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KÕIGE ÄGEDAM LEIUTIS MAAILMAS 
ON INIMENE

eemaldada piirid töö- ja kodu-
keskkonna vahelt, on raskem 
ümber lülituda ja jääme hõlju-
ma vahepealsele eikellegimaale, 
olemata õieti tööl ega kodus ja 
unustamata õieti kummagi poole 
probleeme. 
Selgub, et tehnoloogia võib olla 
kui tahes võimas ja andmeside 
kui tahes kiire, kõige tähtsamad 
asjad maailmas on ikkagi teised 
inimesed. Helistagem neile, ja 
ärgem mõelgem, et ükski teh-
noloogia saaks kunagi inimest 
asendada! ■

Kui ma seda kirjutan, on terve 
Euroopa uksed sulgenud: eriolu-
kord käib neljandat nädalat ja 
selle ajaga oleme saanud väga 
palju rohkem teada nii inimeste 
kui ka õppimise ja töö kohta. 
On palju positiivset. Kontori-
rahva jaoks on selgunud, et kõiki 
neid koosolekuid polegi ehk vaja 
olnud ja naljaga pooleks öeldes 
võib kodus pesuväel töötamine 
olla tulemuslikum kui läbi liiklus-
ummikute kontori vahet sõelumi-
ne. Kõrgkultuurigi nauditakse 
elu tubades ja lapsed-koerad tun-
nevad pererahva lähedalolekust 
rõõmu hommikust õhtuni. Lisaks 
sellele, et suur hulk inimesi õppis 
kirjutama sõna „karantiin“ ja ka-
sutama sõna „eksponentsiaalne“, 
on tõhusa õppimise ja töötamise 
õppetunnid ilmselt selle kriisi 
üks positiivseid külgi, mida me 
loodetavasti ära ei unusta, kui 
kontorid ja auditooriumid taas 
avatakse ja igapäevasemaks saab 
jälle sõna „garantii“.
Ma ei hakka rääkima sellest, et 
lisaks raskele tööle eesliinil on 

Mari Öö Sarv, Mente et Manu peatoimetaja  Foto: üksildase autori autoportree
reaalne kriis väga paljudes elu-
des. Teame, et tuhanded inime-
sed on jäänud või jäämas tööta, 
nimekirjade kaupa ettevõtteid 
ei suuda end uuesti avada ja 
kel olidki säästud investeeritud, 
vaatab nende kõrbemist investee-
rimiskontodel. Lahendusi sellele 
kõigele me alles hakkame otsi-
ma, leidma ja nägema, aga üks 
on kindel: praegused põlvkonnad 
ei mõtle tulevikule enam kunagi 
samasuguse kindlusega kui seni.
Ma tahan rääkida hoopis sellest, 
et samal ajal on ka selgunud, kui 
väga on meil vaja suhelda teiste 
inimestega. Paljud on leidnud, et 
isolatsioon on vaimselt kõige ras-
kem asi üldse ning äng ja hirm 
ähvardavad kasvada – või juba 
kasvasid – depressiooniks. Sel-
gub, et kui võtta tööpäevast ära 
kohvimasinajutud kolleegidega, 
siis oleme õhtuks üsna kurva-
meelsed. Kui eemaldada õhtutest 
hobid-trennid ja nädalalõpust 
kohtumised sõprade, sugulaste 
või kultuurieluga, pole enam va-
het töö- ja puhkepäevadel. Kui 
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UUDISED

DISTANTSÕPPELE ÜLEMINEK ON SUJUNUD HÄSTI 
TalTech on kasutanud täielikku distantsõpet 
õppetöö läbiviimiseks alates 16. märtsist, 
samamoodi nagu teised kõrgharidusasutused 
Eestis. 31. märtsil võttis tehnikaülikooli senat 
vastu otsuse, et seoses eriolukorraga on õppe-
jõududel õigus jooksvaks semestriks määratud 
hindamismeetodeid ja -kriteeriume muuta 
ning õppe tööd ümber korraldada nii, et õpi-
väljundite saavutamine oleks tagatud.
Distantsõppele üleminek on sujunud hästi.  
E-õpe on TalTechis kasutusel olnud juba va-
rem ja laialdaselt, kuid riiklik eriolukord tin-

gis õppe täielikult e-õppele viimise. TalTechis 
kasutakse e-õppeks peamiselt Moodle’it, MS 
Teamsi, Zoomi, Skype’i ja BigBlueButtonit. 
Vahendi valik oleneb õppejõu eelnevast harju-
musest, digipädevuse tasemest, auditooriumi 
suurusest ja konkreetsetest tegevustest, mida 
e-õppes soovitakse läbi viia. 
TalTechi haridustehnoloogid soovitavad õppe-
jõududel eelkõige jääda Moodle’i ja MS Teamsi 
kasutamise juurde, sest need olid ka varem 
peamised õppes kasutatavad kanalid ning nii 
saab lihtsustada üliõpilaste jaoks distantsõppega 

Horisont 2020 Twinningu programmi toetuste 
kogusumma TalTechile on 1 128 937 eurot, 
rahastuse sai kolm projekti.
TalTechi arvutisüsteemide instituudi (Samuel 
Nascimento Pagliarini) projekt „Secure and 
Assured hardware: Facilitating ESTonia’s 
digital society“ tegeleb riistvara turvalisuse 
valdkonnaga ja seda koostöös Prantsusmaa 
(CNRS/LIRMM), Belgia (KU Leuven), Saksa-
maa (TU Munich) ja Austria (TU Graz) part-
neritega. Projekti eesmärk on tuua Eestisse 
rohkem riistvara turvalisuse teadmust ja 
suurendada TalTechi nähtavust tarkvaratur-
valisuse valdkonnas tegutsejana. 
Ärikorralduse instituudi (Tarmo Kalvet) 
projekt „Industrial Strategy and Competitive-
ness Studies at TalTech“ keskendub TalTechi 
teadussuutlikkuse tõstmisele ettevõtete ja 
riigi strateegiate ja poliitikate kujundamisel 
uute andmeanalüütiliste vahendite kaasabiga. 
Projekti fookuses on ettevõtete ärimudelite 
arendamine globaalsete väärtusahelate kaudu. 
Projekti partneriteks on Bocconi Ülikool, Aalto 
Ülikool ja mõttekeskus NESTA Suurbritan-
niast.
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi 
(Aaro Hazak) projekt „Individual Behaviour 
and Economic Performance: Methodological 
Challenges and Institutional Context“ uurib 
koostöös Aalto, Helsinki ja Tel Avivi ülikoolide 
tunnustatud majandus- ja neuroteadlastega  
inimeste käitumuslike eripärade seoseid 
majandusotsuste ja tulemuslikkusega. Indivii-
dide olemuslike erinevustega arvestamine on 
oluline lähtekoht nii üksikisiku heaolu kui ka 
majandusarengut toetavate institutsioonide ja 
regulatsioonide kujundamisel.

TEHNIKAÜLIKOOLI TEADLASED SAID  
H2020 PROGRAMMIST HULGA TOETUST

Horisont 2020 Era Chairi programmist sai toe-
tust kaks TalTechi projekti, toetus on kokku 4 
997 500 eurot.
Tarkvarateaduse instituudi (Olaf Maen-
nel) projekti „ERA Chair in Maritime Cyber 
Security at Tallinn University of Technology“ 
fookuseks on merenduse küberturvalisuse kes-
kuse loomine ning uurimistöö sellel alal.
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut 
(Ilona Oja Acik) sai projektiga „EraChair of 
emerging next-generation photovoltaics“ toetust 
Euroopa teadusruumi õppetooli loomiseks. 
Euroopa teadusruumi õppetool loob soodsad 
tingimused järgmise põlvkonna päikeseenergee-
tika seadiste väljatöötamiseks, mis on kasuta-
tavad nii ehitisintegreeritud kui ka seadisinteg-
reeritud päikeseenergeetika lahendustes, olles 
üheks oluliseks osaks energiatõhusates hoone-
tes, nutikates linnades ja kogukondades. 
H2020 taotlusvoorus „Next generation of thin 
film photovoltaic technologies“ sai Euroopas 
toetuse ainult kaks projekti, üks neist TalTec-
hi osalusega: materjali- ja keskkonnatehnoloo-
gia instituudi (Maarja Grossberg) projekt „Dis-
ruptive kesterites-based thin film technologies 
customised for challenging architectural and 
active urban furniture applications“ summas 
395 687 eurot. Projektiga arendatakse uue 
põlvkonna ehitisintegreeritud päikesepanee-
le, see tähendab, et need integreeritakse otse 
ehituselementi (nt aknaklaas, fassaad, katus 
vms). TalTechi teadlased hakkavad neid tege-
ma täielikult keskkonnasõbralike materjalide 
baasil ja arendatavad tehnoloogiad annavad 
lisavõimalusi, mida veel turul olemas pole, 
näiteks saavad need olema paindlikud, pool-
läbipaistvad, kerged. ■
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TALTECHi ON ESITATUD KOKKU ROHKEM KUI 
2500 SISSEASTUMISAVALDUST
Aastaringse vastuvõtu kaudu oli märtsikuuks 
TalTechi õppima asumiseks Eestist esitatud 
I ja II astmesse kokku 584 kvalifitseeruvat 
avaldust. Koos välismaalaste avaldustega on 
kokku esitatud I ja II astmesse 2562 avaldust.
Eestlaste seas on I astmes praeguse seisuga 
populaarseimad õppekavad IT-süsteemide 
arendus (sessiooniõpe), ärindus ja IT-süsteemi-
de administreerimine. II astmes on populaar-
seimad juhtimine ja turundus, ärirahandus ja 
majandusarvestus ning infosüsteemide ana-
lüüs ja kavandamine.
Välismaalaste seas on kõige populaarsemateks 
praeguse seisuga I astmes rahvusvahelise 

ärikorralduse ning integreeritud tehnoloogiate 
ja magistriõppes rahvusvahelise ärikorralduse 
ning küberkaitse õppekavad.
TalTech on ainus Eesti ülikooli, mis võimaldab 
sisse astuda aastaringselt. See annab tulevas-
tele tudengitele juba varakult aimu, mida va-
litud eriala tähendab ja pakub neile võimaluse 
teha väga teadlik valik. Eelmisel õppeaastal 
kasutas seda võimalust 36% kõikidest õppima 
asunutest. ■

TalTechi õppimisvõimalustega saab  
tutvuda teejuht.taltech.ee, sisseastumis
avalduse saab esitada www.sais.ee 

kohanemist. Alates 16. märtsist ongi mõlemas 
keskkonnas tegutsevate talteklaste aktiivsus 
mitmekordistunud: tavapärase 10 000 tegevuse 
asemel on tehtud Moodle’is 20 000 tegevust ning 
kui tavaliselt kasutab MS Teamsi vähem kui 
500 töötajat päevas, siis märtsikuu viimase kahe 
nädalaga on see arv kasvanud 1500-ni.
Tänu kaks aastat tagasi alanud kohustuslike 
ainete e-tugede hindamisprojektile oskavad 
TalTechi õppejõud hästi kasutada Moodle’i 
põhivõimalusi. Distantsõppe esimesed nädalad 

läksid eelkõige videoülekannete läbiviimiseks 
vajalike vahendite tundmaõppimise tähe all.
Palju on küsitud eksamite läbiviimise võimalus-
te kohta e-õppes. Kui eksamiks on individuaalne 
või rühmatöö esitlus, siis saab seda teha veebise-
minarina. Essee puhul soovitatakse üliõpilastel 
see üles laadida Moodle’i keskkonda. Valikvas-
tustega testi korral kasutatakse Moodle’is ajapii-
rangut ja juhuslikku valimit. Avatud küsimus-
tega testi puhul on soovitatud kaaluda kirjaliku 
eksami asemel suulist. ■

www.sais.ee
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Ida-Virumaa aasta tegija tiitel anti Mare 
Roosilehele regionaalse kõrghariduse säilimise 
ja rakendusteaduse arendamise eest. Lisand-
väärtusena anti tiitel ka kogukondliku ühen-
duse Virumaa Eesti Hariduse Seltsi loomise ja 
eestvedamise eest.
Mare Roosileht ütles aasta tegija auhinda 
vastu võttes, et tal on väga hea meel, et Ida-
Virumaal väärtustatakse inimesi ja nende 
tegemisi. „Ida-Virumaa on suurepärane koht 
töötamiseks ja õppimiseks. Siin elavad erili-
sed inimesed, kellest enamik on väärt antud 
tunnustust. Soovin, et kõikidel inimestel oleks 
võimalik igapäevaselt nautida oma tööd ning 
julgust jagada oma veendumusi ka teistele,“ 
märkis Roosileht.
Konkursi „Ida-Virumaa aasta tegija“ viisid 
juba 12. korda läbi Ida-Virumaa omavalitsuste 
liit, Ida-Viru ettevõtluskeskus ja maakonna-
leht Põhjarannik. ■

IDA-VIRUMAA AASTA TEGIJA 2019 ON  
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI VIRUMAA KOLLEDŽI 
DIREKTOR MARE ROOSILEHT

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioo-
ni Liit valis TalTechi targa linna tippkeskuse 
FinEst Twins asutaja ja juhi Ralf-Martin Soe 
aasta tegijaks 2019. 
„Ralf-Martin Soe otsustas soomlaste eeskujul 
meie digiühiskonda tuua tarkade linnade vald-
konna,“ ütles ITL-i juhatuse liige Seth Lack-

IKT SEKTORI AASTA TEGIJA ON RALF-MARTIN SOE
man. „Sellesse, et Eestisse tekiks e-riigi arengut 
hoogustav ning ettevõtete teadus- ja innovatsioo-
nikoostööd tugevdav teadusarenduskeskus, pani 
Ralf-Martin Soe kogu oma energia. Targa linna 
tippkeskuse idee põhineb tema Ragnar Nurk-
se instituudis kaitstud doktoritööl, algse idee 
toetajate seas on kümneid IKT ettevõtteid nii 
Eestist kui ka Soomest.“ Pärast mitmeaastast 
ettevalmistustööd ning ühte eitavat rahastusot-
sust õnnestus lõpuks Tallinna Tehnikaülikooli 
eestvedamisel koostöös partneritega Eestist 
ja Soomest taotleda toetus Euroopa Komisjoni 
programmist Horizon 2020: Euroopa Komisjon 
toetab tippkeskust FINEST Twins 15 miljoni 
euroga, riik toetab aastatel 2020–2027 keskust 
17 miljoni euroga.
Soe selgitas, et Mustamäel 2020. a lõpus 
avatavas tippkeskuses käivitatakse esimesed 
pilootprojektid järgmise aasta alguses. „Hak-
kame arendama uudseid, andmetel põhinevaid 
teenuseid, mis lahendavad nii siinsete kui ka 
teiste riikide linnaelanike tegelikke problee-
me.“ Soe meenutas, et uudis idee rahastusest 
üllatas teda, kuna esimesel korral see taotlus 
läbi ei läinud. „Me olime lihtsalt ajast ees. 
Nüüd saan pikemaajaliselt keskenduda ühele 
suurprojektile ning kaasata teadlasi, ettevõt-
teid, aga ka linnu ja linnaelanikke.“ ■
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VIRUMAA KOLLEDŽI INSENERIPÄEVAL LOODI 
TULEVIKUKOOLI VISIOON

TalTechi Virumaa Kolledžis toimus 27. veebrua-
ril traditsiooniline inseneripäev, kus osales seitse 
võistkonda kolledžist ja üks Kohtla-Järve Güm-
naasiumist.
Inseneripäeval võisteldi meeskonnamängus ning  
rühmatööna loodi visioon tuleviku kolledžist ja 
gümnaasiumist. Osalejad fantaseerisid ja pakku-
sid tulevikuks välja automatiseeritud koolikohvi-
ku, nutikaid õppeklasse ja õpetamist reaalajas. 
Kõige julgem idee soovis näha, et õppija peas 
oleks kiip, mis mõttejõul otse Moodle’i keskkon-
naga ühilduks.
„Üllatas, et gümnaasiumiõpilaste teadmised füü-
sikas on väga head ning kõik füüsika ülesanded 
olid lahendatud õigesti. Inseneripäeva võistkon-
nad töötasid väga üksmeelselt ja ülesannete 
õigete lahenduste vastu tunti suurt huvi,“ kiitis 

osalejaid Virumaa Kolledži lektor ja programmi-
juht Veroonika Shirokova.
Inseneripäeva esikoht läks jagamisele TalTechi 
Virumaa Kolledži ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi 
võistkonna vahel. Võidukas kolledži meeskond 
sai eriauhinnaks konkursita praktikakoha  
Eesti Energias. Ettevõtte kingituse sai ka Kohtla-
Järve Gümnaasiumi meeskond. ■

AASTA KEELETEOKS VALITI TALTECHi KÕNETUVASTUS JA 
TARTU ÜLIKOOLI MASINTÕLGE
2019. aasta keeleteo konkursil võidutses keele-
tehnoloogia, peaauhind läks jagamisele Tal-
linna Tehnikaülikooli kõnetuvastuse ja Tartu 
Ülikooli masintõlke vahel.
TalTechi keeletehnoloogia laboris välja töö-
tatud kõnetuvastussüsteem on tasuta kõigile 
kättesaadav. Süsteemi arendab Tanel Alumäe 
juhitav töörühm, kuhu kuuluvad veel Ottokar 
Tilk ja Asad Ullah. Kõnetuvastus on tehnoloo-
gia, mille abiga muudetakse kõne kirjalikuks 
tekstiks. Kõnetuvastus võimaldab näiteks 
dokumentide dikteerimist, kõne- ja videosal-
vestuste transkribeerimist ning kõne abiga 
arvutite ja seadmetega suhtlemist. Eestikeelne 
kõnetuvastus on jõudnud reaalsete raken-

dusteni, mida kasutavad näiteks Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla radioloogid, samuti mitmed 
Eesti meediamonitooringu firmad raadio- ja te-
lesaadete automaatseks transkribeerimiseks. 
Hiljuti jõudis kõnetuvastus Riigikogu saali, 
kus plaanitakse hakata kõnetuvastuse abiga 
automaatselt stenogramme looma.
Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, 
mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, 
väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist 
ja oskamist, soodustavad eesti keele kasuta-
mist ja staatuse kindlustamist ning edendavad 
eesti keele talletamist ja uurimist. Keeleteo 
konkurssi korraldavad Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium ja Emakeele Selts. ■
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olnud palju. Asjad on hakanud kiiremini liiku-
ma, seda on öelnud ka üliõpilasesinduse vilist-
laste seltskond – kui nad näevad, kui ladus on 
praegu meie koostöö ülikooli juhtkonnaga, siis 
nad ütlevad, et meil on vedanud. 
Ja tõsi ta on, vähe sellest, et juhtkond on alati 
tulnud hea meelega meie mõtetele vastu: rek-
tor käis uue esinduskogu valimise järel kuula-
mas, millised on kogu ootused ülikoolile ja mis 
üli õpilastele oma teaduskonna vaatevinklist 
muret teeb; finantsdirektor Tauno Tuisk on 
käinud rääkimas, kuidas ülikooli ja üldse 
kõrghariduse rahastamine käib; prorektorid 
Renno Veinthal ja Hendrik Voll on samuti 
meile rääkimas ja küsimustele vastamas käi-
nud. See kõik aitab näha laiemat pilti ja olla 
ka paremad tudengi esindajad – teame, kuidas 
enda tööd paremini teha ja üheskoos leiame 
lahendusi.
Ja muide, 2014. aastal tudengite ootustena 
kirja pandud punktidest on päris mitmed 
realiseerunud. Näiteks ettevõtlusõpe on väga 
paljudesse õppekavadesse integreeritud ning 
valdkondade lõimumist on ettevõtlus- ja inno-
vatsiooniainetes tunda. Kui sul on ikka koos 
inseneri, majanduse ja IT-tudengid või kor-
raldatakse aulas suur pitšimisüritus, siis see 
annabki võimaluse ellu viia ägedaid äriideid.

Millised siis on praegu tudengite  
peamised ootused uuele rektorile?
Tahaks, et uus rektor oleks jätkuvalt kindla 
sõnaga ja seisaks oma ülikooli ja tudengkonna 
eest nagu lõvi, arvestades kõiki ülikooli siht-
gruppe, kasvatades akadeemilise pere koostööd. 
Kindlasti tahame, et kõik rektoraadi liikmed 
võtaksid ühiskonnas avalikult rohkem sõna 
oma teemade osas, mis puudutavad tehnikaüli-
kooli tudengeid, töötajaid ja teaduse saavutusi, 
ning hoiaks meie ülikooli mainet kõrgel. 
Üks rektori ootuste dokumendi punkt, mille 
üle diskuteerisime, oli ka ülikooli uus kuvand 
ja lühinimi – sellegi hoidmine ja väärtustami-
ne võiks uue rektori puhul olla aktuaalne.
Tahame ka rohkem tudengite ja teadustöö 
sidusust, näiteks, et bakalaureusetudengitel 
oleks võimalus rohkem teadusmaastikku nuu-
sutada ja nad saaksid aru, mida teadlasekar-
jäär tähendab, mis on tenuurirada ja milline 
on akadeemiline karjäärikorraldus. Hullult ta-
haks, et Iseauto taolisi projekte oleks rohkem, 
aga selleks on vaja suuremat finantsressurssi 
ja teadlaste punti, kes suudaks noori kaasata, 
rahulikult juhendada ja annaks neile võimalu-
se oma kätega midagi tegema hakata.

Kuidas Tehnikaülikooli tudengkonnal 
läheb?
Hästi. Meil on väga intensiivne tööaasta: juha-
tuse liikmed on muutumas, aasta algusest on 
uus haridusvaldkonna juht ning minu ameti-
kohale – üliõpilaskonna esimehele ja tuden-
gielu valdkonna juhile – on käimas konkurss. 
(vestlesime Gerliniga veebruari lõpupäevil – 
M.Ö.S.)
Ka tavalisel tudengil, kes siin kontoris ei liigu, 
on töine aeg, sest 66% meie üliõpilastest käib 
täiskoormusega tööl ja vaba aega on keskmisel 
tudengil päris vähe. Samas tean ja näen, et 
tudengid on väga võimekad ja jõuavad palju.

Uus rektor on tulemas. Kui palju ja kuidas 
tudengite hulgas sel teemal juttu on?
Kuidas kunagi, sõltub seltskonnast. Näiteks 
tõusis see mitteformaalse teemana õhtuste 
mängude kõrvale organisatsioonide väljasõidul. 
Päevakorrapunktina on rektorivalimine esin-
duskogus teemaks olnud eelmise aasta lõpust. 
Vaatasime üle TalTechi üliõpilasesinduse 2014. 
aastal kinnitatud rektori ootuste dokumendi, 
Tartu Ülikooli tudengkonna ootused sealsetel 
rektorivalimistel, kutsusime ka vilistlasi rääki-
ma eelmistest valimistest ja kinnitasime oma 
ootuste dokumendi. Meil valib ju rektori üli-
kooli nõukogu, kus ei ole tudengite esindajaid. 
See tähendab, et meil endil tuleb viia tudengite 
mõtted ja ootused otsuse langetajateni, et nad 
saaksid meiega arvestada. Ja seda me kind-
lasti teeme. Mitu aastat esinduses tööl olnuna 
tean, et nõukogus on hulk inimesi, kelle poole 
on tudengitel väga lihtne pöörduda.Tean, et 
nad ootavad tudengite mõtteid, on alati valmis 
diskussiooniks, kuulavad alati ära.
Oleme ka arutanud, kes võiksid olla uued 
rektoraadi liikmed, kas praegune rektor jätkab 
või mitte… Oleme kõvasti diskuteerinud, mis 
on meie ootused uuele rektorile ja siin pean 
tõdema, et praegune rektoraat on tudengkonna 
jaoks päris palju teinud. Ükskõik, milline on tu-
dengkonna pöördumine, oleme kogenud head ja 
sujuvat koostööd juhtkonnaga. Lihtne on arut-
leda mitmesuguste murepunktide üle, saame 
kiiresti vastused oma küsimustele. Seda ootame 
ka rektorikandidaatidelt: et nad oleksid valmis 
võtma üliõpilaskonda võrdväärse partnerina.

Tahtsingi küsida, kuidas praeguse  
rektoriga koostöö on toiminud.
Ma julgen väita küll, et meil on hea rektoraat. 
Olles selle maja tudeng aastast 2015 ja võr-
reldes toonast aega praegusega, on muutusi 
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Kust need aktivistid TalTechis ilmuvad ja 
millest unistavad?
Eks nad ilmuvad siitsamast Mustamäe linna-
kust. Usun, et väga suur värbamistöö tehakse 
rebastele mõeldud „sissejuhatus tudengiellu“ 
infotundides eelnädal, samuti esinduse orien-
teerumisüritusel, kus osaleb üle 600 esmakur-
suslase. Osades lihtsalt on see säde sees ja kui 
nad neil üritustel saavad organisatsioonide 
kontaktid, siis nad võtavad hiljem ise ühen-
dust. Ja kui juba annavad sõrme, siis saavad 
aktiivse tudengielu maitse suhu, näevad, kui 
palju siit saab võita, ja juba hüppavad üleni 
sisse. Olen näinud aktiviste, kes on neljas–
viies organisatsioonis, või selliseid, kes on oma 
organisatsiooni juhatuses, õppides ikka suure-
pärastele hinnetele. Vaatan neid ja mõtlen, 
et inimvõimetel ei ole piire, noore inimesena 
suudad väga palju ära teha. Olen siiani häm-
mingus, kuidas tudengid suudavad kõikjale 
jõuda ja kõike teha, õppida, organisatsioonides 
ja tööl panustada, reisida, kõike teha!
Mul on nii kahju sellest, kui noored peavad 
juba kooli kõrvalt tööl käima ja ehkki nad näe-
vad ja teavad, mis meil siin toimub, jääb tihti 
ikkagi aega napiks, et kõigest osa võtta. Õppe-
töö on kõige tähtsam, samas tunnen kurbust, 
kui nad jätavad ära tudengielu, sest see annab 
ülikooliaastatele väga palju juurde. Meil on 
siin nii erinevad tudengid koos, see annab 
edaspidiseks suure hulga häid sõpru ja vägeva 
kontaktidevõrgustiku igast valdkonnast.

Räägi teekonnast, kuidas Sinust  
aktivist sai. 
See lihtsalt juhtus nii. Mul on lapsest saati 
olnud kooli kõrval hobisid ja muid tegemisi: 
võimlemisring või muusikakool, Rapla Kesk-
linna Koolis olin õpilasesinduses meie koo-
lilehe Ise toimetaja. Ülikooli tulles mõtlesin 
tegelikult, et keskendun ainult õpingutele ega 
otsi muid huviringe. Sain aga sõbraks paari 
majandusteaduskonna vilistlasega, kes teevad 
MTÜ-d Ärikatel – korraldavad tudengitele 
taskukohase hinnaga koolitusi-seminare, kuna 
tundsid ise omal ajal sellistest üritustest puu-
dust. Sattusin nende tiimi ja sain ülesandeks 
siia tehnikaülikooli reklaami tuua. Kui astusin 
üliõpilasesinduse uksest sisse, kutsus värske 
turundus- ja kommunikatsioonijuht mind rek-
laamikoordinaatoriks. 2017. kevadel kukkusid 
esinduses esimehe valimised läbi, ma kandi-
deerisin ise ja valitigi ära. 
Esimehe positsioon meeldis mulle esimesest 
päevast, see on vastutusrikas ja kohusetunnet 
nõudev, kuid sisemist motivatsiooni mul jagub, 

PERSOON

Oled siin üliõpilasesindust juhtinud kolm 
aastat. Kuidas Sa selle aja ja töö kokku 
võtaksid?
Suur vaimne areng. Ja mitmekülgsus: selle 
perioodi jooksul on väga palju toimunud ja jul-
gen väita, et ükski aasta, ükski kuu pole olnud 
samasugune.
Väga palju on olnud suhtlemist, absoluutselt 
kõikide osapooltega – ülikooli töötajad, tuden-
gid, teiste ülikoolide esindajad, rahvusvahelis-
te võrgustike liikmed... 
Meil on tihe suhtlus teaduskondade üliõpilas-
kogudega ja esinduskogu liikmed ongi tihtipea-
le oma teaduskonna üliõpilaskogus, kuid inime-
si on tulnud ka tudengiorganisatsioonidest, nt 
filmiklubist, ja ma usun, et see rikastab meid: 
tudengiorganisatsioonide taustaga inimesed 
toovad rohkem tudengielu teadmisi ja teemasid, 
teaduskondade üliõpilaskogudest tulnud jällegi 
tegelevad tihti rohkem hariduse poolega. 

