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Selle märgukirjaga soovib Eesti Teadusagentuur informeerida teadlaskonda 2013. a. 
institutsionaalsete uurimistoetuste (IUT) taotlusvooru esialgsetest tulemustest ja anda 
soovitusi algava personaalsete uurimistoetuste (PUT) taotlusvooru kohta. 

Vastavalt pikka aega ettevalmistatud kavale, mille aluseks on teadus- ja arendustegevuse 
korralduse seaduses 2011. aastal sisse viidud sätted, algasid tänavu riigieelarveliste teaduse 
rahastamismeetmete põhimõttelised muudatused. Nende eesmärgiks on vähendada 
rahastamisviiside killustatust, luua neile selgemad eesmärgid ning kindlustada iga 
rahastamisviisi suurem autonoomsus. Üheks eesmärgiks on teadusasutuste rolli 
suurendamine oma teadustöö strateegiliste valikute suunamisel ja IUT kui mahult suurima 
teaduse rahastamisinstrumendi abil senisest stabiilsema süsteemi loomine. Samal ajal on 
olnud üheks muudatuste printsiibiks säilitada meie teaduse arengule soodsalt mõjunud 
põhimõtted: kõrgetasemelise teadustöö toetamine, konkurentsipõhisus ja ulatuslik 
välisekspertiisi kasutamine. Nende põhimõtete rakendamine tähendab konkurentsi 
märgatavat tihenemist  IUT taotlemisel ja võrreldes endiste sihtfinantseeritavate teemadega 
teadusliku kompetentsi koondumist väiksema arvu IUT teemadesse. Kompetentsi 
koondamisel arvestatakse lisaks teema teaduslikule tasemele ka IUTd taotleva 
teadusasutuse olulisust teema arengule, tema rolli teemaga seotud teadusliku 
infrastruktuuri arendamisel ja võimekust teema jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Senini teaduse rahastamisel tegutsenud kahe institutsiooni ― Eesti Teadusfondi ja 
Teaduskompetentsi Nõukogu ― asemel alustas tänavu märtsist tööd Eesti Teadusagentuur. 
Eesti Teadusagentuuri üheks töömahukamaks ülesandeks ongi IUT ja PUT taotluste 
hindamine ja rahastusotsuste ettevalmistamine ning PUT-de puhul ka rahastusotsuste 
tegemine. Eesti Teadusagentuuri juurde kuulub Eesti teadlaskonna kõrgetasemelistest 
esindajatest koosnev hindamisnõukogu (HN), kellel on otsustav roll Eesti Teadusagentuuri 
teaduspoliitilise näo kujundamisel ja suured volitused rahastusotsuste ettevalmistamisel 
ning tegemisel. Seega jätkub Eesti teaduskorraldust viimasel 20 aastal iseloomustanud 
omadus, et teaduspoliitiliselt olulistes otsustes on teadlaskonnal suur sõnaõigus.  

Arvestades käimasolevate muudatuste ulatust ja soovi rakendada muutused paralleelselt 
vanade toetusmeetmete väljalülitumisega on paratamatu, et uute rahastamisviiside 
rakendamisel ei olnud võimalik ette näha kõiki võimalikke esilekerkivaid probleeme. Pärast 
esimeste IUT ja PUT toetusvoorude läbiviimist on kindlasti vaja hinnata nii seda, kuidas uued 
rahastamisviisid vastavad soovitud eesmärkide saavutamisele kui ka nende mõju meie 
teadussüsteemi toimimisele tervikuna. Eesti Teadusagentuur on sellise analüüsiga juba 
algust teinud ning loodab teadlaskonna mõistvale suhtumisele muudatustega kaasnevate 
probleemide talumisel.  

