Eestis. Lisaks Soomere jt. (2018) 

aruandes välja toodud teaduse tegemist soodustavatele teguritele erinevatel karjääriastmetel (tugev 

töögrupp, hea töökliima ja organisatsioonikultuur, hea palk ja pension, karjääriperspektiiv jne.) tuleb 

rõhutada ka laiema konteksti olulisust. Hiljutises riikide edetabelis (Global talent competitiveness 

index 2015-2016) on Eesti tugeval 21. kohal. Kui vaadelda indeksi komponente, siis Eesti tugevuseks 

on inimeste haritus ja oskused (nii kesk- kui kõrgtasemel), sh teadlaste kvaliteet, aga ka talendi mõju 

(talent impact). Nõrgimaks küljeks on aga keskkonna mitteatraktiivsus välistalentidele (väline ja 

sisemine avatus, nt sallivus vähemuste ja immigrantide suhtes). Suhteliselt madal on ka talentide 

arengut soodustava keskkonna hinnang. Seega peab talendipoliitika arvestama ka teadussüsteemi-

väliseid ja halvasti kontrollitavaid aspekte ning tuleks püüda eemaldada barjääre talentide liikumisele 

ja arengule. 

6.4 Rõhuasetus ettevõtliku mõtteviisi juurutamisele  

Rõhuasetus ettevõtliku mõtteviisi juurutamisele ülikoolides (Kindsiko & Vadi, 2017) on seotud 

teadlaskarjäärireformi üldise suunitlusega majanduskasvu ja riigi majandusliku konkurentsivõime 

edendamisele (Soomere jt., 2018), samuti hiljutiste muudatustega baasfinantseerimise reeglites 

(ettevõtluslepingute esiletõstmine muude lepingutega võrreldes).  

Siinkohal on sobilik meelde tuletada, et teaduse ja teadlase funktsioonid ühiskonnas on mitmekesised, 

kasulikke siirdeid teaduselt ei oota ainult riigi ärisektor, vaid ka avalik sektor, ühiskond ja kultuur 

laiemalt. Burawoy (2011, 2012) selgitab, et ülikool peab suutma täita erinevaid funktsioone ja ükski ei 

tohi teiste arvel kannatada saada. Neid mitmekesiseid ülesandeid saab teadus täita mitte sel teel, et 

moondab oma mõtteviisi ja praktikad ärilaadseks, vaid säilitades ja edasi arendades oma spetsiifikat – 

nt universalismi, kriitilist vaatepunkti, kommunalismi, mittehuvitatust, mis oluliselt erineb 

http://www.gtci2015-16.com/gtci-2015-16/
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ettevõtlikkuse loogikast. Teadusülikoolid peaksid jääma akadeemilisteks „oaasideks“ või enklaavideks, 

kus on jätkuvalt võimalik aega nõudev süvenemine ja elu laiem mõtestamine. Ülikoolides säilitatav ja 

loodav intellektuaalne ressurss võib osutuda hädavajalikuks, kui riigi, ühiskonna või inimkonna ette 

kerkib vajadus tulla toime järsult muutunud tingimustega looduslikus, tehnoloogilises, sotsiaalses või 

kultuurilises keskkonnas. 

Paindlik lähenemine siin võiks väljenduda erinevates sammudes. Esiteks, valdkondlikud erisused 

ettevõtlikkuse (ettevõtluslepingute, sektoritevahelise mobiilsuse) väärtustamisel teadustöös (on selge, 

et humanitaarteadustes ei ole suhetel ettevõtlusega samasugust kaalu nagu tehnoloogilistes 

distsipliinides). Teiseks – kultiveerides uurimisgruppide-vahelist ja -sisest mitmekesisust. Osa 

uurimisgruppe, mis ei ole orienteeritud tippteadusele, võivad olla jätkusuutlikud rakenduslike 

uurimisprojektide täitmise läbi. Samamoodi saab uurimisgrupi sisese tööjaotuse raames reserveerida 

ettevõtlikkusega tegelemine teatud töötajatele, kellel on selleks huvi ja eeldusi.(vrd Soomere jt, 

üksteist täiendavate oskuste kombineerimine) Ettevõtlusloogikaga liigne kaasaminek võib kaasa tuua 

akadeemilise vabaduse allasurumise ja teadustöö tellija soovidele allutamise. 