Mida kõike on Sul ametiaja jooksul  
tulnud teha?
Õpin äriprotsesside juhtimist ja olen siin saanud 
kõiki oma teadmisi rakendada. Minu esimeseks 
ülesandeks oli muuta üliõpilasesinduse põhikirja; 
aktuaalne oli ka kõrgharidusseaduse muudatus ja 
ülikoolil oli selleks oma rakkerühm. Mul polnud 
varem juriidiliste tekstidega sellist kokkupuudet 
olnud, ülikooli peajuristil oli ilmselt mingil hetkel 
minust üsna kõrini, kui oma küsimustega pide-
valt tema uksele koputasin – kontoriruumid on 
meil kõrvuti, oli hea lähedal küsimas käia. Ka 
kõik need õppetunnid, kuidas meedias sõna võtta, 
artikleid kirjutada, pressiga kokkupuuted…
Sõltuvalt projektidest on meil üliõpilasesinduse 
personalis 18–23 inimest, aga see number pole 
kuigi püsiv: kui mõni tudeng astub uksest sisse 
hea ideega, mida tahaks vedada, siis võtame ta 
tiimi ja asume koos ideed ellu viima. Tegevtiimi 
kõrval teine osa on esinduskogu – demokraat-
likult valitud 15 inimest kogu tudengkonna 
seast kõikidest teaduskondadest. Esinduskogu 
ja personal kokku ongi meeskond, kellega koos 
töötame, ja üks oluline teema on selle meeskon-
na pidev arendamine. Tudengite ning seega ka 
info ja teadmiste vool on siin päris meeletu ning 
kogu ajaloolise teadmise kogumine, talletamine 
ja info edasiandmine uutele inimestele on selles 
töös väga oluline. See on ka põhjus, miks prae-
gune esindus on väga tugev – meil on mitmeid 
liikmeid, kellega koos me oleme selle tsükli 
läbi teinud ja mul on äge näha, et paljud neist 
on minu kõrval jätkanud oma tööd esinduses. 
Meeskond on minu jaoks ülioluline.
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mulle läheb korda, et meie koolis oleks hea 
õppida ja olla. Aga minu esimestel rektoraadi 
koosolekutel oli muidugi pulss laes ja raske oli 
lühendites orienteeruda. Meie tore teaduspro-
rektor aitas mul asju dekodeerida ja rektoraa-
dis istusin Margus Leivo kõrval, kes pobises 
mulle vahel kõrva selgitusi, kui küsiva näoga 
tema poole pöördusin. Esimehena oli esimene 
aasta kõige raskem, sest lisaks sellele, et õppi-
sin kogu aeg, pidin ka end tõestama. Lugesin 
seadusi ja dokumente, imasin kõrghariduse 
infot sisse nagu svamm. Järgmisele juhatusele 
soovitan, et nad ei kardaks küsimusi esitada – 
see on okei, kui alguses kõike ei tea.
Tahtmine teisi aidata voolab mul ilmselt 
soontes – vanaisa oli loomaarst, ema on arst ja 
mina olen oma väljundi leidnud üliõpilaste eest 
seistes. Sealtsamast on pärit ka tegutsemisind, 
minu tulesädemest ema jõuab kõike ja on olnud 
mulle terve elu suureks eeskujuks ja motiveeri-
jaks. Eks ma olen ka selline „jah“-inimene: kui 
näen võimalust areneda, siis ütlen jah. 

Räägi sellest Gerlinist, keda me ÜE-s ja 
loengutes ei näe.
Ütlen ausalt, väga palju aega enda jaoks ei ole, 
aga mulle meeldib väga loodus, oma perega 
koos olla – kui emaga koos oleme, siis alati 
kokkame miskit.
Samuti pean oluliseks iga nädal end veidi 
füüsiliselt koormata, käin kas sörkimas või 
teen võimlemisharjutusi, sõltub, kuidas päeva 
lõpuks energiat jagub. Sõpradega on kujunenud 
traditsioon mängida lauamänge ja pantomiimi. 
Jõudeaeg looduses annab võimaluse mediteerida,  
keerulisemaid situat sioone lahti mõtestada.

Aga kas Sa puhkad ka neist  
situatsioonidest kunagi?
Ma magan öösiti. (Naerab)

Ma arvan, et see on see aktivistide asi: sa oled 
oma teemades nii sees, see moodustab su elu. 
Kui miski sulle väga meeldib, siis polegi ehk 
vajadust sellest puhata – mulle väga meeldib 
üliõpilasesinduse töö ja otsustuskogudes osale-
mine ning enda arendamine kõige selle läbi.
Ma ei püsi väga paigal ja tahan kogu aeg proo-
vida uusi asju, alatasa teen ja nokin midagi, 
näiteks tegin nüüd lihtsalt ühe diskussiooni 
tulemusena oma koerale Instagrami konto ja 
katsetan, kuidas seal asjad käivad, avastan 
iga päev uusi asju. Võibolla see on rööprähkle-
mine ja ületöötamine, aga kui mitte noorena, 
siis millal veel?

PERSOON
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Kirjelda ideaalset (võib ka utoopilist)  
ülikooli tudengite jaoks.
Minu ema ristitütar läks sügisel Harvardis-
se õppima ja kui ta rääkis sealsest eluolust, 
tundsin heas mõttes kadedust. Meil on siin 
küll väga head õppimistingimused, kuid seal 
on võetud tudengitelt ära kõik olmemured: 
õppimine on tehtud väga mugavaks, kõik on 
kampuses olemas, suur raamatukogu kasu-
tamiseks 24/7 ja isegi oma lemmiklooma saab 
ühikasse võtta. (Gerlin silitab oma süles olevat 
koera Bellat.)
Iga enda eriala armastav tudeng tahab kõi-
ge rohkem sellist rahulikku õppeaega, kus 
lihtsalt informatsiooni endasse imeda. Ma ise 
tunnen sellest samuti puudust. Mul on hin-
ded korras ja asjad tehtud, kuid tahaksin, et 
saaksin rohkem aega panustada õppetööle. 
Eriti tunnen seda nüüd lõputööga – tahaksin, 
et ma tegeleksingi ainult sellega, ja mitte nii, 
et võtan nädala õppepuhkust, vaid võimalust 
keskenduda ainult oma erialale.

See läheb vastuollu kogu eelneva jutuga!
Eestis ei elaks nii ära, et keskendud ainult 
õppimisele. Minagi saan oma tegemiste eest 
siit-sealt tasu, kuid mitte samas mahus nagu 
mu bakalaureuse kursusekaaslased, kes prae-
gu juba töötavad erialal.

Kirjelda ideaalset ülikooli, kui  
ressursipiiranguid ei oleks.
Terve Euroopa on diskussioonide ees, kuidas 
muuta õppetööd paindlikumaks, enam ei toida 
sama haridus sind ka 10 aasta pärast. Ülikoo-
lidki peavad oma protsessid selles valguses läbi 
mõtlema. Kogu haridussüsteem peaks olema 
meie igapäevaellu integreeritud – praegune osa-
koormusega või tsükliõpe on juba natuke seda-
moodi: käid tööl, õpid ja täiendad end pidevalt nii 
professionaalselt kui ka akadeemiliselt. Samas ei 
usu ma, et teadlase positsioon ära kaoks, aka-
deemilist karjääri peab olema võimalik teha ning 
teadust ja teadmistepõhist ühiskonda on vaja.
Ülikoolis võiks olla tehnika igapäevaselt palju 
rohkem kasutuses. Tehisintellekt võiks olla iga 
päev me kõrval, robotid võtavad koolikoridoris 
vastu, üks küsib, kuhu sul vaja minna on ja 
näitab suuna kätte, teine saadab su kohale ja 
teel räägib hommikused olulised uudiseid ära. 
Ülimugav oleks! Sellised tehnilised võimalu-
sed on ju juba olemas, oleks vaid ressursse ja 
finantse neid igal pool kasutada.
Ja nädalas võiks olla üks päev juures, see 
aitaks realiseerida rohkem ideid! ■

PERSOON

Oled ka magistriõpinguid lõpetamas.  
Mis veel teha on jäänud?
Praktikaaruanne saab kohe valmis ja siis on 
jäänud lõputöö esitada… Ei, TEHA, lõputöö on 
vaja teha ja siis esitada.

Mis ja kes Sust edasi saab?
Olen Gerlin Gil edasi kõikide oma iseloomu-
omadustega. Kuhu ma tööle tahan minna, 
küsitakse viimasel ajal väga palju, aga ausalt, 
ma ei oska sellele vastata. Mind ikka jätkuvalt 
köidab juhtimine ja tunnen, et muutun selles 
järjest paremaks. Mulle meeldib suure pildi 
nägemine, situatsioone analüüsida, kvalitee-
dijuhtimine – meeldivad kõik tervikorganisat-
siooni arendamise küsimused. Meeldib väga 
suhtlemine, personalitöö, kommunikatsioon. 
Olen õpingute kõrvale mahutanud ka Eesti 
Kutse- ja Kõrghariduse Agentuuri (EKKA), 
käin seal õppekavade hindamiskomisjonides 
tudengieksperdiks ja see on mulle meeletult 
meeltmööda. Mulle meeldivad ka välisvõrgus-
tikud – põnev on näha, kuidas eri riikide ja 
taustadega inimesed toovad kokku oma mõt-
teid ühe teema parandamiseks.

Ja mis tudengkonnast edasi saab?
Näen väga tublisid ja ägedaid kandidaate uueks 
juhiks ja mu süda on rahul: Tallinna Tehnika-
ülikooli tudengid on väga ühtehoidvad ja kui on 
kriitilised küsimused, siis meie tudengkond on 
võimeline väga kiiresti mobiliseeruma, konsen-
suse leidma ja ühiselt otsuseid langetama.

Anna mõni soovitus uuele  
üliõpilasesinduse juhile.
Eks õppetunde on olnud väga palju. 
Ole meeskonna jaoks olemas ja räägi nendega 
oma mõtted ja seisukohad läbi, sest ainult nii 
saad kindla seljatagusega tudengkonda esin-
dada. Tänapäeval on see häda, et informat-
siooni tuleb igalt poolt väga palju, ja et saaksid 
õige sisendi õigel ajal kätte, on vaja kõikide 
meeskonnaliikmete jaoks olemas olla ja mees-
konna sünergia tööle panna. Avatud ja mõnus 
kollektiiv on kõige alustala ning hea sünergia 
ja energiaga võib mägesid liigutada.
Ma sain näpud ära põletada Eesti meediaga, 
nii et üks soovitus on anda oma kommentaarid 
ajakirjanikele ainult kirjalikult, mitte kunagi 
telefoni teel. Kui nad võtavad suulisest tekstist 
välja ainult selle osa, mis nende loosse kõige 
paremini sobib, siis hiljem on endal võimalik 
tõestada, et kasutatud lause kontekst või mõte 
oli su jutus hoopis teine.
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TUDENGITE OOTUSED

1. Ülikooli juhtimine
A. TalTechi rektor on apoliitiline, arvamust 
julgelt avaldav juht, kellel on tugev visioon 
ülikoolist, selle arengust ning kes suudab ja 
on valmis edasi arendama seni välja töötatud 
süsteeme ja protsesse. 
B. Rektori prioriteediks on Tallinna Tehnika-
ülikooli akadeemilise kvaliteedi tõstmine. Rek-
tor peab väärtustama tänapäevaseid õppemee-
todeid ja seisma selle eest, et üliõpilastel oleks 
ülikoolis pidevalt ajas paranevad õppevõima-
lused. Rektor soodustab ning pooldab ülikooli 
ja erasektori ettevõtete vahelist koostööd nii 
õppe- kui ka teadustöös.
C. Ülikool jätkab tehnikahariduse populari-
seerimist Eesti ühiskonnas, tagades inseneride 
ja tehnikateadlaste piisava järelkasvu, ning 
osaleb aktiivselt nii tööstuse, tehnika, teaduse, 
majanduse kui ka riigivalitsemise dialoogides. 
D. Jätkub TalTechi lühinime ja kujunduse 
kasutamine. Analüüsitakse lühinime vastu-
võtmist ühiskonnas ja jätkatakse tööd selle 
kinnistamisega.
E. Ülikooli juhtkond koos rektoriga võtab 
avalikult meedias sõna ja avaldab arvamust 
teemade osas, mis puudutavad tehnikaülikooli 
tudengeid, töötajaid ja teadusalaseid saavutusi.
F. Ülikoolil on selge ja läbi arutatud strateegia 
rahvusvahelistumise põhimõtetest. 

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse pöördumine tulevase rektori poole:  
siin on TalTechi tudengite ootused tulevasele rektorile ja tema meeskonnale. 

G. Ülikoolis peab olema jätkuvalt soodustatud 
eri valdkonna tudengite ja teaduskondade 
omavaheline koostöö. 
H. Rektori eestvedamisel liigub ülikool ühtse 
tervikuna senatis ja nõukogus seatud eesmär-
kide suunas. 
I. Ülikooli juhtimisel ja igapäevatöö korralda-
misel rakendatakse eetilist juhtimiskultuuri. 
Sellega koos hoitakse ja kasvatatakse ülikooli 
mainet. Efektiivne juhtimine peab käima käsi-
käes eetilise juhtimisega. Avalik-õiguslikus or-
ganisatsioonis on oluline protsesside läbipaist-
vus, sest iga organisatsioon on osa ühiskonnast 
ja kujundab seeläbi meie kõigi keskkonda. 
J. Ülikool peab jätkama õppejõudude enese-
täiendamise soodustamisega. Selleks võimal-
datakse õppejõududel läbida mitmesuguseid 
koolitusi ja kursuseid. Samuti tuleb toetada 
keeleõpet ja varasemast rohkem kontrollida 
inglise keeles õpetavate õppejõudude keeleta-
set. Õppejõud, kes annab ainet võõrkeeles, peab 
omama inglise keele C1-taseme sertifikaati. 
K. Ülikooli juhtkond väärtustab ja on valmis 
osalema üliõpilaskonna korraldatavatel suure-
matel üritustel, et näidata toetust üliõpilaskon-
na tegevustele (tali- ja suvemängud, avalöögi 
orienteerumine, teklitseremoonia, tipikate 
marss Toompeale). Ülikooli juhtkonna ja tuden-
gite vaheline lõimumine kasvatab ühtsustunnet 
ning kujundab avatud suhtlusega kultuuri.

TUDENGITE OOTUSED 
UUELE REKTORILE
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TUDENGITE OOTUSED

2. Õppetegevuse edasine juhtimine 
A. Ülikool tegeleb järjepidevalt hariduse 
kvaliteedi tõstmisega. Hariduse kvaliteedi 
tagavad eelkõige suurepärased õppejõud, 
kelle head õpetamisoskust väärtustatakse 
tipptasemel teadusega samaväärselt. Kvali-
teedi parandamiseks rakendatakse süsteem-
selt tudengite tagasisidet ja seda hinnatakse 
ülikoolis kõrgelt. Suur roll on tudengite 
tagasisidel õppeinfosüsteemis ja programmi-
nõukogudes.
B. Ülikooli poolt vaadata üle keeleõppe läbi-
viimine, kommunikatsioon keeltekeskuselt 
tudengitele ja täiendada vabaainete nime-
kirja keeltekursuste osas. Tudengid leiavad, 
et kvaliteetne keeleõpe tehnikaülikoolis on 
äärmiselt vajalik tagamaks lõpetajate konku-
rentsivõimelisust tööturul, sealhulgas soosib 
keeleõpe üliõpilasvahetust partnerülikoolide-
ga. Välistudengitele tagab kvaliteetne eesti 
keele õpe parema integreerumise Eesti ühis-
konda.
C. Õppekavades olevate majanduse, ettevõtlu-
se, innovatsiooni ja infotehnoloogia õppeainete 
puhul soodustatakse jätkuvalt eri teadus-
kondade tudengite koos õppimist. Erinevate 
erialade ning kultuuride tudengid avardavad 
üksteise maailmavaadet, soodustades innovat-
siooni ja ettevõtlust. 
D. Ülikool tegeleb tudengite väljalangevuse 
vähendamisega. Selleks arendatakse edasi 
tudengimonitooringut ja võimaldatakse tu-
dengitele karjäärinõustamist. Erialatestide 
ja sisseastumisintervjuude tegemine on le-
vinud kõikides teaduskondades, et selgitada 
välja tudengi võimekus ja valmisolek eriala 
õppida.
E. Ülikool toetab ja edendab e-toe arengut. 
TalTech Moodle on töökindel, interaktiivne ja 
materjale kokku koondav õpikeskkond, mida 
pidevalt ajakohastatakse. E-toed on integ-
ratsioonis ja lihtsalt kasutatavad. Ülikool soo-
dustab ja propageerib videoloengute salvesta-
mist. 

3. Teadustegevuse edasine juhtimine
A. Kva liteetse ja jätkusuutliku õppetegevuse 
tagami seks tuleb õppetegevuses senisest enam 
toetuda valdkonna teadustegevusele. Teadus-
tegevust peab hoidma ja toetama. Teadusest 
tulenevad valdkondlikud teadmised aitavad 
kaasa õppejõudude, õppeainete ja õppekavade 
arengule.
B. Ülikooli akadeemilisel personalil on vajalik 
käia erialalistel rahvusvahelistel konverentsi-

del ja koolitustel, hoida end kursis valdkonna 
teadussaavutustega ja rakendada neid enda 
õppetöös. 
C. Õppejõud hoiavad tudengeid kursis ülikoo-
lis tehtava teadustööga ja alustavad teavitus-
tööd juba bakalaureusetaseme tudengite seas. 
Akadeemilise personali järelkasvu tagami-
seks kaasatakse silmapaistvaid üliõpilasi 
süsteemselt teadustöösse juba ülikooli algus-
aastatel.

4. Üliõpilaskond ja üliõpilasesindus 
A. Üliõpilaskonda ja tudengiesindajaid kaa-
satakse aktiivselt otsustusprotsessidesse juba 
nende algusfaasis. Sel moel jõuavad tudengid 
aegsasti mõtteid koguda ja neid soovi korral 
avaldada.
B. Ülikooli personali ja tudengkonna vahel 
on sõbralik ja üksteist austav koostöö. Tuden-
geid hoitakse kursis ülikoolis tehtavate otsus-
tega.
C. Ülikool leiab täiendavaid vahendeid tuden-
giorganisatsioonide toetamiseks, soodustades 
sel moel tudengite eneseteostust ka väljaspool 
akadeemilist õppetööd. Ülikool hindab üliõpi-
laste panust ülikooli- ja tudengielu arenda-
misse ning tunnustab üliõpilaste algatatud 
edukaid projekte.

5. Ülikool kui ühiskonna osa 
A. Ülikool osaleb Eesti haridussüsteemi 
strateegilises kujundamises ja arendamises. 
Ülikool populariseerib inseneri-, infotehnoloo-
gia-, loodus-, merendus- ja sotsiaalteadusi ning 
tegeleb nende integreerimisega Eesti haridus-
süsteemi. Jätkuvalt tegeletakse üldharidus-
koolides teaduse populariseerimisega. 
B. Ülikool teeb aktiivset koostööd nii teiste 
Eesti ülikoolidega kui ka välismaa partnerüli-
koolidega, et pakkuda konkurentsivõimelist 
haridust. Erialade õpetamisel ja õppekavade 
arendamisel peetakse silmas ühiskonna vaja-
dusi kiirelt arenevas maailmas.
C. Keskkonna suhtes jätkusuutlik majandami-
ne on ülikoolis prioriteetne. Ülikool näitab ees-
kuju, olles hooliv keskkonna vastu. Välditakse 
ühekordseid nõusid ja eelistatakse keskkonna-
sõbralikke lahendusi. Jäätmeid sorteeritakse, 
kraanivee võtmiseks on igas ülikooli korpuses 
esteetiline paik. 
D. Tudengitele pakutakse jätkuvalt suure-
päraseid sportimisvõimalusi, ülikooli esin-
dusmeeskondi toetatakse ja elatakse nende 
mängudele kaasa. ■
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JAAK AAVIKSOO: 
TALTECH ON VÄGA 
HEA ÜLIKOOL
Mari Öö Sarv  Fotod: Heiki Laan
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Milline on ideaalne tudeng?
Motiveeritud, heatujuline, õppimishimuline, 
initsiatiivikas, nõudlik.

Milline on ideaalne teadlane?
Uudishimulik ja kindlasti koostööks avatud. 
Inimene, kes otsib lahendusi eelkõige nendele 
küsimustele, mis on aktuaalsed – lähtudes 
mitte ainult iseenda uudishimust, vaid mõistes 
ka laiemalt ühiskonna ja maailma ees seisvaid 
probleeme ning püüdes nende lahendamisele 
kaasa aidata.

Ja ideaalne ülikool?
Olen selles küsimuses väga praktilise meelega. 
Ideaalne ülikool on selline, mis parimal moel 
vastab oma partnerite ootustele ja aitab lahen-
dada nende probleeme. Eesti ja tehnikaüli-
kooli puhul siis Eesti, Põhjamaade ja Euroopa 
üliõpilaste, vilistlaste, riikide, majanduste 
probleeme. Meie kogukond ulatub ülikoolist 
iga aastaga aina kaugemale, tänaseks on meil 
partnereid üle maailma.

Mis on tänases TalTechis esimene asi, 
mida tuleks muuta? Miks?
Lihtne oleks vastata, et tuleb tõsta ülikooli 
akadeemilist taset, aga see meid palju ei aita 
– oleme seda ju niikuinii ja kogu aeg püüdnud 
teha.
Ülikoolil on kindlasti vaja selget sõnumit, 
mida meie partnerid ja eelkõige riik meilt oo-
tavad. See peaks väljenduma selgetes stratee-
gilistes valikutes. Kas olla rohkem teadusele 
või hoopis õppetööle orienteeritud? Kas anda 
rohkem praktilist haridust või teoreetilisi 
teadmisi? Kas olla veelgi rahvusvahelisem? 
Kui palju me tahame rahvusvahelisi tuden-
geid? Kas me tahame, et kõik välisõppejõud 
hakkaksid õpetama eesti keeles?
Need on väga põhimõttelised küsimused ja 
keegi ei saa neile üksinda vastata – see tuleb 
ülikooli sees kokku leppida ja ükskõik, kes rek-
toriameti endale saab, peab need koos nõukogu 
ja ülikooliga sõnastama.

TalTechi suurim tugevus?
Oleme päris hästi osanud tasakaalustada oma 
akadeemilise tegevuse sisu ja sihid ühiskonna 

vajadustega – näeme seda eelkõige meie lõpe-
tajate väga edukast tegevusest pärast ülikooli. 
Meil pole probleeme lõpetajate töölesaamisega, 
nagu paljudel ülikoolidel maailmas on. Meie 
lõpetajad on tööturule oodatud ja selle pari-
maks indikaatoriks on see, et neile makstakse 
head palka.

Kui asute 1. septembril rektori kabinetis 
tööle, kas Teile tundub, et asute juhtima 
heas seisus ülikooli?
Arvan, et tehnikaülikool on päris palju ede-
nenud – ja ma olen loomult üsna nõudlik ja 
kriitiline inimene. Veel on pikk tee minna, et 
olla ideaalne Eesti ja oma üliõpilaste jaoks, 
aga suured ja akadeemilised organisatsioonid 
muutuvad aeglaselt. Aga need rööpad, mis 
on varasemale tuginedes viie aastaga seatud, 
on pandud maha korralikult ja viivad õiges 
suunas.

Millised võiksid olla TalTechi rahvus-
vahelised ambitsioonid aastaks 2025?
Peame edasi liikuma oma akadeemiliste stan-
darditega. Palju on paremaks läinud, aga kui 
samas tempos jätkata, jääb ka viiest aastast 
puudu, et jõuda ülikoolideni, kellega tavatse-
me end võrrelda – Aalto, Chalmers ja Taani 
tehnikaülikool, mis kuuluvad maailma tippu.

Mida saavad ülikoolid teha, et  
suurendada teaduse riiklikku  
rahastamist? Ja mida teha juhul, kui see 
ikka ei suurene?
Kõigepealt on vaja suhelda oma partneritega. 
Kõrgkoolide toetus riigilt sõltub meie partneri-
te toetusest. Pean silmas, et kui ülikoolid üksi 
nõuavad raha juurde, on see tilk meres, aga 
kui meie lõpetajate tulevased tööandjad, meie 
teadustööde partnerid, üliõpilased ise, ehk 
siis kõik need, kellega koos töötame, nõuavad 
ülikooli paremat rahastamist, on hääl kordi 
tugevam ja see mõjutab poliitilisi otsuseid 
palju rohkem kui ülikoolide endi hääl. See on 
lihtsalt üks paljudest – pensione on vaja tõsta, 
maanteed on kitsad, lennukid ei lenda igale 
poole… väljakutseid on riigil väga palju.
Kui riiklik rahastus ei suurene, siis ma ei 
võtaks seda niivõrd traagiliselt, et ülikoolid 
peaks oma uksed kinni panema. Siin on kaks 
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olulist asja. Esiteks: kui praegune rahastamis-
mudel ei ole jätkusuutlik, ja praegu nii tun-
dub, siis me peame kõvema häälega arutama, 
kuidas seda muuta. Teiseks: kasvatame oma 
sissetulekuid ise. Siin on kõige suurem oht sel-
les, et kui üliõpilaste õpetamiseks raha juurde 
ei tule, siis hakkavad üliõpilased rahateeni-
mist segama, sest raha saab ülikool teenida 
teadustööde ja lepingutega. Me ei tohi lasta 
tekkida olukor ral, kus õppejõud ja teadlased 
otsivad endale lisasissetulekut ning üliõpilaste 
õpetamine on segav kõrvaltegevus. Ülikool on 
eelkõige siiski haridusasutus ja kui üliõpilased 
ei ole enam meie tegevuse keskpunktis, siis on 
midagi valesti. 

On Teil mõni mure, ettepanek või plaan, 
millest me veel ei rääkinud?
Jah. On kaks olulist teemat.
Üks on see, mil määral peaks ülikool arendama 
praktilist innovatsiooni – looma intellektuaal-
omandit, patente, litsentseerima. Ehk praktili-
ne teadustegevuse pööramine majanduslikuks 
väljundiks. Ma arvan, et tehnikaülikool peaks 
seda palju rohkem tegema, aga see ei saa olla, 
nagu juba ütlesin, ülikooli põhitegevus. 
Teine teema on välisüliõpilased. Viitasin 
juba, et meil on väga vaja, et ülikooli nõukogu 
kujundaks selge seisukoha ja teeks seda nii, et 
see langeks kokku ka Eesti riikliku poliitika 
ja teiste partnerite seisukohtadega. Välisüli-
õpilaste ja välisõppejõudude roll ja eesmärgis-
tatus on midagi, mida me pole Eestis selgeks 
rääkinud. Kas me tahame, et nad saaksid siit 
hea hariduse ja jääksid Eestisse tööle? Või 
vajame neid selleks, et nende õppemaksudest 
teenida raha? Või et nad oleksid Eesti saadiku-
teks oma koduriikides, kuhu nad loodetavasti 
tagasi pöörduvad?
On väga mitmesuguseid arvamusi ka ülikoo-
li sees, aga peame andma selgema vastuse, 
muidu võivad ja saavad meie partnerid meid 
õigustatult kritiseerida, et ajame mingit 
oma asja ja ühiskonnal laiemalt pole kasu ei 
välisüliõpilastest ega nende peale kulutatud 
rahast.

Mis on Teie senine suurim panus  
Eesti teaduse või kõrghariduse vallas?
Olen 1992. aastast sattunud eri tasanditel 
Eesti teaduse ja kõrgharidusega tegelema ning 
kõige olulisem oli ehk 1990ndate keskel selle 
põhimõtte realiseerimine, et meie ülikoolid 
on avalik-õiguslikud isikud ja autonoomsed, 
nad ei ole riigiasutused. Tänaseks on enamik 
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Euroopa riike jõudnud samale järeldusele. See 
on kindlasti äärmiselt oluline ülikoolide ja 
teaduse arenguks.
Sellega haakub üks teine, veidi vastuoluline, 
aga kindlasti ka õige otsus: Teaduste Akadee-
mias oli nõukogude ajast tulnud pärandiks 
uurimisinstituutide süsteem, need instituudid 
liideti ülikoolidega. Tehnikaülikoolis olid nad 
ikkagi suhteliselt eraldi ja liitusid lõplikult 
alles 2016. aastal struktuurireformiga.
Kolmas oluline asi sai alguse Tiigrihüppega: 
nüüdisaegse tehnoloogia rakendamist hari-
duses, teaduses ja ühiskonnaelus olen ma 
oluliseks pidanud ja püüdnud ka jõudumööda 
panustada. Olen väga praktiliselt osalenud 
Tiigrihüppes, IT Kolledži asutamises ja IT 
Akadeemia käivitamises, samuti tehnikaüli-
koolis TalTechDigitali sildi all käivitunud 
infotehnoloogises arengus. 

Ja inimesena?
Arvan, et inimesena on meie kõigi jaoks kõige 
olulisem pere: lapsed ja lähedased. Mul on 
kolm last, seitse lapselast, neist kaks paari 
kaksikuid, ja üks lapselapselaps, selles mõt-
tes on mul hästi läinud – paremini, kui oleks 
kunagi võinud loota.

Mis Teid motiveerib?
Eesti areng ja edenemine. See on tänaseks 
juba 30 aastat olnud täiesti erakorraline ning 
väga palju rõõmu ja rahuldust pakkuv. Mul on 
tõesti hea meel, kui olen saanud sellele kaa-
sa aidata ja saan jätkuvalt. Eks ma olen ka 
mõelnud, et võib-olla aitab, riik maksab mulle 
pensioni ja võiks ehk rahulikumalt võtta, aga 
nüüd olen nõusoleku andnud, nii et saan viis 
aastat veel panustada, kui otsus niimoodi 
langeb.

Kus ja kuidas käite töömõtetest  
puhkamas?
Mul on igal nädalavahetusel võimalik Eesti-
maale peaaegu et tiir peale teha: töö on 
Tallinnas, põhielamine Tartus ja maakodu 
Mulgimaal ning kõik need vajavad peremehe 
ja perenaise hoolt. 1849ndast aastast pärit 
aida lahtivõtmine ja üles ehitamine on suur 
elamus. Praktilisest käsitsitööst – kaevami-
sest, puurimisest, ehitamisest – puudu ei tule 
ja jääb ülegi. Füüsiline ja käeline tegevus on 
väga tervislik, selle käigus on võimalik lõdves-
tuda ja vabalt kõikvõimalikke mõtteid mõel-
da, olgu siis seoses töise tegevusega või Eesti 
eluga laiemalt.

Miks Teie olete Tallinna Tehnikaülikoolile 
parim rektor?
Mul on üsna suur kogemus väga erinevatest 
valdkondadest, ehk see teeb mind tugevamaks 
kui mõnda teist. 
Teiseks ei seo mind mingid varasemad kohus-
tused, lubadused, inimesed või koostööpart-
nerid – tehnikaülikooli jaoks olen ma üsna 
erapooletu, ma ei tule ühest või teisest teadus-
konnast või huvigrupist. See ehk aitab ühis-
tunnet tekitada. 
Kolmas oluline aspekt on see, et tänapäeva 
maailm edeneb eelkõige läbi koostöö ja mitte 
ainult ülikooli sees, vaid ka väljaspool ülikooli. 
See eeldab kontakte, inimeste tundmist, võr-
gustikke, ja ma arvan, et need võrgustikud, mis 
mul on 25–30 aastaga teaduses, kõrghariduses 
ja poliitikas tekkinud, on üsna ulatuslikud.

