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

UURINGU LÄHTEÜLESANNE 

 
Uurimisteema 

Eesti üldrahvastiku vaimse tervise baasandmestiku kogumine ja monitoorimise süsteemi loomine 

Lahendatavad probleemid 

Selles uuringus kasutatakse WHO vaimse tervise definitsiooni, mille kohaselt on vaimne tervis 
heaoluseisund, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevaelu pingetega, 
suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ning saab anda oma panuse ühiskonna heaks. Seega 
peetakse vaimse tervise all silmas lisaks psühhiaatrilistele probleemidele ka vaimse heaoluga seotud 
aspekte, nagu eluga rahulolu, positiivsete ja negatiivsete tunnete kogemine, psühholoogiline, 
emotsionaalne ja sotsiaalne heaolu. 

COVID-19 haiguspuhangul ja sellega seotud ülemaailmsel kriisil on olnud suur mõju inimeste 
heaolule ja vaimsele tervisele. Probleemide ennetamiseks ja seeläbi ka kulude kokkuhoiuks on vaja 
planeerida tegevusi koheselt. Riigikantselei tehtud elanikkonna küsitlusest selgus, et kriis suurendas 
inimeste hulka, kes tundsid varasest rohkem pinget ja stressi. Koondamine ja muud 
majanduslanguse põhjustatud olukorrad võivad mõjutada kõiki elanikke, tuues kaasa negatiivseid 
muutusi elustiilis, depressiooni, ärevust, söömishäireid ja enesetapumõtteid, olenemata sellest, kas 
inimene on varem kogenud vaimse tervise probleeme või mitte. Kui selline pingeseisund kestab 
pikemaajaliselt, võib see viia psüühikahäirete kujunemiseni või nende süvenemiseni. Seetõttu on 
vajalik jälgida ärevuse, depressiooni, enesevigastuste, enesetappude ja muude vaimse tervise 
probleemide levimuse muutusi ja neid leevendavate teenuste, sh veebipõhiste sekkumiste 
osutamist nii palju kui võimalik.  

Praegu ei koguta Eestis regulaarselt ja põhjalikult andmeid elanikkonna vaimse tervise osas, mistõttu 
puudub teadmine, kuidas ja kelle vaimset tervist kriis enim mõjutas, kuidas on inimesed kriisi ajal on 
oma vaimset tervist hoidnud või probleemidega toime tulnud ning millised on nende vaimse 
tervisega seotud vajadused. 

Kuna vaimse tervise probleemid tekivad üldiselt hilisema lainena ning võttes arvesse erialakirjandust 
ja spetsialistide seisukohti, tõusevad eelduslikult vaimse tervise probleemid alates suve lõpust ning 
kriitiline aeg jätkub vähemalt järgnevad 12-18 kuud. Vaimse tervise alaste probleemide ulatuse 
mõistmiseks on oluline vaimse tervise olukorra reaalajas jälgimine nii kogu elanikkonnas üldiselt kui 
ka haavatavate rühmade seas. Dokumendis kasutatakse mõistet “haavatavad rühmad” seepärast, 
et mõistel „riskirühmad“ võib omada erinevates valdkondades spetsiifilisemat tähendust. Uuringus 
tuleb kaardistada rühmad Eesti elanikkonnas, kelle vaimset tervist on koroonaviiruse laialdasest 
levikust tingitud kriis ja sellele järgnev periood eriti palju mõjutanud. 

Uuringuga leitakse vastused järgmistele probleemidele: 

(1) kui suur hulk inimesi kannatab vaimse tervise probleemide käes ja millised on kõige enam 

mõjutatud rühmad (kelle vaimne tervis on kõige suuremas riskis); 

(2) millised on inimeste toimetulekumehhanismid stressi olukorras; 

(3) millised on inimeste vajadused teenuste (tervishoiusüsteem, sotsiaalteenused, muud teenused) 

ja lisatoe osas. 

Eesmärk 



Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti elanikkonna vaimse tervise olukorda ja võimalikke 
haavatavaid rühmi, hinnata regulaarselt ajas (sh kriisiajal) toimuvaid muutuseid ja muudatusi 
elanikkonna vaimses tervises ja elustiilis ühe aasta jooksul, selgitada välja kasutatavad 
toimetulekumehhanismid ja vaimse tervisega seotud toetuse ning teenustega seotud vajadused. 

