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RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada 

riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust 

ühiskondlikult oluliste uuringute tegemisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti 

Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega 

rakendusuuringuid. 

 

Tegevus 4: teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) poliitika seire. RITA tegevuse 

4 eesmärk on jälgida TAI poliitika elluviimist ja anda soovitusi uute poliitikate kujundamiseks. 

Analüüse ja uuringuid teevad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti 

Teaduste Akadeemia ning Eesti Teadusagentuur. 
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Sissejuhatus 
 

Teadust evalveeritakse1 Eestis regulaarselt 1991. aastast alates ning selle – tänaseks juba 30-

aastane – traditsioon vääriks omaette uurimust. 1991. a esimese teaduse evalveerimise ajend 

oli järgmine: „Kui 1990. a alustasid oma tööd uued struktuurid Eesti teaduskorralduses – Eesti 

Teadusnõukogu (ETN) ja Eesti Teadusfondi Nõukogu (ETFN) – oli ilmne, et edasi ei saa minna 

ilma olemasoleva teaduspotentsiaali kvantitatiivse ja kvalitatiivse inventuurita. Samas oli ka 

selge, et just selle inventuuri teine pool, mis ei pääse mööda hinnangutest uurimiskollektiivide 

ja nende juhtide tasemele omal erialal, pole teostatav ainuüksi kohapealsetele ekspertidele 

toetudes. Seetõttu pöördusid 1991. a. algul ETN ja ETFN Rootsi kolleegide poole ettepanekuga 

osaleda selles ettevõtmises […].“ (Saari, i.a) 

Eesmärke oli tollal kaks: 1) „Esimene eesti teaduse rahvusvaheline ekspertiis kui vajalik samm 

tsiviliseeritud maailma teadusega integreerumise teel“; 2) „1993-1994. a. baaseelarve 

jaotamisel ning uurimistoetuste andmisel ETFN-l, teadussüsteemidel ja -asutustel lähtuda 

ekspertiisi tulemustest. Seejuures ei soovitata finantseerida neid uurimisrühmi 

(teadusprojekte), kelle töö on hinnatud madalamaks hindest „hea“2 ning ekspertiisi 

korraldamiseni tegutsenud uurimisrühmi, kes ei esitanud oma materjale […]“ (Samas). 

„Tsiviliseeritud maailma teadusega integreerumine“ ei läinud siiski kergelt, millest annab 

tunnistust ETN-i 28.02.1994 otsus algatada „Eesti Vabariigis tehtava teadus- ja 

arendustegevuse ning selle tegevusega seotud asutuste ekspertiis eesmärgiga saada 

adekvaatne ettekujutus Eesti teaduse olukorrast ning teadustulemuste kasutamisest 

ühiskonna ja riigi arengu probleemide lahendamisel.“ (ETN, 1994) Selle ekspertiisi läbiviimine 

määrati siiski Eesti teadlastest koosnevale viiele valdkondlikule eksperdirühmale ning 

ekspertiisi tulemused pidid „olema aluseks Eesti Vabariigi kõrgharidus- ja teaduskorralduse 

muutmisel ning riiklike programmide väljatöötamisel“ (Samas). 

Esmakordselt määratleti Riigikogus 26.03.1997 vastu võetud teadus- ja arendustegevuse 

korralduse seaduses ka evalveerimine kui vähemalt kord seitsme aasta jooksul toimuv 

„teadus- ja arendustegevuse taseme rahvusvaheline hindamine“, mille põhimõtted ja 

kriteeriumid kinnitas koguni Vabariigi Valitsus ning mis andis ligipääsu sihtfinantseerimisele.  

Järgmine korraline evalveerimine toimus aastatel 2000–2003 üldjoontes samade ja 

eesmärkide ning mõjuga.3 Märkimist väärib asjaolu, et evalveerimine toimus ETISe 

klassifikaatori järgi nelja TA-valdkonna (bio- ja keskkonnateadused, terviseuuringud, 

ühiskonnateadused ning loodusteadused ja tehnoloogia) alamvaldkondades koguni 

uurimisrühmade kaupa. ETAg-i kodulehel olevast tulemuste koondtabelist ilmneb, et 419-st 

uurimisrühmast (kokku 24-s TA-asutuses) sai negatiivse hinnangu 24 rühma. Aastal 2010 

toimunud korraline evalveerimine oli aga juba hoopis „karmim“ – 27-st evalveerimisel 

 
1 Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) §20 järgi evalveeritakse Eestis teadus- ja 
arendustegevuse valdkondi. Selles ülevaates on lühiduse huvides kasutatud ´teaduse evalveerimist´. 
2 See lävend kehtib ETAg-i väljaantavate uurimistoetuste puhul tänaseni. 
3 Vt TAKS. 

https://www.etag.ee/?page_id=175
https://www.etag.ee/?page_id=173
https://www.riigiteataja.ee/akt/73465
https://www.riigiteataja.ee/akt/73465
https://www.riigiteataja.ee/akt/25558
https://www.riigiteataja.ee/akt/25558
https://www.etag.ee/?page_id=171
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/varasemad-evalveerimised/korraline-evalveerimine-2010/
https://www.riigiteataja.ee/akt/834781?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/72915
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osalenud TA-asutusest 11 said vähemalt ühes valdkonnas negatiivse tulemuse. Seega oli 2010. 

a korralisel evalveerimisel kindlasti oluline roll Eesti teadusmaastiku korrastamisel. Enne 

järgmist ettenähtud vooru 2017. a evalveeriti 2013 ja 2015 üksikuid TA-asutusi4.  

Kui 2016. a asuti Eesti Teadusagentuuris (ETAg) ette valmistama järjekordset teaduse korralist 

evalveerimist, tutvuti eelnevalt, nagu see oli nii olnud kõigi varasemate evalveerimiste eel, ka 

rahvusvaheliste arengutega. 2017. a korralises evalveerimises ei nähtud ette olulisi muutusi, 

kuivõrd oli teada, et selleks vajalikke muudatusi teadus- ja arendustegevuse korralduse 

seaduses (TAKS) ei oleks võimalik tähtaegselt sisse viia. Seepärast piirduti lisaks evalveerimise 

eesmärkide selgemale määratlemisele5 nelja olulisema suurema muudatusega:  

a) Evalveerimine viidi läbi kuues teadusvaldkonnas OECD Frascati 2015 käsiraamatu 

klassifikaatori alusel; 

b) hindamiskriteeriumide selgem määratlemine rahvusvahelisi arenguid arvestades, sh 

teaduse ühiskondliku mõju rakendamine hindamiskriteeriumina; 

c) institutsionaalse akrediteerimise ja korralise evalveerimise omavahel kooskõlla viimine 

nii, et evalveerimistulemused oleksid sisendiks institutsionaalse akrediteerimise 

raames doktoriõppe hindamisele. Selle muudatuse eesmärgiks oli kaotada ülikoolidele 

teaduse topelthindamine; 

d) TA-asutustele evalveerimise lihtsustamine ETISes eelkogutavate andmete ja 

eeltäidetud taotlusvormi kaudu.  

TAKSis (§ 20, lg 1) on määratletud evalveerimise kolm eesmärki: Evalveerimine on teadus- ja 

arendustegevuse välishindamine, mis viiakse läbi kas  

a) korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse vastava 1) teadus- ja 

arendustegevuse valdkonna taseme hindamiseks või 

b) sihtevalveerimisena 2) teaduspoliitika kujundamiseks ning 3) teadus- ja 

arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks. 

