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

UURINGU LÄHTEÜLESANNE 

 
Uurimisteema 

Varustuskindluse tagamise analüüs elanikele esmavajalike kaupade ja teenuste pakkumisel 
 

Lahendatavad probleemid 

Taustainfo 

 

Varustuskindluse tagab toimiv taristu ja jätkusuutlik turukorraldus. Et tagada esmavajalike 

kaupade tootmine ning turustamine ja teenuste kättesaadavus vajalikul hulgal, nõutud ajal 

ja vastuvõetava hinnaga ka hädaolukorras, eriolukorras, erakorralises seisukorras, 

kõrgendatud kaitsevalmiduses, mobilisatsioonis, demobilisatsioonis ja sõjaseisukorras 

(edaspidi hädaolukord ja erikord), tuleb tegeleda varustuskindluse süstemaatilise 

kavandamise ja juhtimisega.  

 

COVID-19 puhangust tingitud eriolukorra väljakuulutamine näitas, et varustuskindluse 

seisukohast tuleb arvestada mitmete kriitiliste teguritega – hooajaliste töötajate saadavus, 

töötajate tervis, tootmissisendid, tarneahelate terviklik toimimine nii riigi sees kui ka 

rahvusvaheliselt (import ja eksport), samuti turutõrgetest tekkivad hinnamoonutused. 

 

Selleks, et oleks võimalik paremini planeerida vajalikke meetmeid, tuleb kriitilisi tegureid 

kompleksselt analüüsida ja prioritiseerida. Riigil on vaja mudelit, mille abil oleks võimalik välja 

selgitada esmavajalike majandussektorite (kohustuslik valim on esitatud taustainfos) 

toimepidevuse tõrkeid tekitavad asjaolud ja pakkuda lahendusi nende kõrvaldamiseks.  

 

Käesoleva uuringu raames käsitletakse toidu, vee, esmatarbekaupade ja isikukaitsevahendite 

varustuskindluse toimimist.  

 

Toidu varustuskindlus 

Toidu varustuskindlus (inimestele igapäevaseks toimimiseks piisava ja ohutu toidu 

kättesaadavuse tagamine) põhineb põllumajanduslikul tootmisel, põllumajandusturu, 

kalamajanduse, toidutööstuste ja kaubanduse toimimisel ning teiste riikidega kaubavahetuse 

tõrgeteta toimimisel. Toiduga kindlustatus tähendab, et elutegevuseks on olemas piisavalt 

toitu, toit on tervisele ohutu, ei ole saastunud ning tagatud on loomade tervis ja heaolu. Selle 

tõttu tuleb arvesse võtta kogu põllumajandus-, kalandus-ja toidusektori toimimist (nt kohalik 

ja imporditud toore, esmatootmise ja toidu- ning joogitööstuse toimimine, jaotusvõrk sh 

hulgilaod, toidu jaemüüjad, logistika, toidu ja veterinaaranalüüse tegevate laborite toimimise 

tagamine jne). Toidu varustuskindlus on laiem mõiste ja tähendab võimet säilitada 

ühiskonnas peamiste majandustegevuse harude toiminine, mis on ühiskonna 



funktsioneerimise ja turvalisuse tagamiseks esmavajalikud. Toidu kättesaadavusega seoses 

tähendab varustuskindlus seega võimet tagada põllumajandustoorme tootmine, 

vahendamine ja müük, tootmissisendite (seemnete, väetiste, taimekaitsevahendite, 

loomasööda, pakkematerjali jne) olemasolu, põllumajanduse esmatootmine ja toidu 

tootmine, järelevalve, kaubavahetus teiste riikidega, loomsete jäätmete käitlemine, 

transport - ehk kogu toidusektori (sh põllumajandustootjad, vesiviljelus, toidu- ja 

joogitööstused) toimimine ka kriisi- ja eriolukorras. 

 

Kaasaegses võrgustunud majanduses sõltub toiduga kindlustatus paljudest teguritest. 

Toiduvarustuskindlus eeldab stabiilset energiavarustust (nafta, elekter, gaas), toimivaid ja 

töökindlaid infotehnoloogilisi lahendusi ning internetiühendust, tõhusat logistikaahelat, häid 

hügieenitavasid ja toimivat kiirhoiatussüsteemi ühiskonna kaitsmiseks saastunud toidu eest. 

Toiduvarustuskindlus on tihti seotud ilmastikust ja muudest riskidest tulenevate väljakutsete 

ületamisega taime- ja loomakasvatuses.  

Ootamatutest kriisidest põhjustatud mis tahes logistilised või tootmisprobleemid peamistes 

tootmispiirkondades võivad mõjutada toidu kättesaadavust, eriti haavatavad on seetõttu 

linnapiirkondade elanikud. Toiduga kindlustatuse võti on säästev kohalik toiduainete 

tootmine ehk isevarustuse toimimine. Praegu suudab Eesti end ise varustada teravilja, 

piimatoodete ja kalaga, kuid Eesti ei suuda tagada varustuskindlust veise-, sea- ja linnulihaga, 

munadega, kartuliga ning puu- ja köögiviljadega.  

