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Sissejuhatus 
Arendusnõuniku ametikoha loomist erialaliitudes toetatakse „Valdkondliku teadus-ja 
arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ tegevuse 7 (edaspidi RITA 7) raames ja selle eesmärk on 
erialaliitude ja nende liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja 
teadlikkuse tõstmine. 
 
Arendusnõunike tööülesannete hulka kuulub: 
- Erialaliidu nõustamine teadus- ja arendustegevust puudutavates küsimustes, sh valdkonna 

ettevõtete TA tegevuse koordineerimine ning sisendi andmine valdkondlike strateegiate 
koostamiseks, koolituste ja seminaride korraldamine, ettevõtete TA vajaduste 
väljaselgitamine, oluliste TA tegevuste kaardistamine ja TA mahukate lahenduste otsimise 
koordineerimine, teavitamine valdkonnas tehtud uuringutest, koostöö arendamine TA 
asutustega; 

- Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh valdkonna esindamine 
rahvusvahelistes TA algatustes (Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU); osalemine 
valdkondade üleste seminaride korraldamisel, valdkonna rahvusvaheliste ja siseriiklike TA 
koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine; 

- Valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate teadlikkuse 
tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ja ettevõtete nõustamine. 

 
Arendusnõuniku ametikoha loomist erialaliitudesse alustati RITA programmi raames 2019. 
aastal, mil konkursi alusel valiti välja 9 liitu. 2020. aastal viidi läbi teine konkursivoor, mille 
tulemusena valiti välja veel 6 liitu. RITA programmi toetuse andmise tingimused näevad ette, et 
programmi vahenditest rahastatakse kuni 85% arendusnõuniku ametikoha kuludest. 
 
Seisuga 31.12.2021 oli arendusnõuniku ametikoht loodud järgmistes erialaliitudes (kokku 15). 
2019. a taotlusvoorus toetati 9 liitu: 
- Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 
- Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda 
- Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit 
- Eesti Elektroonikatööstuse Liit 
- Eesti Masinatööstuse Liit 
- Eesti Puitmajaliit 
- Eesti Arhitektide Liit 
- Eesti Elektritööstuse Liit 
- Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 
2020. a taotlusvoorus toetati 6 liitu: 
- Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit 
- Eesti Meretööstuse Liit 
- Eesti Toiduainetööstuse Liit 
- Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE 
- Eesti Kaitsetööstuse Liit 
- Eesti Tööandjate Keskliit 
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ETAg viis vahemikus 9-24.03.2022 läbi tagasiside küsitluse arendusnõuniku ametikoha 
kasulikkuse ja vajalikku kohta liidu seisukohast. Tulemused aitavad hinnata arendusnõunike 
tegevust ning selle vajalikkust ja tulemuslikkust.  
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Metoodika 
Küsitlus saadeti kõikide erialaliitude, kus on arendusnõuniku ametikoht, tegevjuhtidele või 
juhatuse esimeestele (kokku 15 inimest). Neil oli võimalus delegeerida vastamine inimestele, 
kes vahetult tegutsevad arendusnõuniku töö koordineerimise/korraldamisega. 
 
Küsitlus koosnes neljast temaatilisest plokist: 

- nõustamine; 
- koostöö; 
- uuringud; 
- üldine hinnang ja soovitused. 

