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TEGEVUSE 1 „STRATEEGILISE TA TEGEVUSE TOETAMINE“ 

UURINGU LÄHTEÜLESANNE 

 
 
 

Uurimisteema 
“COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine” 

Lahendatavad probleemid 
Taustakirjeldus 

Äsjane SARS-CoV-2 viiruspuhang näitas, et mõned inimesed põevad sellest viirusest põhjustatud 

haigust raskemal kujul, teised kergemalt või hoopis ilma sümptomiteta. On hinnatud, et lausa 25% 

SARS-CoV-2 viirusega nakatunud inimestest jääb asümptomaatilisteks; ülejäänud haigestunutest 

umbes 80% põeb haigust suhteliselt kergelt, umbes 14%-l arenevad tõsisemad sümptomid ning 

keskmiselt 6% satub kriitilisse seisu1. Kahjuks ei ole hetkel saadaval andmeid, mis võimaldaksid 

hinnata SARS-CoV-2 nakkuse läbipõdemise erinevaid raskusastmeid Eesti elanikkonnas. 

Hetkel puudub piisavalt põhjalik ülevaade teguritest, mis COVID-19 haiguse tõsidust ja kulgu 

mõjutavad. Selgelt on näidatud, et haigestumist mõjutab vanus ning on leitud üksüheseid seoseid 

kaasuvate krooniliste haiguste ja COVID-19 haiguse läbipõdemise tõsiduse vahel. Nii on Euroopa 

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (ECDC) andmetel2 riskigrupis kroonilist kopsuhaigust või astmat 

põdevad inimesed, südamehaiged, nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesed (sh vähihaiged ja HIV-

iga nakatunud), diabeetikud, kroonilist neeru- või maksahaigust põdevad inimesed, samuti kõik üle 

65-aastased. Diabeeti ja südame-veresoonkonna haigusi põdevate inimeste lisariskifaktoriks 

haigestumisel on nende poolt angiotensiini retseptorite inhibiitorite, mis võivad põhjustada viiruse 

kinnitumiseks olulise retseptori ACE2 kõrget taset, manustamine3. Arvatatud on ka, et haiguse 

läbipõdemise tõsidus võib olla korrelatsioonis madala D-vitamiini tasemega organismis4. Oma roll 

on ka tervisekäitumisel. Üheks nakatumist mõjutavaks faktoriks on suitsetamine5 ning 

uurimistulemused viitavad ka sellele, et COVID-19 haiguse kulgu mõjutavad ülekaal6 ja alkoholi 

liigtarvitamine7.  

Lisaks füsioloogilistele teguritele on näidatud, et haigestumises mängib rolli ka inimese geneetiline 

taust. Tõendatud on immuunsüsteemi geneetilise varieeruvuse roll haigestumises nii, et inimesed, 

kellel nende geneetilise tausta tõttu ei toimu viiruse antigeeni kohest ja tõhusat äratundmist, on      

                                                           
1 https://www.ecdc.europa.eu/en/2019-ncov-background-disease; https://www.livescience.com/coronavirus-

asymptomatic-spread.html 
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 
3 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8; AlGhatrif M, Cingolani O, Lakatta EG. The Dilemma of Coronavirus 

Disease 2019, Aging, and Cardiovascular Disease: Insights From Cardiovascular Aging Science. JAMA Cardiol. Published 
online April 03, 2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.1329 

  
4 Ilie, P.C., Stefanescu, S. & Smith, L. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and 

mortality. Aging Clin Exp Res (2020). https://doi.org/10.1007/s40520-020-01570-8 
5 https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19 
6 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html 
7 htttaps://news.cornell.edu/stories/2020/04/why-covid-19-mild-some-deadly-others 

https://www.ecdc.europa.eu/en/2019-ncov-background-disease
https://www.livescience.com/coronavirus-asymptomatic-spread.html
https://www.livescience.com/coronavirus-asymptomatic-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://news.cornell.edu/stories/2020/04/why-covid-19-mild-some-deadly-others


