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Vastus pöördumisele

Lugupeetavad!
Suur tänu esitatud ettepanekute eest teaduse lisarahastamise kasutamise teemal. Hindan
kõrgelt teie aktiivset ja sisukat panustamist kogu debatti Eesti teaduse tuleviku ja selle
rahastamismudeli üle.
Tööd lõpetav valitsus on arvestanud nii teadlaste, ettevõtjate kui laiemalt ühiskonna huvidega.
Selgelt on tõstetud kulutusi teadus- ja arendustegevusele, mille kogu mõju ei ole jõudnud veel
avalduda. Kindlasti tuleb teaduse kõrge taseme hoidmiseks ja tõstmiseks suunata
teadussüsteemi edaspidi veelgi enam vahendeid.
Samamoodi tuleb tööd teha teadussüsteemi ja ettevõtluse koostöö ja parema kooskõla
saavutamise nimel, nagu enne eelmise aasta jõule sõlmitud teaduslepegi rõhutab. Ka avalikus
sektoris kasutatakse oluliste otsuste ettevalmistamisel ja alternatiivsete valikute kaalumisel
liiga vähe teadusuuringuid, sedagi vajakajäämist ei saa edasisi samme planeerides unustada.
Raha suunamine ühiskonna seisukohast suurimate murekohtade analüüsile ei tähenda
vahendite teadussüsteemist välja suunamist vaid vastupidi, need uuringud tellitakse Eesti
teadlastelt.
Kinnitan, et kõigi osapoolte ettepanekutega arvestati 13. veebruaril toimunud Teadus- ja
Arendusnõukogu (TAN) koosolekul. TAN tegi oma soovitused lisanduva raha jaotamise osas
ning jätkab arutelu meetmete täpsemate eesmärkide, sisu ja rahastamise mahu teemadel
järgmisel koosolekul. TANi täpsemad otsused on leitavad Riigikantselei kodulehelt.
Edasisi ettepanekuid välja töötades palus TAN haridus- ja teadusministeeriumil ning
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil teha kõigi huvigruppidega sisukat koostööd,
järgides sealjuures kaasamise head tava.
Olen nõus, et otsused peavad tuginema analüüsil. TANi algatusel on tellitud Eesti teadus- ja
arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi sõltumatu hindamine, mille tulemused valmivad
käesoleva aasta sügiseks. Tööd on alustanud kogenud Euroopa ekspertidest koosnev
meeskond, kes tutvub Eesti olukorra ja varasemate analüüsidega, viib läbi intervjuusid ja
sünteesib neid rahvusvahelise kogemuse kontekstis. Valmivaid soovitusi tuleb arvesse võtta
nii rahastamisotsuseid sisustades kui pikemat perspektiivi silmas pidavate uute arengukavade
koostamisel.
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Edasised teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise otsused tehakse uue,
peagi tööd alustava valitsuse poolt. Tänan veelkord kirja eest ning soovin edu ja jätkuvat
koostöötahet tulevastes aruteludes osalemisel.
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