Igas plokis paluti hinnata 5-6 väidet ning ploki lõpus oli võimalus anda vaba kommentaar 
käsitletud teema kohta. Vastajatel paluti kuue palli skaalal hinnata, kuivõrd nad esitatud väitega 
nõustuvad. Hinne 1 tähistas valikut „ei ole üldse nõus“ ja hinne 6 tähistas valikut „nõustun 
täielikult“, võimalik oli valida ka vastusevarianti „ei oska hinnata“. Küsitluse lõpus küsiti vabas 
vormis täiendavaid kommentaare-soovitusi. Mitme valikuvariandiga küsimus ja kõik hinnatavad 
küsimused olid vastamiseks kohustuslikud, kõik vabade vastustega küsimused olid täitmiseks 
vabatahtlikud. Küsimustik on leitav lisas 1. 
Hindeid 1, 2, ja 3 käsitletakse raportis kokkuvõtlikult „pigem ei nõustu“. Hindeid 4, 5 ja 6 aga 
vastavalt „pigem nõustun“. Väidete järjestuse aluseks joonistel on hinnete 5 ja 6 esinemise 
sageduse osakaal kõikidest hindelistest vastustest. 
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Kokkuvõte ja järeldused, ettepanekud 
Küsitluse tulemustest selgub, et arendusnõuniku ametikohta peavad kasulikuks ja vajalikuks 
kõik vastanud. Kõige suuremat kasu nähakse arendusnõuniku töös koostöö korraldamisel liidus, 
teiste liitude ja TA asutustega, samuti igapäevase TA alase nõustamise juures ning liidusiseste 
TA alaste tegevuste koordineerimisel. Parendamist vajava valdkonnana toodi välja tuge 
valdkondlikus rahvusvahelises teaduskoostöös osalemises.   
 
Vaatamata sellele, et kõik vastajad pidasid arendusnõuniku ametikohta kasulikuks ja vajalikuks, 
pidasid praktiliselt kõik vastanud küsitavaks liitude võimekust jätkata arendusnõunikega, kui 
nende palgafondi tulevikus ei toetata. 
Sellele esmapilgul vastuolulisele seisukohale võib leida mitu loogilist põhjendust. Esmalt on 
nõunike tegevusaeg olnud lühike, piirdudes aasta-kahega. See aeg on olnud piisav, et liidud 
saaksid nõunike vajadusest aru, ent liidu liikmeteni pole see arusaam veel jõudnud. 
Koroonaviirusest ja Ukraina sõjast räsitud väliskeskkond on nõudnud ettevõtetelt pigem 
keskendumist ellujäämisele kui tegelemist TA temaatikaga. Kolmandaks on liitude võimekus, sh 
rahaline võimekus, tegelda teadus- ja arendustegevuse keskse koordineerimise toetamisega 
veel madal. 
 
Küsitluse tulemuste põhjal võib järeldada, et arendusnõunike tegevuse jätkumine praegusel 
kujul ilma riigipoolse toeta palgakulude katmisel ei ole jätkusuutlik lahendus, kuna valdav 
enamus liitudest ei suuda nõunikke omavahenditest ülal pidada. Toetamise järsk katkestamine 
peale maksimaalselt kaheaastast perioodi viiks valdava enamuse, kui mitte kõigi, 
arendusnõunike töö lõppemiseni. Liitude poolt nähakse nõunike järele selget vajadust ja 
kaaluda võiks nõunike süsteemi ülevaatamist ja vajadusel muutmist. Arvesse peaks võtma ka 
asjaolu, et nt teadusnõunike süsteemi toimima hakkamine võttis oluliselt rohkem aega ja 
praeguseks toimib see hästi. Arendusnõunike puhul saaks arvestada teadusnõunike toetamise 
kogemust, jätkates nende ametikohtade toetamist uuel perioodil ajaliselt vähenevas mahus, 
suurendades perioodi lõpuks oluliselt omafinantseerimise määra. See võib tähendada nõunike 
arvu vähenemist, kuna neid suudaksid toetada tugevamad liidud, mis tooks kaasa ka osalevate 
liitude suurema motivatsiooni nõunikke maksimaalselt ära kasutada. Samuti võiks jätkata 
samadel alustel liitudeüleste ühiste nõunikega sarnaste tegevusvaldkonnaga liitudes, mis 
tähendaks mitmele liidule ühist nõunikku. Võib kaaluda varianti arendusnõunike osalise 
koormusega töötamiseks. Täiendavaks variandiks oleks ka valdkondlike nõunike ametikohtade 
loomine liitudeülestes struktuurides, nt Tööandjate Keskliidu juures.  
 
