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VALDKONDLIKU TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE TUGEVDAMISE PROGRAMMI (RITA) TEGEVUSE 1 
„STRATEEGILISE TA TEGEVUSE TOETAMINE“ 

UURINGU LÄHTEÜLESANNE 

 

Uurimisteema 

Soolise palgalõhe vähendamine 

Täpsustatud uurimisteema 

- 

Lahendatavad probleemid  

2016. aastal oli Eesti üldine sooline palgalõhe 20,9%[1], mis on Euroopa Liidu suurim ning selle 
vähendamise kriitilisele vajadusele on mitmete teiste rahvusvaheliste kogude seas korduvalt 
viidanud ka Euroopa Komisjon, viimati 2017.a riigipõhistes soovitustes. Palgalõhe on sektorite lõikes 
erinev, olles suurim finants- ja kindlustustegevuses (39,6%) ning väikseim põllumajanduses, 
metsamajanduses ja kalapüügis (14,6%)[2]. 
 
Suur sooline palgalõhe on ebavõrdsuse näitaja, mille mõju vältab terve inimese elukaare, 
mõjutades elukvaliteeti, hüvitiste ja pensioni suurust. Palgalõhe on nii majanduslik probleem, 
millest tuleneb poole elanikkonna väiksem sissetulek, kui ka sotsiaalne probleem, mis tähistab 
naiste poolt tehtud töö vähemat väärtustamist.  
 
Soolise palgalõhega on seotud laste vaesus, mis kannab tagajärjed üle järgmisele põlvkonnale. 
Samuti suurendab naiste majanduslik sõltuvus oma partnerist tõenäosust jääda kauemaks nt 
vägivaldsesse suhtesse. Tänased suured erinevused meeste ja naiste palkades võimenduvad 
hilisemas elus näiteks pensionides. Soolist palgalõhe mõjutavad omakorda veel teisedki tunnused 
nagu näiteks vanus, rahvus või regioon, mille kombinatsioon võib palgalõhet veelgi süvendada.  
  
Sooline palgalõhe jaguneb selgitatud ja selgitamata lõheks. Selgitatud palgalõhe osas on meeste ja 
naiste palgaerinevuste seoseid lihtsam leida (näiteks meeste ja naiste koondumine erinevatele 
ameti- ja tegevusaladele (juhid teenivad rohkem kui spetsialistid, mõned valdkonnad on kõrgemalt 
tasustatud kui teised)). . Praxise 2010. aastal tehtud uuringu kohaselt moodustab aga 85% Eesti 
soolisest palgalõhest selgitamata palgalõhe ja seda  olemasolevad statistilised andmed 
põhjendada ei suuda[3]. 
Soolist palgalõhet on aastate jooksul erinevate analüüside kaudu uuritud (lk 6), kuid on süvenev 
vajadus erinevaid andmestikke ühendava analüüsi järele, mis täidaks senised „hallid alad“, heidaks 
enam valgust palgalõhe põhjustele ning aitaks välja töötada teadustööl tuginevad efektiivsed 
lahendusteed soolise palgalõhe vähendamiseks.  Palgalõhe vähendamine on ka üks Vabariigi 
Valitsuse tegevusprogrammi 2016-2019 tegevustest. 
 
 Uuringuga lahendatavad probleemid on:  
1. järjepideva ja võrreldava soolise palgalõhe statistiliste näitajate andmestiku puudumine;  
 
2. suur sooline palgalõhe ja täpsemalt suure soolise palgalõhe selgitamata osa teadusliku 
selgitamise puudumine (85% ei ole võimalik olemasolevate andmetega selgitada); 
 

                                                           
[1] Statistikaamet 2016 
[2] Statistikaamet 2014 
[3] Praxis 2010 
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3. efektiivsete, teaduslikult põhjendatud lahendusmehhanismide ja rakenduste puudumine 
palgalõhe vähendamiseks (kuna 85% soolisest palgalõhest ei ole võimalik olemasolevate 
andmetega selgitada ehk jälitada selle tekketegureid) 

Eesmärk  

Uuringu eesmärk on parandada teadmisi palgalõhe kujunemisest, vähendades selle niinimetatud 
selgitamata osa ja teaduslikult välja töötada vahendid ja potentsiaalsed lahendused (statistiliste 
näitajate koondandmestik, metoodika olemasolevate andmeallikate ühendamiseks, digitaalsete 
lahenduste prototüübid) mis võimaldaksid pikemas perspektiivis aidata kaasa soolise palgalõhe 
vähendamisele Eestis.   
 
Uuringu käigus tuleb : 

1. luua järjepidev statistiliste näitajate kogu, mis põhineb uuel uuringu käigus välja 
töötataval metoodikal, mis võimaldab ühendada erinevaid olemasolevaid andmeallikaid 
ning mille põhjal on võimalik arvutada ka Euroopa Statistikaameti (EUROSTATi) metoodika 
järgi soolise palgalõhe näitaja. Uuringu käigus töötatakse välja uuenduslik metoodika, mis 
võimaldab pikemas perspektiivis ressursside efektiivsemat kasutamist, kuna toetub 
kaasaegsetele halduskoormust vähendavatele andmetöötluse lahendustele.  

2.  välja selgitada  potentsiaalsete täiendavate andmete tuvastamise vajadus. Edasine 
andmekoosseisude täiendamine toimub olemasolevate andmestike linkimise ja 
kvalitatiivuuringu näol.  Uuendatud andmestik võimaldab iga-aastaselt läbi viia 
andmeanalüüse ning luua mudeleid, mis võimaldavad erinevaid tunnuseid kombineerides 
suurendada palgalõhe selgitatud osa.  

 
3. luua prognoosi- ja simulatsioonimudelid, mis aitavad erinevate võimalike 

lahendusstsenaariumite kaudu palgalõhe vähendamismeetmeid planeerida ja katsetada. 
 
Kvantitatiivset andmeanalüüsi täiendab kaasnev kvalitatiivne uuring võtmetähtsusega gruppidega 
(tööandjad, töötajad, ametiühingud jne). Kvalitatiivsed andmed aitavad vastata uurimisküsimustele, 
millele kvantitatiivne andmeanalüüs ja mudelid vastata ei suuda ning annavad kvantitatiivse 
andmeanalüüsi tulemustele laiema konteksti, mis panustab efektiivsete lahendusteede 
väljatöötamisse ja disaini.  
 
Sellise mitmetasandilise analüüsi tulem on teadmispõhine palgalõhe efektiivset vähendamist 
võimaldavate meetmete  ja poliitikasoovituste kogum.  
 
Selleks, et analüüsi tulemusi saaksid kasutada ka tööandjad ja töötajad, töötatakse uuringu käigus 
välja digitaalsete lahenduste prototüübid, nt juhtimislaudade ehk dashboardide (reaalajas 
statistiline visuaalne ülevaade olukorrast asutuses, sektoris, riigis), veebilahenduste või rakenduste 
(äppide) jaoks, mille abil võiks hõlpsasti saada projekti käigus välja töötatud oluliste tunnuste kohta 
infot nii oma tegevusvaldkonna kui ametiala raames. Uuringu raames testitakse nende 
digilahenduste prototüüpide rakendatavust ja tulemuslikkust. 
Uuringu sihtgrupiks on poliitikakujundajad, tööandjad, töötajad (ja tööotsijad) ning ametiühingud. 
 
 
Tööde etapid ja tegevussuunad ning nende raames saavutatavad eesmärgid: 
 
I tegevussuund: metodoloogiline ja statistiline andmeanalüüs 
Eesmärk: ülevaade olemasolevatest andmetest, nende põhjal soolise palgalõhe selgitatavast 
osast ja puudujääkide ülevaade 
Kestus: 6 kuud 
Esimesed projektitegevused hõlmavad olemasolevate registrite, andmebaaside (SA 2014.a 
andmebaasi) ja taustamaterjalidega tutvumist, vajadusel andmetele ligipääsu lubade taotlemist. 
Samuti olemasolevate andmete analüüsi ning palgalõhe selgitamata osa analüüsimiseks vajaliku 
andmestiku tunnuste tuvastamist ja lisamist.  
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II tegevussuund: kvalitatiivuuring ja –analüüs 
Eesmärk: I etapi põhjal statistilisi andmeid täiendavate uusimate andmete kogumine soolise 
palgalõhe selgitamata osa kohta.  
Kestus: 9 kuud 
 
Tegevussuunas täiendatakse olemasolevaid kvantitatiivseid andmeid kvalitatiivsete andmetega. 
Intervjuud võib läbi viia nii individuaal- kui fookusgrupiintervjuudena. Sobivaima metoodika esitab 
Pakkuja.   
Valimisse kuuluvad vähemalt tööandjad (sh personalitöötajad), töövõtjad, ametiühingud.  
Eraldi tähelepanu tuleks pöörata organisatsioonidele, kes on liitunud erinevate teemavaldkonda 
edendavate kokkulepete või märgistega (nt peresõbralik tööandja, mitmekesisuse kokkulepe).  
Intervjuukavad kooskõlastatakse eelnevalt juhtkomisjoniga. 
 
