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1. Sissejuhatus 
1.1. Uuringu eesmärk ja metodoloogia 

 
Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 

2021–2035 üheks sihiks on teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju 
suurendamine. Selle saavutamise eelduseks saab pidada koostööd ettevõtete ja teadlaste 
(teadusasutuste) vahel ning teadusvaldkondade mitmekesist arendamist. TAIE arengukava 2021–2035 
üheks alaeesmärgiks on seatud, et Eesti teadus on kõrgetasemeline, mõjus ja mitmekesine. 
Kõrgetasemelisust mõõdetakse tipptasemel publikatsioonide kaudu (10% maailmas enamtsiteeritud 
teadusartiklite hulka kuuluvate Eesti artiklite osakaal) ning mõjusust lepingulise koostöö mahu põhjal 
(positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste (TA-asutuste) lepingulise teadus- ja 
arendustegevuse maht akadeemilise töötja kohta). Teaduse valdkondliku mitmekesisuse hindamiseks 
aga sobivat mõõdikut määratletud pole ning teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõiste on üheselt 
defineerimata. 

Käesoleva uuringu ajendiks on mõõdiku ja metoodiliste lähenemisviiside puudumine teaduse 
valdkondliku mitmekesisuse optimaalse taseme mõõtmiseks Eestis. Kõik olemasolevad lähenemisviisid 
üksikult (näiteks bibliomeetrilised indeksid) ei ole piisavalt põhjalikud, et hinnata Eesti teaduse 
valdkondlikku mitmekesisust. Seetõttu püüavad autorid erinevate meetodite (kirjanduse analüüs, 
dokumendianalüüs, statistiline andmeanalüüs, bibliomeetriline lähenemine jt) kombinatsiooni 
rakendades välja töötada Eestis kogutud statistikat (Eesti teadusinfosüsteemis (ETIS) talletatavate 
teadusandmete baasil) arvestades metoodika, mis selgitaks Eesti teaduse valdkondliku mitmekesisuse 
küsimust. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemiseks ja selle seire mõõdiku selgitamiseks 
on lähteülesande põhjal püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

1. Defineerida "mitmekesisuse" määratlus/mõiste Eesti teaduse ja teadustöö vajaduste jaoks.  
2. Anda ülevaade meetoditest ja mõõdikutest teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks 

teistes riikides ja eri teadusharudes.  
3. Uurida, millised komponendid (tegurid) on olulised teaduse valdkondliku mitmekesisuse 

mõõtmisel (nt olemasolevad rahastamisvahendid, koostööalgatused väliskolleegidega ja 
muud tegurid).  

4. Hinnata teaduskirjanduse põhjal olemasolevate mitmekesisust mõõtvate indeksite 
rakendatavust Eesti teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks ja selle seireks. 

Uuringu eesmärgist ja püstitatud uurimisülesannetest lähtudes on koostatud uuringu metodoloogiline 
raamistik (joonis 1), mis kajastab andmete kogumise ja uurimisprotsessi meetodeid. 
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Joonis 1. Uuringu metodoloogiline raamistik 

 
Peamine probleem, millega olemasolevad lähenemisviisid mõiste "mitmekesisus" 

defineerimisel silmitsi seisavad, on sellise määratluse väljatöötamine, mis sisaldaks mõõdetavaid ja 
objektiivseid komponente (Schmidt jt 2006). Seetõttu piirdutakse paljudes uurimisvaldkondades 
teaduse mitmekesisuse mõõtmisel seni peamiselt bibliomeetriliste näitajatega (vt Schmidt jt 2006; 
Jarneving 2005; Zitt 2005 jt). Siiski ei piisa teaduse valdkondliku mitmekesisuse iseloomustamiseks ja 
selle analüüsimiseks üksnes bibliomeetrilisest lähenemisest. Uurida tuleks ka teisi tegureid/mõjureid: 
näiteks rahastamine, teadlaste arv, rahvusvaheline koostöö jne (Nalimov ja Mul’čenko 1969). 2007. 
aastal pakkus Stirling välja üldise kvantitatiivse heuristika teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna 
mitmekesisuse analüüsimiseks (Stirling 2007). Samuti on välja pakutud mitmeid indekseid 
mitmekesisuse mõõtmiseks loodus- ja sotsiaalteadustes. 

Eestis on uuritud rahastamisallikate mõju teadusele Thomson Reutersi viitamisindeksite alusel 
ning rahvusvahelise koostöö mõju Eesti teadusele (Hirv 2018). Autor on jõudnud järeldusele, et 
teaduskoostöö suurendab bibliomeetrilist nähtavust (Hirv 2019). Oluline küsimus on, kas Eesti teaduse 
valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks on võimalik rakendada üht või mitut eespool nimetatud 
indeksit. Esialgse kirjanduse analüüsi põhjal on universaalne mõõdik või mõõdikute süsteem ja 
metoodilised lähenemised teaduse valdkondliku mitmekesisuse (optimaalse) taseme mõõtmiseks seni 
puudu mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides. 

 

2. Teaduse liigitus, teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine 
ning mõõtmine 
2.1. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse defineerimine 

 
Teadusi on püütud liigitada ja jagada mitmesse kategooriasse juba antiikajast alates (näiteks 

Aristoteles). Keskajal jagas Francis Bacon kõik teadused psühholoogilise kriteeriumi alusel ajaloolisteks, 
poeetilisteks ja filosoofilisteks teadusteks. Baconi liigitus hõlmab ideed, et ajalugu põhineb mälul, 
poeesia nõuab kujutlusvõimet ja filosoofia on seotud arutlusvõimega. (Braun ja Baribeau 1984) 

Descartes'i järgi (Braun ja Baribeau 1984) tuleks teadused jagada loodusteadusteks (loogika, 
matemaatika), rakendusteadusteks (füüsika, meditsiin) ja sotsiaalteadusteks (mehaanika, eetika). Ta 
liigitas teadusi nende uurimisobjekti alusel. Comte (1853) võttis esimesena kasutusele põhimõtte, et 

Uurimisprotsessi meetodid Tulemused 

Eesti teaduse 

mitmekesisuse 

ülevaade ja võrdlus 

teiste riikidega  

Lõpparuanne 

soovitustega teaduse 

mitmekesisuse 

mõõtmiseks ja jätku-

uuringuteks Eestis 

Andmete kogumise 

meetodid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaduse 

andmebaasid 

(sisendid, 

väljundid) 

Intervjuud eri 

teadusvaldkondade 

ekspertidega, 

fookusgruppide 

arutelu 

Kirjanduse ja 

dokumendianalüüs 
Bibliomeetriline ja 

statistiline analüüs 

Teaduse mitmekesisuse 

indeksitepõhine 

mõõtmine  

Projection, meetrika 

piloteerimine 
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teadusi liigitatakse kasvava keerukuse ja kahaneva üldistuse järgi. Psühholoogia sai küll hiljem 
fundamentaalteaduse staatuse, kuid mõned autorid pidasid seda endiselt bioloogia osaks (Ostwald 
1976). Peamiselt ongi teaduste klassifitseerimisel arutletud psühholoogia liigitamise üle. Nüüdisaja 
klassifikatsioonides (autoritele teadaolevalt alates 1929. aastast) käsitletakse psühholoogiat aga 
iseseisva teadusena. Teaduste klassifikatsioonide areng läbi aja on toodud lisas 1. Näitena teaduste 
klassifitseerimisest on siin toodud Kedrovi (1961) "teaduste kolmnurk", kus psühholoogial on oma 
selgelt defineeritud roll (joonis 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 2. Teaduste klassifikatsioon “teaduste kolmnurgana” 
Allikas: Kedrov (1961) põhjal. 

 
Selle kolmnurga ülaosas asuvad loodusteadused, vasakus alumises nurgas sotsiaalteadused ja 

parempoolses alumises nurgas filosoofilised teadused (Kedrov 1961). Kolmnurga ülaosas paiknevad 
lihtsate objektide teadused ja kolmnurga allosas keeruliste objektide teadused. Kedrovi pakutud 
skeem peegeldab psühholoogia erilist funktsiooni "ühenduslülina" filosoofia, loodusteaduste ja 
sotsiaalteaduste vahel. 

Eestis rakendatakse tänapäevasemaid liigitusskeeme (vt ka tabel 1). Üks neist on Euroopa 
Komisjoni loodud teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator Common European Research 
Classification Scheme (CERCS). Teine on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) loodud 
Frascati käsiraamat teadusuuringute valdkondade kohta, mida kasutatakse peamiselt Euroopa Liidus 
(EL). Kolmas on Eesti Teadusinfosüsteemi teadusvaldkondade ja -erialade jaotus. Euroopa ühine 
teadusuuringute klassifitseerimissüsteem (CERCS) ei ole enam laialdaselt kasutusel (tundub, et seda 
kasutatakse ainult Eestis ja Sloveenias). 