 

Vee varustuskindlus 

Joogivee kättesaadavus puudutab kogu ühiskonda. Reovee kokkukogumise teenust 

ühiskanalisatsiooni kaudu kasutab 86% elanikkonnast. Enamike Eesti asulate ja ettevõtete 

joogiveevajaduse katab põhjavesi. Tallinnas ja Narvas kasutatakse peamiselt pinnavett. 

Toimunud kriisi käigus selgus, et joogivee ja reovee teenuse varustuskindluse tagamiseks 

puuduvad paljudel vee-ettevõtetel kriisiplaanid hädaolukorras ja eriolukorras toimimiseks. 

Eelkõige olid ohustatud väiksemad vee-ettevõtted, kus kogu asula joogiveega varustamise ja 

reovee kokkukogumise teenust täidab 1-2 isikut. Neil puuduvad lahendused olukorraks, kui 

strateegilistel ametikohtadel töötavad isikud on korraga sunnitud töölt eemal olema, näiteks 

pandeemia või epideemia tõttu. Puuduvad vee-ettevõtete vahelised kokkulepped 

strateegilistel ametikohtadel töötavate isikute asendamiseks. Lisaks näitas kriis, et 

kemikaalide varud, mis on vajalikud nii joogivee kui ka reovee teenuse pakkumiseks, on 

osadel vee-ettevõtetel tagatud isegi lühemaks ajaks kui 1 kuu. Vee-ettevõtetel puuduvad 

vajalikud taristud suuremate kemikaalikoguste nõuetekohaseks hoiustamiseks. Riskiks on ka 

asjaolu, et vajalikud kemikaalid tarnitakse väljaspoolt Eestit, mis suurendab omakorda ohtu, 

et tarneahelate katkemisel puuduvad Eestis vajalikud kemikaalid joogivee ja reovee teenuse 

pakkumiseks. COVID-19 kriisi kokkuvõte näitas, et lisaks suurematele vee-ettevõtetele 

peaksid ka väiksed vee-ettevõtted koostama kriisiplaanid, et olla valmis kriisisituatsioonis 

joogivee ja reovee teenuse jätkamiseks. Eelkõige tuleb tagada nii strateegilistel 

ametikohtadel töötavate isikute töövõime või asendamine (näiteks sõlmides vajalikud 

kokkulepped suuremate vee-ettevõtetega) kui ka kindlustada kemikaalivarude säilitamise 

võimalused vähemalt 3 kuuks.  

 



Esmatarbekaupade varustuskindlus 

Arvestades tänapäeval tarbitavat kaupade mitmekesisust, on kriisi ajal vaja neist väheseid, 

sest tagada tuleb inimeste elu ja tervis, aga mitte tavapärase elu ja mugavuse täielik 

jätkumine. Teisalt on kriisi ajal vaja – või suuremates kogustes vaja – kaupu, mida 

tavaolukorras ei tarbita, tarbitakse vähe või tarbitakse muudel otstarvetel (näiteks kriisi 

korral võib tekkida vajadus küünalde kasutamiseks toidu valmistamisel või prügikottide 

kasutamiseks WC asemel). Erisused tulenevad sellest, et ajutiselt või pikaks ajaks võib 

katkeda elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon, gaasivarustus, keskküte, side ning 

seetõttu ei saa tavapäraselt valgust, sooja, toitu valmistada, informatsiooni, pesta või tualetti 

kasutada. Kaupade kättesaadavust mõjutab kindlasti ka riikidevahelise kaubavahetuse 

pikemajalisem katkestus ning sel puhul tuleks aru saada, kas kodumaine tootmine suudab 

katta kriisiaegse nõudluse. Samuti oleneb tarneahela töökindlus kütuse, side, elektri ja tööjõu 

kättesaadavusest.  Kriisiolukordades, kus kaubandus ei toimi ja varustuskindlus on katkenud, 

on kõige enam haavatavad ja kõige kiiremat abi vajavad linnades elavad elanikud. 

Traditsioonilisema toimeviisiga kodumajapidamised maapiirkondades saaksid paremini 

hakkama.  

 

Isikukaitsevahendite varustuskindlus 

Isikukaitsevahendite (IKV) hulka kuuluvad maskid ja respiraatorid, kindad, prillid/visiirid ja 

mitmesugused kehakatted, mis aitavad vältida naha või alusriiete saastumist. IKV-d on 

kasutusel mitmetes eluvaldkondades riigi- ja erasektoris, aga peamine kasutus toimub tsiviil- 

ja militaarsektori tervise- ja sotsiaalvaldkonnas. Käesolev kriis on välja toonud mitmed 

kitsaskohad, alates IKV kasutusvajaduse hindamisest ja prognoosimisest (lähtudes olukorra 

raskusest), aga ka hankimisest ja tarnimisest kuni jaotuseni lõppklientidele. Muuhulgas on 

selgunud, et kohapealne tootmisvõimekus on vähene, tootmismahud ei ole epideemia või 

pandeemia korral piisavad, enamuse tooraine ja komponentide tootmisvõimekus on 

puudulik ning välja on kujunemata tooraine tarneahelad. Isikukaitsevahendite puhul puudub 

Eestis ka võimekus hinnata isikukaitsevahendite nõuetele vastavust, st puuduvad 

sertifitseeritud laborid, kuigi teatud testimisvõimekus on olemas TTÜ-s ja 

Keskkonnauuringute Keskuses. 