 

haavatavamad8. Samuti on näidatud, et B-immuunrakkude tase ja iseloom ning nende poolt 

sünteesitud põletikuvastaste ühendite hulk määravad COVID-19 läbipõdemise raskuse. Seda silmas 

pidades oleks äärmiselt oluline välja selgitada erinevate taustatunnustega (tervisliku seisundi, 

tervisekäitumise ja geneetikaga) inimeste SARS-CoV-2 viirusesse nakatumisel nende haigestumise 

tõsidus ja haiguse kulg. 

 

Täna puudub ka teadmine, milline on COVID-19 põdenute tervislik seisund pärast viirushaigusest 

paranemist, kui kaua sellistel inimestel immuunvastus kestab ning kuidas see aja jooksul muutub. 

Võib oletada, et ka immuunvastuse kestus on erinevate geneetiliste ja füsioloogiliste 

taustatunnustega inimestel erinev ning selle uurimine ja kõrvutamine haigestumise tõsiduse ja 

kuluga on oluline kogumaks teavet COVID-19 riskirühmadest. Tulevaste nakkuspuhangute 

saabudes võimaldaks teave kõrge riskiga rahvastikurühmadest rakendada ennetusmeetmeid 

eeskätt just nendele. 

 

Probleemid, millele uuringu käigus tähelepanu pööratakse 

 

1. Ei ole selget ülevaadet sellest, kuidas jaotuvad Eesti SARS-CoV-2 viirusega nakatunud 

haigestumise tõsiduse alusel, millised olid nende haiguslood ja raviskeemid, mh surmaga 

lõppenud juhtude korral 

2. Ei ole selge, kas kliiniliselt diagnoositud COVID-19 juhud olid tõepoolest viiruspositiivsed 

ning läbipõdenutel on kujunenud immuunvastus 

3. Veel ei ole olemas piisavalt andmeid COVID-19 haigust erineva tõsidusega läbi põdenud 

inimeste tervislikust olukorrast tervenemise järgselt ning ei ole teada, kuidas muutub nende 

inimeste immuunvastus ajas 

4. Ei ole teada, millised füsioloogilised, terviseseisundist ja tervisekäitumisest tulenevad ning  

geneetilised taustatunnused mõjutavad SARS-CoV-2 viirusega nakatumise tagajärjel 

kujuneva haiguse kulgu ja selle hilisemaid tagajärgi, sh tekkivat immuunvastust ja 

immuunvastuse kestust. 

Eesmärk 
 

Uuringu peamine eesmärk on selgitada välja inimese tervisekäitumuslikud, tervisliku seisundi, 

füsioloogilise ning geneetilise taustaga seotud tegurid, mis määravad COVID-19 haiguse kulu 

tõsiduse, haigestunu vastuvõtlikkuse võimalikele raviskeemidele, uute tervisehäirete ilmnemise 

peale haiguse põdemist ning põdemisjärgselt tekkinud immuunsuse kestuse. Eesmärgi 

saavutamiseks töötatakse läbi piisav hulk Eestis COVID-19 diagnoosi saanud inimeste (sh surmaga 

lõppenud juhtude) haiguslood ja kogutakse haiguse kulu ning raviskeemidega seotud andmeid. 

Piisava hulga läbitöötatud haiguslugude juurde on oluline liita ka uuritavate tervislik seisund haiguse 

põdemise järgselt, haiguse järgselt tekkinud immuunvastuse põhjalik iseloomustus, teave nende 

inimeste geneetilise tausta kohta, samuti teised üldist terviseseisundit (sh tervisekäitumist) 

iseloomustavad taustatunnused.  

