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Lugupeetud teadus- ja arendusasutuste juhid ja koostööpartnerid, 

 

2016. a riigieelarve on vastu võetud ning käesolevaga anname ülevaate teaduse rahastamist 

puudutavatest arengutest riigieelarves. 

 

Alates 2016. aastast läheb Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) tervikuna üle 

programmipõhisele eelarvele, mistõttu muutub ka eelarve struktuur vastavaks valdkondlike 

arengukavade struktuurile. Teaduse puhul tähendab see HTM-i teaduse eelarve struktuuri 

vastavusse viimist Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 

„Teadmistepõhine Eesti“ 2014-2020 ja selle rakendusplaani meetmete struktuuriga.  

 

HTM-i teadus- ja arendustegevuse rahastamist 2016. a riigieelarves mõjutavad kõige enam 

tõukefondide vana perioodi lõppemine ja uue rakendamine. Aastaga 2015 lõpeb tõukefondide 

perioodi 2007-2013 kasutusaeg ning käivituvad uue perioodi meetmed. Kuna uue perioodi 

tõukefondide meetmete eelarve on vana perioodiga võrreldes väiksem (ning arvestades, et 

tõukefondide osakaal on umbes pool HTM-i teaduse eelarvest), siis sellest tuleneb 2016. a 

riigieelarve eelnõu kohaselt HTM-i teaduse eelarve langus -5,1%. Samas riigieelarveline 

põhirahastus võrreldes 2015. aasta eelarvega aga suureneb – põhiosas tuleb tõus 

baasfinantseerimise kasvust. Kokkuvõttes tähendab see seda, et eelarve üldmaht küll langeb, 

kuid rahastamise sisemine struktuur mõnevõrra paraneb riigieelarvelise osa kasuks. 

 

HTM teaduse 

eelarve 

2015 eelarve 

(aastalõpu 

seisuga) 

2015 

osakaal 

(%) 

2016 

eelarve 

2016 

osakaal 

(%) 

Muutus 2016 

võrreldes 

2015 (EUR) 

Muutus 

2016 

võrreldes 

2015 (%) 

HTM 

teadueelarve 

kokku 

138 996 156 100% 131 858 666 100% -7 137 490 -5,1% 

sh välistoetuste 

osa 
74 740 393 54% 63 657 371 48% -11 083 022 -14,8% 

sh 

riigieelarveline 

osa 

64 255 763 46% 68 201 295 52% +3 945 532 +6,1% 
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Baasfinantseerimine 

Teadusasutuste baasfinantseerimine kasvab 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 50% võrra, 

tõustes seniselt 9,3 mln eurolt 13,9 mln euroni (kasv 4,6 mln). Otsus suunata lisavahendid 

baasfinantseerimisse, tugineb järgmistele ettepanekutele: 

 Vastavalt Valitsusliidu lepingule (p 13.62) tuleb teaduse rahastamise stabiilsuse 

suurendamiseks kasvatada teadusasutuste baasfinantseerimist
1
; 

 Baasfinantseerimise suurendamist on soovitanud Haridus- ja Teadusministeeriumi 

teaduse rahastamise töörühm
2
; 

 Baasfinantseerimise suurendamine oli üks soovitusi Teadus- ja Arendusnõukogu 

raportis
3
. See oli peamine TAN-i raporti soovitus, mida TAN-i raporti avalikus 

konsultatsioonis kõige laialdasemalt toetati. Haridus- ja Teadusministeerium pidas 

oma analüüsis TAN-i raporti soovituste kohta
4
 baasfinantseerimise suurendamist 

samuti üheks peamiseks tegevuseks, mida ellu viia ning 2. detsembril toimunud 

Teadus- ja Arendusnõukogu koosolekul
5
 otsustati toetada HTM-i poolt olulistena välja 

toodud ettepanekuid, sh ülikoolide teadusrahastuse proportsioonide muutmist 

baasrahastuse suurendamise ja osakaalu kasvatamisega. 