 

Uuringuga lahendatavad probleemid 

1. Puudub terviklik ja süsteemne lähenemine varustuskindluse tagamisele 

hädaolukorras ja eriolukordades. Eestis toimib ettevõtlus ja majandus tavapärases 

turusituatsioonis, kuid hädaolukorras ja erikordades tekkivad või kehtestatavad 

eritingimused võivad oluliselt takistada kaubavahetust, toorainete, tootmissisendite 

ja tööjõu kättesaadavust ning tugiteenuste toimimist. Erikordadest tulenevates 

eritingimustes riigikorras puuduvad mõõdikud, sihttasemed ja võrdlusnäitajad. 

2. Ettevõtjatel puudub riigipoolne suunis (ning ka vastav koolitus ja nõustamine) vajalike 

sihttasemete ja mõõdikute näol, tagamaks varustuskindluse toimimine erikordades. 

3. Puudub ühtne majandussektorite vaheline arusaam, mil määral peaks 

varustuskindlusesse panustama ka ettevõtted ning millal  ja millisel viisil peaks 

varustuskindlusesse investeerima riik – kas läbi varude soetamise või muude 

meetmete. Kuna ettevõtted tegutsevad konkurentsiolukorras, võib lisakohustuste 



määramisel oluliselt kahjustada saada ettevõtete konkurentsivõime nii sise- kui ka 

välisturul.  

Eesmärk 

Uuringu eesmärk on luua ettevõtetele toimepidevuse hindamiseks universaalne  lähenemine 

(edaspidi mudel), mille abil hinnata riigile oluliste majandussektorite varustuskindluse 

toimimist. Mudeli väljatöötamisel kasutatakse teiste liikmesriikide (näiteks Soome, Leedu, 

Saksamaa) parimaid praktikaid. Riikide valik lepitakse kokku tellijaga. Teiste riikide praktika 

kasutamisel võib lähtuda COVID-19 puhangust tulenevatest näidetest. 

Uuringus pakutakse välja Eestile sobivaimad varustuskindluse mõõdikud ja sihttasemed. 

Samuti selgitatakse välja, millised muudatused oleks vajalikud, et korraldada varustuskindluse 

lahendamine Eesti oludele sobivaimal ja riigieelarvet ja ettevõtjaid vähem koormaval viisil, 

arvestades ka EL-i õigusest tulenevate nõuetega. 

 

Alaeesmärgid  

1) uuring tõstab riigi ja erasektori võimekust hädaolukorraks ja erikordadeks paremini 
valmistumisel;  
2) uuring tõstab riigi ja erasektori võimekust tulla toime ning tagada riigi ja majanduse 

jätkusuutlik toimimine hädaolukorras ja erikordades, sh tagada efektiivne 

riskikommunikatsiooni planeerimine; 

3) uuringu käigus valmivat mudelit on võimalik kasutada varustuskindluse toimepidevuse 

poliitika kujundamisel ja ettevõtetele kohustuste seadmisel; 

4) uuringu tulemusel on ettevõttel võimalik enda toimepidevust hinnata vastavas 

ohuolukorras vähemalt kolmeastmelisel skaalal: puudulik, rahuldav, piisav (punane, kollane, 

roheline).  

 

Uuringus käigus läbi viidavad tegevused 

1. Luuakse varustuskindluse katkestuse stsenaariumid, arvestades lokaalseid, 

regionaalseid ja piiritõrgete mõjusid hädaolukorras ja erikordades. Stsenaariumites 

kajastatakse varustuskindlust mõjutavate sündmuste võimalikku või eeldatavat 

arengukäiku, mille alusel saab hinnata, kui suurt mõju avaldavad erinevad 

varustuskindluse tõrked toimepidevusele ja kui palju see mõjutab majanduslikku 

olukorda. Stsenaariumite koostamisel arvestatakse varasemalt läbi viidud õppuste 

õpituvastustega (intervjuud vastavate ministeeriumite ekspertidega). 

2. Viiakse läbi riskide hindamine varustuskindluse tagamisel esmatootmisel, tööstustes, 

logistikas, jae- ja hulgikaubanduses, arvestades sealjuures tootmissisendite 

olemasolu ning eksporti ja impordi toimimist. Igas sektoris tuvastatakse peamised 

tegurid, sh ristsõltuvus teistest teenustest, mis võivad varustuskindlust mõjutada või 

tekitada tõrkeid varustuskindluse toimimiseks. Pakutakse välja teaduslikult 

analüüsitud sektoripõhised meetmed varustuskindluse tagamiseks häda- ja 

erikordades. 

3. Töötatakse välja mudel, millega pakutakse Eesti majandusolukorras sobilikud 

varustuskindluse tagamise mõõdikud ja sihttasemed.  