Ülikoolide neolibraliseerumine (mh turuloogika järgi toimimine, järjest suurem sõltuvus 

välisrahastusest ja süvenev nõue teha koostööd erasektoriga) on problemaatiline – ülikoolide ja neis 

tehtava teaduse üheks oluliseks funktsiooniks on pakkuda avalikku hüve (teadus ühiskonna 

jaoks/heaks). Seda on rõhutanud mitmed olulised mõtlejad. Näiteks leiab Martha Nussbaum, et 

kõrgharidus, eelkõige humanitaarerialad aitavad vormida demokraatlikke kodanikke (Nussbaum 1997, 

2010). Hanna Arendti jaoks on ülikoolide oluliseks rolliks ühiskonna akumuleeritud teadmise 

säilitamine ning edasiandmine tulevastele põlvedele (Arendt 1954). Jon Nixon väidab (2010), et 

kõrgharidus peab teenima ühiskonna huve ning selle oluline eesmärk on võimaldada selles osalejatel 

inimestena kasvada ja areneda. Seega, ülikoolide peamiseks tegutsemise eesmärgiks ei ole ega saa olla 

kasumi teenimine ja kitsad ärihuvid, nagu seda on erasektori ettevõtetel. Samuti on nendest 

seisukohtadest lähtuvalt problemaatiline nõuda ülikoolidelt veelgi tihedamat koostööd erasektoriga 

ning teadlaste loodud teadmisi kommertsialiseerida. Muuhulgas seab see ebavõrdsesse seisu 

erinevates valdkondades töötavad teadlased. Ülikoolide juhtimine ning tegutsemispõhimõtted ei saa 

olla samad, mis erasektori ettevõtetel.  

Olles teadlik nimetatud makrotendentsidest, saab teadlikult valida, millises suunas kavandatud 

reformid võiksid Eesti teadussüsteemi juhtida – kas minnes kaasa neoliberaalsete tendentsidega ja 

neid süvendades või otsides neile vastukaalu. 

6.5 Mobiilsuse käsitlused  

Paindlik lähenemine mobiilsusele (Soomere jt., 2017) on teretulnud. Riikidevahelise mobiilsuse 

kohustuslikkusest loobumine, erinevate mobiilsuse liikide vastastikuse kompenseerimise 

võimaldamine on samm soolise võrdõiguslikkuse suunas teaduses.  

Euroopa karjäärieksperdid (European Commission expert group, 2012) soovitavad teadlaste mobiilsust 

mõista laias tähenduses, mõistes selle all vähemalt nelja erinevat nähtust: 1) geograafiline 

ümberpaiknemine, 2) sektoritevaheline liikumine, 3) virtuaalne mobiilsus e. rahvusvaheline koostöö 

ning 4) interdistsiplinaarne mobiilsus ehk uurimisteema või eriala vahetamine. Mobiilsuse korral 

muutub vähemalt üks järgmistest aspektidest: töö asukoht (geograafiline piirkond), tööandja, sektor, 
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töökoht/amet ja/või töö iseloom . Teadlase seisukohast mobiilsus ei tähista üksnes teises riigis 

õppimise või töötamise kogemusi, vaid viitab ka üldisemale suutlikkusele vahetada vaatenurka (sh 

uuritavale valdkonnale) ning avastada midagi uut. (Philips, jt., 2015).  

Teadlaste geograafiline mobiilsus on tavaline praktika: 56% EL ülikoolides töötavatest teadlastest on 

oma karjääri jooksul töötanud vähemalt korra teises riigis enam kui kolme kuu jooksul. Geograafilise 

mobiilsuse efektiivsuse  uuringute tulemused on vastuolulised. Geograafilise mobiilsuse mõju 

mõõdetavale teadusedukusele sõltub kontekstist, nt. Hispaanias on edukuse eelduseks pigem 

paigalpüsimine ja integreerumine kollektiivi, Venemaal vastupidi – välismaal töötamine annab tugeva 

tõuke teadlaskarjäärile. Eestis on täheldatud, et kui varem andis geograafiline mobiilsus 

humanitaarteadlastele suure karjäärieelise, siis viimastel aastatel on raskusi välismaalt naasvate 

teadlaste integreerumisaega siinsesse keskkonda (Eigi jt., 2014).  

Uurimisteema või eriala vahetamine on märksa harvem, ent hinnangute kohaselt võib muutuda 

sagedasemaks seoses vajadusega kohanduda muutuvate rahastamise võimalustega. Peetakse 

vajalikuks julgustada erialaste barjääride ületamist samas teemavaldkonnas kui ühte teadlasmobiilsuse 

vormi. Interdistsiplinaarne ja valdkondadevaheline koostöö ja liikumine (Reale & Primeri, 2015). 

