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VAHUR KRAFT
liikmete tagasi- ja ettearengukava elluviimiseks,
TÜ nõukogu esimees
vaatavad kaastööd. Tagasi
ettevõtlussuhete proovi
vaadates hindasime uuenuuringud õigus- ja majandatud juhtimismudeli
dusteaduskonnas.
toimima hakkamist nõukogu, senati ja rektori
Nõustun rektor Volli Kalmu hinnanguga, et
(rektoraadi) kolmikjuhtimisel; tulevikuvaade
uus rakendatud juhtimismudel – eelkõige töösisaldab uuele nõukogu koosseisule kaasa
jaotus senati, nõukogu ja rektoraadi vahel – ei
pandud soovitusi ja tähelepanekuid. Tekstid
ole päris lõplikult välja kujunenud. Aga just selle
sündisid Kersti Kaljulaidi õhutusel ja esiti oli
tasakaalu otsimisega saab uus nõukogu peatselt
nende kirjapanemise eesmärk teha kokkuvõte
jätkata. Soovin ametist lahkunud nõukogu
meie koosseisu isekeskis tehtud tööst ning
koosseisu poolt uue nõukogu liikmetele rohkelt
anda soovitusi uuele nõukogule. Neid eri- ja
riigimehelikku tarkust ja auahnust ning ülikooli
isikupäraseid lugusid läbi vaadates tekkis aga
perele innukust Eesti ja ülikooli elu paremaks
soov neid ka ülejäänud ülikooliga jagada. Olgu muutmisel!
see siis ühtlasi meie eneseparandustöö ja vasPäris lõpetuseks olgu esitatud üks lugu.
tus kriitikuile, kes on viidanud nõukogu töö
Kolm meest raiusid kive. Esimeselt küsiti:
vähesele nähtavusele.
«Mida sa teed?» Too pühkis laubalt higi ja
Möödunud viie aasta jooksul kogunes nõuvastas: «Rügan tööd teha.» Siis küsiti teiselt
kogu istungiteks kokku kolm korda semestris,
kiviraidurilt: «Millega sina tegeled?» Teine
neile lisandusid ühisistungid senatiga ja arute
kääris käised üles ja ütles asjalikult: «Teenin
luseminarid. Viie aastaga tehti ära palju sisulist
raha.» Lõpuks küsiti kolmandalt: «Aga mida
tööd. Nõukogu ei piirdunud oma aruteludes
sina teed?» Mees istus kivile, vaatas taeva poole
ainult seadusest ja põhikirjast tuleneva kohusja ütles: «Mina ehitan templit.»
tusliku repertuaariga (eelarve, arengukava,
Loodetavasti aitasime ka meie haridus- ja
kinnisvara), me püüdsime oma päevakorda
teadustempli ehitamisele kaasa! •
NÕUKOGU EI PIIRDUNUD OMA ARUTELUDES AINULT SEADUSEST JA
PÕHIKIRJAST TULENEVA KOHUSTUSLIKU REPERTUAARIGA, ME PÜÜDSIME
OMA PÄEVAKORDA LISADA KA AKADEEMILISE SISUGA ARUTELUSID.
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Avastamata maastikul
orienteerumine

T
KERSTI KALJULAID
Eesti Vabariigi president, TÜ nõukogu esimees
2016. aasta oktoobrini

artu ülikooli nõukogu loomine TÜ uue
seaduse järgi tõi minu ellu mitu uut
toredat inimest ja võimaldas senisest
rohkem suhelda mitmete vanade heade tuttavatega.
Esimesest istungist peale olin väga rahul: laua ümber olid inimesed, kes hoolivad
ülikoolist kogu südamest. Ei olnud enesekeskselt edevat lähenemist, oma asja ajamist ega
tagamõtteid, mida pidi välja lugema laua ümber
öeldust. Täpselt selline seltskond inimesi, kelle-
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ga tahaksin luurele minna.
Ja eks tuligi minna. Oli ju meie ees avastamata maastik – uus seadus pani nõukogule
kohustuse ülikooli juhtimist korraldada, aga
ei andnud mitte kõiki hoobasid, mida tavaliselt sellise tegevuse puhuks pakutakse. Juba
tippjuhti, rektorit valides ei ole TÜ nõukogul
rohkem voli kui igaühe üks hääl valijameeste
kogus ja enne seda kuulamised nõukogus.
Kuulamiste käigus oleks ilmselt mõeldav
vaid välja sortida ilmselgelt ebasobivad kandidaadid, aga rektorikandidaatide ülesseadmise
kord tähendab ka seda, et juba igal ülesseatul
on teatud määral lai mandaat valimistel vähemalt osaleda. Niisiis peab nõukogu arvestama,
et töötab tippjuhiga, kelle valikutingimused ei
ole nõukogu enda kontrolli all. Keeruline on
ka jagada rolle senatiga, ühel pool eelarveotsus
ja teisel pool kontroll ülikooli sisulise tegevuse
üle.
See kõlab üsna juhtimatu olukorrana.
Aga tegelikkus osutus selliseks, et me saime
hakkama. Kõik osapooled ses koosluses said
hakkama. Tasakaal oli ja jääb hapraks. Aga me
kõik lihtsalt õppisime, kuidas sel hapral jääl
käia. Iga hetk pidid kõigiga arvestama, sest
ei tea ju kunagi, kes hakkab läbi jää vajuma
ja kellel sel hetkel on parim võimalus abikäsi
ulatada. Tõeline demokraatliku, võimaldava
juhtimise kool!
TULISED VAIDLUSED
Kahtlemata oli meil ka palju tuliseid vaidlusi. Oi, kuidas mulle meeldis neid vaidlusi
algosadeks võtta ja osadest uut kokkulepet
laduda! See ei olnud eriti keeruline, sest lõpuks
tahtsime kõik alati paremat ülikooli. Sellepärast
ei lugenud keegi kunagi punkte, et näidata, kui
sageli õnnestus oma arvamusega nii-öelda peale
jääda. Iga lahendus polnudki selline, et saaks
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aru, kelle algne seiuskoht siis lõpuks otsuseks
sai vormistatud.
Tööõhkkond püsis enamasti väga hea
vaidlustest hoolimata. Iga nõukogus veedetud
päeva lõpuks olin mina igatahes pigem õnnelik
kui väsinud. Ja tänulik meie heale seltskonnale,
kust ei puudunud kunagi sõbralik lõõpimine.
Lõpuks on kõikidele juhtidele äärmiselt vajalik
oskus iseennast mitte liiga tõsiselt võtta. Seda
häda meil ka kellelgi ei olnud.
TÕSINE TÖÖ
Ülikooli arendamist võtsime siiski kõik väga
tõsiselt. Kõigepealt tahtsime, et uus seadus
hakkaks hästi tööle. Seejärel soovisime, et meid
nähtaks ülikooli sees kui võimalikult erapooletuid otsustajaid, kelle erapooletus ei tulene
siiski kõige jagamisest kõigi vahel võrdselt. Siis
otsisime koos senatiga parajat vormi, kuidas
ülikooli juhtimist lihtsustada.
Tahtsime jätta rektorile võimalikult suurt
manööverdamisruumi, ka rahaliselt. Tahtsime,
et ülikoolis tõuseksid palgad, aga ainult koos
tõhususe kasvuga. Saime aru, et sellelt tasandilt,
kus me oleme, ei saavuta me oma juhtimis
eesmärke, kui käitume normide järgi. Sõnastasime koos rektoriga eesmärgid, mida tahame
saavutada, ja siis seisime rektori selja taha,
kuniks töö sai tehtud.
Muuhulgas otsustasime, et edetabelikohti
me taga ajama ei hakka. Ja ometigi – Tartu ülikooli positsioon konkurentide hulgas paranes
selle viie aastaga täitsa oluliselt. Ju me siis tegime kõik koos, kogu ülikooliperega neil aastatel
midagi ka õigesti. Selle üle, mida ülikoolipere
neil aastail saavutas, on mul väga hea meel. Selle
eest, mis tuska tegi, võtan vastutuse – eks nõukogu välisliige on alati natuke ka piksevarras.
Mul oli rõõm need viis aastat ülikooliga
veeta! •
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Valdkond peaks saama
selge eestikeelse nime —
teaduskond
jätkab ka kaks eelmise kooseisu vaimu kandjat,
on see mure päevakorrast maas.

PEETER SAARI
TÜ füüsikalise optika labori juhataja

N

õukogu eelmise esimehe eestvõttel
kogusime ja vahetasime oma siselistis
mõtteid meie viieaastasest tegevusest.
Teatavasti koosneb TÜ nõukogu kuuest
välisliikmest ja viiest ülikooli seest valitud liikmest (ehk miks mitte lühidalt – siseliikmest).
Esimese nõukogu siseliikmed polnud valitud
valdkondade esindatuse põhimõttel.
Sel põhjusel, aga vast veelgi enam tänu
esimehe ja välisliikmete tasakaalustavale mõjule
ning ka siseliikmete suurele kogemustepagasile
vahendite üle otsustavates kogudes istumistest,
kujunes meil algusest peale välja ühise asja eest
seisva meeskonna tunne.
Ehkki esines eriarvamusi – ja mõnigi kord
üsna teravaid –, hoidus nõukogu kujunemast
liikmete taga seisvate ringkondade erihuvide
esindamise-vastandamise tallermaaks.
Samas ei kaldutud meeskonnatundega ka
teise äärmusse, kus head suhted omade semude
vahel olnuksid tähtsamad kui põhimõtted
ja -väärtused. Uues siseliikmete valdkonniti
valimise protseduuris nägin ma mõningast ohtu
uues nõukogus tõhusa meeskonnavaimu kujunemisele. Kuid tundes nõukogu uude koosseisu
nüüdseks juba valitud siseliikmeid, kelle hulgas