3.1. Pakutakse välja mõõdikud ja sihttasemed, arvestades erinevate 

majandussektorite eripärasusi, mille alusel ettevõtjad saaksid hinnata oma 

tegevuse toimepidevust ja vajadusel seda suurendada. 

3.2. Mudelis väljatoodud mõõdikud ja sihttasemete näitajad võivad olla erinevad 

või erineva kaaluga sõltuvalt hinnatavast majandussektorist, kuid valiku alused 

peavad olema põhjendatud (sh olema kooskõlas majanduse toimimise 

põhimõtetega). Väljapakutav mudel võiks olla universaalne ja sobida ka teiste 

sektorite varustuskindluse analüüsimiseks. 

3.3. Töö teostaja valideerib pakutud mõõdikud ja sihttasemed tellija 

hetketeadmise alusel oluliseks peetavates sektorites (lõplik valik lepitakse kokku 

tellijaga, kuid näited võiksid olla nii põllumajanduse, töötleva tööstuse kui ka 

tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnast). 

Uuringu läbiviimisel tuleb  hinnata riigi ja ettevõtete võimalusi varustuskindluse tagamiseks. 

Soovituste tegemisel tuleb arvestada nii terviklikkust, selgust kui ka pakutavate lahenduste 

otstarbekust ning analüüsi tulemusena väljapakutud ettepanekud peavad arvestama 

nüüdisaegsete julgeolekuohtudega ning võimaldama riigil piiratud ressurssidega kiiresti ja 

efektiivselt ohtudele reageerida. 

 

Uuring viiakse läbi kolmes etapis.  

I etapis luuakse varustuskindluse stsenaariumid, arvestades lokaalseid, regionaalseid ja 

piiritõrgete mõjusid hädaolukorras ja erikordades.  

II etapis koostatakse riskihinnangud, ristsõltuvused ja analüüsitakse varustuskindluse 

kitsaskohti.  

III etapis töötatakse välja varustuskindluse toimepidevuse tagamise mudel. 

Uurimisküsimused 

Uurimisküsimused, millega tuleb arvestada kõikide analüüsis käsitletavate 

majandussektorite puhul häda- ja erikordades, on järgmised:  

a) millised on Eesti isevarustuse taseme võimalused, mõjud, ristsõltuvused ning  

varustuskindluse ja isevarustatuse saavutamist takistavad kitsaskohad? 

b) millised tegurid põhjustavad varustuskindluse ja isevarustatuse taseme languse? 

c) millised on ühised alused erikordades varustuskindluse tõrgete korral teabe 

kogumiseks? 

d) millised on varustuskindluse ja isevarustatuse tõstmiseks vajalikud rakendatavad 

meetmed ja sellega seotud kulud/tulud? 

e) millist mõju avaldavad toodete ja tootmissisendite turutõrgetest tekkivad 

hinnamoonutused varustuskindlusele? 

f) millised majandussektorid võiksid veel olla riigile olulised ja seeläbi kõrgema 

toimepidevusega, et tagada terviklik ja süsteemne lähenemine varustuskindlusele? 

g) millised on EL-i ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide puhul kohustused ja 

nõuded varustuskindluse tagamisel? 

h) millised on  mõjud Eesti varustuskindluse ja isevarustatuse tõstmisel EL-i ühisturule? 



Uuringu eesmärgi ja alaeesmärkide täitmiseks tuleb analüüsida kokku lepitud 

majandussektorite toimepidevust. Näidisküsimused on esitatuid lisas 1. Lõplikud 

uurimisküsimused lepitakse kokku juhtkomisjoni kohtumistel.  

 

Uuringu vastavus TA erandi kriteeriumitele 

1. Uuring kasutab küll varem kasutusel olnud meetodeid (sh teiste riikide kogemusi), kuid 
sellise eriolukorra ulatus on Eesti ja ka teiste riikide jaoks uudne, st uudne on uuringu 
kontekst. Ka varem on Eestis hinnatud üksikute sektorite varustuskindlust, kuid seda ei 
ole tehtud sellises kontekstis, nii laiaulatuslikult ja ühtse metoodikaga. Uuringu käigus 
töötatakse välja uudne mudel, millega pakutakse välja Eesti majandusolukorras sobilikud 
mõõdikud ja sihttasemed, mille alusel ettevõtjad saaksid hinnata oma toimepidevust. 
Seda mudelit saab kasutada lisaks uuringus käsitletavatele valdkondadele ka ka muudes 
valdkondades.  

2. Kuigi häda- ja erikordades varustuskindlust (sh teiste riikide kogemusi) on ka varem 
uuritud, on praeguse COVID-19 puhangu ulatuse puhul uuringu tulemused ette 
ennustamatud. Ei ole teada, millised mõõdikud ja sihttasemed võiksid sobida, kas üldse 
on võimalik välja töötada universaalseid mõõdikuid või peaksid need iga sektori jaoks 
olema spetsiifilised. Teada ei ole ka see, milline saab olema uuringu lahendusena välja 
pakutav mudel.  

