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ETAg moodustamise eesmärgid 

• TA&I strateegia ülesanne: 

–  „ Korrastatakse TA&I rahastamise instrumente (st grant-, baas- ja sihtfinantseerimine, teadus- ja 

arendusasutuste infrastruktuuri kulud, SA Eesti Teadusfondi ülalpidamiskulud), et oleks tagatud 

nende koostoime ja välditud dubleerimist.” 

• TAKS muutmisel väljendatu 

– teaduse finantseerimise otsuste aluseks oleva ekspertiisi väljaviimine HTM-st  

– siht- ja grantfinantseerimise otsustamise koondamine ühte tugevasse organisatsiooni  

– Sh lõpetada ulatuslik kattuvus teadusasutuste sihtfinantseerimise ja teadusfondi grantide vahel 

– uurimistoetuste tulemuslikkuse ja mõju analüüs 

– teadusliku info avalikku kättesaadavust, IO tekkimise ja kasutuse jälgimine ja analüüs 

– teadusprogrammide korraldamine. 

• Üldine ootus: 

– Hea, tugev, nähtav partner teadlasele, T&A asutusele riigile, ettevõtjale, rahvale 

– põhiparameetrite jälgimine ja juhtimine (töökohad, palgad, investeeringud, amortisatsioon) 

– Sh.  T&A infrastruktuuri käsitlemine – tõukefondidega alustatu jätkuvaks muutmine 

– Konsolideerida erinevaid skeeme  

• Ühesõnaga: luua eeldused edasiseks kasvuks 
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ETAg hindamisnõukogu 

• TAKS sätestab: 
– Eesti Teadusagentuuril on kuni 15-liikmeline eri teadus- ja arendustegevuse 

valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev hindamisnõukogu, mis hindab 

uurimistoetuste taotlusi järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult. 

– Hindamisnõukogu liikmete kandidaate saavad esitada teadus- ja 

arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on vähemalt ühes 

valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud, Eesti Teaduste Akadeemia ja 

teadlaste esindusorganisatsioonid. 

– Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise korra ja töökorra 

kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega 

• Hindamisnõukogu on ETAg üksus, kuid mitte sihtasutuse nõukogu 

ega juhatus 

– Hindamisnõukogu liikmed on tegevteadlased (tegutsevad põhiliselt väljaspool 

ETAg), va hindamisnõukogu esimees, kes on täiskohaga ETAg positsioonil 

(juhatuse esimees)  
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Hindamisnõukogu moodustamine ja töökord 

• Sarnaneb TKN moodustamisele ja töökorrale 

• Põhilised erinevused: 

– Piirangud liikmetele 

• Hindamisnõukogu liikme kandidaadiks ei saa esitada teadus- ja 

arendusasutuse direktorit, asedirektorit ning rektorit, prorektorit, dekaani, 

prodekaani ega riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikku  

– Hindamisnõukogu esimees hääletamisel ei osale 

– Huvide konflikti käsitlus: 

• Hindamisnõukogu liikmega otseselt seotud finantseerimistaotluse osas 

teeb hindamisnõukogu otsuse vastava finantseerimistaotluse menetlemist 

reguleerivas õigusaktis sätestatud tingimustel ja korras 
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Sihtfinantseerimise kriitika 

 

• Sihtfinantseerimine on toonud edu, aga kriitikat on pälvinud… 

– Liigne projektipõhisus 

– Pearahapõhisus (rahastab miinimumtingimustele vastamise alusel), teatud 

kulutüüpide mittearvestamine 

– killustatus 

– dubleerivus 

– Karjäärimudelit mitte toetav iseloom  

– Riiklike prioriteetide vähene arvestamine 
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Siht- vs. asutuste finantseerimine 

• Sihtfinantseerimine on päris nimega „Teadus- ja arendusasutuste teadusteemade 

sihtfinantseerimine“… 

• … kuid tänase sihtfinantseerimise rollijaotuse korral ei ole eriti kellegagi rääkida teemadel, 

nagu: 
– ega hooned liiga suured ei ole? 

– kas aparatuuri planeeritakse optimaalselt?  

– kas asutus peaks looma vähem hästimakstud vs. rohkem halvastimakstud teadlase töökohti? 

– sellise infrastruktuuri või programmi loomisest, mis mingil kombel koordineeriks teadusgruppide ressursikasutust 

või eesmärke  

– Amortisatsioonist, … 

• Osutub, et need ei olegi teadlase, grupi või teema taseme roll ega vastutus.  
– Teadlase tasemel pole maja kunagi liiga suur, või aparaate liiga palju – see pole teadlase mure, kui see on 

ebaefektiivne.  

• See oli ok niikaua, kui raha oligi ainult väikeste asjade jaoks 
– Aga nüüd oleme me väikeste asjade osas absorbtsioonivõime piiril. Samal ajal suure mõõdu ja strateegilise 

silmapiiriga arengud kiduvad.  