III tegevussuund: koondandmestiku loomine ja mudeldamine 
Eesmärk: I ja II etapi sisendite põhjal tervikliku koondandmestiku moodustamine ja nende põhjal 
prognoosi- ja simulatsioonimudelite väljatöötamine.  
Kestus: 12 kuud 
 
Koondandmestiku põhjal algab prognoosimudelite ja simulatsioonimudelite loomine ja 
läbimängimine, et leida tõhusamaid palgalõhe vähendamise meetmeid.  
III etapi tegevuste hulka kuulub ka mujal maailmas läbiviidud asjakohaste uuringute/analüüside ja 
olemasolevate temaatiliste praktikatega tutvumine ning võimaliku sisendiga käesolevasse projekti 
panustamine. 
 
IV tegevussuund: digitaalsete lahenduste prototüübid 
Eesmärk: eelnevate tööetappide sisendist lähtuvalt tervikliku koondandmestiku põhjal 
juhtimislaudade (dashboardide), rakenduste (äppide) jm digitaalsete visuaalsete lahenduste 
prototüüpide väljatöötamine ning testimine. Pakkuja esitab taotluses oma ettepaneku 
kasutatavate operatsioonisüsteemide ja programmeerimiskeele osas, tööde teostamise 
platvormi osas lepitakse kokku juhtkomisjoni koosolekul enne sellesuunaliste tegevuste algust. 
Kestus: 15 kuud 
 
Digitaalsete lahenduste eesmärk on anda interaktiivne ülevaade soolise palgalõhe kujunemisest ja 
koostisest ametialade ja tegevusvaldkondade lõikes. Lahenduste kasutajateks on tööandjad, 
töötajad ja tööotsijad. Lahenduste eesmärgiks on tuua palgalõhe teema inimestele lähemale, 
selgitada selle kujunemist erinevate tegurite koosmõjul erinevates valdkondades ning pakkuda 
lahendamisvõimalusi. Kasutegur võiks olla ka palgainfo kaudu naiste informeerimine ja 
võimestamine tööotsijana palgaläbirääkimiste pidamisel.  
 
Pakkuja peab projektitulemuste levitamiseks leidma koostöövõimalusi näiteks 
töövahendusportaalide vm valdkondlike sidusrühmadega.  
Digilahenduste testimisse kaasatakse kvalitatiivuuringus osalenud uuritavaid (nt 
organisatsioonipõhiselt). 
 
Selle etapi tulemusena vaadatakse üle terviklik andmekoosseis ning tehakse vajadusel ettepanekuid 
andmekoosseisude täiendamiseks. Lisandub vajadusel andmete kättesaadavuse õiguslik analüüs ja 
ettepanekud õigusloome täiendamiseks/muutmiseks. 
 
V tegevussuund: juhtumiuuringute põhjal kvalitatiivne rakendatavuse analüüs.  
Eesmärk: Väljatöötatud digilahenduste prototüüpide rakendatavuse ja mõju analüüs 
Kestus: 6 kuud 
 
Valimisse kuuluvad avaliku- ja erasektori esindajad, soovitavalt valik organisatsioonidest, mis 
osalesid ka kvalitatiivses uuringus. Väljatöötatud lahenduste rakendatavuse analüüs ja soovitused 
valdkonna poliitikakujundamiseks.  
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Uurimisküsimused 

Peamine uurimisküsimus on, milliste näitajate abil on võimalik soolist palgalõhet selgitada ning 
millised on sellest lähtuvalt täiendavad meetmed palgalõhe vähendamiseks? 
Peamisest küsimusest tulenevad alaküsimused:  
a) milline metoodika võimaldab ühendada erinevaid olemasolevaid andmeallikaid ning tagab 
Euroopa Statistikaameti (EUROSTATi) metoodikaga võrreldavate andmete saamise?  
b) millest koosneb soolise palgalõhe selgitamata osa? Kas ja kui, siis milliseid täiendavaid andmeid 
on vaja soolise palgalõhe selgitamata osa vähendamiseks? 
c) millised on projekti eesmärke saavutada aitavad prognoosi- ja simulatsioonimudelid? 
d) millised on kvalitatiivuuringu tulemusel täiendavad palgalõhet põlistavad tegurid ja palgalõhe 
laiem ühiskondlik kontekst?  
e) millised oleksid mudeldamise  ja kvalitatiivuuringu tulemuste põhjal kõige efektiivsemad 
võimalused (meetmed) riigil ja tööandjatel palgalõhe vähendamiseks?  
 
Täpsemad uurimisküsimused ja metoodika töötab välja Pakkuja ja kooskõlastab need 
Sotsiaalministeeriumiga (analüüsi- ja statistikaosakond ja võrdsuspoliitikate osakond).  
 
 

Uuringu vastavus TA erandi kriteeriumitele 

 
a) Innovaatilisus: nii välja töötatav metoodika kui lingitud andmestiku kasutamisvõimalused 

on uuenduslikud. Uuenduslikkust lisab see, et andmestik oleks madala halduskoormusega 
ning andmete saamine sealt võimalikult automatiseeritud. Kuna Eesti sooline palgalõhe on 
teiste riikide taustal oma suure selgitamata osaga erandlik, on eesmärk olemasolevaid (ja 
kvalitatiivse analüüsi täiendavat rolli silmas pidades ka uusimaid) andmeid kasutades 
selgitamata osa vähendamine, mis loob eelduse üldise soolise palgalõhe vähenemiseks. 
Projekti tulemuste rakendamisest tulenev innovaatilisus avaldub mitmel tasandil: 
tooteinnovatsioonina, organisatsiooniinnovatsioonina ja personaliinnovatsioonina. 
Erinevate andmestike linkimise tulemusena on võimalik nendele andmetele tuginedes välja 
töötada uute digitaalsete lahenduste prototüüpe, mida ei ole varem soolise palgalõhe 
kontekstis tehtud ning mis oma uudsusega annavad ka tööandjatele suurema motivatsiooni 
ja võimalused soolise palgalõhe vähendamiseks ning tõstavad töötajate teadlikkust. 
Sellisteks innovaatilisteks-praktilisteks lahendusteks on nt reaalajas toimiva visuaalse 
statistilise ülevaate loomine, veebilahenduse või äpi kaudu ametiala/tegevusalade info 
saamine ja teavitamine. Samuti võimaldab lahendus hinnata kiirelt ja objektiivsemalt 
erinevate lahenduste mõju palgalõhe vähenemisele nii organisatsiooni tasandil kui ka 
laiemalt. 

b) Varasemate (rahvusvaheliste) uuringute tulemused on toonud välja mitmed olulised 
aspektid soolisest palgalõhest, millega tegelemine aitaks palgalõhet vähendada, kuid Eesti 
sooline palgalõhe on erandlik oma väga suure (85%) selgitamata osa poolest. Seetõttu tuleb 
esmalt keskenduda andmete kogumisele selgitamata osa kohta  ning nende analüüsimise 
põhjal lahendusmudelite väljatöötamisse. Üheks uuringuga taotletavaks tulemuseks on 
suurem selgus Eesti ulatusliku soolise palgalõhe tekketegurite kohta, mis ei ole eelnevalt 
valdkonnale teada. Vastavalt eespool kirjeldatule panustavad lahenduse väljatöötamisse 
erinevate erialade spetsialistid: kaasatakse  soolise võrdõiguslikkuse, andmeanalüüsi, 
majanduse ja teiste alade eksperdid ning teadlased. 

c) Uuringu tulemused on kasutatavad nii poliitikakujundajatele tõhusate palgalõhet 
vähendavate meetmete planeerimiseks kui potentsiaalselt tööandjatele ja töötajatele 
veebilahenduste, dashboardide ja/või äppide näol olukorrast ülevaate ning võrdluse 
saamisel. Välja töötatud digilahenduste ja meetmete edasiarendamine ning kasutajaskonna 
või funktsionaalsuse laiendamine edasiste initsiatiivide käigus aitab palgalõhe küsimuses 
tõsta teadlikkust ning leida lahendusvõimalusi ka teistes ühiskonna rühmades.  

d) Uuringu tulemused ei ole otseselt turustatavad. Välja töötatud meetmeid hakkavad soolise 
palgalõhe vähendamise poliitika kujundamisel kasutama ministeeriumid jt riigiasutused. 
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Digilahenduste prototüüpide pinnalt saaksid tulemusi kasutada tööandjad ja töötajad, 
saades informatsiooni soolise palgalõhe ja keskmiste töötasude kohta oma 
ametialal/tegevusalal. Samuti kuvaksid digilahendused tööandjale soovitusi soolise 
palgalõhe vähendamiseks. Digilahenduste sisu ja kasutusvõimaluste osas ootame ka Pakkuja 
häid mõtteid.  
Teenuse pakkujad annavad intellektuaalomandi varalised õigused uuringu tulemuste suhtes 
üle Eesti Teadusagentuurile (edaspidi ETAgile). Kõiki uuringu tulemusi, millega ei kaasne 
intellektuaalomandi õigusi, võib avaldamise kaudu laialdaselt levitada. 
 

