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18.09.2020 nr 10-1.1/20/3858 

Kutse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse 

muutmise ettevalmistamise töörühmadesse 

 

 

 

Austatud asutuse juht 

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium alustas 2020. aasta kevadel teadus- ja arendustegevuse 

korralduse seaduse muutmise ettevalmistamist. Partneritelt koguti ligikaudu 200 ettepanekut 

nende teemade kohta, mis seaduse muutmise käigus kindlasti kaalumist ja arutamist vajavad. 

 

Saabunud tagasisidet arvestades oleme teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse 

muutmise ettevalmistamiseks kavandanud järgmiste töörühmade tegevust: 

1. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse juhtrühm. Visioon, seaduse muutmise 

eesmärgid. Seaduse koosseis. Teadus- ja arendussüsteemi osapooled, nende vastutus- ja 

tegevusvaldkonnad. 

2. Teadus- ja arendustegevuse riikliku korraldamise töörühm. Teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni üldine korraldus ja juhtimisstruktuur. Otsustuskogude ning asutuste rollid 

ja pädevus. Teadus- ja arendustegevuse riiklik korraldamine ministeeriumides. 

Väliskoostöö. Teadus- ja arendustegevuse statistika. 

3. Teadus- ja arendustegevuse rahastamise töörühm. Teadus- ja arendustegevuse 

rahastamise üldpõhimõtted, sh rahvusteaduste rahastamine. Valdkondliku teadus- ja 

arendustegevuse rahastamine. Teadus- ja arendusasutuse mõiste. Asutuste, sealhulgas 

evalveerimata asutuste ligipääs erinevatele rahastusinstrumentidele. Evalveerimine.  

4. Teadus- ja arendusasutuste tegevuse töörühm. Teadus- ja arendusasutuse juhtimine. 

Karjäärimudel ning teadus- ja arendusasutuse liikmeskond. Doktorantide juhendamine. 

Intellektuaalomandi küsimused.  

5. Teaduseetika töörühm. Teaduseetika raamistik. Eetikakomiteed. Hea teadustava. 

Andmekaitse. 

6. Avatud teaduse töörühm. Teadusandmete haldamine ja andmete kättesaadavus. Eesti 

Teadusinfosüsteem. 

7. Seaduse üldise ülesehituse töörühm. Seaduse ülesehitus ja reguleerimisala. Mõistete 

täpsustamine ning uute mõistete lisamine. Seosed teiste õigusaktidega. 

 

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise ettevalmistamist koordineerib 

juhtrühm, mille töö on kavandatud kuni eelnõu valmimiseni eeldatavalt 2022. aastal. 

Konkreetseid teemasid arutavad töörühmad, mille töö toimub vastavalt vajadusele. 
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Palume nimetada oma esindaja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise 

juhtrühma järgmistel asutustel ja ühendustel: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate 

Keskliit, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Teadusagentuur, Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus, avalik-õiguslikud ülikoolid, Estonian Business School, Eesti Teaduste 

Akadeemia (koos Eesti Noorte Teaduste Akadeemiaga, 1 esindaja), riigi ja avalik-õiguslikud 

teadus- ja arendusasutused (1 esindaja), eraõiguslikud positiivselt evalveeritud teadus- ja 

arendusasutused (1 esindaja), ministeeriumide teadusnõunikud (1 esindaja), Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude 

Ühendus Universitas (1 esindaja).  

 

Samuti palume kõikidel huvitatud asutustel nimetada kontaktisikud temaatilistesse 

töörühmadesse, milles soovitakse osaleda. Oleme arvestanud, et olenevalt arutusele tulevatest 

teemadest võib temaatilise töörühma tegevuses osalevate ekspertide ring muutuda. 

  

Palume juhtrühma esindajate nimed saata aadressil hm@hm.ee hiljemalt 22. septembriks 2020 

ning töörühmade kontaktisikute nimed hiljemalt 1.oktoobriks 2020. Juhtrühma esimene 

kohtumine toimub 1.oktoobril 2020. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

 

 

Sama:  

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus Universitas   

Eesti Muuusika- ja Teatriakadeemia Ametiliit 

Eesti Üliõpilaskondade Liit 

Ministeeriumid 

Positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutused 

Rakenduskõrgkoolid 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu  

Rektorite Nõukogu 

Riigikantselei 

Tallinna Tehnikakõrgkooli Ametiühing 

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit 

Tallinna Ülikooli Ametiühing 

Tartu Ülikooli Ametiühing.  

Teadustöötajate Ametiliit ETAL 

 

 

 

 

Mariann Saaliste 

735 0214 

Mariann.Saaliste@hm.ee 
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