 

Uuritud parameetrite omavahelisel võrdlemisel loodetakse välja selgitada COVID-19 haigestumist 

enim mõjutavad taustategurid ja selle baasil selgitada omakorda välja peamised riskirühmad. Selline 

teave lubaks tagada tulevikus enim haavatavate rühmade tõhusama kaitse võimalike tulevaste 

viiruspuhangute ajal, võimaldaks vähendada tõsiselt haigestunute hulka ja viiruspuhangu koormust 

tervishoiusektorile ning samuti sotsiaal-majanduslikku mõju.  

                                                           
8 https://neurosciencenews.com/coronavirus-genetics-immune-system-16199/ 

https://neurosciencenews.com/coronavirus-genetics-immune-system-16199/


 

 

Uuringu alaeesmärgid  

1. Analüüsida piisavalt suure hulga9 laboratoorselt kinnitatud SARS-CoV-2 viirusega 

nakatunute ja haigestunute (sh intensiivravil olnud haigete ning surmaga lõppenud juhtude) 

haiguslugusid, sh haiguse kulgu ja raviskeeme 

2. Analüüsida piisavalt suure hulga10 kliiniliselt diagnoositud COVID-19 põdenud inimeste (sh 

võimalikud intensiivravil olnud haiged ning surmaga lõppenud juhud) haiguslugusid, sh 

haiguse kulgu ja raviskeeme 

3. Välja valitud COVID-19 diagnoosi saanutel ning võimalikult suurel hulgal asümptomaatilistel 

nakatunutel11 iseloomustada tekkinud immuunvastust; jätkata uuritavate üldist 

terviseseisundi, mh immuunvastuse jälgimist aasta jooksul 

4. Koguda täiendavaid andmeid piisavalt suure hulga uuritavate12 terviseprofiili kohta, mh 

kroonilised haigused ja kasutatavad ravimid; koguda infot uuritavate geneetilise tausta 

kohta 

5. Võimaluse korral uurida muude ülemiste hingamisteede haigustekitajate potentsiaalset 

negatiivset mõju COVID-19 haiguskulule  

6. Luua seosed COVID-19 kulu tõsiduse ning peale haiguse põdemist tekkinud võimalike 

terviseseisundite ja immuunvastuse, inimese terviseprofiili (sh kaasuvate haiguste), 

tervisekäitumise ning geneetilise tausta vahel 

7. Töötada välja võimaliku uue SARS-CoV-2 puhangu jaoks riskipõhine lähenemisviis, mis 

võimaldaks eristada enim ohustatud rahvastikurühmi ning pakkuda neile mõjusaid 

ennetusmeetmeid 
 

COVID-19 haigusesse nakatumise riskitegurite teaduspõhised andmed on vajalikud viirusest enim 

mõjutatud rahvastikurühmade väljaselgitamiseks ning neile mõjusate ennetusmeetmete (nt 

varajase informeerimise, nakkuse testimise pakkumise, võimaliku vaktsineerimise jms) 

võimaldamiseks. Seetõttu saab uuringu tulemusi rakendada tulevikus COVID-19 haigusest 

põhjustatud sotsiaalsete ja majanduslike tagasilöökide ärahoidmiseks. Uuringust saadud teadmised 

immuunvastuse, selle ulatuse ja kestuse kohta on väärtuslikud nii COVID-19 raske infektsiooni ravis 

kui ka populatsiooni üldise vastuvõtlikkuse (sh nn karjaimmuunsuse olemasolu) hindamisel.  

 

Uuringu läbiviijad peavad olema kursis ning arvestama juba Eesti-siseselt toimuvaid sarnaseid 

uuringuid, sh kasutama võimalust kaasata uuringusse samu patsiente, keda on juba uuritud teistes 

uuringutes ning jagama uuringute vahel andmeid. Proovide optimaalseima kasutuse huvides 

soovitame uuringusse kaasata kõik COVID-19 patsientidega seotud haiglad. 