Mille järgi tahate, et Teid TalTechi  
rektorina mäletatakse?
Ma ei tea. Pole mälestusmärgile mõelnud. Tore 
oleks, kui need ühised aastad TalTechis liht-
salt kõigile kaasteelistele meelde jääksid.

Kas ja kuidas muudab koroonakriis  
õpetamist ja teaduse tegemist ning  
ettevõtluskoostööd ülikoolides?
Koroonakriis mõjutab maailma ja Eestit roh-
kem, kui me seda täna tajume. Kuidas, seda 
me täpselt veel ei tea. Ta on juba edendanud 
tehnoloogiliste platvormide kasutuselevõttu ja 
tehnikaülikooli omaaegne otsus, et kõikidel ai-
netel on e-tugi, sobib nüüd nagu rusikas silma-
auku. Arvan, et sellel suunal teeme veel päris 
palju ja tehnikaülikoolil on mitte ainult Eestis, 
vaid terves maailmas selles üsna suur eduseis.
Koroonakriis meenutab meile seda, mida 
viimastel aastatel oleme palju kuulnud. ÜRO 
on sõnastanud säästliku arengu eesmärgid 
ja nende hulgas ei ole küll expressis verbis 
uute bioloogiliste riskidega toimetulekut, kuid 
sõnum on tegelikult üsna selge: ülikoolidelt 
oodatakse ühiskonna ja maailma aktuaalsete 
probleemide lahendamist, veel rohkem tege-
likele muredele pühendumist, veelgi rohkem 
nende probleemidega tegelemist, mis lähevad 
inimestele korda. Näeme, et ka üliõpilased on 
motiveeritud lahendama just praktilisi välja-
kutseid ja see ei pea olema koroona, see võib 
olla midagi, mida me veel ei tea.
Tänane TalTech on väga hea ülikool. Ja meil 
on võimalus ja kohustus teda veelgi paremaks 
muuta. ■
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TEHNIKAÜLIKOOLI ARENGU 
LÜHIVISIOON

1. Tallinna Tehnikaülikool, 
edaspidi ülikool, on kehtivas 
arengukavas sõnastanud oma 
visiooni: innovaatiline Eesti 
jätkusuutlikus maailmas, ja 
missiooni: olla teaduse, tehno-
loogia ja innovatsiooni edendaja 
ning juhtiv inseneri- ja majan-
dushariduse andja Eestis. Meie 
väärtused on professionaalsus ja 
usaldusväärsus, ettevõtlikkus ja 
uuendusmeelsus, avatus ja koos-
töövalmidus. Nendest lähtub üli-
kool ka eelseisvatel aastatel.
2. Ülikool jätkab senise aren-
gukava põhjal ette võetud re-
formidega, täiendades neid 
lähtudes senisest kogemustest 
ja väliskeskkonnas toimuvast 
ning muutes need pöörduma-
tuks. Ülikool läheb edasi!
3. Ülikooli suurim kapital on 
tema maine tulevaste, praeguste 
ja endiste üliõpilaste ja meie part-
nerite silmis Eestis ning kauge-
mal Euroopas ja maailmas. Mai-
ne pikaajaline kasvatamine on 
olulisem kui iga-aastased kohad 
erinevates pingeridades.
4. Oluline osa ülikooli tuleva-
sest akadeemilisest kogukon-
nast on tänased kooliõpilased. 
Ülikooli tuleviku kindlustami-
seks on vaja leida üles, toeta-
da ja endaga liita kõik noored 
talendid, kes kujundaksid üli-
kooli näo 10 ja 20 aasta pärast. 
See on olulisim investeering.
5. Ülikool näeb oma peamise 
ühiskondliku väljundina heal 
tasemel lõpetajaid. Sellest tu-
lenevalt seatakse prioriteediks 
(taseme)õppeprogrammide 
pidev parandamine, et tulla 
vastu üliõpilaste ootustele ja 
ühitades need tööturu pika-
ajaliste vajadustega. Olulise 

tähtsusega on seejuures pro-
jektiõppe laiendamine. Ülikool 
näeb lõpetajate ja tasemeõppe-
programmide edukuse olulise 
indikaatorina lõpetajate palga-
taset keskpikas perspektiivis.
6. Tehnikaülikool on teadus-
ülikool, millest lähtudes tuleb 
ülikoolis järjekindlalt kasvata-
da akadeemilisi standardeid. 
Ülikool tugineb (loodus)teadus-
likule meetodile ja tugevdab 
oma loodusteaduslikku vunda-
menti, eriti matemaatika, füüsi-
ka ja keemia, aga ka bioteadus-
te valdkonnas. Üliõpilaste arvu 
loodusteaduslikes programmi-
des tuleb kahekordistada.
7. Tenuuriprofessoritel ja neil 
tuginevatel uurimisrühmadel 
on keskne koht ülikooli teadus-
arendustegevuse võimekuse 
kasvatamisel. Uurimisrühma-
de staatust tuleb tõsta. Ülikooli 
TAI tegevuses tuleb leida in-
terdistsiplinaarset sünergiat, 
koondades rahvusvahelise näh-
tavuse ja konkurentsivõime kas-
vatamiseks uurimisrühmi aka-
deemilises arengukavas kokku 
lepitud fookusvaldkondadesse.
8. Ülikool näeb Eesti majan-
duse peamise väljakutsena toot-
likkuse kasvatamist, eriti tööt-
levas tööstuses ja tänapäevaste 
tehnoloogiate toel arenevates 
sektorites. Ülikool panustab 
eelkõige selle suunalise õppe- ja 
teadustöö kvaliteedi kasvata-
misse, eelistades seda lõpetaja-
te ja programmide arvu suuren-
damisele, samuti majandusõppe 
tugevama sidustamise kaudu.
9. Ülikool näeb, mõjukate 
teaduspublikatsioonide kõrval, 
oma teadus-arendustegevuse 
kasvavalt olulise väljundina 

Visioon on koostatud minupoolse sisendina eelseisvasse debatti seoses 
minu esitamisega rektorikandidaadiks aastateks 2020–2025

kommertsialiseeritavat intel-
lektuaalomandit. Selle arengu 
toetuseks luuakse partneritega 
koostöös täiendavad motivat-
sioonimehhanismid.
10. Ülikooli rahvusvahelistumi-
ne peab jätkuma ja süvenema, 
juhindudes meie põhiseadusli-
kest väärtustest ja arvestades 
rahvuslike, eelkõige julgeoleku-
huvidega. Vajame selleks sel-
gelt sõnastatud, konkreetsetele 
väljunditele orienteeritud ning 
partneritega kooskõlastatud 
strateegiat.
11. Ülikool näeb end osana 
Euroopa kõrgharidus- ja tea-
dusruumist. Meie TA tegevuse 
kasvu peamiseks allikaks on 
Euroopa Horisondi programmi 
raames toimuv koostöö, mil-
leks tuleks selgemini suhestu-
da programmi missioonide ja 
võrgustikega, sh koostöös teiste 
Eesti partneritega. Meie osalus 
võiks rahalises väljenduses kas-
vada vähemalt kaks korda.
12. Ülikool peaks sihikindla-
malt ja enam panustama erine-
vate teadmussiirde struktuuri-
de väljaarendamisse koostöös 
riikliku ja erasektori partne-
ritega ja toetades ühtlasi selle 
suunalisi riiklikke poliitikaid. 
Ülikoolilinnaku ümber peaks 
kasvama avatud innovatsioo-
nilinnak – TalTechCity1. See 
on Mektory peamine ülesanne.
13. Ülikool näeb (integreeritud) 
info- ja kommunikatsioonitehno-
loogiate edendamises suurimat 
väljakutset ja kasvupotentsiaali, 
rakendades neid nii teoorias kui 
ka praktikas, eelkõige suurand-
mete analüüsi ja tehisintellekti 
kasutusvõimalusi silmas pidavalt.

REKTORIKANDIDAAT
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14. Ülikool näeb oma missioo-
ni osana merenduse laiemat 
edendamist Eestis ning tugi-
neb selles suuremale koostööle 
Eesti Mereakadeemia ja teiste 
teaduskondade vahel.
15. Ülikool soovib aktiivselt osa-
leda riiklike poliitikate kujunda-
misel läbi professionaalse eksper-
tiisi ning pakkudes erapooletut 
platvormi asjakohaseks ühiste-
gevuseks kõigi partneritega.
16. Ülikool tugineb oma aren-
gus viimastel aastatel kujune-
nud kõige uuendusmeelsema 
ülikooli kuvandile ning rõhu-
tab ühtlasi oma orienteeri-
tust probleemide praktilistele 
lahendustele vastavuses oma 
motoga mente et manu.
17. Jätkame juubeliürituste 
raames kasutusele võetud ja 
eduka rahvusvahelise brändi ja 

lühinime TalTech kasutamist, 
kujundades sellest eelkõige 
uude sajandisse astunud ja üli-
õpilaste toel pidevalt uueneva 
tulevikuülikooli sümboli.
18. Ülikool jätkab, tugevamalt 
institutsionaliseeritud kujul, 
digitaliseerimisalgatusega Tal-
TechDigital, ning kavandab oma 
ruumilise arengu ja vastava TA 
tegevuse korraldamist algatuse 
TalTechCity ja kestliku arengu 
eesmärgile suunatud tegevusi 
algatuse TalTech Blu raames.
19. Ülikool soovib asutusena 
juhinduda maailma tehnikaüli-
koolide parimatest praktikatest, 
võrreldes end Aalto, Chalmersi 
ja Taani tehnikaülikoolidega ja 
taotledes European University 
initsiatiivi raames tihedat koos-
tööd EuroTech kaubamärgi alla 
ühendatud Euroopa juhtivate 
tehnikaülikoolidega.

20. Ülikool kiirendab ja tõhus-
tab kvaliteedijuhtimise alast 
tegevust, kavandades oma 
tööprotsesside halduse kaas-
ajastamise kooskõlas eelseis-
va institutsionaalse atesteeri-
misega. Kõigile tugiteenuste 
arendustele seatakse selged 
eesmärgid, esmane tähelepanu 
pööratakse projektijuhtimise 
kompetentside arendamisele 
kõigil tasandeil. Luuakse pro-
jektijuhtimise tugikeskus. 
21. Ülikool peab sihikind-
lalt ja avatult kaasajastama 
oma organisatsioonikultuuri, 
pannes põhirõhu usaldusliku 
õhkkonna loomisele ja ava-
tud sisekommunikatsioonile. 
Eesmärgiks on sisemise mo-
tivatsiooni ja rahulolu kasv 
regulaarselt läbiviidavates ra-
hulolu-uuringutes mõõdetuna.2

Jaak Aaviksoo, 
Tallinnas, 6ndal märtsil 2020. a.
1 Nimetused TalTechCity ja TalTechBlu on indikatiivsed ja vajavad asjakohast kokkulepet.
2 Lühivisiooni 21 punkti ei ole juhuslik kokkusattumus Yuval Noah Harari raamatuga 

„21 Lessons for the 21st Century“.

  Valimisplatvormid on valimiste veebis: taltech.ee/rektori-valimised-2020
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SÜNNIAEG JA KOHT:
11. jaanuar 1954, Tartu

HARIDUSKÄIK:
Miina Härma nim Tartu 2. keskkool – lõpetanud 1971
Tartu Ülikool, teoreetiline füüsika – lõpetanud cum laude 1976
PhD (füüsika-matemaatikakandidaat) – Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut 1981

TÖÖKOHAD:
1976–1992 Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudi noorem-, vanem- ja juhtteadur
1981–1994	stažeerimine	või	töö	külalisprofessorina	Novosibirski	Soojusfüüsika	Instituudis	

(Venemaa),	Max	Plancki	Tahkiseuuringute	Instituudis	(Saksamaa),	Osaka	Ülikoolis	
(Jaapan), Pariisi VI Ülikoolis (Prantsusmaa)

1992–2015 Tartu Ülikooli optika ja spektroskoopia professor
1992–1995 Tartu Ülikooli esimene prorektor
1995–1995 kultuuri- ja haridusminister
1996–1996 haridusminister
1996–1998 Tartu Ülikooli eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi juhataja
1998–2003 Tartu Ülikooli rektor
2003–2007 Tartu Ülikooli rektor
2007 Riigikogu XI koosseisu liige
2007–2011 kaitseminister
2011 Riigikogu XII koosseisu liige
2011–2014 haridus- ja teadusminister
2015– Riigikogu XIII koosseisu liige
2015–… Tallinna Tehnikaülikooli rektor 

AUTASUD JA TUNNUSTUSED:
1994 Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 
2000 Riigivapi IV klassi teenetemärk 
2000	 Saksamaa	Liitvabariigi	teeneterist	
2000 Tokyo Ülikooli medal 
2002 Tartu linna medal 
2003 Turu Ülikooli audoktor 
2004 Academia Europea liige 
2006	 Soome	Valge	Roosi	teenetemärk	
2006 Valgetähe II klassi teenetemärk 
2007 EELK Teeneteristi III järk 
2007 Prantsusmaa Rahvuslik Teeneteorden 
2009 Läti Vabariigi Kolme Tähe orden 
2011 Kaitseliidu Valgeristi I klass 
2012 Lapi Ülikooli audoktor

KEELTEOSKUS:
Eesti keel – emakeel, inglise keel – vabalt, vene keel – vabalt, saksa keel – kesktase, prantsuse 
keel – algtase.

ÜHISKONDLIK TEGEVUS:
Eesti	Füüsika	Selts	–	asutaja	(1989)
Euroopa	Füüsika	Selts
Academia Europea – liige (2003–…)

JAAK AAVIKSOO
CURRICULUM VITAE
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Euroopa Ülikoolide Assotsiatsioon – juhatuse liige (2001–2007)
Vabariigi Presidendi akadeemiline nõuandev kogu – liige (1995–2007)
Ajakiri Akadeemia – toimetuskolleegiumi liige (1999–…)
Eesti Teaduste Akadeemia – astronoomia ja füüsika osakonna juhataja, juhatuse liige (2010–2020)
Kaitseliit – Akadeemilise Malevkonna liige ja Vanematekogu liige (2012–2019)
Mitmete teiste Eesti ja rahvusvaheliste nõukogude, komisjonide, ekspertnõukogude jms (praegune/
endine) liige

PEREKONNASEIS:
Lesk. Lapsed: Ain Aaviksoo (1974), Berit Aaviksoo (1978) ja Helmer Aaviksoo (1985), 7 lapselast, 
1 lapselapselaps.
Abielus Tiina Kaalepiga.
Jaak Aaviksoo 
/allkirjastatud digitaalselt/. 

1. Kohv või tee? Kohv!
2. Hommik või õhtu? Õhtu!
3. Kas olete pigem introvert või ekstravert? Vist introvert.
4. Word või Excel? Excel muidugi! 
5. Kõige lahedam äpp, mis Teie telefonis on: Taksoäpp Bolt.
6. Mis Teid närvi ajab? Rumalus.
7. Lemmikkoht planeedil Maa: Maamaja Hallistes.
8. Raamat, mida kõik peaksid lugema: Harari „Sapiens“.
9. Film, millest Te kunagi ei tüdine? Niisugust filmi ei ole.
10. Mõnusaim muusika töötegemise taustaks: The Beatles.
11. … ja laupäevaõhtuks sõpradega: Pink Floyd.
12. Millise ülesande oma elust jätaksite tehisintellekti teha? 

Kõik, mis võimalik.
13. Kui saaksite teha TalTechis ühe uue õppeaine, mida tudengitele ise  

lugeda, mis see oleks? Mänguteooria.
14. Lõpetage lause: Kui Iseauto Antarktikasse jõudis, oli Antarktika tehnika-

ülikooli jõudnud.
15. Kuidas ja millal lõpeb maailm? Soojussurma. Õnneks miljardite aastate 

pärast.
16. Parim ajaraiskamise viis? Unistamine.
17. Teie viimatine heategu? Toidupank.
18. Kuidas Teie lähedased Teid kolme sõnaga iseloomustaksid? Pikk. Enese-

kindel. Rahutu.
19. Üks tsitaat, mida tahaks, et oleks ise öelnud: Rutta aeglaselt. ■

REKTORIKANDIDAAT
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IDEAALNE ÜLIKOOL

ÜKS KÜSIMUS: 

MILLINE ON TEIE JAOKS 
IDEAALNE ÜLIKOOL?
SIRJE POTISEPP
vilistlane
Kuna ülikoolist soovin 
saada eelkõige eriala-
seid lisateadmisi, on 
minu jaoks ideaalne 
ülikool koht, kus olen 
kindel õpetatu õigsuses 
ja kasulikkuses, kus õp-
pejõud on oma ala koge-
nud tipud.
Lisaks kohustuslikule õppekavale on ideaalses 
ülikoolis võimalus lisateadmiste hankimiseks. 
Seal	toimuvad	ühisüritused	ja	aktiivne	seltsielu	
ning õppijad tunnevad end uhkelt ühtse kooli 
üliõpilastena.

KELLY KALM
Avatud Ülikooli  
projektijuht
Ideaalne ülikool on koht, 
kus on avatud ja sõbra-
lik õhkkond ning uuen-
dusmeelne ja muutusi 
juhtiv keskkond, mis 
võimaldab igaühel oma 
eesmärkide poole püüel-
da.	Sellises	ülikoolis	saa-
vad talendid end teostada ning nende töö on väga 
vaheldusrikas, mistõttu ei hakka kunagi igav!

WOLFGANG 
DRECHSLER
professor
Benjamin Disraeli’s sta-
tement that “a univer-
sity should be a place of 
light, of liberty, and of 
learning” has remained 
my favorite academic 
ideal over the decades. 
And the quatrefoil of 
the modern university, of scholarship, teaching, 
young scholars education and public impact, re-
mains valid as well – which means that these 
four aspects must always be balanced, and none 
can be neglected. 

A technical university must also balance the 
applied function – it is there to produce direct 
value – with the questioning one – the point of 
the European university since Bologna is that 
critical-constructive dialogue with social and 
technological processes is important for state 
and society. The ideal university provides a 
space in which all these activities can be me-
aningfully pursued by all of its members and for 
the	benefit	of	all	of	its	stakeholders,	nationally	
and internationally as well. 

RICO JAANIPERE
üliõpilane
Ideaalne ülikool on ava-
tud meelega uuendus-
lik teadusasutus, kus 
kasvab, töötab ja õpib 
kogu teaduspere. Kogu 
ülikool peab olema ava-
tud uuendustele, ma-
jandusteaduskonnast 
inseneriteaduskonnani. 
Samuti	on	ideaalses	ülikoolis	kõik	teaduskon-
nad omavahel põimitud ning tihedas koostöös. 
Ideaalses ülikoolis moodustavad akadeemiline 
koolielu ning tudengialgatused harmoonilise 
sümbioosi, kus tudengid saavad õpingute jook-
sul luua ülikooliharidusele lisaväärtuse.

MART MIN 
teadur ja leidur,  
emeriit professor, 
Riia Tehnikaülikooli 
külalisprofessor
Ülikool, mis jõudumöö-
da edeneb, ei kibele ega 
rabele.	Siia	on	hea	tul-
la ja siit on hea minna. 
Siin	on	hea	olla.
Siin	on	hea	targaks	õppida,	siin	on	hea	õpetada.	
Siin	on	hea	töötada,	mõnus	teadust	teha	ning	uut	
leiutada. Ja selle kõige eest ka head tasu saada: 
kena	kopika	ja	kohaselt	kiitust.	Oma	rahvalt.
Kas meie Tehnikaülikool on hea ülikool? Kuna 
küsimus on isiklik, siis vastan Põrgupõhja Jürka 
kombel: „Küllap vist“. Miks ma muidu siin ikka 
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veel toimetan ja uusi teadustükke katsetan ja ra-
kendan, nii kodus kui ka kaugel. Tänan, ülikool!
Oma	nooremale	kolleegile	koputan	südamele:	ke-
vad tulemas, künnivaod tahavad tegemist! Kuid 
põld pole klaar. Ja Mäe Andresele need vaod ju 
õnne	ei	toonud?	Ei	toonud,	aga	Sina	oled	targem,	
ära	põnna!	Selge	on	see,	et	Tammsaare	kärbse	
moodi vireleda – olud on vaat sellised ja sellised 
–	ei	kõlba	mitte.	Olud	olid	kord	sellised,	et	vii-
sid	ka	Tammsaare	poja	meie	juurest	ära.	Sina,	
mu sõber, pead vastu ja saad oma heas ülikoolis 
rõõmu teha ja rõõmu tunda. Vanemad kolleegid 
teavad ja toetavad.
Aitab jutust, tegu on tarvilik.

RALF-MARTIN SOE
Targa linna tipp-
keskuse juhataja,  
vanemteadur
Ideaalne ülikool seob 
kõige paremal viisil kok-
ku õpetamise ning tead-
miste loomise tegeliku 
katsetamise kaudu, sh 
soosides pidevat eksimist 
suurema eesmärgi nimel.
Samuti	on	ideaalne	ülikool	avatud,	alustades	sel-
lest, et ülikoolilinnaku andmed on tudengitele ja 
teadlastele vabalt kättesaadavad, kuni selleni 
välja, et korraldatakse rohkem probleemilahen-
duskeskseid walk-in-üritusi, mis lõhuvad nii si-
semiselt erialade ja struktuuriüksuste kui ka vä-
liselt ülikool-ettevõte-avalik sektor vahelisi piire.
Ideaalne ülikool on tudengite, töötajate ja vilist-
laste poolt kõrgesti hinnatud.

VELLO TÕUGU
dotsent,  
programmijuht
Ideaalses ülikoolis on 
kõige olulisemad inime-
sed üliõpilased ja tead-
lased-õppejõud. Juhid, 
kaasa arvatud program-
mijuhid, ning tugistruk-
tuur aitavad neil pare-
mini õppida, õpetada ja 
teadust teha ning lahendavad üksikuid siiski veel 
ettetulevaid kitsaskohti. Kõigi õpetatavate eriala-
de ja suundade arenguks on loodud nende eripära 
arvestavad tingimused ja ühtegi valdkonda ei pee-
ta vähem väärtuslikuks. 
Loomulikult on ideaalse ülikooli lõpetajad oma 
eriala spetsialistid, kuid lisaks on neil avar sil-

maring ning piisavalt laialdane teadmistepagas 
ja allikakriitilise mõtlemise oskus, et orientee-
ruda üha tõejärgsemaks muutuvas ühiskonnas. 
Ja loomulikult valitseb ülikoolis akadeemiline 
vabadus ja teadust ei tehta ainult tellimustööna.

IRIS LAAK
majandusteadus-
konna dekanaadi 
juhataja
Praeguseid sündmu-
seid arvestades on minu 
jaoks ideaalne ülikool 
selline, mis suudab uue 
kriisijärgse olukorraga 
kohaneda, tagada tööra-
hu ning pakkuda üliõpi-
lastele ja töötajatele loovat, paindlikku ning ins-
piratsiooni tekitavat töö- ja õppimiskeskkonda.

KAJA KUIVJÕGI
kvaliteedijuht
Minu ülikool on see, kus 
nii õppe- kui ka teaduste-
gevus arvestab ühiskon-
na ootuste ja väljakutse-
tega, on uuendusmeelne, 
kus kasutatakse kaas-
aegseid õppe- ja teadus-
taristuid, tunnustatakse 
ajakohaseid lähenemisi 
ning luuakse tulevikulahendusi. Kaasaegne ülikool 
ei karda uusi väljakutseid, vaid kohaneb targalt ja 
õpib vigadest agiilselt, osates hinnata oma töötajate 
panust uute väljakutsete lahendamisel.

MARINA  
KUZNETSOVA
Kultuurikeskuse 
juhatuse nimel
Kultuurikollektiivide 
jaoks ideaalne ülikool 
on selline:
 � Ülikooli kampuses 

on sobivad ruumid 
nii õppe- ja teadus-
tööks kui ka vaba aja sisustamiseks. 

 � Ülikoolil on head võimalused kultuurilembe-
listele üliõpilastele.

 � Ülikool toetab kõrgkultuuri arendamist ja 
loob selleks sobivad tingimused. 

 � Ülikool on nähtav Eestis ja väljaspool Eestit 
läbi kultuurikollektiivide tegevuse.

Järg lk 34  
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JAREK KURNITSKI:  
AITAB VIIRUSEST!
Mari Öö Sarv  Fotod: Heiki Laan
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Milline on ideaalne tudeng?
Avatud meelega, õppimistahet ja uudishimu 
täis inimene, kes leiab üles need väärt palad, 
mida ülikool suudab pakkuda.
Tudeng peaks leidma mitte õige eriala, vaid 
pigem õige ülikooli. Ideaalne tudeng tuleb teh-
nikaülikooli ja hakkab lahtiste silmadega ringi 
vaatama, missugune see maailm on ja mida 
kõike õppida võiks.

Ja milline on ideaalne teadlane?
Kindlasti pühendunud – ilma selleta ei saagi 
teadlasetööd	teha.	Oma	erialale	pühendumi-
seks peab aga ülikool andma vabad käed, loo-
ma õhkkonna, kus teadlased saavad tegeleda 
sellega, mis nende erialal vajalik, ja tavaliselt 
sellistes tingimustes saavutatakse ka tõelised 
tulemused.	See	on	juhtimise	läbi	peaaegu	või-
matu ülesanne, sest kedagi heaks teadlaseks 
juhtida ei saa, küll aga saab luua õhkkonna ja 
keskkonna, mis võimaldab pühenduda.

Te vist kirjeldasite just ideaalset ülikooli, 
mis olnuks järgmine küsimus.
Tõsi ju on, et teadlaste tehtud tulemus suures 
osas selle ülikooli kujundab.
Õppetöö ja teadustöö peavad olema tasakaa-
lus, sest ühiskond ootab ülikoolilt piisaval 
hulgal õigete oskustega inseneride, program-
meerijate, ökonomistide, tehnoloogide kooli-
tamist. Kvaliteedimärk on aga teaduspõhises 
õppetöös – teaduse tegemine annab kogemuse, 
mis tõstab hariduse kvaliteeti.

Mis on tänases TalTechis esimene asi, 
mida tuleks muuta? Miks?
Väga palju muutusi on juba toimunud, näiteks 
kaasaegseks kujundatud struktuur, hästi sõ-
nastatud missioon ja arengukava. Kui aga vaa-
tame tulemuslikkust, siis eelmisel aastal oli 
doktorikaitsmisi vähe ja ka reitingutes ülikool 
langeb. Julgen öelda, et päris seda tehnikaüli-
kooli, mida me nende reformidega tahtsime, 
me kohe esimese katsega kätte ei saanud. 
Parandused ei pea olema suurt ja raputavat 
laadi, osaliselt on see ka suhtumise küsimus.
Doktoriõpe mõjutab meie tulemuslikkust otse-
selt – kui koolitame aastas vähem doktoreid, 
on meil automaatselt vähem publikatsioone, 

kuna doktorandid on põhilised teaduspubli-
katsioonide kirjutajad. Doktoriõppe reform 
täielikult ei õnnestunud ja nõuab ümbermõtes-
tamist.	Sellega,	et	doktorandi	koha	taotlemisel	
peab olema juba mitmeks aastaks rahastus 
olemas,	panime	ilmselt	lati	liiga	kõrgele.	See	
on üks näide, kus väikeste muudatustega 
võiks tulemus oluliselt paraneda.
Doktoriõpe peab olema nii paindlik, et meie 
juures saavad olla doktorantuuris ka need 
inimesed, kes töötavad ettevõtetes ja asutus-
tes. Need, kes töö kõrvalt kaitsevad, hakka-
vad kohe oma töökohas teadmisi rakendama. 
Oluline	on	suuta	koolitada	doktoreid	sinna,	
kus neid Eestis kõige rohkem vaja on. Ilmselt 
ainult nii saab lahendada doktorite muna-
kana probleemi: vaidlus „neid on liiga vähe“ 
versus „neid ei ole üldse vaja“ on kaua kestnud 
ja ülikool ise peab positiivse hõivamise stra-
teegiaga selle lahendama. Rakenduse leidnud 
doktorid muudavad Eesti ühiskonna kindlasti 
paremaks.

TalTechi suurim tugevus?
Inimesed, kes meil töötavad, ja üliõpilased, 
kes meil õpivad. Kui meie teadustulemus on 
ka natuke aeglaselt arenenud, siis õppetöös 
oleme edukalt hakkama saanud: oleme suut-
nud koolitada selliseid spetsialiste, nagu Eesti 
majanduses vaja on.

Kui asute 1. septembril rektori kabinetis 
tööle, kas Teile tundub, et asute juhtima 
heas seisus ülikooli?
Jah, ma arvan küll. Kui nüüd sporditeemalisi 
võrdlusi kasutada, siis tegemist on tippsport-
lasega, kellel on väike külmetushaigus. Need 
väikesed sümptomid, mis kindlasti ei ole sü-
gavale levinud, tuleb välja ravida ja siis saab 
treeningutel ja võistlustel täie gaasiga edasi 
panustada.

Millised võiksid olla TalTechi rahvus-
vahelised ambitsioonid aastaks 2025?
Viie aastaga peab saavutama mõõdetava 
tulemuse paranemise. Põhjamaade mastaabis 
tuleb saada vägagi arvestatavaks ülikooliks.
Peaksime end võrdlema mitte väga suur-
te ja unikaalsete ülikkoolidega, nagu Aalto 
Soomes,	DTU	Taanis	või	KTH	Rootsis,	vaid	
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pigem enam-vähem meiesuuruste Põhjamaade 
ülikoolidega,	näiteks	Soomes	Tampere	ülikooli	
tehnikaosaga ja Rootsis Chalmersiga. Peame 
tunnetama Eesti väiksust, aga see ei välista 
mõningaid tippe ja samuti läbivalt kõrget taset 
kõigil erialadel. Ingliskeelse magistriõppe 
lisandumine on ilmselt vältimatu, et ülikooli 
rahvusvaheline maine saaks paraneda. Kuidas 
muidu saaks tulla Tallinna Tehnikaülikooli 
kuulsate	professorite	juurde	õppima?	Siis	on	
lootust, et ülikool parandab ka oma kohta 
reitingutes.