Senisest enam tuge valdkondlikus rahvusvahelises teaduskoostöös osalemises saaks liitudele / 
arendusnõunikele osutada läbi ETAgi Brüsseli büroo tegevuste parema sihitamise kaudu. 
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Tulemused 
Küsimustik saadeti 15 liidu esindajale, neist täitis küsimustiku 10 isikut, mis teeb osalusmääraks 
67%. Vastajate seas oli 7 tegevjuhti ja 3 juhatuse esimeest. 
 

Nõustamine 
 
Kõikidele nõustamist puudutavatele küsimustele vastati üldjoontes sarnaselt, nendega pigem 
nõustusid kõik vastajad ja nõunike tegevusele selles valdkonnas anti väga kõrged hinnangud. 
Kõige kõrgemalt (5,9) hinnati väidet „Arendusnõunik osaleb liidu TA alastes aruteludes ja 
tegevustes“. Teiste väidete hinded jäid vahemikku 5,6-5,7. 

 

Joonis 1. Vastuste jaotus arendusnõuniku nõustamistegevustega seotud väidetele (n=10). Sulgudes on 
toodud väitele antud keskmine hinne. 

 
Nõustamise kohta esitas kommentaare 4 vastajat: 

- Oleme oma arendusnõunikuga väga rahul. Lisaks on arendusnõunik initsiatiivikas ja 
läheneb ettevõtetele personaalselt, motiveerides ettevõtteid TA tegevustega aina 
rohkem tegelema. On olnud alati igakülgselt abiks nii liidule kui ka liidu liikmetele. 

- Arendusnõunik on osutunud väga vajalikuks ametikohaks ettevõtete innovatsiooni 
julgustamisel, kindlasti oleks vajalik antud toe jätkumine erialaliitudele. 

- TA teemadel on liidus kindlasti vaja eraldi inimest ja praegune korraldus selleks on väga 
sobiv. 

- Info riiklike TA toetusmeetmete kohta on ettevõtete seas  edukalt jagatud, seda nii 
infokirjade kui teavitusürituste kaudu. Ettevõtete seas on läbi viidud kaardistus, mis 
andis hea ülevaate tööstuste ootustest ja TA arenduse suundadest. Ettevõtete TA 
aktiivsust on kindlasti seganud koroonapandeemia ja viimasel kuul ka sanktsioonid ning 
tarneahela probleemid. 
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Olen saanud arendusnõunikult vajalikku tuge ja
nõustamist TA küsimustes (5,6)

Arendusnõunikul on hea ülevaade valdkonna TA
võimaluste kohta (5,6)

Arendusnõunik jagab olulist TA alast infot liidus ja liikmete
seas (5,6)

Arendusnõunik osaleb liidu TA alastes aruteludes ja
tegevustes (5,9)

Liidus ja liikmete seas on olemas teadlikkus
arendusnõuniku ametikoha olemasolu ja tema tegevuste…

Nõustamine: hinnangud skaalal 1-6:

1 - Ei ole üldse nõus 2 3 4 5 6 - Nõustun täielikult Ei oska hinnata
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Koostöö 

 
Koostöö teemaplokis küsiti koostöö ja tegevuste koordineerimise kohta erinevate partneritega 
ja siin hinnati arendusnõunike panust kõrgelt. Väidet „Arendusnõunik koordineerib liidu sisest 
TA alast koostööd“ hinnati kõige kõrgemalt ning pigem nõustusid sellega kõik vastajad (vt joonis 
2). Ka teiste väidete puhul moodustasid pigem nõustujad 80-90%.  

 

Joonis 2. Arendusnõuniku tegevused koostöö korraldamisel erinevate osapooltega (n=10). Sulgudes on 
toodud väitele antud keskmine hinne. 