Institutsionaalsete uurimistoetuste 2013. aasta taotlusvoorust 

Sel aastal lõpeb kokku 41 sihtfinantseerimise (SF) teemat kogusummas 4,636 M€. 2013. 
aastaks esitasid 10 Eesti teadus- ja arendusasutust taotlusi 75 institutsionaalse teadusteema 
finantseerimise alustamiseks kogumahus 19,187 M€ (ilma üldkululõivuta). Seega oli uusi 
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taotlusi võrreldes käesoleval aastal lõppevate SF teemadega 1,8 korda rohkem ning uute 
taotluste kogusumma ületas vabanevaid vahendeid pisut üle 4 korra. 

Valdkondlikult jagunesid taotlused järgmiselt: bio- ja keskkonnateadused 16 taotlust (21% 
taotluste koguarvust ja 23% taotletavast rahast), loodusteadused ja tehnika – 20 taotlust 
(vastavalt 27% ja 33%), terviseuuringud – 9 taotlust (vastavalt 12% ja 13%), ning 
ühiskonnateadused ja kultuur – 30 taotlust (vastavalt 40% ja 31 %). 

Esitatud 75st IUT taotlusest sisaldasid 18 põhituumana hetkel toimivat SF teemat, mida 
sooviti ümber kujundada IUT teemaks. Nende 18 teema eeldatav rahaline maht 2013. 
aastaks on 1,857 M€. Esitatud IUT taotlustega sooviti rahastamise korral ühendada 80 ETF 
granti, mille rahaline kogumaht 2013. aastaks on 0,976 M€ ning kogu järelejäänud 
rahastamisperioodiks (2013 - 2015) 1, 867 M€. 

IUT teemade menetlemisel lähtus HN oma tegevuses teadus- ja arendustegevuse korralduse 
seadusest (TAKS) ja haridus- ja teadusministri 27. detsembri 2011. aasta määrusest nr 73 
„Institutsionaalse uurimistoetuse taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise 
tingimused ja kord” (IUT määrus). 2013. a. IUT taotluste retsenseerimisel osalesid 116 välis- 
ja 25 Eesti eksperti. Retsensentide valikul oli lähtealuseks nende kõrge teaduslik 
kompetentsus, huvide konflikti puudumine ning varasem retsenseerimiskogemus. 
Retsensendid hindasid taotlusi ETISe kaudu ühe kuu jooksul. 

Kõiki taotlusi retsenseerisid vähemalt kaks sõltumatut hindajat, sh. vähemalt üks 
välisretsensent. Sealjuures loodusteaduste ja tehnika valdkonna taotlusi hindasid ainult 
väliseksperdid. Taotluste hindamisel kasutasid hindajad järgmist hinnete skaalat: 
väljapaistev (5), väga hea (4), hea (3), rahuldav (2), mitterahuldav (1) ning nende 
vaheastmeid (4,5 - 5, 3,5 - 4, jne). IUT taotluse koondhinne kujundati nelja valdkondliku 
eksperdirühma koosolekul, kus osalesid retsensendid, vastavat valdkonda kureerivad HN 
liikmed ning vaatlejate ja tehnilise abipersonalina Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja 
teadusministeeriumi töötajad. Iga koosoleku algul räägiti üle institutsionaalse 
uurimistoetuse olemus ning kasutatav hindamisskaala. Järgnenud arutelu tulemusel 
kujundati konsensuslikult iga teema alaosale ja teemale tervikuna koondhinded ning 
moodustati sama koondhinde saanud teemade valdkondlik pingerida. Lõplik soovitus IUT 
taotluse rahastamisotsuse osas langetati HN istungil, kus osalesid kõik HN liikmed ning 
vaatlejatena eelpool nimetatud Eesti Teadusagentuuri ja ministeeriumi esindajad.  

Taotlusi, millistega oli seotud hindamisnõukogu liige (selliseid oli neli), retsenseerisid kaks 
välis- ja üks kodumaine ekspert. Huvide konflikti vältimiseks hindas nende taotlusi selleks 
Eesti Teadusagentuuri moodustatud komisjon, kasutades täpselt samasugust 
hindamismetoodikat, mida kasutas hindamisnõukogu. Nende nelja taotluse suhestamiseks 
üldisesse taotluste kogupildiga kasutas komisjon ekspertidena hindamisnõukogu vastava 
valdkonna kaht liiget, kes ise taotlustega seotud ei olnud.  