QUO VADIS, EESTI ALMA MATER?
Küll aga paneb muret tundma küsimus sellest,
milliseks kujuneb järgnevatel aastakümnetel
meie rahvusülikool, mis põhikirja kohaselt
«… edendab eesti keele ja kultuuri säilimise
ning arengu eesmärgil /…/ eestikeelset haridust». See, kui strateegiliste valikute küsimus,
on ja jääb nõukogu uue ja järgmiste koosseisude
lauale. Sisuliselt kindlasti, isegi siis, kui peaks
juhtuma, et vormiliselt muudetakse põhikiri
selle koha pealt ära.
Füüsika tunneb faasisiirde nähtusi, milles
algselt mikromuutused aine ebastabiilses olekus
vallandavad aine omaduste äkilise muutumise
tundmatuseni. Meie arengukava võtmenäitajate
hulgas on ingliskeelsete õppekavade osakaal
mõõdikuga («Milline on hea tulemus?») 25%.
Erinevalt eelmisest kümnendist, mil mina
LOTE esimese ingliskeelse magistriõppekava
ühte kursust lugesin, on nüüd mõõdiku saavutamiseks pandud tööle ka rahahoovad. Laskumata siinkohal rahvusvahelistumise poolt- ja
vastuväidete vaagimisse, nimetan vaid ühe
pragmaatikute peamise raidkirjalise argumendi:
ilma välistudengeid juurde toomata üliõpilaste
arv langeb ja valitsus vähendab vastavalt ka
ülikooli rahastust (st meie palku/töökohti).
Praegune läänemaailm on ebakindlas olekus.
Trumpism – üleilmastumisvastasus, eliidivastasus, võõrapelgus, seniste teadmispõhiselt tehtud
otsuste ja intelligentsi ründamine (esialgu veel
mitte füüsiliselt…) sõjahüüuga «Fuck the experts!» ja tõepõhjatuse võidukäik avaliku arvamuse kujunemises – kõik see ei ole mitte mingi
juhuslik ja ekslik kõrvalekalle normaalsusest à
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la mööduv nohu, vaid seniste arengusuundade
ja poliitikate loogiline tagajärg.
Kui üleilmastumise kõrval hakkavad valge
inimese töökohti massiliselt üle võtma ka targad
masinad ja kui isegi kõrgharitute massid jäävad
töötuks – välja arvatud IT- jt tehnilistel aladel
ja sedagi vaid edumeelsetes riikides –, nagu see
on juba täna Lõuna-Euroopa kurb tegelikkus,
siis milliseks kujuneb homme see maailm, kuhu
ka Eesti kuulub?
Ei maksa olla liiga kindel, et meie ühiskond
on piisavalt tark olemaks immuunne eelmainitud nähtuste suhtes. Mõelgem sellele, mis
on kütnud viimase aasta-paari jooksul meie
ühiskonnas enim kirgi. Mõelda tasuks sellelegi, et vaktsineerimisvastased, kristallipaitajad,
selgeltnägijad, imeravitsejad jt igasugu alternatiivsuse esindajad on kujunemas arvestatava osa
ühiskonna jaoks juba lausa arvamusliidreiks. Ja
kõigesse taolisse tõsimeeli uskujate protsendi
poolest oleme Euroopas esirinnas!
Jah, ühelt poolt on eesti peredes uhkusega
lausutud: «Saatsin oma lapse Tartu ülikooli.»
Teiselt poolt on alati olemas olnud ka alternatiivne suhtumine: «Ah et ülikooli – hobusevargaks õppima?»
Kujutame korraks ette järgmist asjade käiku.
Rahahoovad on olnud tõhusad ja koosmõjus
noorte eestikeelse kirjaoskuse üleüldise langusega on TÜ faasiüleminek valdavalt ingliskeelseks ülikooliks ära toimunud.
Eesti maksumaksjate laiad hulgad aga, ärritatud läänemaailma ülalmainitud suundumustest
ja Euroopa eeskujurolli kokkuvarisemisest, küsivad meilt: «Mida te olete teinud meie Toitva
Emaga? Rahvuskultuuri järjepidevuse tagajast
olete muutnud ta Euroopa ääremaa provintsis asuvaks, kah-ingliskeelset kõrgharidust ja
enamasti kolmandatest riikidest tudengeile ust
Euroopasse pakkuvaks asutuseks?»
Kuniks demokraatia, seni valib maksumaksja
riigikogu ja valitsuse ning need esitavad sama
küsimuse ning määravad TÜ tüki riigi eelarves.
Nii palju siis põhiväärtusi eiravate pragmaatiliste põhjendite (eba)pädevusest muutuvates
oludes. Kas eriti just aegade äkilise muutuse
keerises ei tule oma identiteeti pidada mitte
mingeiks maharaputamist vajavaiks kammitsaiks, vaid kui mastipuu tüveks, millest kinni

PEETER SAARI
hoides püsti jääda?
Pika mõistujutu kokkuvõtteks otsene
soovitus järgmistele TÜ nõukogu koosseisudele: hoidkem seda 25% mõõdikut kui suure
laeva kurssi tormisel merel. See tähendab,
et kui ingliskeelsus kaldub üle 25%, keerake
juhtimishoobasid teistpidi. Lääne-Euroopas on
vastavad juhtumid olemas, kus rahvusülikoolide
ingliskeelsete magistriõppekavade osakaalule
on kehtestatud ülempiir.
Ja lõpetuseks üks pisike soovitus veel: kui
struktuurireformi käigus nimetuste muutmisest
sugenenud kired ja valud lõplikult vaibunud on,
siis nimetage need neli suurt tükki ülikoolist jälle teaduskondadeks. Valdkond ei sobi eesti keeles tähistama struktuuriüksust. Selmet seostuda
teadusega, viitab see sõna hoopis valdamisele ja
tagatipuks tekitab seose sõnaga «vasallkond».
MIDA SAAKS PAREMINI?
Meile heideti ette, et nõukogu jäi ülikoolirahva
jaoks kuidagi kaugeks. Kriitikaga tuleb nõustuda ja uus koosseis peaks seda PR-i asja parandama. Kuid õigustuseks võib ka viidata tuntud ütlusele: «Kes austab seadusi ja armastab vorsti,
ei peaks iial nägema, kuidas neid tehakse.» Vaid
kusagil suletud uste taga istuv otsustuskogu
võib tunduda a priori mõjuvõimsamana. Või siis
see, et avalikustatud üksikasjalikud protokollid
võivad just siseliikmeid viia kiusatusse näidata
end jõuliselt «oma» valdkonna huvide eest
seisja ja kaklejana, kuid see halvaks meeskonnatunnetuse nõukogus.
2012. aasta juunis koostatud «Tartu ülikooli
nõukogu tegevusstrateegia perioodiks 2012–
2017» üks punktidest ütleb, et nõukogu soovib
ülikooli tugevat sidet kogu ühiskonnaga ja nõukogu liikmed kinnitavad valmisolekut sellesse
töösse ka ise panustada. Seda panustamist, eelkõige meedia kaudu, tegi küll Kersti Kaljulaid,
kuid nõukogu teiste realiikmete sellesuunaline
tegevus jäi tagasihoidlikuks.
Rahvusülikooli kõrgeima juhtorgani seisukohtade ja tegevuse tutvustamisel Eesti rahvale
võiks uue koosseisu kõik liikmed olla aktiivsed.
Kas või selleks, et vähendada eelpool maalitud
musta stsenaariumi tegelikuks saamise tõenäosust.
Soovin uuele nõukogule jõudu ja edu! •
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liikmed väljastpoolt, tundus, ja küllap tundub
tänagi, paljudele võõras. Takkapihta jäi selle
põhimõtte rakendamine ka poolikuks, ehkki
vaadates Tallinnas sõsarülikooli ponnistustele ei
olegi see võib-olla paha olnud.
Usaldust ei andnud juurde ka ülikooli
struktuurireform. Nõukogu pidi selle uue
põhikirjaga kinnitama, ent teineteisemõistmine
senati ja teaduskondadega ei tulnud kergelt ja
kriimudeta. Tundub, et ka siin jäi reform pidama olekusse, kus rahuloluks ei olnud põhjust
paljudel ülikooli liikmetel, ning paratamatult
peab järgmine – või ka ülejärgmine – nõukogu
koosseis selle juurde tagasi tulema.

Vana ülikooli uus nõukogu

T
TOIVO MAIMETS
TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi
direktor, rakubioloogia professor

artu ülikooli põhikiri ütleb, et «ülikooli kõrgeim otsustuskogu on nõukogu,
kes vastutab ülikooli pikaajalise arengu
eest ja tagab ülikooli eesmärkide täitmise».
Lõppemas on esimese uutmoodi valitud nõukogu tegevusaeg. Kuidas oleme suutnud seda
vastutusrikast rolli täita?
Viis aastat tagasi alustas nõukogu mitte eriti
suure usalduskrediidiga. Mõte ülikooli juhtimisest äriühingu mudeli järgi, milles peale ülikooli
liikmete osalevad vabariigi valitsuse kinnitatud

PÜHENDUMUS JA
RAHULOLEMATUS
Mulle isiklikult tundub, et edasine läks siiski
kergemalt. Nõukogu liikmed töötasid kõik
täie pühendumisega ning usun, et seda oli ka
väljapoole paista. Eelarved, mis on üks nõukogu olulisematest teemadest, said ju kinnitatud, ehkki tublide vaidlusteta ei möödunud
see kunagi. Samas tuleb mulle meelde kunagi
rektor Tulviste antud nõuanne, kui olin ülikooli
eelarvekomisjoni esimees: «Kui kõik osapooled on eelarvega mõõdukalt rahulolematud, siis
on see saanud õige tasakaalu.» Selle mõõduka
rahulolematuseni enamasti jõutigi.
Ehkki – eelarve puhul jääb hinge peale ka
üks tegemata asi. Nimelt suutsime üsna hästi
süveneda – kes rohkem, kes vähem – teaduskondade-/valdkondadevahelisse eelarvejaotusse. Vähem tähelepanu sai aga laiem pilt: kuidas
jaguneb kogu ülikooli eelarve, mille suured
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kuluartiklid on ka väljaspool teaduskondi asuvad üksused. Paratamatult on eelarve ikkagi üks
põhilisi juhtimisvahendeid ja tervikpilt oleks
siin hädavajalik olnud. Põhjalik analüüs oleks
rektorile andnud kas või kindlustunde öelda,
et asjad on täiesti korras, ent selleks jäi nii nõukogu kui ka eelarvekomisjoni ramm väheseks.
Loodan, et uus nõukogu leiab selleks suuremat
jõudu ja tarmukust.
USALDUS ON OLULINE
Siiski oli toeks nii nõukogule kui ka loodetavasti rektorile sisekontrolli üksuse loomine ning
selle üha paremaks muutuv koostöö nõukoguga. Muidugi on ülikool majanduslikus mõttes
väga suur ja keeruline asutus ning esialgu oldi
ülesannete seadmisel kaugelt liiga optimistlikud. Ülikooli varaga toimetamine, mis on ka
üks olulistest nõukogu ülesannetest, nõuab
paratamatult suurt usaldust nõukogu ja ülikooli
ametnike vahel. Tundub, et viimasel paaril aastal on tasa ja targu liikumine vilja kandmas ning
sisekontrollist on saanud nõukogule ja rektorile väärt abiline. Seda tuleb kindlasti hoida ja
arendada.
Ent tagasi põhikirjas sätestatud vastutuse
juurde – vastutus pikaajalise arengu eest. Kuna
meist ei ole (õnneks) siiski kujunenud riigile
kuuluva äriühingu taoline moodustis, siis ei
ole ka seadus väga üksikasjalikult kehtestanud,
milles iga nõukogu liikme vastutus täpselt seisneb. Seda enam tuleb see igal liikmel enda jaoks
eraldi mõtestada ja jõuda enda sees mingile parimale äratundmisele. Selleks soovin südamest
uutele nõukogu liikmetele jõudu! •

9

10

JÜRI SEPP

TÜ NÕUKOGU ESSEEKOGUMIK 2017

Akadeemiline vabariik säilis

JÜRI SEPP
TÜ majanduspoliitika professor

TÜ

nõukogu kujunes praegusel
kujul ülikooli juhtimis- ja
struktuurireformi käigus, mis
lõppkokkuvõttes õnnestus hoolimata kohati
emotsionaalsetest vaidlustest. Ülikoolist ei
saanud firmat ja peale jäi akadeemilise vabariigi
mudel. Samas tuli juurde uuendusi, mis tegid
meie riigi tõhusamaks.
Mulle tundub, et just välisliikmete olemasolu
nõukogus ja suuresti ka nõukogu esinaise Kersti
Kaljulaidi isiklik panus aitasid nii mõnestki
punnseisust üle saada ja leida selliseid kompromisse, mis on vaadeldavad win-win lahendustena. Ülikoolis tähendab see eelkõige erinevate
teadus- ja õppevaldkondade huvide tasakaalustamist. Toon paar näidet.
Viimase kõrgharidusreformi üks olulisi elemente oli üleminek tasuta kõrgharidusele koos
tasulise õppe kadumise hüvitamisega. Viimane
oli seotud ülikoolide olulise lisarahastusega.
Samas jäeti vahendite täpne jaotus ja kasutamine ülikoolide endi otsustada.
Just tänu nõukogu välisliikmetele õnnestus
see meie ülikoolis nii, et nimetatud reformi
tõttu ei kaotanud keegi, vaid kõik teaduskonnad võitsid. Saamata õppeteenustasud hüvitati täiel määral, mis oli muidugi oluline neile
teaduskondadele, kus tasuline õpe oli eelarve
aluseks. Samas nõudis see vaid 40% ülikoolile
2013.–2015. aastal täiendavalt eraldatud rahast.
Ülejäänud 60% tuli kasuks muude eesmärkide

saavutamisele eelarve kaudu, millest räägin
allpool.
Ka struktuurireform sai lõpliku viimistluse
just tänu välisliikmete panusele. Nende häältega
õnnestus esialgne versioon keelustada ja lõplik
lahendus kinnitada. Viimane välistas siingi
selgete kaotajate kujunemise. Mitmed väikesed
teaduskonnad kaotasid küll iseseisvuse, kuid
said teatava hüvitisena võimaluse säilitada oma
nimi.
Püüdsin ka ise lähtuda erinevate valdkondade võrdse kohtlemise põhimõttest. Püüdsin
seista selle eest, et lisarahastus ei oleks seotud
formaalselt mingite teaduskondade või valdkondadega, vaid nende (eelkõige arengukavas)
oluliseks peetavate kindlate saavutuste ja tulemustega. Esitan allpool mõned näited.
TEOKS SAI
TULEMUSRAHASTAMINE
1. Juba esimesel aastal seadsime sisse lisarahastuse erialadevahelise ja võõrkeelse õppetöö
eest, mis oli võimalik tänu sellele 60%-le,
mis jäi tegevustoetuse kasvust kasutamata
tasulise õppe kadumise hüvitamiseks.
2. Eraldasime rektorile spetsiaalsed vahendid
arengukava täitmise ergutamiseks, millega
tunnustada teadus- ja valdkondi kindlate
ülesannete täitmise eest – sellest kasvas välja
ainulaadne tulemustasustamise süsteem.
3. Leidsime konkreetse valemi rahastamise
seostamiseks õppekavade kvaliteediga.
2017. aasta eelarves moodustab see osis 10%
jaotatava tegevustoetuse baasmahust ning on
mullusest oluliselt suurem.
4. Õppetöö tõhususe toetamiseks asendasime
valdkondade töö mahu mõõtmisel 2017.
aasta eelarves üliõpilaste arvu valdkonna
õppejõudude välja antud ainepunktidega.
Üheks oluliseks erinevate eesmärkide kooskõlastamise näiteks saab pidada ka tegevustoetuse
jaotamisel kasutatavat indekseerimist. Vastav
valem tagab ühelt poolt rahastamise seosta-