Mida saavad ülikoolid teha,  
et suurendada teaduse riiklikku  
rahastamist? Ja mida teha juhul, kui see 
ikka ei suurene?
Meil on väga tugev side Eesti majandusega, 
me ju koolitame neid inimesi, kes teostavad 
Eesti majanduskasvu. Kui vaatame viimaseid 
OSKA	uuringu	tulemusi,	siis	näeme,	et	um-
bes 2000 inimest Eestis saab sellise hariduse, 
mille puhul kõigepealt tuleb ümber õppida, et 
tööd leida. Tehnikaülikool on aga selles posit-
sioonis, et pigem kannatame tudengite puudu-
ses, pärast ülikooli leiduks neile tööd hirmsat 
moodi.
Kui ettevõtted meisse usuvad, siis peaks olema 
võimalik ka ettevõtetest suurema rahastuse 
ülikooli toomine. Tehnikaülikool pole ajaloos 
korraldanud ühtegi kampaaniat, et ülikoolile 
erasektorist varasid koguda – see oleks kind-
lasti initsiatiiv, mida tasub proovida. Ka väi-
kesed rahasummad on olulised teadustegevuse 
laiendamiseks ja ülikooli töö parandamiseks.
Ülikoolil endal on väga raske küsida riigi 
käest teadusrahastust juurde, kuid loomuli-
kult saame koos partneritega argumenteeri-
tult osaleda ühiskondlikus debatis. Eelmisel 
aastal juba nägime, kuidas tehnikateaduste 
proportsioon paranes, kuna ettevõtlusorgani-
satsioonid väljendasid tugevalt seisukohta, et 
rakenduslikke ja Eesti probleeme lahendavaid 
teadustöid, mis suhteliselt kiiresti aitaksid ka 
Eesti majandust, on rohkem vaja.
Kindlasti saab ülikool olla edukam ka kon-
kurentsipõhise rahastamise taotlemisel. Meil 
peaks olema grandikeskus ja spetsialistid, kes 
aitavad teadlastel taotlusi kirjutada – ülikool 
peab oma häid teadlasi suutma aidata ja see 
pole mitte ainult raha jagamine, tihti tuleb 
anda „õng“.

On Teil mõni mure, ettepanek või plaan, 
millest me veel ei rääkinud?

Akadeemilise vabaduse teema. Kuigi oleme 
struktuuri tugevalt ümber kujundanud, pole 
me suutnud luua sellist õhkkonda, et profes-
soritel oleks otsustusvabadust ja vastutust. 
Julgen arvata, et ülikool vajab rohkem hori-
sontaalset ja protsessipõhist juhtimist, samuti 
tuleb rohkem inimesi ülikooli juhtimisse tõm-
mata, siis on rohkem tarkust.
Põhjamaid iseloomustab diskuteeriv juhtimis-
kultuur ja mõnikord võtab otsuste tegemine 
kaua aega, aga teisalt on kõik konsensuslikult 
nende	taga.	See	on	meil	täna	rakendamata	
potentsiaal.
Ülikooli õhkkond on kohati selline, et peale 
reforme on inimestel sära silmist kadunud 
ja	nad	on	natuke	nõutud.	See	oli	ka	üks	
põhjus, miks ma nõustusin kandideerima: 
on, mida paremaks muuta. Peame väärtus-
tama teadustulemusi ja doktorikaitsmisi. 
Väärtustada saab rahaga, eelkõige tuleb 
suuta tasandada konkurentsipõhise rahas-
tuse kõikumisi. Tugeva konkurentsi tin-
gimustes on paratamatult mängus juhus-
likkuse faktor – teadlased peavad saama 
võimaluse mitu korda proovida, et mitte 
peale esimest ebaõnnestumist tööd kaotada. 
Täna oleme seda soosinud sõnades, kuid 
mitte tegudes.

Mis on Teie senine suurim panus  
Eesti teaduse või kõrghariduse vallas?
Üheks töönäidiseks on kaasa aitamine ehitu-
ses toimunud energiapöördele. Kuskil 2004 
sai tõsiselt tegelema hakatud ja tänaseks on 
tulemused jõudnud rakenduda nii Eestis kui 
ka	Soomes	kehtivate	määruste	kujul,	samuti	
Euroopa ja rahvusvahelistes standardites, 
mille järgi praegu juba mõlemas riigis liginul-
lenergiahooneid ehitatakse. Kümme aastat 
tagasi ei oleks keegi uskunud, et Eesti tõuseb 
Euroopa juhtivate riikide hulka, kui räägime 
hoonete energiatõhususest.
Teine teema on hoonete sisekliima, st et uutes 
või rekonstrueeritud hoonetes on väga hea si-
seõhu kvaliteet ja sealhulgas on ühiskond akt-
septeerinud soojustagastusega ventilatsiooni 
laialdast kasutuselevõttu paljuski tänu sellele, 
et uuringud on tõendanud mitmete tehniliste 
lahenduste vajalikkust.

Inimesena?
Teadusel on oma hind – kolme lapse isana ma 
ilmselt kõrgeid punkte ei saa, kui tavaliselt 
hilja õhtul koju jõuan või nädalas mitu päeva 
reisil olen.
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Mis Teid motiveerib?
Erialane töö, need inimesed, kellega koos 
töötan. Doktorandid kindlasti motiveerivad – 
noorte inimestega on alati tore koos töötada, 
nad	on	värskete	mõtetega.	Olen	leidnud	ka	
motivatsiooni Euroopa tasemel erialaliidu 
REHVA asepresidendi ning teaduse ja tehno-
loogia komitee juhi rolli kandes. Mõtestatud 
arenguprotsessidele kaasa aitamine ja raken-
duste otsimine, kuidas teadustulemust prakti-
kasse viia, see on kindlasti väga motiveeriv.

Kus ja kuidas käite töömõtetest  
puhkamas?
Korra nädalas meresüstaga 20–30 kilomeetrit 
mere	või	jõe	peal	viib	töömõtted	peast.	Olime	
paarimehega juba valmis Võhandu marato-
niks, mis nüüd lükkus sügisesse.

Miks Teie olete Tallinna Tehnikaülikoolile 
parim rektor?
Tehnikaalase tegevteadlasena olen saanud 
hea kogemuse teadustulemuste rakendumisest 
majanduses ja muidugi tunnetan ka väga hästi 
Eesti teadlaste probleeme, kellelt kiputakse 
tihti mitu nahka koorima. Usun, et suudan 
neid probleeme lahendada ja olen selleks val-
mis tegevteadlase karjääri ohverdama.

Mille järgi tahate, et Teid TalTechi  
rektorina mäletatakse?
Kui mõni rektor jääb ülikoolipere mälusse, et 
oli mõistlik mees, kelle ajal tehti lahedaid asju 
ja ülikool arenes kiiresti, siis on hästi tehtud.

Kas ja kuidas muudab koroonakriis  
õpetamist ja teaduse tegemist ning  
ettevõtluskoostööd ülikoolides?
Videokoosolekud hakkavad küll juba ära 
tüütama, ilmselt ka tudengid pole kaugõppes 
õnnelikud. Positiivne pool on see, et kvaliteet-
sete videonõupidamiste tehnika, mida praegu 
laialdaselt kasutusse võetakse, jääb alles ka 
pärast epideemia raugemist. Ehk hakkab 
edaspidi osaliselt lennureise asendama. Aga 
teadus nüüd kindlasti panustab sellesse, et 
järgmise viiruse tulekul igasugused viiruse le-
vikuga võitlemise lahendused oleksid paremini 
valmis.	Selles	on	väga	oluline	roll	ka	ettevõt-
luskoostööl. Äkki kriis tekitab mingi murrangu 
teadustulemuste avaldamises, praegu on suur 
häda käes ning retsenseerimata käsikirjade 
avaldamine vältimatult vajalik, et info lii-
guks – vast sellest mingid uued elemendid ka 
tekivad. ■
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ÜLIKOOLI ARENGU 
LÜHIVISIOON
Ainukese tehnikaülikoolina on 
TTÜ-l kindel Eesti sisene po-
sitsioon, kuid et tõusta arves-
tatavaks ülikooliks Põhjamaa-
de mastaabis, on vajalik tugev 
arenguhüpe järgmise 5 aasta 
jooksul. TTÜ-l on hästi sõnas-
tatud missioon ja arengukava 
ning struktuurireformi käigus 
kaasaegseks kujundatud struk-
tuur. Viimaste aastate tulemu-
sed nii ülikooli mainet mõõtvate 
reitingute kui ka teadustule-
muste ja doktorite arvu näol on 
siiski jäänud tagasihoidlikeks. 
Oodatud	arenguhüpet	ei	ole	toi-
munud ning mõõdikud näitavad 
kohati tagasiminekut. Tartu 
Ülikool ja Tallinna Ülikool on 
suutnud TTÜ-st kiiremini joos-
ta eelkõige teaduslikku kvali-
teeti arvestades. 
Oodatud	kvaliteedist	lahutab	
TTÜ-d tippude ja tulemuste 
vähesus. Neid küll on, kuid 
liiga vähe, et omada kriitilist 
massi reitingutes ja rahvusva-
helises võrdluses. Põhiülesan-
de täitmisel – inseneride, prog-
rammeerijate, ökonomistide 
ja tehnoloogide koolitamisel 
on olukord parem, kuid siiski 
paljud tehnika ja tootmise eri-
alad võitlevad meeleheitlikult 
sisseastujate saamiseks. TTÜ 
maine ei ole ka Eesti sees sel-
line, et siia tormi joostaks. 
Mida ülikool vajab arenguhüp-
peks? Kuigi haridussüsteemi 
raha juurde ei tule, on TTÜ-l 
häid võimalusi rahastamise 
mahtude suurendamiseks. 
TTÜ peab ära kasutama oma 
positsiooni inseneride, prog-
rammeerijate, ökonomistide 
ja tehnoloogide koolitamisel, 
mida tehakse dialoogis ette-
võtetega, tihedalt suheldes 
eriala- ja ettevõtlusliitudega. 
Pidev koostöö ettevõtetega või-
maldab koolitada tööturu vaja-

dustele vastavaid spetsialiste 
ja küsida vastutasuks erasek-
torilt	 rahalist	 toetust.	 Siia-
maani ei ole TTÜ korraldanud 
mitte ühtegi varade kogumise 
kampaaniat, kuid ülikoolil on 
kindlasti võimalik oma hea-
duse tõestamiseks seda teha. 
Näiteks	Soome	ülikoolid	 on	
kogunud kampaaniatega mit-
meid kümneid ja Aalto ülikool 
lausa mitmeid sadu miljoneid 
eurosid. Ka väiksemad raha-
summad on märgilise tähen-
dusega ning pakuvad TTÜ-le 
võimaluse eristuda teistest 
ülikoolidest Eesti ettevõtluse 
ja majanduse seisukohalt kõi-
ge olulisema ülikoolina. Ette-
võtlusliitude surve parandas 
2019. aastal konkurentsipõhi-
se teadusrahastuse tehnika-
teaduste proportsiooni – näide 
sellest, kuidas TTÜ koos oma 
partneritega saab olukorda 
parandada. Uuel rektoril tuleb 
kindlasti panustada rohkem 
majast väljapoole kui maja 
sees pisiasjadega tegeleda. 
TTÜ osakaal konkurentsipõ-
hises teadusrahastamises on 
vajunud alla veerandi, olles 
näiteks viimases ETAg-i uuri-
mistoetuste voorus 22%. Koos 
sisulise kvaliteedi parandami-
sega TTÜ sees on vaja jätkuvalt 
võidelda rakenduslikemate, 
Eesti majanduse jaoks oluli-
semate uuringute suurema 
rahastamisproportsiooni eest. 
TTÜ-l on teatud kasutamata 
võimalusi ka suurema EL-i 
rahastuse saamiseks. Grandi-
keskuse loomiseks, kus projek-
tikirjutajad aitavad teadlastel 
taotlusi koostada, on astutud 
esimesi samme. Ei ole kaht-
lust, et rohkema taotlemise ja 
õigesti koostatud taotlustega 
saadakse ka rohkem rahas-
tust.	Sisulise	kvaliteedi	paran-

damiseks on ülikoolil kasutada 
baasrahastus, mille osakaal 
suureneb pidevalt. Tulemuse 
saavutamiseks tuleb praegune 
pigem otsutuspõhine jagamine 
asendada läbipaistva grandi-
konkursiga, mis on suunatud 
doktorikaitsmiste lisamisele ja 
teaduspublikatsioonidele, ning 
mille puhul oleksid eelistatud 
napilt konkurentsipõhisest ra-
hastusest ilma jäänud elujõuli-
sed uurimisrühmad. Terve kon-
kurents arusaadavatel alustel 
ning püüdlus tasandada eba-
stabiilselt konkurentsipõhist 
rahastust on edasiviiv jõud. 
EL-i ja Eesti tasemel jõustatav 
kliimaneutraalsuse eesmärk on 
TTÜ-le kui rusikas silmaauku, 
panustamine kliimaneutraal-
susse ja puhta keskkonnaga 
seotud teemadel haakub sisuli-
selt kõigi TTÜ erialadega ning 
peaks tagama laia ja reaalselt 
vajaliku tööpõllu järgmiseks 
paarikümneks aastaks.
Käsitledes ülikooli rahvus-
vahelist konkurentsivõimet 
tuleb markeerida küsimus, 
kas TTÜ saab olla parem kui 
Eesti ettevõtete ja majanduse 
tase keskmiselt. Arusaadavalt 
saab TTÜ pakkuda uuringuid 
ainult nendele, kes neid vaja-
vad. Kuna Eestis on palju toot-
mist, mille arendustegevus on 
kontsernides kuskil mujal, siis 
kahtlemata on võimalik teha 
lepinguid ka välisettevõtetega. 
See	on	oluline	ka	tippteadlaste	
kvalifikatsiooni	hoidmise	sei-
sukohast, rakendusuuringute-
ga ei ole võimalik tegeleda, kui 
ei olda seotud tootmistegevuse 
ja majandusega, kust tulevad 
reaalsed andmed, mille alusel 
teadust teha saab. Igal juhul 
peab TTÜ panustama teadus-
tööle nii, et laialdaselt koostööd 
nii ettevõtete kui ka avaliku 
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sektoriga. Doktorite koolitami-
sega saab ühiskonda ja majan-
dust paremaks teha – eriti ka-
sulikud on doktorandid, kes töö 
kõrvalt mõnes suures asutuses 
või ettevõttes kaitsevad dokto-
rikraadi ning hakkavad tead-
misi kohe töökohal rakendama. 
Ülikool peab olema doktoriõp-
pes paindlik ja lahendama ise 
positiivse hõlvamise taktikaga 
doktorite muna-kana problee-
mi, et ühest küljest ei nähta 
vajadust doktorite järele ning 
teisalt pole neid kuskilt võtta, 
kui vaja on. Kaitsnud doktorite 
töö leidmist ja vajadust nende 
järele tuleb varasemast enam 
analüüsida, et teada, mis vald-
kondades tuleks doktoreid roh-
kem koolitada. 
TTÜ rahvusvahelise maine 
seisukohalt on väga oluline 
õppe kvaliteet. Peab olema 
ingliskeelseid magistrikava-
sid, kuid vältimatult vajalik 
on Eesti tööturu vajaduste 
katmine. Selles osas kannab 
TTÜ ainukese tehnikaüli-
koolina erakordset vastutust, 
millest tuleneb õppekavade 
ja peaerialade paljusus, mis 

omakorda muudab õpetamise 
kallimaks. Olgu rõhutatud, et 
TTÜ kohatine ignorantne või 
arrogantne reageerimine et-
tevõtluse vajadusi esindavate 
liitude pöördumistele on and-
nud väga vale signaali: ei või 
eeldada, et TTÜ seest leidub 
suurt tarkust koolitada Eesti 
majanduse jaoks õigeid spet-
sialiste teiste osapoolte arva-
musega arvestamata, pigem 
neid vajadusi nähakse pare-
mini ikkagi väljastpoolt. Ees-
ti väiksuse tingimustes käib 
sisuline töö paljudes valdkon-
dades 15 spetsialisti kaupa, st 
erialast magistriõpet hoitakse 
üleval vähemalt 15 spetsialis-
ti koolitamiseks. Väikeeriala-
de vajalikkuse on ettevõ tted ja 
erialaliidud tõestanud, mille 
tõttu nendest pole võimalik 
loobuda, kuigi kokkuhoid oleks 
ahvatlev. Arvestades, et viima-
se OSKA uuringu järgi kooli-
tatakse Eestis aastas pea 2000 
inimest kellele ei leidu tööd, 
on TTÜ-l hästi põhjendatud 
võimalus võidelda selle eest, 
et ülepakkumist vähendatak-
se ning seejärel peaks jääma 

rohkem õpperaha tööturu va-
jadustest lähtuvatele erialade-
le. Ka ingliskeelsed magistri-
õppekavad on ennast kui õiget 
õpetamise suunda tõestanud. 
Statistika järgi jäävad Eestis-
se tõenäolisemalt tööle välistu-
dengid, kes töötavad õpingute 
kõrvalt ja õpivad info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogia või 
tehnika, tootmise ja ehituse 
valdkonnas, samuti ärinduse, 
halduse ja õiguse valdkonnas. 
Kokkuvõtteks, põhilised suu-
nad järgmiseks 5 aastaks:
 � põhieesmärgiks suur aren-

guhüpe, et tõusta arvestata-
vaks ülikooliks Põhjamaade 
mastaabis (sobivad võrdlus-
ülikoolid, nt Chalmers ja 
Tampere, kuid mitte liiga 
suured ja unikaalsed, nagu 
Aalto, DTU ja KTH);

 � tugevdada ja selgelt välja 
mängida positsioon ette-
võtluse ja majanduse sei-
sukohalt kõige olulisema 
ülikoolina, kellel on otse-
side eriala- ja ettevõtlus-
liitudega ning kes koolitab 
tööturule majanduskasvu 
teostavaid inimesi;

 � viia läbi varade kogumise 
kampaania Eesti ajaloos 
esimest korda, märgilise 
tähendusega ka maine sei-
sukohalt, kui rektoraat selle 
edukalt suudab läbi viia;

 � parandada teadus- ja õppetöö 
kvaliteeti horisontaal sema, 
protsessipõhise juh  timisega, 
mis jagab profes soritele 
va badust ja vastutust ning 
kutsub esile tervet konku-
rentsi;

 � sekkuda argumenteeritult 
ja partnerite abi kasutades 
ühiskondlikku diskussiooni 
Eesti majanduse jaoks oluli-
semate, rakenduslikema te 
uuringute suuremaks ra has-
tamiseks.

Jarek Kurnitski  
05.03.2020 Tallinnas

  Valimisplatvormid on valimiste veebis: taltech.ee/rektori-valimised-2020
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Akadeemik Jarek Kurnitski on Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli professor, erialaorganisat-
siooni REHVA (Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste katusorganisatsioon) 
Teadus- ja Tehnoloogiakomitee juhataja ning Eesti teaduse tippkeskuse Teadmistepõhise ehituse 
tippkeskus juht aastatel 2016–2022. Töötanud pikka aega Helsingi Tehnikaülikoolis ja selle järg-
lases Aalto Ülikoolis; samuti Soome Innovatsioonifondis SITRA. Alates 2012. a siirdus Tallinna 
Tehnikaülikooli, kus on praegu hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor ning ehituse ja arhi-
tektuuri instituudi direktor. Rahvusvaheliselt tuntud Euroopa liginullenergia määratluse ning Eesti 
ja Soome energiatõhususe metoodikate väljatöötajana, mis on tänaseks teostanud energiapöörde 
mõlema riigi ehituses. Juhendanud kümme doktoritööd, 40 magistritööd, avaldanud üle 150 juhtiva-
tes andmebaasides kajastatud teadusartikli, suurel hulgal populaarteaduslikke kirjutisi, koostanud 
kümneid juhendmaterjale ja raamatuid, kokku üle 500 teadusliku ja erialase publikatsiooni.

TEENISTUSKÄIK
2017–... Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituut, direktor
2015–... Tallinna Tehnikaülikool, hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor
2013–... Aalto Ülikool, School of Engineering, Adjunct Professor of Nearly Zero Energy Buildings
2013–2016 Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskond, ehitiste projekteerimise instituut, direktor
2012–2014 Tallinna Tehnikaülikool, ehitusteaduskond, ehitiste projekteerimise instituut, ehitus-

konstruktsioonide õppetool, professor
2009–2012 Soome Innovatsioonifond SITRA, juhtiv spetsialist
2005–2010 Helsingi Tehnikaülikool, dotsent
2001–2009 Helsingi Tehnikaülikool, HVAC-Technology, juhtivteadur
1995–2001 Helsingi Tehnikaülikool, HVAC-Laboratory, teadur
1990–1995 Helsingi Tehnikaülikool, Laboratory of Structural Engineering and Building Physics, 

assistent

TEADUSPREEMIAD JA TUNNUSTUSED
2000 Skandinaavia Kütte ja Ventilatsiooni Erialaühenduste Assotsiatsiooni (SCANVAC) noorteadlane
2005 Euroopa Kütte, Ventilatsiooni ja Jahutuse Erialaühenduste Assotsiatsiooni (REHVA) noorteadlane
2008 Soome aasta teadusartikkel hoonete tehnosüsteemide valdkonnas
2011 Soome Ehitusinseneride Liidu kuldmedal
2012 Euroopa Kütte, Ventilatsiooni ja Jahutuse Erialaühenduste Assotsiatsiooni REHVA Fellow 

aunimetus
2013 Tallinna Tehnikaülikooli aasta teadusartikkel tehnika ja tehnoloogia valdkonnas
2016 Tallinna Tehnikaülikooli aasta teadlane
2017 Aasta energiategu 2017, Tallinna Energiaagentuuri auhind Ehituse ja arhitektuuri instituudile 

korterelamute renoveerimise alase töö eest
2018 Riigi teaduspreemia laureaat tehnikateaduste valdkonnas
2019 Tallinna Tehnikaülikooli aasta teadusartikkel tehnika ja tehnoloogia valdkonnas

TEADUSORGANISATSIOONILINE JA ERIALANE TEGEVUS
2020−2023	 Soome	kliimapaneeli	liige	
2020 Nordic Building Physics NSB2020 Tallinn 14–17.06.2020 rahvusvahelise konverentsi 

juht
2016−...	 REHVA	Teadus-	ja	Tehnoloogiakomitee	(REHVA	TRC)	juhataja	
2015–… Eesti Teadusagentuuri Hindamisnõukogu liige
2015−...	 Standardiseerimiskomitee	liige,	CEN	TC	130	Space	heating	appliances	without	 

integral heat sources WG 13 
2019−…	 Toimetuskolleegiumi	liige,	Energies,	Topic	Editor	of	Energy	&	Buildings	section
2019–…	 Toimetuskolleegiumi	liige,	AiCARR	Journal,	the	official	Journal	of	AiCARR	Italian	

Association of Air conditioning, refrigeration, heating and ventilation 
2013−...	 Toimetuskolleegiumi	liige,	Energy	and	Buildings

JAREK KURNITSKI
CURRICULUM VITAE
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2013−...	 Ekspert,	EPBD	Concerted	Action	Energy	Performance	of	Buildings,	CA-EPBDIII,	 
CA-EPBDIV, CA-EPBDV

2012−2019	 REHVA	asepresident,	Federation	of	European	Heating	and	Air-Conditioning	 
Associations 2012–2013, 2013–2016, 2016–2019.

2012−...	 Toimetuskolleegiumi	liige,	REHVA	European	HVAC	Journal
2006−...	 Toimetuskolleegiumi	liige,	Proceedings	of	the	Estonian	Academy	of	Sciences	

  Täielik CV: https://www.etis.ee/CV/Jarek_Kurnitski/est 
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1. Kohv või tee? Hommikul kohv ja õhtul tee.
2. Hommik või õhtu? Hommikul vara üles, õhtul hilja voodi, nii see rikkus 

tuppa toodi.
3. Kas olete pigem introvert või ekstravert? Väga raske küsimus, ilmselt nii 

üht kui teist.
4. Word või Excel? Ilma tabelita ja numbrita pole võimalik teksti argumenteerida.
5. Kõige lahedam äpp, mis Teie telefonis on: Olen tehnilises sõltuvuses 

Android Autost ja pole midagi paremat asemele võtta.
6. Mis Teid närvi ajab? Väga raske küsimus, aga vist rumalus ja taipamatus.
7. Lemmikkoht planeedil Maa: Tulin Eestisse tagasi ja nii ongi. 
8. Raamat, mida kõik peaksid lugema: Tunne oma maa kirjandust, aga loe 

ikka teadusartiklit.
9. Film, millest Te kunagi ei tüdine? Tihti soovitan oma lastele Lotte filme ja 

millegipärast endale meeldib ka.
10. Mõnusaim muusika töötegemise taustaks: Kindlasti vaikus, kui valida, siis 

kõlbab ka merekohin.
11. … ja laupäevaõhtuks sõpradega: Siin mulle palju sõnaõigust ei jäeta, 

tüdrukud tavaliselt keeravad Kuku pealt Poweri peale.
12. Millise ülesande oma elust jätaksite tehisintellekti teha? Võiks korraldada 

kalendrit ja reise, nendega on alati palju sahmimist. 
13. Kui saaksite teha TalTechis ühe uue õppeaine, mida tudengitele ise  

lugeda, mis see oleks? See võiks olla mõni lahe inseneri- või doktoriaine. 
Ühe aine olen ka juba teinud.

14. Lõpetage lause: Kui Iseauto Antarktikasse jõudis, siis ehitajad juba 
lõpetasid nullenergiamajade püstitamist.

15. Kuidas ja millal lõpeb maailm? Ikka viie miljardi aasta pärast Päikese 
kustumisega.

16. Parim ajaraiskamise viis? Olla süstaga mere või jõe peal.
17. Teie viimatine heategu? Hiljutised koroonajuhised, mis antud välja Euroopa 

tasemel, hoonete tehnosüsteemide käitumiseks.
18. Kuidas Teie lähedased Teid kolme sõnaga iseloomustaksid? Seda peab 

küll nende käest küsima.
19. Üks tsitaat, mida tahaks, et oleks ise öelnud: Üks kuulus diplomaat on 

öelnud küllaltki mahlakalt: „No history lessons, no bullshit.“ Tuleb alati edasi 
minna. ■

https://www.etis.ee/CV/Jarek_Kurnitski/est
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IDEAALNE ÜLIKOOL

KRISTJAN KARMO
vilistlane, Tehnika-
ülikooli Akadeemilise 
Meeskoori, TalTech 
BigBändi ja T-Teatri 
liige
Ideaalne ülikool annab 
tudengile head tööriistad 
elus toimetulekuks. Loo-
mulikult kuuluvad sinna 
õppetöös omandatud os-
kused ja teadmised, sõbralik ja toetav võrgustik, 
aga nendest ei piisa. Elus on vaja ka midagi muud: 
kohti, kus end loominguliselt arendada ja kultuur-
selt aega veeta. Olgu see siis kooriproov, tantsu-
trenn või õhtud täis kvaliteetset meelelahutust 
– teatrietendused, kontserdid ja ballid.
Lühidalt, ideaalne ülikool on nagu väike ühis-
konna mudel, kus kõik on mõnusalt tasakaalus.

STEN KALDER
turundusspetsialist
Minu jaoks on ideaalne 
ülikool koht, kus saab 
tegeleda maailmata-
semel nii õppe- kui ka 
teadustööga ja sealjuu-
res ka eneseteostusega 
– olgu selleks rahva-
tants või kosmoselaeva 
ehitamine.

PEETER KESNER 
Tehnikaülikooli  
Akadeemilise Mees-
koori president
Astudes täna TalTechi 
uksest sisse, tunnen 
end kui kodus. Küllap 
on see seotud suuresti 
minu ametiga Tehnika-
ülikooli Akadeemilise 
Meeskoori presidendi-
na, kuid usun, et ka tavaüliõpilane võib öelda 
ja tunda samuti. Ideaalses ülikoolis on lisaks 
teadus- ja arendustegevusele ka kultuur kõrges 

ÜKS KÜSIMUS: 

MILLINE ON TEIE JAOKS 
IDEAALNE ÜLIKOOL?
  Algus lk 24

hinnas nii taidlejate endi kui ka tarbiva ülikooli 
poolt. See annab ülikooliperele võimaluse enda 
tavapäraste toimetuste kõrval tegeleda millega-
gi, millel on vabastav ja rahustav mõju. 
Täna on võimalik suhelda erinevate osakondade 
ja rektoraadiga, teha koostööd ning korraldada 
tegevusi, mis varasemalt võib-olla nii lihtsasti 
ei õnnestunud. Ideaalses ülikoolis on see ju ise-
enesestmõistetavalt veelgi ladusam ja parem. 

RAIT KÄBIN
spordiklubi juhataja
Ideaalne ülikool tööta-
jate seisukohast on sel-
line, kus igaüks tunneb 
end tiimi liikmena ja 
tunnetab oma panuse 
olulisust kogu organi-
satsiooni eesmärkides-
se. Üliõpilase seisu-
kohalt: ülikooliaastad 
pole vaid loengud ja tuupimine – tähtis pole 
sihtkoht, vaid reisiseltskond ja teekond.