Tervikuna oli esitatud taotluste tase kõrge: 53% taotlustest pälvisid koondhindeks “väga 
hea” (4) või kõrgema hinde. Taotluste jaotus koondhinnete järgi kujunes järgmiselt: hindega 
5,0 – 1 taotlus; 4,5 – 16 taotlust; 4,0 – 23 taotlust; 3,5 – 17 taotlust; 3 – 11 taotlust ja 2,5 – 7 
taotlust. 

Olukorras, kus taotluste kogumaht ületas vabanevaid ressursse enam kui neli korda, oli HN 
väga raske dilemma ees. Ühest küljest on IUT ülesanne teadus- ja arendusasutuse 
kõrgetasemelise teadus- ja arendustegevuse ja sellega kaasnevate tegevuste 
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(uurimisteemade) rahastamine. Kui lähtuda vaid sellest kriteeriumist, siis isegi nende 17 
taotluse puhul, mis said hindeks „väljapaistev - väga-hea” (4,5) ja „väljapaistev” (5), ületas 
vajaduspõhise rahastamismudeli rakendamisel taotluste maht 1 M€ võrra 2012. aastal 
vabanevaid rahalisi vahendeid. Teiselt poolt on IUT ülesanne tagada teadus- ja 
arendusasutuste teadustegevuse järjepidevus ja väljakujunenud teadusvaldkondade teatud 
tasakaal. Ainult kõige kõrgema hinde saanud 17 IUT taotluse finantseerimise puhul poleks 
sellist järjepidevust suudetud tagada ei teadus- ja arendusasutuste ega ka 
teadusvaldkondade lõikes. HN leidis, et olemasolevate äärmiselt piiratud ressursside puhul 
ei ole vajaduspõhise rahastamismudeli täielik rakendamine 2013. aastal veel võimalik, ilma 
et see oluliselt ei kahjustaks Eesti teadusasutuste ja -valdkondade järjepidevust ning 
jätkusuutlikkust. Neid argumente hoolikalt kaaludes teeb ETAG haridus- ja teadusministrile 
ettepaneku rahastada ainsat taotlust, mille hindeks oli “väljapaistev”, kõiki 16 taotlust, mille 
hindeks oli “väljapaistev-väga hea” ning osaliselt ka hinnangu „väga hea” saanud IUT taotlusi 
(14).  

Teemade rahalise mahu määramisel lähtus HN muuhulgas printsiibist, et institutsionaalsele 
uurimisteemale eraldatav kogusumma ei oleks väiksem, kui eelnenud aastal samale 
uurimisrühmale eraldatud SF ja uurimisteemaga liidetavate ETF grantide kogusumma (kui 
senise ETF grandi teemasse kaasamist peeti otstarbekaks, siis arvestati selle grandi aastase 
summaga kuni IUT teema lõppemiseni). HN võttis teemade rahalise mahu otsustamisel 
lisaks arvesse kahte tegurit, milleks oli taotlusele antud hinnang ja kavandatava uurimistöö 
eksperimentaalsus. 

Eelpool kirjeldatud hindamisprotsessi tulemusel teeb ETAG haridus- ja teadusministrile 
ettepaneku alustada 2013. aastal 31 IUT teema finantseerimist kogumahus 6 019 000.- € 
(ilma üldkululõivuta) ning jätta rahuldamata 44 taotlust. Keskmine IUT teema rahastus on 
194 161.- €, mis on ligikaudu kaks korda suurem kui keskmine senine SF teadusteema (2012. 
aastal oli kõigi 212 SF uurimisteema keskmine maht 108 347.- €).  