JÜRI SEPP

TÜ NÕUKOGU ESSEEKOGUMIK 2017

Valdkond
humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond
sotsiaalteaduste
valdkond
loodus- ja täppis
teaduste valdkond
meditsiiniteaduste valdkond (residentideta)
TÜ keskmiselt

Üliõpilaste
arvu kasv
2012–2016

Õpperaha
kasv
2012–2016

2012 (€)

2016 (€)

Kasv

0,6

1,03

2260

3880

1,72

0,75

1,04

1160

2230

1,39

0,89

1,14

2990

3810

1,28

0,92

1,34

4030

5900

1,47

0,76

1,12

2300

3410

1,48

mise struktuuriüksuste õppetegevuse mahu ja
tõhususega, kuid teeb seda määral, mis välistab
põhjendamatu huvi kvantitatiivse kasvu vastu.
Loodan, et see jääb ülikoolis tegevustoetuse
põhimudeliks ka uue nõukogu ajal ja seda
hoolimata võimalikest muutustest ülikoolide
rahastamise alustes. Pigem võiks soovitada
HTM-il võtta eeskuju meie mallist.
Valdkondade kõigi õpperahade (v.a residentide summad) kasv on olnud vastavuses üliõpilaste arvu muutustega – enim meditsiiniteaduste ja vähim humanitaarteaduste valdkonnas.
Seos ei ole aga võrdeline. Elastsuskordaja jääb
0,5 kanti. Ja selline «pehmem» seos on olnud
taotluslik, sest rahastamist vajavates kuludes
on sees oluline püsiosa, mis ei sõltu üliõpilaste
arvust. Paraku tuleneb siit ka paratamatu vastassuunaline seos üliõpilaste arvu ja nn pearaha
vahel, mis ilmneb ka tabelis.
See seos on saanud aluseks nähtusele,
mida ülikoolis on hakatud nimetama pearaha
nivelleerumiseks. Näiteks on humaniora mööda
läinud loodus- ja täppisteadustest. Meie reeglite
korral kasvabki pearaha enim seal, kus tudengite arv kõige rohkem väheneb.
Kahjuks ei õnnestunud mullu nõukogu
veenda, et see on asjade loomulik käik, ning
nõukogu kasutas vastumeetmeid, eraldades
lisaraha vähem tudengeid kaotanud valdkondadele. Arusaadavalt järgnes sellele teiselt poolt
valulik vastukaja. Kõigile lohutuseks tasub aga
meenutada, et keskmiselt on pearaha vaadeldaval perioodil kasvanud siiski ligi poole võrra.
Tegemata etteheiteid ühelegi komisjoni
liikmele, oli nende ettevalmistus sisuliseks

Õpperaha üliõpilase kohta

aruteluks siiski üsna erinev. Mulle tundub, et
järgmise nõukogu loodavas komisjonis peaksid
(teiste hulgas) osalema need valdkondade
esindajad, kes tegelevad otseselt eelarveküsimustega.
NÕUKOGU – OOTUSED JA
TEGELIKKUS
Kui tulla ka üldisemate puuduste ja kriitika
juurde, siis ühinen nendega, kes ei pea piisavaks nõukogu senist nähtavust ei ülikooli sees
ega ka ühiskonnas laiemalt. Muutusi võiks siin
alustada nõukogu koosolekute üksikasjali
kumast protokollimisest ja lõpetada lahtiste
arutelude-seminaride korraldamisega väljaspool
tavapäraseid istungeid ning nõukogu liikmete
sõnavõttudega meedias, vähemalt ülikooli enda
kanalites.
Juhtimisreformile eelnenud vaidlustes just
nõukogu välisliikmete kaasamise üle ülikooli
otsustusprotsessi oli pooldajate üks põhiargumente ülikooli suurem sidustamine ühiskonnaga nii-öelda mõlemas suunas. Välisliikmed
pidid olema ühiskonna esindajad ülikoolis ja
ülikooli esindajad ühiskonnas. Mulle tundus see
ülepingutusena just teises pooles. Tahes-tahtmata jääb see roll siiski põhiliselt rektori kanda
ning selle edukus väljendub eelkõige lepingulistes suhetes riigiga ehk täpsemalt haridus- ja
teadusministeeriumiga.
Esimene pool aga pidas kahtlejate kiuste
paika. Möödunud viis aastat olid kindlasti
ühed huvitavamad nende 23 hulgas, mis mul
on õnnestunud osaleda Tartu ülikooli nõukogu
töös. •
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Võtsin tema kutse vastu, sest olles sellel ajal
olnud paljude TÜ lõpetanud juristide tööandja
Eestis juba üle 15 aasta ja suheldes pidevalt
teiste ettevõtjatega, oli mul tekkinud arusaam
mõnedest teemadest, mida TÜ võiks arendada.

Edukas muutus peab
algama ülevalt

O
AKU SORAINEN
Advokaadibüroo Sorainen asutaja

lin äärmiselt üllatunud, kui minister
Jaak Aaviksoo helistas mulle viis
aastat tagasi ja küsis, kas oleksin nõus
astuma Tartu ülikooli nõukogu liikmeks.
Arvasin, et ta on vist eksinud, sest mul pole
kunagi olnud au õppida Tartu ülikoolis, vaid
Lapimaa ülikoolis Soomes. Minister Aaviksoo
ütles, et just sellepärast ta helistaski, sest ta
soovib kokku panna väga mitmekülgse nõukogu, kus on erinevate valdkondade ja taustaga
esindajad.

LÕPUTÖÖD, MIS ON FIRMADELE
VAJALIKUD
Näiteks professorid võiksid laiendada oma
kontaktvõrku erasektoris ja aidata korraldada
tudengite praktikakohti. Professorid võiksid
innustada magistrante tegema lõputööd ja
kursusetöid teemadel, mis oleksid ettevõtetele
vajalikud, sest see võimaldaks magistrandil leida
endale selline spetsialiseerumise valdkond, mis
annaks talle tööturul konkurentsieelise.
TÜ võiks koostada kaasajastatud kontaktnimekirja oma vilistlastest ja hakata nendega
aktiivselt suhtlema, sest heade ülikoolide
vilistlased on igal pool valmis oma alma mater’it
toetama ja pakkuma tudengitele näiteks praktikakohtasid. Viimase teemana soovisin, et TÜ
turundaks erasektorile oma pädevust ja vahendeid paremini, sest arvasin tollal, et firmad ei
tea piisavalt hästi, milleks TÜ oma teadurite ja
kaasaegsete laboritega on suuteline.
Teisel aastal käivitasin eeltoodud teemade
arendamise jaoks prooviuuringu õigus- ja
majandusteaduskonnaga. Pikemalt saime edasi
minna majandusteaduskonnaga, kuna Maaja
Vadi oli väga tarmukas.
Hiljem sain aru, et edukas muutus peab
hakkama pihta ülevalt ja seda ei saa üritada
juurutada ainult rohujuure tasandil. Kolmandal aastal tegi nõukogu esimees Kersti Kaljulaid muudatuse meie tööprotsessi sedasi, et
lihtsamad administratiivasjad saadeti eelnevalt
liikmetele tutvumiseks ja kui keegi ei soovinud
nende kohta sõna võtta, siis me neid koosolekul
ei arutanudki, vaid kiitsime kõik korraga heaks.
Niisugune muudatus oli oluline, sest see
võimaldas meil keskenduda rohkem oluliste
küsimuste arutelule. Iga nõukogu liige sai samal
ajal endale mingi valdkonna järelevalve, alates
TÜ eelarvekomisjonist kuni põhikirja uuendamiskomisjonini.
Selline tööjaotus oli väga hea, sest andis nõukogu liikmetele võimaluse pühenduda kindlale teemale ja anda seal suurem panus. Minu

AKU SORAINEN
valdkond oli ettevõtlussuhted ja seeläbi sain
võimaluse keskenduda ka TÜ arengukavale.
Mulle oli keegi öelnud, et arengukava jaoks
tehakse erinevates komiteedes palju tööd ja
lõpptulemus on kompromiss, mida on pisut raske lugeda. Peale valmimist pidi see arengukava
pahatihti kuhugi sahtlisse jääma.
Kolmandal ja neljandal aastal tegime nõukogus arengukavaga palju tööd, ja palusime seda
siduda ja ühtlustada paremini ka TÜ tegevus
kavaga, ning ma arvan, et lõpptulemus on
selgem, loogilisem ja ka rohkem ettevõtlusesse
suunatud kui varem. Peale arengukava vastuvõtmist hakkasime uute otsustusettepanekute
puhul tihti küsima seda, kas need on arengu
kavaga kooskõlas.
Mulle tundub, et uus arengukava ei ole
jäänud sahtlisse, vaid sellest on saanud TÜ
strateegia, mida viiakse usinalt ellu. Eriti
rõõmus olen selle üle, et ettevõtlussuhetele
ja ettevõtlikkuselepööratakse täna oluliselt
rohkemtähelepanu kui viis aastat tagasi. Selles
osas on kiiduväärt panuse andnud vähemalt ka
TÜ arendusprorektor Erik Puura.
REKTORI KÄTTE ROHKEM
FINANTSE
Julgustasime rektorit reformima õppekavasid,
mille käigus vähem edukad õppekavad kas
ühendati teistega või suleti. Seesama tegevus on
hetkel käigus ka Soome ülikoolides ja ilmselt ka
paljudes teistes ülikoolides üle maailma.
Suunasime rektori kasutusse ka rohkem
finantse, mida tema saab oma parima ära
nägemise järgi kasutada ülikooli arengukava
elluviimiseks. Seega osaliselt vähendasime raha
proportsionaalset jagamist, mis ei toetanud piisavalt prioriteetide seadmist ja ülikooli arengu
kava elluviimist.
Toetasime rektorit selles, et latti mitte alla
lasta ja üritada seega säilitada tudengite arvu
olukorras, kus noorte arv nagunii väheneb,
mille tõttu ei saa seda vahet ilmselt täita isegi
välisüliõpilaste hulga olulise kasvuga. See
omakorda viis selleni, et ülikooli struktuure ja
personali hulka tuli muuta vastavusse väiksema
hulga tudengitega. Tartu ülikool on Baltimaade
parim ülikool ning seda mainet peab säilitama
ja kasvatama isegi siis, kui lühiajaliselt tasuks
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Tartu ülikooli õppekavade jaotus kõrghariduse
õppekavadeaastatel
jaotus kõrghariduse
I ja II astmel
ITartu
ja Ülikooli
II astmel
2012–2016
aastatel 2012-2016
ingliskeelsed
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Otsustusprotsessid muutusid
vähem demokraatlikuks

eestikeelsed

100%

selle võrdluse kaudu osata hinnata uue mudeli
plusse ja miinuseid.