Tulenevalt eesmärgist peaks Eestis evalveerimistulemusi kasutama: 

➢ § 13. Teadus- ja arendustegevuse riiklik korraldamine ministeeriumides 

 
4 2013 Eesti Kunstiakadeemia, mis oli 2010. a loodusteaduste ja tehnika valdkonnas saanud negatiivse 
evalveerimistulemuse, ning 2015 Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS ja OÜ Tervisliku Piima 
Biotehnoloogiate Arenduskeskus. 
5 Lisaks haridus- ja teadusministri määruses sätestatud üldisele eesmärgile täpsustati TA-asutustele ja hindajatele 
eesmärkidena  

a) hinnata TA-asutuses teadus- ja arendustegevust aspektides, mis näitavad, kas asutus suudab hinnatavas 

TA-valdkonnas tagada TA-tegevuse jätkusuutlikkuse ja rahvusvahelises võrdluses konkurentsivõimelise 

taseme, sh ülikoolides doktoriõppe läbiviimiseks. Hindamistulemusi võetakse arvesse 

baasfinantseerimisel ning doktoriõppe läbiviimise õiguse andmisel;  

b) anda teavet teadlaskonnale, TA-asutuste juhtkondadele, TA-tegevust rahastavatele organisatsioonidele, 

teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundajatele ning ühiskonnale Eesti TA-tegevuse teadusliku taseme, 

jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku mõju kohta; 

c) anda sisendit teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamisele, TA-valdkondade edasisele 

arendamisele, TA-asutuste arengusuundade fookustamisele ning vajalike muudatuste elluviimisele. 

https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/varasemad-evalveerimised/korraline-evalveerimine-2013/
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/varasemad-evalveerimised/korraline-evalveerimine-2015/
file://///riik.sise/yld/etag$/6%20UTO/Evalveerimine/2017/Teaduse%20kvaliteedi%20hindamine%20rahvusvahelises%20võrdluses_2016.docx
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/korraline-evalveerimine-2017/
https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Details/ac88df15-7410-4edb-807b-4766f6702074
https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Details/ac88df15-7410-4edb-807b-4766f6702074
https://www.riigiteataja.ee/akt/834781?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112016003?leiaKehtiv
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(1) Kõigi ministeeriumide ülesanded teadus- ja arendustegevuse valdkonnas on: 

1) oma valitsemisalale tarviliku teadus- ja arendustegevuse ning selle finantseerimise 

korraldamine, arvestades evalveerimiste tulemusi ning nendega kaasnevaid 

hinnanguid ja soovitusi; 

➢ § 131. Teaduspoliitika komisjon 

Teaduspoliitika komisjon on valdkonna eest vastutava ministri nõuandev organ, kes: 

4) teeb, tulenevalt evalveerimise tulemustest, ettepanekuid riigi teadus- ja 

arendusasutuste moodustamise, nende ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise 

ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja 

arendusasutuste direktorite nimetamise kohta; 

➢ § 17. Riiklikud teadus- ja arendusprogrammid 

(4) Riikliku teadus- ja arendusprogrammi koostamise, juhtimise, täitmise ja aruandluse 

korraldamisel võtab juhtministeerium arvesse evalveerimiste, akrediteerimiste ja 

teiste uuringute otsuseid, järeldusi ja soovitusi. 

➢ § 202. Sihtevalveerimine 

(1) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus korraldada omal algatusel või teiste 

ministeeriumide ettepanekul sihtevalveerimisi teadus- ja arendustegevust suunavate 

valdkonna arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete 

ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja 

analüüsimiseks. 

2017. a evalveerimisega jäid üldjoontes rahule nii TA-asutused kui evalveerijad. Viimased tõid 

mh negatiivsena välja eneseanalüüsiraportite liigse detailsusastme, mahukuse ja kirjeldava 

iseloomu (analüüsi asemel) ning ebamõistlikuna asjaolu, et hinnatakse samas kategoorias nii 

väikest eraõiguslikku TA-ettevõtet kui suurt avalik-õiguslikku ülikooli. TA-asutustest mitmed 

leidsid mh, et evalveerimine senisel kujul on oma aja ära elanud ning et seda tehakse Eestis 

näiliselt pigem rutiinsest harjumusest kui reaalse vajaduse pärast.  

Pärast seda on korraline evalveerimine toimunud veel üksikutele asutustele 2019 (Kaitseväe 

Akadeemia), 2020 (Icosagen Cell Factory OÜ) ning 2021 (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 

metroloogia keskasutus AS Metrosert).  

2024. a korralise evalveerimise ettevalmistamine ongi selle poolest eriline, et paralleelselt 

toimub ka uue TAKSi tervikteksti koostamine, mille väljatöötamiskavatsuses on kirjeldatud 

mitmed olulised muutused, mis otseselt või kaudselt mõjutavad evalveerimist või mida peaks 

evalveerimine mõjutama (eelkõige TA-asutuste staatus ja TA rahastamine), mistõttu on vaja 

tagada mõlema protsessi kooskõla. Kui uus TAKS eeldatavasti 2022. a lõpus jõustub, siis oleks 

hilja alles pärast jõustumist hakata 2024. a evalveerimist kavandama. Teisest küljest on TAKSis 

evalveerimise sätete uuendamiseks oluline saada/anda sisendit evalveerimise eesmärkide ja 

olulisemate raamtingimuste sätestamiseks.  

 
Käesoleva analüüsi eesmärk ei ole koondada eri riikide evalveerimise detailseid kirjeldusi, vaid 

anda ülevaade olulisematest rahvusvahelistest arengutest ja levinumatest tavadest ning 

markeerida olulisemad küsimused, mille vastustest lähtuvalt saab hakata kujundama Eesti 

file://///riik.sise/yld/etag$/3%20ANALÜÜS/evalveerimine/KEV2017/Tagasiside/Asutuste%20tagasiside%20uuringu%20vastused/KEV%20asutuste%20tagasiside%20vastused_19122017.xlsx
file://///riik.sise/yld/etag$/3%20ANALÜÜS/evalveerimine/KEV2017/Tagasiside/KEV%202017%20tagasiside%20(eksperdid)
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/korraline-evalveerimine-2019/
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/korraline-evalveerimine-2020/
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/korraline-evalveerimine-2021/
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teaduse evalveerimise raamtingimusi (vt allpool võtmeküsimused ja soovitused). Ülevaates 

kasutatud allikate loetelu põhjal on vajadusel/soovi korral võimalik hiljem detailide tasandil 

infot täpsustada.  
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Teaduse evalveerimisest üldiselt  
 
Teaduse evalveerimise mõiste on rahvusvaheliselt üsna sarnane, kuivõrd sõna evalveerima (nt 

ingl evaluate; pr évaluer; eesti k evalveerima = hindama, väärtust määrama) või selle vasted 

(nt rootsi Forskning(skvalitets)utvärdering saksa Forschungsevaluierung, 

Forschungsbewertung; ingl ka assessment jne) on eri keeltes sama tähendusega.  