JÜRI LEHTMETS 
üliõpilas- ja 
kodaniku aktivist
Ideaalne ülikool on selli-
ne, kus kõigil, kes seda 
soovivad, on loodud kõik 
võimalused kaasa lüüa 
ning anda enda panus 
Eesti rahva ja riigi aren-
gusse. Minu silmis pole 
ülikool pelgalt asutus, 
kus on võimalik haridust omadada. Usun, et 
praegu koduseinte vahel e-kanalite vahendusel 
õppijad mõistavad üha enam, kui väärtuslik on 
omavaheline näost näkku kogemuste vahetami-
ne ja nii traditsioonilistest kui ka uuenduslikest 
sündmustest osa saamine. 
Minu unistuste ülikoolis võiks leiutatu ja avastatu 
start-up-ilikult leida kiiret kasutust nii üliõpilas-
linnakus kui ka väljaspool. Ehk et minu unistuste 
ülikool on kokkuhoidev kogukond, kus väärtusta-
takse ja kasutatakse uuenduslikke lahendusi kä-
sikäes väljakujunenud traditsioonidega.
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IDEAALNE ÜLIKOOL

RAUNO SIGUR
vilistlane
Suurepärane ülikool on 
fokusseeritud tippteh-
noloogia arendamisele, 
mille eesmärk on viia 
Eesti teenused ja tooted 
väärtusahela etteotsa.
Eeskujulik ülikool õpe-
tab ühiskonnale ka 
seda, mida tähendab võitjate mentaliteet – pole 
olemas lahendamatuid probleeme. On võimalu-
sed.
Täiuslik ülikool oskab leida õige vahekorra rah-
vusvahelise tehnoloogiahariduse ja eestikeelse 
õppe au sees hoidmise vahel.
Ideaalne ülikool loob aina rohkem Eesti fanaati-
kuid üle maailma – see on määrava tähtsusega 
Eesti eduloos.

MAREK TAMM
vilistlane
Ideaalne ülikool on sel-
line, kus ühelt poolt ol-
lakse konservatiivsed 
juba tõestatud tead-
miste hoidjad ja jagajad 
ning teiselt poolt ühis-
konna uute teadmiste 
loojad. 
Et edukalt jagada ühis-
konnale juba varem loodud teadmisi, peab 
ülikoolil olema tipptasemel tõlgendajate ehk 
õppejõudude kaader, kelle hoidmiseks ja mo-
tiveerimiseks peavad ülikooli juhid pidevalt ja 
meeletut vaeva nägema. Juhid suudavad juhti-
da suurt pilti ainult siis hästi ja õiges suunas, 
kui ollakse kursis rohujuure tasandil toimuvaga 
ega olda kaugenetud reaalsusest. Selline lähe-
nemine nõuab suurt pingutust juhtidelt, kuid 
tasub ennast kuhjaga ära.
Et luua uut teadmist ühiskonnale, peab nende 
loojatele andma ülimalt soodsad tingimused, 
sest täiesti uus tekib ainult väga pühendunud 
loojatelt ja täit keskendumist võimaldavast 
keskkonnast. Innovaatilise loomingu viljad peab 
ülikool läbi kõneisikute edastama ühiskonda 
reaalmajanduse hüvanguks, sest teadus tuleb 
suhestada päris elu edasi viimisega.
Sellisel konservatiivselt olemasolevate teadmis-
te teljelt pidev liikumine innovaatilisele telje-
le, kuni konkreetsete uute väärtuste loomiseni 
välja, on ühe ideaalse ülikooli üldistav tunnus 
ja eesmärk.

KATRIN ARVOLA 
programmijuht, 
lektor
Minu jaoks on ideaalne 
ülikool selline koht, mis 
toob tuntavat kasu nii 
üliõpilastele, töötajate-
le kui ka ettevõtjatele.
Üliõpilase jaoks peaks 
olema uhke tunne olla 
just selle ülikooli üliõpi-
lane. Ta peaks tundma, et siin saadud haridus 
paneb nurgakivi tema edukale karjäärile. Lisaks 
kõrgele õppekvaliteedile peaks ideaalne ülikool 
looma üliõpilasele võimaluse olla kaasatud eri pro-
jektidesse ka väljaspool õppetööd ning nende al-
gatusi peaks ülikool igati soodustama ja toetama.
Ideaalses ülikoolis peaks igal töötajal olema tunne, 
et tema panus on väärtustatud ja ta saab ülikoolis 
toimuvas kaasa rääkida.
Ettevõtja jaoks võiks ideaalne ülikool olla selline 
partner, kellega koos ta saab leida oma tegevuse 
praktilistele probleemidele teaduslikke lahendu-
si, kelle üliõpilasi tööle võttes on tal kindel tunne 
saada professionaalseid töötajad ning ideaalse üli-
kooliga koostööd teha võiks olla iga ettevõtte jaoks 
auasi ja privileeg.

JANEK PÄRN 
vilistlane, endine 
Kultuuriklubi juht
Ideaalne ülikool on ena-
mat kui õppeasutus 
klassiruumide ja eksa-
mitega – see on kasvula-
va, kus hariduse kõrval 
on kõrges hinnas tu-
dengkond, tema liikmed 
ja traditsioonid. Kulti-
veerides mõlemat võrdselt ja seeläbi pakkudes ta-
sakaalustatud, täisväärtuslikku haridust, on selle 
tulemuseks alumnid, kes on oma alma mater’ile 
tänulikud mitte üksnes omandatud hariduse, vaid 
ka tõenäoliselt elu parimate aastate eest.

ASKO ORUSTE 
vilistlane, üliõpilas-
aktivist
Ideaalne ülikool on vas-
tutulelik tudengite ja 
töötajate ideedele. Ka 
kümnest väga halvast 
ideest üks võib olla lõ-
puks suures pildis suu-
repärane.

  Algus lk 24 ja järg lk 44  
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TIIT LAND:  
OLEN INIMESI KAASAV 
REKTOR
Mari Öö Sarv  Fotod: Heiki Laan
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Milline on ideaalne tudeng?
Selline, kes on ühest küljest nõudlik õppejõu 
ja õppetöö kvaliteedi suhtes, samal ajal aga 
avatud dialoogiks ega karda tõstatada küsimu-
si õppejõu või ka rektoriga.

Milline on ideaalne teadlane?
Selline, kes on pühendunud oma teadustööle 
ja kellel on selge eesmärk, kuid ta ei piirdu 
oma loodud teadmiste publitseerimisega, vaid 
räägib neist ka kolleegidele ja võtab aja, et 
võimalikult lihtsalt oma teadustöö tulemusi ka 
avalikkusele selgitada. See võib mõnikord olla 
väga raske, tean seda omast kogemusest.

Ja ideaalne ülikool?
Selline, kus ülikooli töötajad tunnevad end 
motiveeritult. Neile meeldib oma ülikoolis töö-
tada, nad tunnevad, et neil on eneseteostuse 
võimalus ja et juhtkonna otsused on nendega 
läbi arutatud, ideaalis nad saavad neist otsus-
test ka aru. Loomulikult ei pruugi kõik tööta-
jad kõigi otsustega nõustuda – kui 99% inimes-
test oleks rahul kõigega, oleks see Põhja-Korea 
–, kuid neil peab olema tunne, et nad on olnud 
kaasatud. Räägin nii akadeemilistest kui ka 
mitteakadeemilistest töötajatest. Ka tudengid 
tunneksid, et see on nende alma mater ja nad 
tahavad tulla sinna õppima.

Mis on tänases TalTechis esimene asi, 
mida tuleks muuta? Miks?
Olen siin võrreldes teiste kandidaatidega 
teises seisus, sest kandideerin väljastpoolt. Ma 
ei lähe tehnikaülikooli midagi kohe muutma, 
vaid kõigepealt tutvuma, et saada arusaamine, 
mis üldse vajab muutmist. Ka sellisel juhul ei 
hakka ma kohe muutma: olen harjunud ka-
vandatavad muudatused võimalikult laiapõh-
jaliselt läbi rääkima. Nii et jätan vastamata 
küsimusele, mida kindlasti peaks muutma, 
eks valimisdebattide käigus saame nende üle 
arutada.
Kindlasti aga soovin arendada ülikoolis 
interdistsiplinaarsust. Mul puudub praegu 
adekvaatne ülevaade, kui interdistsiplinaar-
sed on tegevused Tallinna Tehnikaülikoolis, 
nii õppetöös kui ka teadus- ja arendustegevu-
ses, aga kindlasti soovin seda mõlemas vallas 
arendada.

TalTechi suurim tugevus?
Loomulikult inimesed, nagu iga organisatsioo-
ni puhul. Seepärast ongi tähtis, et inimesed 
oleksid motiveeritud, tunneksid ennast turva-
liselt, mugavalt ja hästi, et nad saaksid maksi-
maalselt parimal viisil ennast teostada.
Konkreetsemalt TalTechil on väga hea füüsili-
ne keskkond, olles ainus kampus-ülikool Ees-
tis, ning see loob oma eelised eri instituutide ja 
teadusgruppide sünergiaks.
Väljastpoolt vaatajale paistab silma ka TalTechi 
uuendusmeelsus – see on kuvandina väljapoo-
le näha ning see on väga oluline ja hea. Toon 
ühe näite: Iseauto.

Kui asute 1. septembril rektori kabinetis 
tööle, kas Teile tundub, et asute juhtima 
heas seisus ülikooli?
Jaa, olen selles täiesti veendunud. Organisat-
siooni juhtimise ja majandamise seisukohalt 
on ta kindlasti väga heas seisus.
Kui vaatame tänast Eesti teadus- ja kõrghari-
dusmaastikku,	kus	riigipoolne	finantseerimine	
on selgelt ebaadekvaatne, siis vaatamata sel-
lele on TalTech rahavoogude poolest väga heas 
seisus. See on oluline sõnum ka töötajatele, 
eriti praeguses kriisiolukorras, kus võib juhtu-
da, et riik hakkab ülikoolide ja teadusasutuste 
rahastust vähendama. Ülikool on hästi majan-
datud ja ülikoolil on plaanid, kuidas hakkama 
saada.

Millised võiksid olla TalTechi rahvus-
vahelised ambitsioonid aastaks 2025?
Pooldan rahvusvahelistumist ja usun, et 
praegune TalTechi välistudengite suhtarv on 
optimaalne. Ka rahvusvahelise õppe kvali-
teet peab olema kõrge, peame kavandama 
ressursse õppejõudude enesetäiendamise ja 
keeleoskuse arendamiseks, et nad annaksid 
kvaliteetsetset õpet ka inglise keeles. Nagu 
ütlesin, praegune 10–15% välistudengite 
osakaal on optimaalne ja seda pole vaja 
tõsta, kuid kindlasti tuleb koostada ülikooli 
rahvusvahelistumise põhimõtted. Siiamaani 
on ülikoolides olnud põhimõte „mida rohkem, 
seda uhkem“, ehk võtame kõik vastu, kes 
ületavad lävendi – juba ressursside pärast. 
Peaksime aga vaatama pisut tasakaalusta-

REKTORIKANDIDAAT
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tumalt, millistel erialadel on välistudengeid 
vaja. Pooldan ennekõike suuremat rahvus-
vahelistumist magistriõppes ja tähtis on 
vaadata, millistel erialadel õppides on vä-
listudengitel hiljem võimalus siseneda Eesti 
tööturule. Pean silmas selliseid erialasid, 
kus on vajadus tööjõu järele ja me ei suuda 
seda Eesti tudengitega ära katta. Samuti on 
minu arvates oluline vaadata välistudengite 
geograafilist	jaotust	–	ma	sooviksin	näha	
tudengeid paljudest keele- ja kultuuriruumi-
dest, mitte paarist-kolmest.
Teine tahk on meie tudengite mobiilsus. 
Paraku on meil väga suur disproportsioon: 
kui välistudengeid on üliõpilaste hulgas 
10%, siis meie tudengeid käib väljas ehk 
paari-kolme protsendi jagu ja seda me ei 
suuda oluliselt tõsta. Aga meie tudengitel 
on võimalus saada rahvusvaheline kogemus 
koduülikoolis: kui Eesti tudeng õpib ühes 
klassiruumis välistudengitega, siis ta saab 
rahvusvahelise kogemuse ilma välismaale 
minemata. Sellele mõeldes on hea saada siia 
välistudengeid	ka	geograafiliselt	tasakaa-
lustatult – erinevatest riikidest, rahvustest, 
kultuuridest. See on tegelikult oluline terve-
le Eesti ühiskonnale.
Lühidalt: välistudengite osakaal võiks olla 
sama, ennekõike võiks neid olla magistriõp-
pes ja nii, et rohkem lõpetajaid jääks Eestisse 
tööle erialadele, kus on inimesi vaja, ning et 
välistudengeid tuleks eri riikidest ja piirkon-
dadest.

Mida saavad ülikoolid teha,  
et suurendada teaduse riiklikku  
rahastamist? Ja mida teha juhul, kui see 
ikka ei suurene?
Tegemist on ilmselgelt poliitiliste otsustega 
ja ülikoolid peavad töötama koos, siiamaani 
on see nii ka toimunud. Rektorite nõukogu 
on poliitikute jaoks tõsiseltvõetav kogu, keda 
kuulatakse, nii et ülikoolide kindel ülesan-
ne on läbi rektorite nõukogu hoida jõuliselt 
debatti üleval, olla ise proaktiivne. Ka lobitöö 
on oluline.
Peame näitama, milleni see viib, kui kõrgha-
riduse rahastamine ei ole adekvaatne. Tehni-
kaülikoolil on siin väga suur roll, ennekõike 
läbi selle, et tegu on ainukese ülikooliga 
Eestis, kus koolitatakse insenere. Ebaadek-
vaatse rahastamise periood algas viis aastat 
tagasi ja on järjest süvenenud. Tagajärjeks on 
see, et lõpuks kannatavad tudengid ja nende 
valikuvõimalused, kui õppeaineid koomale 
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tõmmatakse. Tallinna Ülikoolis on huma-
nitaarvaldkonna mõningatel õppekavadel 
õppeainete arv vähenenud 50%. Õppekavad 
on küll alles, kuid kas see läheb kokku tasuta 
kõrghariduse lubadusega, kui tudengitel pole 
õppeaineid valida?
Teaduse rahastamisega on samamoodi. Tead-
laste roll on võtta aktiivselt sõna ning tuua 
välja probleeme ja väljakutseid, mis vähese 
rahastusega kaasnevad. Eriti on lubaduste 
mittetäitmine oluline noortele teadlastele 
mõeldes – nad näevad, et neil polegi võimalust 
oma karjääri siin edendada ja lähevad kas 
muusse valdkonda või välismaale, ning tagasi 
saada on neid pärast väga raske. Kuidas see 
kõik ühiskonnale mõjub, on hoopis eraldi kü-
simus: kas me tahame, et Eesti jääks odavaks 
allhankijaks, kes lihtsalt ekspordib puitu, või 
me väärindame seda ja anname lisandväär-
tust?
Kuid ka teadus on oma olemuselt rahvusvahe-
line ning kõik ülikoolid peavad olema aktiiv-
semad ja tegema võimalikult palju rahvusva-
helist koostööd, taotlema teadus-arendusraha 
väljastpoolt Eestit ja kindlasti osalema Eu-
roopa Liidu suurtes programmides. TalTechil 
on selle kohta väga häid näited, kuidas mitte 
jääda lootma Eesti rahastusele, ja eks see ongi 
ainuke võimalus.

On Teil mõni mure, ettepanek või plaan, 
millest me veel ei rääkinud?
Oma valimisplatvormis tõstatan kindlasti tee-
ma, et akadeemilise karjääri mudel ei soosiks 
ainult väljastpoolt tulijaid, vaid ka seesolijad, 
eriti noored vajavad kindlustunnet, et neil 
on võimalik karjääriredelil edeneda. Samuti 
tõstatan ülikooli poolse teaduse rahastamise ja 
toetamise teemad.
Ilmselt huvitab inimesi ka TalTechi nimi. See 
on nagu Tallinna Ülikooli ametikett, mille 
kohta arvatakse, et ta on kas väga kole või 
väga äge. Mina võtaksin seda nime teemat 
rahulikult, see on osa uuendusmeelsusest ja 
tudengitele see kindlasti meeldib.

Mis on Teie senine suurim panus  
Eesti teaduse või kõrghariduse vallas?
Ma pole saanud Eestis väga palju teadust 
teha, olen doktorantuurist alates olnud 16 
aastat välismaal. Minu panus Eesti teadu-
sesse ja kõrgharidusse on aga olnud Tallinna 
Ülikooli arendamine – see on olnud Eesti 
kõrghariduse korrastamises lähiajaloo kõige 
suurem projekt.

Inimesena?
Mul on väga tore pere, kaks toredat tütart. 
Neil on 14 aastat vahet, üks on leidnud oma 
koha elus ja teine on gümnaasiumiõpingu-
te kõrvalt innukas sportlane, võistleb Eesti 
noorte tasemel kergejõustikus. Uskumatu on 
vaadata, kuidas kuus korda nädalas on trenn 
ja see jää mitte iialgi ära, isegi kui taevast 
sajab mida iganes.

Mis Teid motiveerib?
See, kui inimestega suheldes ja ühiselt tegut-
sedes saame koos edasi liikuda. See annab 
tunde, et inimestel on tore koos töötada, ja see 
motiveerib ka edasisteks arenguteks.

Kus ja kuidas käite töömõtetest  
puhkamas?
Suviti puhkan maakodus, niidan muru või 
teen muid töid, aga mulle meeldib ka käia ten-
nist mängimas ja metsas suusatamas.

Miks Teie olete Tallinna Tehnikaülikoolile 
parim rektor?
Suudaksin kaasata inimesi, motiveerida neid 
läbi kaasamise nii, et nad tunnetavad, et see, 
mida me teeme, on meie ühine asi, meil on 
ühine eesmärk.

Mille järgi tahate, et Teid TalTechi  
rektorina mäletatakse?
Tahan, et mind mäletataks rektorina, kes hoo-
lis inimestest ja oli kaasav.
Ja kindlasti saab pärast öelda, et Land oli see 
rektor, kes oli alati tantsupõrandal ja kaasas 
ka sinna kõiki teisi.

Kas ja kuidas muudab koroonakriis  
õpetamist ja teaduse tegemist ning  
ettevõtluskoostööd ülikoolides?
Kindlasti muudab, aga kui suured ja pikaajali-
sed on muutused, me täna ei tea. 
Kui kriis on majandusele väga tugev (ülikooli-
de rahastamine on ju vähemalt poole ulatuses 
sõltuv riigist), annab see tõuke taas kõrghari-
dusmaastiku ümberkorraldamiseks või konso-
lideerumiseks. Seda saab näha…
Muidugi on väga kahetsusväärne, kui paljud 
väiksemad ettevõtted ei saa enam hakkama, 
aga see raputab ühiskondlikku mõtlemist, 
mida tasub õppida. Loodan väga, et ehk tõu-
seb inseneri- ja õpetajakoolituse populaar-
sus. ■
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 
ARENGU LÜHIVISIOON
Tallinna Tehnikaülikooli sea-
dus seab ülikooli eesmärgiks 
pakkuda teaduse ja tehno-
loogia arengule tuginevaid 
kõrghariduse omandamise 
võimalusi kõrghariduse kõigil 
astmetel inseneri- ja tehni-
kateadustes, loodusteadustes 
ning sotsiaalteadustes; taga-
da tehnikahariduse ja -teaduse 
ülikoolina Eesti inseneride ja 
tehnikateadlaste järelkasvu. 
TTÜ kehtiv arengukava 2020 
võeti vastu 2016. a ning kaks 
täiendavat eesmärki jõustati 
2018. a. Arengukavas on sea-
tud ülikooli missiooniks olla 
teaduse, tehnoloogia ja inno-
vatsiooni edendaja ning juhtiv 
inseneri- ja majandushariduse 
andja Eestis. Tulevikuvisioo-
niks on innovaatiline Eesti 
jätkusuutlikkus maailmas. 

TTÜ on seadnud endale 
arengukavas kolm ambit-
sioonikat arengusuunda
1. TTÜ on rahvusvaheliselt 
silmapaistev tehnika- ja teh-
noloogiaülikool, kus kohtuvad 
motiveeritud töötajad ja ambit-
sioonikad üliõpilased.
2. Akadeemilistele kompe-
tentsidele ja professionaalsele 
juhtimisele rajatud ülikool osa-
leb aktiivselt kiiresti areneva 
ühiskonna vajaduste rahulda-
misel ning digitaalajastu väl-
jakutsetega toimetulemisel.
3. Ülikooli koostöö ettevõtete 
ja avaliku sektoriga aitab olu-
liselt kaasa ühiskonna tead-
miste ja heaolu kasvule. Iga 
arengusuuna all on toodud 
6–10 eesmärki, mida on pla-
neeritud arengukava perioodil 
läbi viia. Usun ja tean, et pal-
jusid eesmärke on aktiivselt 
täidetud. Omamata hetkel täp-
semat ülevaadet arengukavas 

seatud eesmärkide täitmisest, 
pean oluliste tegevustena vaja-
likuks ära märkida:
 � akadeemilise struktuuri 

ümberkorraldamine;
 � tenuuril põhineva akadee-

milise karjäärimudeli sis-
seviimine;

 � rahvusvahelistumise mahu 
kasv.

Rektoriks valituks osutumise 
korral pean vajalikuks ana-
lüüsida täpsemalt arengukava 
täitmist ning sellest lähtuvalt 
kavandada arengusuundi ja 
eesmärke TTÜ uueks arengu-
kavaks, lähtudes samuti ka-
vandatavatest riiklikest stra-
teegiatest ja arengukavadest.
TTÜ suurema eesmärgina 
näen 10–15 aastaga Põhja-
maade tehnikaülikoolide tase-
me saavutamise, nii teadus- ja 
arendustegevuse, innovatsioo-
ni, ettevõtluskoostöö kui ka 
teadmussiirde näitajate poo-
lest. TTÜ peab võtma enda-
le olulise rolli Eesti teaduse, 
arendustegevuse, innovatsioo-
ni ja ettevõtluse arengukava 
2021–2035 täitmisel. Ülikoo-
li tegevused peavad toetama 
Eesti jätkusuutlikku arengut.

Teadus, arendustegevus  
ja innovatsioon, 
ettevõtlus koostöö
 � Toetan tenuuril põhineva 

akadeemilise karjäärimu-
deli jätkuvat rakendamist. 

 � Toetan projektide arenda-
mist ning ettevõtluskoostööd, 
mis parendab leiutustege-
vust ning on suunatud tea-
duse ja arendustegevuse 
tulemuste rakendamisele 
Eesti ühiskonna ja majan-
duse huvides.

 � Toetan interdistsiplinaar-
sete projektide arendamist, 

see loob teadlastele täien-
davaid võimalusi osaleda 
nii Eesti-sisestes kui ka 
rahvusvahelistes koostöö-
projektides.

 � Toetan tööstusdoktoran-
tuuri arendamist.

Õppetegevus
 � Kõige olulisem on aka-

deemilise kvaliteedi taga-
mine. Õppekava arenduses 
on oluline võtta arvesse 
ühiskonna ja tööturu vaja-
dusi.

 � Olukorras, kus demograa-
filine	seisund	on	stabilisee-
runud, peaksime leidma 
uusi sihtrühmi, lähtudes 
elukestva õppe põhimõttest. 
Oluline on jätkata koostööd 
gümnaasiumitega, sh ka 
väljastpoolt Tallinna.

 � Pooldan enama koostöö 
arendamist teiste Eesti üli-
koolidega ning ühisõppe-
kavade loomise jätkamist. 
Õppekavaarendusse on 
oluline enam kaasata töö-
andjaid ja vilistlasi.

 � Pooldan ingliskeelsete 
õppekavade jätkuvat aren-
damist, ennekõike magist-
riõppe tasemel.

 � Ülikooli üks suuremaid 
väärtusi on üliõpilased. 
Pean oluliseks, et üliõpilas-
kond oleks maksimaalselt 
kaasatud ülikooli protses-
side juhtimisse erinevatel 
tasanditel. Pean oluliseks 
aktiivset juhtkonna-üli-
õpilaskonna dialoogi ning 
toetan igakülgseid üliõpi-
laskonna initsiatiive. 

Organisatsioon ja  
juhtimine
 � Olen ise meeskonnamän-

gija ja olen senises rek-
toriametis püüdnud oma 
tegevusi läbi rääkida. Toe-
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tan kollegiaalse töökultuuri 
kujundamist ja soovin oma 
plaanid enne läbi arutada, 
luues selleks mitmesugu-
seid võimalusi.

 � Soovin arendada töötajate 
tunnustamissüsteemi ning 
toetava ja stabiilse töökesk-
konna loomist. Usun, et 
lisaks konkurentsivõimeli-
sele töötasule on väga oluli-

seks motivaatoriks ülikooli 
ja kolleegide poolne.

 � Ülikooli juhtkond peab ta - 
gama info liikumise. Ees-
märgiks on, et ülikoolis oleks 
kiirelt ja paindlikult võima-
lik võtta vastu otsuseid ja et 
oleks võimalikult vähe büro-
kraatiat.

 � Algatan jätkusuutliku aren - 
gu põhimõtete tegevuskava 

koostamise, eesmärgiga lõi - 
mida säästva arengu põhi-
mõtteid teadus- ja arendus-
tegevusse ning õppetöösse.

 � Seljataga on reformide pe - 
riood, ülikool vajab stabiil-
sus perioodi ja töörahu. Soo-
vin ja teen kõik selleks, et 
igale ülikoolipere liikmele 
meeldiks oma ülikoolis töö-
tada.

Tiit Land 
Tallinnas, 6. märtsil 2020. a 

  Valimisplatvormid on valimiste veebis: taltech.ee/rektori-valimised-2020
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1. SÜNNIAEG JA -KOHT 25.09.1964 Tartu

2. KODAKONDSUS Eesti

3. KONTAKTAADRESS, TELEFON, E-KIRI 
Tallinna Ülikool 
Narva mnt 25, 10120 Tallinn 
tiit.land@tlu.ee

4. HARIDUS/KRAAD/KVALIFIKATSIOON: LÕPETAMISE AEG, KRAADI OMISTAMISE AASTA

1. Ph.D. neurokeemia ja neurotoksikoloogia, Stockholmi Ülikool, 1994
2. Kõrgem haridus (B.Sc.) Cum Laude keemia (bioorgaaniline keemia), Tartu Riiklik Ülikool, 1989

5. LÄBITUD TÄIENDUSÕPE

Järeldoktor, Ameerika Rahvuslik Terviseinstituut (National Institutes of Health), 
Ameerika Ühendriigid, 1994–1999

6. TEENISTUSKÄIK

1. Tallinna Ülikool, rektor, 2011 kuni tänaseni
2. Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, direktor, 2008–2011
3. Tallinna Ülikool, keemia professor, alates 2007
4. Stockholmi Ülikool, neurokeemia Associate Professor (docent), 2004–2006
5. Stockholmi Ülikool, neurokeemia Accociate Professor (forskarassistent), 2000–2003
6. Stockholmi Ülikooli neurokeemia osakonna õppeprodekaan (studierektor), 2003–2006

7. TEADUSORGANISATSIOONILINE JA -ADMINISTRATIIVNE TEGEVUS

Rektorite Nõukogu esimees, 2015–2018

8. KEELTEOSKUS

1. eesti – emakeel
2. inglise – kõrgtase
3. rootsi – kõrgtase
4. vene – kõrgtase

9. TEADUSTÖÖ PÕHISUUNAD

1. Oksüdatiivne stress, põletikulised protsessid ja raua ainevahetus
2. Uute β-amüloid prekursor valkude (APP) fragmentide signaaliülekande mehhanismid ja 

nende roll Alzheimeri tõves
3. Raua roll Alzheimeri tõves

10. JUHENDATUD VÄITEKIRJAD

1. Sandra Fernaeus, PhD (töö: “Changed iron metabolism and iron toxicity in scrapie-infected 
neuroblastoma cells”), 2005

2. Jonas Hälldin: PhD (töö: “Oxidative stress and alterations in the mammalian iron  
metabolism”), 2007

3. Katarina Reis: PhD (töö: “Oxidative mechanisms in London Familial Alzheimer’s disease and 
LPS-induced inflammation”), 2007
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4. Christina Svensson: PhD (töö: “Altered cell signaling linked to neurodegeneration: Studies on 
scrapie-infected neuroblastoma cells and activated microglia”), 2011

5. Kert Martma: PhD (töö: “Study of Biological Membranes and their Components by Capillary 
Electrophoretic and Mass Spectrometric Methods”), 2013

6. Margit Kaldmäe: PhD (töö: “Biomarkers for cardiovascular disease in Estonian adults”), 2015
7. Kristin Part: PhD (töö: “The Role of LPS-induced Inflammation and Amyloid β25–35-mediated 

Iron Regulation in Microglial BV-2 Cells”), 2016
11. AVALDATUD TEADUSPUBLIKATSIOONID

Avaldanud üle 30 kõrgetasemelise teaduspublikatsiooni. 

1. Kohv või tee? Absoluutselt kohv!
2. Hommik või õhtu? Hommik, aga mitte väga varajane.
3. Kas olete pigem introvert või ekstravert? Pigem introvert.
4. Word või Excel? Mõlemad.
5. Kõige lahedam äpp, mis Teie telefonis on: Flightradar24.
6. Mis Teid närvi ajab? Sallimatus, rassism, homofoobia.
7. Lemmikkoht planeedil Maa: Võrumaa kuplid.
8. Raamat, mida kõik peaksid lugema: Karupoeg Puhh.
9. Film, millest Te kunagi ei tüdine? James Bond.
10. Mõnusaim muusika töötegemise taustaks: Kerge rokk, näiteks Pink Floyd.
11. … ja laupäevaõhtuks sõpradega: kindlasti eesti muusika, näiteks Ivo Linna 

esituses.
12. Millise ülesande oma elust jätaksite tehisintellekti teha? Mulle meeldiks 

olla isesõitva auto roolis.
13. Kui saaksite teha TalTechis ühe uue õppeaine, mida tudengitele ise  

lugeda, mis see oleks? „Kas raud on aju jaoks hea?“
14. Lõpetage lause: Kui Iseauto Antarktikasse jõudis, oli päev kestnud seal 

juba kolm kuud järjest.
15. Kuidas ja millal lõpeb maailm? Ei oska vastata, aga loodan, et see ei lõpe 

inimkonna tegevuse tulemusel.
16. Parim ajaraiskamise viis? Metsas suusatamine ja pärast seda saun.
17. Teie viimatine heategu? Annetasin fondi „Aitan lapsi“.
18. Kuidas Teie lähedased Teid kolme sõnaga iseloomustaksid? Sõbralik. 

Rahulik. Hooliv.
19. Üks tsitaat, mida tahaks, et oleks ise öelnud: „Ära iial ütle iial.“ ■
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ÜKS KÜSIMUS: 

MILLINE ON TEIE JAOKS 
IDEAALNE ÜLIKOOL?