 
Koostöö kohta esitas kommentaare 4 vastajat: 

- Täpselt need tegevussuunad olid meil varasemalt puudu ressursside puuduse tõttu ja on 
väga vajalikud. Näiteks tänu arendusnõuniku tööle on 6 konkreetset ettevõtet saanud 
võimaluse minna rahvusvahelistesse TA projektidesse. 

- Kahjuks on meil arendusnõunik vahetunud ja vahepeal oli ka väike paus, seega päris 
kõikide teemadega ei ole uus nõunik täie jõuga tegelda. 

- Kõige suurem ja tihedam koostöö on olnud arendusnõuniku kaasabile ka TalTechiga. 
Liidu tegevjuht koostöös arendusnõunikuga tegeleb teiste erialaliitudega TA 
koordineerimises. 

- Juhataja koos arendusnõunikuga täidab neid punkte, seetõttu hinne "5" tasemel. 
Koostöö teiste liitudega on üldiselt hea ja infovahetus toimib. Rahvusvahelise TA koostöö 
osas võiks olla rohkem ETAg-i poolset tuge ja abi. 
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Arendusnõunik koordineerib liidu TA alast koostööd TA
asutustega (5,1)

Arendusnõunik koordineerib liidu ja liikmete osalemist
rahvusvahelises teaduskoostöös (4,8)

Arendusnõunik esindab liitu rahvusvahelistes TA koostöö
algatustes (4,7)

Koostöö: hinnangud skaalal 1-6

1 - Ei ole üldse nõus 2 3 4 5 6 - Nõustun täielikult
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Uuringud ja infolevi 
 
Vastajad hindasid seda plokki kõrgelt, kolm väidet said hindeks 5,6-5,8 (joonis 3). Selgelt eristus 
teistest väidetest väide „Arendusnõunik panustab rahvusvahelise teaduskoostööga seotud 
uuringutesse“, millele antud hinded olid mitmekesisemad ja ka keskmine hinne oli oluliselt 
madalam (4,3). 

 

Joonis 3. Hinnete jaotus arendusnõuniku uuringute ja infoleviga seotud tegevustele (n=10). Sulgudes on 
toodud väitele antud keskmine hinne. 

 
Uuringute ja infolevi teemal esitas kommentaare 2 vastajat: 
- Siit on tulnud uut ja värsket infot meie valdkonna liikmeskonnale. 
- Arendusnõunik on kindlasti valmis rohkem panustama, küll aga tekib ettevõtetel ärialaselt 

tundliku info jagamisel tihti küsimusi. Pigem võiks infolevi eesmärk olla ettevõtete ja 
teadustöötaja otsekontaktide tekitamine ja omavahelisele koostööle suunamine. Ärialaselt 
mittetundliku info jagamisega probleeme pole. 
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teaduskoostööga seotud uuringutesse (4,3)

Uuringud ja infolevi: hinnangud skaalal 1-6
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Üldine hinnang ja soovitused 
 
Kõik vastajad (10) nõustusid väitega „Tunnen, et arendusnõuniku ametikoht on kasulik ja 
vajalik“. 
 
Vastajatele anti võimalus valida üks või mitu tegevust, mille kaudu nad on arendusnõunikust 
kõige suuremat kasu tundnud. Kõige tihedamini (10 korda) arvati, et arendusnõunikust on kõige 
suurem kasu koostöö korraldamisel liidus, teiste liitude ja TA asutustega. (joonis 4). Kõige 
harvemini märgiti, et kasu/tuge saadakse valdkondlikus rahvusvahelises teaduskoostöös 
osalemise küsimustes.  
 

 

Joonis 4. Kõige suuremat kasu andnud arendusnõuniku tegevused (võis valida mitu 
vastusevarianti) (n=10). 
 