Teaduse evalveerimise peamine funktsioon on: 

a) saada infot teaduse kvaliteedi seiramiseks ja võrdlemiseks (monitoring, 

benchmarking), sh seniste meetmete tõhususe/mõju hindamiseks ja strateegiliseks 

juhtimiseks nii ülikoolide/teadusasutuste siseselt kui väliselt (supporting strategic 

development) nagu nt Hollandis, Norras, Soomes ja Saksamaal. Sellisel juhul on 

evalveerimisel kujundava hindamise (formative assessment) roll ja seda võidakse läbi 

viia nii ex ante kui ex post perspektiivist. 

b) saada infot teaduse kvaliteedi kohta rahastusotsuste tegemiseks (quality-

based/performance-based resource allocation) nagu enamikes riikides. Sellisel juhul on 

evalveerimisel kokkuvõtva hindamise (summative assessment) roll ja viiakse läbi ex 

post perspektiivist. 

Mõlemal juhul on eesmärgiks tõsta teaduse kvaliteeti (quality of research) ning uuema 

suundumusena lisaks sellele suunata teadust rohkem (otsesemalt) teenima ühiskonna 

vajadusi (benefit to society).  

Mõlemal juhul võivad evalveerimise huvipooled ehk tulemuste kasutajad olla 

➢ TA-asutused (sh eraõiguslikud) ise (a-funktsiooni puhul nt juhtimisotsuste tegemiseks, 

strateegiate koostamiseks, personalipoliitika kujundamiseks, mainekujunduseks, 

koostöö arendamiseks ja usaldusväärsete koostööpartnerite leidmiseks; b-variandi 

puhul nt asutuse eelarvepoliitika kujundamiseks ja asutusesiseste rahastusotsuste 

tegemiseks); 

➢ ministeeriumid ja rahastavad asutused (sh ettevõtted) (a-variandi puhul nt 

teaduspoliitikate ja strateegiate või rahastusinstrumentide kujundamiseks, b-variandi 

puhul nt baasfinantseerimise arvutamiseks, tulemuslepingute sõlmimiseks, ligipääsu 

andmiseks rahastusinstrumentidele jm rahastusotsuste tegemiseks); 

Teaduse evalveerimine on enamikes riikides seotud teaduse tulemuspõhise rahastamisega 

(performance-based research funding, PBRF) (Jonkers ja Zacharewicz 2016),6 ent selle mõju 

kõrgkoolide rahastamisele on enamasti väike, kuivõrd kõrgkoolide rahastamine toimub 

üldjuhul nn tulemuslepingute alusel, milles teadusnäitajad moodustavad vaid ühe osa. Näiteks 

Norras on teaduse evalveerimisel eelkõige informeeriv ja arendav roll. Kõrgkoolide rahastus 

kujuneb evalveerimisest sõltumatult näitajatepõhiselt, ning selles on ainsaks teaduse 

tulemuspõhiseks kvantitatiivseks näitajaks Norra bibliomeetriaindikaator, mis mõjutab 

 
6 Seepärast on ka enamus evalveerimise alaseid käsitlusi keskendunud pigem tulemuspõhise rahastamise 

(performance-based research funding) küsimustele, mitte niivõrd otseselt evalveerimisele ja nende vahele on 
raske piiri tõmmata.  
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rahastust minimaalsel määral (ca 2% kõrgkoolide baasfinantseerimisest) (Jonkers ja 

Zacharewicz 2016, Sivertsen 2020). Soomes on ülikoolidel kohustus läbida regulaarsed 

kõrghariduse välishindamised (nii ülikoolidele tervikuna kui ka eraldi temaatilised 

hindamised), mis sisaldavad ka teaduse evalveerimise osa, ent nendel hindamistel on eelkõige 

strateegilise juhtimise toetamise ning kvaliteedikindlustamise eesmärk (Finnish Higher 

Education Evaluation Centre). Kõrgkoolide baasrahastamine toimub Soomes 

näitajatepõhiselt, kusjuures teadusnäitajatel oluliselt suurem osakaal kui nt Norras, 

moodustades alates 2021 ülikoolide puhul 34% ning rakenduskõrgkoolide puhul 19% (2017–

2020 kehtinud mudelis oli see vastavalt 33% ja 15%)7. 

Teaduse evalveerimise ja/või teaduse tulemuspõhise rahastamise aluseks võivad olla  

a) kvantitatiivsed näitajad (metrics-based, indicator-based),  

b) kvalitatiivsed hinnangud (peer review-based) või  

c) kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad kombineeritult (informed peer-review, 

metrics-based peer-review). 

Milliseid näitajaid kasutatakse teaduse evalveerimise puhul, sõltub mh sellest, kas 

evalveerimisel on seos tulemuspõhise rahastamisega või mitte. Üldjoontes võib öelda, et 

riikides, kus rakendatakse teaduse tulemuspõhist rahastamist, on evalveerimisel suurem 

kvantitatiivsete näitajate osakaal (v.a vähestes riikides nagu nt Suurbritannias ja Itaalias, kus 

rahastamise aluseks on kvalitatiivsed hinnagud); kui teaduse evalveerimisel on suunav ja 

toetav roll, siis rakendatakse pigem kvalitatiivset hindamist (vt ülevaatlik tabel Jonkers ja 

Zacharewicz 2016, lk 21).  

 

Millised kvantitatiivsed näitajad evalveerimise ja/või teaduse tulemuspõhise rahastamise 

aluseks on, võivad erineda sõltuvalt evalveerimise funktsioonist, ent üldjoontes on need 

enamikes riikides siiski suhteliselt sarnased lihtsasti kogutavad ja mõõdetavad sisend- või 

väljundnäitajad (input, output). Kuna teadusliku mõju (scientific impact) ja ühiskondliku 

mõju/olulisuse (societal impact/relevance/value) näitajad on raskemini kogutavamad ja 

mõõdetavamad, kasutatakse neid valdavalt ainult kvalitatiivsete hinnangute osana. Hea 

ülevaade teaduse tulemuspõhise rahastamise arvutamisel (nagu eelpool selgitatud, on 

käsitletakse evalveerimist ja rahastamist sageli koos) levinumatest kvantitatiivsetest 

näitajatest on toodud ülevaatliku tabelina Euroopa Komisjoni jaoks koostatud poliitikaraportis 

(Jonkers ja Zacharewicz 2016, lk 21).  

Teaduse evalveerimine võib olla korraldatud  

a) tsentraliseeritult, st kohustuslikus korras selleks volitatud asutus(t)e poolt (nt 

Suurbritannias, Soomes, Eestis) või 

 
7 Kõrgkoolide nn tulemusnäitajate põhise baasfinantseerimise puhul tuleb silmas pidada, et paljudes riikides ei 
ole see ainuke riigipoolne rahastuskomponent, vaid et lisaks näitajatele on rahastuslepingute aluseks ka 
kõrgkoolide strateegiad, tulemuskokkulepped, riigipoolsed nn tellimusülesanded jmt nagu nt ka Soomes. 

https://karvi.fi/en/higher-education/
https://karvi.fi/en/fineec/
https://karvi.fi/en/fineec/
https://minedu.fi/documents/1410845/4392480/UNI_core_funding_2021.pdf/a9a65de5-bd76-e4ff-ea94-9b318af2f1bc/UNI_core_funding_2021.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4392480/UAS_core_funding_2021.pdf/1c765778-348f-da42-f0bb-63ec0945adf0/UAS_core_funding_2021.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4392480/Universities_funding_2017.pdf/abc0974d-b8d5-4486-a12a-aa141d54b66f/Universities_funding_2017.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/4392480/UAS_funding_2017.pdf/070f8c08-ec18-4227-8436-d4e9f96037b9/UAS_funding_2017.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101043
https://www.ref.ac.uk/
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090558.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/834781?leiaKehtiv
https://minedu.fi/en/steering-financing-and-agreements
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b) detsentraliseeritult, st evalveerimist võivad teadusasutused ise läbi viia või tellida 

vastava riigi selleks volitatud asutuselt (nt Saksamaal) 8.  