Tehnilised nõuded 

Nõuded  pakkujale 
Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad 
vähemalt kahest erineva avaliku teadus- ja arendusasutuse (edaspidi TA) või eraõigusliku asutuse 
või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna1 uurimisrühmast.  Konsortsiumis osalev 
uurimisrühm ei või samaaegselt sama vooru raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus. 
 
Konsortsiumisse tuleb kaasata nii sotsiaalteaduste, sh soouuringute, majandusteaduse kui ka info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste teadmiste ja oskustega eksperte ja praktikuid ja projektil 
peab olema projektijuht. Soovitavalt on konsortsiumi juhtivpartneril tööturu ja soouuringute 
valdkonnas mitmeaastane rahvusvahelise teadustöö juhtimise kogemus rahaliselt sarnases mahus.  
 Projektijuht vastutab uurimisrühma(de) liikmete omavahelise suhtlemise, uuringu ajakavast 
kinnipidamise, tellijaga (ETAgiga) suhtlemise ning korrektse dokumentatsiooni eest ning tema kaudu 
toimub suhtlemine tellija ja tööde läbiviija vahel. Projektijuhil on seonduval alal kõrgharidus 
(teaduskraad) ning eelnev töökogemus samaväärse maksumuse ja ajakavaga projektide juhtimise 
alal. 
 
ETISe taotlusvorm sisaldab järgmisi andmeid 
 
Uurimisrühma kaupa: 
-Isikud: (Uurimisrühmajuhi, põhitäitjate ja projektijuhti  kohta esitada, CV või viide ETISes asuvale 
CV-le, koormus ja roll projektis. Muud töötajad ja tudengid kirjeldatakse isikkoosseisu selgituse osas 
tuues välja nende rolli ja koormuse projektis)  
 
Projekti on soovitav kaasata välisekspert, kes toetab uurimisrühma välisriikide kogemuse analüüsil.  
 
-TA tegevus: (esitada uurimisrühma sama valdkonna viimase 5  aasta projektid, seotud 
publikatsioonid ja tööstusomandid)  
-Eelarve: (esitada uurimisrühma kulud erinevate kulukohtade lõikes, 

-Põhitäitjate töötasud koos kõigi  riiklike  maksudega, maksetega ja  seadusest tulenevate 
hüvitistega - Selgitada, mitu töötajat, keskmine  tööjõukulu ametikohtade lõikes, koormused 
- Muude töötajate töötasu koos kõigi riiklike maksudega, maksetega ja seadusest tulenevate 
hüvitistega - Selgitada, mitu töötajat, keskmine  tööjõukulu ametikohtade lõikes, koormused 
-Lähetused: majutuskulud, sõidukulud, päevarahad - Selgitada, mitu lähetust, konverentsi, 
iga  orienteeruv maksumus, mitme inimese  kulud hüvitatakse  
-Ürituste korraldamine ja teavituskulud - Selgitada, mitu üritust, prognoositav osalejate arv, 
publikatsioonid või muu 
-Aparatuuri ja /seadmete kulu- Selgitada, miks ja millise tegevuse jaoks on see vajalik 
-Alltöövõtt- Selgitada, miks ja millised tegevused tellitakse sisse 
-Muud kulud –Selgitada, miks ja millise tegevuse tarbeks 
-Kaudsed kulud- Näiteks üldkululõiv  
-Käibemaks  

                                                           
1 Haridus- ja teadusministri määrus “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13246093 
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-Taristu -  Selgitada, mis on selle uuringu teostamiseks olemas ja millised seisukorras ning mida oleks 
tarvis soetada lisaks 
 
Kogu Konsortsiumi kohta esitada ühiselt järgmised andmed: 
-Üldandmed:  

-Avalikkusele suunatud uuringuettepaneku lühikirjeldus eesti ja inglise keeles 
-Uuringuettepanek: 

- Kuidas aitab  uuring kaasa lähteülesandes tõstatatud probleemi(de) lähendamisele, täidab 
lähteülesandes toodud eesmärgid ja milline(sed) on oodatavad tulemus(ed) 
-  uuringu taust ja võimalik innovatsioon, uurimismetoodika valiku põhjendus 
- partnerite tööjaotus, uurimisrühmade koostöö otstarbekus ja koostööst tekkiv lisaväärtus 
-Uuringumetoodika (vormistada üks kompaktne fail kogu konsortsiumi kohta ja laadida 
ETISesse), vt lisa 1 

-RITA eesmärgid: 
- Uuringu panus RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade eesmärkide 
saavutamisele, ka nutika spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 
- Tegevuse prognoositav sotsiaalmajanduslik ja ühiskondlik mõju, muuhulgas mõju 
läbivatele teemadele 
- Uurimistulemuste levitamise ja rakendamise plaan 
- Uuringuettepaneku jätkusuutlikkus ja magistrantide /doktorantide kaasatus 

-Ajakava: 
- tegevus ja ajakava (konsortsiumi partnerite kaupa, kogu konsortsiumil ühine). Pakkuja 
peab arvestama tööde etappe ja iseloomu. Tegevussuundade ajaline kestus (vt eesmärkide 
osa) on indikatiivne ning tegevused võivad olla osaliselt ajaliselt kattuvad.   

-Lisainfo: 
- Riskide maandamise plaan  kõigi tegevuste puhul vajalik välja tuua kaasnevad riskid, mida 
Pakkuja suudab ette näha. Kõigi kirjeldatud riskide puhul on vajalik välja tuua ka maandamis-
stsenaariumid ning nimeliselt, kes meeskonnaliikmetest milliste riskide maandamise eest 
vastutavad. Info esitada eraldi failina.  
- Alltöövõtjad:  Pakkuja, kes kavatseb teenuse osutamiseks kasutada alltöövõtjaid, koostab 
lisamaterjali, milles esitab alltöövõtjate nimed ja registrikoodid, näidates ära alltöövõtjate 
kvalifikatsiooni ja pädevused ning nende poolt projektis osutatavad teenused, eeldatava 
tööde maksumuse ja tööjaotuse. 
- Kommunikatsiooniplaan- poolaasta kaupa esitatud planeeritud üritused koos kaasatavate 
sihtgruppidega. Projekti tegevuste hulka kuulub ka suhtlemine meediaga ning avalikkuse 
teavitamine projekti tegevustest ja tulemustest. Kommunikatsioon (intervjuud, artiklid, 
esinemised) peab toimuma peaasjalikult pärast olulisemate etappide vastuvõtmist ning 
sellest teavitatakse juhtkomisjoni. Kommunikatsiooni avalikkusele peaks asjakohastel 
hetkedel algatama Pakkuja.  
Osa kommunikatsioonikavast on ka ümarlaua kohtumised, kus Pakkuja annab ülevaate 
projekti senistest tegevustest ja tulemustest ning millele järgnevalt võib eeldada 
meediakajastust.  
-Põhitäitjate lisamaterjal- kõigi põhitäitjatest meeskonnaliikmete puhul on vajalik välja tuua, 
millised kompetentsid nad projektis katavad, mis on nende peamine roll, milline on nende 
indikatiivne töökoormus projekti jooksul (võib töölõiguti erineda) ning kes 
meeskonnaliikmetest üksteist asendavad.   
 

 
Konkursi tähtaeg ja pakkumuse esitamine 
Konkurss jääb avatuks  kuni 14 september 2018. Pakkumus esitatakse eesti 
keeles Eesti Teadusinfosüsteemis (edaspidi ETIS). Pakkumuse esitamiseks tuleb konkursil osaleda 
sooviva konsortsiumi juhil konkursil osalemise soovist teada anda ETAg-ile  aadressil 
maikki.moosus@etag.ee. 
 



7 
 

Konkursil osalevatel konsortsiumitel  on võimalus kohtuda ETAgi ja tellitavast uuringust kasusaavate 
ministeeriumite esindajatega, et rääkida läbi ette valmistatava pakkumuse sisu. 
 