3. Uuringu käigus loodavat mudelit saavad kasutada ettevõtted, eelduste kohaselt ka 
teistes sektorites tegutsevad ettevõtted (juhul, kui selgub, et tulemused on üle kantavad 
ka teistele sektoritele). Kaudselt on kasu aga kogu ühiskonnale, kelle varustuskindlust 
see mudel hinnata aitab.   

4. Intellektuaalomandi varalised õigused uuringu tulemuste suhtes kuuluvad teenuse 
pakkujale. Teenuse pakkuja annab ETAg-ile uuringu tulemuste kasutamiseks tasuta 
lihtlitsentsi koos tulemusi rakendavatele ministeeriumitele all-litsentsi andmise 
õigusega. Teenuse pakkuja on kohustatud andma uuringu tulemuste kasutamise õiguse 
kolmandatele isikutele õiglastel ja mõistlikel turutingimustel. Kõiki uuringu tulemusi, 
millega ei kaasne intellektuaalomandi õigusi, võib avaldamise kaudu laialdaselt levitada.  

5. Uuringu käigus kogutud andmed tehakse valdkonnale ja konkreetsele andmetüübile 
omaseid praktikaid järgides võimalikult kiiresti ja laiale auditooriumile kättesaadavaks nii 
siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Uuringu käigus kogutud algandmed antakse üle 
huvitatud ministeeriumitele.  

 

Tehnilised nõuded 

Nõuded pakkujale 
Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid (edaspidi Konsortsiumid), kuhu 
kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva TA asutuse (avaliku, eraõigusliku asutuse või 
ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna1) uurimisrühmast. Konsortsiumis osalev 
uurimisrühm ei või samaaegselt sama konkursi raames osaleda teise konsortsiumi 
koosseisus.  
Konsortsium peab tegema koostööd Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, 
Rahandusministeeriumi ja Riigikantseleiga. 
 

                                                           
1 Haridus- ja teadusministri määrus nr 86 “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”, leitav aadressilt 
https://www.riigiteataja.ee/akt/105022019012. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105022019012


Konkursi tingimused 
Konkurss korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis (edaspidi ETIS). Konkursil osaleda soovivad 
Konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist Eesti Teadusagentuuri (edaspidi ETAg) Sigrid 
Otsale aadressil sigrid.ots@etag.ee, kes võimaldab ligipääsu ETIS-e taotlusvormile. Pakkumus 
tuleb esitada eesti keeles. 
Konkurss jääb avatuks kuni 3. septembrini 2020. 
Projekti kestus on kuni 15 kuud.  
Projekti maksimaalne eelarve on 350 000 eurot koos käibemaksuga. 
 
Juhtpartner ja konsortsiumi juht 
Konsortsiumi liikmed peavad endi seast valima juhtpartneri (juriidiline isik), kes esindab 
Konsortsiumi pakkumuse esitamisel, osaleb uuringu täitmises peatöövõtjana ning kellega 
ETAg (tellija) sõlmib teenuse osutamise lepingu. 
Konsortsiumi juhil (füüsiline isik) peab olema doktorikraad ja eelnev töökogemus 
samaväärsete laiapõhjalise temaatikaga interdistsiplinaarsete uuringute/projektide 
läbiviimise ja juhtimise alal. 
 
Meeskond ja uurimisrühm 
Konsortsiumi juht peab projekti elluviimiseks kokku panema vajaliku meeskonna, mis 
koosneb vähemalt kahest erineva TA asutuse uurimisrühmast.  
 
Konsortsiumi juht määrab projektijuhi, kes vastutab uurimisrühma(de) liikmete omavahelise 
suhtlemise, uuringu ajakavast kinnipidamise, tellijaga suhtlemise ning korrektse 
dokumentatsiooni eest ning tema kaudu toimub suhtlemine tellija ja tööde läbiviija vahel. 
Projektijuhil peab olema seonduval alal kõrgharidus, soovitavalt teaduskraad ning eelnev 
töökogemus sarnase sisu ja ajakavaga projektide juhtimise alal. 
 
Uurimisrühmade juhid on soovitavalt doktorikraadiga või peavad olema 5-aastase teadustöö 
kogemusega. Pakkumuses tuleb välja tuua uurimisrühmade koosseisu kirjeldus koos rollide 
jaotuse ja töökoormusega projektis tööpakettide kaupa (uurimisrühma põhiliikmete kohta 
esitatakse CV või viide ETIS-es asuvale CV-le). Konsortsiumi meeskonnast on soovituslikult 
30% meeskonnast doktorikraadiga, kes on viimase 5 aasta jooksul põllumajandusteaduste ja 
veterinaaria, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, või sotsiaalteaduste valdkonnas 
avaldanud teadusartikleid. Meeskonda peavad kuuluma eksperdid, kes katavad kõiki 
uurimisküsimustes nimetatud teemasid. Soovituslik on uuringusse kaasata kraadiõppureid.  
 