Evalveerimist võidakse läbi viia eri tasandil (indiviidi, üksuse, asutuse, regiooni, riigi, eriala, 

teadussuuna või valdkonna tasand).9 

Evalveerimise periood on üldiselt vahemikus 5–7 aastat. Sõltuvalt funktsioonist võib see 

toimuda kõigis teadusvaldkondades korraga nn voorupõhiselt (nt Suurbritannias ja Eestis) või 

valdkondade kaupa mitme aasta jooksul või vastavalt vajadusele (nt Norras, Saksamaal, 

Soomes). 

Tulenevalt evalveerimise seosest rahastamisega käsitletakse paljudes artiklites muidugi ka 

evalveerimise kuluefektiivsuse küsimust. Üldiselt leitakse, sh isegi Suurbritannia REF (Research 

Excellence Framework) kui hinnanguliselt kõige ressursimahukama kasutusel oleva 

evalveerimismudeli puhul, et teaduse evalveerimise kulu-tulu suhe (otseselt jagatava raha 

hulga ja rahastusotsuste aluseks oleva kvaliteedihindamise kulu suhe ning kaudselt 

hindamisest saadav lisandväärtus strateegiliseks juhtimiseks ning kvaliteedi tõstmiseks) on 

positiivne, ning et rahastusotsuste alusena on see kindlasti kuluefektiivsem kui samal 

põhimõttel toimuv granditaotluste hindamine (vt nt Swedish Research Council 2015; Thomas 

jt 2020).  

Nagu eelnevast näha, on teaduse evalveerimise funktsioonis, korralduses, 

hindamiskriteeriumides jne tunnuseid, mille alusel on eri riikide nn evalveerimismudeleid 

võimalik rühmitada. Siiski torkab silma kaks aspekti, mis on omased kõigi vaadeldud riikide 

evalveerimisele :  

a) Teaduse evalveerimine on pidevas muutumises, st iga järgneva evalveerimisega 

püütakse leida paremaid, sobivamaid viise ja meetodeid ehk üheski riigis ei ole üht 

pikalt kehtivat ja üldist rahulolu ja heakskiitu pälvivat teaduse evalveerimise tava (kui 

ehk Suurbritannia mööndustega välja arvata).  

b) Riiklikult on reguleeritud enamasti vaid riigieelarvest rahastatavate ülikoolide, 

mõningatel juhtudel ka riigieelarvest rahastatavate teiste TA-asutuste evalveerimine. 

Eraõiguslike ülikoolide evalveerimine on seotud neile õppe läbiviimise õiguse 

andmisega. Eraõiguslike TA-asutuste evalveerimine ei ole riiklikult ette nähtud ega 

korraldatud ning toimub asutuste eneste initsiatiivil ning on (erinevalt Eestist)  

asutustele ainult strateegilise juhtimise ja mainekujunduse abivahendiks.  

Eesti torkab teiste riikidega võrreldes silma mitmes mõttes erandlikuna:  

1. Eestis toimub teaduse evalveerimine eriti põhjaliku nn kombineeritud (indikaatorite ja 

eksperthinnangu põhise (informed peer review)) mudeli järgi; tulemustel on TAKSi 

kohaselt küll ainult informeeriv funktsioon. Tegelikkuses mõjutab see siiski TA-

asutuste rahastamist (ligipääs baasfinantseerimisele ja riiklikele uurimistoetustele, 

 
8 Ka detsentraliseeritud korralduse puhul on siiski olemas asutus, kes on selleks volitatud ja kellelt evalveerimist 
üldjuhul ka tellitakse, nagu nt Saksamaal Wissenschaftsrat,  
9 Kuna kõige levinum paistab olevat siiski teadussuuna ja -valdkonna tasand ning see on kasutusel ka Eestis, siis 
on see tasand ka käesoleva ülevaate fookuses.  

https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/__6.html
https://www.ref.ac.uk/
https://www.etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine/
https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Evaluation/evaluation_node.html
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TAKS, § 2 p 8; §3, lg 2). Samas ei sõltu evalveerimisest rahastuse maht, sest seda 

arvutatakse iga-aastaselt baasfinantseerimise määramisel näitajate põhiselt, kusjuures 

evalveerimisel kogutud näitajad ega antud hinnangud arvesse ei lähe. Rahastusele 

ligipääsuks vajaliku teadusliku baastaseme väljaselgitamiseks kasutatakse paljudes 

riikides siiski teisi, kvalitatiivsest evalveerimisest oluliselt lihtsamaid ja vähem ressurssi 

nõudvaid meetodeid (vt nt Norra Teadusagentuur ja Suurbritannia UKRI grantide 

taotlemiseks; Austraalias selleks volitatud asutused TA-asutustele 

maksusoodustustele kvalifitseerumiseks jmt). 

 

2. Eestis evalveeritakse valdkondlikku TA-tegevust ülikoolides ja teistes TA-asutustes 

samadel alustel. Enamikes riikides on ülikoolide (teadus)kvaliteedi hindamine 

reguleeritud siiski eraldiseisvana nt kõrgkoolide/ülikoolide tegevust reguleerivate 

seaduste kaudu. Ühest küljest on ülikoolide tegevus õppeasutustena küll rohkem 

reguleeritud, ent teisest küljest on neile tagatud ka suur autonoomia oma 

juhtimisprotsesside kujundamisel. Saksamaal on näiteks küll föderaaltasandi 

kõrgkooliseaduses (mis on kohustuslikuks raamistikuks liidumaade vastavatele 

seadustele) sätestatud ülikoolidele teadus- ja õppetöö ning teadusliku järelkasvu 

koolitamise alase enesehindamise (evalveerimise) kohustus, ent mitte detailides, 

kuidas nad peavad seda tegema. Ülikooliväliste TA-asutuste (teaduse) kvaliteedi 

hindamine toimub üldjuhul asutuste endi või nende pidajate (nt Saksamaal vastava 

liidumaa) initsiatiivil. TA-asutuste jaoks on evalveerimisel siiski vaid asutusesiseste 

strateegiate kujundamise ning partnerite ja klientide jaoks usaldusväärsuse ja maine 

tagamise funktsioon, mida TA-asutused võtavad väga tõsiselt (vt nt Saksamaal Max-

Plancki Selts, Suurbritannias CEFAS jt).  

 

3. Eestis saavad evalveerimise kaudu ligipääsu riiklikule teaduse baasfinantseerimisele ka 

eraõiguslikud TA-asutused, mille kohta üheski selles analüüsis vaadeldud riigis 

paralleeli ei õnnestunud leida. Ehkki TA-asutuste juriidiline staatus on eri riikides erinev 

ja nende TA-asutuste juriidiline staatus Eesti kontekstis raskesti defineeritav (nt 

sihtasutuste puhul), on siiski ilmne, et vähemalt eraõiguslikel kasumitaotlusega 

ettevõtetel selline evalveerimise alusel baasrahastusele ligipääs puudub. Pigem on 

tugevamates teadusriikides vastupidine tava, st eraõiguslikud kasumitaotlusega 

ettevõtted (kaas)rahastavad lisaks endi TA-tegevusele mh ka avalik-õiguslike TA-

asutuste tegevust (nt Saksamaal) või suurem osa TA-tegevusest tehaksegi ettevõtetes, 

mida riik võib ka eri instrumentide kaudu toetada (nt Norras).  