Haridus- ja Teadusministeerium on suurendanud teaduse baasfinantseerimist kolmel aastal 

järjest. Stabiilse baasrahastuse osakaalu kasv on ministeeriumi prioriteet ka järgnevatel 

aastatel. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Teadusasutuste baasfinantseerimine 7 159 923 8 413 934 9 255 327 13 882 991 

Kasv - +18% +10% +50% 

 

Senised muutused on võimaldanud tõsta baasfinantseerimise osakaalu HTM-i teaduse 

eelarves tervikuna ning HTM-i teaduse põhiinstrumentide arvestuses. Põhiinstrumentide 

mahust moodustab baasfinantseerimine järgmisel aastal 27%. 

 

HTM teaduse eelarve 

põhiinstrumendid 

2015 eelarve 

(aastalõpu 

seisuga) 

2016 

eelarve 

Muutus 2016 

võrreldes 2015 

(EUR) 

Muutus 

2016 

võrreldes 

2015 (%) 

Institutsionaalsed uurimistoetused 

(IUT), sihtfinantseerimine ja 

infrastruktuuri ülalpidamiskulud. 

30 143 291 30 143 291 0 0% 

Personaalsed uurimistoetused 

(PUT) 
8 125 139 8 125 139 0 0% 

Baasfinantseerimine 9 255 327 13 882 991 +4 627 664 +50% 

Baasfinantseerimise osakaal HTM 

teaduse põhiinstrumentidest 
19% 27%     

Baasfinantseerimise osakaal kogu 

HTM teaduse eelarvest 
7% 11%   

 

 

 

Institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused 

                                                 
1
 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/re_sde_ja_irli_valitsusliidu_lepe.pdf  

2
 https://www.hm.ee/sites/default/files/ettepanekud_teaduse_rahastamise_korraldamiseks.pdf  

3
 https://riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/eutarkvt_loppraport.pdf  

4
 https://www.hm.ee/sites/default/files/tan_raporti_analuus.pdf  

5
 https://riigikantselei.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/02.12.2015_tan_otsused_nr_66.docx  

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/re_sde_ja_irli_valitsusliidu_lepe.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/ettepanekud_teaduse_rahastamise_korraldamiseks.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/eutarkvt_loppraport.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/tan_raporti_analuus.pdf
https://riigikantselei.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/02.12.2015_tan_otsused_nr_66.docx
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2016. aastal institutsionaalsete ja personaalsete uurimistoetuste eelarve maht võrreldes 

2015.aastaga ei muutu. 

 2013 2014 2015 2016 

Institutsionaalsed uurimistoetused 

(IUT), sihtfinantseerimine ja 

infrastruktuuri ülalpidamiskulud. 

29 572 986 29 918 941 30 143 291 30 143 291 

Personaalsete uurimistoetuste 

(PUT) põhieelarve 

8 125 139 8 125 139 8 125 139 8 125 139 

Ühekordne lisaraha PUT-ide 

rahastamiseks 2014. a 

lisaeelarvest 

 4 100 000   

 

2016. aasta lõpus lõppevad viimased sihtfinantseeritavad teadusteemad, mida on IUT 

kogumahuga võrreldes suhteliselt vähe. Tulenevalt senise sihtfinantseerimise tsüklilisusest on 

2015.a ja 2016.a lõppevate sihtfinantseeritavate teadusteemade rahaline maht väga väike, 

kokku 1 083 890 € (sellest 285 850 € on 2015. a lõppevate teemade raha ja 798 040 € on 2016 

lõpuni jätkuvate teemade raha). Kuna uurimistoetuste eelarvet pole õnnestunud suurendada, ei 

ole ilma lisarahata 2016. aastal otstarbekas täiemõõdulist uut IUT konkurssi korraldada. 

Konkursi korraldamine 1,08 mln eurose eelarvega tähendaks teadlastele, teadusasutustele ning 

Eesti Teadusagentuurile ebaproportsionaalset halduskoormust võrreldes jagatava summaga. 