 
Tabel 1. Eestis kohaldatavad teaduse klassifitseerimisskeemid 

OECD teadusvaldkondade 

klassifikaator (Frascati)  

Euroopa komisjoni 

teadusvaldkondade 

klassifikaator (CERCS) 

Eesti Teadusinfosüsteemi 

teadusvaldkondade ja -erialade 

klassifikaator 

1. Loodusteadused 1. Humanitaarteadused  1. Bio- ja keskkonnateadused 

2. Tehnika ja tehnoloogia 2. Sotsiaalteadused 2. Ühiskonnateadused ja kultuur 

3. Arsti- ja terviseteadused 3. Reaalteadused 3. Terviseuuringud 

Sotsiaalteadused Filosoofilised 

teadused 

Loodusteadused 

Psühholoogia 

Tehnilised teadused Matemaatika 

Humanitaarteadused 
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4. Põllumajandusteadused ja 

veterinaaria 
4. Biomeditsiin  4. Loodusteadused ja tehnika  

5. Sotsiaalteadused 5. Tehnikateadused  

6. Humanitaarteadused ja kunstid   

Allikas: ETIS (2022). 
 
Seoses teaduse erinevate liigitusskeemidega on oluline vaadata 2017. aastal läbi viidud 

Euroopa sotsiaal- ja humanitaarteaduste andmebaaside ja repositooriumide uuringu tulemusena 
valminud kokkuvõtet, mis näitab, et riigiti on isegi nimetatud teadusvaldkondade puhul kasutusel 
erinevad lähenemised. Lisas 2 on esitatud loetelu riikidest, kus on olemas sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste riiklikud andmebaasid. Sīle jt (2017) kohaselt pole Austrias, Prantsusmaal, 
Hispaanias, Šveitsis ja Ühendkuningriigis sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas riiklikke 
teadusandmebaase. Kokku hõlmab aruanne 39 riiki, sealhulgas nii ELi kuuluvaid kui mittekuuluvaid 
riike. Mõnes riigis, näiteks Eestis, Soomes ja Taanis, sisaldavad need andmebaasid teavet kõigi 
valdkondade, mitte ainult sotsiaal- ja humanitaarteaduste kohta. Seega andmebaasid 
võrdlusanalüüsiks ja järeldusteks on riigiti väga erinevad. 

Kategooriat "mitmekesisus" on uuritud eri teadusvaldkondades ja distsipliinides (Tuomisto 
2010; Junge 1994; Plaut 2010; Hill 1973; Berger ja Parker 1970; Guiasu ja Guiasu 2010 jt) (vt tabel 2). 
Seda mõistet kasutatakse ökoloogias laialdaselt ja see koosneb kahest komponendist – liikide 
mitmekesisusest ja suhtelisest arvukusest (Magurran 1988). Sama autor võtab otsingud tabavalt kokku 
järgmise tõdemusega: "Ometi on mitmekesisus pigem nagu optiline illusioon. Mida rohkem seda 
vaadeldakse, seda vähem selgelt määratletud tundub see olevat ja selle vaatlemine eri nurkade alt 
võib viia erinevate arusaamadeni sellest, millega on tegemist" (Magurran 1988). Liigilist mitmekesisust 
on määratletud ka „funktsioonina esinevate liikide arvust (liigirikkus või liikide arvukus) ja sellest, kui 
ühtlaselt on indiviidid nende liikide vahel jaotunud (liikide ühtlus või liikide võrdsus)" (Hurlbert 1971). 
Patil ja Taillie (1977) esitavad aga seisukoha, et mitmekesisus on kogukonna keskmine omadus ja 
defineerivad seda omadust kui liikide haruldust. Edasi määratlevad nad kogukondade sisemise 
järjestuse mitmekesisuse järgi, mis on samaväärne stohhastilise järjestusega. 

 
Tabel 2. Mitmekesisuse mõiste eri teadusvaldkondades 

Mitmekesisuse määratlus Valdkond Allikas (autor) 

Liikide mitmekesisus ja suhteline arvukus 
erinevates elupaikades ja kooslustes. 

Ökoloogia Magurran 1988 

Liikide arv uuringu ühikus. Bioloogilise 
mitmekesisuse 
uuringud 

Magurran 2004, Schmidt jt 2006 

Liikide haruldus. Bioloogia Patil ja Taillie 1977 

Esitatud liikide arv ja nende arvuline koosseis Bioloogia Sander 1968 

Mitmekesisus sõltub liikide arvust ja ühtlusest. Liikide mitmekesisus Hurlbert 1971 

Kõik omadused ja kogemused, mis määratlevad 
igaüht meist kui indiviidi. 

Tööstuskorraldus, 
juhtimine 

Kapoor 2011; Carrell, Mann ja 
Sigler 2006 

Mitmekesisus on antud kogumi elementide 
alamhulk, mis maksimeerib distantsimõõtu. 

Operatiivuuringud Parreño, Valdés ja Martí 2021 
 

Mitmekesisus koosneb kolmest komponendist: 
"valik", "tasakaal" ja "erinevus". 

Interdistsiplinaarne Stirling 2007 

Allikas: Autorite koostatud. 
 

Organisatsioonide mitmekesisust on käsitlenud Kapoor (2011), püüdes defineerida 
mitmekesisuse laiemat määratlust. Kitsas tähenduses viitab mitmekesisus võrdsetele 
tööhõivevõimalustele, laiemalt on mitmekesisus defineeritud kui mõiste, mis hõlmab kõiki viise, mille 
poolest inimesed võivad üksteisest erineda (Carrell, Mann ja Sigler 2006). Stirling (2007) omakorda 
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määratleb "mitmekesisust" kõigis distsipliinides kolme elemendi – "valiku", "tasakaalu" ja 
"erinevuse" – kombinatsioonina, mida illustreerib joonis 3. Valik tähendab kategooriate arvu, tasakaal 
on elementide arv igas kategoorias ja erinevus iseloomustab seda, kuidas kategooriad üksteisest 
erinevad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Joonis 3. Mitmekesisuse määratlus Stirling (2007) järgi 
Allikas: Üle võetud Leydesdorff jt (2019), Rafols ja Meyer (2010) vahendusel. 

 
Kuna käesolevas uuringus otsitakse teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks 

konkreetset mõõdikut, siis peaks mõiste olema defineeritud interdistsiplinaarselt ning sisaldama 
konkreetseid mõõdetavaid komponente. Sellised tingimused on täidetud tabelis 2 vaid viimase 
määratluse puhul, mille järgi koosneb mitmekesisus kolmest komponendist: valik, tasakaal ja erinevus. 
 

2.2. Ülevaade Eesti teaduse valdkondliku mitmekesisuse kohta 
 
"Teadlased" on OECD määratluse kohaselt "spetsialistid, kes tegelevad uute teadmiste, 

toodete, protsesside, meetodite ja süsteemide kavandamise või loomisega ning asjaomaste projektide 
juhtimisega" (Eurostat; OECD). Vastavalt sellele OECD määratlusele kogub teadustegevuse kohta 
andmeid ka Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat. Võrdlemaks teadlaste osakaalu riigi elanikkonnast 
Eestis ja meie lähinaabrite juures on Eurostati andmete põhjal koostatud joonis 4. Nagu joonisel näha, 
asuvad Balti riigid teadlaste osakaalu poolest üksteisele väga lähedal, kuid siiski on teadlaste osakaal 
Eesti rahvaarvus võrreldes Leedu ja Lätiga suurem, kusjuures see tendents on olnud pidevalt kasvav. 
Põhjamaade tulemusi võib aga pidada palju paremaks, sest neil on teadlaste osakaal rahvastikus 
Eestiga võrreldes kordades suurem. Juhtpositsioonil on sealjuures Taani, Rootsi ja Soome. Siiski jääb 
teadlaste osakaal nii Eestis kui meie lähinaabrite juures alla ühe protsendi elanikkonnast. 
 

Valik: erialade arv 

Tasakaal: jaotuse 

ühtlus 

Erinevus või sarnasus: 

erinevusaste 

 

Suurenev 

mitmekesisus 
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Joonis 4. Teadlaste osakaal riikide elanikkonnast, % 
Allikas: Eurostati andmed, autorite koostatud. 