Ekspertgrupid (European Commission, 2012, 2013) soovitavad käsitleda teadlasmobiilsust järjepideva 

ja kumuleeruva protsessina terve teadlaskarjääri jooksul. Oluline on, et kogu karjääri jooksul oleks 

võimalusi eri liiki mobiilsuseks. Kriitilise tähtsusega on geograafiline mobiilsus teadlase karjääritee 

alguses.  Philips jt. (2015) märgivad, et mobiilsus on doktorantide jaoks eriti vajalik sellistel juhtudel, 

kui Eestis ei ole nt spetsiifilises valdkonnas juhendajaid ja/või kui teadustöö võimalused (infrastruktuur, 

rahastus jne) ei ole piisavad ja/või kui on vajadus läbida spetsiifilisemaid, süvitsiminevaid kursusi 

doktorõpingute raames. Paljud uuringud on näidanud, et just karjääritee alguses toimunud mobiilsus 

annab hea tõuke teadlase publikatsioonide hulgale. Samuti soovitatakse teadlase hindamisel 

arvestada eri mobiilsuse vormide mitteakadeemilisi tulemusi – nt. koostöövõrgustikke, juhtimise 

kogemusi jms. 

Soovitud rahvusvahelistumine on tänapäeval võimalik ka geograafilise ümberpaiknemiseta, viljakad 

rahvusvahelised koostöövõrgustikud võivad toimida virtuaalselt.  

Ühe mobiilsuse liigina võiks käsitleda ka liikumist teadlase ja õppejõu töökohtade vahel. Samuti peaks 

akadeemilise mobiilsuse ühe vormina arvestama liikumist akadeemilise süsteemi administratiivsete ja 

akadeemiliste ametikohtade vahel - ja siingi teadvustama samu olemuslikke ohte, nagu tõid välja 

käesoleva uuringu raames intervjueeritud doktorid ja tööandjad, ja püüdma neid teadlikult ennetada. 

Kui eesmärgiks on sektoritevahelise liikumise edendamine, siis tuleks leida viise, kuidas väärtustada 

kombineeritud karjääri eri vorme nii, et akadeemiline keskkond saaks kasu kombineeritud karjääriteel 

olijate praktilistest kogemustest ning eri sektorid saaksid kasu akadeemiast lähtuvast 

teadmispõhisusest.  

6.6 Doktorikraadi väärtustamine ühiskonnas 

Haridus on Eestis traditsiooniliselt ja konsensuslikult väärtustatud (vt nt. Täht, Helemäe, Vöörmann, 

2014), haritusel on sümboolne ja identiteeti toestav väärtus.  Ka teaduse maine Eestis on endiselt 
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positiivne (Raudvere, 2016b). Ometi tajuvad nii doktorikraadi omanikud kui tööandjad doktorikraadi 

suhtelist kasutust või isegi takistust väljaspool akadeemilist maailma (Eamets jt., 2014, Vadi jt., 2015). 

Sarnaselt teiste sotsialismijärgsete riikidega (Venemaa,  UPGEM) on toimunud teadlaste sotsiaalse 

staatuse ja prestiiži langus, doktorikraadi ei tajuta enam tingimusteta sümboolse väärtusena. Erinevalt 

varasemast ei väärtustata doktorikraadi Eesti avalikus teenistuses (avaliku teenistuse seadus ei eelda 

ametnikelt isegi kõrgharidust, rääkimata doktorikraadist) (Eamets jt., 2014). Samalaadne tendents on 

ka näiteks Itaalias, kus doktorikraadi ei anna väljaspool akadeemiat mingeid eelised (GARCIA WP1) 

Samas võib mõnevõrra problemaatilisena käsitleda soovitust algatada ühiskonnas diskussioon 

teaduskraadide sisu ja väärtuslikkuse üle (Kindsiko & Vadi, 2017).  Haridustunnistuste ja –hierarhia 

väärtus peaks tsiviliseeritud ühiskonnas olema aksiomaatiline. Selle teadvustamistja praktilist 

teostamist toetab ettepanek lülitada teatud positsiooni ametinõuetesse PhD tasemel haridus või 

doktorikraadi käsitlemine konkurentsieelisena. 