Ootused uuringu metoodikatele on toodud lisas 1. 

Uuringu eesmärkide saavutamiseks viiakse läbi: 
(1) Olemasolevate riiklike registriandmete analüüs koondamaks juba kogutavat infot, mis 

võimaldab jälgida elanikkonna vaimse tervise probleemide levikut ja tervishoiuteenuste 

pakkumuse piisavust;  

(2) esindusliku valimiga elanikkonna kvantitatiivne küsitlusuuring mitme küsitluslainena 

täiendamaks registripõhist indikaatorite kogumit. Elanikkonna küsitlusuuringu valim 

peab olema koostatud meetodil, mis võimaldab analüüsida tulemusi lisaks tavapärastele 

tunnustele ka leibkonnatüüpide ja laste olemasolu järgi peres. Täpsemad ootused 

küsitlusuuringu taustatunnustele on esitatud lisas 1. Ankeedi täpsed teemad lepitakse 

kokku koostöös uuringu juhtkomisjoni kuuluvate ministeeriumitega;  

(3) kvalitatiivne uuring haavatavates rühmades, mille eesmärgiks on saada longitudinaalne 

kogemuslik vaade (ka tagasiulatuvalt eriolukorra ajale) kriisi ajal toimunud muudatustest 

haavatavate rühmade vaimses tervises, ülevaade paari- ja peresuhetest ja nende 

muutustest ning stressi maandamiseks kasutatud toimetulekumehhanismidest. Selle 

uuringuetapi eesmärgiks on sõnastada soovitused järgmise kriisi puhul valmistumiseks, 

kuidas paremini hoida rohkem haavatavate rühmade vaimset tervist; 

(4) töötatakse välja vaimse tervise indikaatorite monitoorimise pakett (registriandmete- ja 

uuringupõhised indikaatorid) ning sõnastatakse soovitused haavatavatele rühmadele 

järgmise kriisi ennetamiseks. 

 

Uurimisküsimused 

Kvantitatiivse uuringu uurimisküsimused 

1. Milline on vaimse tervise probleemide levik elanikkonnas, kuidas nende levik ja seotud 

tegurid muutuvad aasta jooksul ja millised on seosed vaimse tervise ja elustiilivalikute vahel 

(sh kriisiperioodil)? 

2. Milliste ühiskonnagruppide vaimne tervis on elanikkonnas kõige haavatavamas olukorras 

(soo, vanuse, emakeele, leibkonnatüübi, laste olemasolu, eriala, sissetulekute jm tunnuste 

põhjal)? 

3. Kuidas on kriisist väljumisega tulnud toime lastega pered (erinevad peretüübid)? 

4. Milliseid toimetulekustrateegiaid elanikkonnas vaimse tervise probleemide ennetamiseks 

ja nendega toimetulekuks kasutatakse? Milliseid eneseabimeetodeid/vahendeid kasutati 

pingete maandamiseks (nt ravimid, loodustooted, sport, kultuur, veebipõhised 

lahendused, alkohol jne) eriolukorra ajal ning eriolukorra järgselt? 

5. Kas ja milliseid vaimse tervise teenuseid kriisisituatsioonis kasutati (nt perearst, 

psühholoog, psühhiaater, veebi- ja telefoninõustamine, hingehoidja abi)? Millistest 

teenustest tunti puudust? 



6. Kuivõrd otsiti kriisiajal abivõimalusi ja kui ei otsitud (aga tunti vajadust selle järgi), siis 

miks? Kuivõrd tunti, et abi on olemas ja kättesaadav (teenuse pakkumise vorm, koht, hind 

jm)? Kuidas jõuti abini? Kas ja millest oli kasu?  

7. Mida oodatakse riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt vaimse tervise probleemide 

ärahoidmiseks ja lahendamiseks kriisisituatsioonis?  

Kvalitatiivuuringu uurimisküsimused 

8. Kuidas mõjutas COVID-19 haigusest põhjustatud kriis tervishoiutöötajate, hooldajate ja 

poltseinike vaimset tervist, pere- ja paarisuhteid, heaolu ja toimetuleku muutumist 

võrreldes kriisieelse perioodiga (käitumuslikud muutused, teemade käsitlused, mõne 

teema vältimine suhtluses jm)? 