 

Värskeim teaduse evalveerimise alaste käsitluste ülevaade ilmus ajakirjas „Research 

Evaluation“ 2020. aastal (Thomas jt 2020). Ülevaates keskendutakse avalikest vahenditest 

rahastatud TA-asutuste tulemuspõhist evalveerimist (performance-based research 

assessment, PREA) käsitlevatele artiklitele perioodil 1968–2018 (kokku 354 käsitlust 37 riigi, 

sh Eesti kohta). Temaatiliselt jagatakse need käsitlused viieks: 1) kohaliku süsteemi 

kirjeldused; 2) rahvusvahelised võrdlused; 3) evalveerimise aluspõhimõtted; 4) evalveerimise 

metoodika ning 5) evalveerimise mõju teadussüsteemile. Huvitav on seejuures asjaolu, et 

https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/who-can-apply-for-funding/research-organisations/approved-research-organisations/
https://www.ukri.org/apply-for-funding/before-you-apply/check-if-you-are-eligible-for-research-and-innovation-funding/apply-to-become-an-eligible-organisation/#contents-list
https://www.ato.gov.au/Non-profit/Getting-started/In-detail/Types-of-DGRs/Guidelines-for-approved-research-institute-applicants/?page=2#Approving_authority
https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/BJNR001850976.html
https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Evaluation/Forschungseinrichtungen/forschungseinrichtungen_node.html
https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Evaluation/Forschungseinrichtungen/forschungseinrichtungen_node.html
https://www.mpg.de/13937966/evaluation-2019.pdf
https://www.mpg.de/13937966/evaluation-2019.pdf
https://www.cefas.co.uk/about-us/policies-plans-reports-and-quality/quality/
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-organisations/companies.html
https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-funding/who-can-apply-for-funding/research-organisations/approved-research-organisations/
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arvuliselt on kõige rohkem artikleid 1., 2. ja 4. teemal, ent kõige vähem tähelepanu on pälvinud 

3. teema (aluspõhimõtted). Autorid tõdevad, et evalveerimise metoodika alastes artiklites on 

peamine arutelukoht, kas evalveerimine peaks olema kvantitatiivne, kvalitatiivne või 

kombineeritud. Selles teemaplokis sisalduvad ka arutelud, kas ja kuidas saaksid evalveerimist 

kasutada teaduspoliitika kujundajad ja/või ülikoolide juhtkonnad konkreetsetes 

(alam)valdkondades teadustegevuse tugevdamiseks või mingi kindla suunitlusega teadustöö 

(alusuuringud, läbimurded, rakendusuuringud jmt) toetamiseks. Evalveerimise mõju (5. 

teema) nähakse artiklites valdavalt negatiivselt (ülikoolide autonoomia ja vaba teaduse 

piiramine, teadustulemuste ilustamine jmt), mis aga ei ole ilmselt evalveerimise kui sellise 

probleem, vaid kajastab laiemalt teaduse muutunud rolli ühiskonnas ja ootusi teadusele, mis 

väljenduvad mh evalveerimise muutunud fookuses (ühiskondliku mõju kriteeriumi 

lisandumine). Autorid märgivad ka ära, et evalveerimise mõju käsitlustes on enamasti 

esindatud autori/teadlase isiklik vaade ja puudub süsteemne andmetele/uuringutele põhinev 

analüüs.  

Sõltumata teemast ja vaatamata teadlaste poolsele negatiivsele tunnetusele, on autorite 

hinnangul analüüsitud artiklites valdav seisukoht, et evalveerimine „on tulnud selleks, et 

jääda“, kuna see 

➢ võimaldab valitsustel (paremini) kaardistada, prioriseerida ja ära kasutada 

teadussuundi ja teadlaste võimekust; 

➢ on üldiselt aktsepteeritud vahend (osaliseks) rahaliste vahendite 

(baasfinantseerimine, infrastruktuuritoetused, investeeringud jmt) jaotamiseks.  

➢ on nii poliitikakujundajatele kui ülikoolidele hea alus strateegiate 

koostamiseks/ülevaatamiseks.  

Tõdetakse, et eelkõige mõjutab evalveerimine teadust ülikoolide juhtimise ja ülikoolide sisese 

rahajaotuse kaudu, mille negatiivseks tulemuseks on lühikeste madala riskiga 

uurimisprojektide eelisarendamine pikaajalise kõrge riskiga teadustöö ees. 

Kokkuvõtvalt võib kirjanduse analüüsi põhjal esiteks jätkuvalt väita, et ei eksisteeri 

evalveerimise nn standardit või parimat praktikat, mis oleks parim, õige ja/või üldiselt sobiv. 

Teiseks ilmneb kirjanduse analüüsist (otseselt või kaudselt väljendatuna) üksmeel selles, et 

teaduse kvaliteeti ei saa hinnata ainult näitajate põhjal, vaid et näitajatele lisaks on vajalik 

ekspertide kvalitatiivne hinnang. Selle seisukoha mõjukaim põhjendus ja selgitus, millele 

käsitlustes tuginetakse, on Suurbritannia REF 2014 järel koostatud analüüs (Wilsdon jt 2015). 

See on ka Leideni manifesti (2015) esimene põhimõte: „Kvantitatiivne hindamine peab 

toetama kvalitatiivset eksperthinnangut“. Sivertseni (2020) hinnangul võikski seda käsitleda 

teaduse evalveerimise rahvusvahelise parima tavana. 

Eri riikide evalveerimismudelite analüüsi, milles mh võrreldakse nii evalveerimise aluseid, 

funktsioone kui ka evalveerimistulemuste rakendamise detaile nagu nt kvaliteedi-

/tulemuspõhise rahajaotuse aluseid ja osakaale, on koostanud Rootsi Teadusagentuur oma 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/02/Leideni-manifest.pdf
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ettepanekus Rootsis evalveerimise ja tulemusrahastamise seostamiseks (Swedish Research 

Council 2015).10 

Värskeimad teaduse tulemuspõhise rahastamise mudelite ülevaated on Euroopa Komisjoni 

jaoks koostatud poliitikaraport 35 riigi (sh Eesti11) kohta (Jonkers ja Zacharewicz 2016) ning 

Euroopa komisjoni vastastikuse õppimise meetme (Mutual Learning Exercise, MLE) kokkuvõte 

14 riigi (sh Eesti) kohta (MLE 2018). Mõlemas ülevaates on toodud ka väga konkreetsed 

soovitused tulemuspõhise teadusrahastuse kujundamiseks, millest Eestis tuleks kindlasti 

lähtuda sõltumata sellest, millises suunas teaduse evalveerimist ja teaduse tulemuspõhist 

rahastamist muudetakse.  

Eelnimetatud ülevaated on väga põhjalikud ning ei vaja käesolevas analüüsis kordamist ega 

refereerimist. Selle asemel on järgnevalt välja toodud need aspektid, probleemid ja küsimused 

ja soovitused, millest tuleks lähtuda 2021. a Eestis evalveerimise funktsiooni ja korralduse 

ülevaatamisel.  