Juhul, kui projekti elluviimisel on plaanis kasutada alltöövõtjaid (juriidilised või füüsilised 
isikud , kes ei ole konsortsiumi liikmed ega meeskonnaliikmed), tuleb pakkumuse koosseisus 
esitada alltöövõtjate nimed ja registrikoodid/isikukoodid, näidates ära alltöövõtjate 
kvalifikatsiooni ja pädevused ning nende poolt projektis osutatavad teenused, eeldatava 
tööde maksumuse ja tööjaotuse ning töökoormuse. Projekti on lubatud kaasata väliseksperte 
ja Eesti praktikuid väljastpoolt konsortsiumi. Pakkumuses tuua välja loetelu 
institutsioonidest/organisatsioonidest, kellega koostöö on vajalik uuringutulemuste 
saavutamiseks. 
 
Uuringuettepanek ja lisadokumendid 
 
Uuringuettepanekus tuleb: 
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-  kirjeldada projekti eeldatavat uuringuplaani, sh teaduslikku kontseptsiooni ja 
metoodikat, kuidas kavatsetakse uuringus käsitletavaid probleeme lahendada ja 
eesmärgini jõuda  

- kirjeldada, kuidas plaanitakse tulemused siduda ühtseks tervikuks ning näidata 
ajakava vastavust lähenemisele esitada tegevus- ja ajakava kvartalite kaupa Gantti 
graafikuna, mille põhjal oleks selge, mis järjekorras tegevused toimuvad, millised 
tegevused toimuvad paralleelselt jne. 

-  esitada kommunikatsiooniplaan (koos ajakavaga), mis kirjeldab, kuidas plaanitakse 
uuringu käigus huvigruppidega suhelda, kuidas plaanitakse tulemusi laiemale 
avalikkusele ning huvigruppidele levitada. 

 
Uuringuettepaneku lisana tuleb esitada konsortsiumi kirjeldus, projekti etapiline 
tegevusplaan ning eelarve, projektis osalevate töötajate (nii põhitäitjad, kui üliõpilased) 
koormused ja palgakulud, samuti riskide maandamise plaan, mis kajastab ka konsortsiumi 
töö koordineerimisega seotud riske.  
 
Uuringuettepanek tuleb vormistada ühtseks tervikuks koos eelkirjeldatud osadega. 
 
Projekti juhtkomisjon ja aruandlus 
Konsortsiumi juhtpartner moodustab projekti jälgimiseks projekti juhtkomisjoni, mille 
koosseisu kuuluvad peale konsortsiumi esindajate ka ETAgi, Riigikantselei, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, 
Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad. 
Konsortsium esitab juhtkomisjonile kvartaalselt kirjaliku kokkuvõtte projekti sisulise töö 
käigust ja vahetulemuste saavutamisest ning kvartaalse aruande Exceli-vormis. Projekti 
juhtkomisjon kohtub regulaarselt, vähemalt korra kvartalis, kas füüsiliselt või virtuaalselt. 
Projekti juhtkomisjoni ülesanne on tagada, et projekti tegevused vastavad lähteülesandele 
ning uuringuettepanekus toodud eesmärkidele ja ajakavale ning jälgida, et eelarve oleks 
kasutatud eesmärgipäraselt. 
Projekti juhtkomisjon kiidab kvartaalse aruande alusel heaks projekti progressi ja eelarve 
kasutamise. Pärast seda, kui juhtkomisjon on selle heaks kiitnud ja konsortsium on soovitatud 
parandused arvesse võtnud, esitab konsortsiumi juht ETIS-es ETAg-ile kvartaalse aruande 
Exceli formaadis ning pärast ETIS-es aktsepteerimist ka arve. Kvartaalse aruande vormi 
töötab välja ETAg. Makseid tehakse kord kvartalis arve alusel. 
 
Pärast iga uuringuetapi lõppu ( 3 etappi) tuleb konsortsiumil juhtkomisjonile esitada vastava 
etapi tulemusi kajastav vahearuanne. 
 
Lõpparuande mustand esitatakse ETAg-ile 1 kuu enne projekti lõppu. ETAg-il on õigus kahe 
nädala jooksul teha lõpparuande kohta parandusettepanekuid. Konsortsiumi juhtpartner 
esitab lõpparuande hiljemalt üks kuu pärast projekti lõppu. Viimane väljamakse tehakse 
pärast lõpparuande heaks kiitmist. 

Oodatav tulemus/väljundid 

 

Uuringu oodatavad tulemused 

1) Valminud on varustuskindluse riskianalüüs, mis on aluseks varustuskindluse 

hindamise mudeli, mõõdikute ja sihttasemete loomiseks. 



2) Valminud on ettevõtetele toimepidevuse hindamise mudel, mille abil saab hinnata 

riigile oluliste ettevõtete toimepidevust ja majandussektorite varustuskindlust 

üldiselt.  

3) Välja on selgitatud Eestile sobivaimad varustuskindluse mõõdikud ja sihttasemed.  

4) Välja on selgitatud, millised muudatused oleks vajalikud, et tagada varustuskindlus 

Eesti oludele sobivaimal ning riigieelarvet ja ettevõtjaid vähem koormaval viisil, 

arvestades ka EL-i õigusest tulenevate nõuetega. 

5) Lisas 1 toodud täpsemad uurimisküsimused on vastatud. 