80%
60%

A2020
eesmärk
25%

40%
20%
0%

2012

2013

2014

2015

2016

eestikeelsed

128

127

121

115

106

ingliskeelsed

12

13

14

19

21

vastu võtta palju rohkem tudengeid kui praegu.
Ülikooli sain esindada mõnel ülikooli enda
konverentsil, kuhu mind paluti esinema. Üks
huvitav juhtum oli veel: kohtusin neli aastat
tagasi Islandi endise välisministri Jón Baldvin
Hannibalssoniga Vilniuses. Tema oli see mees,
kes tunnustas esimesena Baltimaade iseseisvumist. Ta ilmutas huvi tulla Eestisse ja tulemus
oli see, et rektor kutsus ta mõneks kuuks TÜ-sse
külalislektoriks.
Mulle oli ülimalt huvitav kogemus töötada
koos väga erineva taustaga inimestega. Nad kõik
on väga targad ja pühendunud ning soovisid
ülikooli hüvanguks anda endast parima.
Erilist mainimist on väärt Saima TiirmaaOras, kes tegi väga head tööd nõukogu sekretärina. Ma usun, et nõukogu on teinud head tööd ja
ülikooli jaoks häid otsuseid, ning loodan, et uus
nõukogu jätkab samas meeskonnatöö vaimus.
MINU SOOVITUSED JÄRGMISELE
NÕUKOGULE
1. Hoida töökorda võimalikult tõhusana ja jätta
piisavalt aega arutada arengukava, eelarvet ja
muid olulisi küsimusi.
2. Kutsuda peaaegu igale nõukogu koosolekule

3.

4.

5.
6.

üks väliskülaline, kes võiks teha lühikese,
aga hästi ettevalmistatud ettekande. See võib
olla näiteks välismaalt naasnud teadlane või
tudeng, hea õpetaja, minister, keegi, kellel on
huvitav arvamus (neid võiks kutsuda näiteks
selle järgi, kes on kirjutanud midagi eriti
huvitavat UT ajakirja) jne.
Välisliikmetele võiks ülikool teha sissejuhatava tutvustuse ülikooli teaduskondadest,
instituutidest ja struktuurist, sest muidu
võtab liiga kaua aega, kuni välisliige saab aru,
kuidas TÜ töötab.
Nõukogu peab omalt poolt aitama kaasa
sellele, et TÜ areneks üheks Läänemere
piirkonna juhtivaks ülikooliks ja mingites
valdkondades isegi kõige paremaks. See
eeldab strateegilist nägemust ning sihikindlat arengukava koostamist ja elluviimist.
Tulevikus peab olema vähem ruumi proportsionaalsele raha jagamisele ja mitteedukatele
õppekavadele/institutsioonidele.
Usaldada ülikooli enda valitud rektorit ja
toetada teda arengukava koostamises ja eriti
selle elluviimises.
Jätkata reformi «Ettevõtlik TÜ» elluviimist. •

PAUL VARUL
TÜ sotsiaalteaduste valdkonna
emeriitprofessor

K

uivõrd tegemist on esmakordse ajaga,
mil ülikoolis on olnud eraldi nõukogu
ja senat, on oluline strateegiline küsimus sellise juhtimismudeli sobivus ülikoolile.
Olukord on keeruline veel seetõttu, et eelmine
ülikooli nõukogu, usaldamata uut nõukogu, tegi
ettepaneku jätta üks keskne küsimus – põhikiri
– senati pädevusse. Riigikogu kui seadusandja
võttis selle ka omaks.
Selline lahendus ei ole siiski põhimõtteliselt õige: nõukogu peab vastu võtma otsused
strateegilistes küsimustes, põhikiri on aga üks
peamisi strateegilisi lahendusi sisaldav dokument.
Analüüsides edasisi võimalikke arenguid,
arvestades senist kogemust, tuleks valida üks
kahest võimalusest: a) loobuda eraldi nõukogust ja senatist ning jätkata ühtse nõukoguna
(senatina), kaasates välisliikmeid; b) anda
põhikiri nõukogu pädevusse.
Mõlemad lahendused nõuavad seaduse
muutmist, mis omakorda võtab päris palju aega,
kuid uus nõukogu peaks siiski nende küsimustega tegelema.
Andes hinnangut uuele juhtimismudelile
(nõukogu ja senat) ja nõukogu tööle, tuleks
lähtuda eelkõige võrdlusest vana nõukoguga, et

EELARVE JA VÄLISLIIKMED
Nõukogu eelarvearutelud olid sisukamad ning
nõukogu osa eelarvestrateegia kujundamisel oli
märkimisväärne. See on minu arvates võrreldes
eelnevaga olnud kõige olulisem pluss.
Selle puhul tuleb tunnustada eelarvekomisjoni head tööd, mida juhtis nõukogu liige Vahur
Kraft, kelle asjatundlikkus aitas oluliselt kaasa
eelarvekomisjoni ja nõukogu väga ladusale
koostööle.
Samuti on põhjust kiita finantsjuhti Taimo
Saani, kes oma meeskonnaga on pikka aega
olnud ülikooli eelarve koostamise peaarhitekt
ning kes lõi head eeldused eelarvekomisjoni ja
nõukogu edukaks tööks.
Kasuks on tulnud välisliikmete osalemine
nõukogu töös: nad on toonud kaasa värskeid
mõtteid ülikooli elu arendamiseks ning on
olnud teaduskondade ja instituutide erinevate
probleemide puhul erapooletul seisukohal.
TASAKAAL: NÕUKOGU, SENAT,
REKTORAAT
Kvalitatiivset muudatust ülikooli juhtimises uus
juhtimismudel (nõukogu ja senat) siiski kaasa
toonud ei ole. Tegemist on menuka mudeliga,
mida on sisse viidud (väiksete erinevustega) ka
teistes ülikoolides, olles mõjutatud äriühingute
juhtimismudelitest. Vajalik on saada siin praktilisi kogemusi ning seda analüüsida oskamaks
otsustada sellise juhtimismudeli põhjendatuse
üle ülikoolides.
Mõned näited probleemidest: samade küsimuste samaaegne arutamine (halvim näide oli
põhikirja menetlemise protseduur), terviklikke küsimusi ei ole mõistlik tükeldada kahe
erineva kogu vahel, õppekorralduse problee-
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Tartu ülikooli akadeemiliste üksuste suurus enne ja pärast struktuurireformi
STRUKTUUR ENNE 2016. AASTAT

humaniora
teaduskondade ja
kolledžite töötajate
arv täiskoormuse
arvestuses

19 293 91 83

STRUKTUUR ALATES 2016. AASTAST

socialia

60 195 50

realia et
naturalia

medicina

49

23

398

44

773

152

valdkondade
töötajate arv
täiskoormuse
arvestuses

HV

SV

MV

LT

403

460

442

925

instituudid ja
kolledžid
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KÕIGE VÄIKSEMAS ÜKSUSES OLI TÖÖTAJATE KOORMUS KOKKU 1,6, KÕIGE SUUREMAS 182,2.

PRAEGU ON KÕIGE VÄIKSEMAS INSTITUUDIS TÖÖTAJATE KOORMUS KOKKU 15,1, KÕIGE SUUREMAS 203,9.

me ei saa eristada strateegilistest küsimusest,
rahaga seotud küsimusi õppe- ja teadustööst
jms.
Rektoraadi ning nõukogu suhted ei olnud
enam nii tasakaalus nagu varem. Rektoraadil
tuli näha palju vaeva, et veenda oma ettepanekute põhjendatuses nõukogu, kus kõik teaduskonnad olid esindatud mitme liikmega.
Ühtlasi oli hästi ära kasutatud ülikooli
kollektiivi vaimne võimekus ning põhjendatud lahendused leidsid ka toetust. Uue mudeli
puhul on vähemalt nõukoguga suhtlemises
rektoraadil tunduvalt lihtsam oma tahet ellu
viia, küsitav on aga see, kas ka otsused on alati
piisava kvaliteediga, selleks et ülikooli tasakaalustatud areng oleks tagatud ning erinevad
huvid oleksid arvesse võetud.
See ongi äriühingule iseloomulik – tegevjuhtkonnale antakse võimalus oma tahet ellu
viia ja nõukogu on eelkõige järelevalveorgan.

enam püüelda selle poole, et ülikoolist valitud
nõukogu liikmed ei tunnekski ennast valdkondade esindajatena, vaid suudaksid probleeme käsitleda valdkondade üleselt.

Ülikooli puhul aga jääb ülikooli vaimne võimekus sellisel juhul parimal viisil kasutamata.
Senat peaks küll seda lünka täitma, kuid samas ei ole senatil piisavalt vajalikku pädevust.
Uues nõukogus olid teaduskondade huvid
ebaühtlaselt esindatud. Ülikooli valitud
nõukogu liikmed tunnevad eelkõige oma
teaduskondi (nüüd – valdkondi ja instituute)
ja teavad nende muresid; nende teaduskondade huvid, kes ei ole nõukogus esindatud,
sõltuvad eelkõige rektoraadist.
Välisliikmetel ei saa aga olla nii palju
teavet, et osata rektoraadi seisukohtadesse
kriitiliselt suhtuda. Varem oli nõukogus esindatus ja teavitatus laiem ning otsused demokraatlikumad.
Uues valitavas nõukogus peaks siiski
olukord paranema, kui kõik neli valdkonda
saavad olema esindatud ja iga esindaja saab
seista oma valdkonna eest. Muidugi tuleb

NÕUKOGU NÄHTAVUS JA SEOS
ÜHISKONNAGA
Nõukogu ei ole olnud piisavalt nähtav ülikooli sees, ülikooli töötajatel puudub täpsem
ettekujutus, mida nõukogu teeb, teatakse
eelkõige vaid seda, et nõukogu kinnitab eelarve.
Liiga üldsõnalised ja seetõttu väheütlevad on
nõukogu koosolekute protokollid, eriti torkab
see silma võrdluses senati protokollidega, mis
on palju teaberikkamad. Sellist praktikat tuleks
muuta.
Nõukogu liikmed peaksid edaspidi aeg-ajalt
käima kohtumistel valdkondades ja instituutides, et saada vahetut teavet. See kriitika käib ka
minu enda kohta – väljaspool oma teaduskonda

oli ka minu ülevaade teiste teaduskondade
probleemidest selgelt ebapiisav ja juhuslik.
Üks peamisi argumente, mis toodi välja nõukogu ja senati eraldamise vajadusena, oli ootus,
et nõukogust saab tõhus vahendaja ülikooli ja
ühiskonna vahel. See on ilus ja õige idee ning
uus nõukogu võiks üritada seda rolli ka täita,
praegusel nõukogul see ei õnnestunud.
Ei saa öelda, et võrreldes eelnenud juhtimismudeliga (nõukogu ja rektoraat) oleks uus
mudel (nõukogu, senat ja rektoraat) midagi
väga oluliselt muutnud (ei olulise paremuse ega
halvemuse poole).
Rektoraadi jaoks läks asi muidugi lihtsamaks, otsustusprotsessid aga muutusid
vähemdemokraatlikuks. Nõukogu liikmed said
oma tööga hästi hakkama, peamine probleem
ei ole aga mitte see, kuidas keegi isiklikult oma
kohustustega toime tuleb, vaid juhtimismudeli
ja pädevuste määratluse põhjendatus. •
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Nõukogu päevakord sündis ülikooli
igapäevaülesannetest – olgugi need väga
põhjapanevad –, nagu arengukavad, eelarved
jm. Hoolimata strateegilistest eesmärkidest ja
tegevuskavast oli nõukogu tervikuna pigem
«tarkade meeste (ja väheste naiste) klubi»,
kohati ka tuline vaidlusklubi. Selles mõttes ei
võitnud ärijuhtimise stiil – ja ega ei pidanudki
võitma, minu meelest.
Selgelt oli näha, et nõukogul oli oluline roll
n-ö rektori kõlapinnana. Pean seda väga tähtsaks, et lisaks senatile, ja loomulikult rektoraadi
liikmetele, on rektoril koht mõttevahetuseks
ja mõtete kogumiseks igapäevamuredest veidi
eemalduval tasandil. Jah, nõukogu suurendas
ka rektori rahalist iseseisvust ja lisas sellega ühe
juhtimisvahendi rektori fondi suurendamise
näol. Kui õige, kasulik ja vajalik see täpselt oli,
seda näeme alles mõne aja pärast. Usun, et fond
õigustab end üleminekuajal, kui rektoril on
tugev soov reforme juhtida. Kuid nõukogu ongi
selleks, et tasakaalu vajadusel uuesti kohandada.
Rektoraat tegi väga head tööd istungiks ette
valmistudes, kõik küsimused said kohapeal
pädeva vastuse. Ka olid väga kasulikud kohtumised külalistega (nagu haridusminister) – neid
võimalusi tuleks edasi otsida.