 
Eesti teaduse valdkondlikust mitmekesisusest ülevaate saamiseks tuleb võrrelda Eestit teiste 

riikidega ning vaadata, kas Eesti teadusportfell ning selle mõju interdistsiplinaarsus erineb teistest 
riikidest. Selle väljaselgitamiseks kasutatakse siin bibliomeetrilist analüüsi ning andmebaaside InCites 
(Web of Science) ja Scopus (Elsevier) andmeid riikide ja teadusvaldkondade kohta. Selline lähenemine 
võimaldab näha, kuidas Eesti valdkondlik jaotus erineb Euroopas valitsevast üldisest trendist ning kui 
interdistsiplinaarne on Eesti teaduse mõju. Tuleb märkida, et selline metoodika ei arvesta otseselt Eesti 
arenguvajadustega ning keskendub ainult suurematele suundumustele Euroopa teaduses. 

Demonstreerimaks, et peale viidatavuse analüüsi saab bibliomeetriat kasutada ka 
mitmekesisuse analüüsimiseks ja visualiseerimiseks, on koostatud mullikaardid (lisa 3, joonised 
24–30). Selleks kasutati VOSvieweri tarkvara, millega analüüsiti pealkirjade, kokkuvõtete ja 
märksõnade semantilist sisu ja visualiseeriti tulemused (Eck ja Waltman 2007). 

Mullikaartide koostamisel kasutati Eesti autori(te) osalusel aastatel 2017–2020 avaldatud 
publikatsioone. Iga mull tähistab sõna või fraasi. Mulli suurus näitab termini esinemissagedust (mitu 
esinemist ühes publikatsioonis loetakse üheks) ning mulli värv tähistab temaatilist klastrit, mille on 
koostanud VOSvieweri algoritm. Kui kaks mõistet esinevad publikatsioonides sagedamini, on mullid 
üksteisele lähemal. Lisas 3 esitatud joonistele on kaasatud ainult need terminid, mis esinesid vähemalt 
kümnes publikatsioonis. Koostatud joonised on ennekõike demonstreerimaks bibliomeetria võimalusi 
teaduse valdkondliku mitmekesisuse analüüsimisel. See meetod on eelistatud analüüsimaks teemade 
mitmekesisust kitsama valdkonna sees (Gómez-Monsalve jt 2022; Sainaghi jt 2019; Zhao jt 2019), mitte 
eri valdkondades, mis sisaldavad alamvaldkondi. Näiteks loodusteaduste (lisa 3, joonis 26) ja 
sotsiaalteaduste (lisa 3, joonis 28) teemade visualiseerimisel on näha, et teemade klastrid jagunevad 
sarnaselt Frascati alamvaldkondadele. Samas kui kitsendada valdkonda nii, et see sisaldab ainult 
arvutiteadust ja informaatikat, on teemade tõlgendamine palju tähenduslikum. Selgub, et lisaks 
tüüpilistele IKT teemadele on Eestis olulisteks uurimisteemadeks küberturvalisus ja e-riik (lisa 3, joonis 
30). Humanitaarteadustes (lisa 3, joonis 25) on lisaks tavalistele tüüpteemadele esile tõusnud 
järgmised võtmesõnad: „sugu“, „migratsioon“, „Euroopa migratsioon“ ning „integratsioon“. 
Põllumajandusteadustes ja veterinaarias (lisa 3, joonis 27) on sellisteks võtmesõnadeks 
„kliimamuutus“ ning „kasvu haldamine“ (growth management) ja meditsiinis (lisa 3, joonis 24) 
ülekaalulisusega seotud teemad. 
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Ettevõtte kognitiivne teooria väidab, et uudsete uuringute tegemiseks peab partnerite vahel 
olema „optimaalne“ kognitiivne distants (Nooteboom 2009). Selle õigsust on tõestanud Abramo jt 
(2018), kes näitasid, et interdistsiplinaarsete autoritega artiklitel on tavaliselt kõrgem viidatavus ning 
suuremate ja mitmekesisemate uurimisrühmade puhul muutub see ilmsemaks. Kuigi tehniliste 
piirangute tõttu ei saa välja selgitada, mis kooslusega autorid publitseerivad mis valdkondades, on 
võimalik vaadata, kui palju mingi teadusvaldkond teistele teadusvaldkondadele mõju avaldab. Kui 
tehtava teadustöö mõju on interdistsiplinaarne, võib eeldada, et ka tegijate kooslus on 
interdistsiplinaarne. 

Järgnevalt on Microsoft Academicu (2021) näite eeskujul koostatud Eesti teaduse mõju 
soojuskaart (joonis 5), mis näitab mõnele teisele teemale viitavate teemade protsenti, tuues sealjuures 
esile teemade vahelised seosed. Maatriksi koostamisel kasutati Clarivate Analyticsi hallatavat Web of 
Science’i andmebaasi ning publikatsioonide andmebaasi Essential Science Indicators (ESI) 
jaotusskeemi. Web of Science kasutab artiklite jaoks ajakirjapõhist teemade klassifitseerimissüsteemi, 
mis määrab artiklid teemasse vastavalt ajakirjale, milles need avaldatakse (Singh jt 2020).  

 

*Märkus: Maatriksi vertikaalne telg kajastab seda, kui palju erinevate valdkondade publikatsioonid viitavad konkreetsele 
valdkonnale ning horisontaalne telg seda, kui palju konkreetse valdkonna publikatsioonid viitavad teistele valdkondadele. 
Värviväärtused on normaliseeritud veergude kaupa. Veerud ei anna kokku 100%, sest Clarivate Analytics pole kõiki ajakirju 
klassifitseerinud valitud jaotusskeemi alusel. 

Joonis 5. Interdistsiplinaarsus Eesti teaduses (Eesti viidete maatriks, %) 
Allikas: Web of Science’i andmed, autorite koostatud. 

 
Maatriksist on näha, et 20–72% Eestis avaldatud artiklite viidetest tulevad artikli enda 

valdkonnast. Publikatsioonide digitaliseerimine on vähendanud otsingukulusid ning see on 
suurendanud suhtlemise tähtsust (Goldfarb ja Tucker 2019) ja seega laiendanud interdistsiplinaarsuse 
rolli. Võrdluseks koostatud Soome teaduse mõju soojuskaart (lisa 4) näitab sarnast mustrit minimaalse 
erinevusega. Selle põhjal on võimalik öelda, et Eestis tehtava teaduse mõju erinevatele 
teadusvaldkondadele on sama interdistsiplinaarne kui Soome oma. 

Selleks, et tuletada riikide ressursside jaotus erinevate OECD teadusteemade 
klassifikatsioonide lõikes, kasutatakse teadlaste täistööaja ekvivalenti ning Web of Science’i 
andmebaasis indekseeritud publikatsioone. Tulenevalt käesoleva töö põhieesmärgist analüüsida Eesti 
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teaduse valdkondlikku mitmekesisust jäetakse analüüsist välja enam kui 30 autoriga publikatsioonid. 
Olukorda, kus 100 või 50 autoriga publikatsioonide kirjutamisel osalesid kõik kaasautorid, võib pidada 
ebareaalseks (Cronin 2001). Suurearvuliste kaasautoritega publikatsioonide väljajätmine aitab 
piiritleda analüüsi nende publikatsioonidega, millel on oluline panus Eesti autoritelt (Mohallem ja 
Fonseca 2015). Varasemad uuringud on näidanud, et massautorlusega publikatsioonide kaasamine 
mõjutab oluliselt nii publikatsioonide arvu kui ka nende viidatavust (Must 2014; Hirv 2019). Nendel 
publikatsioonidel on oluline roll Eesti teaduse mitmekesistamises (sellel peatutakse hiljem), aga siin 
arvatakse need välja, sest nende kaasamine võib teadussüsteemi struktuuri osas tuua kaasa eksitavad 
tulemusi. 

Publikatsioon kui teadustegevuse väljund on funktsioon erinevatest sisenditest f(L,K) nagu 
näiteks tööjõud (L), kapital (K) (Griliches 1979). Sellest tulenevalt, kuigi pole teada, kui palju riigid 
mingitesse valdkondadesse raha suunavad, on võimalik seda kaudselt tuletada, kasutades teadlaste 
täistööaja ekvivalenti ning andmebaasides indekseeritud publikatsioonide arvu. Selleks kasutatakse 
aastate 2016–2020 keskmist publikatsioonide arvu valdkonnas ning aastate 2013–2017 keskmist 
täistööaja ekvivalenti. Vastav viitaeg on valitud lähtuvalt ajast, mil grandi saanud projektist hakkavad 
publikatsioonid ilmuma (Heyard ja Hottenrott 2021). Valitud metoodika nõrkus on, et see ei võta 
arvesse publikatsioonide kvaliteeti. 