Uuringu läbiviijad peavad olema kursis ka rahvusvaheliselt sarnasel teemal läbiviidavate uuringutega 

(nt portaalis https://www.covid19hg.org/ registreeritud uuringutega) ning teiste rahvusvaheliste 

võrgustike ja uurimisprojektide raames läbiviidava teadustegevusega. Kus vähegi võimalik, tuleb 

arvesse võtta juba Eestis ja mujal maailmas tehtud uurimistöid ning neid mitte dubleerida, vaid 

võimalusel kasutada nende käigus juba kogutud andmeid.  

 

                                                           
9 Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi 
10 Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi 
11 Uuringu läbiviijad peavad olema kursis ning arvestama juba Eesti siseselt toimuvaid sarnaseid uuringuid, sh kasutama 

võimalust kaasata uuringusse samu patsiente, keda on juba uuritud teistes uuringutes ning jagama uuringute vahel 
andmeid. 
12 Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi 
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Proovide parima taaskasutamise otstarbel võib uuringu teostaja säilitada uuringus kogutud või 

analüüsitud proovid hilisemaks viirustüvede sekveneerimiseks eesmärgiga koguda infot 

viiruspuhangute leviku mõistmiseks ja tõsiste nakatumisjuhtumite analüüsiks. Samuti on 

eelarveliste vahendite piisavuse korral võimalik viia läbi jätku-uuringuid tõestatud 

immuunvastusega inimeste plasma rakendamisest raviskeemides. 

Uuringu läbiviijad vastutavad vajalike eetikakomiteede lubade olemasolu eest ning korrektsete 

nõusolekute kogumise eest uuritavatelt. 

 

Uuringu etapid 

 

Uuringu täitmine tuleb jagada kolmeks etapiks, mille kirjeldused ja ajakava tuleb esitada 

uuringuettepanekuga. Uuringuettepanek peab sisaldama teaduslikku kontseptsiooni ja metoodikat, 

kuidas kavatsetakse uuringus käsitletavaid probleeme lahendada ja eesmärgini jõuda. 

Uuringuettepanek peab sisaldama etappide ja tegevuste ajajoont, et oleks selge, mis järjekorras 

need toimuvad, millised tegevused toimuvad paralleelselt jne. 

 

I etapis toimub andmete analüüs ning uuritavate väljavalimine. 

● Töötatakse läbi piisav hulk13 laboratoorselt kinnitatud ja kliinilise pildi järgi diagnoositud 

COVID-19 haiguse põdenute (sh haiglapatsientide ja ambulatoorsete haigete, samuti 

surmajuhtumite) haiguslugusid, sh pööratakse tähelepanu haiguse kulule ja rakendatud 

raviskeemidele. Tulemused viiakse kokku uuritavate terviseandmetega. 

● Võetakse ühendust valitud hulga14 COVID-19 haiguse põdenutega kutsumaks neid II etapis 

toimuvale täiendavale jälgimisele. 

● Selgitatakse välja võimalikult palju (hulk vastavalt võimalusele) SARS-CoV-2 positiivseid 

asümptomaatilisti inimesi15, võetakse nendega ühendust ning kutsutakse neid II etapis 

toimuvale täiendavale jälgimisele. 

 

II etapis toimub: 

● piisava hulga16 laboratoorselt kinnitatud COVID-19 haigestunute, nii haiglapatsientide kui ka 

ambulatoorsete haigete ja 

● piisava hulga17 kliinilise pildi järgi COVID-19 diagnoosi saanute, sh nii haiglapatsientide kui 

ka ambulatoorsete haigete ning 

● 20-50 (või hulk vastavalt võimalusele) laboratoorselt kinnitatud SARS-CoV-2 positiivse, ent 

sümptomiteta inimese 

kutsumine vastuvõtule ja 1) taustaandmete kogumine mh täiendavad terviseprofiili ja 

tervisekäitumise kohased andmed, 2) lisaproovide kogumine immuunvastuse iseloomustamiseks 