Projekti eelarve 
Projekti eelarve on 615 790 eurot koos käibemaksuga. Täiendavate rahaliste vahendite lisandumisel 
RITA tegevus 1 eelarvesse on ETAg-il õigus suurendada projekti eelarvet maksimaalselt 650 000 
euroni koos käibemaksuga. 
 
Projekti kestus on maksimaalselt 3 aastat, kuid projekti lõpp ei või olla hiljem kui  31.12.2021. 
Viimane väljamakse tehakse peale lõpparuande heakskiitmist. 
 
 Uuringu elluviimine ja juhtimine 
 
Konsortsiumi ülesandeks on lepinguga tellitava uuringu projekti edukas elluviimine ning tihe 
koostöö juhtkomisjoni ja ümarlauaga, eesmärgiks nende teavitamine ning kaasamine. Konsortsiumi 
juhtpartner osaleb uuringu täitmises ning on uuringu peatöövõtja. ETAg sõlmib konkursi võitnud 
konsortsiumi juhtpartneriga teenuse osutamise lepingu. 
 
Uuringu elluviimise sisuliseks jälgimiseks moodustab Pakkuja juhtkomisjoni, kuhu kuuluvad 
vähemalt Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Riigikantselei, Eesti 
Teadusagentuuri ja Pakkuja esindaja(d). Juhtkomisjoni ülesandeks on teha tihedat koostööd 
konsortsiumiga, jälgida uuringu elluviimise käiku ning eelarve kasutamist ning aidata jooksvalt 
lahendada tekkivad probleemid, tagamaks projekti eduka elluviimise.  
 
Juhtkomisjon kohtub minimaalselt kord kvartalis (kas füüsiliselt või virtuaalselt) ning kiidab heaks 
või palub muuta esitatud kvartaalset vahearuannet2, mille vormi töötab välja ETAg. Juhtkomisjoni 
kohtumisel annab Pakkuja esindaja ülevaate projekti seisust (protsess, tulemused, võimalikud 
probleemid ja nende lahendused).  Iga 6 kuu järel esitab Pakkuja hiljemalt 10 tööpäeva enne 
kohtumist juhtkomisjoniga selle liikmetele kirjaliku sisulise vahearuande3. Vahearuande vormi 
töötab välja Sotsiaalministeerium koostöös ETAgiga.  
 
Projekti juhtkomisjon kiidab heaks projekti progressi ning eelarve kasutamise. Peale seda, kui 
kvartaalne aruanne on ETISes heaks kiidetud, esitab konsortsiumi juht ETAgile arve. Aruandeid võib 
esitada elektroonselt. Makseid tehakse konsortsiumi juhtpartneri esitatud  arve alusel. 
 
Projekti tulemuste sihtgrupi vajadustele vastamiseks ning võimalikult laialdaseks kasutuselevõtuks 
moodustab Pakkuja ümarlaua. Ümarlaua liikmete hulka kuuluvad vähemalt Sotsiaalministeeriumi, 
Riigikantselei, Tööandjate Keskliidu, Ametiühingute Keskliidu, Kaubandus- ja Tööstuskoja, Soolise 
võrdõiguslikkuse nõukogu, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ja Pakkujate esindajad. Ümarlaua 
lõpliku koosseisu kiidab heaks Sotsiaalministeerium.  Ümarlaua liikmetele, kelle jaoks ümarlaua töös 
osalemine ei kuulu nende tööülesannete hulka, on ette nähtud eksperditasu iga kohtumisel 
osalemise eest.  
Pakkuja kutsub ümarlaua kokku vähemalt kord aastas (projekti kestel vähemalt 3x) olulisemate 
vahe-etappide lõpetamise järel. Pakkuja annab ümarlaua kohtumistel ülevaate projekti senistest 
tegevustest ja tulemustest. 

                                                           
2 Kvartaalsed vahearuanded on tehnilise iseloomuga lühiülevaated projekti tegevustest ja vahetulemustest ning 
on koos arvega aluseks väljamaksete tegemiseks. Lühiülevaated projekti käigust antakse igal juhtkomisjoni 
kohtumisel kord kvartalis, sisulisemad ja pikemad ülevaated kord poolaasta jooksul. 
3 Sisulisi kirjalikke vahearuandeid (kokku 5) tuleb esitada iga 6 kuu järel, hiljemalt 10 tööpäeva enne juhtkomisjoni 
kogunemist (kvartaalsed vahearuanded, mis ajaliselt kattuvad sisuliste vahearuannetega, peaks omavahel 
ühitama). Esimene vahearuanne, mis kajastab projekti käivitamist ja esimese etapi tööd, tuleb esitada 6 kuud 
pärast lepingu jõustumist. Vahearuannete sisuks on peamiste tulemuste, metodoloogiliste probleemide ja 
edasiste plaanide esitamine juhtrühmale. Vahearuanded peavad olema sisuliselt kontsentreeritud ning ei ole 
pikemad kui 6-7 A4 lehekülge. 
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Ümarlaua ülesandeks on jälgida projekti elluviimist, anda projekti elluviijatele sisendit tulemusi 
kasutavate sihtgruppide kohta ning aidata kaasa projekti tulemuste laialdasele levikule ja 
kasutuselevõtule. Sealhulgas on ümarlaua ülesandeks siduda projekti tulemusi teiste valdkondade 
tegevustega. 
 
 
Konsortsiumi liikme(te)l tuleb vastavalt vajadusele osaleda ümarlaua kohtumistel ning teistel 
valdkonna jaoks olulistel kohtumistel, et projekti eesmärke, tegevusi ja sisu tutvustada. Lisaks tuleb 
konsortsiumil kogu projekti tegevuste vältel teavitada avalikkust vähemalt kahel korral aastas 
projekti eesmärkidest, tegevustest ja esialgsetest tulemustest. Suhtlemine meediaga projekti 
tegevuste osas tuleb eelnevalt kooskõlastada Sotsiaalministeeriumiga.   
 

Oodatav tulemus/ väljundid 

Uuringu tulemusena on loodud alus soolise palgalõhe teadmisepõhiseks vähendamiseks. Iga uuringu 
etapp panustab järgmisesse: 
 
1. Loodud on kaasaegne ja madala halduskoormusega andmestik, mille metoodika alusel saadud 
andmed on võrreldavad Euroopa Statistikaameti metoodika alusel arvutatud näitajatega. 
 
2. Täienenud on teadmised palgalõhe kohta, mis tähendab, et selgitamata osa palgalõhest, mida on 
seni teadmatuse tõttu olnud keeruline käsitleda, on vähenenud. 
 
3. Loodud on alus teadmispõhisteks ja efektiivseteks soolist palgalõhe Eesti tingimustes 
vähendavateks meetmeteks. 
 
4. Loodud on digitaalsete vahendite (dashboardid, äpid, veebilahendused) tehniliselt toimivad 
prototüübid, mis viivad info töötasude ja soolise palgalõhe kohta oma tegevus- ja ametialal  ning 
võimalused palgalõhe vähendamiseks kasutajasõbralikul ja teadlikkust tõstval moel nii 
poliitikakujundajate ja analüütikute kui töötajate ja tööandjateni. Nende lahenduste abil võiks 
hõlpsasti saada projekti käigus välja töötatud oluliste tunnuste kohta infot tööandjad ja töötajad nii 
oma tegevusvaldkonna kui ametiala raames. 
Kuna erinevad uuringud on näidanud, et naiste palgaootused on meeste omadest madalamad ning 
madalam on ka reservatsioonipalk, oleks väga kasulik, kui digitaalne lahendus pakuks 
(potentsiaalsele) töötajale infot selle kohta, mis on keskmine töötasu teda huvitaval ametikohal või 
laiemalt tegevusalal. Lahenduse kaudu võiks olla võimalik läbi mängida ka oma karjäärivahetuse 
võimalikkus. Teavitusmoment töötasude kohta julgustaks (nais)töötajat palgaläbirääkimisteks 
ettevalmistamisel. Tööandjale aitaks tasude ülevaade teatud kvalifikatsiooni ja vastutusega aladel 
oma organisatsioonis palgatasemeid korrigeerida/ühtlustada ning aitaks sellega kaasa 
konkurentsivõime kasvule. 
 