Selleks, et tuletada riikide ressursside jaotus erinevate teadusvaldkondade vahel, jagatakse 
publikatsioonide esindatus teadusvaldkondades läbi teadlaste täistööaja ekvivalendiga. Kuna 
erinevatel teadusvaldkondadel on erinevad tootmisfunktsioonid, siis selleks, et tulemusi saaks 
valdkondade vahel võrrelda, tuleb suhtarvud valdkondade lõikes standardiseerida. 

Standardiseerimiseks kasutatakse valemit 𝑍 =
(X−M)

𝑆𝐷
, kus Z tähistab z-skoori, X on konkreetse riigi 

suhtarv valdkonnas, M on Euroopa riikide suhtarvude keskmine valdkonnas ning SD nende 
standardhälve. Euroopa riikide keskmise ning standardhälbe arvutamisel kasutatakse siin Euroopa 
Liidu liikmesriike, Norrat, Šveitsi ja Ühendkuningriiki. 

Saadud z-skoor on statistiline näitaja, mis näitab, kui palju erineb vaatlus keskmisest. Z-skoorid 
võivad olla positiivsed või negatiivsed ning kui Z-skoor on positiivne, on vaatlus üle aritmeetilise 
keskmise. Näiteks kui vaatluse z-skoor on 1,0, on see tulemus ühe standardhälbe võrra keskmisest 
suurem. Kui z-skoor on suur, on vaatlus keskmisest kaugel ning kui z-skoor on väike, on vaatlus 
keskmise lähedal (Freedman jt 2007). 

Lisas 5 on näha, et loodusteadustes on Eestis Euroopa keskmisega võrreldes rohkem 
publikatsioone ning bioteadused on Eestis tunduvalt paremini esindatud kui Euroopas keskmiselt. Läti 
vastavad näitajad on 2/3 valdkondades alla Euroopa keskmise, mis tuleneb (tõenäoliselt) vähesest 
rahastusest. 

Tehnika ja tehnoloogia publikatsioonide arv vastab Euroopa keskmisele. Sarnaselt Läti ja 
Leeduga on Eestis selgelt vähem publikatsioone arsti- ja terviseteadustes. Sotsiaalteadustes vastab 
Eesti jaotus Euroopa keskmisele, aga eraldi tuleb välja tuua politoloogia, kus on selgelt rohkem 
indekseeritud publikatsioone kui Euroopa riikides keskmiselt. Politoloogia erineb eriti selgelt, kui Eesti 
andmeid võrrelda Põhjamaadega. Web of Science’i andmebaasis on Eesti humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkonnas teistest Euroopa riikidest ning Põhjamaadest keskmiselt paremini esindatud. Seda 
viimast eriti ajaloo ja arheoloogia ning teistes täpsustamata humanitaarteaduste valdkondades. Kui 
jätta välja humanitaarteadused ja kunstid, kattub Eesti publikatsioonide jaotus nõrgalt Soome omaga 
(r=0,39), mis on tõenäoliselt tingitud tihedast teaduskoostööst (Hirv 2019). 

Web of Science’i andmebaasi peetakse autoriteetsemaks bibliomeetrilise info allikaks kui 
Scopust, kuna Web of Science on kogumike kaasamisel selektiivsem ning indekseeritud ajakirjad on 
eksperdihinnangu protsessi osas rangemad (Mongeon ja Paul-Hus 2016). Suurem selektiivsus toob 
paratamatult kaasa väiksema kattuvuse ning sellest tulenevalt kasutatakse tulemuste kontrollimiseks 
ka OECD koostööpartneri Elsevieri Scopuse andmebaasi. 

Scopus kasutab publikatsioonide loendamisel fraktsionaliseerimist (fractional counting) ehk 
murdloendamist. Murdloenduse puhul eraldatakse osa publikatsioonist (võrdne kaal) igale 
kaasautorile (praegusel juhul riigile), kusjuures kõigi publikatsiooni autorite osakaalud annavad kokku 
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1,00 (Van Hooydonk 1997; Sivertsen jt 2019). Siinses kontekstis tähendab see, et kui publikatsioonil oli 
näiteks viis autorit ning ainult üks neist oli Eestist, saab Eesti kirja 1/5 publikatsiooni. Sellise 
publikatsioonide loendamise korral on rahvusvahelisest koostööst rohkem sõltuvates riikides (ja 
valdkondades) publikatsioonide arvud palju väiksemad kui täisloendamise (full counting) korral 
(Gauffriau jt 2007). Kahjuks ei ole OECD veebilehel valdkonnad toodud Frascati klassifikatsiooni järgi 
ning sellest tulenevalt ei ole tulemused Web of Science’iga täiesti üks ühele võrreldavad. 

Scopuse andebaasi põhjal saadud tulemused (lisa 6) näitavad Web of Science’i andmetega 
võrreldes üldjoontes sarnast mustrit. Arvestades täistööajaga töötavate teadlaste arvu, on Eestil 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas selgelt rohkem Scopuses indekseeritud publikatsioone kui 
Euroopa riikides keskmiselt ning meditsiini valdkonnas selgelt vähem. Humanitaarteaduste valdkonnas 
pole bibliomeetrilised allikad kõige usaldusväärsemad, sest teaduse väljund ning avaldamistsükkel on 
teaduse teiste harudega võrreldes erinevad (Price 1970).  

Nii Web of Science’i kui Scopuse tulemuste robustsust kontrolliti kasutades teadlaste arvu 
asemel riikide teadus- ja arendustegevuse kulutusi (GBARD – government budget allocations for R&D). 
Tulemused kattusid 81% ulatuses (r=0,9). Selline korrelatsioon on ootuspärane, sest teadus- ja 
arendustegevuse kulutused hõlmavad nii tööjõudu kui ka kapitali (Griliches 1979). Põhjuslikku seost 
toetab asjaolu, et raha on vaja, et hüvitada teadlaste ajakulu ning tasuda analüüsi tegemiseks ja 
tulemustest teavitamiseks vajaliku taristu ja varustuse eest (Shelton 2020). 

Rääkides mitmekesisusest, ei saa märkimata jätta erinevate konsortsiumite rolli Eesti teaduse 
mitmekesistamisel. Nagu eelnevalt mainitud, mõjutavad konsortsiumid oluliselt Eesti teadlaste 
osalusel kirjutatud publikatsioonide koguarvu ja tsiteeritavust vaatamata sellele, et Eesti teadlaste 
osalus neis teadustöödes on väike. Vähe on teada, millistel teemadel täpsemalt konsortsiumites 
teadustöid on kirjutatud. Järgnevalt on toodud mullikaart nende publikatsioonide põhjal, kus on 
rohkem kui 30 autorit. Jooniselt 6 on näha, et sellisteks teemadeks on füüsika valdkonnas ennekõike 
hadronid ja supersümmeetria, meditsiini valdkonnas genoomiuuringud ning erinevad metaanalüüsid. 

 

 

Joonis 6. Massautorluses avaldatud publikatsioonide võtmesõnade kaart 
Allikas: Autorite koostatud. 

 
Teaduse valdkondliku mitmekesisuse seisukohast on rahvusvahelistumine ning konsortsiumid 

olulised, sest need aitavad kaasa autorite koondumisele, see on vajalik suurte läbimurrete tegemisel. 
Tuginedes Scopuse andmebaasis indekseeritud ajakirjade artiklitele aastatel 1996–2018, oli peaaegu 
kõigi (88%) suuremate konsortsiumite teadusuuringute tsiteeritav mõju üle maailma keskmise ning 
keskmiselt oli konsortsiumiuuringutel peaaegu kahekordne mõju võrreldes maailma keskmisega 
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(Thelwall 2020). Väiksemad riigid kompenseerivad oma suuruse puudumise seda tüüpi koostöö 
rahastamise ja selles osalemise kaudu (Reale jt 2013; Hirv 2022). Paljusid kaasaegseid teaduslikke 
väljakutseid ei saa lahendada ilma rahvusvaheliste võrgustiketa, mis hõlmavad suurt hulka riike ja 
mõnikord isegi tuhandeid koostööpartnereid (Adams 2012; Castelvecchi 2015). Ilmestamaks 
konsortsiumite olulisust teaduse mõjule, on järgnevalt (joonistel 7 ja 8) Eesti teadlaste osalusel 
avaldatud publikatsioonide põhjal toodud artikli autorite arvu ning artiklite mõjukuse suhe, kus 
horisontaalteljel on normaliseeritud mõjukus valdkonniti (Clarivate Analytics 2022) logaritmitud kujul. 