 

  

 
10 Seda ettepanekut siiski heaks ei kiidetud, mh ülikoolide suure vastuseisu tõttu. Rootsis on nüüd valmistatud 
ette uus mudel, vt https://www.vr.se/english/just-now/news/news-archive/2021-06-01-new-model-for-quality-
based-resource-allocation.html.  
11 Eesti puhul on see ülevaade siiski juba osaliselt vananenud, kuivõrd selles ei kajastu 2016. a 
„Baasfinantseerimise ja uurimistoetuste uue kontseptsiooni“ järgsed muudatused TA-rahastamises nagu nt 
uurimistoetuste ja baasfinantseerimise proportsioonid, institutsionaalsete uurimistoetuste lõppemine jm.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea777219-79b8-11e8-ac6a-01aa75ed71a1
https://www.vr.se/english/just-now/news/news-archive/2021-06-01-new-model-for-quality-based-resource-allocation.html
https://www.vr.se/english/just-now/news/news-archive/2021-06-01-new-model-for-quality-based-resource-allocation.html
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Võtmeküsimused Eesti jaoks 
 
Kuivõrd on ilmne, et teaduse (osaline) tulemuspõhine rahastamine mõjutab teadustegevuse 

kvaliteeti (Jonkers ja Zacharwicz 2016), rakendab enamus riike ühel või teisel moel teaduse 

tulemuspõhist rahastamist. Ka Eesti kuulub tulemuspõhise teadusrahastussüsteemiga riikide 

hulka. Ent erinevalt teistest riikidest, kus evalveerimise ja tulemusrahastamise seosed on 

enamasti selgelt määratletud, on Eestis evalveerimisega seotud mitmeid küsitavusi ja 

kitsaskohti, mh järgmised: 

➢ Teaduse korralise evalveerimise eesmärgina on TAKSis sätestatud „teadus- ja 

arendustegevuse valdkonna taseme hindamine“. Hindamist viiakse läbi väga 

põhjalikult (näitajate ja eksperdihinnangu kombinatsioon) vastavalt rahvusvahelistele 

parimatele tavadele, ent selle tulemuste mõju on piiratud. Evalveerimistulemused 

tagavad Eestis ligipääsu asutuste (tulemuspõhisele) baasfinantseerimisele ning 

mitmetele konkurentsipõhistele rahastusinstrumentidele (nt ETAg-i grandid), ent ei 

mõjuta ühegi rahastusinstrumendi kaudu finantseerimise mahtu. Vastavalt 

Kõrgharidusseadusele annab vähemalt ühes teadusvaldkonnas positiivne 

evalveerimistulemus kõrgkoolile selles valdkonnas doktoriõppe läbiviimise õiguse, 

ülikooli staatuse omandamiseks/säilitamiseks on vajalik positiivne tulemus rohkem 

kui ühes teadusvaldkonnas. Seega ei ole evalveerimisel kasutatav eristav 

hindamisskaala ja tulemuste kasutamine mitteeristaval hindamisskaalal (jah/ei) 

omavahel kooskõlas. 

➢ On küsitav, kas strateegiliste otsuste tegemiseks vajalik evalveerimine ja TA-asutuste 

riigipoolse rahastuse riskide maandamise eesmärgil baastaseme väljaselgitamiseks 

vajalik evalveerimine on mõistlik korraldada samadel alustel. Kui esimese puhul on 

asjakohane mahukam kvalitatiivne TA-asutuste sise- ja välishindamine, siis teise puhul 

piisaks  kvantitatiivsest näitajatepõhisest andmestikust, mida saab väikse 

ressursikuluga koguda olemasolevatest andmebaasidest (nt ETIS, Maksu- ja Tolliamet, 

Statistikaamet) sarnastelt baasfinantseerimise arvutamise põhimõttele. 

➢ Teaduse korraline evalveerimine toimub kõigis teadusvaldkondades kõikide seda 

taotlenud asutuste puhul samadel alustel, samade hindamiskriteeriumide järgi ja 

samas mahus, sõltumata asutuse suurusest (nt nii Tartu ÜlikooÜ kui ka Protobios OÜ), 

ülesannetest (nii teadusele kõrghariduse ja nn ühiskonna teenimise ülesannetega 

ülikoolid kui ka ainult teaduslikule uurimistööle spetsialiseerunud teadusasutused), 

fookusest (nt kõiki teadusvaldkondi hõlmav Tartu Ülikool kui ka ühele 

teadusvaldkonnale spetsialiseerunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), õiguslikust 

staatusest (nii riigi, avalik-õiguslik kui ka eraõiguslik) ja muudest kohustuslikest 

hindamistest (ülikoolid ja teised teadusasutused, vt ülejärgmine punkt). Ühest küljest 

on selline valdkonna keskne samadel alustel hindamine õigustatud valdkonnasisese 

võrreldavuse ja objektiivsusega. Kuivõrd aga evalveerimise eesmärgiks ei olegi TA-

asutuste omavaheline võrdlemine ega pingereastamine, vaid hinnangu andmine 

konkreetses asutuses konkreetses valdkonnas viljeldava teadustöö tasemele, on 

küsitav, kas samadel alustel n-ö ühes voorus kõigi asutuste eripärasid saab arvesse 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012?leiaKehtiv
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2021/01/2021.-a-korralise-evalveerimise-hindamisjuhend.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2021/01/2021.-a-korralise-evalveerimise-hindamisjuhend.pdf
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võtta ning igale asutusele põhjalikku konstruktiivset tagasisidet anda. Nii TA-asutuste 

kui evalveerijate tagasiside põhjal on see keeruline. 

➢ Kõigi asutuste ja valdkondade samadel alustel käsitlemine on aga veelgi suurem 

probleem baasfinantseerimise näitajatepõhisel arvutamisel, kus ei suurus, 

spetsialiseerumine, „vähem bibliomeetrilised“ teaduse (alam)valdkonnad (nagu nt 

kunstid), asutuse ülesannete ulatus jne ei lähe arvesse. Ühe näitena võib siin tuua 

doktoriõppe lõpetajate indikaatori, mis ülikoolide puhul läheb arvesse nii kõrghariduse 

tulemuslepingutes kui teaduse baasfinantseerimise arvutamisel, ent teised TA-

asutused, kus samuti sageli doktorante juhendatakse või kus doktorandid oma 

uurimistööd (osaliselt) läbi viivad, ei saa sellest komponendist osa.  

➢ Teadust ei evalveerita rakenduskõrgkoolides, kuna neil ei ole teadusasutuste staatust. 

Samas on ka neis toimuv õpe (kõrgharidustasemele kohaselt) suuremal või vähemal 

määral teaduspõhine ning neis tehakse rakendusuuringuid või nende akadeemilised 

töötajad osalevad teiste teadusasutuste teadustöös. Lisaks tehakse enamikes 

ülikoolides ja teistes teadusasutustes rakendusuuringuid, mida võetakse ka 

evalveerimisel ning baasfinantseerimise arvutamisel arvesse. Kuivõrd teadusasutustes 

puudub sageli rakenduskõrgkoolide spetsiifikale vastavate uuringute läbiviimiseks 

vajalik kompetentsus, on rakenduskõrgkoolides tehtavate rakendusuuringute ja 

eksperimentaalarendusprojektide ühiskondlik vajadus ilmne. Kuna neid aga ei 

evalveerita, puudub adekvaatne hinnang nende teaduslikule võimekusele ja tasemele, 

mis peaks olema neile teadusrahastuse eraldamise aluseks.  