SIMMO SIIL 
TalTech BigBandi 
manager
Ideaalne ülikool peab 
olema innovaatiline, 
õppekavad kaasaegsed 
ja huvitavad, uudsuse-
le orienteeritud, kõne-
tama tudengeid ning 
panema neil silmad sä-
rama. Ideaalne ülikool 
toetab suurel määral nii tudengiorganisatsioo-
ne, sporti kui ka kultuuri.

SKEN SELGE 
üliõpilasaktivist, 
spordikoordinaator
Minu jaoks on ideaalne 
ülikool selline, mis on 
eeskujuks nii oma tu-
dengitele kui ka ühis-
konnale eri valdkonda-
des, nagu tehnoloogia, 
keskkonnasäästlikkus, 
innovatiivsus. Lisaks 
sellele vastutustundlik oma igapäevategevuses. 
Ülikool peaks olema koht, kus igal tudengil on 
maksimaalne võimalus eneseteostuseks ja kus 
akadeemiliste teadmiste omandamisel ei pärsita 
tudengi loomingulisust. Koht, kus igal sammul 
ei hinnata igat pisemat teadmistekübet, mida on 
üritatud edasi anda, vaid tehakse kõik enesest või-
malik, et anda edasi oskused, kuidas olla teadmis-
terikas ja edukas oma erialal. Loomulikult on seal-
juures oma osa ka igal tudengil individuaalselt.

GRETA ELVA 
vilistlane, endine 
üliõpilasaktivist
Minu jaoks on ideaalses 
ülikoolis kaks olulist 
komponenti, mille vahel 
tervislikku tasakaalu 
hoida. Ühelt poolt inno-
vatsioon ja progressiivne 
juhtimine, et hoida tipp-

  Algus lk 24 ja 34

taset nii õppekvaliteedis kui ka ülikooli avalikus 
kuvandis. Teiselt poolt aga igakülgne toetus ja 
usaldus üliõpilastesse ning nende valitud esinda-
jatesse. Koostöö juhtkonna ja tudengkonna vahel 
on alati olnud võtmetähtsusega, suuresti tänu mil-
lele on TalTech täna nähtavam kui kunagi varem.

AIVAR  
HANNOLAINEN 
vilistlane, endine 
tudengiaktivist ja 
paljude tudengi-
organisatsioonide 
asutaja
Mina loodan, et hoogus-
tuva e-õppe kontekstis 
TalTech ei taha muutu-
da parimaks veebikur-
suste korraldajaks, vaid panustab koolkondade 
kultuurile. See on õppejõudude kultuur, kes 
tõmbavad üliõpilasi oma uurimis- ja teaduspro-
jektidesse. See on ülikool, kus üliõpilased kon-
taktis õppejõududega õpivad õppejõudude moodi 
mõtlema ja veebikursused jäävad selle kõrval 
abimaterjalideks.

TANEL KERIKMÄE
professor, õiguse 
instituudi direktor
Tahaksin töötada inime-
sekeskses ülikoolis, tun-
netada vahetult kolleegi-
de ja tudengite arengut, 
innustust ja inspirat-
siooni. Iga akadeemilise 
pere liige peab olema 
väärtustatud, et olla ise 
väärikas ja vastutustundlikult panustada. Ainult 
nii sünnivad edulood ja lähevad täide unistused. 
Ülikoolil peab olema hing, ta ei tohi lasta end 
muuta pelgalt arvude ja valemite keskkonnaks, 
vaid püüdlema inimlikkuse poole, sest ülikool ei 
ole hooned, artiklite arv või ainepunktid, vaid eel-
kõige akadeemiline vabadus, otsiv ja küsiv vaim, 
mille toel luuakse püsiva, mitte ad hoc tähenduse-
ga väärtusi. Vähem bürokraatiat ja suunamuutusi 
ja enam usaldust!
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MARTIN  
THALFELDT
professor,  
programmijuht
Ideaalse ülikooli värske 
vilistlane omab oma kol-
leegide seas vähemalt 
ühte unikaalset ja väär-
tuslikku oskust või ideed. 
See on nii, sest teda on 
õpetanud oma valdkonna 
tippteadlased, kes pakuvad uusimaid teadmisi ka 
tudengitele ning kellel on aega ja tahtmist iga-aas-
taselt õppematerjale süvenenult uuendada. 

TIIT LUKK
vanemteadur
Olen õppinud nii Eesti 
(Tartu Ülikool) kui ka 
Ameerika ülikoolides 
(Illinoisi Ülikool Urba-
na-Champaign) ning töö-
tanud teadurina samuti 
nii Ameerika kui Eesti 
ülikoolides (Cornelli Üli-
kool USA-s ja TalTech). 
Igaühes neist ülikoolidest on midagi erilist, kuid 
kõik toetavad moel või teisel innovatsiooni ning on 
kasvulavaks uuele põlvkonnale ühiskonda kujunda-
vatele teadlastele. Teadlasena on ideaalse ülikooli 
definitsioon lihtne – ülikool, mis pakub teadlasele 
stabiilsust. Olukorras, kus riik ei pea kinni luba-
dusest tõsta teaduse rahastust 1%-ni SKP-st, on 
ülikoolidel siiski võimekust toetada teadlasi baasfi-
nantseeringust. Paari aasta eest astus TalTech minu 
arvates sammu õiges (ideaalses) suunas, toetades 
tenuuriprofessuuride loomist, mis tagab vähemalt 
professori ametit pidavatele teadlastele stabiilsuse.

RAAVO JOSEPSON
dotsent, programmi-
juht
Õppejõu poolt vaada-
tuna väärtustatakse 
ideaalses ülikoolis olu-
liselt rohkem õppetööd, 
sest see teebki teadus-
asutusest ülikooli. Väär-
tustamise üks aspekt on 
see, et õppetöö kulude 
(nt kulumaterjalid, de-
monstratsioonivahendid jne) katet ei tule otsida 
mitte teadusrahadest või muudest allikatest, vaid 
igal õppejõul on selleks piisavalt vahendeid. Tei-
seks antakse õppejõududele piisavalt aega ette 
valmistada ja täiendada oma loenguid, harjutusi, 

praktikume, õppematerjale jms. Seejuures tuleb 
meeles pidada, et iga tunni kohta, mil üliõpilane 
teeb õppetööd (auditooriumis, laboris või kodus) 
peab õppejõud tegema mitu tundi tööd. Seda mitte 
ainult üks kord kursuse ülesehitamisel, vaid ka 
iga-aastaselt kursuse käimas hoidmiseks ja aren-
damiseks. Kui on piisavalt aega ning uued õppe-
vahendid ja meetodid on piisavalt ahvatlevad ja 
mugavad kasutada, siis võetakse need kasutusse 
ka ilma ühegi käsuta.

MAARJA  
KRUUSMAA 
professor, bioroboo-
tika keskuse juht, 
programmijuht
Ideaalses ülikoolis on 
andekad, töökad, targad 
ja sõbralikud kolleegid ja 
üliõpilased. Iga päev te-
kivad sellest sünergiast 
uued huvitavad ideed ja 
parimad neist suudetakse ellu viia. Ülikoolil on vi-
sioon ja eesmärk, millest kõik ühtmoodi aru saavad. 
Juhtkond suudab suured eesmärgid kõigile arusaa-
davaks teha ning läbimõeldult täide viia. Aeg kulub 
ainult mõttekate tegevuste peale, sisutühjad koos-
olekud on keelatud. Aruandeid, mida sa kirjutad, 
on tegelikult ka vaja ja keegi isegi loeb neid. 

ANNE MULDME
turundus- ja  
kommunikatsiooni-
talituse juhataja
Ideaalne ülikool on tu-
gev oma sisult ja vor-
milt ja sellel on hing. 
See on kindlasti roh-
kem kui hea haridus või 
tugev teadus. Ideaalne 
ülikool inspireerib, är-
gitab vaatama kaugemale, nägema võimalusi. 
Ideaalse ülikooli töötajad on loomeinimesed, iga-
üks oma valdkonnas. Ideaalne ülikool seostub 
mõttevabadusega. Just ülikooli inimesed peak-
sid pidevalt küsima: miks me neid asju niimoodi 
teeme? kas see on parim viis? äkki maailm on 
vahepeal muutunud? 
See on koht, kuhu tullakse ka lihtsalt sellepärast, 
et näha teisi, saada uusi ideid, pidada huvitav 
vestlus, kuulata midagi, mis inspireerib. Ideaal-
ne ülikool ühendab – inimesi, ärisid, ühiskonda. 
Sinna tahetakse kuuluda. TalTech on ideaalselt 
arenev ülikool. Mulle meeldiks veel, kui TalTech 
hoiaks rohkem kokku, sest inimesed on siin suu-
repärased. ■
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Seoses valimistega palusin tagasisidet ja arvamusi tugistruktuuri 
kolleegidelt, mõeldes nii viimasest rektorivalimisest möödunud ajale  
kui ka uuele juhtimisperioodile. 

Tugistruktuuri töötajate esindaja ülikooli senatis Tõnis Liibek  
Foto: TalTechi fotoarhiiv

Tuleb tõdeda, et ülikooli tugiteenuste toimi-
mise vaatenurgast on ülikooli areng viimase 
viie aasta jooksul olnud kiire ja väga edukas. 
Tooksin esile mõned aspektid.
Märksa efektiivsemaks on muutunud ülikoolisi-
sene asjaajamine: uuenenud on dokumendihal-
dussüsteemid, mis on muutnud töökorralduse 
oluliselt tõhusamaks. Kiiremaks ja lihtsamaks 
on läinud nii arveldamine, personali puuduta-
vate tegevuste haldamine kui ka töövoogude 
menetlemine. Selgesõnalisema ja lihtsamana 
on koostatud ka strateegiadokumendid ning 
kõikvõimalikud eeskirjad ja juhised.
Hoolimata keerulistest aegadest kõrgharidu-
se rahastamises on Tallinna Tehnikaülikooli 
eelarveline positsioon hea ja lähtekoht edasis-
teks läbirääkimisteks riigiga tugev. Kui 2015. 
aastal oli ülikooli tulude maht kokku 91 mln €, 
siis 2019. aastal 111 mln €. Esile tuleb tõsta ka 

möödunud aastal 32 miljoni eurose rahastuse-
ga targa linna tippkeskuse loomist. Tunnus-
tamist väärib, et rektor ja tema meeskond on 
ülikooli jõuliselt esindanud riiklikul tasandil 
ning väga erinevates otsustuskogudes, konve-
rentsidel, arvamusfestivalidel jm. 
2018–2019 tehtud ülikooli rahulolu-uuringu-
te valguses võib kinnitada, et tugistruktuuri 
töötajad on andnud ülikooli juhtimisele kõige 
kõrgema hinnangu. On suurenenud rahulolu 
info liikumise ja töökorraldusega ülikoolis, 
töötasu ja töötajate väärtustamisega, töö sisu 
ja arenguvõimalustega. Tugistruktuur on 
omalt poolt andnud suure panuse sellesse, et 
märkimisväärselt on paranenud ülikooli maine 
ja kasvanud tema populaarsus eelkõige noorte 
seas, aga ka Eesti ühiskonnas tervikuna. Väga 
oluline on, et jõudsalt on kasvanud lõpetajate 
rahulolu õpingutega.

TALTECHI TUGISTRUKTUURI 
TÖÖTAJATE TEEMAPÜSTITUSI 
LÄHENEVATEKS REKTORI
VALIMISTEKS 

ÜLIKOOLIPERE OOTUSED
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Algatatud on TalTechDigital – Tallinna Teh-
nikaülikool kui digituleviku eestvedaja. Selle 
tulemused ei pruugi küll veel kõigile kasutaja-
tele eriti silma torgata, kuid kogu ülikooli tugi-
struktuur on ühel või teisel moel selle algatuse 
teostamisse kaasatud ja mitmed arendused on 
lähitulevikus valmimas. Hoogsalt ajakohas-
tatakse nii õppekeskkondi kui ka kõiki teisi 
tugiteenuseid.
Eraldi on tugistruktuuri juhid esile toonud 
spordi- ja tervisevaldkonna head seisu üli-
koolis. Meil on parimad ja soodsaimad spor-
timisvõimalused oma töötajatele, üliõpilastel 
on võimalik käia õppeaja jooksul tasuta 
treenimas (ainulaadne kogu Eestis), võrreldes 
teiste ülikoolidega on õppimine ja tipptasemel 
sportimine õnnestunud omavahel ühendada 
väga hästi.
Ülikool ei ole aga kaugeltki valmis. Lähene-
vatele rektorivalimistele ja uuele 5-aastasele 
tegutsemisperioodile mõeldes toon järgnevalt 
välja mõned teemad, mille tugistruktuuri 
esindajad on sõnastanud lootuses, et need 
tulevad arutlusele juba rektorivalimiste sõ-
navõttudes ja kajastuvad hiljem uues arengu-
kavas.
1. Tehnikaülikooli ambitsioon olla oma vald-
konna liider võiks laieneda ka ülikooli haldus- 
ja tugistruktuuri juhtimisele ja eesmärkide 
seadmisele. Kuidas jõuda selleni, et meie 
haldus- ja tugistruktuur oleks suunanäitaja 
kogu Eestile ning et siia püriksid tööle Eesti 
parimad oma valdkonna talendid?
2. Milliseid eesmärke me ülikooli rahvusva-
helistumisel taotleme ja kuidas peaks ülikooli 
sisemine töökorraldus nende saavutamist 
toetama? Kuhupoole me rahvusvahelistumisel 
soovime liikuda ja mis riikidest me tudengeid 
ootame, st millistesse riikidesse turundust 
teha, milliste riikidega Erasmuse lepinguid 
sõlmida ja tudengivahetust arendada?
3. Kuidas tagada, et ülikooli seatud eesmär-
gid jaotuksid ülikooli eri struktuuriüksustele 
ning neid saaks jooksvalt mõõta ja monitoo-
rida? Kuidas tagada juhtimiseks vajalike 
andmete jooksev kättesaadavus ja tagasiside 
andmine töötajatele?
4. Kas võtame sihi saada lähipiirkonnas 
kõige digiteeritumaks ja digiteadlikumaks 
ülikooliks? Milliseid olulisi digiarenguid peaks 
ülikooli uus arengukava ette nägema?
5. Kas oleme rahul ülikooli tänase võimega 
pakkuda e-õpet? Milliseid arenguid peaksime 
ülikoolis ette nägema nii tehnilise valmiduse 

kui ka oskuste poolelt, et olla haridusinnovat-
siooni suunanäitajad?
6. Kuidas tagada, et meie teadlastel oleks 
toimiv tugisüsteem teadusprojektide juhtimi-
seks?
7. Kas hindame ülikooli tänase haldus- ja 
tugistruktuuri optimaalseks või peab tegema 
muudatusi? Kas võtame sihiks suurema tsent-
raliseerituse või vastupidi, anname üksustele 
suurema vabaduse?
8. Kuidas kasvatada ülikoolis ühtsustunnet?
9. Ülikoolilinnaku arendamisel peaksime 
seadma eesmärgiks nutikuse, kaasaegsuse ja 
hea keskkonna. Millised sihid seab meie lin-
nakule uus juhtimisperiood? Kas Tehnopol ja 
ülikoolilinnak lähenevad üksteisele? Millised 
on arenguplaanid linnaku laiemas vaates ja 
pikemas perspektiivis?
10. Mida peaksime tegema juhul, kui ka edas-
pidi riiklik kõrghariduse ja teadustegevuse 
rahastamine ei kasva või kasvab aeglasemas 
tempos võrreldes SKP kasvuga ning palkade 
kasvuga turul?
11. Üks võimalus, kuidas tehnikaülikool 
saaks oma tulusid suurendada ja kulusid 
efektiivistada, oleks väiksemate kõrgkoolide-
ga ja/või teadusasutustega ühinemine ja/või 
tihedam omavaheline koostöö. Kuidas suhtute 
sellesse Teie? 
12. Mida arvate sellest, kui juurutada TalTechi 
sees juhtide regulaarne täienduskoolitusprog-
ramm? Uute juhtide koolitamiseks on esimesed 
sammud tehtud, aga vaja oleks pöörata senisest 
palju rohkem tähelepanu juba töötavate juhti-
de täienduskoolitamisele ja arendamisele ning 
seda kõikidel tasanditel alates esmatasandi 
juhtidest kuni ülikooli tippjuhtideni välja. Ju-
hid saaksid kohtudes jagada väärtuslikku infot 
ja kogemusi mitmesugustest juhtimissituatsioo-
nidest ning seeläbi töötajatele paremini abiks 
ja toeks olla. Täna meil sisuliselt teadlikku 
juhtide arendusprogrammi ei ole.

Need on mõned mõtted, mis mu headel kol-
leegidel ülikooli tugistruktuuriüksustes on 
tekkinud. 
Tugistruktuuri töötajate esindajana ülikooli 
senatis väljendan ametis olevale rektorile 
tehtud suure töö eest tunnustust ja soovin 
kõigile kandidaatidele edu oma seisukohtade 
tutvustamisel.
Soovin sisukat ja visioonideküllast rektorivali-
miste debatti! ■
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TÖÖTAJATE OOTUSED  
UUELE REKTORILE

JÄRJEPIDEVUS JA EESTVEDAMINE
Ootan järjepidevust, stabiilsust, tulevik-
ku suunatud ja akadeemilist töötajaskonda 
(õppejõud kaasa arvatud) motiveerivat ning 
toetavat suhtumist. UK-le sarnast karjää-
rimudelit. Et õppejõududel ei oleks lagi va-
nemõppejõuna ees. Et oleks olemas oskused 
ja valmisolek juhtida ülikooli ning motivee-
rida töötajaskonda ka majanduslanguse tin-
gimustes. Et tehnikaülikool oleks ühiskonna 
jätkusuutlikku arengusse panustav teaduse, 
innovatsiooni, nõustamise ja hariduse eest-
vedaja.
Gunnar Piho 
IT teaduskonna magistriõppe prodekaan,  
teadur, dotsent ja programmijuht

TALTECHIL ON ÜHISKONNAS 
TEHNOLOOGIA VALDKONNA LIIDRIROLL
Arvestada erinevate tehnoloogiliste platvor-
midega ülikoolis – praegu arvestatakse pea-
miselt vaid Microsofti tarkvara kasutajate-
ga, mis tootjalukustuse tõttu põhjustab palju 
probleeme, eriti distantsõppe olukorras.
Teadus- ja arendusprojektides on oluline va-
bavara ja avatud lähtekoodiga tarkvara, sh 
failivormingute kasutamine.
Erinevaid tehnoloogilisi platvorme (eriti vaba-
vara) oleks hea õpetada nii tudengitele kui ka 
õppejõududele ja teadustöötajatele – see aitab 
muuhulgas olulisel määral vältida võimalikku 
pahavara levikut, soovimatuid tarkvarauuen-
dusi, tööseisakuid. Lisaks muidugi eelarve 
säästmine tarkvaralitsentside ja tarkvara hal-
duskulude pealt. Muuhulgas tõstab see olulisel 
määral konkurentsivõimet nii tudengitel kui ka 
ülikooli töötajatel.

Ülikooli arvutitel võiks olla valmidus kasu-
tada riistvara virtualiseerimist (nt vabava-
raline VirtualBox) koos virtuaalsete õpiob-
jektidega, asjakohane on vastav koolitus nii 
tudengitele kui ka teadustöötajatele, õppe-
jõududele.
Virtuaalne töökoht ülikooli serveris (VDI – Vir-
tual Desktop Infrastructure) on eriti asjakohane 
distantsõppe ja -töö paindlikuks korraldami-
seks, kuid mitte ainult: kaasaegne virtuaalõpe 
vajab seda samuti. Kindlasti võiks VDI puhul 
saada kasutada nii MS Windowsi, macOSi kui 
ka Linuxit.
Töötajatele peaks pakkuma lisaks MS Win-
dowsile ka Linuxiga ja macOSiga töökohtade 
haldamise võimalust TalTechi IT osakonna 
poolt – nii kohalikus arvutis kui ka VDI puhul. 
Auditooriumites, laborites peaks pakkuma 
kaksikkäivitusega (Windows/Linux) arvuteid 
mõlemaks, tunni andmiseks ja tunnis osale-
miseks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
(MKM) koosvõime raamistiku dokument „Riigi 
IT arhitektuur“ räägib avatud failivormingute 
kasutamisest: eeskätt OpenDocumenti vormin-
gud mitmepoolset muutmist vajavate dokumen-
tide osas ja PDF, kui mitmepoolset muutmist 
vaja ei ole. Milline on seisukoht MKM-i koos-
võime raamistiku kohta (eriti failivormingud) 
ja selle kasutamisel ülikoolis tulevasel rektoril? 
Teen ettepaneku rakendada MKM-i koosvõime 
raamistikku TalTechis, eriti failivormingute 
osas, ja olla seeläbi teerajajaks Eesti ühiskon-
nas.
Juurutada dokumentide ettevalmistamis-
süsteemi LaTeX kasutamist nii kraaditöödes 
kui ka teadusartiklite kirjutamisel. See ai-

Mõned akadeemilised töötajad panid kirja oma ootused rektori-
kandidaatidele, millega nood saaksid valimisplatvormi koostades 
arvestada.
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tab olulisel määral lihtsustada ja seeläbi ka 
kiirendada tööde vormistamist ja hindamist, 
kuna vormistus on siis paigas ja sellele ei 
pea ülemäära aega kulutama. LaTeX-i kasu-
tamist võiks õpetada ülikoolis nii tudengitele 
kui ka teadlastele ja õppejõududele (nt Hari-
dustehnoloogia Keskus). Taas võimalus olla 
teerajaja ka teistele ülikoolidele.

Juurutada privaatne (end-to-end encryption) 
teabevahetus ülikoolis ja ka partneritega. 
Näiteks sellele vastava krüpteeritud e-posti, 
suhtlusrakenduse, pilvelahenduse juurutami-
ne ja kasutamine. See vähendab ka olulisel 
määral erinevaid küberründe vektoreid (sh 
pettused) e-posti ja suhtlusrakenduse kaudu. 
Võimalus pakkuda sellekohaseid lahendusi ja 
miks mitte ka teenuseid.

Kõikidel ülalnimetatud teemadel võimalus 
pakkuda ka täiendkoolitust Avatud Ülikooli 
kaudu kogu Eesti ühiskonnale, miks mitte ka 
inglise keeles.

Kokkuvõttes ootan tarka ja teadlikku tehno-
loogiavalikut, mis aitaks kokku hoida sageli 
põhjendamatuid kulutusi tarkvaralitsent-
sidele. See on ka võimalus olla teerajaja ja 
mitte ainult haridusasutustele, vaid kogu 
ühiskonnas.

Edmund Laugasson 
IT Kolledži lektor

DOTSENDI AMETIKOHA KAOTAMISEST

Ülikoolis tehakse erinevaid asju – õppe-, tea-
dus- ja arendustööd. Siiski: ülikool, nagu ni-
migi ütleb, on kool ja õppetöö peaks seal olema 
esimene võrdsete seas. Ning seda olenemata 
sellest, millise skeemi järgi parajasti haridust 
ja teadust rahastatakse või millised on kusa-
gilt tulevad suunised.

Kõrgharidusega inimeste pidev juurdevool on 
iga majanduse üks aluseid ja selle eiramine 
võib viia Urmas Kibuspuu kehastatud arutu 
kuningani lavastuses „Kuidas kuningas kuu 
peale kippus“, kes käskis Kuu peale pääsemi-
seks kastidest torni ehitada ja kui kastid otsa 
said, hüüdis: „Võtke alt! Ma ei vaja vundamen-
ti, ma vajan ainult tippu!“...

Nagu eri tegevussuundi, vajab ülikool ka eri-
neva taseme spetsialiste. Kõik ei tohiks jää-
da lektoriteks, aga kõik ei peaks saama ka 
professoriks – ja seda eriti olukorras, kus po-

sitsioonile valitakse eelkõige vaid positiivse 
rahavoo põhjal. Dotsendi kui suure õppetöö-
kogemusega ja ka teadusvõimekusega õppe-
jõu tasandi kaotamine eemaldab olulise „kas-
ti“ akadeemilisest tornist – arvestatava osa 
jaoks senistest dotsentidest on vanemlektori 
kohale siirdumine mitte üksnes löök enese-
uhkuse pihta, vaid ka praktiline tagasilöök. 
Paljudes projektides ja ka publikatsioonides 
on nende kahe positsiooni osas vahe sees ning 
uue ametinimetuse all kitseneb mänguruum – 
lõpptulemusena kannatab kogu ülikool, kuna 
see mõjutab negatiivselt teadusproduktsiooni 
tervikuna.

Õppetööfookusega akadeemilise personali 
jaoks on juba senisesse süsteemi sisse kirju-
tatud diskrimineerimine. Kui professori koha 
taotlemiseks on esmajärjekorras tähtis kaa-
satud rahastus (ja vähemal määral teadus-  
produktsioon), siis selle praktiline saavuta-
mine on nende inimeste jaoks äärmiselt ras-
ke, kuna rahastuse kaasamine käib eeskätt 
läbi erinevate teadusprojektide. Teadustöö 
tegemine täiskoormusega õppetöö kõrvalt on 
aga mõeldav vaid kuni teatava piirini. See on 
toonud kaasa olukorra, kus õppetöö „kallaku-
ga“ töötajatele oli praktiliseks laeks dotsendi 
tasand. Praegu kujundatav olukord aga lan-
getab sisulist lage veelgi ja väga tõenäoliselt 
kaob paljudel ära motivatsioon akadeemilises 
sektoris jätkata (eriti tehnika, majanduse, 
juura jpm valdkondades, kus ülikooli palga-
tase ei konkureeri erasektori omaga). Kau-
gemas perspektiivis mõjutab see negatiivselt 
ka õppetöö kvaliteeti, kuna seda läbi viival 
personalil puudub motivatsioon enda edasi-
arendamiseks. See omakorda kahandab järel-
kasvu ja lõpptulemuseks on taas löök kogu 
kõrghariduse pihta.

Lahenduseks võiks olla õppetöö oluliselt suu-
rem arvestamine tenuuri ametikohtadele va-
limisel vähemalt kahe madalama ametikoha 
(abi- ja kaasprofessor) osas. Teine variant 
oleks praeguse professuuriga paralleelse üle-
mise taseme ametikoha defineerimine märk-
sa motiveerivamal viisil (praegune vanemlek-
tori positsioon seda ei ole).

Alla kirjutanud: 
Kaido Kikkas, Kalle Tammemäe,  
Lembit Viilup, Jaanus Pöial,  
Kristiina Hakk, Peeter Lorents,  
Toomas Lepikult
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ETTEVÕTTED SOOVITAVAD:
MAGISTRIKRAAD ANNAB TÖÖTAJALE 
HINDAMATU VÄÄRTUSE

Paljude ettevõtete esindajate seas 
leidus ka värskelt magistrikraa-
di omandanud või omandavaid 
töötajaid, kes oskasid nimetada 
argumente lisaks ettevõtte vaa-
tenurgale ka oma isiklikele ko-
gemustele toetudes. Koondasime 
siia olulisemad põhjused.
Kontaktivõrgustiku laiendamine. 
Tänapäeval on tutvused asenda-
matu väärtusega: kliendisuhete 
hoidmiseks ja arendamiseks, pro-
jektide eesmärkide täitmiseks, 
sündmuste korraldamiseks jne. 
Näiteks ettevõte ARTeSyn esinda-
ja ütles, et ka Võti Tulevikku kar-
jäärimessil kohtas ta mitmeid ma-
gistriõpingute ajast pärit tuttavaid.
Spetsialiseerumine. Bakalaure-
useõpe loob kindlast valdkonnast 
üldise pildi, kuid alles magistris 
on inimesel võimalik saada sü-
vendatud teadmised oma eriala 
kohta. Seega annavad magist-
riõpingud teemale laiema suu-
nitluse, kuid samal ajal võtavad 
ka eelnevad teadmised kokku. 
Magistriõpe soodustab uute mõ-
tete teket ja võimalust teha juba 
olemasolevat tööd uuel tasandil.
Võimalus iseendast aru saada. 
Vestlusest Ergo Insurance esin-
dajate, magistriõppe vilistlastega, 
jäi kõlama mõte, et magistriõpe 
annab võimaluse iseendast aru 
saada ning selgitada välja, milli-
ne on see spetsiifiline valdkond, 
mis just sind huvitab.
Laiem teadmistepagas ja oskus 
õigest kohast teavet otsida. Et-
tevõtte Insero esindaja, kes on ise 
magistriõppe tudeng, tõstis esile, 
et kui tulevikus on vaja midagi 
kindlat rakendada, siis teab ta 

tänu haridusele, kust otsida ning 
millised tehnoloogiad selleks ole-
mas on.
Magistrikraad peegeldab, et ini
mene on kindel oma eriala valikus. 
Magistriõppesse lähevad inime-
sed, kes juba teavad, mida nad 
elus teha tahavad. Selle tõttu võib 
magistriõppe lõpetanuid pidada 
väga headeks töötajateks, sest nad 
on oma karjäärivalikus kindlad.
Tööandjale lisandväärtuse loo
mine. Kõik küsitletud ettevõtted 
tõid esile, et magistrikraad loob 
igale tööandjale lisandväärtust, 
sest magistriõppe käigus õpitakse 
juurde täiendavaid oskusi. Mida 
laiemaid teadmisi töötaja oma 
valdkonnast omab ja avaram on 
tema silmaring, seda väärtusli-
kum on ta ettevõttele.
Hea hariduse baas soodustab 
karjääriredelil tõusmist. Ma-
gistrikraadi omandanu on järje-
pidev, ta on võimeline töötama nii 
iseseisvalt kui ka meeskonnas. Li-
saks sellele, et kõrge hariduse baa-
siga on inimesel rohkem võimalusi 
valida, kuhu tööle minna, on ma-
gistrikraadi omandanul põhjust 
küsida ka suuremat töötasu.
Värbaja saab kindluse oluliste 
isikuomaduste olemasolust. 
Värbamise perspektiivist näitab 
magistrikraad tööandjale inime-
se puhul püsivust, ambitsiooni 
ning väga suurt kirge oma eriala 

3. märtsil olid Tallinna Tehnikaülikooli saalid ja koridorid hõivanud ette-
võtjad, kes kõik pakkusid tudengitele võimalust uurida karjäärivalikuid – 
toimus Eesti suurim karjäärimess Võti Tulevikku. Uurisime messil osalenud 
ettevõtetelt, miks oleks kasulik jätkata oma haridusteed magistriõppes.

vastu. Näiteks Threod Systems 
esindaja arvas, et magistrikraad 
kinnitab, et inimene on panus-
tanud iseendasse, ta on panus-
tanud mingisse erialasse ja on 
päriselt tahtnud seda õppida. 
Kuigi magistrikraad ei garantee-
ri tööandjale, et selle omandanu 
oskab teadmisi lisaks teooriale 
ka praktikas kasutada, näitab 
see, et inimene on töökas, suudab 
asjadesse süvitsi minna ning talle 
keerulise probleemi ette andmisel 
viib ülesande edukalt lõpuni.
Parandab analüüsivõimet. Le-
vira esindaja sõnul väärtustab et-
tevõte väga magistrikraadi oman-
danud töötajate analüüsivõimet, 
sest tänu sellele nad mõtlevad 
teistmoodi ning lähenevad prob-
leemidele akadeemiliselt. Erine-
vad isiksused loovad kombinat-
siooni, mis annab ettevõtte jaoks 
kokku suurepärase tulemuse.
Võti Tulevikku on Eesti suurim 
tudengitele suunatud kolmepäe-
vane karjääriüritus, mille jook-
sul toimuvad karjäärimess ja 
eri ettevõtete korraldatud kaasa-
haaravad seminarid. Tallinna 
Tehnikaülikoolis toimunud kar-
jäärimessil intervjueeriti kokku 
32 ettevõtet, millede esindajatel 
paluti välja tuua argumente, 
miks magistrikraadi omanda-
mine oleks tudengile kasulik nii 
karjääri tegemiseks kui ka isikli-
ku väärtuse loomiseks. ■

Jacqueline Maxine Jürgens

Oled omandanud või peagi omandamas kõrgharidust? Kas soovid 
minna edasi õppima, aga ei tea veel täpselt, mida ja kuidas seda teha 
saab? Vaata TalTechi uuendatud õppekavasid teejuht.taltech.ee. 
Iga õppeprogrammi kirjelduse lõpus on ka programmijuhi kontaktid 
ja võite oma küsimused e-kirjaga programmijuhtidele saata, kellele 
võite julgelt oma küsimused saata.

teejuht.taltech.ee
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Astu samm õiges suunas, et Sinu suured ideed  
annaksid tulevikus maailmale midagi sellist,  
millest veel unistadagi ei osata.