(vähemalt IgG ja IgM antikehad, võimalusel iseloomustada ka rakulist immuunvastust; sh ka teiste 

ülemiste hingamisteede põhjustavate haigustekitajate osas), 3) vajadusel proovi kogumine viiruse 

olemasolu kinnitamiseks, 4) füsioloogiliste parameetrite mõõtmine ja üldise terviseseisundi 

määramine, 5) info ja võimalike proovide kogumine geneetilise tausta selgitamiseks, mille tarbeks 

                                                           
13  Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi, ent uuritavate hulk peaks olema 

tunduvalt kõrgem, kui tagasikutsutavate inimeste arv 
14 Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi 
15 Uuringu läbiviijad peavad olema kursis ning arvestama juba nii Eesti siseselt toimuvaid sarnaseid uuringuid sh kasutama 

võimalust kaasata uuringusse samu patsiente, keda on juba uuritud teistes uuringutes ning jagama uuringute vahel 
andmeid.  
16   Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi 
17   Piisav hulk valitakse uuringu taotleja parima äranägemise järgi, arvestades võimalusi 



 

tuleb taotluse esitajal välja pakkuda konkreetsed sihtmärgid ja metoodika. II etapi jooksul peab 

toimuma ka uuritavate teistkordne tagasikutsumine immuunvastuse kestuse uurimiseks ning 

inimeste üldise terviseseisundi määramiseks, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata kopsudega 

seotud probleemidele. Viimane tagasikutsumine peab toimuma umbes 12 kuud peale COVID-19 

haiguse põdemist. 

 

III etapis toimub andmeanalüüs ja seoste loomine uuritavate jaoks riskipõhiste kategooriate 

loomiseks. Koostatakse aruanne, mille üks osa koosneb soovitustest riskipõhiseks lähenemiseks 

viiruspuhangute korral tulevikus.   

 

Uuringu käigus kogutud andmed tehakse valdkonnale ja konkreetsele andmetüübile omaseid 

praktikaid järgides võimalikult kiiresti ja laiale auditooriumile kättesaadavaks nii Eestis kui ka 

rahvusvaheliselt.  
 

Uurimisküsimused 
 

1. Milline on Eesti SARS-CoV-2 viirusega nakatunute haigestumise profiil, sh surmaga lõppenud 

haigestumiste üksikasjad? 

2. Millised on erineva COVID-19 haiguskulu tõsiduse põhjused ja mil määral seda mõjutab 

inimeste varasem terviseprofiil (sh kaasuvad haigused ja ravimid), tervisekäitumine, valitud 

füsioloogilised ja geneetilised taustatunnused? 

3. Milline on erineva COVID-19 haiguskulu ja taustatunnustega inimestel SARS-CoV-2 nakkuse 

tagajärjel tekkiv immuunreaktsioon ja selle kestus? 

4. Kuidas mõjutab erineva tõsidusega COVID-19 läbipõdemine inimeste edasist tervislikku 

olukorda? 

5. Kas on võimalik elanikkonna viirusesse haigestumise riski osas stratifitseerimine, sh elanike 

riskigruppide väljaselgitamine ennetavate meetmete (nt informeerimine, vaktsineerimise) 

esmaseks vajaduseks? 