Harivast ja nauditavast
nõukogust

N
KAJA TAEL
Eesti Vabariigi alaline esindaja Euroopa Liidu
juures

õukogu uuel kujul loomine langes
väga mitmesse üleminekuaega korraga: tasulise õppe kaotamine, üliõpilaste üldarvu kahanemine, ajastust tingitud
korporatsioonikultuuri pealetung akadeemilisse
kindlusesse, rektori vahetus jne. Et kõikide asja
dega tuleb harjumiseks aega anda, siis sellest
katsumusest tuli nõukogu kokkuvõttes hästi
välja. Samas ei kujunenud nõukogu kuigivõrd
ennetavaks juhtorganiks (lisaks mõnele üksikule algatusele, nagu auditikomitee loomine).

VÄLISLIIKMETE OLULISUS
Vahekord senatiga alles kujuneb. Oli tuliseid
vaidlusi kuni viimase piirini välja (piiratud veto
seadmine), oli ka kahekõnet. Nõukogu jälgis
väga teadlikult pädevuste vahekordi, õhkkond
oli pigem kammitsetud. Ühisistungid senatiga ei jõudnud eriti sisulistesse aruteludesse.
Võib-olla aitaks kaasa mingi haarav ühispäevakord, nii et ühisistung ei jääks lihtsalt nõukogu

KAJA TAEL
liikmete külastuseks senatis?
Väga targaks otsuseks pean välisliikmete
suurt arvu. See tõi ühelt poolt nõukogusse
juurde ekspertiisi (Helsingi ülikooli kogemus,
rahajuhtimine, äri). Teiselt poolt ei lasknud see
nõukogul takerduda valdkondlikesse kaeviku
sõdadesse. Isiklikult olin juba unustanud, kui
jäärapäiseks on võimalik akadeemilises maailmas jääda... Ja kuidas kõige kirglikum vaidlus
võib teinekord puhkeda täieliku non-issue üle.
Mõnikord tuli igal juhul kogu oma diplomaadi
kogemus kokku võtta, aga üksmeel jäigi saavu
tamata. Õnneks ei kirjuta põhikiri täielikku
üksmeelt ette ja ka erimeelsused on soositud.
ROHKEM TEAVITUSTÖÖD
Üsna palju on tagantjärele räägitud sellest, et
nõukogu tegevus ei paistnud ülikoolis tervikuna
välja. Teavitustööd oli tõesti liiga vähe, sest see
polnud eesmärk omaette. Aga ilmselt peaks olema. Tavaliselt tähendab hea suhtlus korralikult
läbimõeldud ja teostatud plaani, see õnnestub
asjatundliku töö tulemusena. Kuidas nõukogule
selles tuge pakkuda, on vaja läbi mõelda. Muu
organisatsioonikultuuri poolest kasvasime sõbralikuks meeskonnaks, kus hakkas tekkima tava
jagada oma häid mõtteid ja tähelepanekuid ka
väljaspool päevakorrapunkte ja istungeid. See
oli väga hariv ja nauditav.
Rahvusülikoolile kohaselt rääkisime
palju eesti keele rollist ülikoolis. See oli mulle
südamelähedane ja rõõmustav, kindlasti on see
teema ka tulevikus möödapääsmatu. Isiklikult
suutsin vähe, kuid loodetavasti oli minust siiski
midagi kasu kollektiivi liikmena. Oli ülimalt huvitav kogemus, mille eest tahaksin kõiki kaaslasi
südamest tänada! •
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Mõtteid TÜ «uue»
nõukogu viiest esimesest
tegevusaastast

KARI OLAVI RAIVIO
Helsingi ülikooli professor

E

esti kõrgharidusreformi ning muudatuste tõttu ülikooliseaduses ja Tartu
ülikooli seaduses muutus oluliselt ka
Tartu ülikooli juhtimine ja rahastamine.
Üks suurtest muudatustest oli nõukogu
moodustamine ja nõukogule volituste andmine.
Nõukogust sai ülikooli kõrgeim otsustusük-

sus (mitteakadeemilistes küsimustes) ja selle
üheteistkümnest liikmest kuus pidid tulema
väljastpoolt akadeemilist kogukonda. Viis
liiget nimetas nõukogusse Eesti valitsus ja ühe
teaduste akadeemia. Uute reeglite järgi töötava
nõukogu esimese koosseisu viieaastane ametiaeg algas 1. jaanuaril 2012. aastal.
Järgnev on minu, teaduste akadeemia määratud välisliikme lühike isiklik hinnang selle
kogemuse kohta. Samuti esitan mõned üsna
filosoofilised mõtted kõrghariduse tulevikust
üldiselt. Neist mitmed on rakendatavad ka
Eestis ja paljusid on Tartu ülikooli arengukavas
juba arvestatud.
KEELEKÜSIMUS
Kui Eesti teaduste akadeemiast pöörduti minu
poole ettepanekuga osaleda TÜ nõukogu töös,
kahtlesin oma sobivuses sellele kohale, sest