MÕTLE 
SUURELT 

teejuht.taltech.ee
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ISEAUTOST TARGA 
LINNAKUNI:  
TALTECHI TEE
Mari Öö Sarv, Raivo Sell  Fotod: Iseauto meeskond

Kõigepealt oli robootika-
kursus
Tallinna Tehnikaülikoolis on 
robootika ja autonoomsete 
süsteemidega tegeletud juba 
pea 20 aastat: aastal 2001 alus-
tati toonases mehhatroonika  
instituudis robootika kursu-
sega. Kursus lõppes robotite 
võistlusega, kus robotid pidid 
lahendama klassikalise joone-

järgimise ülesande koos takis-
tustest hoidumisega.
Järgmisel aastal, pärast Rai-
vo Selli stažeerimist Rootsi 
Kuninglikus Tehnikaülikoolis 
(KTH), liitusid meie robotivõist-
lusega ka rootslased ja aasta hil-
jem soomlased. Üle s anded muu-
tusid keerukamaks ja võistlusi 
korraldasime nii Eestis kui ka 
Rootsis. Robotid võistlesid küü-

nalde kogumises, toakoristuses, 
labürindi läbimises jpm aladel. 
Esimestel aastatel juhendasid 
meeskondi tehnikaülikooli poolt 
Mart Tamre, Raivo Sell ja Maa-
rja Kruusmaa. 
Nendest sajandi alguse kursus-
test kasvas välja praegu laialt 
tuntud rahvusvaheline roboo-
tikasündmus Robotex. Kuna 
Robotexi võistlus muutis mees-
kondade struktuuri ja tulid ka 
sellised, kes alustasid võistlu-
seks valmistumisega kohe peale 
eelmise lõppu, siis regulaarsesse 
õppetöösse see sündmus enam 
hästi ei sobinud. Liikusime 
kursusel edasi juba suuremate 
robotite juur de, kuid esimestest 
entusiastidest lõime TTÜ Robo-
tiklubi, mis on praegu üks edu-
kamaid tudengiorganisatsioone. 
Aastal 2007 alustasime esime-
se suurema roboti ehitamist, 
mis suudab liikuda ka õues ja 
maastikul. ATV alusraamile 
loodud esimene robot valmiski 
mehhatroonika õppeaine raa-
mes. Edasi alustati Raivo Selli 
juhendamisel veelgi suurema 
roboti ehitamist, see on olnud 
tudengitele katsetamise platvor-
miks juba kümme aastat. Sama 
robot oli ka Iseauto projekti käi-
vitamise juures – ta tõi projekti 
allkirjastajatele rektor Jaak Aa-
viksoole ja Silberauto juhatuse 
esimele Väino Kald ojale sülear-

ATV raamile loodud robot UKU ootamas vihmasajus lepingu 
allkirjastamist.
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vuti, kus Iseauto koostööleping 
digitaalselt allkirjastati.

Iseauto tulemine
Iseauto idee oli TalTechis ida-
nenud juba mõnda aega. Aas-
tal 2016 oli plaan teha Eesti 
Euroopa Liidu eesistumiseks 
isejuhtiv sõiduk, mis hakkaks 
liikuma ülikooli peamaja ja 
Mektory vahel. Kuna sobivat 
rahastust ei paistnud, jäi see 
plaan pigem ideeks... Kuni 
vabariigi aastapäeva aktusel 
2017 kohtus Raivo Sell Väino 
Kaldojaga, kellel oli sarnane 
mõte: luua midagi huvitavat 
ja innovatiivset, näiteks ise-
juhtiv sõiduk, tehnikaülikooli 
100. juubeliks. Väino Kaldoja 
Silberauto poolt ja rektor Jaak 
Aaviksoo tehnikaülikooli poolt 
olid valmis projekti rahastama 
võrdsetel alustel. Eesmärgiks 
seatigi ehitada isejuhtiv sõiduk 
tehnikaülikooli juubeliks, mille-
ni oli jäänud natuke üle aasta. 
Leping sõlmiti 1. juunil 2017 ja 
projekti juhiks määrati Raivo 
Sell, kes koostas ka isejuhtiva 
sõiduki põhiprintsiibid ning 
pani tudengitest ja ülikooli 
teadlastest kokku meeskonna. 
Peamiselt olid üliõpilased ja 
teadlased inseneri- ja IT tea-
duskonnast, mõned tudengid ka 

loodusteaduskonnast. Ülikoolis 
pandi kokku alammeeskonnad, 
mida juhtisid Juhan Ernits, 
Mairo Leier ja Anton Rassõlkin. 
Ülikoolis tegelesime peamiselt 
sõiduki tark- ja riistvaralise 
tehnoloogia valiku, arendami-
se ja testimisega. Arendasime 
elektroonikalahenduse ja kat-
setasime erinevaid platvorme, 
millest esimene oli mänguauto, 
teine eelpool mainitud robot ja 
kolmas elektriauto i-MiEV. 
Silberauto vastutas sõiduki kere 
disaini ja valmistamise eest. 
Lõpptulemuseks oli kuus inimest 
mahutav pisibussi kere, milliseid 
kutsutakse ka „viimase miili sõi-

dukiteks“. Kui kere valmis, too-
di see ülikooli ja paigaldati kogu 
uus elektroonika, arvuti, kontrol-
lerid ja andurid. Seejärel tõsteti 
vastloodud bussile ka kogu tark-
varalahendus, mida oli edukalt 
eri sõidukitel testitud. 
Augustis 2018, napp kuu enne 
avalikku esmasõitu, algasid 
katsed uue isejuhtiva sõidukiga, 
millele rektor oli pakkunud aju-
tiseks nimeks Iseauto. Nii nagu 
ajutiste asjadega tihti juhtub, 
jäi ka sõidukile nimekonkurss 
välja kuulutamata, kuna Iseau-
to nimi oli juba levima hakanud 
ja meeldis kõigile. Edasine on 
juba palju kajastatud ajalugu. 

Iseauto loomise projekt on allkirjastatud.

Johannes Mossovi juhitud Iseauto kommertsialiseerimiseks loodud AuVe Tech värvides Iseauto #2 (paremal).
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Millised on olnud õppe-
tunnid ja vahekokkuvõtted 
Iseauto projektist? 
Esimene kokkuvõte on kind-
lasti tõdemus, et TalTechi tu-
dengid ja osalenud juhendajad 
suudavad luua täiesti uusi la-
hendusi väga lühikese aja ja 
ressursiga, kui on head moti-
vaatorid. Ja kõige paremaks 
motivaatoriks ongi mingi uue 
asja loomine, mis on ka kogu 
maailma mõistes piisavalt uni-
kaalne, et pälvida tähelepanu 
välismeedias ja tuua kutseid 
mitmesugustele rahvusvahe-
listele üritustele. 
Teine oluline tähelepanek on 
koostöö. Ilma hästi toimiva 
koostööta nii ülikooli siseselt kui 
ka partneritega ei oleks Iseau-
tot ühe aastaga sündinud. Hea 
koostöö inseneridega Silberau-
tost, kes oli põhipartner, aga ka 
ABB ja teiste väiksemate part-
neritega kindlustas meile edu. 
Projekt oli isegi „liiga edukas“ 
– esmaesitluse järel oli meie 
loodud sõiduki vastu huvi väga 
suur ning tekkis vajadus haka-
ta neid juurde tootma ja kom-
mertsialiseerima. Selleks loodi 
2019. aasta alguses Silberauto 
arendusosakonna baasil, kus oli 
valmistatud Iseauto keredetai-
lid, uus ettevõtte AuVe Tech. 
Meie projektis osalenud tuden-
gid said minna tööle vastloodud 
ettevõttesse, kus peamine tege-
vus keskendubki nüüd Iseauto 
kommertsialiseerimisele. Seega 
võib öelda, et tänu tehnikaüli-
kooli loodud tehnoloogiale ja 
Silberauto arendusosakonna 
loodud uudsele kerelahendu-
sele on valmis Eesti esimene 
isejuhtiv sõiduk, millel on kõik 
eeldused saada Eesti edulooks.

Ülikool jätkab teadus- ja 
arendustööga
Tehnikaülikool, eelkõige auto-
noomsete sõidukite uurimis-
rühm, tegeleb aga edasi uud-
sete lahendustega isejuhtivate 
sõidukite jaoks. Ülikoolis ei too-

deta sõidukeid – see on partner-
ettevõtte tööpõld, aga ülikoolis 
luuakse uusi tehnoloogiad ja 
kohandatakse need vastava-
le riistvaralisele platvormile. 
Lisaks sõiduki arendusele te-
geleme ülikoolis targa linnaku 
erinevate arenduste ja targa lii-
kuvuse probleemidega, seda eel-
kõige uue FinEst Twins projekti 
raames loodud tippkeskusega. 
Näiteks uurime, kuidas hakka-
vad tulevikus toimuma targa 
linna tehnoloogiad, kus kõik 
suhtlevad kõigega – sõidukid 
omavahel, sõidukid liiklusmär-
kide ja valgusfooridega, ülekäi-
gurajad inimestega jne. Kuidas 
kohandavad Iseautod oma lii-
kumiskiirust, kui nende teed 
ristuvad pakirobotitega? Kuidas 
kommunikeeruda jalakäijaga, 
kes ületab vales kohas sõidu-
teed? Kuidas see kõik 5G kaas-
abiga välja nägema hakkab ja 
tõrgeteta toimib, arvestades ka 
küberturvalisuse ja privaatsus-
probleemidega? Need küsimu-
sed on praegu eksperimentide 
ettevalmistusfaasis. Käivad pai-
galdustööd nutikate liiklusmär-
kide paigaldamiseks TalTech 

linnakusse ja 5G seadmete kon-
figureerimine, et need toimiksid 
Iseauto ja kaugjuhtimisterminali 
vahel. Järgmine eksperiment on 
ette valmistatud ja ootab teosta-
mist (kui koroonaviirus lubab). 
Nimelt plaanime Iseautot juhti-
da reaalajas üle 5G võrgu Saksa-
maal asuvast juhtkeskusest.

Tänased väljakutsed  
arenduses
Autonoomsete sõidukite uuri-
misgrupp mehaanika ja töös-
tustehnika instituudis tegeleb 
praegu peamiselt uudsete funkt-
sioonide implementeerimisega 
Iseautole ja laiemalt targa lin-
naku teemadega, mis haakuvad 
isejuhtivate sõidukitega. Kuigi 
Iseauto on välimuselt valmis, 
on sisulise poole pealt veel pal-
ju teha ja võtta kasutusele uusi 
tehnoloogiaid, mis pole veel seda 
tüüpi sõidukitele jõudnud. 
Näiteks on siiamaani sellistel 
isejuhtivatel, nn viimase miili 
sõidukitel probleemiks ümb-
ruse korrektne tajumine ning 
selle põhjal mõistlike ja turva-
liste juhtimisotsuste tegemine. 
Heaks näiteks on eelmise aasta 

Iseauto ja Starshipi pakirobot üritavad omavahel suhelda.
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sügisel Kadriorus toimetanud 
prantsuse isejuhtiva viimase 
miili bussi Navya käitumine: 
Navya lasi signaali langevatele 
puulehtedele, takerdus liikumi-
sel, kui olid mobiiside problee-
mid, ja kaotas oma lokalisatsioo-
ni, kui algne suvel tehtud kaart 
hakkas sügisel raagus puude 
tõttu liiga palju reaalsusest eri-
nema. Need probleemid ei ole 
triviaalsed ning nõuavad keeru-
kaid algoritme ja katsetusi. 
Väga oluline on turvalisus, kuna 
tegu on täismõõdus sõidukiga: 
kui tehisintellekt teeb vigu või 
lasevad turvaaugud küberpätid 
auto kallale, võib juhtuda fataa-
lsete tagajärgedega õnnetusi. 
Seetõttu pööramegi turvalisuse-
le, sh küberturvalisusele, suurt 
tähelepanu. Siin aitab meid 
palju Florida Polütehnilise Üli-
kooliga tehtav koostöö, mis on 
edukalt käivitunud tänu Raivo 
Selli mullusele pooleaastasele 
teadlasvahetusele USA-s Flori-
das ja Lõuna-Carolinas. Täname 
siinkohal BAFF-i (Balti-Amee-
rika Vabaduse Fond), kes selle 
teadlasvahetuse võimalikuks 
tegi ja kaudselt koostöö käivitu-
mise taga ka on. 
Floridasse jättis Sell Iseauto 3D-
prinditud mudeli koos vastavate 
andurite ja arvutiga ning sealsed 
tudengid arendavad just turva-
lisuse tõstmise metoodikaid ja 
simulatsioone, mida me oma sõi-
dukil Eestis katsetame. Lisaks 
välispartneritele on Iseauto pro-
jektis olnud suureks abiks hea 

nõuga, eriti projekti algusetapis, 
Eesti ettevõtted Starship Tech-
nologies, High Mobility, Tesla 
rent, Bolt ning Tartu Ülikool.
Iseauto kõrval on arenduses ka 
uus huvitav projekt RetroEV, 
kus soovime lisaks retroauto 
elektrifitseerimisele rakendada 
sõidukil uusi isejuhtivaid funkt-
sioone, mis erinevad Iseauto 
omadest. Sellega saame tuua 
isejuhtivad funktsioonid kätte-
saadavamaks ka tavainimestele 
ja näidata, kuidas on võimalik 
neid kasvõi enda isiklikule auto-
le paigaldada. 

Kuhu me tahame jõuda?
Autonoomsete sõidukite uuri-
misgrupi roll ja eesmärk on te-
geleda teemadega, mis on oluli-
sed ühiskonnale ja väljakutseks 
ettevõtetele nii Eestis kui ka 
maailmas. Olulised teemad on 
isejuhtivate sõidukite turvalisus, 

kuidas suhestuvad isejuhtivad 
sõidukid ja tehisintellekt inime-
sega tulevikus ning kes ja kuidas 
teeb kriitilisi otsuseid. Mis saab 
kogutud andmetega – kas on ta-
gatud privaatsus ja küberturva-
lisus, millised on meie liikuvuse 
lahendused 10 aasta pärast, kas 
meil on ostetud teenusepak-
kujalt liikuvuse pakketteenus, 
nagu praegu interneti ja mobiili-
pakett, ning me ei oma enam ise 
autosid? Millised on probleemid, 
mis vajavad siis lahendusi? 
Juba praegu on olemas demo-
lahendused, kus inimene paneb 
paika, kuhu ja mis ajaks ta soo-
vib jõuda, ning süsteem leiab 
erinevatest sõiduvahenditest, 
sh erasõidukid, tõukerattad, 
isejuhtivad sõidukid jne, loo-
gilise jada, mis on kõige efek-
tiivsem, odavam või mugavam. 
Sellist teenust nimetatakse 
Mobility as a Service ehk MaaS. 
Ülikool on siin teenäitajaks ja 
kõige uuemaid tehnoloogiaid 
tahame kindlasti katsetada 
kõigepealt TalTechi targas 
linnakus, kus meie tudengid 
on esimesed, kes uutest teh-
noloogiatest kasu saavad, aga 
ka nende arendusse ja eksperi-
mentidesse ise panustavad. ■

LOE ROHKEM:
Autonoomsete sõidu-
kite uurimisgrupi 
koduleht 
http://autolab.taltech.ee

Florida Poly tudengid väikese Iseautoga töötamas.

http://autolab.taltech.ee
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Palju on räägitud ettevõtete ja ülikoolide vahelise koostöö tulususest 
mõlemale poolele ja ka laiemale üldsusele. Ent sageli jääb kogu teema 
pelgalt teooria tasandile ning kahtlused, kas ja kuidas selline koostöö 
võimalik oleks, jäävad alles. Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskond on 
unistusi reaalsuseks muutmas.  

abiga ning käima on lükatud oluline teadus- ja 
arendustegevus. Kõige hilisem näide on koostöö 
Aurora Solutions OÜ-ga, mis loob käibemaksu-  
ja tollideklaratsioonide teenusplatvormi ja 
võimaldab riikidel oluliselt suurendada maksu-
tulu laekumist. Tarkvarateaduste instituut ja 
OÜ Thinnect arendavad aga tehnoloogiat, mis 
võimaldab jälgida linnaõhku ja mõõta liiklusvoo-
gusid. Eelmise aasta kevadel kinnitati Tallinna 
tänavavalgustuspostidele nn targa linna anduri-
te võrku 900 aku ja päikesepaneeliga varustatud 
seadet keskkonna- ja liiklustiheduse andmete 
kogumiseks. „Andmeid saavad kasutada linna 
ja liikluse planeerijad paremate otsuste tegemi-
seks ning liiklusmüra ja saaste vähendamiseks,“ 
tutvustas teaduskonna ettevõtlusspetsialist Sirli 
Kasepuu ühiskonna jaoks sündivat kasu.
IT-teaduskonnal on tihe koostöö ka ettevõttega 
Reach U-ga. Tarkvarainstituudi ettevõtlus-

Karin Härmat

EDUKAS KOOSTÖÖ 
ETTEVÕTTE JA ÜLIKOOLI 
VAHEL – ILUS UNISTUS VÕI 
TOIMIV REAALSUS? 

„TalTechi IT-teaduskond on viimase viie aasta 
jooksul investeerinud koostöömudeli väljatööta-
misse ja ette on näidata mitmeid edulugusid,“ 
rääkis teaduskonna dekaan Gert Jervan. „Kui 
2016. aastal oli teaduskonna ettevõtluslepingute 
ja teenustööde maht 251 000 eurot aastas, siis tä-
naseks on sõlmitud lepingute maht Eesti ettevõ-
tetega ligi 5,4 miljonit eurot,“ andis ta ülevaate. 

Uus tarkvara aitab suurendada maksutulu 
ja reguleerida elektri tarbimist 
IT-teaduskonna ettevõtlusportfell koosneb 
peamiselt koostööst tarkvaralahenduste jaoks 
ning suurimateks lepingupartneriteks on 
Reach-U, Aurora Solutions, Thinnect, Domo-
tics, CybExer, Guardtime, Tallink, Milrem. 

Mitmetega neist on alanud koostöö SA Archi-
medes Nutika spetsialiseerumise toetusmeetme 

TalTechi ja Reach U järgmise koostööprojekti suundadeks on muuhulgas ruumiandmete loomine ja töötlemine, 
mille abil on võimalik kuluefektiivse geodeetilise täpsusega luua 3D pilte, mida kasutavad näiteks targa linna või  
isejuhtivate sõidukute projektidega töötavad teadlased. Pildil on närvivõrk püüdnud punktipilvest, kus on maa pind  
juba eemaldatud, eristada kolme tüüpi objekte – maju (kollased), puid ja põõsaid (rohelised) ja poste (sinised).
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spetsialisti Rain Eisleri sõnul on tulemuseks tee 
defektide automaatse tuvastamise metoodika, 
mille abiga loodi demonstreeritav näidiskiht 
defektidest. Tänu projekti edukusele teeb ettevõte 
teaduskonnaga koostööd edasi ning uue projekti 
fookuses on ruumiandmete infrastruktuuri uu-
ring ja loomine, et hallata, standardida ja integ-
reerida mitme suguseid andmeid eri allikatest, 
hoides samal ajal kõrget andmete täpsusastet. 
Eisler märkis, et mitu koostööprojekti tegelevad 
energiatarbimise temaatikaga. „Praegu on koos 
ettevõttega Gridio 2.0 OÜ töös rakendusuurin-
gud, mis aitavad paremini reageerida elektrituru 
nõudlusele. See tähendab olukorrateadlikku 
suure võimsusega kodumasinate ja akude 
reaalajas juhtimise süsteemi ning uue põlvkonna 
algoritmide loomist, mis võimaldavad tasakaalus-
tada elektrivõrku lõpptarbijate intensiivsema ja 
nutikama kaasamisega,“ tegi ettevõtlus spetsialist 
ülevaate. Lõpule on jõudnud projekt Alexela 
Energia AS-ga, koostöö eesmärgiks oli tuvastada 
ettevõtte klientide elektritarbimise prognoosimi-
seks parim metoodika ja mudel, mis aitaks paran-
dada lühiajaliste tarbimisprognooside tegemist ja 
looks kuluefektiivsust. 

Millises olukorras me tegutseme? 
Teaduskonna ettevõtlusspetsialist Sirli Kasepuu 
rääkis, et kõik ei ole nii roosiline kui näidetest võib 
tunduda, ning kui jätta kõrvale meid ümbritsev 
pandeemia ja sellest tingitud eriolukord, siis on 
ettevõtluse ja ülikooli koostööl jalus nii mõnigi 
komistuskivi. 
Eestis on vaid üksikud ettevõtted, kes suudavad 
toetusi kasutamata ise finantseerida ülikoolidega 
koostöös tehtavaid teadus- ja arendusprojekte. 
Lisaks sellele on ettevõtete võimekus kaasata 
intellektuaalset kapitali ja teadmisi võrdlemisi 
madal. Ülikoolidel on eri põhjustel lihtsam teha 
koostööd suurte ettevõtetega ja sageli pole väikse-
mad projektid teadlastele atraktiivsed. 
Siinkohal tasub mainida, et ülikoolide rahastus-
mudel ei toeta väiksemate ettevõtlusprojektide 
teostamist. Ülikoolide üheks probleemiks on ka 
vähene agiilsus ehk töökiirus on ettevõtete jaoks 
liiga väike. Lisaks juba mainitule pole sageli 
kummalgi poolel piisavalt pädevaid projektijuhte. 
Paljud koostööprojektid ebaõnnestuvad halva 
projektijuhtimise, mitte sisu tõttu. 

Mida on takistuste ületamiseks teinud  
IT teaduskond? 
IT Akadeemia teadusmeetme raames on IT-tea-
duskond loonud kaks uut uurimisgruppi tarkvara 
usaldusväärsuse ja riistvara turvalisuse vald-

kondades. Oleme üles ehitamas asjade interneti 
valdkonna kompetentsikeskust ning oluliselt 
tugevdanud teaduskonna võimekust AI, andmete 
ja robootika valdkondades. 
Lisandunud töötajate baasil on võimalik avada 
uusi koostöösuundi ning kaks loodud uurimis-
gruppi on juba jõudnud esimeste koostöökontak-
tideni ettevõtetega Levercode, Scudo, Multics, 
Guardtime ja Cybernetica. 
AI ja andmete valdkonna tugevamaks rakenda-
miseks lõime möödunud aasta sügisel GovAILab 
initsiatiivi, mille eesmärgiks on olla one-stop-shop 
avalikule sektorile, et katsetada ja prototüüpida 
avaliku sektori AI ja andmeteaduse lahendusi. 
Suurimaks kitsaskohaks on pikaajaline ja suu-
remahuline koostöö Eesti ettevõtetega. Ülikooli 
tasandil tegeleb innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus 
Mektory ettevõtetega, mis pakuvad huvi teadus-
kondades üle ülikooli, nagu näiteks Eesti Ener-
gia või Mainor Ülemiste. Teaduskonna tasemel 
tegeleme vahetu koostööga konkreetsete ettevõte-
tega. Selleks oleme välja töötanud ja rakendanud 
enterpreneur-in-residence mudeli, kus ettevõtte-üli-
kooli koostöökogemusega ettevõtja/investor lähtub 
isiklikust positiivsest kogemusest ning oskab 
ettevõtetele koostööd ülikoolidega enamasti teadla-
sest paremini selgitada. Selle kõrval pakuvad tuge 
ettevõtluskoostöö spetsialist, praktika koordinaa-
tor, kommunikatsioonijuht ja administratiivjuht. 
IT-teaduskond peab ka oluliseks rahvusvahelist kon -
taktivõrgustikku. Välisrahastusega toetatud mas-
taap sed projektid (H2020 jmt) sünnivad teadlaste 
kontaktivõrgustike abiga ning omavad selget seost 
teadlase kvaliteedi ja võrgustumisega: mida suurem 
on teadlase rahvusvaheline silmapaistvus, seda suu - 
rem on tema rahvusvaheliste projektide portfell. ■

Koostöös ettevõttega Reach U valmis tee defektide 
automaatse tuvastamise metoodika ning loodi 
demonst reeritav näidiskiht defektidest. Pildil on 
orto kaader teest, rohelisega on tähistatud defekt, 
sinisega valenegatiivse ja punasega valepositiivse 
defektiinfoga pikslid.
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Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutus tegi TalTech Eesti Mere-
akadeemia 100. aastapäevaks toreda kingituse: alates 2020. aastast 
saame igal semestril määrata ühele tudengile 500-eurose stipendiumi. 
Kandideerida saavad kõik laevajuhtimise ja laevamehaanika eriala 
omandavad tudengid, kelle sugulusliin ulatub mõne Eesti rannakülani. 

olnud, seetõttu hakkas vaarvanaisa saama palju 
tööpakkumisi. Minu suguvõsast on pärit ka laeva-
omanik Villem Türi, kes oli minu vaarvanaema 
õemees ja purjelaeva Alari, hilisema nimega Ernst 
Jaakson üks omanikest. Selle laeva säilmed seisa-
vad praegu Sõru sadamas, kus toimuvad tavaliselt 
ka minu suguvõsa kokkutulekud.

Minu eriala – laevajuhtimine
Tänapäeva noorte jaoks on karjäärivaliku tegemine 
keeruline, sest valdkondi ning erialasid, mille vahel 
valida, on palju. Nii oli see ka minul. Põhikoolis ja 
gümnaasiumis pakkusid mulle huvi eelkõige huma-
nitaarained, eriti ajalugu ja ühiskonnaõpetus, ning 
seetõttu oli pilk suunatud õigusteaduse suunas. 
Kuna mind huvitab sport, kaalusin ka füsioterapeu-
di või arsti elukutset. Siis aga juhtus gümnaasiumi 

Taavi Tamm ja Daily Lehtmets  Foto: erakogu

TERE! OLEN TAAVI JA  
TULEN HIIUMAALT 

Tänavusel kevadsemestril otsustas konkursi 
komisjon määrata õpiraha laevajuhtimise eriala 
2. kursuse tudengile Taavi Tammele. Komisjoni 
liige ja õppekeskuse juht Heili Kangust põhjendas 
komisjoni valikut järgmiselt: „Kuna sihtasutuse 
eesmärk on toetada just rannaäärsetest küladest 
pärit noorte õpinguid, siis fakt, et Taavi on pärit 
Hiiumaalt, mängis suurt rolli. Lisaks, nagu ta ka 
ise oma motivatsioonikirjas kirjutas, on tal tulevi-
kueesmärgid selgelt paigas ning ta töötab iga päev 
nende saavutamise nimel. Ta on väga hea õppe-
edukusega ja eeskujuks kõikidele üliõpilastele.“
Saame Taaviga tuttavaks läbi tema enda sõnade.