Nimetatud 31 institutsionaalse uurimisteema hulgas on 8 senist SF teemat, mis 
kujundatakse ümber IUT-ks, ning 23 uut teemat. Nende 31 teemaga soovitakse liita 42 ETF 
granti. SF teemad ja ETF grandid, mis liidetakse rahastamisettepaneku saanud IUT 
teemadega, peavad esitama teema või grandi lõpparuande 2013. aasta 31. märtsiks. 
Liidetud SF teemade ja grantide arvelt kujunebki  IUT-de finantseerimise maht 2013.a. 
lõppevate SF-de  mahust suuremaks. 

Rahastamisettepaneku saanud 31 institutsionaalset uurimisteemat jagunevad asutuste 
kaupa järgmiselt: Tallinna Tehnikaülikool – taotlusi 14/ettepanek finantseerida 3; Tartu 
Ülikool - 42/21; Tallinna Ülikool – 7/2; Eesti Maaülikool – 6/3 ; Tervise Arengu Instituut – 
1/1; AS Cybernetica – 1/0; Eesti Kirjandusmuuseum – 1/0; Estonian Business School – 1/0; 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia – 1/1; Eesti Rahva Muuseum – 1/0.1 

Tulenevalt rõhuasetusest finantseerida eelkõige kõrge kvaliteediga taotlusi, toimus ka 
teatud nihe asutustevahelises rahastuse jaotuses. Kuna järgmisel aastal lõpevad peaaegu 

                                                           
1
 2013. aastal jätkuvad teadus- ja arendusasutuste SF teadusteemad asutuste kaupa järgmiselt: Tallinna 

Tehnikaülikool – 43 teemat; Tartu Ülikool - 87; Tallinna Ülikool – 10; Eesti Maaülikool – 8 ; Tervise Arengu 
Instituut – 3; Eesti Kirjandusmuuseum – 4; Eesti Biokeskus - 2; Keemilise- ja Bioloogilise Füüsika Instituut – 7, 
Tartu Observatoorium – 3; Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus – 1, Eesti Kunstiakadeemia – 2; Eesti Keele 
Instituut – 2. 
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pooled (104)2 senistest SF teemadest, samuti 124 ETF granti, siis tuleb teadusasutustel 
piisavalt varakult analüüsida, millised lõppevad teemad on edukad ja rahvusvaheliselt 
läbilöögivõimelised ning sellest tulenevalt võiksid olla konkurentsivõimelised 2014. aasta IUT 
taotluste voorus. Eelkõige on see oluline nende teadus- ja arendusasutuste puhul, kus SF 
teadusteemad on siiamaani moodustanud olulise osa asutuse kogu teadustuludest.  

Valdkondlikult jagunevad 31 teemat järgmiselt: bio- ja keskkonnateadused – 8 teemat (29% 
toetuste rahalisest üldmahust, SF 2012. aastal rahastatavate teemade puhul 27%), 
loodusteadused ja tehnika – 8 teemat (35% toetuste üldmahust, SF 2012. a. teemade puhul 
42%), terviseuuringud – 7 teemat (18% toetuste üldmahust, SF 2012. a. teemade puhul 15%) 
ning ühiskonnateadused ja kultuur – 8 teemat (18% toetuste üldmahust, SF 2012. a. 
teemade puhul 16%).3 Siinkohal on oluline märkida, et esitatud taotluste arv erinevates 
valdkondades oli väga erinev. Näiteks ühiskonna ja kultuuri valdkonnas esitati 30 taotlust, 
mida on peaaegu kolm korda rohkem kui samas valdkonnas käesoleval aastal lõppevaid SF 
teemasid. Terviseuuringute valdkonnas esitati samal ajal vaid 9 taotlust (käesoleval aastal 
lõpeb 10 SF teemat). Kuna HN ei pidanud võimalikuks aastate jooksul väljakujunenud 
valdkondade vahelisi rahastamisproportsioone radikaalselt muuta,  kujunes eri valdkondade 
taotluste edukuse määr väga erinevaks.   