TÜ NÕUKOGU ESSEEKOGUMIK 2017

ma ei oska eesti keelt ja isegi kui arvan, et saan
umbes poolest kirjalikust tekstist aru, osutub
see arvamus valeks. Mulle kinnitati, et kõik nõukogu liikmed räägivad inglise keelt hästi ja kõik
olulised dokumendid tõlgitakse nagunii inglise
keelde. Mõlemad kinnitused pidasid paika, kuid
see ei lahendanud keeleprobleemi.
Rahvusülikooli strateegilise otsustuskogu
töös on esmatähtsad põhjalikud arutelud
ning neis kasutatakse kõigi liikmete laialdasi
teadmisi. Kui kõik üksteist liiget kõnelevad ühe
välismaalase juuresoleku tõttu võõrkeelt, kaotab
arvamustevahetus sügavuse. Sain sellest kohe
kõige esimesel istungil aru ja tegin ettepaneku,
et nõukogu töökeel oleks eesti keel – mina
püüan jälgida niipalju, kui suudan, ja kui mul on
märkusi, esitan need inglise keeles.
Ülikool pakkus välja suurepärase lahenduse – sünkroontõlke. Selle eest olen väga tänulik
nii ülikoolile kui ka mu kõrval istunud väga
headele tõlkidele. Siiski oli niisugune töökorraldus kindlasti kulukas, pealegi pidin piiratud
reisivõimaluste tõttu veetma nõukogu istungitele eelnenud öö hotellis. Tihti mõtlesin, kas mu
panus nõukogu töösse on neid kulutusi väärt.
RAHVUSVAHELINE MÕÕDE
Arvan, et teaduste akadeemia tegi mulle selle
ettepaneku seetõttu, et ülikooli juhtimisel peeti
tähtsaks rahvusvahelist kogemust. See loogika
peab paika: on ju rahvusvahelistumine üks ülikooli tähelepanu tulipunktidest. Saavutamaks
seda eesmärki ja samas vältimaks keeleprobleeme võiks akadeemia kaaluda mõnes välisülikoolis töötava või seal töötanud ja kodumaale
naasnud eestlase kaasamist.
Rahvusvahelise kogemuse sissetoomiseks
võib aga vaagida ka teisi lahendusi. Paljudes
ülikoolides on teaduslik nõuandekogu, mis
peegeldab nende huvi teaduspädevuse arendamise vastu. Samas tähtsustaks see liialt teaduse
rolli ülikooli oluliste ülesannete hulgas ning
kohasem võiks olla akadeemiline nõuandekogu,
kelle volituste ring hõlmaks ka õpetamist ja
muid tegevusi.
JUHTIMISKULTUUR
Ametiaja alguses tuli nõukogul hakata oma
tööd korraldama ja seada sisse teatud töökord.
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Moodustati rahanduskomisjon, kes tegeleks
finantsküsimustega – need on päevakorras
kõige tähtsamate hulgas. Juhtimiskultuur
hakkas järk-järgult välja kujunema, kui oli
lahendatud kaks vastuolu. Üks neist hõlmas
nõukogu ja senati suhteid, mis vajasid mõnda
selgitavat koosolekut – sellega tegeles võimekalt
meie esimees Kersti Kaljulaid. Teine probleem
seisnes mõne ülikoolis töötava liikme suhtumises, kel oli vahel raske hoida oma valdkonna
või eriala huvide eelistamist lahus nõukogu
liikme põhilisest rollist kogu ülikooli kui terviku
huvide kaitsjana. See oli mõneti häiriv ajal, mil
nõukogu arutas üht viie aasta suurimat saavutust, ülikooli struktuuri ümberkorraldamist.
Minu arvates on lõpptulemus hea ja vastaste
hääli pole ka kuulda olnud.
Eelarvega seotud otsused on teine valdkond,
kus võib huvide vastuolusid tekkida, ning
sellistes küsimustes on nõukogu välisliikmete ja
pädeva esimehe tasakaalustav mõju eriti väärtuslik. Vastuolusid võib tekkida ka juhul, kui
piiratud vahendid ähvardavad takistada ülikooli
püüdlusi saavutada õppe- ja teadustegevuses
tipptase. See on nullsummamäng, mis võib
nõuda karmide otsuste vastuvõtmist ning
teatud tegevuste lõpetamist selleks, et oleks
võimalik arendada teisi. Niisugused otsused on
akadeemilisele kogukonnale alati valulised, kuid
nende edasilükkamine toob kaasa vaid kvaliteedi languse.
VÄLISSUHTED
Üks valdkond, mida nõukogu välismaalasest
liikmel on olnud raske jälgida, on ülikooli
välissuhted, eriti poliitilised arengusuunad,
mis mõjutavad kõrgharidust üldiselt ja eeskätt
Tartu ülikooli. Nõukogu teistele liikmetele, kes
jälgivad iga päev ajakirjandust ja on ühenduses
otsustajatega, võivad need arengusuunad olla
endastmõistetavad. Nõukogule pole antud
ülevaadet läbirääkimistest teiste ülikoolide,
haridus- ja teadusministeeriumi ega riigikoguga,
samuti pole nõukogu andnud ülikooli juhtkonnale nende läbirääkimiste asjus nõu.
Sõltumatul ülikoolil on ühiskonna ja
valitsusearengu jälgimisel tähtis roll ja ülikool
peaks oma arvamust avaldama isegi juhul,
kui see ei ühti võimuorganite seisukohtadega
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(«rääkima võimudele tõtt»). Niisugused arutelud nõuavad pikaajalist strateegiat, diplomaadi
oskusi ja tõsiasjadel põhinevaid väiteid, mis on
ka mitteakadeemiliste kodanike jaoks arusaadavad ja veenvad. Tõenduspõhise poliitika
tähtsust tunnistatakse paljudes riikides, sh ka
EL riikides, üha enam ja aktiivselt töötatakse
välja mooduseid, mille kaudu anda valitsustele
teaduspõhist nõu. Tartu ülikoolil oleksid head
eeldused võtta Eestis juhtroll, võib-olla koostöös Eesti teaduste akadeemiaga. Usalduse loomine teaduse ja poliitika vahel on pikk ja raske
protsess, mis kaugemas tulevikus toob ülikoolile ka kasu, kuigi oma huvidele suunatud otsene
lobitöö hakkaks seda usaldust õõnestama.
PIKEM PERSPEKTIIV
Lühiajalise strateegia kavandamise, fookusalade määramise ja tulemusnäitajate määratlemise kord on juhtkonnal ja senatil hästi välja
töötatud ning nõukogu on olnud tulemustega
üldiselt nõus. Siiski arvan, et nõukogul oleks
kasulik koos juhtkonnaga vaadata kaugemale
tulevikku eesmärgiga analüüsida tähtsamaid
suundi üleilmse ja riikliku hariduse ja majanduse valdkonnas, määrata kindlaks peamised
ülikooli mõjutavad tegurid ja sõnastada ülikooli
nägemus sellest, millisena soovitakse TÜ-d
näha kümne või kahekümne aasta pärast. Niisugused kaalutlused on väga rasked akadeemilisele kogukonnale, kes on peamiselt mures tänase
ja homse pärast.
Mõned käsilolevad tegevused näevad ette
ka edasist arengut, näiteks ühise vastuvõtuga
laiahaardelised õppekavad vastavad vajadusele
valdkondadevahelisema teaduse ja hariduse
järele. Teine tähtis teema on elukestev õpe, mis
on muutunud hädavajalikuks tööelu muutuste
ja kasvava vajaduse tõttu teadmiste ja oskuste
uuendamise järele, isegi ümberõppe ja uute teaduskraadide järele. Läbiarutamist nõuavad veel
nii täiendõpe kui ka tulevase muutuva üliõpilaskonna vajadused. Ülikooli tuleb rohkem erineva
taustaga täiskasvanud õppijaid, rohkem täiskohaga töötavaid ja osaajaga õppivaid üliõpilasi,
rohkem erinevate akadeemiliste võimete ja
keeleoskusega üliõpilasi. Samuti on tulevikus
rohkem e-õppe võimalusi nii ülikooli enda kui
paljude teiste pakkujate poolt.
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Tartu ülikooli kraad võib tulevikus sisaldada
ainepunkte, mis on teenitud nii koduülikoolis kui teistes Eesti ja välisriikide ülikoolides,
avatud ülikoolis või e-õppes (MOOC-id jms).
Selliseid väljastpoolt saadud punkte oleks
arukas tunnustada, sest need annavad tudengitele laialdasemaid kogemusi ning vähendavad
ülikooli õpetamiskoormust ja kulusid. Samas
peab kvaliteedikontroll olema range ja usaldusväärne, et Tartu ülikooli antud akadeemiline
kraad oleks ka tulevaste üliõpilaste ja nende
perede ning samuti tööandjate silmis endiselt
mainekas.
Need olid vaid mõne eeldatava tuleviku
suuna näited, kuid kaugemat silmapiiri tuleb
tõsisemalt uurida.
KVALITEET ON ESMATÄHTIS
Kui mõelda tagasi Soome kogemusele, ei ole
väikesel riigil lihtne luua ja rahastada kvaliteetset ülikoolisüsteemi. Oleme silmitsi suurte raskustega, sest liiga palju on liiga arvukate ja liiga
väikeste teaduskondade ja uurimisgruppidega
liiga väikesi ülikoole, kes kõik püüavad konkureerida rahvusvahelisel maastikul. Sel areenil on
enamik riike mõistnud kõrghariduse ja teaduse
tähtsust, enamik suurendavad investeeringuid
neisse valdkondadesse ning üleilmastunud tööturule astuvad üha pädevamad noored lõpetajad, igal aastal näiteks kaheksa miljonit magistri
kraadiga hiinlast. Ainus võimalik strateegia on
püüelda tippkvaliteedi poole, muidu lähevad
kõige säravamad noored mujale.
Rahvusvahelised edetabelid põhinevad
peamiselt teadussaavutustel ja tajutaval mainel,
kuid eesmärkide seadmisel ega isegi võrdluseks
pole neist kasu. Teaduse tipptaset on suhteliselt
lihtne hinnata, kuid teadusuuringud muutuvad
üha kallimaks ning tipptase sõltub aina enam
suurtest ja tihti rahvusvahelistest konsortsiumidest. Väike piiratud vahenditega riik peab
hindama oma tugevaid külgi ja rahvusvahelisel
tasandil tippu jõudmise tegelikke võimalusi ning
suunama teadusraha otsustavalt just neile valdkondadele ja teadlastele. Sellise poliitika vastu
võetakse otsekohe sõna, toetudes tavapärasele
Humboldti haridusideaalile, mille järgi ülikooliõpe peab põhinema teadusel ning järelikult peab
iga ülikool ja iga teaduskond saama teadusraha.
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See on eksiarvamus, sest teaduspõhise
õpetamise alusmõte on juhatada üliõpilane
kriitiliselt mõtlema ja pakkuda talle vahendeid
üleilmsete teadusrikkuste kasutamiseks, mitte
lasta tal lihtsalt kuulata õpetaja tillukesest panusest. Ülikooli õppejõu kõige tähtsamad omadused on teadustöö kogemus ja doktorikraadi
saamise käigus saavutatud teaduslik kirjaoskus
ning võime seda üliõpilastele edasi anda, mitte
aga õppejõu käimasolev uurimistöö. Tegelikult
ei toimu enamikus maailma ülikoolides mingit
teadustegevust ega koolitata neis ka teadureid.
Teaduse ületähtsustamise tõttu on õpetamine ja õppimine mitmetes ülikoolides taandunud teisejärgulisteks tegevusteks. Minu arvates
on sellel hukatuslik mõju, sest ülikooli kõige
tähtsam «toode» ei ole mitte teaduspublikatsioon – neist enamikul pole tegelikku mõju –,
vaid hea hariduse saanud noor inimene, kes
lõpetab ülikooli ja võib muuta maailma.
Ülikool peaks andma üliõpilaste vaimsele
ja kultuurilisele arengule lisaväärtuse, mis saab
toimuda ainult nii, et pakutakse kvaliteetset
õpet, iseseisvat õppimist ja suunatakse faktide
leidmise juurde, samas esitatakse tudengitele
intellektuaalseid väljakutseid nende võimete
piiride avardamise kaudu. Õpiväljundeid on
palju raskem hinnata kui teadussaavutusi ning
püüded luua rahvusvahelisi hindamismeetodeid (AHELO), mis oleksid võrreldavad
keskkooliõpilastele mõeldud PISA-testidega,
pole olnud edukad.
Sellest hoolimata proovitakse osades riikides võtta kasutusele õpitulemuste hindamist.
Meeldiv on tõdeda, et Tartu ülikool on selle
valdkonna arendamisel maailmas esirinnas.
Sõltumata hindamisest saab iga ülikool oma
haridusmissiooni tugevdamiseks palju ära teha.
Toetada tuleks pedagoogikaõpet, sealhulgas
kraadiõpet, mis on pädevuse tingimus ning
võimaldab pidada sammu hariduse erinevate
arengusuundadega, kaasa arvatud IT-meetoditega. Üliõpilastelt tuleb saada tagasisidet iga
õppekursuse kohta ja seda tuleb võtta tõsiselt.
Ka see osa areneb Tartu ülikoolis hästi.
Edasi tuleks arendada lõpetanutelt ja nende
tööandjatelt tagasiside saamise viise ning
võtta seda arvesse õppekavade arendamisel.
Võib-olla kõige tähtsam ülesanne on muuta

KARI OLAVI RAIVIO
nii õppejõudude kui üliõpilaste suhtumist.
Sellele saab kaasa aidata, kui võtta akadeemiliste ametikohtade täitmisel arvesse õppejõudude teeneid õpetamisel ja teha üliõpilastele
selgeks, et tasuta ülikooliharidus on täiskohaga
kohustus, mitte midagi sellist, millega tegeleda,
kui tööst või vaba aja tegevustest aega üle jääb.
Minu üsna pessimistlik vaade praegu valdavale
akadeemilisele kultuurile põhineb mu Soomekogemustel ja Euroopa võrdlevatel sotsiaaluuringutel ning loodan, et need Eestis (veel?) ei
kehti. Õpingute kestuse statistika Tartu ülikoolis annab siiski põhjust tunda mõningast muret.
Kvaliteedikaalutluste tähtsuse tõttu tuleks
otsustada kindlalt, kes selle eest vastutab. Minu
arvates peaks esmane vastutus olema valdkonna tasandil, sest osakonnad ja instituudid
tegelevad nii õpetamise ja juhendamisega kui
üliõpilase saavutuste hindamisega, seetõttu ei
saa nad iseenda tegevust hinnata. Senat on aga
otsustuskogu, kes lahendab asja probleemide
tekkimisel.
LÕPETUSEKS
Töötades peaaegu viis aastat nõukogu liikmena,
on minus tekkinud kiindumus ja austus Tartu
ülikooli vastu. Rahalisi vahendeid arvestades
on ülikooli saavutused märgatavalt suuremad
kui maailma teistel samalaadsetel kõrgkoolidel.
Teatud teadusalad kuuluvad maailmaklassi,
kuid nende arv on ja peabki jääma piiratuks
rahaliste piirangute tõttu. Õpetamise missiooni
võetaksetõsiselt ning püüded parandada ja
hinnata õpiväljundeid on kiitust väärt.
Ülikoolil on selge nägemus oma rollist rahvuskeele ja -kultuuri põhilise hoidjana, samas
peetakse silmas ka rahvusvahelist suundumust
ja koostööd. Võib-olla kõige muljetavaldavamad
tunnusjooned on edasipüüdlikkus ülikooli
põhiülesannete arendamisel ja koostöövaim
ühise hüvangu nimel.
Tänan oma kolleege nõukogus istungite
arutleva õhkkonna, huvitavate mõttevahetuste
ja suurepärase meeskonnavaimu eest! Samuti
olen tänulik Eesti teaduste akadeemiale, et nad
julgesid mulle teha ettepaneku hakata nõukogu
liikmeks.
Soovin Tartu ülikoolile tulevastes püüdlustes
edu! •
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Algsed kõhklused, kas nõukogu enamuse
moodustavad ülikoolivälised liikmed ikka
tajuvad ja mõistavad ülikooli vajadusi, ei
osutunud vähimalgi määral põhjendatuks.
Vastupidi, erinevate eluvaldkondade esindajate väljastpoolt vaade on olnud erapooletu,
värskendav ja tasakaalustav nii eelarve põhimõtete kujunemise kui ka uue juhtimisstruktuuri
väljatöötamise käigus. Tunnustades eranditult
kõiki ülikooliväliseid liikmeid, võib hea näitena
tuua esile Helsingi ülikooli endise rektori Kari
Raivio praktilised rõhuasetused juhtimisotsuste
tegemisel.

Nõukogu senisest ja
eelseisvast tööst

T
TOOMAS ASSER
TÜ neurokirurgia professor

ööd alustades lähtus nõukogu koosseis eelkõige Tartu ülikooli põhikirjast. Pidades silmas ülikooli rolli nii
Eestis kui ka laiemalt, on põhikirjaga antud
nõukogu pädevusse ülikooli strateegiliste
juhtimisotsuste tegemine, eelarve koostamine
ning ka kinnisvaraga seotud otsused. Uudne
oli see, et ülikooli pikaajalist arengut ja eelarvet
puudutavaid otsuseid hakkas tegema valdavalt väljastpoolt ülikooli tulnud 11-liikmeline
nõukogu.