ETAg-ile ja Haridus- ja Teadusministeeriumile praktilise koordineerimise osas otseselt soovitusi 
ei olnud. Mainiti, et aruandlus võiks toimida online-süsteemis ja ETAg võiks rohkem toetada 
rahvusvahelist koostööd. Oluline on senise töö jätkamise toetamine, sest muidu on eelnev 
kasutu. Üks vastaja mainis, et puudu on rahvusvahelise koostöö suunamise toetus. Soovitati ka 
rohkem erialaliitude arendusnõunike, ministeeriumide arendusnõunike ning riigi TA 
rakendusüksuste töö tugevamat integreerimist. Oluline on infovahetus (regulaarsed 
kohtumised, koostöö MKM-iga). 
 
Üldisi hinnanguid ja kommentaare andis 8 vastajat: 

- Tegevuste koordineerimisel ettepanekuid pole. Küll aga võiks aruandlus toimida online 
süsteemis, mis hõlbustaks aruande koostamist. 

- Palun jätkata ametikohtade rahalist toetamist erialaliitudele, loodud on väga hea 
koostöö juba, kuid erialaliidud liikmemaksudest ei suuda 100% samas mahus jätkata. 

- Kindlasti tuleb antud projektiga jätkata, erialaliitude arendusõunike töö tuleb 
tugevamalt integreerida ministeeriumite teadusnõunike tööga ja riigi TA 
rakendusüksustega. 
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uuringute koostamisel ja läbiviimisel.
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Kõige suurem kasu arendusnõunikest
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- Üle vaadata arendusnõuniku tööülesanded praeguses ametikirjelduses. Ka antud 
küsimustik näitab, et ootused arendusnõunikule on suuremad. 

- Arendusnõuniku roll on sektori arendustegevustes on ülitähtis. Arendusnõuniku 
kaasamise vajadus ei olnud ettevõtete jaoks prioriteet, kuid nende 2+ aastaga on 
mõistetud arendustegevuse tähtsust ettevõtete üleselt, just sektori arengu kontekstis. 
Soovinud oleks rohkem rahvusvahelisele koostööle suunamist ja toetamist. Kahjuks jäi 
see pool RITA programmist täiesti teostamata, küll algselt covid-probleemide tõttu, kuid 
hiljem enam ei olnudki kavas. Hädavajalik on arendusnõunike programmiga jätkata ja 
jätkata koostöös MKM-ga, et luua Eesti tööstusele vajalik uus arenguperspektiiv. 
Vastasel juhul võib öelda, et ka eelnev toetus osutub tühjaks kulutuseks, sest eesmärk 
saavutada suurem TA võimekus ei ole nii lühikese ajaga teostatav. Mitte jätkates osutub 
senine töö kasutuks, sest sellele ei tule jätku. vt ka järgmine punkt. 

- Kindlasti peaks arendusnõunike tööd ka edaspidi toetama. Liitudel endil puudub vastav 
ressurss, liikmemaksud katavad üldiselt vaid 1 töötaja kulud ja 1 inimene ei jõua 
põhimõtteliselt kõigisse teemadesse süveneda ning üldiselt TA teema jääb ilma 
arendusnõunikuta vajalikus mahus katmata ja sektori potentsiaal kasutamata. 

- See on tegelikult oluline roll ja tugi erialaliitudele, kes igapäevaselt ei jõuagi TA 
tegevusteni. Tänu arendusnõunikule on ka suhtluskanalid ja -võrgustik laienenud. 

- Infovahetus ja koordineerimine toimivad hästi. Siin ongi tähtsad regulaarsed 
kokkusaamised, mis tagab infovahetuse. 

 
Täiendavalt küsisime, kas liidud on valmis järgmisel programmperioodil arendusnõuniku 
tegevusega edasi minema? Kas ka juhul, kui palgafondi enam ei toetata? 
Sisuliselt kõik vastajad rõhutavad palgafondi jätkamise vajadust - vastasel juhul on 
arendusnõuniku jätkamine väga küsitav. Samas kinnitatakse selle töö vajalikkust. 
 