9. Kuidas on kriisi ja sellest väljumisega toime tulnud teised haavatavad rühmad (kes võivad 

ilmneda kvantitatiivuuringute tulemuste analüüsist), kelle vaimset tervist kriis oluliselt 

mõjutas?  

10. Milliseid soovitusi saaks haavatavatesse rühmadesse kuuluvate inimeste kogemuste põhjal 

riigile anda järgmiste kriisidega toimetulemisel? 

 
Registriandmete analüüsi ja indikaatorite süsteemi koostamise uuringuküsimused 
 

11. Milliste indikaatorite (nii registriandmetel ja küsitlusuuringutel põhinevad) pidev 

monitoorimine aitaks riigil kavandada vaimse tervise probleeme ennetavaid ja nendega 

edukalt toimetulemiseks vajalikke meetmeid? 

 

Uuringu vastavus TA erandi kriteeriumitele 

Kuna Eesti ei ole varem nii suuremastaabilises kriisis olnud, on uudne juba kriisi ulatus. Kuigi on 
olemas meetodid, kuidas erinevaid kriisiolukordi hinnata, puudub terviklik, paljusid andmeid 
koondav lähenemine olukorra uurimisele ja leevendamisele. Antud uuringu uuenduslikkus seisneb 
erinevate meetodite kombineerimises laiaulatusliku kriisi tagajärgede leevendamiseks ja uute 
kriiside ennetamiseks. Uurimistulemused on uuenduslikud, kuna varem ei ole selliseid indikaatoreid 
Eestis olnud. Vaimset tervist on hinnatud erinevate kitsamate kriteeriumite alusel, kuid mitte kogu 
rahvastiku ning riigiüleselt.  

Ühest küljest on selge, et kriis inimesi mõjutab, kuid pole teada, mil määral, milliseid ühiskonna 
gruppe enim ja millised on kriisi tagajärjed. Samuti ei ole teada, millised tunnuste kogumid, 
indikaatorid, võiksid aidata hinnata ühiskonna hakkama saamist ja kuidas ühiskond nii laiaulatusliku 
kriisi ajal hakkama sai/ saab. Teada on üksikuid aspekte, kuid holistilise vaate puudumisel on palju 
teadmatust ja ebakindlust, mistõttu ei saa riik pakkuda elanikele piisavat tuge ega teha antud 
valdkonnas tõenduspõhiseid otsuseid. 

Lahenduse ebakindlus seisneb selles, et vaimne tervis on keerukas kontseptsioon, mis põimub 
inimese terviseseisundi, pereelu, sotsiaalsete- ja töösuhtega, majandusliku toimetuleku ja lisaabi 
vajadusega. Võimalik on pakkuda erinevaid indikaatoreid valdkonna monitoorimiseks. 

Uuringu algandmed jäävad uuringu läbi viijatele, kes peavad tagama anonümiseerimata andmete 
turvalise hoiustamise. Küsitlusuuringute anonümiseeritud andmebaasid antakse üle 
Sotsiaalministeeriumile, kes teeb need kättesaadavaks teistele uurimisgruppidele.  

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.  
Uuringu tulemused ei ole otseselt turustatavad.  Uuringu tulemused on kasutatavad hiljem teiste 
kriiside ennetamises/ mõjude leevendamises ning sellest saab kasu kogu ühiskond, eriti selle 
haavatavamad grupid, aga ka riigiasutused, kes saavad paremini oma tegevust planeerida ja 
kvaliteetsemat teenust pakkuda. 
 

Tehnilised nõuded 

 
Osalejad 
 
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.  

Uuringu kestus 

Uuringu kestus on kuni 18 kuud. 

Uuringu eelarve 

Uuringu eelarve on kuni 270 000 eurot koos käibemaksuga. 

Taotlusvooru tähtajad 

Konkurss jääb avatuks kuni 3. juulini 2020. 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 
võimaldatakse ligipääs ETIS-es asuvale taotlusvormile.  

Uuringuettepaneku keel 

Uuringuettepanek tuleb esitada eesti keeles. 