KONSTRUKTIIVSED ARUTELUD
Nõukogu otsuste kujunemise käigus toimunud
arutelud on olnud konstruktiivsed, eriarvamusi austavad ning see on aidanud koos leida
võimaluste piires mõistlikke seisukohti. Sama
ütleksin ka senati ja nõukogu vaheliste suhete
kohta. Tööd lõpetav ülikooli nõukogu koosseis
on olnud valdkondliku esindatuse poolest heas
tasakaalus, kuid eks selles osas võib olla ka
teisi arvamusi, kuivõrd asjaosalistel on teataval
määral erinevad huvid. Nõukogu eduka toimimise eeldus on aga oluline lahendusi võimaldav
koostöö erinevate huvide ärakuulamiseks ja
arvestamiseks.
Nõukogu suunis on olnud keskenduda väiksemale arvule tegevusvaldkodadele. Kindlasti
võimaldaks see enamat tähelepanu valitud
suundadele ning ühtlasi võimaldaks ehk ka tihedamat ja tõhusamat koostööd Eesti ülikoolide
vahel. Mõistlik ülikoolidevaheline rollijaotus
eeldaks ka kõikide osapoolte kokkulepet ning
ühiselt õppekavade ülevaatamist.
Hoolimata soovitavate muutuste teadvustatud vajadusest ei ole paraku ka viimased aastad
andnud siiski tulemust. Küll aga on omapoolse
olulise sammuna suutnud ülikool mitmeid
väikesemahulisi killustatud õppeaineid ja kohati
dubleerivad õppekavasid ühendada kõigil
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õppeastmetel, mis on ülikooli õppekvaliteeti
kindlasti soodsalt toetanud.
Oluline on olnud nõukogu töö ülikooli
eelarve kujundamisel olukorras, kus toimusid
ümberkorraldused ülikoolide rahastamis
mudelis. Riikliku koolitustellimuse kadumisega
lõppes ülikoolidele ettekirjutus, kui palju ja mis
valdkonda peaks üliõpilasi võtma. Seega on
eelarveprotsessis olnud oluline muutus tegevustoetuse jaotamisel akadeemiliste üksuste vahel.
EELARVEST JA KINNISVARAST
Eelarve kavandamist on mõjutanud viimastel
aastatel ligi veerandi võrra vähenenud üliõpilaste arv. Teisalt on kolme viimase aasta tegevus
toetuse jaotamine olnud suunatud eeskätt
tasulise õppe hüvitamiseks ehk teaduskondade
seniste eelarvete säilitamiseks. Kogu eelarveprotsess on muutunud ühelt poolt kindlasti
mõnevõrra lihtsamaks, kuid vajab jätkuvalt
eelarve kujunemisel õppekavade maksumuse
hindamist, pidades silmas õppetöö mahte ja
kvaliteeti ning tööturu vajadusi ja ülikooli kui
terviku strateegilisi positsioone.
Nõukogule on antud voli teha otsuseid
ülikooli kinnisvara kohta. Hoolimata põhjalikust
eeltööst ja otsustamise aluseks ettevalmistatud
eksperthinnangutest vajavad ülikoolile põhitegevuseks mittevajaliku kinnisvara võõrandamise
kohta tehtavad otsused veelgi põhjalikumat kaalumist. Korrapäraselt on üle vaadatud ülikooli
toimimiseks vajalikud hooned, mille hulgas on
ka arvukalt ajaloolise väärtusega varasid. Arutlusel on olnud küsimus, kas ülikool peaks kasutama oma kinnisvara ka tuluteenimise eesmärgil,
ning võib-olla on see väärt uuesti läbi arutamist.
Tuleb nõustuda paljude ülikooliliikmete
arvamusega, et nõukogu uus koosseis peaks
leidma rohkem aega otseseks suhtluseks
allüksustega kas valdkonna või instituudi
tasandil, aga miks mitte ka väiksemate huvirühmadega. •
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grante taotledes ning eksamitest üliõpilasi läbi
venitades muutub suurem pilt hägusaks ja võib
mõnikord sootuks silmist kaduda. Sest vastavad
ülesanded, millega maadeldakse, on alati puhtpraktilised ja seega paratamatult kitsad.
Aga süsteemi töö lõpptulemus, kuidas
ülikool välja paistab ja millisena teda väljaspool
võetakse, sõltub lõpuks ikkagi kõigi otsuste
summast. Pilt ei sõltu kuigivõrd istutud koosoleku või nõupidamistundidest, vaid teadusest,
mida tehakse, ja haridusest, mida antakse, ning
kolmandana sellega kaasnevast ühiskondlikust
kuvandist.

Ülikooli ja ühiskonna vahel

TOOMAS KIHO
ajakirja Akadeemia peatoimetaja, peaministri
nõunik

T

artu ülikool on üks kesksemaid asutusi,
mis üldse meie rahvust, kultuuri ja
keelt peaks hoidma ja edendama – ja
just nende hoidmine ja edendamine on Eesti
mõte.
Tartu ülikooli peale ollakse harjunud olema
kindlad, üsna laialt on levinud mõtteviis, et kui
miski on juba ülikooli käes otsustada, siis on
sellega asjad korras.
Rahva usalduskrediit oma akadeemilisele
esindusasutusele on tohutu. See tunne, peaaegu
müütiline usk, on ühiskonnas, nii kodu- kui

ka väliseestlaste seas tunduvalt valdavam, kui
ülikooli igapäevatöös seda tunnetada võib.
Ma nõustusin Aaviksoo ettepanekuga astuda
nõukogu liikmeks, sest mis muu kui selle tunde
tugevdamine võis olla minu tööks ülikooli
nõukogus. Seda enam, et olin hakanud tajuma,
et miski selles pildis on jõudmas murdumise
veerele.
Üleilmsed protsessid, massiülikoolistumine,
Bologna kolmeaastase õpiaja süsteem jms olid
paratamatult hakanud murendama ka Tartu
ülikooli head mainet, Eesti suurkooli väljavalitust – elitaarsust selle parimas mõttes.
Uue juhtimismudeliga – uute volitustega
strateegiline nõukogu, mille liikmete enamik
tuleb väljastpoolt ülikooli, ja akadeemilise pädevuspiiriga senat – avanes võimalus ühiskonna
ootusi ka otse ülikooli juhtimisse siirata.
Kuidas nõukogu esimene koosseis selle
ülesandega toime on tulnud, on iseküsimus.
Ülikooli sees – ükskõik millisel juhtimis- või
töötasandil – kipub suurem pilt meelest minema. Tuleb maadelda igapäevase teadus- ja
haridusbürokraatiaga.
Lõpuks ka rutiinses õppetöös, teadus

NELI VÕRDSET TÜKKI
Viimastel aastatel tehtud suurim muudatus
ülikooli sees on struktuurireform, mis on
ülikooli lõiganud neljaks hoomatavalt võrdseks
tükiks. See on kindlasti muutnud mõndagi,
eriti juhtimises. Üsna eriilmeliste ja erineva
teaduslik-pedagoogilise ning ka rahandusliku
võimekusega teaduskondade asemele on sündinud neli temaatilist valdkonda, nii et esimest
korda sattus ülikooli mitmesaja-aastases loos
ajaloo prügikasti kogemata ka arstiteaduskonna
väärikas nimi.
Teise suurarenguna tuleb nimetada hulka
uusi õppehooneid, mis viimastel aastatel on
kerkinud peamiselt Maarjamõisa väljale. Meeldiv erand on ülikooli ruumikomisjoni otsus
uue IT-maja ehitamisest Ülejõele; see pidurdab
rõõmustavalt ülikooli valgumist linna taha.
Tublisti on energiat suunatud ka üha
suuremale rahvusvahelistumisele, mis õieti ei
tähenda muud kui ingliskeelestamist, ülikooliõppe ingliskeelseks muutmist ja ka ülikoolielu
ingliskeelestamist senisest suuremal määral.
Kui ma käesoleva teksti esimest mustandit
visandasin, oli magistritasemel ingliskeelseid
õppekavasid põhiõppes 16. Nüüd on neid rohkem: üksnes viimase kahe senati koosolekuga
on lisandunud seitse sellist õppekava.
Kuidas siis põhjendatakse soovi avada ingliskeelseid õppekavu, millega sagedasti kaasneb ka
vastavate eestikeelsete kavade sulgemine?
Esiteks tunnistatakse välissoovitusi ja -survet. Teiseks tunnistatakse soovi saada lisaraha. Kolmandaks saab aimu ka geograafilisest
haardest, sest plaanis on ingliskeelsete kavade
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koostöö arendamine Hiina suunas. Neljandaks
torkavad silma juhud, kus eesti keele asemele
lihtsalt asub inglise keel. Viiendaks selgub, et
inglise keeles hariduse saanuid valmistatakse
Eesti tööjõuturule. Ja kuuendaks tuleb esile
asjaolu, et teatud erialadel eestikeelne õpetus
lakkabki.
Mis jääb suures rahvusvahelistumise (loe:
ingliskeelestamise) tuhinas järele rahvusülikoolist? Jutt ei ole rahvusülikooli puhul ju mitte
ainult keelest – jutt on meie suurkoolist, mis
peaks peale keele ka eesti rahvust ja kultuuri
hoidma.
Ülikooli seest on kuulda pragmaatilisemaid
seisukohti, näiteks seda, et ülikoolis ei tasu
n-ö üle mõelda küsimuses, mis saab rahvusülikoolist. Kui tahame olla väga hea kvaliteetset
teadust ja õpet pakkuv klassikaline ülikool,
siis tuleb paraku valitsevate hoovustega kaasa
liikuda.
Või nagu ütleb TÜ õppejõud ja ettevõtja
Margus Niitsoo: «Minu jaoks ei ole eestikeelne
haridus või eesti teaduskeel omaette väärtus,
mida peaks a priori kaitsma. Minu jaoks on
oluline inimkonna kui terviku hüve. Praegu ma
ei näe, kuidas Eesti killustamine ja oma keele
ajamine kuidagi seda tervikut edasi aitab; mida
kiiremini eesti teaduskeel sureb, seda parem.»
Ja mitte unes, vaid päris ilmsi olen kuulnud
tõemeeli räägitavat kogu (loodusteaduste)
magistriõppe üleviimisest inglise keelele.
Rahvusvahelistumist soodustavad rahalised
preemiad, mille ülikool ise on kehtestanud:
näiteks tilgub iga ingliskeelse ainepunkti eest
instituudile lisaraha, maakeelsed üliõpilased
sellist hüve ei võimalda. Ja see on praeguse nõukogu ajal tõusnud 10 eurolt 13 eurole, kokku
30%, mis ületab elukalliduse ja inflatsiooni.
TIPPUDE SEKKA EI JÕUA
Pingutame ülikoolina rahvusvahelistumise nimel
palju, kuid ingliskeelse maailma tippülikoolide
sekka jõuda pole võimalik mis tahes trikiga, ka
mitte ükskõik kui kõrgete kullakoormatega:
Oxforde-Cambridge’e ning Stanforde-MIT-isid
peame jääma ikka läbi klaaslae põrnitsema.
Kas meie lagi ongi see, mida Peeter Saari on
kirjeldanud, tundes muret eesti keele tuleviku
pärast? «Mis saab nii meie ülikoolidest? Rah-
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vuskultuuri järjepidevuse tagajaist muutuvad
nad kusagil ääremaal Euroopa provintsis asuvateks kah-ingliskeelset kõrgharidust enamasti
kolmandadest riikidest tudengeile ust Euroopasse pakkuvaiks asutusteks?»
Ja nii ongi, et hoolimata kõigest – edukatest
evalveerimistest, tulemuslikest läbirääkimistest
ministeeriumiga, aastate lõikes üsna kopsakast eurorahast, korralikust eelarvepoliitikast,
rahuldavast vastuvõtustatistikast ning sellestki,
et rahvusvahelistes edetabelites hõivab ülikool
üha kõrgemaid kohti – tundub üha enam, et
ühiskonna ootused ja ülikooli arengusuunad on
lahku kasvamas.
Lihtsalt öeldes tegeleb ülikool endaga, kuid
peaks hoopis ühiskonnaga tegelema. Ülikoolil
on lisaks tavapärasele õpetamis- ja teadustöö
ülesandele ka muid kohustusi: osa on ta võtnud
endale vabatahtlikult – näiteks professionaalse
korvpallimeeskonna ülalpidamine –, osa ülesandeid on talle pannud aga riik – näiteks säilitada
rahvuslikku kultuuripärandit.
Kui teadus- ja õppetöö ülesanded alluvad
kõige üldisemalt öeldes rahvusvahelise haridus- ja teadusturu reeglitele ning nende järgi
on mõistlik – nagu turul ikka – olemasolevate
vahendite abil võimalikult tulutoovalt kvaliteetset haridustoodet pakkuda ehk siis võimalikult
odavalt osta ja kallilt müüa, hoida all püsikulud,
teha kaalutletud reklaami jne, siis muud riigi
seatud ülesanded on selle loogikaga teravas
vastuolus. Paraku on just need muud ülesanded
see iva, see tuum, mis eristab rahvusülikooli
muudest n-ö haridusvabrikutest. See on Tartu
ülikooli conditio, sine qua non.
Ja siin on ka põhiline vastuolu ja kitsaskoht,
mis Tartu ülikooli kammitseb. Mõned asjad, mis
kaugelt vaadates tunduvad ülikooli juures üllad
ja loomulikud, paistavad ülikooli sees tegutsedes liigsed ja koormavad.
Näiteks on päris selge, et ülikooli ladusa
juhtimise ja toimimise huvides pole ajalooline
hoonestu muud kui tülin kaelas, seda on kallim
ülal pidada kui tänapäevaseid hoonei, keeruline
ja kulukas on täita igasugu kaasaja tehnilisi nõudeid: invapääsud, päästeameti ettekirjutused,
muinsuskaitse piirangud jms.
Kaine pilguga, pelgalt eelarve kaudu ülikooli
arengut suunates tulekski kolida äärelinna

