Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise
rakkerühma 15. kohtumise kokkuvõte
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Kanep, Peep Jonas (Rektorite Nõukogu); Kaie Koskaru-Nelk (Rahandusministeerium); Andres Öpik
(Teaduste Akadeemia); Toomas Tamsar (Tööandjate Keskliit); Tiina Saron (Eesti PõllumajandusKaubanduskoda).
Kohal viibisid: Helelyn Tammsaar (Rakkerühma juhi assistent); Anne Jürgenson (Riigikantselei).
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1. ÜLEVAADE SENISEST TEGEVUSEST
Rakkerühma juht andis ülevaate vahepealsest tegevusest ja toimunud kohtumistest.
2. ÜLDHINNANGU ETTEPANEKUTE ARUTELU
Septembris koostasid rakkerühma juht ning assistent esmase ülevaate kõrghariduse ja teaduse
konkurentsivõimest ning arengupotentsiaalist. Üldhinnangu koostamine toimus seniste Eestis ja
rahvusvahelisel tasandil teostatud analüüside, intervjuude ja kohtumiste käigus koondatud
arvamuste ja ettepanekute pinnalt, sisendit andsid ka rakkerühma liikmed.
Kohtumisel arutati üldhinnangu esimest versiooni. Lepiti kokku, et nimetatud dokumendist
kujuneb rakkerühma töö koondraport, mis on aluseks ettepanekute tegemiseks VV-le.
Üldhinnangus antakse ülevaade praegusest olukorrast sh nii saavutustest kui ka kitsaskohtadest,
kirjeldatakse probleeme adresseerivaid käimasolevaid tegevusi ning pakutakse välja täiendavaid
ettepanekuid peamiste probleemide lahendamiseks.
Kohtumisel oli fookus ettepanekute esmasel arutelul, mille hulgast valiti välja need, millega
töötatakse edasi. Paljud ettepanekud koonduvad edasise töö käigus temaatilisteks ettepanekute
klastriteks, mis adresseerivad sama probleemi erinevaid tahke.
Üldhinnangus sisalduvaid probleemistikke ja ettepanekuid käsitleti neljas temaatilises blokis:
1) Ettevõtluse TA mahukus
2) TA asutuste rahastamine ja hindamine
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3) Kõrgharidus ja tööturg
4) Paindlik ja muutustele reageeriv TA poliitika
3. EDASINE AJAKAVA
Rakkerühma liikmed annavad 2. novembriks täiendavaid sisendeid üldhinnangusse. Vastavalt
tänase arutelu tulemusele, laekunud kirjalikele ettepanekutele ning edasistele lisandustele valmib
15. novembriks uuendatud ja täiendatud üldhinnangu versioon, mis esitatakse Rakkerühma töö
vahearuandena Riigikantseleile. Selles sisaldub nii probleemide kajastus kui ka Rakkerühma poolt
valitud lahendussuunad.
Konsolideerumise ja tugiteenuste teema aruteluks toimub üks Rakkerühma lisakohtumine 22.
novembril Tartus.

Kohtumist juhatas: Katrin Pihor
Protokollis: Helelyn Tammsaar
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