• Teadusasutustele tuleb anda tööjaotuses roll (st kohustused) ja voli (sh vahendid)! 
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Institutsionaalne uurimistoetus 

• Institutsionaalne uurimistoetus (IUT) põhineb sihtfinantserimise loogikal 

– Asub olemuselt samuti institutsionaalse plokk-granti ja projekti vahel ning on kvaliteedikontrolliga ja 

konkursipõhine finantseerimine.  

• Kuid uus finantseerimine on vähem personaalne, arvestab rohkem asutuse 

funktsioonidega ja katab kõik põhilised kulukategooriad. 

 

 

• Institutsionaalne uurimistoetus – teadus- ja arendusasutuse kõrgetasemelise 

teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste (uurimisteemade) 

rahastamiseks, teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse 

järjepidevuse tagamiseks ning selleks vajaliku taristu ajakohastamiseks, 

täiendamiseks ja ülalpidamiseks eraldatav toetus 
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Rahastamise muudatuste eesmärgid 

• Asutuste rollide, ressursside ja vastutuse käsitlemine, sh: 

– asutuse funktsioonide arvestamine, sh infrastruktuursed, õppe- ja tööandjafunktsioonid 

– kaudsed kulud 

• Infrastruktuuri käsitlemine,  

– sh amortisatsioon, ühiskasutus, riiklik ja rahvusvaheline infra 

• Rahastamisinstrumentide konsolideerimine 

• Loobuda pearahapõhisusest 

• Struktuursete põhiparameetrite jälgimine ja juhtimine 

 

•  luua eeldused edasiseks kasvuks 

– Sh tõukefondidega alustatu jätkuvaks muutmine 
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IUT erinevused sihtfinantseerimisest  

• Varasemad taotluse ajad 

• Liitub (üldkuludena) senine infrastruktuurikulude eraldis 

– Alates 2013 

• Annab aluse amortisatsiooni käsitluseks  

– Alates 2014 

• Tuumiktaristu 

– Tuumiktaristu on teadus- ja arendusasutusele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu, mis 

on loodud avalikes huvides ja mida teadus- ja arendusasutuse kehtestatud tingimustel ja korras 

on võimalik kasutada teistel isikutel 

– Lähtepunkt Eesti riiklikud ja rahvusvahelised infrastruktuuride (teekaardi) objektid 

– Alates 2014 (sõltub ka riigieelarvest) 

• Sätestab asutuse rollid teemade avamisel, liitmisel, lõpetamisel 

– Võimaldab asutusel planeerida töökohti ja läbi viia muudatusi 

– Paneb taustaandmete esitamise kohustuse asutusele 

• Sätestab open accessi teadustulemustele 
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IUT erinevused sihtfinantseerimisest (2)  

• Võimaldab seada tingimusi rahastamisel 

– Sellega tagada institutsionaalsete funktsioonide täitmist, kuid nõuda rahastaja poolt ka muutusi 

• Pearahapõhisuse asendamine põhjendatud eelarve põhisusega 

– Arvestatakse olemasolevat kulustruktuuri, teisi ETAg/ETF/HTM eraldatavaid vahendeid ja 

lõppevaid toetusi 

– Võimaldab suuremat diferentseerimist kvaliteedi alusel 

• Huvide konflikti käsitlus 

– Haridus- ja teadusminister lähtub uurimisteemale, mille juht või põhitäitja on Eesti Teadusagentuuri 

hindamisnõukogu liige, uurimistoetuse määramisel hindamisnõukogu liikmeks saamisele eelnenud 

aastal eraldatud uurimistoetuse mahust ning võib seda muuta proportsionaalselt riigieelarvest 

uurimistoetuseks eraldatavate vahendite mahu muutumisega.  

• Küsib taotlemise ja aruandluse käigus struktuurseid põhiandmeid, sh: 

– summaarse teadustöötajate tööaja täistööaja ekvivalendis uurimisteemade lõikes; 

– otseste kulude, sealhulgas tööjõukulude, stipendiumide, soetatud põhivara ja muude 

tegevuskulude jaotuse uurimisteemade lõikes;  

– tuumiktaristu kasutamise tingimused ja andmed kasutamise kohta juhul, kui uurimistoetus sisaldab 

toetust tuumiktaristule ning 
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Üleminek 

• 2012. aastal toimub uurimistoetuse taotluste esitamine 15. märtsist kuni 30. aprillini. 

• Teadusteemat, millele on enne 1. märtsi 2012 määratud sihtfinantseerimine, 

finantseeritakse finantseerimisotsuse tegemise ajal kehtinud tingimustel ja korras 

kuni otsuses määratud sihtfinantseerimise perioodi lõpuni. 
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Tänan! 