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 
(edaspidi ka „tellija“) sõlmib teenuse osutamise lepingu. 

Konsortsiumi juhil (füüsiline isik) peab olema doktorikraad ja eelnev töökogemus samaväärse 
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 

                                                           
1 Haridus- ja teadusministri määrus nr 86 “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”, leitav aadressilt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13246093?leiaKehtiv 

mailto:sigrid.ots@etag.ee


seonduval alal kõrgharidus, soovitavalt teaduskraad ning eelnev töökogemus sarnase sisu ja 
ajakavaga projektide juhtimise alal. 
Uurimisrühmade juhid on soovituslikult doktorikraadiga või peab neil olema 5-aastane teadustöö 
kogemus. 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 peab vähemalt 30% olema doktorikraadiga, 
kes on viimase 5 aasta jooksul psühholoogia valdkonnas avaldanud teadusartikleid. Meeskonda 
peavad kuuluma eksperdid, kes katavad kõiki uurimisküsimustes nimetatud teemasid ning 
uurimismeetodeid. 
Soovituslik on kaasata konsortsiumi meeskonda vähemalt 25% doktorante või magistrante.  
 

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 kirjeldada: 

- uuringuplaan, kus on kirjeldatud tööde etapilist (uuringu täitmine tuleb jagada kolmeks 
etapiks) läbiviimist võttes arvesse käesolevat lähteülesannet ja Lisas 1 toodud ootuseid 
metoodikale. Uuringuettepaneku kirjeldus peab sisaldama teaduslikku kontseptsiooni ja 
metoodikat, kuidas kavatsetakse uuringus käsitletavaid probleeme lahendada ja eesmärgini 
jõuda; 

- tegevus- ja ajakava kvartalite kaupa Gantti graafikuna, millel kajastub selgelt etappide ja 
tegevuste ajajoon, kust on näha, mis järjekorras tegevused toimuvad, millised tegevused 
viiakse ellu paralleelselt jne. 

- kuidas plaanitakse tulemused siduda ühtseks tervikuks ning näidata ajakava vastavust 
lähenemisele;  
 kommunikatsiooniplaan (koos ajakavaga), mis kirjeldab, kuidas plaanitakse uuringu käigus 
huvigruppidega suhelda, kuidas plaanitakse tulemusi laiemale avalikkusele ning 

huvigruppidele levitada. 
 

Pakkumuse lisana tuleb esitada: 
 
- konsortsiumi kirjeldus; 
- projekti kui terviku etapiline tegevusplaan;  
- eelarve; 
- projektis osalevate töötajate (nii põhitäitjad, kui üliõpilased) koormused ja palgakulud; 
- riskide maandamise plaan, mis kajastab ka konsortsiumi töö koordineerimisega seotud riske. 

Projekti juhtkomisjon: 

Konsortsiumi juhtpartner moodustab projekti jälgimiseks projekti juhtkomisjoni, mille koosseisu 
kuuluvad peale konsortsiumi esindajate ka ETAg-i, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, 
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Riigikantselei 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 



Aruandlus: 

Konsortsium esitab juhtkomisjonile kvartaalselt kirjaliku kokkuvõtte projekti sisulise töö käigust ja 
vahetulemuste saavutamisest ning kvartaalse aruande Exceli formaadis. 

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 aktsepteerimist ka arve. Kvartaalse aruande vormi töötab välja ETAg. Makseid 
tehakse kord kvartalis arve alusel. 

Lõpparuande mustand esitatakse ETAg-ile üks kuu enne projekti lõppu. ETAg-il on õigus kahe nädala 
jooksul teha lõpparuande kohta parandusettepanekuid. Konsortsiumi juhtpartner esitab 
lõpparuande hiljemalt 1 kuu pärast projekti lõppu. Viimane väljamakse tehakse pärast lõpparuande 
heaks kiitmist. 

Pärast iga uuringuplaanis kavandatud etapi lõppu tuleb konsortsiumil juhtkomisjonile esitada 
vastava etapi tulemusi kajastav vahearuanne koos kvartaalse aruandega.  

Pakkumus tuleb vormistada ühtseks tervikuks koos eelkirjeldatud osadega. 

