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Tööleht: TAKS korraldus 2 

ETAg-i mõtted: 

 

Eesti Teaduste Akadeemiast 
 

Eesti Teaduste Akadeemia ülesanded on loetletud päris kõrge detailsusastmega eelkõige Eesti 

Teaduste Akadeemia seaduses. Seetõttu jääb ebaselgeks, miks on vaja osa ülesandeid 

loetleda ühes, osa teises seaduses. TAKSis pole korratud teiste avalik-õiguslike teadusega 

tegelevate asutuste (ülikoolid, KBFI) ülesandeid. Tuleks kaaluda, kuidas rakendada seaduses 

ühetaolist  printsiipi - kas loetleda kõikide avalik-õiguslike teadusinstitutsioonide 

põhiülesanded TAKSis või mitte.  

 

Kui vaadata asutusi funktsioonide järgi, siis jääb ebaselgeks, kas tegu on (teadlasi) esindavat 

funktsiooni kandva asutusega või teadust rahastava organisatsiooniga.  

 

Eesti Teadusagentuuri ülesannetest 
 

Eesti Teadusagentuur on teadust rahastav organisatsioon, mis koondab vajalikku pädevust, et 

korraldada teaduse ja teadusasutuste hindamist, analüüsida teaduse rahastamise ja 

korraldamisega seotud andmeid ja toetada teadlasi ja riiki. Õiguslikult vormilt on Eesti 

Teadusagentuur TAKS-is sätestatud riigi sihtasutusena (st ainult riigi asutatud sihtasutus), 

mille asutajaõiguseid teostab HTM. See võiks ka edaspidi nii kirja jääda. Olulise põhimõttena 

peaks fikseerima ka selle, et lisaks oma tegevuses teadusele omastest eetilistest põhimõtetest 

ja headest tavadest lähtumisele, peab ETAgil vähemalt rahastamisotsuste tegemisel olema 

sõltumatus. 

 

 

Mis loetletud ülesannetest ja kui täpselt peab olema seaduses reguleeritud? 

 

Eesmärk ei peaks olema kõiki ülesandeid võimalikult täpselt seaduses sätestada. Ülesanded 

võiksid olla sellise üldistusastmega, mis võimaldab mõista ETAgi rolli ja olemust, ent kui 

täpsemate ülesannete delegeerimiseks/kokkuleppimiseks läheb, mahuksid need üldisemate 

ülesannete alla ära. 

 

Läbi peaks ka mõtlema, kuidas hakkab toimuma ETAgile täpsemate ülesannete andmine. 

 

Kuna Eesti Teadusagentuur on eraõiguslik juriidiline isik, siis haldusülesandeid saab ta täita 

üksnes asjaomase volituse alusel. Volitus võib tuleneda seadusest (nt praegu ETAgi puhul 

TAKS § 121), halduslepingust, mis on sõlmitud halduskoostöö seaduse alusel (praegu osaliselt 
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ETAgi puhul ETISe töötlemine TAKS § 31 lg 21 ja evalveerimise korraldamine TAKS § 13 lg 2 p 7) 

või ka tsiiviilõiguslikust lepingust. Selliste haldusülesannete täitmine, kus eraõiguslikule isikule 

antakse volitus iseseisvalt haldusülesannet täita, peaks tulenema kas seadusest või olema 

antud halduslepinguga. Muudel juhtudel, nt kui ülesannet ei täideta iseseisvalt, vaid ollakse 

täitmise korraldaja, abistaja, saab ülesandeid delegeerida ka muude kokkulepetega, sh 

tsiviilõiguslike lepingutega või näiteks riigieelarvelise eraldise lepinguga. 

 

ETAgi puhul peaks hindama, millised haldusülesanded on volitatud iseseisvaks täitmiseks; 

milliste puhul on ETAgil korraldav/läbiviiv roll. Samuti ei ole kõik ülesanded otseselt 

haldusülesanded. 