Uuringu vastavus TA erandi kriteeriumitele 

 
a)  Uuring vastab T&A tegevuse erandile, kuna on uudne ning selle tulemus ennustamatu. Uuringu 
tulemus inimeste füsioloogilise, tervisekäitumusliku ja geneetilise tausta ning COVID-19-sse 
haigestumise vahel on väga suurel määral ennustamatu. Tänasel hetkel viivad sarnasel teemal 
uuringuid läbi mitmed uurimisgrupid, kes avaldavad oma tulemusi juhtivates teadusajakirjades, mis 
näitab, et uuring on oma ideestikult väga innovatiivne ning sisaldab olulist teadmatuse mõõdet. 
Eesti uuring on selles kontekstis eriline uuritavate valiku poolest ja uuringu läbiviijad peavad oma 
andeid jagama ka lubatud piires rahvusvaheliste uuringutega, pakkudes neile võrdlusanalüüside 
andmeid koostamsel.  Uuringus on jäetud taotlejale ka võimalus loomingulisuseks, kuna 
uuringueesmärkide lahendamise viis ja metoodika valik on eelarve piires jäetud pakkuja otsustada. 
Uuring hõlmab ka Eesti vaatest innovatiivset lähenemist, kuna soovitakse kaasata kõik COVID-19 
patsientidega kokku puutunud haiglad, et moodustuks uuenduslik proovide liikumise protsess koos 
tekkiva proovikoguga.  
b) Intellektuaalomandi varalised õigused uuringu tulemuste suhtes kuuluvad teenuse pakkujale. 
Teenuse pakkuja annab ETAgile uuringu tulemuste kasutamiseks tasuta lihtlitsentsi koos tulemusi 
rakendatavatele 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. 
c) Uuringu tulemused ei ole otseselt turustatavad, kuid tulemused on rakendatavad ühiskonna 
huvides ning neid loodetakse rakendada viirusest enim ohustatud elanikkonna gruppide kaitseks 



 

ning optimaalse ravi planeerimiseks. Uuringu tulemused loovad ka andmekogusid, mida on võimalik 
rakendada ka tulevastes uuringutes. Seetõttu kaasneb uuringuga nõue kõik andmed järgides 
isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid avalikustada ning algandmed tellijale üle anda. 
Uuringu käigus kogutud andmed tehakse valdkonnale ja konkreetsele andmetüübile omaseid 
praktikaid järgides võimalikult kiiresti ja laiale auditooriumile kättesaadavaks nii Eestis kui ka 
rahvusvaheliselt. Uuringust saadud andmed peavad olema kättesaadavad teistele uurijatele 
(teadlastele, haiglatele, ka ettevõtetele), et tagada võimalikult lai ühiskondlik kasu.    
 

Tehnilised nõuded 

Nõuded pakkujale 
Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid (edaspidi: konsortsiumid), kuhu 
kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva teadus- ja arendusasutuse (avaliku, eraõigusliku 
asutuse või ülikooli vähemalt kahe erineva TA alamvaldkonna18) uurimisrühmast. Konsortsiumis 
osalev uurimisrühm ei või samaaegselt sama konkursi raames osaleda teise konsortsiumi 
koosseisus.  
 
Uuringu kestus ja eelarve 
Uuringu kestus on kuni 18 kuud ja uuringu eelarve koos käibemaksuga on kuni 530 000 eurot.  
 
Taotlusvooru tähtajad 
Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis (edaspidi: ETIS). Konkursil osaleda 
soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist Eesti Teadusagentuuri (edaspidi: ETAg) 
aadressil sigrid.ots@etag.ee, mille järel võimaldab ETAg ligipääsu ETIS-e taotlusvormile. 
Uuringuettepanek tuleb esitada eesti keeles. 
 
Konkurss jääb avatuks kuni 3. juulini 2020. 
 
Juhtpartner ja konsortsiumi juht 
Konsortsiumi liikmed peavad endi seast valima juhtpartneri (juriidiline isik), kes esindab 
konsortsiumi uuringuettepaneku esitamisel, osaleb uuringu täitmises peatöövõtjana ning kellega 
ETAg (edaspidi ka: tellija) sõlmib teenuse osutamise lepingu. 
Konsortsiumi juhil (füüsiline isik) peab olema doktorikraad ja eelnev töökogemus samaväärsete 
laiapõhjalise temaatikaga interdistsiplinaarsete uuringute/projektide läbiviimises ja juhtimises. 
 