 

 

Joonis 7. Loodusteadused        Joonis 8. Arsti- ja terviseteadused 
Allikas: Autorite koostatud.                                          Allikas: Autorite koostatud. 
 

Kuigi massautorluses kirjutatud artiklite mõju Eesti teadusele ei ole nii suur kui võiks artiklite 
ning viidete arvu põhjal arvata, sest see on täisloendamise tõttu võimendunud (Hirv 2022; Hirv 2019), 
ei tohiks nende mõju Eesti teaduse mitmekesistamises alahinnata. Ilma suuremahuliste 
rahvusvaheliste projektide ning konsortsiumiteta ei saaks Eesti teadlased suuremahulistest tipp-
projektidest osa, sest Teadussilma (Eesti Teadusagentuur 2022) 2020. aasta andmete järgi (kasutades 
Frascati klassifikaatorit) on Eestis ligikaudu 1700 loodusteadlast ning 750 meditsiiniteadlast. 
 

2.3. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmine  

 
Eelneva ülevaate põhjal leidis kinnitust, et teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmine on 

lahutamatult seotud spetsiaalse uurimisvaldkonnaga, mida nimetatakse saientomeetriaks. Mõiste 
viitab kvantitatiivsetele meetoditele teaduse kui infoprotsessi arengu uurimiseks. Kui teadust vaadelda 
kui informatsiooniprotsessi, on loomulik jälgida teaduspublikatsioonide arvu kasvu ajas, käsitledes 
neid kui teabekandjaid (Nalimov ja Mul’čenko 1969).  

Üks esimesi autoreid, kes andis oma panuse saientomeetriasse, oli John D. Bernal (1938) oma 
raamatuga "The social function of science" (eesti keeles „Teaduse sotsiaalne funktsioon“). Pärast Teist 
maailmasõda märkas Derek J. Price, et "põhiline keerukus seisnes selles, et töötada välja mõni mõistlik 
teadusliku töö või toodangu mõõtühik" (Price 1963). Ta oli kuulus "teadus teadusest" kontseptsiooni 
arendamise poolest, rakendades kvantitatiivseid meetodeid.  

Schmidt jt (2006) töötasid välja metoodika teaduse mitmekesisuse mõõtmiseks. Autorid 
lähtusid eeldusest, et distsipliinide mitmekesisus sõltub rahastamisest. Kuna parimaid tulemusi 
saavutavaid teadlasi rahastatakse, koonduvad ressursid konkreetsete teadlaste rühmade kätte, mis 
viib mitmekesisuse vähenemiseni. Teaduse mitmekesisuse mõõtmiseks rakendasid Schmidt jt (2006) 
teadusvaldkondadele bioloogilise mitmekesisuse ideed: samasse teadusvaldkonda kuuluvate artiklite 
autorid liigitatakse sama liigi alla. Sel moel vaadeldakse kaht mitmekesisuse mõõdikut – liigirikkust 
(liikide arv teadusüksuses) ja ühtlasust (liikide arvukuse varieeruvus). 

Kolm artiklit (Schimdt jt 2006; Porter ja Rafols 2009; Stirling 2007) tunduvad käesoleva uuringu 
jaoks eriti olulised, sest autorid tegelevad sama uurimisküsimusega, milleks on teaduse mitmekesisuse 
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mõõtmine. Nad püüavad mõõta teaduse mitmekesisust erinevate indeksite abil. Schimdt jt (2006) 
arvutasid Shannoni indeksi ja viisid läbi koostsiteerimiste kasteranalüüsi. 

Shannoni mitmekesisuse indeks mõõdab, kui palju liike on andmekogumis olemas, võttes 
arvesse nende liikide suhtelist populatsiooni suurust (vt Colwell 2009). 

Shannoni indeks arvutatakse vastavalt valemile: 

H = - ∑ pilnpi
S
i=1                                                                                                                                                       (1)                                     

kus S on kogukonna tüüpide koguarv, pi - on S-i osakaal, mis koosneb i-nda tüübist andmestikus, ja lnpi 

on pi loomulik logaritm. 

Shannoni võrdsusindeksit saab arvutada järgmise valemiga: 

EH = 
H

lnS
                                                                                                                                                                       (2) 

Simpsoni indeks (SI) mõõdab tüüpi liigitatud isendite kontsentratsiooni astet (Simpson 1949). 
Seda võib tõlgendada kui proportsionaalse arvukuse kaalutud keskmist. See mõõtühik on reaalse 
tõenäosuse väärtus, mis ulatub nullist (täiesti ebaühtlane) kuni üheni (täiesti ühtlane). Simpsoni 
indeksi matemaatiline vorm on: 

SI = ∑ pi
2R

i=1                                                                                                                                                              (3)  

kus R on tüüpide koguarv ja pi - on osakaal R. 

Simpson kasutab sageli transformatsioone, nii et suurema mitmekesisuse puhul tulemus 
suureneb. Üheks selliseks transformatsiooniks nimetatakse inversset (pöörd-) Simpsoni indeksit (Kelly 
2017): 

SI-1 =
1

∑ pi
2R

i=1
                                                                                                                                                              (4)  

Võrdsus (E) on osa maksimaalsest väärtusest, mille SI-1 võib võtta: 

E =
SI-1

Smax
-1                                                                                                                                                                          (5) 

Gini-Simpsoni populatsiooni mitmekesisuse indeksi kohaselt võib N isendist koosneva 
populatsiooni liigitada M klassi. Samuti eeldatakse, et populatsiooni saab seoses mitmekesisusega X 
jagada r mittekattuvateks alampopulatsioonideks (kihid). Nk on indiviidide arv k-ndas kihis, pik näitab 
tõenäosust, et juhuslikult valitud indiviid k-ndas kihis kuulub klassi xi, pi on tõenäosus, et juhuslikult 
valitud indiviid kogu populatsioonis kuulub klassi xi (Caso ja Gil 1988). Seega võib populatsiooni 
mitmekesisust X-klassifikatsiooni puhul kvantifitseerida Gini-Simpsoni indeksi abil (vt lisa 5).  

Kelly (2017) üldistab, et mitmekesisuse indeks mõõdab, kui palju erinevaid tüüpe on antud 
andmestikus olemas, võttes arvesse nende tüüpide suhtelist populatsiooni suurust. 

Herfindahli indeks ((HI), Herfindahl-Hirshmani indeks (HHI)) mõõdab turu kontsentratsiooni ja 
mitmekesisust (Kelly 2017). Mida kõrgem on HI, seda vähem konkurentsivõimeline on olukord turul. 
Herfindahli indeksit koostatakse järgmiselt: 

HI = ∑ Si
2N

i=1                                                                                                                                                                (6) 
kus S on turuosade ruutude summa, N on turuosaliste koguarv. 

Võimalike mitmekesisuse indeksite ja nende valemite mittetäielik loetelu on esitatud lisas 7. 
Tabel 3 võtab kokku kirjanduses kõige sagedamini kasutatavad mitmkesisuse mõõtmise indeksid ja 
eristab need indeksid, mida on tehniliselt võimalik ning otstarbekas käesoleva uuringu jaoks arvutada. 
Tabel 3 sisaldab teavet varasemates uuringutes kasutatud rakendusvaldkondade, riikide, 
mõõtmisobjektide ja võimalike andmekogumite kohta indeksi arvutamiseks. 
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Tabel 3. Mitmekesisuse mõõtmise indeksid eri erialadel 

Indeks Rakendusvaldkond Riik Mõõtmise objekt Saadud tulemused Vajalikud andmed 

Hindamine: 
hinnang 
käesoleva 
uuringu 
seisukohalt 

Shannoni indeks 
(Shannon-Wiener 
indeks and Shannon-
Weaver) 

Ökoloogia 
Elektrokeemia 

Ühendkuningriik, USA, 
Jaapan, Prantsusmaa, 
Saksamaa ja Venemaa 

Etnilise kuuluvuse 
variatiivsus ühes 
Londoni kohalikus 
haridusametis (Kelly 
2017), publikatsioonide 
arv (Schimdt jt 2006). 

Shannoni võrdsusindeks 
(vahemikus 0 ja 1, kus 1 
tähendab täiuslikku võrdsust 
/võrdsust). 

Teadlaste arv teadusharu 
kohta / publikatsioonide arv 
valdkonna kohta / 
rahastamine teadusharu 
kaupa. 

