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Täname Eesti arengu seisukohalt olulise eelnõu „Teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni korralduse seadus“ menetlusse võtmise eest. 

Akadeemiliste ametiühingute tagasisides TAKS eelnõule viitasime, et teadus- ja 
õpetustegevuse vabadust ülikoolides piirab oluliselt see, et teaduse tegemine käib suures 
mahus läbi grantide ja projektide. Akadeemiliste ametiühingute ettepanek oli, et määratakse 
kindel osakaal tegevustoetustest palkadeks. Kahjuks seda ettepanekut ei võetud vastu ega 
loodud akadeemilistele töötajatele mingit kindlustunnet, et projektirahastuse lõppedes neil on 
olemas palk vaatamata sellele, et nad on atesteeritud ja paljudel juhtudel teinud aastakümneid 
nii õppe kui teadustööd ülikoolis. Ülikoolides valitseva ebastabiilsuse kaotamiseks on tarvis 
suunata otse rahalisi vahendeid teadlaste baassissetulekuks ehk põhipalgaks. Lähtudes 
ülikoolide astmepalkadest tuleb selleks hakata ülikoolide teadustöö ja õpetamisvõime 
säilitamise eesmärgil akadeemiliste töötajate arvu järgi arvutama nende miinimumpalkadeks 
tarvis minevat raha. Tarvis on läbipaistvat süsteemi, kuidas ülikoolid saavad oma teadlaste 
arvu säilitada ja suurendada. Loogiline on korraldus, kus mingi minimaalne (näiteks hetkel 
eksisteeriv) teadlaste arv on otse finantseeritud ning kui mõni töörühm, osakond või instituut 
tahab inimesi juurde saada, siis tehakse seda grantide ehk konkurentsipõhise rahastuse arvelt. 
Sel juhul on vaja vaid reegleid, kas ja kuidas sellistest ajutistest töökohtadest on võimalik 
tekitada otse riigi poolt finantseeritud töökohad. 

Atesteeritud doktorikraadiga akadeemilistel töötajatel peab olema projektidest sõltumatu 
põhipalk. Baasfinantseerimise rahastuse suurendamine on olnud hea lahendus, kuid andes 
asutustele endile võimalus otsustada, mil viisil oma strateegilisi eesmärke saavutada, ei ole 
olnud töötajad prioriteet number 1. Soovime, et Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) 
lähtub oma otsuste tegemises eesmärgist arendada Eesti teadlaskonda stabiilselt. Vajalik on, 
et ametiühing on kaasatud oma asutuse halduslepingu sõlmimisse HTMga. 

Eelnõu „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus“ 
kooskõlastustabelis on kirjas: Seletuskirjas on kirjeldatud, millised alternatiivid olid 
töörühmades arutusel seoses akadeemiliste töötajate personalikuludega. Esimese alternatiivi 
kohaselt otsustavad asutused ise, kui suure osa tegevustoetusest teadlaste töötasudeks 
määravad. Teise alternatiivi kohaselt sätestatakse seaduses või selle alamaktides, et iga 
avaliku sektori TA asutusega räägitakse eraldi läbi, kui suure osa tegevustoetusest peavad 
asutused minimaalselt eraldama akadeemiliste töötajate töötasudeks. Valik langes esimese 
alternatiivi kasuks, mis on kooskõlas ka põhiseaduses väljendatud põhimõttega, mille 



kohaselt ülikoolid ning teadus- ja arendusasutused on autonoomsed. Ülikooli ja 
teadusasutuse autonoomia tähendab seda, et taolisel asutusel peab olema avar 
enesekorraldusõigus. Institutsionaalne autonoomia tähendab piisavat iseseisvust osas, mis 
puudutab sisemist organisatsiooni ja juhtimisstruktuuri, ressursside asutusesisest jagamist ja 
ressursside hankimist erasektorist, oma töötajaskonna värbamist ning tingimuste seadmist 
õppetööks, eriti aga teadus- ja õpetustegevuse vabadust. Eeltoodust tulenevalt ei pidanud 
töörühmad vajalikuks piirata ülikoolide ja teadusasutuste autonoomiat seaduse alusel, mis 
tähendab, et akadeemiliste töötajate töösuhete stabiilsuse tagamine on ka edaspidi 
kõrgkoolide ja teadus- ja arendusasutuste ülesanne. 

