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Demokraatliku ühiskonna jätkusuutliku toimimise eelduseks on sotsiaalteaduslikel
uurimustel põhinev kvaliteetne teave. Käesolev pöördumine on ajendatud Eesti
sotsioloogide soovist anda ka edaspidi oma panus ühiskondlike ja kultuuriliste
protsesside analüüsi ning seeläbi kaasa aidata teaduspõhiste poliitikasoovituste
kujundamisele.
Sotsiaalteadustel, sh sotsioloogial, on olnud oluline roll Eesti ühiskonna
ülesehitamisel (rakendusuuringud, analüüsid, programmide ja strateegiate
väljatöötamine jne). Samuti on ülikoolid panustanud nii ava- kui erasektoris vastava
teadmuspõhise valdkonna väljakujunemisele läbi erialaspetsialistide koolitamise.
Käimasolevad reformid kõrghariduse ja teaduse rahastamise vallas on seadnud ohtu
sotsiaalteaduste kestlikkuse ja arengu Eestis. Ühelt poolt toob riigieelarveväliste
õppekohtade kaotamine suure tõenäosusega kaasa sotsiaalteaduslikke erialasid
õpetavate instituutide eelarvete märkimisväärse vähenemise. Teiselt poolt ei toeta
sotsiaalteaduste jätkusuutlikku rahastust ka riiklike uurimistoetuste jagamise
konkursiprintsiibid. Kui soovime, et jätkuks teaduspõhine sotsiaalvaldkonna areng,
tuleb pöörata tähelepanu teadusrahastuse ja kõrgharidusreformi põhimõtetele.
Haridus- ja teadusministri määruse „Institutsionaalse uurimistoetuse
taotlemise, määramise ja selle mahu muutmise tingimused ja kord“ seletuskiri
sätestab, et institutsionaalse uurimistoetuse eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse
järjepidevuse tagamine ning teadlastele stabiilsema keskkonna loomine. Samas annab
esialgne teave 2012. aastal toimunud konkursi tulemuste kohta põhjust
muretsemiseks, kuna vaatamata üldise valdkondade vahelise proportsiooni säilimisele
on uurimistoetuste jaotus ühiskonna ja kultuuri valdkonna siseselt klassikalisi
sotsioloogilisi meetodeid rakendavate teaduste, aga ka majandus- ja õigusteaduse
kahjuks. Tekkinud olukord võib seada ohtu avalik-õiguslike ülikoolide suutlikkuse
säilitada õppejõudude ja teadurite teadusliku töö võimalusi sotsioloogia ja mitmete
teiste sotsiaalteaduste vallas, mis omakorda seab küsimärgi alla vastavate erialade
teaduspõhise õpetamise.
Sotsiaalteaduste jätkusuutliku arengu kindlustamiseks teeme järgmised
ettepanekud.
1. Eesti sotsiaalteaduste, sealhulgas sotsioloogia järjepidevuse ja kestlikkuse
tagamiseks on vajalik, et riiklik teaduspoliitika arvestaks peale teaduse
rahvusvahelistumisest tulenevate eesmärkide ka eestikeelsete sotsiaalteaduslike
uuringute ja publikatsioonide lahutamatut seost Eesti ühiskonna vajadustega. Nii nagu
eesti keelt ja kultuuri uurivad humanitaarteadused, kuuluvad ka eesti keeles tehtavad
Eesti ühiskonna, riigi ja majanduse uuringud sisuliselt rahvusteaduste hulka, luues
teaduslikku kompetentsi Eesti arengu spetsiifiliste probleemide lahendamiseks. Sellest
lähtudes tuleks toetada eestikeelseid Eesti ühiskonda ja kultuuri käsitlevaid
sotsiaalteaduslikke uuringuid ning sotsiaalteaduslike erialade eestikeelset
teaduspõhist õpet avaõiguslikes ülikoolides.
2. Teadusvaldkondade tasakaalustatud stabiilse arengu huvides tuleks edaspidi
institutsionaalsete ja personaalsete taotluste hindamisel rakendada valdkonniti
paindlikumaid, humanitaar- ja sotsiaalteaduste spetsiifikat arvestavaid
taotlemis- ja hindamispõhimõtteid, mis lubaks ekspertidel adekvaatsemalt ja
kontekstitundlikumalt hinnata taotluse kvaliteeti, uurimisrühma senist tulemuslikkust

ning vastavust Eesti ühiskonna vajadustele. Seejuures on oluline, et sotsiaalteaduslike
projektitaotluste puhul võetaks arvesse mitte niivõrd uurimisteema vastavust
strateegilistele arengukavadele, mis praegusel kujul ei kata kaugeltki enamikku
ühiskonnaelu olulistest aspektidest, vaid projekti eeldatavat panust aktuaalsete
sotsiaalsete protsesside ja probleemide (näiteks sündivus, tööhõive, kihistumine,
ränne, ääremaastumine, lõimumine, haridus, väärtuste muutumine, keskkonnateadvus,
õigusteadvus, vananemine ja põlvkondade vahetus, eesti kultuuri kestlikkus,
infotarbimine ja loomine jne) uurimisse ja lahendusteede otsimisse.
3. Kõikide teaduserialade, sealhulgas sotsiaalteaduste võrdse kohtlemise
seisukohalt on väga oluline tagada teaduse finantseerimise reeglite läbipaistvus
ning rahastusotsuste objektiivsus ja motiveeritus. Sealhulgas peame eriti oluliseks
projektide hindamiskriteeriumide põhjalikku tutvustamist ja arutelu ning
rahastusotsuste motiveeritust esiletoova tagasiside andmist – näiteks tuleks taotlejatele
edastada ekspertidelt võrdse koondhinde pälvinud projektide pingereastamisel
kasutatud argumendid.
4. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata teadlaskonna laiapõhjalisemale
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hindamisnõukogu töösse. Võimalikult paljude valdkonnasiseste teaduserialade
tasakaalustatud esindatuse tagamiseks peaks hindamisnõukogu liikmete arv olema
praegusest tunduvalt suurem. Samuti oleks soovitav hindamisnõukogu koosseisu
uuendamisel rakendada valdkonnasiseselt erialadevahelise rotatsiooni printsiipe.
5. Selleks, et efektiivsemalt ja läbipaistvamalt kasutada ressursse, mida
praegu kulutatakse eripalgeliste ja väga erineva tasemega ametkondlike
sotsioloogiliste
küsitluste
korraldamiseks,
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tagada
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ühiskonnauuringute teaduslik kvaliteet ja tulemuste sõltumatus, teeme Vabariigi
valitsusele ettepaneku luua koos Teaduste Akadeemia ja avaõiguslike ülikoolidega
kavandatavast teadus- ja arendustegevuse strateegiast lähtuv Eesti ühiskonna,
majanduse ja kultuuri uuringute riiklik programm aastateks 2013-2020. Selline
(näiteks Suurbritannia eeskujul toimiv) programm võimaldaks pikema perioodi peale
kavandada ning avaliku konkursi korras korraldada erinevaid valdkondi hõlmavat
Eesti ühiskonna seiret ning analüüsida Eesti sotsiaalses keskkonnas, majanduses ja
kultuuris toimuvaid protsesse, et välja töötada teaduslikult põhjendatud
poliitikasoovitusi. Sellest lähtudes tuleks ühtlasi tagada investeeringud
sotsiaalteaduslike andmebaaside kui sotsiaalteaduste infrastruktuuri loomisesse ja
säilitamisesse sotsiaalteaduslikes andmearhiivides.