Oodatav tulemus/väljundid 

Uuringu tulemid ja nende vormistamine 

1. Vaimse tervise indikaatorite monitoorimise pakett (registriandmete- ja uuringupõhised 

indikaatorid), mis võimaldab jooksvalt tuvastada rahvastikupõhiselt vaimse tervisega seotud 

probleeme ning ennetavalt sekkuda. Indikaatoreid hakatakse jälgima jooksvalt: tulemuseks 

pole vaid kriisiolukorra töövahend. Välja tuua ka andmebaasi hilisem jätkusuutlik haldamise 

ja andmete uuendamise ettepanek. 

2. Perioodilise küsitlusuuringu instrument ja küsitluse läbiviimine elanikkonna vaimse tervise 

ja toimetulekumehhanismide monitoorimiseks nt tulevikus TAI täiskasvanud elanikkonna 

tervisekäitumiseuuringu osana. 

3. Soovitused haavatavate rühmade olukorra leevendamiseks kriisiolukorras, mis põhinevad 

kvalitatiivsel uuringul. 

Uuringu tulemused on kasutatavad ennetavate poliitikate kujundamisel vaimse tervise valdkonnas 
ning neid kasutatakse vaimse tervise rohelise raamatu koostamisel. Saadavad teadmised on abiks 
psühhiaatriliste ja psühholoogiliste tervishoiuteenuste planeerimisel ja rakendamisel, aga ka 
ametliku info edastamisel elanikkonnale (kommunikatsioonis). 

Uuringu tulemus tuleb vormistada aruandena, millel on järgmised osad: 

1.       Küsitlusuuringu instrument koos väljatöötamise metoodilise raportiga. 

2.       Elanikkonna küsitluste uuringuraport. 

3.       Kvalitatiivuuringu uuringuraport. 

4.       Indikaatorite pakett koos andmebaasi hilisema jätkusuutliku haldamise ja andmete 
uuendamise ettepanekuga ja soovitused järgmise kriisi ennetamiseks. 

 
Uuringuraportid tuleb koostada hea teadustöö kava kohaselt. Sotsiaalministeeriumile antakse üle 
ka anonümiseeritud küsitluste andmebaasid. 
 



 

Lähteülesande lisad 

1. Ootused uuringus kasutatavale metoodikale 

2. Uuringuettepanekute hindamis- ja valikumenetluse juhend 

3. Hindamiskriteeriumid 

  



 

 

Lisa 1 

 

Ootused uuringus kasutatavale metoodikale 

 

Siin on toodud tellijate ootused metoodika mõningatele aspektidele. Pakkumus võib sisaldada ka 

täiendavaid meetodeid. Metoodika osana võib pakkuda ka juba käimasolevate uuringute 

metoodikaid või nende osi, mis vastavad uurimisküsimustele. Pakkumuses  võib ette näha ka mingil 

määral metoodika kohandamist uuringu jooksul (nt eelmiste etappide tulemuste kohaselt järgmiste 

etappide kavandamine). 

 

NB! Uuringu lõplik metoodika lepitakse kokku eduka konsortsiumiga pärast lepingu sõlmimist ning 

võib seega mingil määral erineda pakkumuses toodud ettepanekutest.  

 

• KÜSITLUSUURING 

 

Pakkumuses esitada: 

1. valimi koostamise põhimõtted; 

2. andmekogumisemeetodid; 

3. küsimustiku üldine struktuur.  

 

Ei ole vaja esitada lõpuni viimistletud ankeeti, sest konkreetsete küsimuste ja vastusevariantide 

sõnastused töötatakse välja koos uuringu juhtrühmaga pärast eduka pakkujaga lepingu sõlmimist. 

Ootus on, et küsitlusuuringut korratakse mitmes laines, et kaardistada aasta jooksul võimalikud 

statistilised muutused elanikkonnarühmades.  

 

Ootused küsitlusuuringu valimile 

 

Elanikkonna küsitlusuuringu sihtrühmaks on 15-…-aastased Eesti elanikud. Vanuse alumise piiri 

seadmisel on silmas peetud kaugemat eesmärki lülitada küsitlusuuringu instrument hiljem mõne 

käimasoleva uuringu juurde, kuid pakkumuses võib esitada ettepanekuid, mil viisil oleks võimalik 

kaardistada nooremate kui 15-aastaste laste vaimse tervise olukorda (näiteks pakkuda ükskuid 

küsimusi mõne lastele suunatud küsitlusuuringu koosseisu). 