Võimalik 
leida 

Rényi entroopia  Shannoni indeksi üldistamine 

Simpsoni indeks  Ökoloogia, 
ühiskond 

Ühendkuningriik, USA Tüüpidesse liigitatud 
isendite koondumine 
(Simpson 1949). 

Mida suurem on indeks, seda 
väiksem on mitmekesisus. 
D=0 - lõpmatu mitmekesisus 
D=1 - mitmekesisus puudub 

Teadlaste arv teadusharu 
kohta / publikatsioonide arv 
valdkonna kohta / 
rahastamine teadusharu 
kaupa.  

Võimalik 
leida 

Pöörd-Simpson 
indeks 

Loodus- ja 
sotsiaalteadused 

Ühendkuningriik, USA -/- Vahemik on 0 kuni 1, kus 1 
tähendab täielikku võrdsust. 

-/- Võimalik 
leida 

Gini-Simpsoni indeks Simpsoni indeksi ümberkujundamine 

Gibbs-Martini indeks 
(Blau indeks) 

Sotsioloogia, 
psühholoogia, 
juhtimisõpe 

Sama mis Gini-Simpsoni indeksid 

Hunter-Gaston indeks Simpsoni indeksite vorm 
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Indeks Rakendusvaldkond Riik Mõõtmise objekt Saadud tulemused Vajalikud andmed 

Hindamine: 
hinnang 
käesoleva 
uuringu 
seisukohalt 

Herfindhali 
mitmekesisus (HI) 
Herfindahl-Hirschmani 
indeks (HHI) 

Majandus, haridus Ühendkuningriik Organisatsioonide 
konkurentsivõime 
mõõtmine sektoris 
(Kelly 2017). 

Kui HI < 0,01, on tegemist "väga 
konkurentsivõimelise turuga". 
Kui HI = 0,01-0,15, on tegemist 
"kontsentreerumata" turuga. 
Kui HI = 0,15-0,25, on tegemist 
"mõõdukalt kontsentreeritud" 
turuga. 
Kui HI > 0,25, on tegemist 
"kõrge kontsentratsiooniga 
turuga". 

Ettevõtete/organisatsioonide 
turuosa (toodang) 

Võimalik 
leida  

Allikas: Autorite koostatud. 
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Ühe esimesi katseid mitmekesisuse kompleksseks mõõtmiseks on teinud Rao (1982), kes jaotas 
mitmekesisuse meetodeid hierarhilises populatsioonis. Ta analüüsis mitmekesisust kui 
variatsioonanalüüsi üldistust. Stirling (2007) on pakkunud teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna 
mitmekesisuse kohta terviklikumat lähenemisviisi. Ta leidis, et kõigis teadusharudes on 
mitmekesisuses kolm ühist elementi – valik, tasakaal ja erinevus. 

Kui kõik muud tingimused on võrdsed, siis mida suurem on valik, seda suurem on 
mitmekesisus; mida ühtlasem on tasakaal, seda suurem on mitmekesisus; mida erinevamad on 
esindatud elemendid, seda suurem on mitmekesisus. Seega kui kaks ülejäänud komponenti jäävad 
samaks, suureneb mitmekesisus iga kolme komponendi puhul. 

Stirling (2007) pakub välja üldise kvantitatiivse mitteparameetrilise mitmekesisuse, mida 
kajastab valem: 

D = ∑ (pi*pj)
α

i,j (i≠j) *(dij)
β                                                                                                                                     (7) 

kus pi ja pj on elementide i ja j proportsionaalsed esindused süsteemis (tasakaal) ja dij on elementidele 
i ja j omistatud erinevusaste (dispariteet), α ja β võivad võtta väärtusi 0 ja 1.  

Leydesdorff (2018) ja Leydesdorff jt (2019) nimetavad Stirlingi kvantitatiivset mitmekesisuse 
heuristikat Rao-Stirlingi (RS) mitmekesisuse indikaatoriks ja see võtab sama matemaatilise kuju nagu 
algses Stirlingi artiklis, kus α=β=1 on põhijuhtum. 

Valemi (7) element ∑ (p
i
*pj)i,j (i≠j)  on majanduses tuntud kui Hirschman-Herfindahli indeks ja 

bioloogias kui Simpsoni indeks. Element ∑ diji,j (i≠j)  on jaotus ruumis ehk teisisõnu kategooriate i ja j 

vaheline kaugus. Simpsoni indeksis on mitmekesisuse kolmest komponendist esindatud kaks – valik ja 
tasakaal. Teaduskirjanduses nimetatakse seda kahe mõiste mitmekesisuseks (Leydesdorff jt 2019).  

Samas on Nijssen jt (1998) tõestanud, et valikut ja tasakaalu on võimalik jagada kahe eraldi 
mõõtmena, mida on võimalik leida kahe erineva valemiga. Valikut saab sel juhul väljendada kui suhet 
n (kasutatavate klasside arv) ja N (kõik olemasolevad klassid) vahel: n/N. Tasakaalu saab 
operatsionaliseerida Gini indeksiga1 (Gini 1912; Stirling 2007; Leydesdorff jt 2019). Valik ja erinevus 
tuleb normaliseerida nii, et kõik terminid oleksid vahemikus null ja üks. Seega pakkusid Leydesdorff 
(2018) ja Leydesdorff jt (2019) välja mitmekesisuse meetme (DIV), mis mõõdab igat mitmekesisuse 
komponenti eraldi: 

DIV = (n/N)* (1-Gini)* ∑ dij/(n*(n-1))
i=n
j=n
i=1
j=1
i≠j

                                                                                                            (8)                         

Valem (8) on siiski üldisema valemi (7) erijuhtum, kuna [dij/(n*(n-1))] on sarnane Rao-Stirlingi 

mitmekesisuse mõõtme erinevusega valemis (7). Ebavõrdsust võib mõõta järgmiselt: (1 – cosine)2. Rao-
Stirlingi mitmekesisuse komponent [∑ pi*pji,j (i≠j) ] jaguneb kaheks osaks – suhteline valik [n/N] ja 

tasakaal [1-Gini]. 
Järgmises peatükis katsetatakse mõningaid arutluse all olnud mitmekesisuse mõõtmise 

indekseid, mis põhinevad doktoriõppes osalevate üliõpilaste arvul, doktorikraadiga lõpetanute arvul 
erialade lõikes, teadusvaldkondades avaldatud artiklite arvul ja mõjul (viitamised) Eestis. Indeksite 
arvutamisel on aluseks võetud andmed InCitesi andmebaasist lähtudes Frascati klassifikatsioonist, 
Eesti Teadusagentuuri (ETAg) andmed välis-, lepingulistest ja ettevõtete vahenditest saadud grantidest 
ning andmed avaliku sektori teadlaste täistööaja ekvivalentidest teadusvaldkondade kaupa Eestis. 

 
 
 

 
1 Stirlingi (2007) järgi saab Gini indeksit arvutada järgmiselt: ∑ pi

2
i  kus pi on i kategooriasse kuuluvate elementide osakaal. 

2 Cosine on mugav (mitteparameetriline) dispariteedis oleva kauguse mõõt, mis varieerub vahemikus 0 ja 1. Siiski võib 
kasutada ka teisi erinevusmeetmeid, näiteks eukleidilist kaugust (Leydesdorff jt 2019). 
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3. Uuringu empiiriline analüüs  

3.1. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse indeksite koostamine 
 
Shannoni, Shannoni võrdsusindeksi, Simpsoni, pöörd-Simpsoni ja Herfindahli mitmekesisuse 

indeksite koostamist katsetati mitme andmekogumi peal. Üks neist on Eurostati 2019. aasta andmed 
(viimased kättesaadavad) doktoriõppesse või samaväärsele kõrgharidustasemele õppima asunud 
üliõpilaste arvu põhjal. Nimetatud mitmekesisuse indeksid on arvutatud Eesti jaoks võrdluses Läti, 
Leedu, Soome, Rootsi ja Norraga. Eurostati andmestik, mis hõlmab haridus- ja koolitusvaldkondi, on 
struktureeritud vastavalt rahvusvahelisele hariduse standardklassifikatsioonile (ISCED), milles on 
kokku 11 valdkonda, mis on esitatud tabelis 4.  

 
Tabel 4. Haridus- ja koolitusvaldkonnad vastavalt rahvusvahelisele haridusklassifikatsioonile (ISCED) 

0 Üldised programmid ja kvalifikatsioonid 

1 Haridus 

2 Kunst ja humanitaarteadused 

3 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave 

4 Äri, haldus ja õigus 

5 Loodusteadused, matemaatika ja statistika 

6 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

7 Tehnika, tootmine ja ehitus 

8 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria 

9 Tervishoid ja heaolu 

10 Teenused 

Allikas: Eurostat. 
 