 
Lõpparuanne 
Uuringu lõpptulemused tuleb vormistada ühtseks tervikuks. Lõpparuande mustand esitatakse 
juhtkomisjonile 2 kuud enne projekti lõppu ning see peab sisaldama kõiki lisasid, mis on vajalikud 
aruande sisust arusaamiseks. Juhtkomisjonil, on õigus kuu aja jooksul teha aruande mustandile 
parandusettepanekuid. Konsortsiumi juhtpartner esitab lõpparuande hiljemalt 2 kuud peale projekti 
lõppu. 
Lõpparuande struktuur ja vormistus lepitakse lõplikult kokku juhtkomisjoni kohtumistel. Tellija näeb 
ette, et lõpparuande struktuur ja vormistus peavad vastama teadustöö headele tavadele ning 
sisaldama järgmist:  
1) andmed soolise palgalõhe selgitamata osa kohta;  
2) uue soolist palgalõhet kirjeldava andmestiku kirjeldus (sisaldab muuhulgas metoodikate 
kirjeldusi, uuendatud andmestiku metodoloogilist kirjeldust ja analüüsi, kus kirjeldatakse, milliseid 
andmeid veel andmestikku lisamiseks kaaluti ja valitud andmete põhjendust) ja metoodika 
arendamise ettepanekud; 
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3) mujal maailmas tehtud uuringute, analüüside, lahenduste kirjeldused, sh rahvusvaheline võrdlus; 
4) prognoosi- ja simulatsioonimudelite kirjeldused; 
5) digitaalsete töövahendite prototüüpide kirjeldused ning nende rakendatavuse ja mõju analüüs; 
6) meetmete ja poliitikasoovituste kirjeldus sihtrühmade kaupa (tööandjad, riik jne), sh ka 
võimalikud soovitused seadusandluse muutmiseks.  

 

Lähteülesande lisad on:  

 

Lisa 1. Uuringu taust ja metoodika; 

Lisa 2. Uuringuettepaneku hindamis- ja valikumenetluse juhend 

Lisa 3 Hindamiskriteeriumid 
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Lisa 1. 

Uuringu taust ja metoodika 

Uuringu tausta moodustavad seni soolise palgalõhe teemal läbiviidud uuringud ja analüüsid. 

Pakkumuse koostamisel ja hilisemas analüüsis on soovitav kasutada järgmisi dokumente, loetelu ei ole 

lõplik:  

- Karu, Marre; Kallaste, Epp; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi ; Turk, Pirjo; Anspal, Sten Sooline palgalõhe 

Eestis. Poliitikameetmete analüüs. Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, 

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/ Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond (2010); 

- Kallaste, Epp; Karu, Marre; Kraut, Liis; Turk, Pirjo Sooline palgalõhe Eestis. Juhtumite uuringud. 

Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus 

PRAXIS/Sotsiaalministeerium / Euroopa Sotsiaalfond (2010); 

- Anspal,Sten; Kraut, Liis; Rõõm, Tairi Sooline palgalõhe Eestis. Empiiriline analüüs Eesti 

Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS/Sotsiaalministeerium / 

Euroopa Sotsiaalfond (2010); 

- Põder, Kairit Soolise võrdõiguslikkuse näitajad. Statistikaamet 2015; 

- Palgalõhe statistika strateegia 2016-2023. Statistikaamet (2016) projekti aruanne 

- Turk, Pirjo; Anniste, Kristi; Masso, Märt; Karu, Marre; Kriger, Tatjana  Uuring Soolise 

võrdõiguslikkuse seaduse rakendamisest ja indikaatorite väljatöötamine seaduse mõjude 

hindamiseks. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis (2015). 

 

Algandmetena kasutatakse Statistikaameti 2014.a Töötasu struktuuri uuringu laiendatud andmebaasi. 

Andmebaasi põhjal kirjeldatakse olemasolevaid andmeid ja analüüsitakse, kas nende põhjal on 

võimalik soolise palgalõhe selgitamata osa vähendada.  

Selle põhjal otsustab Pakkuja, milliseid andmeid oleks veel vaja, et saada soolise palgalõhe 

kujunemisest täielikumat ülevaadet. 

Metoodika: kvantitatiivne andmeanalüüs, millele lisandub kvalitatiivne andmeanalüüs. Täpsema 

metoodika valib Pakkuja lähtudes ülesandepüstitusest, uurimisküsimustest ja eesmärkidest.  

Lahutamatu osa metoodikast on ka Pakkuja ligipääs andmestikele, mis eeldab vastavate lubade 

olemasolu või taotlemist. 
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Lisa 2. 

Valdkondliku teadus- ja arendustegevusetugevdamise (RITA) 

tegevuse 1 „STRATEEGILISE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE TOETAMINE“ 

uuringuettepanekute hindamis- ja valikumenetluse juhend 

 

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTUS  

Käesoleva dokumendi eesmärk on kehtestada struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 
esitatud rakendusuuringute ettepanekute hindamiseks hindamis- ja valikumenetluse juhend 
„Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse (TA) tugevdamine (RITA)“ tegevuse 1 „Strateegilise 
TA tegevuse toetamine“ raames.  

Rakendusuuringute ettepanekute hindamine toimub lähtuvalt „Valdkondliku teadus-ja 
arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) toetuse andmise tingimuste (edaspidi RITA TAT) 
punktist 6.1.4.94. 

Uuringuettepanekuid hindab ekspertide hindamispaneel (edaspidi hindamispaneel), kaasates 
vajadusel sõltumatuid eksperte.  

Eespool nimetatud hindajad juhinduvad oma töös:  

1) RITA TAT-st; 

2) RITA tegevuse 1 ekspertide hindamispaneeli töökorrast; 

3) käesolevast juhendist. Juhendi täitmise eest vastutavad SA Eesti Teadusagentuur 
(edaspidi ETAg), hindamispaneeli liikmed ja sõltumatud eksperdid.  

 

TEGEVUSE KIRJELDUS 

1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Uuringuettepanek esitatakse elektrooniliselt läbi Eesti Teadusinfosüsteemi 

(edaspidi ETIS) taotlusvooru väljakuulutamisel nimetatud tähtaja jooksul. 
Uuringuettepanekute menetlemise korraldab ETAg.  

1.2. Enne uuringuettepaneku hindamist kontrollib ETAg nii konsortsiumi (edaspidi 
taotleja) kui ka uuringuettepaneku nõuetele vastavust, lähtudes lähteülesandes 
sätestatud tingimustest.  

1.3. Kui uuringuettepanekus esineb ebatäpsusi (esitamata on kohustuslikke 
lisadokumente, muid tehnilisi aspekte täpsustamata), informeerib ETAg sellest 
viivitamatult taotlejat, andes kuni 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui 
nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvaldata, on ETAg-il õigus lõpetada 
uuringuettepaneku menetlemine ja uuringuettepanek nõuetele mittevastavaks 
tunnistada. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlejate nõuetele vastavad 
uuringuettepanekud suunab ETAg hindamisse. 

1.4. Taotleja ja/või uuringuettepaneku nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral 
ETAg uuringuettepanekut sisuliselt hindama ei hakka.  

1.5. Hindamistulemuste põhjal rahuldamisele kuuluvate uuringuettepanekute kohta 
tehakse uuringuettepaneku rahuldamise otsus. 

 

                                                           
4 http://www.etag.ee/rahastamine/programmid/rita/ kehtivad toetuse andmise tingimused lehe alaosas. 
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2. HINDAMINE  
2.1. Rakendusuuringute uuringuettepanekuid hindab ekspertide hindamispaneel, 

kaasates sõltumatuid eksperte.  
2.2. ETAg tagab hindamispaneeli ja sõltumatute ekspertide tehnilise teenindamise, s.h 

valmistab ette hindamiseks vajalikud materjalid, sõlmib hindamispaneeli liikmete 
ning ekspertidega lepingud ja konfidentsiaalsuse deklaratsioonid, kutsub kokku ja 
protokollib koosolekud. 

2.3. Hindamise raames loodud ja saadud dokumentatsiooni säilitatakse ETAg-is 
vastavalt asutuses kehtestatud protseduurireeglitele. 

2.4. Hindamisele pääsevad ainult nõuetele vastavaks tunnistatud uuringuettepanekud.  
2.5. Hindamispaneeli töövormiks on koosolek.  
2.6. Hindamispaneeli moodustab ETAg RITA TAT punkti 6.1.4.10 alusel. 

Hindamispaneelidesse kuuluvad eksperdid, konkursi teema väljapakkunud 
ministeeriumi(te) esindaja(d) ning ETAg-i hindamisnõukogu esindaja.  

2.7. Hindamispaneelile määratakse juht, kelle ülesandeks on hindamispaneeli 
koosolekute juhtimine. Hindamispaneeli juhi puudumisel juhib koosolekut tema 
määratud asendaja. 

2.8. Hindamispaneel on otsustuspädev, kui koosolekul osaleb vähemalt 60% 
hindamispaneeli liikmetest. Otsused (sh uuringuettepanekute alakriteeriumite 
lõplikud hinded) võetakse vastu võimalusel konsensuslikult, kuid kui see pole 
võimalik, siis lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral saab 
määravaks paneeli juhi hääl. 

2.9. Hindamispaneeli koosolekud toimuvad kas füüsiliselt või videosilla vahendusel. 
Koosolekul osalemist pole lubatud asendada kirjaliku arvamuse avaldamise või 
muu kirjaliku menetlusprotsessiga. 