Valimi moodustamise meetod peab tagama valimi vastavuse üldkogumile ühelt poolt erinevate 

piirkondade ja asulatüüpide, teisalt peamiste sotsiaal-demograafiliste tunnuste (sugu, vanus, rahvus, 

haridus) osas.  

 

Andmete kogumine peaks toimuma lähtuvalt vastaja suhtluskeelest.  

 

Ankeedis küsitakse vastaja leibkonna pilt. Tellija sooviks on saada elanikkonnauuringust võimalikult 

detailne analüüs erinevate peretüüpide olukorrast.  

 



Järgnevalt on toodud tellijale huvipakkuvad elanikkonnküsitluse analüüsi lõiked (pakkumuses võib neid 

ka lisada): 

• Sugu: mees; naine 

• Vanuserühmad  

• Kõrgeim lõpetatud haridus: 

esimese taseme haridus (või madalam) – põhiharidus või madalam haridus (alghariduseta, algharidus, 

kutseharidus põhihariduseta); 

teise taseme haridus – kutsekeskharidus pärast põhiharidust, kutseharidus koos keskhariduse 

omandamisega, keskeri- või tehnikumiharidus pärast põhiharidust, keskharidus või kutsekeskharidus 

keskhariduse baasil; 

kolmanda taseme haridus – keskeri- või tehnikumiharidus pärast keskharidust, kutsekõrgharidus, 

rakenduskõrgharidus, diplomiõpe, bakalaureus, magister või doktor. 

• Tegelik perekonnaseis: 

elab ilma partnerita – vallalised (pole olnud abielus), lahutatud, lesestunud või abielus olevad 

inimesed, kes ei ela koos partneriga; 

vabaabielus – inimesed, kes elavad koos partneriga, kellega ei olda abielus (vastaja enda ametlik 

perekonnaseis ei mõjuta); 

abielus – inimesed, kes elavad koos abikaasaga. 

• Rahvus: eestlane; venelane; muu rahvus. 

• Sugu ja rahvus: eesti mees; eesti naine; mitte-eesti mees; mitte-eesti naine. 

• Kodune keel: eesti; vene; muu. 

• Regioon:  

1. Põhja-Eesti: Harju maakond (eraldi vaadeldi ka Tallinna ning ülejäänud Harjumaad); 

2. Lääne-Eesti: Hiiu maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond ja Saare maakond; 

3. Kesk-Eesti: Järva maakond, Lääne-Viru maakond ja Rapla maakond; 

4. Kirde-Eesti: Ida-Viru maakond; 

5. Lõuna-Eesti: Jõgeva maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi 

maakond ja Võru maakond. 

• Elukoht/asulatüüp: pealinn; muu suur linn (üle 35 000 elaniku); muu linn, maakonnakeskus, alev; maa. 

• Peamine sotsiaalne seisund: töötav; töötu; (üli)õpilane, tasustamata praktikant; ennetähtaegne või 

vanaduspensionär; töövõimetuspensionär; rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel; 

kodune; muu mitteaktiivne. 

• Tööalane staatus, kolm lõiget: 

Tööalane staatus: hetkel töötav; töötanud viimase 12 kuu jooksul (hiljuti töötuks käänud); töötanud 

kunagi elus; ei ole kunagi töötanud 

Tööalane staatus (2): palgatöötaja; muu tasu eest töötaja või ettevõtja, palgata töötaja või muu 

töötaja. 

Tööalane staatus (3): töötav; mittetöötav. 

• Leibkonna keskmine netosissetulek kuus 

• Leibkonnatüüp, kolm lõiget. 

Leibkonnatüüp: lastega leibkond; lasteta leibkond. 



Leibkonnatüüp 1: üheliikmeline lasteta leibkond; kahe täiskasvanu ilma lasteta leibkond; muu 

lasteta leibkond. 