Herfindahli indeks (HI) mõõdab kontsentratsiooni ja mitmekesisust ning seda saab arvutada 
turuosade ruutude summana. Mida suurem on HI, seda väiksem on konkurents ja mitmekesisus turul. 
Vastavalt USA justiitsministeeriumi monopolivastase võitluse osakonna suunistele ühinemiste kohta 
võib Herfindali indeksit tõlgendada järgmiselt:   

• kui HI < 0,01, on tegemist väga konkurentsivõimelise turuga; 

• kui HI = 0,01-0,15, on tegemist kontsentreerumata turuga; 

• kui HI = 0,15-0,25, on tegemist mõõdukalt kontsentreeritud turuga; 

• kui HI > 0,25, on tegemist kõrge kontsentratsiooniga turuga. 
 

 
 
Joonis 9. Herfindahli indeks 2019 (doktoriõppesse sisseastunud üliõpilaste arvu alusel) 
Allikas: Eurostati andmed, autorite koostatud. 
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Herfindahli mitmekesisuse indeksi arvutamise tulemused (vt joonis 9) näitavad, et Eestis, Lätis, 
Leedus ja Soomes on doktoriõppesse registreerunud üliõpilaste hulk kontsentreerumata. Rootsi ja 
Norra doktorantide hulk on mõõduka kontsentratsiooniga, mis tähendab, et on teadusharusid (nagu 
inseneri- ja loodusteadused), millele need riigid omistavad kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide 
koolitamisel selge prioriteedi (doktorantide jaotus teadusharude kaupa on antud andmestiku põhjal 
Eestiga võrreldes vähem proportsionaalne). 

Joonisel 10 on näidatud Herfindahli indeksi dünaamika Eesti doktoriõppe puhul aastatel 
2013–2019. On selge, et tendents on kontsentratsiooni vähenemise suunas, sest HI langes 0,148lt 
2013. aastal 0,142le 2019. aastal, mis tähendab ühtlasi, et doktoriõppe konkurentsivõime on Eestis 
doktorantide arvu põhjal kasvamas. 

 
Joonis 10. Herfindahli indeksi dünaamika Eesti puhul (doktoriõppes õppivate üliõpilaste arvu põhjal) 
Allikas: Eurostati andmed, autorite koostatud. 

 
Shannoni mitmekesisuse indeks mõõdab, kui palju liike on andmekogumis olemas, võttes 

arvesse nende liikide suhtelist populatsiooni suurust (vt Colwell 2009). Arvutada saab ka Shannoni 
ekvivalentsusindeksit. Shannoni võrdsusindeks, mis on lähemal ühele, tähistab täiuslikumat võrdsust. 

 

 
Joonis 11. Shannoni võrdväärsuse indeks aastal 2019 (põhineb doktoriõppesse sisseastunud üliõpilaste 
arvul) 
Allikas: Eurostati andmed, autorite koostatud. 
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Jooniselt 11 on näha, et Soomes on doktorantide jaotumine haridusvaldkondade lõikes 
suhteliselt ühtlane (kõrge). Eesti järgneb Soomele (Shannoni võrdsusindeks on 0,910). Rootsis ja 
Norras on doktorandid erialade lõikes vähem ühtlaselt jaotunud. 

Simpsoni indeks (SI) mõõdab indiviidide liigiti koondumise astet (Simpson 1949). Simpson 
kasutab sageli teisendusi, nii et indeksi väärtus suureneb suurema mitmekesisuse korral – 
pöörd-Simpson (Kelly 2017). 

 
Joonis 12. Pöörd-Simpsoni indeks ja tasasus (E) aastal 2019 (põhineb doktoriõppesse sisseastunud 
üliõpilaste arvul) 
Allikas: Eurostati andmed, autorite koostatud. 

 
Pöörd-Simpsoni indeksi alusel arvutatud tasasus võtab väärtuse nulli ja ühe vahel, kusjuures 

üks tähendab täielikku tasasust. Selle indeksi tulemused on kooskõlas kahe eelneva indeksi 
tulemustega. Soome ja seejärel Eesti on doktoriõppes õppivate üliõpilaste arvu põhjal kõige ühtlasema 
näiduga. Samuti on Eesti puhul tasasus suurim Balti riikide hulgas. 

Mitmekesisuse indeksid on arvutatud mitte ainult doktoriõppesse sisseastunud doktorantide 
arvu, vaid ka OECD statistiliste andmete põhjal õpingud lõpetanud doktorantide arvu alusel aastate ja 
teadusvaldkondade kaupa. OECD statistika lõpetajate kohta hõlmab samu valdkondi, mis on esitatud 
eespool tabelis 4. 

Herfindahli indeks on üldiselt kõrgem, kui arvutada seda doktoriõppe lõpetanute arvu põhjal, 
mis tähendab, et konkurents sellel turul on väiksem kui konkurents sisseastunud doktorantide turul 
(see on nähtav, kui võrrelda jooniseid 10 ja 13). Üldiselt vastab doktorantide arvu põhjal koostatud 
indeksi näit kontsentreerumata turule. Lõpetanud doktorantide turg on mõõdukalt kontsentreeritud 
turg.  

Lõpetanud doktorantide Herfindahli indeks muutub aja jooksul, kuid jääb üldiselt samasse 
vahemikku, mis tähendab seda, et doktorantide nii-öelda turu konkurentsivõimelisus doktorantide 
arvu põhjal on Eestis enam-vähem sama. 
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Joonis 13. Herfindahli indeksi dünaamika Eesti puhul (doktoriõppe lõpetanud erialade kaupa) 
Allikas: OECD Stat andmed, autorite koostatud. 

 
Lõpetamise osas kasvab turukontsentratsioon, mis näitab ebaproportsionaalset lõpetamist 

teadusvaldkondade lõikes (on mõned valdkonnad, näiteks inseneri- ja loodusteadused Rootsis ja 
Norras, kus üliõpilased lõpetavad sagedamini). 

Huvitav on siinkohal märkida, et Eesti näitas kõrgkooli sisseastunud doktorantide arvu põhjal 
vähem kontsentreeritud turgu kui teised Balti riigid Läti ja Leedu (Eesti HI = 0,142, võrdluseks Lätis ja 
Leedus vastavalt 0,143 ja 0,145, vt joonis 8). Lõpetamisandmete põhjal on aga Balti riikide seas kõige 
kõrgem Herfindahli indeks Eestis (0,170), mis tähendab, et turg on kõige vähem konkurentsivõimeline 
(vt joonis 14). 

 

 
Joonis 14. Herfindahli indeks aastal 2019 (doktoriõppe lõpetanud erialade kaupa) 
Allikas: OECD Stat andmed, autorite koostatud. 

 
Shannoni võrdsusindeks käitub sarnaselt Herfindahli indeksiga, kuid tõlgendus on erinev (vt 

joonis 15). Shannoni võrdsusindeks, mis on lähemal ühele, tähistab täiuslikku võrdsust. Seega on 
Soomes lõpetanud doktorantide tasakaalustatus haridusvaldkondade kaupa uuritud riikide seas kõige 
ühtlasem. Rootsis ja Norras on doktorantide jaotumine erialade kaupa kõige ebaühtlasem 
(samasugune oli olukord ka sisseastujate arvu põhjal). Eestis on lõpetajad erialade lõikes veidi 
ebavõrdsemalt jaotunud kui Lätis ja Leedus. 
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Joonis 15. Shannoni võrdväärsuse indeks aastal 2019 (doktoriõppe lõpetanud erialade kaupa) 
Allikas: OECD Stat andmed, autorite koostatud. 
 

Selle indeksi tulemused on kooskõlas kahe teise analüüsitud indeksi – Herfindahli ja Shannoni 
indeksi – tulemustega. Soomes on doktorantide arvu võrdsus kõige suurem, järgneb Leedu (vt joonis 
16). Leedus on ühtlasi suurim doktorantide arvu võrdsus Balti riikides. Eesti näitab Balti riikide seas 
kõige suuremat tasasust programmi sisseastunud doktorantide arvus (vt joonis 12). 

 

 
Joonis 16. Pöörd-Simpsoni indeks ja tasasus (E) aastal 2019 (doktoriõppe lõpetanud erialade kaupa) 
Allikas: OECD Stat andmed, autorite koostatud. 