 

Uuringu lõpparuande indikatiivne struktuur:  

1) sisukord; 

2) lühikokkuvõte analüüsi tulemustest ja peamistest ettepanekutest; 

3) sissejuhatus; 

4) stsenaariumite kirjeldus; 

5) riskianalüüs; 

6) varustuskindluse mudel (majandussektorite ülene ja sektorite lõikes);  

7) rahvusvaheline võrdlus; 

8) järeldused, ettepanekud, kokkuvõtted (sh ettepanekud vajalike tegevuste osas). 

 

Digitaaldokument peab olema nii pdf- kui ka Microsoft Word tarkvaraga töödeldavas 

vormingus. 

 
Lähteülesandel on järgnevad lisad: 

1. Majandussektorite toimepidevuse näidisuurimisküsimused. 
2. Uuringuettepanekute hindamis- ja valikumenetluse juhend. 
3. Hindamiskriteeriumid. 



 

Lisa 1. 

Näidisuurimisküsimused.  

 

Esmatootmine/toomine/töötlemine 

1. Millised on need saadused/kaubad, mida on võimalik Eestis kasvatada/toota 

isevarustatuste võimalust silmas pidades? 

2. Millised on isevarustatuse saavutamist takistavad kitsaskohad tootmisel? 

3. Kuidas toimib erikorra jaoks soovitud võimalikult kõrge isevarustatuse tasemega 

tootmine tavatingimustes turumajanduse nõudluse ja pakkumise tasakaalu korral?  

4. Milliseid meetmeid võiks rakendada, et suurendada varustuskindluse ja  

isevarustustaset tootmisel? 

5. Millise aja jooksul ja millised on reaalselt saavutatavad isevarustatuse tasemed 

kaubagruppide lõikes? 

6. Millised peamised probleemid võivad tekkida keerulises finantsolukorras (tarnete eest 

tasumine, ettevõtte likviidsus, ringvõlgnevus, pankrotioht, probleemid pankadega jne)? 

7. Millised on kaasnevaid majanduslikud mõjud ning milliseid meetmeid võiks rakendada 

negatiivsete majanduslike mõjude vähendamiseks? 

8. Milliseks võib kujuneda toodangu tootjahind ning milliseks kujuneb nende sektorite 

hinnanguline majanduslik olukord tavatingimustes? 

9. Millist mõju avaldab  ekspordi vähenemine varustuskindlusele ja  toodete 

tootmisvõimekuse tagamisele? 

10. Milliseid riiklikke toetavaid meetmeid võiks planeerida kaupade varustuskindluse 

tagamiseks (näiteks: toetada ettevõtjate tootmise ja laopindade laiendamise planeerimist, 

autonoomsete energiaallikate (generaatorite) tagamist jne)? 

11. Millised probleeme võib tekkida tooraine müügil kokkuostjale/töötlejale erikordades? 

 

Tootmissisendid  

1. Milliseid tootmissisendeid toodetakse, oleks võimalik toota Eestis ja milliseid 

imporditakse? 

2. Millised on mõjud tootmissisendite tarne katkestuste korral? 

3. Millised on alternatiivid tootmissisendite asendamisel? 

4. Milliseid meetmeid võiks  rakendada, kui peaks tekkima takistusi teistest riikidest 

tooraine või pakendimaterjali kättesaadavuse osas? 



5. Millest sõltuvad erikordade ajal tootmissisendite hinnad?  

7. Millist mõju omab tootmissisendite hinnamuutus toote lõpphinnale tarbija vaates? 

8. Kuidas mõjutab tööjõu (sh kohalik- ja võõrtööjõud) nappus esmatootmist, tootmist ja 

töötlemist? 

 

Tööstus 

1. Milline on toidu töötlemisvõimekus Eestis, et tagada varustuskindlus baastoiduga? 

2. Kui suures osas sõltuvad Eestis tegutsevad tööstused ekspordist ja importist? 

3. Kui suurel määral Eestis tegutsevaid toidutööstused toodavad oma toodangu 

välisriikides? 

4. Millist mõju avaldab kaubanduse  toimimine või tõrked tootmise tagamisele? 

5. Millised on isevarustatuse saavutamist takistavad kitsaskohad tootmisel? 

6. Milliseid meetmeid võiks rakendada, et suurendada tootmisel isevarustustaset? 

7. Millised on kaasnevad majanduslikud mõjud ning milliseid meetmeid võiks rakendada 

negatiivsete majanduslike mõjude vähendamiseks? 

8. Millist mõju avaldab varustuskindlusele tööjõu kättesaadavus? 

9. Kas ja milliseid muudatusi võiksid tööstused teha oma tootmisprotsessis, et tagada 

toimiv varustuskindlus? 

10. Millised  peamised probleemid võivad tekkida keerulises finantsolukorras (probleemid 

tarnete eest tasumisel, ringvõlgnevus, ettevõtte likviidsus, pankrotioht, probleemid 

pankadega jne)? 

11. Millist mõju avaldab tööstusele logistika ja ladustamise teenuse kättesaadavuse 

katkemine?  

 

Kaubandus (ladustamine, logistika, müük) 

1. Kuidas mõjutab varustuskindlust tööjõu kättesaadavus? 

2. Millised on kaasnevad majanduslikud mõjud ja milliseid meetmeid võiks rakendada 

negatiivsete majanduslike mõjude vähendamiseks? 