Vastavalt Eesti Teadusagentuuri ettepanekule liidetakse see summa järgmise 2017. a 

personaalsete uurimistoetuste (PUT) taotlusvooruga ning see summa jääb ka edaspidi 

konkurentsipõhisteks uurimistoetusteks. Seega toimuvad uurimistoetuste konkursid 

järgnevalt: 

1) IUT: 1. veebruarist kuni 20. märtsini 2016. a IUT jätkutaotluste menetlemine.  

2) PUT 2016 taotlusvoor 1. aprillist kuni 30. aprillini 2016.a mahus 2,51  mln eurot. 

3) PUT 2017 taotlusvoor 1. aprillist kuni 30. aprillini 2017.a mahus 5,07 mln eurot. 

 

Juurdepääs elektroonilisele teadusinfole 

Järgmisel aastal tagatakse teadusraamatukogudele juurdepääs elektroonilisele teadusinfo 

andmebaasidele senisel tasemel, samuti toetatakse teadusraamatukogude teavikute hankimist 

senises mahus. Vastav detailsem info on edastatud otse teadusraamatukogudele ja ELNET 

Konsortsiumile. 

 

 2015 2016 

Elektroonilise teadusinfo ühishanked ja 

teadusraamatukogude teavikute hankimine 

4 973 892 

 

(arvestades ka 2014. a 

lisaeelarvest 

eraldatud 

lisavahendeid)  

4 973 892 

 

(arvestades ka 2015. a 

lisaeelarvest 

eraldatud 

lisavahendeid)  

 

Väliskoostöö toetamine 

Riigieelarvelistest vahenditest on toetatakse välisteaduskoostööd läbi Eesti Teadusagentuuri. 

2016. aastal suureneb väliskoostöö eelarve 372 tuhande euro võrra. Eesmärgiks on 

suurendada Eesti osalust EL teadusalgatustes, teadustegevuse ühiskavandamises ja 

ühisprogrammides, Balti- ja Põhjala ühisruumi algatustes. Nende osaluste kaudu on võimalik 

vahendeid ka võimendada, kuna ühisprogrammides kaasneb riigi toetusele enamasti EL 

kaasrahastus.  
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Struktuurifondide rakendumine 

2016. aastal tehakse otsused uue perioodi kõige mahukamate meetmete osas, sh: 

 Institutsionaalne arendusprogramm ASTRA; 

 Teaduse tippkeskused; 

 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuur; 

 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine 

(Mobilitas Pluss ja DoRa Pluss rakendamine); 

 Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; 

Samuti rakendatakse riigiasutuste valdkondliku teadustegevuse toetamise meede (RITA), 

teaduse populariseerimise tegevused (TeaMe+) ning erialastipendiumite maksmine 

kasvuvaldkondades. Kõigi kinnitatud meetmete tingimustega on võimalik tutvuda 

struktuurifondide veebilehel: http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-

meetmepohised-oigusaktid-2/ 

 

 

Kokkuvõte 

Soovime üle rõhutada, et 2015. a lõpus tehtud eelarveotsustega oleme astunud sammu edasi 

stabiilse baasfinantseerimise tõstmise suunas. Kuid sellega ei ole paraku õnnestunud vältida 

tõukefondide langusest tingitud üldise teaduseelarve langust – seetõttu oleme TAI strateegia 

rahastamise eesmärgist (1% SKP-st) endiselt maas. Haridus- ja Teadusministeerium taotleb ka 

edaspidi teaduse põhiinstrumentide rahastamise kasvu vastavalt TAI strateegia eesmärkidele. 

Muuhulgas esitab Haridus- ja Teadusministeerium järgmiseks TAN-i koosolekuks valitsusele 

esitatavad ettepanekud riigieelarvestrateegiasse seoses teaduse ja kõrghariduse rahastamisega. 

 

 

Lugupidamisega, 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Indrek Reimand  

kõrghariduse ja teaduse asekantsler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrin Mandra 735 0214 

katrin.mandra@hm.ee 

 

Taivo Raud 735 0134 

taivo.raud@hm.ee 

http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-meetmepohised-oigusaktid-2/
http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-seaduse-meetmepohised-oigusaktid-2/