➢ Ülikoolidel lasub mitmekordne kvaliteedi hindamise kohustus (õppekavagruppide 

esmahindamine, korraline evalveerimine, institutsionaalne akrediteerimine; lisaks 

vastavalt vajadusele kõrghariduse temaatilised hindamised ja/või sihtevalveerimised), 

mis – vaatamata püüdlustele 2017. a korralise evalveerimise ning institutsionaalse 

akrediteerimise ettevalmistamisel nende hindamiskoormust vähendada – on mitmes 

aspektis dubleeriv ning tundub teiste TA-asutustega võrreldes ebaproportsionaalne. 

➢ Seitsmeaastase intervalliga korraline evalveerimine ja iga-aastane baasfinantseerimise 

mahu arvutamine toimuvad teineteisest sõltumatult ning on käsitletavad 

ebamõistlikult dubleeriva ressursikuluna nii teadusasutustele, haridus- ja 

teadusministeeriumile kui ETAg-ile. Ehkki kummaski hindamises kasutatavad 

kvantitatiivsed näitajad sisuliselt kattuvad (evalveerimine sisaldab siiski rohkem 

näitajaid), kogutakse neid eraldi ja eri metoodikaga ning vastastikku neid arvesse ei 

võeta.   

➢ On ebaselge, mil määral ja kas üldse evalveerimistulemusi kasutatakse asutuste ja/või 

riigi tasandil strateegilisteks juhtimisotsusteks ja plaanideks. Ehkki TAKSi järgi peaksid 

need tulemused olema strateegiliste teaduspoliitiliste otsuste aluseks kõigile 

ministeeriumidele (vt eespool lk 3–4), on tulemuste tegelik arvestamine ja mõjuulatus 

ebaselge. Seega on nii korralise kui sihtevalveerimise kulu-tulu positiivne suhe 

praegusel kujul küsitav. 

Eeltoodud probleemkohtade loetelu (mis kindlasti ei ole lõplik) põhjal on eristatavad 

järgmised olulisemad küsimused:  
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1. Millist funktsiooni teaduse evalveerimine Eestis peaks täitma, sh kes peaks 

evalveerimise tulemustest olema huvitatud ja neid kasutama? 

2. Kas kohustuslik evalveerimine peaks toimuma ainult riigi/avalik-õiguslikes või ka 

eraõiguslikes teadusasutustes? 

3. Kas (ning kui jah, siis miks) on vajalik ülikoolide ja teiste teadusasutuste 

teadustegevuse samadel alustel evalveerimine?  

4. Kas (ning kui jah, siis mil moel) tuleks rakenduskõrgkoolid hõlmata Eesti 

teaduskorralduse, -rahastuse ja teaduse evalveerimise süsteemi?  

5. Kas ollakse valmis suuremateks muutusteks teaduse evalveerimise tulemuste 

mõjuulatuse laiendamises ja/või tulemuspõhise teadusrahastuse asja- ja 

ajakohasemas arvutamises, arvestades (teiste riikide kogemuste põhjal) eeldatavat 

suurt vastuseisu muutustele? 
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Soovitused 
 
Sõltumata sellest, milline oli vastus eelnimetatud küsimustele, oleks rahvusvahelistest 

tavadest, analüüsidest ja üldtunnustatud põhimõtetest tulenevalt mõistlik lähtuda järgmistest 

soovitustest: 

➢ Mingil kujul teaduse kvaliteedi hindamine (evalveerimine) peab toimuma igas 

tänapäevases kõrgelt arenenud ja konkurentsivõimelises teadusriigis, st ka Eestis; 

➢ Teaduse kvaliteeti ei ole õige määratleda ainult kvantitatiivsete näitajate alusel, vaid 

nendele tuleb anda kvalitatiivne eksperdihinnang. Teaduse ühiskondlikku mõju ei saa 

hinnata kvantitatiivselt ehk n-ö valemipõhiselt, st mõju hindamiseks sobib ainult 

eksperdihinnangu meetod; 

➢ Teadusasutuse, sh teadustöö, juhtimist sobivad hindama kõrgharidus- või 

teadusasutuse juhtimiskogemusega isikud. Teadustöö teaduslikku taset ja mõju on 

pädevad hindama teadlased. Teaduse ühiskondlikku olulisust ja mõju peaksid hindama 

ühiskonna eri huvipoolte (teadusasutuste välised) asjatundjad;  

➢ Hindajatena tuleks (eriti väiksemates riikides) kasutada välisriikide eksperte (teaduse 

ühiskondliku mõju puhul peaksid hindajad olema siiski ka vastavast riigist); 

➢ Ka siis, kui evalveerimine on vabatahtlik, on mõistlik määratleda seda läbiviiv asutus, 

kes tagab ühtsed kriteeriumid, standardid ja tulemuste usaldusväärsuse. 
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Näiteid võimalikest mudelitest 
 
Teiste riikide näidete ja Eestiga võrdleva analüüsi põhjal on järgnevalt toodud (praeguse 

olukorraga võrreldes suurema muutuse järjekorras) mõned võimalikud stsenaariumid, milline 

võiks Eestis teaduse evalveerimine tulevikus olla. Stsenaariumid ei ole mõeldud eri 

võimalustega kaasnevate tugevuste ja nõrkuste ilmestamiseks. Need ei ole detailides välja 

töötatud ega selgepiiriliselt teineteisest eristatavad ja loend ei ole lõplik, st võimalikud on 

arvukad nende stsenaariumide vahelised ja paljud teised kombinatsioonid.  

 

Stsenaarium A: „Las jääda nii, kuis oli“ 
 

Suuremaid muutusi teaduse evalveerimise eesmärkides ega korralduses ei tehta. 2024. a 

korraliseks evalveerimiseks tehakse TAKSis ja ministri määruses vaid TA-asutuste ja 

evalveerijate tagasiside põhjal väiksemaid parandusi, sh määratletakse ministeeriumidele 

selgemalt evalveerimistulemuste arvestamise ülesanne; ETAg täpsustab hindamiskriteeriume, 

kohendab ja lihtsustab ETISes evalveerimisvormi ning täiendab hindamiskomisjonide arvu ja 

koosseisu nii, et a) hindamine toimuks suuremates alamvaldkondades (mitte ainult kuues 

suures valdkonnas) ning b) ühiskondliku mõju hindamiseks kaasatakse teadusasutuste välised 

eksperdid. Riskide maandamiseks (nt koroona vm epideemiast tingitud liikumispiirangute 

puhul) nähakse ette ka hindajatele virtuaalsete kohtvisiitide võimalus.  

Säilib vajaduspõhine sihtevalveerimine ja valemipõhine baasfinantseerimise arvutamine. 

 

Stsenaarium B: „Terad ja sõklad“ 
 

Evalveerimine annab asutusele TA-asutuse staatuse (sõltumata sellest, kas tegu on avalik-

õigusliku või eraõigusliku juriidilise isikuga). Ülikoolidel on TA-asutuse staatus automaatselt 

institutsionaalse akrediteerimise (IA) kaudu, kus mh hinnatakse ka teadusprotsesside ja 

personali juhtimist, üliõpilaste, sh doktorantide kui teadusliku järelkasvu õpetamist ning 

ressursside, sh infrastruktuuri piisavust. Teadustulemusi IA käigus ei hinnata, kuivõrd 

ülikoolidel on nende piisav ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tase tagatud a) nõuete 

kaudu akadeemiliste ametikohtade täitjatele ning b) baasfinantseerimise arvutusvalemi 

kaudu. TA-asutuse staatus annab a) avalik-õiguslikele asutustele ligipääsu 

baasfinantseerimisele ja konkurentsipõistele rahastusinstrumentidele ning b) eraõiguslikele 

asutustele ligipääsu riigi sihtfinantseerimisele (nn tellimuslepingutele) ja konkurentsipõhistele 

rahastusinstrumentidele. Rakenduskõrgkoolide teadusvõimekuse ja -taseme evalveerimine ja 

selle tulemuste kasutamine nähakse ette eraldi meetmena. 