TÜ NÕUKOGU ESSEEKOGUMIK 2017

TÜ NÕUKOGU ESSEEKOGUMIK 2017

VAHUR KRAFT

uutesse kaasaja nõuetele vastavatesse, aga samas
anonüümsetesse hoonetesse.
Samasuguseks tülinaks kaelas on muuseumid, nende vanad kogud, samuti raamatukogu
oma tülika säilituseksemplariseadusega jms, mis
võtavad tohutu ressursi – puhas raiskamine.
PROFESSUURID ON HÄDAKS
Ja ega nn rahvusprofessuuridki pole muud kui
häda. Kui seadus nende olemasolu ei kohustaks
ja ses suhtes ülikooli autonoomiat ei piiraks, siis
oleks loomulik, et need liberaalse majandusruumi kohaselt lastaks n-ö turule, kus loevad
rahvusvahelised teadusliku publitseerimise
nõuded jms.
Poleks põhjust kohelda neid erialasid ja
professuure eraldi, vaid allutada need ausale
konkurentsile muude õppekavadega. See viimane tõdemus on ühiskonna kui terviku jaoks
keskse tähendusega – rahvusprofessuurideks on
loomuldasa kõikide erialade professorid.
Seevastu on üsna ohtlik suundumus, mille
järgi seaduses ette nähtud rahvusprofessuure
vaadeldakse kui küllaldast tagatist rahvuskultuuri püsimiseks – need teil ju on, muud polegi
vaja teha. Nii on ka rahvusprofessuurid kahe
teraga mõõk.
Näiteks on selle kohta öeldud: «Mõnikord
arvatakse ka, et ülikoolil peaks kehtima teatud
kvoodisüsteem selle kohta, kui palju ingliskeelset õpet tohiks magistritasandil olla selleks, et
rahvusülikool säiliks. See on vääriti arusaam,
sest meil on kaitsemeetmeid «rahvusteaduste»
määratlemiseks ja erikohtlemise näol nii või
teisiti sätestatud.» Mõõk lõikab. Tunnete?
Lõpuks tuleb kasutada Lennart Meri ütlust:
«Tartu ülikool on eestlase südamele kallis, ja
kulukas tema rahataskule.» Aga mitte ainult
rahataskule, vaid ka ajudele – neidki tuleb väikeses kultuuris pingutada topelt rohkem.
Seda tehkemgi ja jätkakem oma köielkõndi,
sammudes korraga kahe kukkumise vahel – üha
õhemaks-rahvusvahelisemaks või kulukamaksrahvuslikumaks? – taset kummalgi juhul alandamata. Või polegi see köielkõnd, vaid hoopis
köievedu. •
Artikli täisversioon ilmub ajakirjas Akadeemia,
nr 2, 2017.

Töötasime alma mater’i nimel

VAHUR KRAFT
Eesti Panga endine president, Sangar AS-i
juhatuse esimees

V

õttes kokku minu erapooliku mulje
TÜ nõukogu ja eelarvekomisjoni
tööst, alustaksin ümberütlusega Georg

Friedrich Parroti kõnest 22. mail 1802. aastal:
«[...] ALMA MATER –, kanduge mõttes meie
suure maa igasse punkti ja te näete iga oma
alamat teid tänamas nende osaks langenud
heategude eest. Maaomanik võlgneb teile tänu
maksude alandamise eest, literaat kirjanduse
edendamise eest, kaupmees ärivabaduse eest,
käsitööline tööstuse äratamise eest ja maa
harija, kes oli jäetud ebakindlasse olukorda,
teie-teie ei põlga tedagi. Tundke rõõmu oma
hoolest, hoolitsusest ja armastusest sündivate
kaunite viljade üle – nautige seda, et saate tuua
meile õnne.»
Just nii ülevoolavate kujunditega tahan
minagi tänada alma mater’it võimaluse eest
anda oma panus esimese «uue» TÜ nõuko-
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Tulu akadeemilise töötaja kohta eurodes
(v.a residentide
koolitus) aastatel 2011–2015
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gu viieaastasse tööaega. Ma väga loodan, et
oma tegevusega aitasime tuua uut kvaliteeti
TÜ juhtimisse: kaasamise ja kaasatuse kaudu,
kuulamise ja tähelepanemise abil, rääkimise ja
osalemise kaudu, nii otsustusprotsessides kui ka
aruteludes laiemalt.
Akadeemiline kolmainsus ehk TÜ nõukogu – vastutades eelarve, majandustegevuse
eest –, senat – vastutades ülikooli põhitegevuse eest ehk õpetamise ja teadustegevuse
eest – ning rektor – juhtides, täites ja vastutades
TÜ igapäevase tegevuse eest – moodustavad
tasakaalustatud, hästi koos töötava pealisehituse ülikooli ajaloolisele kuuele sambale. Tõsi,
see ei tähenda seda, et nimetatud kolme kogu
ülesandeid, tööjaotust ja vastutust ei võiks ega
peaks tulevikus, kui muutuv keskkond seda
soosib, üle ja ümber vaatama, aga see on juba
aja ja otstarbekuse küsimus, mis jäägu tulevaste
kogude otsustada.
TÕHUS JUHTIMINE
Tulles kitsama, st eelarvekomisjoni töö juurde
üldisemalt, arvan, et selle loomine, kooskäi-

2015

mine, arutelud ja otsused on olnud avatusele
suunatud asutuse tõhusa juhtimise väga hea
vahend. See on aidanud lihtsustada nõukogu
arutelusid ning andnud ülikooli siseliikmetele
ja huvirühmadele võimaluse olla kaasatud ja
osaleda otsustusprotsessis.
Ehk on see kogu aidanud kaasa sujuva pingevabama, erinevaid osapooli välistava arutelu- ja
otsustuskultuuri toimimisele, võimaldades
paremini aru saada tervikpildist ja kogu eelarve
kujunemisest ning olles koht, kus esitada oma
ettepanekuid n-ö teisele tasandile.
Oleme eelarvekomisjoni eelarvete aruteludel rõhutanud põhimõtet, et raha on vahend
kokkulepitud strateegiate, eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Samas oleme vajadusel
finantsotsuste kaudu saavutanud ka põhimõtete
muutusi (erialadevahelisuse tähtsustamine,
ainepunktide hinna kujunemine, eelarve
kujundamine selgelt määratletud jaotamise
valemi abil, tähtsustades erinevaid mõjusid ja
abinõusid).
Toon siinkohal üksikasjalikumalt välja olulised tegevused ja põhimõtted.
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»» Pean oluliseks nn kolmeaastast üleminekuaega (tasuliselt õppelt tasuta õppele).
Sujuvust, kus rakendati tasakaalustatud,
kõiki osapooli arvestavat rahastust suurte strukturaalsete muutuste raames ja
universitas’e põhimõtetele kindlaks jäämist
(samad hüvitise mahud).
»» Samuti on oluline eelarvete kohandamine
uuele, muutunud juhtimisstruktuurile,
õiguste-kohustuste tasakaalu leidmine
(uuenenud tööjaotus, nõukogu-rektor, valdkondade loomine). Nõukogu seab eelarve
põhilised suurusjärgud ja rektor paneb paika
üksikasjad. Rektoril on ka suurem vabadus
vahendeid vajaduse järgi jaotada ja võimalus
arendustegevusi rahastada loodud arengufondi kaudu.
»» Eelarve aruteludes esmane põhimõtete
kinnitamine, millele järgneb juba kindlate
rahasummade jaotamine teatud jaotusmudelite järgi (valemi ellu rakendamine ja
jätkusuutlik kasutamine).
»» TÜ arengukava, rahastuspõhimõtted ning
juhtimis- ja struktuurireformi edukas ühildamine ülikooli jätkusuutlikuks arenguks –
arengukava tegevusplaanide täielik rahastamine, mille selge fookus on õppekavade
reform.
»» Õppetöö rahastamise sidumine tehtud
töö mahu ja kvaliteediga ehk prioriteetide
ühildamine üliõpilaste vastuvõtu ja arvu
muutustega (üliõpilaste arvu kasvu tunnustamine koos asümmeetrilise lähenemisega).
»» Üldkulude katmise struktuuri muutus
(teadusrahade osatähtsuse suurenemine
samm-sammult).
»» Akadeemiliste üksuste eelisarengu rahastamine võrreldes mitteakadeemiliste üksustega.
»» Kapitalieelarve hoidmine n-ö mõistlikul
tasemel, lähtudes TÜ laenukoormuse
vähendamise põhimõttest, kuid tehes samas
vajalikke investeeringuid.
»» Ülikooli kui terviku kulud on kontrolli all,

finantsdistsipliin on koondvaates väga hea,
üksused on finantsiliselt võimekamad, rahavood on positiivsed, lubades kõrget aasta
lõpu eelarvepositsiooni.
»» Oleme aidanud kaasa rahaliselt hästi juhitud
asutuse tööle.
Tulles tagasi TÜ nõukogu kui terviku tegevuse
juurde, oleme loodetavasti seadnud lati algkõrguse (kui spordimõisteid kasutada) piisavalt
kõrgeks, et treenimata lati alt läbi joosta, kuid
töötades ja panustades on uued kõrgused saavutatavad. Nõukogu liikmena usun ja tean, et
oleme tekitanud, loonud ja taasloonud usalduse
uue juhtimisstruktuuri ja meie otsuste vastu nii
ülikooli sees kui ka väljaspool seda. Kuid usalduse võitmise ja loomise tööd tuleb jätkata ning
panustada sellesse igal tunnil, päeval, aastal või
isegi dekaadil...
ÜLIKOOL EI SAA KUNAGI VALMIS
Enesekriitiliselt meie tegevusele tagasi vaadates oleks võinud ilmselt enam panustada koos
rektori ja finantsjuhiga eelarve põhimõtete kujunemise tutvustamisele nii senatis, valdkondades,
instituutides kui ka sisemistes suhtluskanalites,
aga siin ongi väljakutse uutele kogudele ja inimestele, sest Tartu ülikool ei saa kunagi valmis...
Lõpetan eelmainitud G. F. Parroti kõne katkendiga: «Nimelt olgu ALMA MATER – meie
pühaliku tõotuse tunnistajaks: meie töötasime
sinu nimel, sinu armastatud hoones, pühendades kogu oma töö ja anded sellele, mis sina oled
seadnud meile ülesandeks – töötada püüdlikult
ja truult kasuliku hariduse levitamise heaks.
Meie tõotasime austada inimkonda tema kõikides klassides ja ükskõik missugusel kujul, vahet
tegemata vaese ja rikka, väeti ja vägeva vahel
ja kui, siis vaid selleks, et pühendada vaesele ja
väetile suuremat ja südamlikumat tähelepanu.
Meie tõotasime, et meie iga samm, iga heategu,
mille me pühendame oma rahvale, meenutab
meile meie ülesande pühadust.»
Vivat academia! •
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