Oma teadustegevuse tulemuste populariseerimine, lahtiseletamine teiste erialade spetsialistidele ja 

mittespetsialistidele on teadustegevuse loomulik ja oluline osa, ent see ei peaks olema 

teadusrahastuse tagamise eelduseks. Nn. enesemüügi nõue teadlastele on üks ülikoolide 

neoliberaliseerimise ilmingutest, mida tingimata ei ole vaja toita. 

6.7 Sooline aspekt teaduskarjäärimudeli planeerimisel 

Teadlaskarjäärimudel on sooneutraalsete tulemustega siis, kui see on kavandatud sootundlikuna, nii 

et mudeli rakendamisel ei kujune, võimendu ega taastoodeta soolist ebavõrdsust, või kui teadlase 

soorolliga seotud aspektid ei mõjuta tema teadlaskarjääri – st, kui soorolli täitmisega arvestatakse. 

Praegu ei arvestata Eestis teadlase tulemuste mõõtmisel tulemusi proportsionaalselt töötatud 

koormusega. Naisteadlastel on keeruline siseneda või naasta teaduslikule tööle ja grandikonkurssidele 

pärast soorolli täitmisest tulenenud pausi– lapsehoolduspuhkusel olemist arvestatakse ainult 

publikatsioonide ilmumise perioodi juures, kuid nt h indeksite võrdlus seda ei arvesta. Järelikult  Eestis 

peab oma soorolli täitev teadlane töötama rohkem ja tulemuslikumalt kui teised, sest konkureeritakse 

samade „sooneutraalsete“ reeglite alusel. Institutsionaalseid praktikaid on võimalik muuta ning 

teadlaskarjäärimudeli loomisel taotleda selle heastamist ja teadlaste võrdset kohtlemist. Näide 

sootundlikust mudelist: Rootsi Teadusagentuur hindab taotlusi esitavate teadlaste publikatsioonide 

nimekirja selle järgi, milline on teadlase akadeemiline vanus: – mitu kuud on möödas sellest, kui 

inimene kaitses oma doktoritöö, kusjuures arvutus käib täiskoormuse alusel – maha arvutatakse 

lapsehoolduspuhkused, sõjaväeteenistus, haigevoodiajad, ametiühingutes või 

üliõpilasorganisatsioonides töötamise aeg, arstresidendiks olemise periood, jms. 

Soomere jt. (2018) pakuvad välja mitmeid ettepanekuid, mis on soodsad soolise võrdõiguslikkuse 

seisukohalt, nt skaleerimine (normaliseerimine) teadlase soorituse hindamisel. Lisame, et ka laste 

olemasolu, laste arv ja laste saamise aeg karjääriteljel peaksid samuti olema skaleeritavad 

(normaliseeritavad) akadeemiliste tulemuste hindamisel konkurentsi olukordades. 
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6.8 Teadlane kui riigiteenistuja 

See karjäärimudeli kontseptsiooni raamistikus väljapakutud, ent mitte edasiarendatud idee (Soomere 

jt 2018) vääriks edasist kaalumist. Positiivseteks külgedeks võiks olla stabiilse rahastuse garantii ja selge 

karjääriperspektiiv, samuti kohustus panustada Eesti arengusse. 

6.9 Organisatsioonikultuuri olulisus 

Soomere jt (2018) rõhutavad vajadust uurida organisatsioonikultuuri kui konteksti, milles tehakse 

otsuseid karjääri jätkamise või mittejätkamise kohta. Töökeskkond ja töötingimused on  peamisi 

tegureid, mis mõjutavad teadlaste tööga rahulolu ja karjäärivalikuid (Europena Commission expert 

group, 2012), samas hindavad noorteadlased reaalset olukorda selles valdkonnas kõige negatiivsemalt 

(Career tracking,  2017). Doktorite intervjuudest koorusid välja mitmed probleemid Eesti teadlaste 

töötingimustega seoses. Näiteks tõsteti esile, et Eesti ülikoolide värbamispraktikad on 

mitteläbipaistvad ja alareguleeritud – näiliselt kuulutatakse küll välja avalik konkurss, kuid sisuliselt 

toimub siseringi värbamine. ERA viimases aruandes (European Commission, 2017) märgitakse, et Eestis 

kasutatakse suhteliselt harva teadlaste avalikku värbamist Euraxessi värbamisportaali kaudu.  

