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Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi rahastamine 

 

Lugupeetud Urmas Nagel 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole avaldusega, milles palusite hinnangut, kuidas tuleb Keemilise ja 

Bioloogilise Füüsika Instituudi seaduse (KBFIS) § 12 lg 1 järgi Keemilise ja Bioloogilise 

Füüsika Instituuti rahastada.  

 

Analüüsinud põhiseadust ja teisi asjakohaseid õigusakte, leian, et KBFIS § 12 lg 1 ei võimalda 

riigil loobuda riigieelarvelise toetuse eraldamisest KBFI-le. Kuna KBFI jätkusuutlik toimimine 

on käesoleval ajal tagatud mh KBFI rahastamisega teadus- ja arendustegevuse korralduse 

seaduse (TAKS) alusel, ei saa väita, et riik oleks KBFI rahastuseta jätnud.  

 

Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 38 lg 2 järgi on ülikoolid ja teadusasutused seaduses 

ettenähtud piires autonoomsed. Lisaks õigusele määrata iseseisvalt oma tegevuse sisu 

(akadeemiline vabadus) tuleneb sättest teadusasutuste institutsionaalne autonoomia, mis 

tähendab iseseisvust organisatsioonisiseste küsimuste, mh ressursside kasutamise ja hankimise, 

otsustamisel.  

 

Põhiseaduse kohaselt määrab autonoomia piirid Riigikogu. Põhiseadus ei kirjuta ette kas ja kui 

suures mahus tuleb teadusasutusi rahastada riigieelarvest ega seda, millises seaduses või 

seadustes see peaks reguleeritud olema. Samas oleks teadusasutuse autonoomia põhimõttega 

vastuolus selline teadusasutuste tegevuse reguleerimine, mis ei tagaks asutusele võimalust saada 

oma tegevuseks piisavalt raha, sh erakapitali. Ilma piisava rahata pole realiseeritav ka 

akadeemiline vabadus. See tõdemus ei anna siiski teadusasutustele õigust nõuda või eeldada, et 

riik (ühiskond) peab teadusasutusi igal juhul või teatud mahus rahastama. 

 

KBFIS § 2 lg 2 järgi tegutseb KBFI nii KBFIS kui ka TAKS alusel. KBFIS § 12 lg 1 järgi 

finantseeritakse KBFI tegevust riigieelarvest ja muudest allikatest. Seadus ei täpsusta 

riigieelarvest finantseerimise mahtu ja seda, millises proportsioonis võib/peab KBFI eelarves 

olema esindatud raha riigieelarvest ja muudest allikatest. Ka ei tulene sellest sättest riigi 

kohustust tagada asutuse jätkusuutlik toimimine/piisavalt raha teadustegevuseks üksnes 

riigieelarve iga-aastaste eraldiste kaudu. Selleks on seaduses selgelt jäetud KBFI-le õigus ja 

võimalus oma tegevuse eesmärke täita erarahastuse toel.  
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Teadus- ja arendusasutuste, sh KBFI, õigust riigi rahale on täpsustatud TAKS-s. TAKS § 3 lg 2 

järgi on teadus- ja arendusasutusel õigus taotleda TAKS-s sätestatud alusel oma teadus- ja 

arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest juhul, kui tema teadus- ja arendustegevus on 

vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud. Seega võimaluse riigi toetust 

saada on Riigikogu loonud. TAKS § 14 lg 2 loetleb meetmed, mille kaudu teadus- ja 

arendustegevust riigieelarvest finantseeritakse. Seejuures TAKS § 14 lõike 2 punktides 2–5 

nimetatud meetmetest finantseeritakse teadus- ja arendustegevusega seotud kaudsete kulude 

katmist, sealhulgas teadus- ja arendustegevuseks vajaliku infrastruktuuri ülalpidamist, 

ajakohastamist ja täiendamist (TAKS § 14 lg 7 p 2).  

 

Kas ja kui palju konkreetne asutus mõne meetme kaudu tegelikult raha riigieelarvest saab, sõltub 

asutuse suutlikkusest täita meetme kohta kehtestatud täpsemast regulatsioonist tulenevaid 

tingimusi. Riigi seisukohast saab lugeda põhjendatuks, et raha ei jagata kõigile küsijatele, vaid 

vaja on täita teatud tingimusi, mis on valdavalt seotud asutuse teadus- ja arendustegevuse 

kvaliteedi ja mahuga. Niisiis on teadus- ja arendusasutused, nende hulgas KBFI, sarnases 

olukorras selles mõttes, et TAKS alusel riigieelarvest rahastuse saamiseks tuleb täita 

õigusaktides sätestatud tingimused.  

 

Õiguskantslerile teadaolevalt on KBFI seni edukalt taotlenud ja saanud riigieelarvest raha TAKS 

alusel, sh meetmete kaudu, mis on mõeldud teadus- ja arendustegevuse kaudsete kulude 

katmiseks. Pole teada, et TAKS alusel saadav raha kombineerituna muudest allikatest saadava 

tuluga ei kataks KBFI kulutusi.  

 

Mis puudutab küsimust, kas tagatud on KBFI võrdne kohtlemine teiste avalik-õiguslike 

asutustega, kes saavad stabiilset tegevustoetust riigieelarvest, siis põhjendamatut erinevat 

kohtlemist tuvastada ei õnnestunud. KBFI pole võrreldav avalik-õiguslike ülikoolidega, kuna tal 

puudub õpetamisfunktsioon, mis õigustab ülikoolide puhul KBFI-st erinevat rahastusmudelit. Ka 

ei saa KBFI-d võrrelda riigipoolse rahastamise mõttes nt Eesti Rahvusringhäälingu või 

Rahvusooperiga, sest tegu pole teadus- ja arendusasutustega. Eesti Rahvusraamatukogu on küll 

seadusest tulenevalt teadus- ja arendusasutus, ent täidab ka tervet rida muid ülesandeid (nt eesti 

keeles ja Eestis ilmunud ning Eestit käsitlevate või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate 

teavikute kogumine, alaline säilitamine ja kättesaadavaks tegemine), mistõttu pole etteheidetav 

selle asutuse KBFI-st erinev riigipoolne rahastamine.  

 

KBFI rahastuspõhimõtetele sarnaselt toimub ka riigi sihtasutustena tegutsevate muuseumite 

finantseerimine. Vastavalt muuseumiseaduse §-le 21 on neil õigus taotleda tegevustoetust 

riigieelarvest, ent toetus pole midagi garanteeritut ja jätkusuutlik tegutsemine eeldab, et raha 

tuleb hankida erinevatest allikatest. Muuseumid tegelevad mh teadustööga. 

 

Tänan Teid pöördumise eest. Loodan, et selgitustest on abi. 

 

 

Lugupidamisega 
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