 

Kui jätkata senise mudeliga, et ETAgi õiguslik vorm ja põhiülesanded on välja toodud seaduses 

ning eraldi halduslepingut ei sõlmita (üksnes iga-aastane riigieelarve kasutamise leping), peaks 

seaduse tasandil tooma välja need ülesanded, milles ETAgil on volitus iseseisvalt 

haldusmenetlus läbi viia ja otsused vastu võtta. Selliseks ülesandeks on praegu 

uurimistoetuste andmine ja kontroll nende kasutamise üle. 

 

Osades ülesannetes on ETAgil rohkem korraldav roll – nt evalveerimise menetlus või 

teadustööde konkursid viiakse läbi küll ETAgi kaasabil, kuid otsused kinnitab haridus- ja 

teadusminister. Sellised ülesanded võiksid olla seaduses välja toodud, kui on selge, et 

tegemist on püsivamate ülesannetega, milleks ETAgil on pikema aja vältel välja kujunenud 

kompetents. 

 

Lisaks on ülesanded, mis toetavad teiste ülesannete täitmist – nt analüüside tegemine, 

uuringute tellimine. 

 

Mõned ülesanded on sellised, mis antakse ETAgile täitmiseks jooksvalt, sest ETAgil on vajalik 

kompetents. Näitena võib tuua programmide elluviimise. 

 

Kokkuvõttes võiks ETAgi ülesanded olla kirjas sellise üldistusastmega, et oleks võimalik mõista, 

mis on ETAgi eesmärk ja mis valdkondades on tal pädevus. Täpsematest ülesannetest võiks 

kirjas olla konkurentsipõhiste teaduse rahastustoetuste andmine. 

 

ETAgi põhiülesanded on praegu tulenevalt põhikirjast ja arengukavast: 

 Teaduslike uurimisprojektide rahastamine 

 Teaduse kvaliteedi hindamine 

 Rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine 

 Teadus- ja innovatsioonipoliitika toetamine 

 Teaduse populariseerimine ja teaduskommunikatsioon 

 

 

LISA 1 

 

Sõnastusversioonid 
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Üldisem 

Eesti Teadusagentuur 

(1) Eesti Teadusagentuur on riigi sihtasutus, mis: 

1) rahastab teaduslikke uurimisprojekte konkurentsipõhistes rahastamisinstrumentides; 

2) edendab rahvusvahelist teaduskoostööd; 

3) osaleb teaduse kvaliteedi hindamisel; 

4) toetab teadus- ja innovatsioonipoliitikat teadus- ja arendustegevuse kohta 

informatsiooni kogumise ja analüüsiga; 

5) edendab teaduse populariseerimist ja teaduskommunikatsiooni. 

 

 

Detailsem 

Eesti Teadusagentuur 

(1) Eesti Teadusagentuur on riigi sihtasutus, mis: 

6) korraldab ja viib läbi uurimistoetuste taotluste jt teadus- ja arendustegevust toetavate 

instrumentide taotluste menetlemise ning määrab toetused; 

7) analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ühiskonnas; 

8) jälgib ja analüüsib uurimistoetuse kasutamisel tekkinud teadusliku informatsiooni 

avalikku kättesaadavust ning teaduseetika põhimõtete ja hea teadustava järgimist 

uurimistoetuste kasutamisel; 

9) korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides 

osalemiseks võetud kohustuste täitmist; 

10) osaleb riiklike ja Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevusega seotud programmide 

ettevalmistamisel, koordineerib ja rakendab neid, arendades/ koordineerides 

muuhulgas koostööd ministeeriumite vahel; 

11) korraldab Eesti teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse evalveerimist; 

12) töötleb volitatud töötlejana Eesti Teadusinfosüsteemi; 

13) tutvustab Eesti teaduse saavutusi avalikkusele ja huvigruppidele Eestis ja väljaspool 

Eestit ning edendab teaduskommunikatsiooni; 

14) annab ja vahendab teadus- ja arendustegevusega ning nende tegevuste 

populariseerimisega seotud auhindu ja tunnustusi ning korraldab teadustööde riiklikke 

konkursse; 

15) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid. 