Välispäritolu teadlased mainisid intervjuudes ka seda, et Eesti ülikoolides on väga nõrk ametiühingute 

roll teadlaste töösuhete ja töötingimuste reguleerimisel. Nii näiteks on  tavapärane, et teadlaste 

töökoormus  on praktikas tunduvalt suurem kui töölepingus kirja pandud. Euroopa Komisjoni 

ekspertgrupi aruandes (2012) märgitakse, et teaduskultuuri iseloomustavat  ülenormatiivset tööaega 

seostatakse implitsiitselt pühendumise ja ekstsellentsusega, seda peetakse konkurentsivõime 

edendamise ja karjääritõusu üheks eelduseks tingimustes, kus publitseerimise maht on oluline 

teadlase töö hindamise kriteerium. Hoolimata probleemi teadvustamisest, on teadustööle 

pühendatud ülenormatiivse aja individuaalseid ja sotsiaalseid mõjusid seni vähe uuritud. On kindlaks 

tehtud, et võimalus paisutada tööaega on seotud teadlase soo ja perekondliku olukorraga, luues selles 

osas eeliseid perekondlike kohustustega vähem seotud inimestele.  

Teaduse tegemise kultuuride mitmekesisust on eelnevalt samuti käsitletud. Oluline on 

teadusorganisatsioonides tunnustada erinevaid teaduse tegemise viise ning arvestada neid erisusi 

karjäärimudelites. 

6.10 Eesti reformide sünkroniseerimine Euroopa teadusmaastikuga  

Eesti reformide sünkroniseerimine Euroopa teadusmaastikuga on välja pakutud kui üks aspekt 

teaduskarjäärimudeli kontseptsioonis (Soomere jt., 2018).  

Ideaalne karjäärimudel võiks arvestada kõiki olulisi karjääri aspekte ja mõjureid – alates teadlaskarjääri 

eeldustest (laste teaduskeskne haridus, teadushuvi äratamine varases eas) kuni karjääri 

institutsionaalse lõpuni (pensioneerumine), samuti kontekstuaalseid tegureid - ülemaailmne 

konkurents talentide pärast, liikumine Euroopa Liidu ühtse teadusareaali (ERA) suunas jms. 

Oluline on ka karjääri tähendus teadlase enda jaoks – subjektiivne karjäär ei pruugi kokku langeda 

väliselt jälgitavate karjääriliikumistega. Uurimiskirg ja rõõm uutest teadmistest, isiklik erialane areng 
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võivad olla täiesti sõltumatud formaalsetest karjääriastmetest. Nii näiteks teadlaste intervjuudest 

Prantsusmaal (Godfroy-Genis, 2009) koorus välja kolm hea karjääri tähendust. „Staar-uurija“ esindab 

tavapärast ettekujutust edukast teadlasest, kellel on palju publikatsioone, olulised avastused, 

teadusauhinnad. „Administraator“ on edukas teadusüksuse juht, rahastuse hankija, töökohtade looja. 

Kolmas eduka karjääri liik on „vaikne uurija“, keda motiveerib eelkõige uudishimu, kes keskendub 

uurimistööle, püüdes vältida administreerimist või juhtimist ja kes suudab tasakaalus hoida töö- ja 

pere-elu. Viimasesse gruppi kuulusid nn. horisontaalsel karjääriteel olevad dotsendid/abiprofessorid, 

kes olid rahulk oma positsiooniga ning ei püüelnudki professoriks saada. 

Siinjuures mängivad rolli ka (teadvustamata) aluseeldused – millisena kujutatakse ette teadussüsteemi 

struktuuri ja funktsioneerimist, milline on implitsiitne alusmudel. Jüri Engelbrecht (2002) on  välja 

pakkunud idee teadussüsteemi fraktaalsusest (vastandina tavapärasele püramidaalsele mudelile). 

Fraktaalse süsteemi toimimine on mittelineaarne, olulist rolli etendavad paindlikud mitteregulaarsed 

võrgustikusidemed, tugevad tõmbekeskused (atraktorid), lihtsate seaduspärasuste kordumisel 

keerukate struktuuride moodustumine ja areng. Teadussüsteemi arengut tagavaks lihtsaks reegliks on 

autori veendumuse kohaselt igal tasandil toetada kvaliteeti ja toetada noori.  

Siinnegi aruanne sedastas teaduskarjäärimudeli edendamisega kaasnevate raskuste ja riskide 

ennetamise võimalusi,  lähtudes konkreetsest teemapüstitusest – sektoritevahelise liikumise ja 

teaduskoostöö arendamine – ilma eriliselt keskendumata teadlaste sisemise põlemise viisidele või 

allikatele. Asjaolu, et intervjueeritud doktorid ei rääkinud teaduskarjäärist, võib viidata, et 

karjäärimudeli raamistik ei ole väärikas. On oluline, et teaduskultuurile omane ruum oma akadeemilise 

vabaduse võimalusega säiliks ka muutustes.  