Vastavalt IUT määruse nõuetele tegi Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu esialgse otsuse 
taotlejatele kättesaadavaks ning taotlejatelt saabunud arvamusi arutati HN 24. augusti 
koosolekul. Vastused taotlejate esitatud üldistele küsimustele on toodud käesolevas 
märgukirjas, konkreetseid taotlusi puudutavatele üksikküsimustele vastatakse kirjalikult.  

Institutsionaalsete uurimistoetuste iga-aastase mahu teadus- ja arendusasutuse 
uurimisteemade lõikes kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. See toimub pärast 
riigieelarve vastuvõtmist Riigikogus. 

 

Personaalsete uurimistoetuste 2013. a. taotlusvoorust 

Erinevalt senistest ETF grantidest on personaalsed uurimistoetused (PUT) ette nähtud 
tervikliku finantsinstrumendina, mis katab väikese uurimisrühma selgelt piiritletud 
uurimisprojekti jaoks vajaliku teadustöö tegemise kõik kulutused. Seega on PUT mõeldud 
iseseisva uurimisprojekti täitmiseks ning selle eesmärk ei ole teiste teadus- ja 
arendustegevuse seaduse alusel eraldatavate toetuste kaasrahastamine.  

PUT süsteemi kuuluvad 2013. aastal järgmist tüüpi uurimistoetused (tulevikus võib vastavalt 
rahalistele võimalustele ning järeldoktorantuuri rahastusallikate muutustele toetuste tüüpe 
lisanduda): 
                                                           
2
 Teadus- ja arendusasutuste SF lõppevad järgnevatel aastatel valdkondade lõikes järgmiselt: 2013. aastal bio- 

ja keskkonnateadused – 31 teemat; ühiskonnateadused ja kultuur – 22; terviseuuringud – 13, loodusteadused 
ja tehnika – 38. 2014. aastal bio- ja keskkonnateadused – 10 teemat; ühiskonnateadused ja kultuur – 12; 
terviseuuringud – 9, loodusteadused ja tehnika – 22. 2015. aastal bio- ja keskkonnateadused – 2 teemat; 
ühiskonnateadused ja kultuur – 0; terviseuuringud – 0, loodusteadused ja tehnika – 1. 2016. aastal bio- ja 
keskkonnateadused – 1 teema; ühiskonnateadused ja kultuur – 4; terviseuuringud – 2, loodusteadused ja 
tehnika – 4. 
3
 2013. aastal jätkavad teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavad teadusteemad valdkondade lõikes 

järgmiselt: bio- ja keskkonnateadused – 44 teemat; ühiskonnateadused ja kultuur – 38; terviseuuringud – 24, 
loodusteadused ja tehnika – 65. 
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1. Otsinguprojekti toetus, mille ülesanne on toetada uudseid ja otsingulisi ning kõrge 
rahvusvahelise tasemega uurimisprojekte, mille läbiviimisega võib kaasneda kõrge 
teaduslik risk. Taotlusi võib esitada kõigis teadusvaldkondades, uurimisprojekti juhil 
peab olema doktorikraad või sellega võrdsustatud välisriigi teaduskraad. 

2. Stardiprojekti toetus, mille eesmärk on toetada iseseisvate teadusuuringute 
alustamist ning võimaldada taotlejal välja arendada jätkusuutlik iseseisev töörühm. 
Konkursile kvalifitseeruvad taotlused, mille esitaja on kaitsnud oma esimese 
doktorikraadi kuni 7 a jooksul enne taotlusvooru avamise tähtaega ning on 
eelistatult läbinud järeldoktori karjäärietapi. Kui taotleja on olnud pärast 
teaduskraadi saamist lapsehoolduspuhkusel või kaitseväeteenistuses, pikeneb selle 
perioodi võrra piirtähtaeg. 

 

Eelnevast selgub ka see, milline on  kahe rahastamisinstrumendi, IUT ja PUT, omavaheline 
suhe. PUTi põhieesmärgiks on uute ja/või kõrge teadusliku riskiga uurimisprojektide 
käivitamine milliseid  ei ole otstarbekas rahastada IUT vormis, või mille juhti ja põhitäitjate 
kvalifikatsioon ning eelnev teadustöö kogemus ei vasta veel IUT kõrgetele nõudmistele. 
Seega ei saa PUTi vaadelda kui IUT aseainet.  Neil on täita oma iseseisev roll, olles  reeglina 
IUT-le eelnevaks rahastamisinstrumendiks.  

