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Mida ühiskond teadlaselt ootab? 
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Kõrgel tasemel 
teadustulemused

Õppetöö

Riigi nõustamine 
oluliste otsuste 

tegemisel

Teaduse 
populariseerimine,

suhtlemine 
meediaga

Ettevõtluskoostöö, 
teadmussiire

Luua tugev pere ja olla 
hea ema või isa !

Teadlaste ja 
õppejõudude 

järelkasv

Teadusraha 
hankimine



Teadlased mõistavad, et teaduse roll ajas on 
muutunud – ei saa teha ainult „puhast“ teadust

• Teadus ja ühiskond üksteisele 
lähemale  

• Teadus suurte väljakutsete 
lahendamiseks – kliimamuutused, 
nälg, loodusressursside 
ammendumine, elanikkonna 
vananemine
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Science for
society

Science with
society



Mis takistab teadlast riigile nõu andmast?

• Ei jätku aega kõigi väga erinevate ülesannete täitmiseks

• Ühiskonnale suunatud tegevustele rohkem pühendudes kannatab 
teadustöö: 
• tagasilöök teadustulemuste hulgas ja kvaliteedis 

• tagasilöök teadusrahade taotlemisel 

• mõju vastava kitsa valdkonna rahastamisele 

• mõju isiklikule karjäärile

• Projektipõhine rahastus ei loo selleks ressurssi

• Akadeemilises karjääris väärtustakse eelkõige teadustööd
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Riigile nõu andmist tuleb ka õppida



Mida ootab teadlane riigilt?

• USALDUST

• Kas riik usaldab teadlast?

• Kas teadlane saab usaldada riiki?
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Mida ootab teadlane riigilt?

• VASTUTUST

• Vastutus maa tuleviku eest nõuab teaduspõhiseid otsuseid

• Suuri probleeme saab ainult koostöös lahendada – biomajandus……

• Riigiametnikud ja poliitikud  õppisid (õpivad) ülikoolis…..
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Teadlane Riik

vastutus



Mida ootab teadlane riigilt?

• JÄRJEPIDEVUST
• Teadmiste loomine on pikk ja 

järjepidev protsess

• Pikaajaliste vaatluste ja 
uuringute väärtus
• tulevikuprognoose saab teha, 

kui on võrdlusandmed
minevikust ja olevikust

• Teaduse rahastamine - on 
vaja teadmiste loomise 
loogika ja järjepidevusega 
arvestada
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USALDUS
VASTUTUS                      KOOSTOIMES
JÄRJEPIDEVUS

• loovad eelduse, et teadlased saavad kaasa aidata riigi targale 
juhtimisele,  praeguste vajaduste ja püüdluste rahuldamisele, 
seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve

• on tagatiseks süsteemsele mõtlemisele 
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Ainult süsteemi üksikute elementide (n. majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonnaküsimuste) omavahelisest toimest 
ning seostest aru saades on võimalik mõista ja mõjutada 
kogu tervikut