Minu rannaküla ja päritolu
Stipendiumi saajana esindan täieõiguslikult hiid-
lasi ja Hiiumaad, kust pärinevad minu emapoolsed 
vanavanemad. Hiiumaal seadsid mu sugulased 
end sisse juba pea 130 aastat tagasi. Täpsemalt 
algab minu suguvõsa teekond Mardi talust, mis 
paikneb Emmaste vallas Ole külas. 
Minu vaarisa Joonas Meiusi kirjeldab oma mäles-
tustes talu algusaegset ümbrust sedasi: „Küla asub 
mere ääres ning kadakased karjamaad käivad 
päikesepaiste saatel vastu merd, ainult maa on 
kesine, kuid kartulas kasvab.“ Oma esimesed 
eluaastad veetsingi enamuse ajast Mardi talus, 
kus ma rahustava merekohina saatel mõtisklesin 
maailma asjade üle ja proovisin aru saada merest 
kui müstlilisest paigast. Tänaseks on talu kahjuks 
lagunenud. Kui Hiiumaad külastan, siis viibin talu 
teises kompleksis – Lassi talus, mis asub samuti 
Emmastes. Loodan, et ühel päeval suudan Mardi 
talu kunagise hiilguse taastada. 
Minu vaarvanaisa Priidu Meiusi oli tuntud laeva-
ehitaja, kes noorena samuti teenis purjekate peal. 
Tema on ka üheks minu suurimaks eeskujuks. 
Ta õppis iseseisvalt meistri kõrval laevaehitustöö 
selgeks. Ühel ehitusel oli meister haigeks jäänud 
ning Priidu oli omal käel töö lõpule viinud. Tema 
ehitatud laev nimega Johanna olevat väga hea laev 

EMERA
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viimasel talvel midagi suunda muutvat. Nimelt nä-
gin telekas Tallinna Tehnikaülikooli reklaami, kus 
üks tudeng simulaatoris tormisel merel laeva juhtis. 
Otsus sündis hetkega. Võin isegi öelda, et armusin 
erialasse esimesest silmapilgust. Tore on tõdeda, et 
sel momendil lahvatanud leek pole siiani kustunud, 
vaid pigem eredamaks läinud. Reklaami ajendil 
uurisin Mereakadeemia erialavalikuid ning tõdesin, 
et tegemist on igati praktiliste ja huvitavalt üles 
ehitatud õppekavadega. Samuti tuli mulle üllatuse-
na see, kui suur ja paljude karjäärivõimalustega on 
merendussektor, lihtsalt hämmastav.
Eriala suhtes mul mingit kahtlust polnud, laevajuh-
timine oli minu kindel valik, kuigi vaarvanaisa poolt 
oleks loogiline samm võinud olla ka väikelaevaehi-
tus. Nägin laevajuhtimises suurt tulevikuperspek-
tiivi ning tundsin, et see on väga vaheldusrikas ja 
äärmiselt huvitav töö, kus iga päev on ainulaadne. 
Laevajuhtimises lõimuvad juhtimisoskus (nii ini-
meste kui ka laeva) ja loodusteadused ning erinevad 
keeled, rahvused ja kultuurid. Kokkuvõtlikult võib 
öelda, et üks laevajuht peab olema multifunkt-
sionaalsete oskustega ja lahendama igapäevaselt 
erinevaid olukordi, säilitades seejuures pingelistel 
hetkedel kaine meele. Pere toetas mu valikut loomu-
likult, kuid lõplikule otsusele aitas kaasa üks info-
tehnoloogist peretuttav. Saavutanud IT valdkonnas 
maksimumi, ütles ta, et kui saaks 20 aastat tagasi 
kerida, siis läheks ta samuti laevajuhtimist õppima 
ning vaataks arvutiekraani asemel parem kaugeid 
maid. Tüürimeeste vastu on tööturul suur nõudlus 
ja laevajuhtimise eriala annab mulle võimaluse nii 
kooli ajal kui ka tulevikus töötada ükskõik millises 
maailma nurgas, ükskõik millistel laevatüüpidel. 
Lisaks meeldib mulle merenduse juures see, et 
karjääriredelil on võimalik järjepidevalt tõusta kuni 
kapteni auastmeni ja see reaalne siht on iga päev 
silme ees. On au kanda Eesti Mereakadeemia vormi 
ja panustada merenduse tulevikku.

Minu tulevik
Akadeemias alustades kujutasin oma tulevik-
ku ja ametit ette mereromantikule kohaselt. 
Arvasin, et eesootav elu on suur seiklus, kus 
hommikuti äratavad mind merepinnal sil-
lerdavad päikesekiired ja et uinun loojuva 
päikese saatel. Elu rikastavad tormid, kauged 
maad, sadamad ja imelised juhtumised. 
Täna olen juba oluliselt pragmaatilisem. Olen aru 
saanud, et aeg on raha ning sadamas seismise ajad 
on läinud lühikeseks ja meeskonnad väikeseks. 
Suvepraktikal, kus sain veelgi kinnitust õigesti 
valitud eriala osas, ütles vanemtüürimees: „Meri, 
see pole enam ammu romantika, meri, see on orja-
töö.“ Nõus ma selle ütlemisega ei ole. Minu jaoks 
on meri siiski eelkõige romantika. Kui ma oleksin 
saanud sündida purjelaevade ajastul, mil mere-
mehi kimbutasid küll muud probleemid, oleks vast 

hingelist rahu lihtsam leida olnud. Oma tulevikku 
kujutlen ma ikkagi ette laeva juhtides ja kaugemas 
tulevikus õppejõuna. Kindlasti areneb tehnoloogia 
pidevalt ja juba hakkavad ilmuma autonoomsed 
laevad. Seda enam peab tänapäevane laevajuht 
olema mitmekülgne ning ennast pidevalt harima 
ja täiendama. Ootan juba pingsalt uut praktika-
võimalust, sest mere kutse on tugev.

Minu generatsioon
Mina olen Z-generatsioonist. Te võite küll öelda, et 
kunagi oli muru rohelisem ja et tänapäeva noored 
on hukas. Mina isiklikult tunnetan, et meie põlv-
kond on pigem avatum, uuendusmeelsem, tolerant-
sem, innovaatilisem ja praktilisem kui vanemad 
põlvkonnad. Võib-olla mõne koha pealt oleme 
natuke saamatumad ja hellemad. Näiteks füüsi-
lise ja enda kätega töö tegemise oskus on nirum. 
Kindlasti oleme digitaalselt osavad, mitmekülgsed, 
kuid samas veidi pealiskaudsemad, sest suhtleme 
virtuaalselt. Kohati oleme liialt aheldatud oma 
nutiseadmete külge, kuid see ei ole enam ammu 
ainult meie generatsiooni omapära. Õues jalgpalli 
mängimise asemel mängime kodus teleka taga.
Ennast pean ma suhteliselt praktiliseks, kohu-
setundlikuks ja ettenägelikuks inimeseks, kelle 
maa ilmavaade kattub tänapäeva noorte omaga. 
Kuid ma ei väsi kordamast, et ma olen ikkagi me-
reromantik ning mulle meeldib inimestega pigem 
silmast silma suhelda või siis vähemalt paberkirju 
saata. Samuti ihkan pigem reaalseid seiklusi ja vaa-
tan arvutiekraani asemel parem laevasilla aknast 
välja, lootes silmaga riivata mõnda mereelukat.

Minu hobid
Mind on lühikese elu jooksul saatnud palju huvi-
tavaid tegevusi, kuid kõige esimeseks kirglikuks 
täiskohaga hobiks oli automudelite kogumine ja 
mustkunstitrikkide õppimine. Mustkunstniku-
karjäär piirdus küll vaid kaardimajade ehitamise-
ga. Algkooliaegadest mäletan väga intrigeerivaid 
kabelahinguid oma vanaemaga. Olen samuti 
tegelenud taekwondo ja lauatennisega. Kuuendas 
klassis hakkasin tõsisemalt harrastama korvpal-
li, kuid lõpetasin selle peale põhikooli, sest siis 
polnud mul mingit eelaimdust, et ma gümnaasiu-
mi ajal veel üle 20 cm pikemaks kasvan. Güm-
naasiumis tegelesin kergejõustikuga, täpsemalt 
kesk- ja pikamaajooksuga, mis andis mulle palju 
väärtuslikke õppetunde. Näiteks õpetas see 
spordiala mind mitte kunagi alla andma. Meren-
dusvaldkonnast mul otsest hobi pole olnud, küll 
aga meeldis mulle vanaisaga kalal käia ja pärast 
suitsuahjus haugi küpsetada. Täna saan muidugi 
tulevikku vaadates öelda, et mu töö saabki olema 
mu suurim hobi ja vastupidi. Võit-võit olukord. ■
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ESIMESED LILLESTIPENDIAADID 
ON RAHALE KASUTUSE 
LEIDNUD. KES NAD ON?
2019. aasta kevadel algatasid majandusteaduskonna tudengid TalTechi 
esimese tudengilt-tudengile stipendiumikampaania, mis kutsus lõpetajate 
sõpru ja lähedasi annetama lilledele planeeritud raha stipendiumifondi, 
mille abil toetatakse järgnevate üliõpilaste õpinguid. Kogutud summa  
jagatakse 1000-eurosteks stipendiumiteks teaduskonna hea õppe-
edukusega aktiivsetele tudengitele, kes panustavad üliõpilasellu või 
ühiskonna arengusse.
Annetustena kogutud summale pani majandus-
teaduskond teise sama palju juurde ja nii oli esi-
mesel aastal võimalik välja anda 4 stipendiumit 
kogusummas 4000 eurot. Esimesed lillestipen-
diumid anti välja 27. novembril 2019 Tallinna 
Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumite üle-
andmisel. Stipendiumikomisjon valis 33 kandi-
daadist välja neli parimat, kellega teeme nüüd 
lähemalt tutvust.

LAURA TEEMÄGI 
rakenduslik majandusteadus BA,  
3. kursus
Mulle meeldib aktiivne 
elu: olen seotud majan-
dusteaduskonna üli-
õpilaskoguga, tantsin 
TalTechi rahvatantsu-
rühmas Kuljus, aitan 
teisi tudengeid tuuto-
rina. Mulle meeldib 
ürituste korraldamine. 
Olen organiseerinud 
tudengitele ettevõtlus- 
ja investeerimisõhtuid. Näiteks ürituste sarjas 
„OPS: omanda, panusta, saavuta!“ tegeleme et-
tevõtluse, poliitika, turunduse ja investeerimise 
temaatikaga, et laiendada üliõpilaste silmaringi. 
Möödunud aastal korraldasin ka kaks Nordic Bu-
siness Forumi otseülekande üritust tudengitele.
Lisaks õpingutele töötan PwC-s finantsauditi noo-
remkonsultandina. Olen läbinud ka mitmeid prak-
tikaid, näiteks Jobbaticalis, ABB-s ja Swedbankis, 

ning eelmisel õppeaastal täiendasin end Erasmus+ 
programmi raames Prahas. Soovitan vahetusõpin-
guid kindlasti ka teistele, sest see kogemus õpetas 
mulle palju iseenda ja maailma kohta. 
Pärast bakalaureuseõpinguid plaanin jätkata 
töötamist ning astuda magistrantuuri äriana-
lüütika valdkonnas. Kindlasti plaanin ka ma-
gistriõpingute vältel minna välismaale õppima 
või praktikale, kuid näen oma tulevikku Eestis.
Stipendiumi panin oma investeerimiskontole ja 
juba olen selle summa pealt ka teeninud. Minu 
arvates on tegemist ülivinge algatusega, kuna 
see on suunatud tudengitele, kes on aktiivsed ja 
samas suudavad hoida akadeemilist võimekust.

SHAMAISE PETERS 
õigusteadus BA, 3. kursus
Olen pärit Kariibi mere 
saarelt Antigua ja Bar-
buda. Otsustasin tulla 
TalTechi EL-i ja rah-
vusvahelist õigust õppi-
ma, kuna see õppekava 
pakub paindlikke või-
malusi. Tulevikus võin 
töötada näiteks diplo-
maadina või tegutseda 
välissuhete valdkonnas.
Olen kindel, et EL-i mudeli alusel on võimalik 
parandada Kariibi mere piirkonna seadusand-
lust, eriti kaubanduse ja inimeste vaba liikumi-
se valdkonnas. Eelmisel kahel aastal olen olnud 
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praktikal oma kodumaal avaliku turvalisuse ja 
töö ministeeriumis, kus töötasin läbi EL-i sea-
dusandlust ja juhtumiuuringuid. Teine teema, 
millega tegelesin, oli inimkaubandus.
Alates oma õpingute algusest olen tegutsenud 
TalTechi tudengisaadikuna: aitan välistudengitel 
mõista siinset kultuuri ja tavasid. Potentsiaal-
sed sisseastujad ootavad kinnitust, et saavad siin 
õpingute ajal rahulikult ja ilma probleemideta 
elada. Kuna olen ka ise välistudeng, siis saan 
olla hääleks, mida neil on tarvis kuulda. Leian, 
et TalTechis on hea ja terviklik süsteem alates 
pädevatest õppejõududest kuni tehnoloogiliste 
rakenduste kasutamiseni. Mulle meeldib väga 
ka e-Eesti, sest tänu digitaalsetele lahenduste-
le jääb rohkem aega muuks. Seetõttu arvan, et 
Eesti on õppimiseks suurepärane koht. Olen juba 
esitanud avalduse magistriõppekavale „Avaliku 
sektori innovatsioon ja e-valitsemine”. Minu ees-
märk on rakendada saadud teadmisi Antigua ja 
Barbudal e-valitsemise arendamiseks.
Stipendiumi olen kasutanud oma õppemaksu ta-
sumiseks ja mõnedeks e-kursusteks, mida vajan 
oma lõputöö kirjutamiseks.

AIVAR KAMAL
rahvusvaheline ärikorraldus BA,  
2. kursus 
Lisaks TalTechile õpin 
Tartu Ülikooli Tallinna 
Kolledžis õigusteadust ja 
olen Eesti Noorteühen-
duste Liidu välissuhete 
juht. Vastutan üleeuroo-
palise projekti „Euroopa 
noortedialoog“ eest, kus 
viime kokku poliitikud ja 
noored, et uurida, mida 
oleks tarvis muuta. Pro-
jekti sisend läheb Eesti 2035 strateegiasse, nii et 
ministeeriumid võtavad seda arvesse.
Lisaks juhin Noorte Osalusakadeemiat, mis 
on suunatud Ida-Virumaa noortele: arendame 
sealsete noorte oskuseid, näiteks aja- ja stres-
sijuhtimist ning finantsjuhtimist, korraldame 
ettevõtluskoolitusi ja töövarjupäevi. Aprillis 
viime läbi häkatoni, mille parimate ideede ellu-
viimiseks leiame rahastuse. Olen ka TalTechi 
üliõpilasesinduse rahastuskomisjoni esimees: 

korraldame organisatsioonidele ja tudengitele 
konkursse, kus nad saavad oma projektide jaoks 
rahastust taotleda.
Mind huvitab väga õpetamine. Möödunud aastal 
õpetasin ühiskonnaõpetust ja ajalugu, mul tuli 
see hästi välja, kuid pedagoogikat on vaja palju 
juurde õppida. Praegu õpetan huvikoolis 9. ja 12. 
klassi noortele eesti keelt.
Stipendiumi plaanin kasutada selleks, et min-
na viieks nädalaks Bostoni Ülikooli suveülikooli 
noorsootöö valdkonnas.

OLUFEMI ABRAHAM JOHNSON 
magistriõppekava rahvusvahelised  
suhted ja Euroopa-Aasia uuringud MA,  
2. kursus 
Olen pärit Nigeeriast 
ning kodumaal omanda-
sin bakalaureusekraadi 
toiduteaduses ja tehno-
loogias. Otsisin võima-
lusi magistriõpinguteks 
samas valdkonnas ja 
sain õppekoha Kanadas. 
Taotlesin juba viisat, 
kui kuulsin uudistest 
Eesti kohta. Otsustasin 
tulla hoopis Eestisse, sest siin on võimalik saada 
kvaliteetne haridus hoopis soodsamalt kui Kana-
das. Nägin, et siin on ka palju teisi välistuden-
geid, nii et tundsin end siin kohe hästi.
Esmalt omandasin bakalaureusekraadi rahvus-
vahelistes suhetes. Minu soov on jätkata Ees-
tis ka doktoriõpinguid tehnoloogia valitsemise 
valdkonnas.
Alates õpingute algusest olen olnud tudengisaa-
dik, mis on mul võimaldanud suhelda inimeste-
ga väga erinevatest rahvustest ja kultuuridest; 
kokku on minu toetusel TalTechi õppima asu-
nud 15–20 tudengit. Nad on tänulikud, et aita-
sin neil seda otsust teha, ja me kõik oleme oma 
valikuga rahul. Usun, et kui lõpetad siin oma 
õpingud, oled maailma jaoks valmis. Tulevikus 
sooviksin töötada just TalTechis!
Osa oma stipendiumist olen panustanud selleks, 
et aidata kodumaal tudengeid, kes on pärit ta-
gasihoidlikest oludest. Mu isa on küll juba pen-
sionil, aga me koos püüame siiski teisi aidata.■

Lillestipendiumiteks on annetama oodatud kõik, kes usuvad, et tegemist  
on väärt algatusega. Kui soovid toetada noorte, tarkade ja missiooni-
tundega üliõpilaste õpinguid, siis leiad lisainfot ja saad annetada aadressil: 
MAJANDUS.TALTECH.EE/LILLESTIPENDIUM

majandus.taltech.ee/lillestipendium
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PILK MINEVIKKU:  
MILLINE ON HEA 
REKTOR? 
Katri Mägi

Kõige pikemat aega, 16 aastat töötas Tallinna 
Tehnikaülikooli rektorina Agu Aarna. Agu Aarna 
alustas 1945. aastal tööd orgaanilise keemia ka-
teedri assistendina ja kohe äratas noor õppejõud 
tähelepanu kui andekas lektor, viljakas teaduslik 
töötaja ja hea organisaator. Organisaatorivõime 
parimaks näiteks said instituudi uued hooned 
Mustamäel ja spordihoone rajamine.
Pikemalt kajastati Tallinna Polütehnikus Agu 
Aarna 50. juubeli tähistamist. Endine õpilane  
L. Mölder avaldas ajalehes oma õpetajale tänu 
avaliku kirja vormis: „Mulle meenub esimene 
loeng, mida Teie esituses kuulasin. Hiirvaikselt 
jälgis kogu auditoorium Teie kõnet ja igaüks tun-
dis, kuidas teda järk-järgult haaras Teie loogika, 
mõttepinge, erutus. Just nii, nagu haarab vaata-
jat teatrisaalis draama kulminatsioon. Aga see 
oli ju ainult kütuste keemia, reaalteadus. Pärast 
loengu lõppu istusime kõik paar sekundit liiku-
matult – ja siis tundsime, et tahaks väga aplodee-
rida. Kahju, et meist sai võitu tavaline tudeng ja 
me seda ei teinud.“ [2]

Huvitava faktina võttis 15 aastat hiljem ülikooli 
juhtimise üle Agu Aarna poeg Olav Aarna, kes 
töötas rektorina 9 aastat.
Head organisaatorivõimed ja oskused tundu-
vadki rektori ametikohal olevat vaat et kõige 
tähtsamad. Ka Paul Kogermanni 75. sünniaas-
tapäevale pühendatud artiklis kiideti tema orga-
niseerimisvõimet, mille tulemusel sai Tallinna 
Tehnikumist lühikese aja jooksul kõrgem teh-
niline õppeasutus – Tallinna Tehnikaülikool. [3]

Parandamaks üliõpilaste keeleoskust muudeti 
direktor Ludvig Schmidti otsusel 1956. aastal 
võõrkeele õppimine kõigile TPI üliõpilastele  
kohustuslikuks. [4]

Rektor Boris Tamme ajal ehitati arvutuskeskus, 
VI õppehoone, söökla-tudengiklubi Roheline 

Konn, uus ühiselamu üliõpilasperedele, keelati 
suitsetamine ülikooli ruumides, tähistati pidu-
likult ülikooli 50. aastapäeva. [5] [6]

Nõukogudeaegsetest Tallinna Polütehniku 
numbritest rektorivalimiste kohta infot ei leia. 
Ega siis vist ei toimunudki valimised, vaid pi-
gem määramine või nimetamine. Rektor aval-
das ajalehe veergudel kiitust ja laitust, tervitas 
naistepäeval ülikooli naisperet ja õppeaasta al-
gul värskeid üliõpilasi, utsitas paremini õppima 
ja käituma, vastas üliõpilaste küsimustele.
Esimesed vabad rektori valimised Tehnikaüli-
kooli ajaloos toimusid 14. märtsil 1995. Kan-
didaatideks olid toona Olav Aarna ja Andres 
Keevallik. Valimisprotseduuri juhi sõnul oli 
Olav Aarna arusaamine rektori ametist OLLA 
OSAKS ÜHISKONNA TEENIMISEL. Teise 
kandidaadi Andres Keevalliku põhimõtteks va-
limiskampaanias sai VAIDLUSTES SÜNNIB 
TÕDE. 
Ülikooli aulas läks lahti tõsine vaimuvõitlus, 
kus mõlemad kandidaadid esitasid omapoolsed 
arengukavad ja vastasid nii kirjalikele kui ka 
suulistele küsimustele. Ülikooli 147-liikmeline 
laiendatud nõukogu ja teised juuresviibijad said 
„etendusest“ nauditava elamuse, seda enam, et 
tegu oli tõesti ajaloolise sündmusega. Rektor 
Olav Aarna sai sel korral rektoriks edasi, mõle-
mad „peaosalised“ väärisid kõva käepigistuse. [7] 
Rektorivalimistele oli ka toona pühendatud üli-
kooli ajalehe erinumber.
Lõpetuseks Andres Keevalliku vastus talle 2000. 
aasta rektorivalimiste ajal esitatud küsimusele, 
milline peaks olema Tehnikaülikooli uus rektor: 
„Rektor ei tohi hetkekski unustada, et tema tee-
nib ülikooli, mitte aga vastupidi. Ta peab olema 
arenguvõimaluste avaja, edumeelsete uute alga-
tuste toetaja ja akadeemilisele kogukonnale nii 
vajaliku stabiilsuse garanteerija.“ [8] ■
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI JUHID 
Läbi aegade on meie ülikooli tippjuhtidel olnud erinevad ametinimetused:  
juhataja, direktor, rektor. Olgu nad kõik siinkohal välja toodud.

KARL IPSBERG 
(1918) 

HERMAN 
VOLDEMAR REIER 
(1918–1932)

ENN NURMISTE 
(1932–1936)

PAUL KOGERMAN 
(1936–1939) 

JÜRI NUUT 
(1939–1941)

ROBERT 
JOHANNES 
LIVLÄNDER 
(1941–1944) 

ALBRECHT ALTMA 
(1944–1948)

RICHARD MAHL 
(1948–1951)

LUDVIG SCHMIDT 
(1951–1959) 

AGU AARNA 
(1960–1976)

BORIS TAMM 
(1976–1991)

OLAV AARNA 
(1991–2000) 

ANDRES 
KEEVALLIK 
(2000–2005)

PEEP SÜRJE 
(2005–2010)

ANDRES 
KEEVALLIK 
(2010–2015)

JAAK AAVIKSOO 
(2015–...) [1]

KASUTATUD ALLIKAD:
[1] I. Kaasik ja V. Rajangu, Rektorid 1918–2003. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2003.
[2] L. Mölder, „Lugupeetav õpetaja“, Tallinna Polütehnik, nr 19, 1965.
[3] A. Aarna, „75 aastat Paul Kogermani sünnist“, Tallinna Polütehnik, nr 37, 1966.
[4] L. Schmidt, „Võõrkeele õppimine kohustuslikuks“, Tallinna Polütehnik, nr 2, 1956.
[5] „Üliõpilaste küsimustele vastasid TPI juhid“, Tallinna Polütehnik, nr 35, 1979.
[6] K. Hääl, „Aastapäevani vaid aasta“, Tallinna Polütehnik, nr 29, 1985.
[7] U. Reinde, „Mida veel tähtsaks pidada, kui mitte inimlikkust ja vaimsust“, Tallinna Polütehnik, 

nr 9, 1995.
[8] „Vastavad rektorikandidaadid“, Tallinna Polütehnik, nr 2–3, 2000.
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DOKTORITÖÖD
VEEBRUAR – APRILL 2020

PIRET SAAR-REISMAA
Analysis of Psychoactive Compounds in Oral 
Fluid by Capillary Electrophoresis.  
Psühhoaktiivsete ühendite analüüs süljes  
kapillaarelektroforeesi meetodil. 

ISBN 9789949835263 (publication). 
ISBN 9789949835270 (pdf). 138 lk.  
Kaitses 27.02.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7a6fb1d-
5df0-4250-afd4-8323e65f3b5c

PALANIVEL MOLAIYAN
Solid-State Electrolytes for Fluoride-ion  
Batteries.  
Tahked elektrolüüdid fluoriidioon akudele. 

ISBN 9789949835294 (publication). 
ISBN 9789949835300 (pdf). 86 lk.  
Kaitses 02.03.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/17026f91-
1ab4-4794-862b-a326f5d4c460

ANNA KIDAKOVA
Photo- and Electropolymerization Approaches 
for Molecular Imprinting of a Neurotrophic 
Factor Protein.  
Foto- ja elektropolümerisatsiooni meetodid 
neurotroofsete tegurite molekulaarseks  
jäljendamiseks. 

ISBN 9789949835317 (publication). 
ISBN 9789949835324 (pdf). 94 lk.  
Kaitses 06.03.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2ca7105c-
05df-4af9-91cc-0e85d3840dc2

PRIIT JÄRV
Place Recommendation with Geo-tagged Photos.  
Geomärgistega fotode kaevandamine reisi-
soovitusteks. 

ISBN 9789949835331 (publication). 
ISBN 9789949835348 (pdf). 126 lk.  
Kaitses 24.03.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/11837157-
6303-4200-b080-c682e65b39e0

JEKATERINA KRIŠTAL
Application of Differentiated SH-SY5Y Cells 
for Toxicological Studies of Alzheimer's Amy-
loid Beta Peptide.  
Diferentseeritud SH-SY5Y rakkude kasutamine  
Alzheimeri amüloid beeta peptiidi toksilisuse 
uurimiseks. 

ISBN 9789949835409 (publication). 
ISBN 9789949835416 (pdf). 118 lk.  
Kaitses 03.04.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8aef400a-
e1ff-4803-a0da-fc2d97c8d451

KAIJA VALDMAA
Opportunities and Challenges Arising from 
Adapting to External Discourses, Policies, and 
Instruments Aimed for Sustainability Transi-
tions: Case Studies from Estonia.  
Jätkusuutlikkusele ülemineku võimalused ja 
väljakutsed väliste diskursuste, poliitikate 
ja instrumentidega kohandumisel: juhtumi-
analüüsid Eestist. 

ISBN 9789949835355 (publication). 
ISBN 9789949835362 (pdf). 196 lk.  
Kaitses 08.04.2020.  
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/af5c8a6f-
3da8-4d49-9c93-128515d952a2

TEATED

https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7a6fb1d-5df0-4250-afd4-8323e65f3b5c
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/17026f91-1ab4-4794-862b-a326f5d4c460
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/2ca7105c-05df-4af9-91cc-0e85d3840dc2
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/11837157-6303-4200-b080-c682e65b39e0
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/8aef400a-e1ff-4803-a0da-fc2d97c8d451
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/af5c8a6f-3da8-4d49-9c93-128515d952a2
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IN ENGLISH

READER’S DIGEST IN ENGLISH
BRIEFLY IN THIS 
ISSUE:
This issue is dedicated to the rector’s election, thus, we will thoroughly 
introduce the three candidates, who all confirm that if they started 
working as the TalTech Rector on September 1st, they would assume 
office in the university in good condition. Interviews of all candidates are 
followed by everyone’s official and less official CV and a brief vision 
of the university’s development.

IN ALPHABETICAL ORDER:

According to JAAK AAVIKSOO, the University 
needs a clear message what our partners and 
above all the state expect of us. It should be dem-
onstrated in clear strategic choices. Should we 
be more science or teaching oriented? Should we 
provide more practical education or theoretical 
knowledge? Can we be even more international? 
How many international students do we want? Do 
we want all foreign lecturers to teach in Estonian? 
“These are very fundamental questions and no one 
can answer them alone – it must be agreed within 
the University and whoever will be the rector, 
must formulate them together with the Board and 
the University,” says Aaviksoo, who has served as 
Tal Tech Rector for five years. 
The interview is on page 16. 

JAREK KURNITSKI believes that the most serious 
bottleneck is in PhD studies: the reform of doctoral 
studies did not fully succeed and requires rethink-
ing. “PhD studies must be so flexible that people 
who work in companies and institutions can also 
pursue a PhD degree with us. Those who defend 
the degree in addition to their own work immedi-
ately start applying knowledge in their workplace. 
It is important to be able to train doctors where 
they are most needed in Estonia. Probably the only 
way to solve the doctors' egg-chicken problem: the 
dispute “there are too few of them” versus “they 
are not needed at all” has been going on for a long 
time and the University itself has to solve it with 
a positive occupation strategy. The doctors who 
have found the application will definitely make 
Estonian society better,” says Kurnitski, who is 
an active researcher and professor at TalTech and 
Aalto University. 
The interview is on page 26. 
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IF YOU ARE INTERESTED IN THE TOPICS, ASK  
YOUR ESTONIAN-SPEAKING COLLEAGUE FOR ASSISTANCE  

WITH THE FULL ARTICLES IN THE MAGAZINE.

TIIT LAND emphasises the importance of devel-
oping interdisciplinarity. “I do not currently have 
an adequate overview of how interdisciplinary the 
activities at Tallinn University of Technology are, 
both in teaching and R&D, but I definitely want 
to develop it in both areas,” says Land, who is cur-
rently the Rector of Tallinn University and view 
TalTech from the outside. 
The interview is on page 36. 

We present the expectations of students (p. 14) for the new Rector, introduce important topics for the staff 
of the administrative support structure (p. 46). In addition, we asked a large number of university staff 
what the ideal university was for them. The responses are on pages 24, 34, 44 and 48.

The cover person Gerlin Gil has been the chair-
man of TalTech Student Council for three years 
and talks in an interview about what kind of co-
operation the Student Council expects from the 
University management. According to Gil, the 
cooperation with the current Rectorate has been 
very constructive and as a student she has enjoyed 
studying in fast-developed TalTech. “I would like 
the new Rector to remain firm and stand up for his 
University and students like a lion, considering 
all the University’s target groups, increasing the 
cooperation of the academic community,” Gil says 
in anticipation of the new Rector. 
The interview is on page 8.
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Tallinna tehnikaülikooli ajakiri

Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
www.taltech.ee
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