Vabas vormis kommentaare andis 8 vastajat: 
- Paraku ei jagu liidu finantsidest eraldi ressurssi arendusnõuniku palgal hoidmiseks. 

Praegune toetus on olnud ülivajalik ning avardanud liikmesettevõtetel kui ka liidul mõtteid 
ja tekitanud tahte ja vajaduse rohkem tegelda TA tegevustega. 

- Palgafond on kõige kriitilisem, me väga tahame minna tegevustega edasi. Tegevuseelarve 
suudame ise leida. 

- Jah. 
- Kindlasti tahaks arendusnõuniku tegevusega edasi minna. Kui palgafondi ei toetata, siis 

muutub see MTÜ-le kindlasti keeruliseks. 
- Kahjuks puudub liidul võimekus samal tasemel tegevustega jätkata, sest palgafondi 

arendusnõuniku ametikoha säilitamiseks ei ole. Samal ajal näeme, kui hädavajalik on nende 
tegevustega jätkata, sh nüüd, kui riigil on väga ambitsioonikad plaanid seoses rohepöörde ja 
innovatsioonipöördega. Neid muutusi ei vii ellu ettevõte üksi, võimekus tekiks sektori sisese 
ja sektori üleses koostöös ning väga palju võimalusi peitub just arendustegevustes. 
Arendustegevuse toetamine riigi poolt on üldse kõige mõistlikum toetus erialaliitudele ning 
kõige parem riigipoolne tunnustus erialaliitude poolt tehtava töö väärtustamiseks.  

- Olen nõus jätkama, kuid erialaliitude palgafond on piiratud. Sellise palgakulu katteallikate 
leidmine liidust või selle liikmeskonnast ei ole hetkel realistlik. 

- Arendusnõuniku töö on väga vajalik. Ilma riigipoolse toetuseta puudub liidul ressurss 
arendusnõuniku palkamiseks. 
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- Palgafondi toetamine on väga oluline, ilma selleta me ei saaks endale nõunikku lubada. 
Samas on juba pelgalt nõuniku olemasolu tõstnud akadeemilise koostöö 
liikmesorganisatsioonides paremasse valgusesse, meie endi uuringud on muutunud 
kvaliteetsemaks. 

- Tänu toetustele on see roll olnud atraktiivne, kui toetus ära kaob siis peab kaaluma. 
- Selle meetme mõju on raske hinnata hetkel nii lühikese aja peale. Minu arvamus on jätkata 

palgafondi toetamisega, et erialaliidus saaks TA suurema kandepinna ja liikmeskond rohkem 
keskenduda ka enda TA tegevustele. Palgafondi jätkumine on äärmiselt oluline edasise 
koostöö ja infovahetuse parandamiseks.  

- Palgafondi mitte toetusel ei suuda liit arendusnõuniku kohta pidada. 
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Lisa 1. Erialaliitudele suunatud küsimustik arendusnõunike tegevuse kohta 

 
Lugupeetud arendusnõunike töö ja tegevuse korraldajad. 
 
Erialaliitudesse tööle võetud arendusnõunike tegevuse toetamine Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt lõpeb 31.12.2022. Seoses sellega pöördume Teie poole, et küsida 
tagasisidet arendusnõunike seniste tegevuste kohta. Küsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet, 
kas ja mil määral on arendusnõuniku ametikoht näidanud oma kasulikkust ja vajalikkust liidu ja 
selle liikmete teadus- ja arendustegevuse (TA) alaste tegevuste võimekuse arendamise 
toetajana. 
 
Vastuste põhjal püüame parendada oma tugimeetmeid arendusnõunikele. 
Vastamine võtab aega 10-15 minutit. 
 
Kogutav info on konfidentsiaalne ega ole kokkuvõttes seostatav vastajaga. Teie kontaktandmed 
kasutame vajadusel ainult täpsustava info küsimiseks. 
 