Meeskond ja uurimisrühm 
Konsortsiumi juht peab projekti elluviimiseks kokku panema 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 peavad olema doktorikraadiga või 5-aastase teadustöö kogemusega. 
Uuringuettepanekus tuleb välja tuua uurimisrühmade koosseisu kirjeldus koos rollide jaotuse ja 
töökoormusega projektis tööpakettide kaupa (uurimisrühma põhiliikmete kohta esitatakse CV või 
viide ETISes asuvale CV-le). Konsortsiumi meeskonnast peab vähemalt 30% olema doktorikraadiga 
inimesi, kes on viimase 5 aasta jooksul inimgeneetika, immunoloogia, viroloogia või terviseandmete 
analüüsi valdkonnas avaldanud teadusartikleid. Meeskonda peavad kuuluma eksperdid, kes katavad 
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kõiki uurimisküsimustes nimetatud teemasid. Soovituslik on kaasata konsortsiumi meeskonda 
kraadiõppureid. 
 
Juhul, kui projekti elluviimisel on plaanis kasutada alltöövõtjaid (juriidilised või füüsilised isikud, kes 
ei ole konsortsiumi liikmed ega meeskonnaliikmed), tuleb uuringuettepaneku 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. Uuringuettepanekus tuleb tuua välja loetelu 
asutustest/organisatsioonidest, kellega koostöö on vajalik uuringutulemuste saavutamiseks. 
 
Uuringuettepanek ja lisadokumendid 
Uuringuettepanekus tuleb esitada järgmine info: 

1) projekti eeldatav uuringuplaan ja metoodika ning seosed juba käimasolevate SARS-CoV-2 
viirust puudutavate uuringutega 

2)  kuidas plaanitakse tulemused siduda ühtseks tervikuks ning näidata ajakava vastavust 
lähenemisele 

3) tegevus- ja ajakava kvartalite kaupa Gantti graafikuna 
4)  kommunikatsiooniplaan (koos ajakavaga), mis kirjeldab, kuidas plaanitakse uuringu käigus 

huvigruppidega suhelda ning tulemusi laiemale avalikkusele ja huvigruppidele levitada. 
 
Uuringuettepaneku lisadena tuleb esitada: 

1) konsortsiumi kirjeldus 
2) projekti kui terviku etapiline tegevusplaan ning eelarve 
3) projektis osalevate töötajate (nii põhitäitjate kui ka üliõpilaste) koormused ja töötasukulud 
4) riskide maandamise plaan, mis kajastab ka konsortsiumi töö koordineerimisega seotud 

riske.  
 
Konsortsium peab tegema koostööd Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 
 
Projekti juhtkomisjon ja aruandlus 
Konsortsiumi juhtpartner moodustab projekti jälgimiseks projekti juhtkomisjoni, mille koosseisu 
kuuluvad peale konsortsiumi esindajate ka ETAg-i, Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja 
Teadusministeeriumi esindaja(d). 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.  
Konsortsium esitab juhtkomisjonile kvartaalselt kirjaliku kokkuvõtte projekti sisulise töö käigust ja 
vahetulemuste saavutamisest ning kvartaalse aruande Exceli vormis.  
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 ning 
pärast ETIS-es aruande aktsepteerimist ka arve. Kvartaalse aruande vormi töötab välja ETAg. 
Makseid tehakse kord kvartalis arve alusel. 
 
Lõpparuande mustand esitatakse ETAg-ile 1 kuu enne projekti lõppu. ETAg-il on õigus 2 nädala 
jooksul teha lõpparuande kohta parandus- või täiendusettepanekuid. Konsortsiumi juhtpartner 
esitab lõpparuande hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu. Viimane väljamakse tehakse pärast 
lõpparuande heaks kiitmist. 
 
Uuringuettepanek tuleb vormistada ühtseks tervikuks koos eelkirjeldatud osadega. 

Oodatav tulemus/väljundid 

 



 

Uuringu tulemus on rakenduslik ning toetab terviklikku lähenemist SARS-Cov-2 viirusega võitlemisel.  