Akadeemiliste töötajate kaasatus on tagatud osalemisega ülikoolide juhtorganite töös (senat, 
nõukogu), mille pädevuses on muuhulgas eelarve kinnitamine ning akadeemiliste töötajate 
töösuhetega seonduv. Akadeemiliste töötajate esindajaid kaasatakse ka edaspidi õigusaktide 
kooskõlastamisse. 

Kahjuks peab tõdema, et akadeemiliste töötajate kaasatus läbi töötajate esindajate osalemise 
ülikoolide juhtorganite, senati ja nõukogu töös, ilmselgelt ei ole piisav ega ole ka 
kollektiivlepingu raames üldiselt soositud ülikoolide poolt. Tarvis on töötajate oluliselt 
tugevamat esindust otsuste juures ning kollektiivläbirääkimiste ja -lepingute edendamist. 

Hiljuti jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (2022/2041, 19. oktoober 2022), 
mis käsitleb piisavat miinimumpalka Euroopa Liidus. Direktiivist tulenevalt on nii Eesti 
valitsusel kui ametiühingutel ja tööandjatel ees suured väljakutsed. Väljakutse ei seisne vaid 
selles, et Eesti miinimumpalk jääb maha rahvusvahelisel tasandil tavaliselt kasutatavatest 
soovituslikest võrdlusväärtustest, nagu 60% brutomediaanpalgast ja 50% keskmisest 
brutopalgast. Isegi suurem väljakutse on edendada sektoriüleseid kollektiivseid läbirääkimisi 
palgatingimuste üle. Eesti on kollektiivlepingutega hõlmatud töötajate osas  Euroopa Liidus 
viimane. Sellest tulenevalt on Eestil kohustus edendada kollektiivläbirääkimisi. Iga 
liikmesriik, kus kollektiivläbirääkimistega hõlmatuse määr on alla 80%, peab võtma 
kasutusele meetmed nende edendamiseks. Iga liikmesriik, kus kollektiivläbirääkimistega 
hõlmatus jääb alla 80% künnise, peab looma raamistiku kollektiivläbirääkimisi soodustavate 
tingimuste loomiseks ning koostama tegevuskava kollektiivläbirääkimiste edendamiseks. 

Sektoritasandi kollektiivlepingute edendamise küsimus puudutab otseselt ka 
kõrgharidussektorit, kus seni sektori-ülesed lepped puuduvad. Valdkonda iseloomustab 
palkade mahajäämus ebapiisava kõrgharidusrahastuse tõttu ning suuremate ülikoolide 
peaaegu täielik sõltuvus konkurentsipõhisest projektirahastusest. Projektirahastus on 
ülikoolide töö muutnud võrreldavaks loteriiga, sest sissetuleku olemasolu sõltub ülitiheda 
konkurentsi tingimustes õnnelikust juhusest. Seepärast on tarvis tõsta riigi 
kõrgharidusinvesteering 1,5 protsendini SKP-st. 

Kõrgharidusektor vajab kollektiivseid lahendusi. Akadeemilised ametiühingud toetavad 
omalt poolt akadeemilise töötaja põhisissetuleku kehtestamist. Akadeemilise töötaja 
põhisissetulek tagaks igaühele toimetulekut kindlustava sissetuleku. Lisaks 1% 
teadusrahastusele SKTst on tegemist vajaliku meetmega valdkonnale tulevikuvõimaluste 



loomiseks. Eestis on ligikaudu 3000 teadlast. Sedavõrd väike teadlaskond tähendab, et 
põhi-sissetuleku pakkumine on majanduslikult teostatav. Põhisissetulek suuruses 1500 eurot 
kuus nõuaks aastas ligikaudselt 70 miljonit eurot. Loomulikult on tarvis edaspidise 
eesmärgina garanteerida doktorikraadiga atesteeritud akadeemilistele töötajatele projektidest 
sõltumatu ülikoolide astmepalga määr. Põhisissetuleku initsiatiiv esindab ELi direktiivi, kus 
esikohale on seatud töötajatesse investeerimine. Tööalase kindlustunde pakkumisega luuakse 
teadlaskonnale tingimused oma potentsiaali saavutamiseks. 
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