79 
 

KOKKUVÕTE 

Siinse aruande aluseks oleva uuringu põhiküsimuseks on: milline on Eesti jaoks optimaalne jätkusuutlik 

teadlase karjäärimudel, mida selle kujundamisel silmas pidada, ja milliseid probleeme peaks teadlase 

karjäärimudeli rakendamise käigus lahendama.  

Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi järgimine on Eesti teadusmaastiku jaoks 

asjakohane kontekst ja sellest tulenevalt oleks mõistlik, et ka karjäärimudelite kujundamisel ja 

rakendamisel arvestataks nendes toodud põhimõtteid. Nii tuleks Eestiski eesmärgiks seada kõigil 

karjäärietappidel ja lepingutüübist olenemata karjäärinõustamise ja -arendamise teenuse 

kättesaadavamaks muutmist, tööalase liikuvuse väärtustamist, soolise tasakaalu taotlemist ning 

selgete ja läbipaistvate tulemuspõhiste kriteeriumide kasutamist värbamisel ja hindamisel.  

Käsitledes mikrotasandi, mesotasandi ja makrotasandi tegureid doktorikraadi omandanute ja nende 

(võimalike) tööandjate vaatenurgast, avasime eelnevaid küsimusi mitmest aspektist ja seadsime 

vastused varasemate Eestis ja teistes riikides läbi viidud uuringute konteksti. Aruanne keskendus 

sektoritevahelise liikumise küsimustele, võttes lähtekohale taotluse seda elavdada.  

Alustuseks nentigem, et teadlase määratlus on eesti keeleruumis toimetajate oluliselt kitsam kui 

näiteks rahvusvahelised või ametkondlikud mõisted võimaldaksid, mis viitab võimalusele, et 

teaduspõhisust oluliselt alahinnatakse. Sellest tuleneb ka vajadus läbi mõelda, mida tähendab Eesti 

kontekstis teaduse eristamine akadeemiliseks ja mitteakadeemiliseks. 

Doktorite intervjuudest selgus, et teadlaskarjääri kulgemisest rääkides hoidutakse teadliku 

karjääriplaneerimise narratiivist. See võib viidata edu tagavate strateegiate kasutamise häbenemisele; 

edu juhuslikkusele; või enesereflektsioonivõime puudulikkusele – sest teaduskarjääriplaneerimist 

reeglina algajatele teadlastele ka ei õpetata. Selgub, et ka Eesti teaduses on selgelt esil 

teadlaskarjääride soolistatus – naiste jaoks on teadustöö keskkond vähem soodne, samuti loob 

akadeemia võimalused spetsiifiliste nn akadeemiliste maskuliinsuste esilekerkimiseks. On iseloomulik, 

et välismaalt pärit teadlased tajuvad soolist ebavõrdsust Eesti teaduses ja ülikoolides selgemini, kuid 

on pigem harjunud oma eeliseid vaikimisi ära kasutama kui et sooviksid asuda väljakujunenud olukorda 

muutma.  

Selgus, et Eestil on täiesti spetsiifilised eelised talentide (tagasi) meelitamisel, ehkki teistesse riikidesse 

minnakse ka seepärast, et Eesti teaduses võimalused puuduvad – tunnistatakse, et Eesti ülikoolidesse 

naasmine on äärmiselt keerukas. Seepärast peab Eesti eeliseid teadlaste meelitamisel eriti tugevalt 

välja joonistama, et sisenemishuvilisel lootus ei kaoks. Samas pakuvad isiklikud kutsumised, 

individuaalsed tööpakkumised väga olulist rolli liftina, mis võib tuua edu. Seega leiab kinnitust just 

mitteformaalsete sidemete suur roll töö saamisel ka teaduses. 