2.10. ETAg-i töötaja(d) osaleb hindamispaneeli koosolekul eelkõige teabe jagamise ja 
selgituste andmise eesmärgil ning protokollijana. ETAg-i esindaja(te)l 
hindamispaneelis hääleõigust ei ole. 

2.11. ETAg koostöös ETAg-i hindamisnõukogu esindajaga valib uuringuettepaneku 
retsenseerimiseks sõltumatud eksperdid. Sõltumatuks eksperdiks võib olla 
rahvusvaheliselt tunnustatud oma eriala ekspert Eestist või mõnest teisest riigist. 
Sõltumatud eksperdid täidavad iga nende poolt hinnatava uuringuettepaneku 
kohta retsensioonivormi ETIS-es. Eksperdid allkirjastavad huvide konflikti 
välistamiseks ja konfidentsiaalsuse kinnitamiseks sõltumatuse ja 
konfidentsiaalsuse deklaratsiooni. 

2.12. Kõik hindamispaneeli liikmed loevad kõik uuringuettepanekud läbi. 
2.13. Hindamispaneeli juht määrab iga uuringuettepaneku konkursi jaoks raportööri, 

kelle ülesandeks on hindamispaneelile ekspertide retsensioonidest kokkuvõtte 
(koondretsensiooni) tegemine. Lõpphinnangu ETISes vormistab  ja kinnitab 
hindamispaneeli töös osalev ETAg-i  hindamisnõukogu esindaja.  

2.14. Vastavalt RITA TATi punktile 6.1.4.9. hinnatakse rakendusuuringu ettepanekuid 
kahe kriteeriumi suhtes: 

1) uuringu sotsiaalmajanduslik ja ühiskondlik relevantsus;  
2) uuringu teaduslik tase.  

 
2.15. Eksperdid peavad oma retsensioonid esitama ETIS-es vastavalt ETAgi esindaja ja 

hindaja vahelisele kokkuleppele.  Hindeid tuleb anda iga alakriteeriumi lõikes 0.5 
punkti täpsusega. Hinnanguid tuleb põhjendada.  

2.16. Raportööri koondretsensiooni ning teiste paneeli liikmete individuaalsete 
hinnangute ära kuulamise järel otsustab hindamispaneel koosolekul 
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uuringuettepaneku kriteeriumite ja nende alakriteerumite hinded. Alakriteeriumi 
hinne ei ole paneeliliikmete antud hinnete aritmeetiline keskmine, vaid 
paneeliliikmete konsensuslik otsus. Juhul, kui konsensust ei saavutata, tehakse 
otsused lihthäälte enamusega ning häälte võrdse jagunemise puhul on otsustavaks 
paneeli juhi hääl. Kriteeriumite hinded arvutatakse matemaatiliselt vastavalt TATi 
punktis 6.1.4.9 toodud osakaaludele.  

2.17. Hindamispaneel teeb pärast raportööri ära kuulamist, arutelu, alakriteeriumite ja 
kriteeriumite lõikes antavate hinnete ja hinnangute andmist ETAg-ile järgmised 
ettepanekud: 

1) lävendit mitte ületanud uuringuettepanekuid mitte rahastada, 
2) lävendi ületanud uuringuettepanekut rahastada vastavalt pingereale või 
3) seada rahastamiseks lisatingimusi.  

2.18. ETAg koostab koosolekust protokolli, mille allkirjastavad hindamispaneeli juht ja 
protokollija. 

2.19. Mõlema kriteeriumi lävend on 3.5 punkti. 

 
 

3. RAHASTAMISOTSUSE TEGEMINE 
3.1. ETAg arvutab mõlema hindamiskriteeriumi hinnete põhjal koondhinde, sealjuures 

esimese kriteeriumi osakaal on 60 % ja teise kriteeriumi osakaal 40% koondhindest.  
3.2. Kummagi kriteeriumi hinnete alusel koostatud pingeridade põhjal moodustatakse 

lävendi ületanud uuringuettepanekute lõplik pingerida.  

3.3. Iga uuringuteema kohta rahastatakse vähemalt ühte projekti, mis on ületanud 
mõlema kriteeriumi osas lävendi ning mis on vastava uuringuteema projektide 
pingereas kõrgeima punktisummaga. Kui mõne uuringuteema osas pole ühtegi 
sellist ettepanekut, siis see uuringuteema jääb rahastamata.  

3.4. Uue konkursi korraldamise otsustab ETAg.  
3.5. Võrdse koondhindega ettepanekute puhul rahastatakse uuringuettepanek, millel 

on kõrgem esimese kriteeriumi hinne.  
3.6. Kui ka esimese kriteeriumi hinne on mõlemal projektil võrdne, siis selgitatakse 

võitja välja liisuheitmise tulemusena. 

 

4. HINDAMISPANEELI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
4.1. Kohustused: 
4.1.1. Hindamises osalevad hindamispaneeli liikmed peavad vastama perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes 4 sätestatud tingimustele. 
4.1.2. Hindamispaneeli liikmed on kohustatud allkirjastama huvide konflikti välistamiseks 

ja konfidentsiaalsuse kinnitamiseks sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse 
deklaratsiooni.  

4.1.3. Hindamises osalevad hindamispaneeli liikmed peavad kõik uuringuettepanekud 
läbi lugema. 
 

4.1.4. Hindamispaneeli liikmed on kohustatud koheselt peale uuringuettepanekute 
kättesaamist teavitama sõltumatu hinnangu andmist takistavatest asjaoludest (nt. 
huvide konflikt) ETAg-it. 
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4.2. Õigused: 
4.2.1. Hindamispaneeli liikmetel on õigus saada tasu uuringuettepanekute hindamise ja 

hindamispaneeli koosolekul osalemise eest. 
4.2.2. Hindamispaneeli liikmetel on õigus vajadusel küsida ETAg-i käest lisateavet 

esitatud uuringuettepanekute kohta. 

 

5. HINDAMISKRITEERIUMITE KIRJELDUS 
5.1. Uuringuettepanekut hinnatakse toetuse andmise tingimuste punktis 6.1.4.9. välja 

toodud hindamiskriteeriumite ja alakriteeriumite põhjal. Korraldatavad konkursid 
on teemaspetsiifilised ja seetõttu kasutatakse iga teema puhul individuaalset 
lähenemist. Kriteeriumid, alakriteeriumid ja nende osakaalud uuringuettepanekute 
hindamiseks põhinevad lisas 1 toodud tabelil.  

5.2. Uuringuettepanekut hinnatakse valikukriteeriumide lõikes skaalal 1 
(mitterahuldav) kuni 5 (suurepärane).  Alakriteeriumite piires võib hindeid anda 
sammuga 0.5 punkti. Numbrilise skaala väärtushinnangud on järgmised: 

1) „mitterahuldav“ (1) 
2) „rahuldav“ (2) 
3) „hea“ (3) 
4) „väga hea“ (4) 
5) „suurepärane“ (5). 

5.3. Hinnanguid tuleb põhjendada. 
 

 

VIITED  

 „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ toetuse andmise tingimused 
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 Lisa 3.  

RITA tegevuse 1 üldised hindamiskriteeriumid TATi punkt 6.1.4.9. alusel 

 

 

  

Kriteerium ja selle kaal Alakriteeriumi kirjeldus 
Alakriteeriumi kaal 
kriteeriumist 

Kriteerium 1  
Uuringu 

sotsiaalmajanduslik ning 
ühiskondlik relevantsus 

(60%) 
 

KRITEERIUMI LÄVEND 
3,5 punkti 

Uuringu mõju RITA eesmärkide ning 
riiklike strateegiate ja arengukavade 
ellu rakendamisele;  
uuringu vastavus lähteülesandes 
toodud eesmärkidele ning 
lähteülesandes tõstatatud probleemide 
lahendamisele 60% 

Panus sotsiaalmajanduslike ja 
ühiskondlike probleemide 
lahendamisele 

Vastavus nutika spetsialiseerumise 
raamistikule, kus asjakohane 

Uuringu tulemuste levitamise ja 
rakendamise plaan ning tutvustamine 
ühiskonnale 

30% 

Oodatav panus teadlaste järelkasvu 
tagamisse riigile olulistes valdkondades 10% 

Uuringu mõju läbivatele teemadele 

Kriteerium 2  
Uuringu teaduslik tase 

(40%) 
 

KRITEERIUMI LÄVEND 
3,5 punkti 

Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu 
viia 

30% 
Senise uurimistöö teaduslik tase, 
uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate 
eelneva teadustöö tulemused 

Taristu piisavus 

Kavandatava uuringu metoodika, 
teaduslik tase ja põhjendatus 

40% 

Eelarve ja ajakava põhjendatus ja 
realistlikkus 

30% 
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Hinnete kirjeldused5 
 

I hindamiskriteerium 
 

Kriteerium 1 
Uuringu sotsiaalmajanduslik ning ühiskondlik relevantsus;  

60% 

1.1  
-Uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu rakendamisele; 
uuringu vastavus lähteülesandes toodud eesmärkidele ning lähteülesandes tõstatatud 
probleemide lahendamisele  
-Panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika 
spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane;  
Osakaal I kriteeriumist 60% 

-Uuringu mõju RITA eesmärkide ning riiklike strateegiate ja arengukavade ellu rakendamisele; 
uuringu vastavus lähteülesandes toodud eesmärkidele ning lähteülesandes tõstatatud 
probleemide lahendamisele 

„5“ 
Uuring lahendab väga otseselt ja selgelt lähteülesandes toodud probleemid ja 
eesmärgid, on otseselt, tugevasti ja selgelt seotud RITA eesmärkide, riiklike strateegiate 
ja arengukavadega ning toob parimal võimalikul moel välja uuringu seosed erinevate 
strateegiate ja arengukavadega, mille koostamisel või rakendamisel on uuringut 
võimalik kasutada. 