 

Tegevuspõhimõtted 

(2) Eesti Teadusagentuur: 

1) kaasab oma tegevusse pädevaid eksperte ning arvestab otsuste tegemisel nende 

hinnanguid; 

2) tegutseb kooskõlas teadus- ja arendustegevust suunavate valdkonna arengukavadega; 

3) lähtub oma tegevuses teaduseetika põhimõtetest ja heast teadustavast; 

4) on rahastamisotsuste tegemisel ja menetlemisel sõltumatu. 

 

 

LISA 2 
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Kehtivas TAKSis: 

§ 121.  Eesti Teadusagentuur 

(1) Eesti Teadusagentuur on riigi sihtasutus, mis: 

1) korraldab ja viib läbi uurimistoetuste taotluste hindamist; 

3) määrab uurimistoetused; 

4) korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides 

osalemiseks võetud kohustuste täitmist; 

5) analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ühiskonnas; 

6) jälgib ja analüüsib uurimistoetuse kasutamisel tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku 

kättesaadavust ning teaduseetika põhimõtete ja hea teadustava järgimist uurimistoetuste 

kasutamisel; 

7) täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid. 

 

(2) Eesti Teadusagentuur: 

1) kaasab oma tegevusse pädevaid eksperte ning arvestab otsuste tegemisel nende 

hinnanguid; 

2) tegutseb kooskõlas teadus- ja arendustegevust suunavate valdkonna arengukavadega; 

3) lähtub oma tegevuses teadusele omastest eetilistest põhimõtetest ja headest tavadest. 

 

(3) Eesti Teadusagentuuril on teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud 

teadlastest koosnev hindamisnõukogu, mis hindab uurimistoetuste taotlusi järjepidevalt, 

asjatundlikult ja sõltumatult ning lähtub teaduseetika põhimõtetest ja heast teadustavast. 

 

(5) Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise korra ja töökorra 

kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 

 

(6) Eesti Teadusagentuuris teostab riigi asutajaõigusi Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

§ 161 Uurimistoetus 

 (2) Uurimistoetuse taotluste hindamise korraldab Eesti Teadusagentuur ja viib läbi Eesti 

Teadusagentuuri hindamisnõukogu. 

(3) Uurimistoetuse määramise otsustab Eesti Teadusagentuur. 

(4) Uurimistoetusteks ettenähtud raha eraldatakse Eesti Teadusagentuurile Haridus- ja 

Teadusministeeriumi kaudu. 

 

§ 31 Eesti Teadusinfosüsteem 

(2) Eesti Teadusinfosüsteemi vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium ning 

andmekogu volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses. 

 

(21) Eesti Teadusinfosüsteemi volitatud töötleja ülesandeid võib halduslepingu alusel täita 

eraõiguslik juriidiline isik vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses. 

 

§ 13. Teadus- ja arendustegevuse riiklik korraldamine ministeeriumides 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=119032019092&id=103012012002
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(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule Haridus- ja Teadusministeerium: 

7) korraldab teadus- ja arendustegevuse evalveerimist või volitab selleks vastava 

halduslepingu sõlmimisega riigi asutatud sihtasutust ning teostab selle üle järelevalvet; 

 

LISA 3 

 

ETAg-i ülesanded ETAg-i põhikirjas 

1.1. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (edaspidi Sihtasutus) on asutatud avalikes huvides 

riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. 

2.1. Sihtasutuse põhieesmärk on:  

2.1.1. toetuste eraldamise teel teadus- ja arendustegevuse finantseerimine ning sellekohase 

riikliku teaduspoliitika elluviimise ja arendamise toetamine;  

2.1.2. toetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju analüüs;  

2.1.3. rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemise korraldamine vastavalt Eesti, Euroopa 

Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide ning Sihtasutusele halduslepinguga pandud 

riiklike ülesannete raames eraldatud vahenditele;  

2.1.4. teadusuuringute tulemi avaliku kättesaadavuse ja mõju suurendamine 

teaduskommunikatsiooni edendamise teel;  

2.1.5. rahvusvahelise teaduskoostöö arendamine. 