Säilib vajaduspõhine sihtevalveerimine ja valemipõhine baasfinantseerimise arvutamine, 

kusjuures baasfinantseerimise arvutamisel eristatakse rahastatavate gruppidena (milles 

olevad asutused konkureerivad tulemuskomponendiga grupisiseselt omavahel) ülikoolid ja 
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teised TA-asutused. Ülikoolide rahastamine toimub kõrghariduse ja teaduse integreeritud 

tulemuslepingute kaudu. 

 

Stsenaarium C: „Digiriik“ 
 

Korralist evalveerimist senisel kujul enam ei toimu. Teaduse evalveerimine toimub kindla 

intervalliga ainult näitajate põhiselt, mis kogutakse andmebaasidest (ETIS, Maksu- ja 

Tolliamet, Statistikaamet jmt). Andmed on aluseks baasfinantseerimise arvutamisel, 

konkurentsipõhistele rahastusinstrumentidele ligipääsutaseme määratlemisel, TA-asutuste 

(valdkondlike) pingeridade moodustamisel, riiklike ülevaadete ja strateegiate koostamisel jne.  

Säilib vajaduspõhine sihtevalveerimine, mida TA-asutused saavad soovi korral ka ise tellida. 

 

Stsenaarium D: „Isetegi“ 
 

Teaduse evalveerimine toimub vaid asutuste omainitsiatiivil. Vastava(te)s seadus(t)es 

määratletakse vaid see, et regulaarne evalveerimine võib olla teatud rahastusinstrumentidele 

ligipääsuks eeldustingimus. Iga TA-d rahstav ministeerium ja asutus, nt ETAg, määratleb ise 

tingimused, millele vastavatel asutustel on ligipääs vastava ministeeriumi/ETAg-i 

rahastusinstrumentidele. Evalveerimist tellinud asutustele töötatakse välja nn 

kvaliteedimärgis, mille saavad omandada nii avalik-õiguslikud kui eraõiguslikud asutused. Riigi 

tasemel seiratakse teaduse tulemuslikkust regulaarselt andmepõhiselt ja koostatakse 

vastavad ülevaated (nt sobiks selleks pisut põhjalikumal kujul praegu ETAg-i poolt 

kolmeaastase intervalliga „Eesti teadus“ või ka ETISe baasil arendatav „Teadussilm“). 

Ülikoolide ja avalik-õiguslike TA-asutuste rahastamine toimub valemi alusel, mis mh sisaldab 

ka teadustulemuste komponenti.  

Säilib vajaduspõhine sihtevalveerimine. 

 

Stsenaarium D: „Fookus“ 
 

Korralist evalveerimist senisel kujul enam ei toimu. Selle rolli võtab üle sihtevalveerimine ehk 

teaduse evalveerimine toimub regulaarstelt teemapõhiselt. Teemad määratletakse kindlaks 

perioodiks evalveerimisplaanis riigi strateegilistest ja/või TA-asutuste vajadustest lähtuvalt ja 

teemaks võib olla mõni teaduse (alam)valdkond nagu nt veterinaaria või kunstid, mõni nn 

horisontaalne aspekt nagu nt interdistsiplinaarsus, sektorite vaheline koostöö, avatud teadus, 

soolõime, teaduseetika, teadustaristu, teadmussiire vmt või ka võimekus ja potentsiaal (nt 

eraõiguslikud TA-asutused, kaitseuuringud, uued tehnoloogiad vmt). Teaduse tulemuslikkuse 

seire ja rahvusvaheline võrdlus toimub andmepõhiselt. Sihtevalveerimise tulemused on 
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aluseks ülikoolide ja TA-asutuste rahastuslepingutes nn sihtkomponendi kokkuleppimisel. 

Baaskomponent kujuneb valemipõhiselt.  
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Kokkuvõte  
 
Teaduse evalveerimine on pidevas muutumises, st üheski riigis ei ole üht pikalt kehtivat ja 

üldist rahulolu ja heakskiitu pälvivat evalveerimise tava. Sellest tulenevalt ei ole võimalik ega 

mõistlik Eesti jaoks määratleda kindlat eeskuju, millest lähtuda, kuivõrd eeskujuks võetud 

mudel võib ülevõtmise ajaks juba olla (mh puuduste tõttu) muutmisel/muutunud (Rootsi 

näide). 

Eestis praegu kasutusel oleva evalveerimise sisu ja korraldus vastab rahvusvahelisele heale 

tavale (kvantitatiivsete näitajate ja kvalitatiivsete hinnangute kombineerimine, välishindajate 

kasutamine, hindamiskriteeriumid jm) ning uuematele suundadele (teaduse ühiskondliku 

mõju hindamine). Samas puudub Eestis teaduse evalveerimisel selge funktsioon ja seos 

tulemuspõhise teadusrahastusega. Praegusel kujul evalveerimise ressursikulu ning tulemuste 

kasutamise ulatus (tulu) ei ole omavahel mõistlikus kooskõlas. 

Esmalt on vaja TAKSi uuendamise käigus määratleda teaduse evalveerimise funktsioon ning 

seos teaduse tulemuspõhise rahastamisega. Alles seejärel saab täpsustada evalveerimise 

üksikasjad, sh soovi korral kas valida välja mõne riigi nn eeskujumudeli või töötada välja Eesti 

jaoks sobivaim evalveerimismudel.  

 

Soovituslik tegevuskava 
 

• Septembris-oktoobris 2021 evalveerimise töörühma moodustamine, kuhu kuuluksid 

lisaks ETAg-i, HTMi, ETA, ENTA ja RN esindajatele ka välishindamise (evalveerimise) ja 

välismaal töötamise kogemusega teadlased, et tagada rahvusvahelise võrreldavuse 

aspekt. Töörühma võiks moodustada haridus- ja teadusministri käskkirjaga, arvestades 

selle töö olulist kaalu ja mõju. 

• Töörühm esitab ettepanekud märtsis-aprillis 2022. 

• Aprillis-mais arutelud TA-asutustega TAKSi muudatuste tervikkontekstis, detailide 

täpsustamine, mõjuanalüüsid. 

• TAKSis evalveerimist puudutavate ja nendega seotud sätete kavandi koostamine 

vastavalt HTMi ajakavale. Vajadusel konsultatsioonid töörühmaga. 

• Pärast TAKSi vastuvõtmist eeldatavasti 2022. a lõpus Riigikogus sõltuvalt sellest, milline 

funktsioon evalveerimisele jääb/lisandub, 2023. a alamaktide (haridus- ja 

teadusministri määruse, ETAg-i ja/või EKKA kordade jmt) muutmine, ETISe arendused, 

teavitustöö. Neid tegevusi on praegu võimatu ette näha, kuivõrd ei ole teada, kas ja 

mis kujul ning funktsiooniga teaduse (korraline) evalveerimine pärast uue TAKSi 

vastuvõtmist toimuma hakkab. 
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