„4“ 
Uuring lahendab hästi lähteülesandes toodud probleemid ja eesmärgid, on otseselt 
seotud RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega ning toob selgelt välja 
uuringu seosed erinevate strateegiate ja arengukavadega, mille koostamisel või 
rakendamisel on uuringut võimalik kasutada. 

„3“ 
Uuring lahendab piisavalt selgelt lähteülesandes toodud probleemid ja eesmärgid, on 
piisavalt selgelt seotud RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega ning 
toob pigem selgelt välja uuringu seosed erinevate strateegiate ja arengukavadega, mille 
koostamisel või rakendamisel on uuringut võimalik kasutada, samas võib esineda 
teatud küsitavusi seoste asjakohasuse kohta.  

„2“ 
Uuringu vastavus lähteülesandes toodud probleemide ja eesmärkide lahendamisega on 
kaheldav, seotus RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega on nõrk ning 
pigem ei too selgelt välja uuringu seoseid erinevate strateegiate ja arengukavadega, 
mille koostamisel või rakendamisel oleks uuringut võimalik kasutada.  

„1“ 
Uuring ei ole seotud lähteülesandes toodud probleemide ja eesmärkide 
lahendamisega, seotus RITA eesmärkide, riiklike strateegiate ja arengukavadega on 
ebaselge, samuti on ebaselge, kas ja millise strateegia või arengukava koostamisel või 
rakendamisel oleks uuringut võimalik kasutada.  

                                                           
5 Hinnete lõplikud kirjeldused kujundatakse vajadusel väljakuulutatava konkursi teemaspetsiifilisemaks. 
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-Panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika 
spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 

„5“ 
Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on 
väga suur ja väga oluline, uuring on väga innovaatiline6. Uuring toob selgelt ja väga hästi 
põhjendatult välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab  ühiskonda, majandust, 
keskkonda ja kuidas on tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on see uuring väga 
hästi seostatud nutika spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„4“ 
Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on 
suur ja oluline, uuring on innovaatiline. Uuring toob hästi välja erinevad aspektid, kuidas 
ta mõjutab ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on tulemused riigi jaoks 
rakenduslikud. Samuti on see uuring hästi seostatud nutika spetsialiseerumise 
eesmärkidega, kus asjakohane. 

„3“ 
Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on 
pigem suur ja pigem oluline, uuring sisaldab mõningaid innovaatilisi aspekte. Uuring 
pigem toob välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, 
keskkonda ja kuidas on tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on see uuring 
piisavalt seostatud nutika spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„2“ 
Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on 
pigem väike ja pigem ebaoluline, uuringu innovaatilisus on kaheldav. On kaheldav, kas 
uuring toob välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, 
keskkonda ja kuidas on tulemused riigi jaoks rakenduslikud. Samuti on kaheldav, kui 
hästi on see teema seostatud nutika spetsialiseerumise eesmärkidega, kus asjakohane. 

„1“ 
Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisesse on 
väike ja ebaoluline, uuringus puudub innovaatilisus. Uuring ei too välja erinevaid 
aspekte, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, keskkonda ja kuidas on tulemused 
riigi jaoks rakenduslikud. Samuti puudub seos nutika spetsialiseerumise eesmärkidega. 

1.2 
-Uuringu tulemuste levitamise ja rakendamise plaan ning tutvustamine ühiskonnale 
Osakaal I kriteeriumist 30% 

„5“ 
Uuringu oodatavad tulemused on väga selged ja väga hästi rakendatavad. Tulemuste 
rakendamise plaan on väga hästi koostatud ja väga hästi teostatav, väga realistlik, 
kaasates kõiki vajalikke osapooli. Välja on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste 
levitamiseks: näiteks konverentsidel osalemine, juhendmaterjalide koostamine, 
infopäevad jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises 
teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu võimaldab väga hästi tulemusi levitada ja 
ühiskonnale tutvustada.  

                                                           
6 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, §2, punkt 5: innovatsioon – uute ideede ja teadmiste 
kasutamine uudsete lahenduste rakendamiseks, mis hõlmab toodete ja teenuste väljatöötamist ning uuendamist 
(tooteinnovatsioon); vastavate turgude hõivamist ja laiendamist (turuinnovatsioon); uute tootmis-, tarne- ja 
müügimeetodite loomist ning juurutamist (protsessiinnovatsioon); uuendusi juhtimises ja töökorralduses 
(organisatsiooniinnovatsioon) ning töötingimuste ja personali oskuste arendamist (personaliinnovatsioon) 
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„4“ 
Uuringu oodatavad tulemused on hästi välja toodud ja hästi rakendatavad. Tulemuste 
rakendamise plaan on väga hästi koostatud ja hästi teostatav, realistlik, kaasates 
enamusi vajalikke osapooli. Välja on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste 
levitamiseks: näiteks konverentsidel osalemine, juhendmaterjalide koostamine, 
infopäevad jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises 
teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu võimaldab hästi tulemusi levitada ja 
ühiskonnale tutvustada. 

„3“ 
Uuringu oodatavad tulemused on mõistetavad ja rakendatavad. Tulemuste 
rakendamise plaan on teostatav, kuigi võib esineda teatud kaheldavusi või on mõne 
olulise osapoole kaasatus nõrk. Välja on pakutud erinevad stsenaariumid tulemuste 
levitamiseks: näiteks konverentsidel osalemine, juhendmaterjalide koostamine, 
infopäevad jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises 
teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu võimaldab piisavalt tulemusi levitada ja 
ühiskonnale tutvustada. 

„2“ 
Uuringu oodatavad tulemused on pigem ebapiisavalt välja toodud ja pigem ei ole 
rakendatavad. Tulemuste rakendamise plaan on koostatud pigem puudulikult ja pigem 
on kesiselt teostatav. Paljud olulised osapooled on rakendusplaanist väljas. Välja 
pakutud stsenaariumid tulemuste levitamiseks võimaldavad piiratud ulatuses tulemusi 
levitada ja ühiskonnale tutvustada. 

„1“ 
Uuringu oodatavad tulemused on segaselt sõnastatud. Tulemuste rakendamise plaan 
puudub või on teostamatu. Väljapakutus stsenaariumid ei võimalda tulemusi piisavalt 
levitada ega ühiskonnale tutvustada. 

1.3 
-Oodatav panus teadlaste järelkasvu tagamisse riigile olulistes valdkondades; uuringu mõju 
läbivatele teemadele 
Osakaal I kriteeriumist 10% 

„5“ 
Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on väga hästi optimeeritud. Väga 
hästi on kaasatud  akadeemilise karjäärimudeli erinevad tasemed. Uuringusse on 
kaasatud väga hea ja väga hästi põhjendatud magistrantide ja doktorantide 
kombinatsioon ja nende roll projektis on väga hästi põhjendatud ja väga selge.  
Uuringu mõju läbivatele teemadele on väga selge.  

„4“ 
Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on hästi optimeeritud. Hästi on 
kaasatud akadeemilise karjäärimudeli erinevad tasemed. Uuringusse on kaasatud hea 
ja hästi põhjendatud magistrantide ja doktorantide kombinatsioon ja nende roll 
projektis on hästi põhjendatud ja selge. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on selge. 