Uuringu tulemusena koostatakse analüüs Eestis SARS-CoV-2 viirusega nakatunute haigusprofiilidest, 

analüüsitakse erineva haigestumise tõsidusega inimestel rakendatud raviskeeme, peale COVID-19 

põdemist tekkinud immuunvastust ja võrreldakse seda nende inimeste terviseseisundi-kohaste, 

tervisekäitumuslike ja geneetiliste taustatunnustega.  Projekti lõpptulemusena pakutakse välja uue 

võimaliku COVID-19 haiguspuhangu jaoks riskipõhine lähenemisviis, mis võimaldaks eristada enim 

ohustatud elanike gruppe ning pakkuda neile mõjusaid ennetusmeetmeid, et seeläbi vähendada 

raskesti haigestunute arvu ning kahandada viirusest tingitud haigestumiste koormust 

tervishoiusüsteemile. 

 

I etapi lõpus esitatakse vahearuanne, mis sisaldab analüüsi SARS-CoV-2 viirusega nakatunute, nii 

laboratoorselt kui ka kliiniliselt diagnoositute ja mh surmaga lõppenud juhtude, haiguslugude kohta.  

 

II etapi lõpus esitatakse vahearuanne, mis sisaldab andmeid uuringu läbiviija poolt valitud arvu 

COVID-19 haiguse diagnoosi saanud inimese ja võimalikult paljude asümptomaatiliste juhtude 

immuunvastuse (sh teiste ülemiste hingamisteede haiguspõhjustajate vastase immuunvastuse) 

kohta, vajadusel (kliiniliste diagnooside puhul, uute juhtude puhul) tõestust nende SARS-CoV-2-ga 

nakatumise kohta, valitud geneetiliste determinantide kohta, samuti taustaandmeid nende inimeste 

terviseprofiilist ja tervisekäitumisest, kaasuvatest haigustest ning manustatavatest ravimitest. 

 

III etapi lõpus esitatakse lõpparuanne, mis sisaldab COVID-19 haiguse diagnoosi saanud inimese 

haiguse kulu ja nende üldise terviseprofiili ja tervisekäitumise vahelistest seoseid, haiguskulu 

seoseid immuunvastusega ja kaasuvate haigus(põhjustajate)ga ning valitud geneetiliste 

determinantidega. Oluline osa lõpparuandest käsitleb soovitusi riskipõhiseks lähenemiseks 

viiruspuhangutele tulevikus. Lõpparuande formaadi sätestab ETAg, kuid see peab sisaldama järgmisi 

osi: 

● Sissejuhatus, taustainformatsioon 

● Metoodika 

● Kogutud andmed  

● Andmete analüüs ja tõlgendused 

● Soovitused 

 

Pakkuja peab katma uurimisküsimused nii laialt kui võimalik. Tellija jaoks on oluline, et uuring 

võimaldaks võimalikult paljude haiguslugude põhjalikku analüüsi, piisava arvu uuritavate 

immuunvastuse uurimist ajas peale haigusest paranemist koos teiste oluliste taustaandmetega. 

 
 
 
Lähteülesandel on järgnevad lisad: 
 
Lisa 1. uuringuettepanekute hindamis- ja valikumenetluse juhend 

Lisa 2. hindamiskriteeriumid  
 
 



 

Lisa 1. 

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 6.1.4.919. 

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. 
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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 



 

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 2.  

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 kirjeldused20 

 

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 
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„5“ Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike, eelkõige keskkonda ja tervist 
puudutavate probleemide lahendamisesse on väga suur ja väga oluline, uuring on väga 
innovaatiline21. 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 
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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) 



 

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

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

saavutamiseks küsitav. 

„1“        „1“ 
Projekti eelarve ja ajakava projekti elluviimiseks ebarealistlikud, eelarve on 
tasakaalust väljas ja tegevuste ning ajakava ei võimalda lähteülesandes toodud 
eesmärkide saavutamist. 

 