Leibkonnatüüp 2: ühe täiskasvanu ja ühe lapsega; ühe täiskasvanu ja kahe lapsega; ühe 

täiskasvanu ja kolme ja enama lapsega; kahe täiskasvanu ja ühe lapsega; kahe täiskasvanu ja kahe 

lapsega; kahe täiskasvanu ja kolme ja enama lapsega; muu lastega leibkond. 

• Alla 18a laste arv leibkonnas: ei ole; 1 laps; 2 last; 3 või rohkem last. 

 

• KVALITATIIVUURING 

 

Pakkumuses esitada: 

 

1. uurimismeetod; 

2. esialgne nägemus haavatavatest rühmadest, keda uurida; 

3. uurimisküsimuste üldine struktuur. 

 

Kaasata kvalitatiivuuringusse haavatavate rühmadena tervishoiutöötajad, hooldajad ja politseinikud, 

kuid lisaks võib uuring kaasata ka teisi haavatavaid rühmi, mis näiteks võivad selguda 

elanikkonnaküsitluse tulemuste analüüsist. Kvalitatiivuuring peab kaasama respondente Eesti 

erinevatest piirkondadest ja erineva emakeelega (eesti ja vene keel). 

 

• REGISTRIANDMETE ANALÜÜS 
 

Uuringu väljundiks olev indikaatorite süsteem ei keskendu kriisiolukorrale, vaid täidab laiemat 

eesmärki saada jooksvat ülevaadet rahavastiku vaimse tervise ja seda mõjutavate näitajate kohta. 

Soovime, et indikaatorite hulgas oleks nii küsitlusuuringutel  kui ka registriandmetel põhinevaid 

näitajaid. Selleks on vaja läbi viia registriandmete analüüs. Sotsiaalministeerium on välja töötanud 

esialgse näitajate loetelu, mis põhineb Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti, 

Sotsiaalkindlustusameti registritel/andmebaasidel ning sisaldab ka andmepäringud haiglatele ja 

ministeeriumitele. Nimetatud andmeallikate loetelu on avatud täiendusettepanekuteks. 

 

Pakkumuses esitada: 

1. nimekiri (esialgne visioon) registritest, mis teadaolevalt sisaldavad vaimse tervisega seotud 

indikaatoreid; 

2. registriandmete analüüsi metoodika.  
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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 

6.1.4.9[2]. 

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.     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%) 

  

Konsortsiumi suutlikkus uuringut ellu viia 30% 

Senise uurimistöö teaduslik tase, 

uurimisrühmade juhtide ja põhitäitjate 

eelneva teadustöö tulemused 



KRITEERIUMI LÄVEND 

3,5 punkti 

Taristu piisavus 

Kavandatava uuringu metoodika, 

teaduslik tase ja põhjendatus 

40% 

Eelarve ja ajakava põhjendatus ja 

realistlikkus 

30% 

  

 

  

  



Hinnete kirjeldused[3] 

  

I hindamiskriteerium 

  

Krit     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        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“      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“     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“    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“    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 

„5“     5 Uuringu panus sotsiaal-majanduslike ja ühiskondlike, eelkõige keskkonda ja tervist 

puudutavate probleemide lahendamisesse on väga suur ja väga oluline, uuring on väga 

innovaatiline[4]. 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“     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“     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“     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“     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“     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“     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 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“     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“     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“     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“      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“     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“     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“     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“     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“     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“     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“     3 Konsortsium on komplekteeritud piisavalt, vajalikud kompetentsid uuringu läbiviimiseks 

on enamasti olemas ja sellega on loodud eeldused uuring läbi viia. 

„2“     2 Konsortsiumi komplekteeritus jätab soovida, vajalikud kompetentsid uuringu 

läbiviimiseks on puudulikud ja uuringu edukas läbiviimine on küsitav. 

„1“     1 Konsortsiumil puudub suutlikkus uuringut ellu viia. 

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



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



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

„1“     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“     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“     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“     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“     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“     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“     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“     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. 

   

  

  

 

 

[1] Haridus- ja teadusministri määrus nr 86 “Teadus- ja arendusvaldkondade loetelu”, leitav aadressilt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13246093?leiaKehtiv 

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

alaosas. 

[3] Hinnete lõplikud kirjeldused kujundatakse vajadusel väljakuulutatava konkursi 

teemaspetsiifilisemaks. 



[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) 

 

 