„3“ 
Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on piisavalt läbimõeldud. Kaasatud 
on piisavalt akadeemilise karjäärimudeli erinevaid tasemeid. Uuringusse on kaasatud 
piisavalt nii magistrante kui ka doktorante ja nende roll projektis on piisavalt 
põhjendatud ja arusaadav. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on piisav. 
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„2“ 
Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur on kohati läbimõtlemata. 
Akadeemilise karjäärimudeli erinevad tasemed ei ole tasakaalus. Uuring kaasab väga 
vähe magistrante või doktorante, kuigi see oleks vajalik ja võimalik ja nende roll 
projektis on kohati läbimõtlemata ja arusaamatu. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele on ebaselge. 

„1“ 
Uuringut läbiviiva töörühma vanuseline struktuur ei ole läbimõeldud. Esindatud ei ole 
akadeemilise karjäärimudeli kõiki tasemeid. Uuring ei kaasa ei magistrante ega 
doktorante, kuigi see oleks vajalik ja võimalik. 
Uuringu mõju läbivatele teemadele puudub.  

 
II hindamiskriteerium 
 

Kriteerium  2 
Uuringu teaduslik tase 

40% 

2.1  

-Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu viia,  
-Senise uurimistöö teaduslik tase, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate eelneva teadustöö tulemused ja  

-Taristu piisavus 
Osakaal II kriteeriumist 30% 

-Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu viia 

„5“ 
Konsortsium on komplekteeritud suurepäraselt, kõik vajalikud kompetentsid uuringu 
läbiviimiseks on väga hästi esindatud ja sellega on loodud kõik eeldused uuring 
suurepäraselt ellu viia. 

„4“ 
Konsortsium on komplekteeritud hästi ja kõik vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks 
on hästi esindatud ja sellega on loodud head eeldused uuring hästi ellu viia. 

„3“ 
Konsortsium on komplekteeritud piisavalt, vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks on 
enamasti olemas ja sellega on loodud eeldused uuring läbi viia. 

„2“ 
Konsortsiumi komplekteeritus jätab soovida, vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks 
on puudulikud ja uuringu edukas läbiviimine on küsitav. 

„1“ 
Konsortsiumil puudub suutlikkus uuringut ellu viia. 

-Senise uurimistöö teaduslik tase, uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate eelneva teadustöö 
tulemused 

„5“ 
Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused tööturu ja soouuringute 
valdkondades on silmapaistval tasemel. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgruppe, 
kellel on eelnev korduv koostöö kogemus. Üks või mitu konsortsiumi partnerit on eelnevalt 
olnud üliedukad erinevate projektide, uurimistoetuste või rahvusvahelise rahastamise 
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taotlemisel ja väga paljude projektide või uurimistoetuste juhtimisel/haldamisel. 
Konsortsiumi juhtivpartneril on sarnase rahalise mahuga mitmeaastase rahvusvahelise 
teaduskoostöö juhtimise kogemus. 

„4“ 
Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused  tööturu ja soouuringute 
valdkondades on tunnustatud. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgruppe, kes on 
varem vähemalt korra koostööd teinud. Üks või mitu konsortsiumi partnerit on eelnevalt 
olnud edukad erinevate projektide, uurimistoetuste või rahvusvahelise rahastamise 
taotlemisel ja paljude projektide või uurimistoetuste juhtimisel/haldamisel. Konsortsiumi 
juhtivpartneril on sarnase rahalise mahuga mitmeaastase teaduskoostöö juhtimise 
kogemus. 

„3“ 
Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused tööturu ja soouuringute 
valdkondades on nähtavad. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgrupid, kes varem 
koostööd teinud ei ole, aga taotluse põhjal on alust oletada, et nad on koostööks suutelised. 
Konsortsiumi partneritel on olnud vähe projekte või uurimistoetusi või rahvusvahelist 
rahastust. Konsortsiumil on mõningane projektide või uurimistoetuste juhtimise/haldamise 
kogemus. Konsortsiumi juhtivpartneril on taotletavast väiksema rahalise mahuga 
mitmeaastase teaduskoostöö juhtimise kogemus. 

„2“ 
Konsortsiumi partnerite teadustulemused tööturu ja soouuringute valdkondades on 
kesised. Konsortsiumi partnerite seas on uurimisgrupid, kes varem koostööd teinud ei ole. 
Taotlusest nähtub, et nende koostöövõimekus on väike. Konsortsiumi partneritel on olnud 
väga vähe projekte või uurimistoetusi. Konsortsiumi võimekus oma seniste kogemuste ja 
oskuste baasil projekti ellu viia on väike. Konsortsiumi juhtivpartneril puudub varasem 
mitmeaastase teaduskoostöö juhtimise kogemus. 

„1“ 
Konsortsiumi partneritel ei ole sellealaseid teadustulemusi. Konsortsiumi partnerid ei ole 
varem koostööd teinud. Partnerite koostöövõimekus on puudulik. Konsortsiumi partneritel 
ei ole olnud varasemaid projekte ega uurimistoetusi. Konsortsiumi võimekus projekti ellu 
viia on väga väike.  

-Taristu piisavus 

Tingi-
muslik 

Teema täitmine ei eelda vastava taristu olemasolu 

Tingi-
muslik 

Teema täitmine eeldab vastava taristu olemasolu 

„5“ 
Taristu uuringu elluviimiseks on tipptasemel ja uuringu tegemiseks igati vastav. 

„3“ 
Taristu on osaliselt olemas, kuid uuringu tegemiseks piisav. 

„1“ 
Uuringu elluviimiseks taristu puudub ja seda ei ole võimalik ka rentida ega osta.  

2.2 
-Kavandatava uuringu metoodika, teaduslik tase ja põhjendatus 
Osakaal II kriteeriumist 40% 



21 
 

„5“ 
Metoodika on väga innovatiivne, väga kaasaegne, parim võimalik viis lähteülesandes seatud 
probleemide lahendamiseks. Välja pakutud probleemilahendused on silmapaistvad, selged, 
asjakohased ja põhjendatud. Uurimisküsimused ja hüpoteesid on väga hästi välja toodud ja 
suurepäraselt põhjendatud. Välja pakutud metoodika vastab väga täpselt sellele, mida 
lähteülesandes oodatakse. 

„4“ 
Metoodika kasutab innovatiivseid aspekte, metoodika on kaasaegne, väga sobilik 
lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks. Välja pakutud probleemilahendused 
on väga head, selged, asjakohased ja põhjendatud. Uurimisküsimused ja hüpoteesid on 
hästi välja toodud ja hästi põhjendatud. Välja pakutud metoodika vastab täpselt sellele, 
mida lähteülesandes oodatakse. 

„3“ 
Metoodika on sobilik lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks. Välja pakutud 
probleemilahendused on pigem head, asjakohased ja põhjendatud. Uurimisküsimused ja 
hüpoteesid on piisavalt välja toodud ja põhjendatud. Välja pakutud metoodika vastab 
suures osas sellele, mida lähteülesandes oodatakse. 

„2“ 
Metoodika on lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks pigem ebasobiv. Välja 
pakutud probleemilahendused on ebaselged, ei ole asjakohased ega põhjendatud. 
Uurimisküsimused ja hüpoteesid on mõnevõrra ebatäpsed ja korralikult põhjendamata. 
Välja pakutud metoodika pigem ei vasta sellele, mida lähteülesandes oodatakse. 

„1“ 
Metoodika on ebasobiv lähteülesandes seatud probleemide lahendamiseks. Ei ole võimalik 
aru saada, kuidas valitud metoodika lähteülesandes toodud probleeme lahendab.  
Uurimisküsimused on ebaselgelt sõnastatud.  

2.3 
-Eelarve ja ajakava põhjendatus ja realistlikkus  
Osakaal II kriteeriumist 30% 

„5“ 
Projekti eelarve ja ajakava on suurepäraselt koostatud, väga realistlikud, eelarve 
suurepäraselt optimeeritud ning kulutõhus, tegevus- ja ajakava võimaldavad väga hästi 
saavutada lähteülesandes toodud eesmärgid. 

„4“ 
Projekti eelarve ja ajakava on väga hästi koostatud, realistlikud, eelarve väga hästi 
optimeeritud ning tegevus- ja ajakava võimaldavad hästi saavutada lähteülesandes toodud 
eesmärgid. 

„3“ 
Projekti eelarve ja ajakava on selged, üldjoontes realistlikud, eelarve optimaalne ning 
tegevusja ajakava võimaldavad saavutada lähteülesandes toodud eesmärgid. 

„2“ 
Projekti eelarve ja ajakava on ebapiisavalt läbi mõeldud, kohati ebarealistlikud, eelarve 
optimeerimata ning tegevus- ja ajakava sobilikkus lähteülesandes toodud eesmärkide 

saavutamiseks küsitav. 

„1“ 
Projekti eelarve ja ajakava projekti elluviimiseks ebarealistlikud, eelarve on tasakaalust väljas 

ja tegevuste ning ajakava ei võimalda lähteülesandes toodud eesmärkide saavutamist. 

 