PUT süsteemi ülejäänud komponentideks saavad tulevikus olema järeldoktoritoetused 
(millist ülesannet hetkel täidavad Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetatavad Mobilitas 
ja ERMOS järeldoktorigrandid), mis on suunatud eelkõige Eesti noorteadlaste välisriikides 
stažeerimise toetuseks aga ka sissetulevate noorteadlaste osakaalu suurendamiseks. 

PUT-i taotlemisel tuleb silmas pidada veel seda, et käimasolevaid ETF grante ei ole võimalik 
PUT-iks ümber kujundada – juhul, kui käimasoleva ETF grandi hoidja taotleb PUT-i ning selle 
ka saab, siis tuleb olemasolev ETF grant enne PUT-i eraldamist lõpetada. 

Oluline on märkida ka seda, et võrreldes seniste ETF grantidega saab PUT-ide hulk olema 
märksa väiksem. Kuna PUT-d peavad katma kõik uurimisprojekti elluviimiseks vajalikud 
kulutused, siis keskmise ETF grandiga võrrelduna (2012. a. on käigus 590 ETF granti keskmise 
suurusega 12 861 €) PUT maht kasvab oluliselt. Tüüpilise PUT-i rahaline maht võiks  olla  
orienteeruvalt 50 000 kuni 70 000 €. 

Teiseks vähendab PUT-de arvu see, et IUT teemaga oli võimalik liita samasisulisi ETF grante. 
Milliseks kujuneb üleminekuperioodi lõpuks PUT-de arv, on täna raske hinnata, aga 
esialgsete arvestuste kohaselt ei saa see olla suurem kui 1204. 

Personaalseid uurimistoetusi taotletakse ETIS-e kaudu 1. septembrist kuni 30. septembri 
kella 17.00-ni. Taotluse koostab teadlane ja vastuvõttev asutus esitab selle Eesti 
Teadusagentuurile. Taotluste esitamisele järgneb nende hindamine. PUT taotluste 
hindamine toimub üldjoones samade printsiipide alusel nagu IUT taotluste hindamine. PUT 
rahastamisotsuse teeb Eesti Teadusagentuuri juhatus pärast seda, kui haridus- ja 
teadusminister on kinnitanud käskkirjaga riigieelarvelise eraldise summad. 

                                                           
4
 2012. aastal lõpeb 114 ETF granti kogumahus 1,466 M€, keskmise suurusega 12 800.- €; 2013 aastal lõpeb 

124 granti kogumahus 1,62 M€, keskmise suurusega 13 000.- €; 2014. aastal lõpeb 138 granti kogumahus 1,57 

M€, keskmise suurusega 11 400.- €; 2015. aastal lõpeb 201 granti kogumahus 2,57 M€, keskmise suurusega 12 

800.- €). 



6 
 

Väikesemahuline teadusaparatuur 

Väikesemahulise teadusaparatuuri neljas taotlusvoor alameetme "Väikesemahulise teaduse 
infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade 
sihtfinantseerimise raames" on välja kuulutatud. Selle mahuks on 3 156 924,30 €. 

Koos IUT taotlustega esitati 25 väikesemahulise infrastruktuuri (AP) taotlust kogusummas 
1 348 091,- €. HN otsustas laekunud aparatuuritaotlusi IUT hindamise käigus eraldi mitte 
menetleda, vaid ühendada see SF jätkuteemade menetlemisega käesoleva aasta oktoobris-
novembris. 

 

Märgukirja arutas läbi ja kiitis heaks Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu 24. augustil 
2012. a. 

 
 
 
Andres Koppel 
SA Eesti Teadusagentuur juhatuse esimees 