3. Kas ja milliseid muudatusi võiksid  kaubandusettevõtted teha oma  tegevusvaldkonnas, 

et tagada parem varustuskindlus? 

4. Milliseid takistusi võib tekkida toodangu turustamisega siseturul? 

5. Kas ja milliseid muutusi võib tekkida tarbijate ostuharjumustes, palju võib avaldada 

mõju paanika?  



6. Millised on peamised probleemid võivad tekkida keerulises finantsolukorras (tarnete 

eest tasumine, ringvõlgnevus, ettevõtte likviidsus, pankrotioht, probleemid pankadega 

jne)? 

 

Eksport-import (sh sisse- ja väljavedu) 

1. Milline on  Eesti majanduse sõltuvus kaupade ekspordist ja impordist? 

2. Milline on sõltuvus eriluba nõudvate kaupade toomine Euroopa Majanduspiirkonna 

(EMP) sisesest riigist või mittekuuluvast riigist ning kuidas mõjutab tolliprotseduuri 

rakendamine nendele kaupadele? 

3. Millised takistused võivad tekkida toodangu impordil-ekspordil (transport, saate- jm 

kaubadokumendid, piirangud, kauba riknemine jne)? 

4. Millist mõju avaldab varustuskindlusele kaupade vaba liikumise piiramine? 

5. Millised riigid/piirkonnad võivad olla probleemsed ekspordi või impordi sihtkohad? 

6. Millist mõju avaldab EL riikide omavahel olevate piiride või mujal kaupade liikumisele 

piirangute seadmine? 

 

Tarneahela koostöö 

1. Millised on peamised haavatavused  tervikliku tarneahela katkemisel?  

2. Milliseid meetmeid võiks rakendada tarneahela sujuvaks koostööks (koordineerimine, 

informeerimine jne). 

  



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 6.1.4.92. 

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. 

 

                                                           
2 http://www.etag.ee/rahastamine/programmid/rita/ kehtivad toetuse andmise tingimused lehe alaosas. 



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 
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. 
 

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 2 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 



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% 



Hinnete kirjeldused3 

 

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.  

-Panus sotsiaalmajanduslike ja ühiskondlike probleemide lahendamisele; vastavus nutika 
spetsialiseerumise raamistikule, kus asjakohane 

                                                           
3 Hinnete lõplikud kirjeldused kujundatakse vajadusel väljakuulutatava konkursi teemaspetsiifilisemaks. 

 



„5“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike, eelkõige keskkonda ja tervist 
puudutavate probleemide lahendamisesse on väga suur ja väga oluline, uuring on väga 
innovaatiline4. Uuring toob selgelt ja väga hästi põhjendatult välja erinevad aspektid, 
kuidas ta mõjutab  ühiskonda, majandust, keskkonda ning  tervist 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, eelkõige keskkonda ja tervist 
puudutavate probleemide lahendamisesse on suur ja oluline, uuring on innovaatiline. 
Uuring toob hästi välja erinevad aspektid, kuidas ta mõjutab ühiskonda, majandust, 
keskkonda ning tervist 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, eelkõige keskkonda ja tervist  
puudutavate 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 ning tervist 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, eelkõige keskkonda ja tervist 
puudutavate 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 ning tervist 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, eelkõige keskkonda ja tervist 
puudutavate probleemide lahendamisesse on väike ja ebaoluline, uuringus puudub 
innovaatilisus. Uuring ei too välja erinevaid aspekte, kuidas ta mõjutab ühiskonda, 
majandust, keskkonda ning tervist 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 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, koolituste 
koostamine, infopäevad jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud 
rahvusvahelises teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu võimaldab väga hästi 
tulemusi levitada ja ühiskonnale tutvustada.  

„4“ Uuringu 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 

                                                           
4 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) 



konverentsidel osalemine, juhendmaterjalide koostamine, koolituste koostamine, 
infopäevad jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises 
teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu võimaldab hästi tulemusi levitada ja 
ühiskonnale tutvustada. 

„3“ Uuringu 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, koolituste koostamine, 
infopäevad jne, teema kajastatus ajakirjanduses, kaasa arvatud rahvusvahelises 
teaduskirjanduses, kus kohane. Väljapakutu võimaldab piisavalt tulemusi levitada ja 
ühiskonnale tutvustada. 

„2“ Uuringu 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 tulemused on segaselt sõnastatud. Tulemuste rakendamise plaan puudub või 
on teostamatu. Väljapakutud 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.  

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. 

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. 

Uuringu mõju läbivatele teemadele on piisav. 

„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. 

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 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 uuringuga seotud 
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 taotlemisel ja väga paljude projektide või uurimistoetuste 
juhtimisel/haldamisel.  

„4“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 
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.  

„3“ Konsortsiumi kuulub üks või mitu inimest, kelle teadustulemused uuringuga seotud 
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.  

„2“ Konsortsiumi partnerite teadustulemused uuringuga seotud 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.  

„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% 

„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. 

 