Kui teie liidus on toimunud muutused nende inimeste osas, kes koordineerivad arendusnõunike 
tegevust, palun suunake küsimustik neile, kes sellega tegelevad. 
 
Palume vastata küsimustikule 20. märtsiks. 
 
Palun määrake, mis rollis Te küsimustele vastate (valikvastus, valida saab ühe variandi) 
* vastamine kohustuslik 

a) Tegevjuht 
b) Juhatuse esimees 
c) Nõukogu esimees 
d) Muu (palume täpsustada) 

 
Palun hinnake, kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega (skaala 1 - 6; 1 - „Ei ole üldse nõus“, 6 - 
„Nõustun täielikult“ ja lisaks vastusevariant „Ei oska hinnata“): 

1. NÕUSTAMINE 
* vastamine kohustuslik 

- Olen saanud arendusnõunikult vajalikku tuge ja nõustamist TA küsimustes. * 
- Arendusnõunikul on hea ülevaade valdkonna TA võimaluste kohta. * 
- Arendusnõunik jagab olulist TA alast infot liidus ja liikmete seas. * 
- Arendusnõunik osaleb liidu TA alastes aruteludes ja tegevustes. * 
- Liidus ja liikmete seas on olemas teadlikkus arendusnõuniku ametikoha olemasolu ja 

tema tegevuste kohta. * 
- Võimalus vaba vastusena lisada kommentaar teemaploki kohta. 
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2. KOOSTÖÖ 
* vastamine kohustuslik 

- Arendusnõunik koordineerib liidu sisest TA alast koostööd. * 
- Arendusnõunik koordineerib liidu TA alast koostööd teiste liitudega. * 
- Arendusnõunik koordineerib liidu TA alast koostööd TA asutustega. * 
- Arendus koordineerib liidu ja liikmete osalemist rahvusvahelises teaduskoostöös. * 
- Arendusnõunik esindab liitu rahvusvahelistes TA koostöö algatustes. * 
- Võimalus vaba vastusena lisada kommentaar teemaploki kohta ning tuua näiteid 

silmapaistvatest koostööst TA asutustega. 
 

3. UURINGUD ja INFOLEVI 
* vastamine kohustuslik 

- Arendusnõunik koondab valdkonna infot ja uuringuvajadusi ja osaleb vajadusel 
uuringute kavade koostamises. * 

- Arendusnõunik osaleb (vajadusel) uuringute kavade elluviimises koostöös erinevate 
osapooltega. * 

- Arendusnõunik jagab infot valdkondlikest uuringutest ja nende tulemustest. * 
- Arendusnõunik panustab rahvusvahelise teaduskoostööga seotud uuringutesse. * 
- Võimalus vaba vastusena lisada kommentaar teemaploki kohta. 

 
4. ÜLDINE HINNANG JA SOOVITUSED 

* vastamine kohustuslik 
- Kõige suuremat/olulisemat kasu olen arendusnõunikust tundnud eelkõige (valikvastus, 

valida saab mitu varianti): * 
o Igapäevase TA alase nõustamise juures. 
o liidusiseste TA alaste tegevuste koordineerimisel. 
o Koostöö korraldamisel liidus, teiste liitude ja TA asutustega. 
o Uuringute koostamisel ja läbiviimisel. 
o Valdkondlikus rahvusvahelises teaduskoostöös osalemise küsimuses. 

- Soovitusi Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Eesti Teadusagentuurile arendusnõunike 
ametikohtadega seotud tegevuste koordineerimisel. 

- Kas olete valmis järgmisel programmperioodil arendusnõuniku tegevusega edasi minema? 
Kas seda ka juhul, kui palgafondi enam ei toetata? 

 
Palun hinnake, kas olete nõus järgmise väitega (skaala jah / ei): 
Tunnen, et arendusnõuniku ametikoht on kasulik ja vajalik. 
 