 

2.2. Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus: 

2.2.1. korraldab ja viib läbi uurimistoetuse taotluste hindamist ja määrab uurimistoetused; 

2.2.4. korraldab teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides 

osalemiseks võetud kohustuste täitmist; 

2.2.5. analüüsib uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju ühiskonnas; 

2.2.6. jälgib ja analüüsib uurimistoetuste kasutamisel loodud teadusliku informatsiooni 

avalikku kättesaadavust; 

2.2.6.1. jälgib ja analüüsib teaduseetika põhimõtete ja hea teadustava järgimist 

uurimistoetuste kasutamisel; 

2.2.7. korraldab Eesti teadus- ja arendusasutuste teadus- ja arendustegevuse evalveerimist; 

2.2.8. töötleb volitatud töötlejana Eesti Teadusinfosüsteemi; 

2.2.9. osaleb riiklike ja Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevusega seotud programmide 

ettevalmistamisel, koordineerib ja rakendab ministeeriumi poolt kinnitatud programme; 

2.2.10. vahendab Eesti teadlaskonnale informatsiooni teadusorganisatsioonide, -

programmide ning -fondide kohta ning nõustab teadus- ja arendustegevusega seotud asutusi 

vastavates programmides ja projektides osalemise ettevalmistamisel ning täitmisel; 

2.2.11. valmistab ette, viib läbi ja tellib oma eesmärkide täitmiseks vajalikke uuringuid, 

korraldab seminare ja koolitusi; 

2.2.12. esindab Eesti teadlaskonda Eesti osalusega rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides; 

2.2.13. tutvustab Eesti teaduse saavutusi avalikkusele ja huvigruppidele Eestis ja väljaspool 

Eestit ning edendab teaduskommunikatsiooni; 

2.2.14. korraldab teaduse ja teadlase elukutse populariseerimisega seotud tegevusi; 
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2.2.15. annab ja vahendab teadus- ja arendustegevusega ning nende tegevuste 

populariseerimisega seotud auhindu ja tunnustusi ning korraldab teadustööde riiklikke 

konkursse; 

2.2.17. kehtestab oma ülesannete täitmiseks vajalikud normdokumendid juhul, kui need ei ole 

sätestatud muude õigusaktidega; 

2.2.18. korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi. 

 

LISA 4 

 

ETAG-i arengukava 2027 

 

Missiooni elluviimiseks me: 

• Koordineerime ja korraldame teaduslike uurimisprojektide rahastamist. Arendame ja 

viime läbi teaduse kvaliteedi, mõju ja väärtuse hindamisi.  

• Toetame teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist ning koondame ja 

analüüsime selleks vajalikku infot. Nõustame poliitikakujundajaid ja edendame poliitikute, 

teadlaste ning ettevõtjate koostööd. 

• Toetame rahvusvahelist teaduskoostööd. Nõustame ja koolitame teadlasi, ettevõtjaid 

jt huvipooli ning loome võimalusi rahvusvahelises teaduskoostöös osalemiseks. 

• Tutvustame ja populariseerime Eesti teadust nii kodu- kui ka välismaal. Edendame 

teaduskommunikatsiooni ja aitame kaasa teadusliku mõtteviisi levikule. 

• Kujundame Eesti Teadusinfosüsteemi kaasaegseks teadusasutuste, teadlaste ning 

teadusprojektide ja -tegevuste terviklikuks info- ja tööplatvormiks. 

• Edendame ja toetame hea teadustava ja avatud teaduse põhimõtete järgimist Eestis. 

 

 

 

ETAg-i ettepanekud koondas Karin Jaanson 25. novembril 2020.a. 