Sektoritevahelisest mobiilsusest rääkides rõhutati, et ülikoolis töötamisel on selged eelised; ülikooli 

soovitakse tööle asuda väga selgelt teadvustatud põhjustel. Samas on teaduskeskkond selline, et töö 

ülikoolis ei pruugi pakkuda häid arenemisvõimalusi, karjääritee visiooni ega kindlat tööd, pealegi ei 

võimalda tegeleda huvipakkuva teadustööga vaid sunnib orienteeruma administratiivsele 

bürokraatiale, mis sunnib otsima rakendust väljapool ülikoole ja akadeemilist teadustööd. Teisalt on 
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väljapool ülikoole võimalik tegeleda teemadega, tempos ja viisil, mis ülikooliteadusega võrreldes on 

paindlikum, mõjub uuenduslikuna ja atraktiivse tasupaketiga. Seda, kas sektorite vaheline liikumine on 

edukas, mõjutab terve rida tegureid, vaid osa neist indiviidi, suurem osa organisatsiooni mõju all. 

Minnes siit edasi tööandjate vaatenurga selgitamiseni, selgub, et teadustööst ja teadlasest on 

tööandjatel küll küllalt stereotüüpne, kuid siiski selge ettekujutus. Leitakse, et ka väljapool akadeemiat 

võib teadustöö olla sisukas ja mitmekesine, teadlase tööle iseloomulikku analüütilist lähenemist 

vajatakse nii äri- kui avalikus sektoris – kuid ei nähta, et seepärast peaks neid töid tegema tingimata 

doktorikraadiga inimesed. Pigem tõsteti esile muid võimalusi ettevõtete-asutuste ja ülikoolide 

koostööks, kui nähti end püsivalt just teadlase ametikohti loovat. Siiski toodi sellist koostööd vaagides 

välja mitmeid kitsaskohti  - erinevad tegevusloogikad, keerulised rahastamisskeemid, töösuhete 

korraldus. Ettevõtete-asutuste esindajad tunnistasid, et nad ei oska teadussaavutusi õieti kasutada ja 

vaja oleks sellist vahendajat, kes suudaks valdkondi vastastikku tõlkida. Tööstusdoktorantuuril, mida 

toodi esile ühe hea lahendusena koostöö ja võimaliku töösuhte alusena tulevikus, on omad 

kitsaskohad. Töösuhete paindlikkusest tulenevad probleemid ning paralleelselt kahe tööandja juures 

töötamisega kaasnev kaksiklojaalsuse kahtlane küsimus omakorda pärsivad võimalust hõlpsaks 

sektoritevaheliseks liikumiseks. Samas on intervjueeritud tööandjad teinud arvukalt ettepanekuid, 

kuidas ja millistes vormides võiks sektoritevahelist liikumist elavdada. Samuti olid just tööandjate 

esindajad valmis arutlema, millised võiksid olla võimalused väärikaks väljumiseks teadusest eriti kitsa 

karjääritee korral, ning näiteks laiemat mentorlust või juhendamist, muuhulgas väljapool otseselt 

teadust või ülikooli, nähti ühe positiivse stsenaariumina.  

Aspekt, mis teadlaskarjäärimudeli seisukohalt eriti oluline: tunnustada tuleb kõikvõimalikke 

karjääriteid, sealhulgas platookarjääre ja formaalselt allapoole liikuvat karjääriteed. Rääkides 

teadlikust karjääriplaneerimisest ja karjäärivõimaluste arendamisest Eesti karjäärimudeli diskussiooni 

kontekstis tõuseb esile, et edu juhuslikkuse võimalikkus, seda nii karjääriteel laiemalt kui 

teadussaavutuste ja tulemuste puhul, viitab vajadusele tagada Eesti teadusmaastikul mitmekesisus ja 

vähendada karjäärialast ebakindlust enamiku, mitte ainult väikesearvulise tenuurkonna jaoks. 

Postsotsialistliku perioodil rahastusvõimaluste vähesuse tingimustes kujunenud individuaalse, 

konkurentsipõhise, valdkondi ja teadussuundi vastandava mudeli põlistumine uutes 

rahastusskeemides ning sealhulgas uutes karjäärimudeli aluste sõnastuses on muutunud oludes ohtlik.  

Olukorras, kus kogu tööturu korraldus sallib rohkem paindlikkust kui varem, on kergesti oht 

kaheastmelise tööturu kujunemiseks ja selle laienemiseks Eesti teaduses. Kui nn esmane tööturg 

võimaldab selliseid töökohti, mida iseloomustab kindel töösuhe ja selget karjääriteed, siis nn teisene 

tööturg tähendab mh tööandjate intervjuudes kiidetud ajutisi ja paindlikke lepingulisi suhteid. Kuigi ka 

teisesel tööturul võib sündida kõrgekvaliteediline teadus, tasemel tasustamine ja meeldivad 

kliendisuhted, siis tasub läbi mõelda, mida nn teisese tööturu põhimõtte tunnistamine teaduskarjääri 

alusena laiemalt (eristades seda isekujunenud, kuid seni toiminud mudelist) tähendab ülikoolide ja 

teadusasutuste töökorralduse mõttes – ning kas ja mis tingimustel on ülikoolid, kõrgharidus, teadus ja 

Eesti ühiskond selleks väljakutseks valmis.  

On oluline, et esmase tööturu st töökohakindlusega ametikohtade ja neid täitvate teadlaste panus 

süsteemi elujõulisusse ja arengusse tagaks ka nn reservi optimaalse motiveerimise teaduse heaks 

paindlikult panustama. See aga seab kõrged ootused teaduskultuurile ja töökeskkonnale, sealhulgas 

kollegiaalsusele nii esmasel kui teisesel tööturul osalejate vahel. Samuti väärib tähelepanu ülikoolide 
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ja teadusasutuste spetsiifika väljatoomise töökoha seisukohalt – seda enamgi olukorras, kus ärisektori 

ja avaliku sektori tööandjad on valmis võtma enda peale suurema osa teadusarendustööst. Need 

jooned, mida omistatakse teadusele  ja teadlasele nii doktorite endi kui tööandjate poolt, peaksid 

säilima ülikoolide sees vähemalt akadeemilise diskussiooni taskutena, et intellektuaalsele huvile ja 

teadmisele orienteeritud, teadlasediagnoosiga inimesed end võiksid neis keskkondades realiseerida – 

ka siis, kui palk on teistes sektorites toimetavatest teadlastest madalam. 

Ka pikas perspektiivis peaks ülikoolid suutma kanda kõiki nelja funktsiooni: lisaks sellele, et teadusel 

on koht rakendusliku teadmise pakkumisel poliitikale ja majandusele ning instrumentaalse erialase 

teadmise tootmisel  oma valdkonnas, peaks teadus pakkuma võimalusi kriitiliseks refleksiooniks oma 

eriala või ülikooli alusväärtuste ja eesmärkide üle ning jätma energiat luua refleksiivset teadmist 

ühiskonna või kogukonna kohta, et osaleda muuhulgas arutleva demokraatia kujundamises. 

Refleksiivsus eeldab ruumi, aega ja diskussioonipartnerit. Kaotades aga valdkondlikud dubleerimised 

muuhulgas teadustöös, satub ohtu ühine sõnavara ja mõisteruum; juba täna on Eesti teadlaste, sh 

doktorantide peamiseks (kujuteldavaks) diskussioonipartneriks mitmes valdkonnas just kitsa eriala 

spetsialist, kes jõuab tema loodu jälile rahvusvahelise teadmisringluse kaudu. Seepärast tuleb ka 

karjäärimudeli paindlikumate suundade kujundamisel ja kavandamisel pidada silmas, et ajutiste 

lepingutega külaliste ning teisesel tööturul rakendatud teadlaste kaasamine võimaldaks tugevdada ja 

vajadusel taasluua ülikoolide rolli nii akadeemilise kui mitteakadeemilise üldsuse jaoks toimiva loova 

mõtteruumina.  

Meie uuringust selgus, et sellist rolli tunnistavad akadeemilise ülikooliteaduse ühe eripärana nii 

doktorid kui teised tööandjad, seepärast on oluline, et karjäärimudelite loomise ja rakendamise käigus 

sellega arvestataks. 

Projekti lähteülesandes formuleeriti karjäärimudeli pikaajalise ja kaudse eesmärgina „võimalike 

barjääride leevendamine või elimineerimine, mis praegu takistavad teadlaste potentsiaali realisee-

rimist ning teadmiste kandumist majandusse ja ühiskonna hüvangusse“. Rõhutame veel kord 

positsiooni, mis on kõnekalt väljendatud nt Euroopa Teadusülikoolide Liiga raportis „Milleks on 

vajalikud ülikoolid?“ (LERU 2008), et teadlaste potentsiaali realiseerumiseks on vaja teha kõik, et mitte 

alla suruda nende loovust ja sisemist motivatsiooni, ning et ülikoolid peaksid vältima kohandumist 

majanduslike või poliitiliste hetkevajadustega (produtseerides „kohe kasutatavat teadmist“), vaid 

arendama kaugema perspektiivi nägemist, paindlikkust, loovat mitmekesisust ja iseseisvust. 
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