 
Autorid on arvutanud mitmekesisuse indeksid – Herfindahli, Shannoni võrdsusindeksi ja 

Simpsoni indeksid –, mis põhinevad Eesti teadusvaldkondade mahul (artiklite arv) ja mõjul (viitamiste 
arv). Indeksite arvutamise aluseks olevad andmed on saadud InCitesi andmebaasist ja Vilo (2022) 
andmekogumist. Makroteemad koosnevad kümnest valdkonnast (vt tabel 5). 

Tulemused joonisel 17 näitavad, et Herfindahli indeks esindab kontsentreerimata turgu, kui 
see arvutatakse artiklite arvu alusel valdkondade kaupa (HI = 0,146), ja et tsiteerimisturg on väga 
kontsentreeritud (HI = 0,309), mis tähendab väikest mitmekesisust artiklite tsiteerimisel (mõnda 
konkreetset valdkonda tsiteeritakse sagedamini). Tsiteerimisvaldkondades on selged liidrid – Eesti 
kliinilised ja bioteadused on paremini viidatud (arvestades tabelis 5 esitatud liigitust). 

 
 

0,820
0,826 0,827

0,856

0,740
0,752

0,680

0,700

0,720

0,740

0,760

0,780

0,800

0,820

0,840

0,860

0,880

Eesti Läti Leedu Soome Rootsi Norra

0,535 0,550 0,568

0,621

0,424 0,438

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

Eesti Läti Leedu Soome Rootsi Norra



23 
 

Tabel 5. Teadusvaldkonnad 

1 Terviseteadused 
2 Põllumajandus, keskkond ja ökoloogia 

3 Füüsika 
4 Sotsiaalteadused 

5 Elektrotehnika, elektroonika ja arvutiteadused 
6 Keemia 
7 Maateadused 

8 Kunsti- ja humanitaarteadused 

9 Inseneri- ja materjaliteadus 
10 Matemaatika 

Allikas: InCites, Citation Topics (Macro) (29.06.2021). 

 
Shannoni ja Simpsoni indeksite põhjal on järeldused sarnased – valdkondade jaotus on 

avaldatud artiklite arvu poolest ühtlasem kui teadusvaldkondade mõju poolest. Simpsoni tasasuse 
indeks on viimasel juhul enam kui kaks korda väiksem (E = 0,324) kui avaldatud artiklite arvu puhul 
(E = 0,686). 
 

 
Joonis 17. Eesti teadusvaldkondade maht ja mõjukus InCitesi andmebaasi järgi  
Allikas: Vilo (2022) andmed, autorite koostatud. 

 
Samad indeksid on arvutatud aastatel 2015–2020 avaldatud artiklite ja viitamiste põhjal, kuid 

Frascati klassifikatsiooni järgi, mis hõlmab ainult kuut teadusvaldkonda (loodusteadused, tehnika ja 
tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused ning 
humanitaarteadused ja kunstid).  

Joonisel 18 esitatud tulemused näitavad, et valdkondlik mitmekesisus on erinevate erialade 
lõikes artiklite arvult suurem kui viitamistelt. Kui arvutused põhinevad Frascati klassifikatsioonil, võib 
järeldada, et ebaproportsionaalselt suur osakaal on loodusteadustel, mida viidatakse sagedamini. 
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Joonis 18. Web of Science’il põhinev ülevaade Eesti teadusvaldkondadest (Frascati jaotus) aastatel 
2015–2020, indeksid publikatsioonide ja viitamiste kaupa 
Allikas: Vilo (2022) andmed, autorite koostatud. 
 

ETAgist saadavate toetuste valdkondlik mitmekesisus näib aja jooksul suurenevat, kuna 
Herfindahli indeks väheneb (joonis 19).  

 
Joonis 19. Herfindahli mitmekesisuse indeks, mis põhineb ETAgi toetustel Frascati klassifikatsiooni järgi  
Allikas: Vilo (2022) andmed, autorite koostatud. 

 
Samal ajal suurendab välismaine, lepinguline ja ettevõtetelt saadav rahastamine konkurentsi 

ja mitmekesisust distsipliinide vahel, kuna Herfindahli indeksi väärtus on üldiselt madalam (vt joonis 
20).  
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Joonis 20. Herfindahli mitmekesisuse indeks, mis põhineb ETISe jaotuse “Kõik muud projektid ja grandid 
kokku (välis, tellimus- ja ettevõtete rahastus)” andmetel  
Allikas: Vilo (2022) andmed, autorite koostatud. 
 

Lisaks katsetati 2019. aasta andmete põhjal mitmekesisuse indekseid avaliku sektori teadlaste 
täistööaja ekvivalentide arvu kohta teadusvaldkondade lõikes. Kasutatud andmestik on võetud üle 
Tamm (2022) ja tugineb Eesti Statistikaameti andmetele. Teadusuuringute valdkonnad on liigitatud 
Frascati järgi ja hõlmavad kuut eespool nimetatud valdkonda. Arvutuste tulemused on esitatud tabelis 
6. Herfindahli indeksi väärtuseks saadi 0,199, mis tähendab, et teadlaste turg on mõõduka 
kontsentratsiooniga3. Shannoni võrdsusindeks on peaaegu 1 (0,947), samuti on pöörd-Simpsoni 
indeksil põhinev tasasus üsna kõrge (0,840).  

 
Tabel 6. Eesti teaduse valdkondliku mitmekesisuse indeksite kokkuvõte (2019. aasta andmed) 

Arvutatud vastavalt 

 Doktorantuuris 
või sellega 

võrdväärsel 
tasemel 
õppivad 

üliõpilased 
(Eurostati 
andmed) 

Doktorikraad 
või sellega 

samaväärne 
tase 

valdkonna 
järgi  

(OECD 
andmed) 

Avaliku sektori 
teadlaste 

täistööaja 
ekvivalendid 

teadusvaldkondade 
kaupa  
(Eesti 

Statistikaamet) 

Rahastamine 
(ETIS) 

ETAgi antud 
uurimistoetused, 

Teadusnõukogu 

Kõik ETISe 
aktiivsed 

uurimisprojektid 
(sh. 

välis-, 
lepingulised ja 

ettevõtete 
rahastatud) 

Herfindahli 
indeks 

0,142 0,170 0,199 0,320 0,298 

Shannoni 
indeks 

2,094 1,966 1,696 1,425 1,452 

Shannoni 
võrdväärsuse 
indeks 

0,873 0,820 0,947 0,795 0,810 

Pöörd 
Simpsoni 
indeks 

7,066 5,882 5,037 3,129 3,354 

Tasasus (E) 0,642 0,535 0,840 0,522 0,559 

Allikas: Autorite koostatud. 

 
3 Vastavalt USA justiitsministeeriumi monopolivastase võitluse osakonna suunistele ühinemiste kohta (Kelly 
2017) 
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Horisontaalne võrdlus näiteks Herfindahli indeksite (nagu ka Shannoni ja Simpsoni indeksite) 

tulemuste vahel, mis on arvutatud doktorantide arvu, lõpetanud doktorantide arvu, avaliku sektori 
teadlaste täistööaja ekvivalendi ja rahastamise summa alusel, on keeruline, kuna kasutatud on 
erinevaid klassifikaatoreid. Eurostat ja OECD koguvad andmeid vastavalt rahvusvahelisele hariduse 
standardklassifikatsioonile (ISCED), mis hõlmab üksteist valdkonda. Eesti Statistikaamet klassifitseerib 
avaliku sektori täistööajaga teadlasi Frascati järgi, mis hõlmab kuut valdkonda. ETISes kättesaadavad 
rahastamisandmed on samuti jaotatud Frascati klassifikatsiooni järgi. Seetõttu on tabeli 6 teise ja 
kolmanda veeru tulemused võrreldavad. Rahastamise alusel arvutatud mitmekesisuse indeksid on 
omavahel samuti võrreldavad. 

 
Tabel 7. Eesti teaduse valdkondliku mitmekesisuse indeksite kokkuvõte  

Arvutatud vastavalt 

 Artiklite arv Viitamiste arv 

 InCitesi andmebaas 

(makroteemad)4 

Web of Science 
(Frascati 

klassifikatsioon)5 

InCitesi 
andmebaas 

(makroteemad) 

Web of Science 
(Frascati 

klassifikatsioon) 

Herfindahli 
indeks 

0,146 0,239 0,309 0,330 

Shannoni indeks 2,068 1,585 1,584 1,341 

Shannoni 
võrdväärsuse 
indeks 

0,898 0,884 0,688 0,748 

Pöörd Simpsoni 
indeks 

6,863 4,177 3,238 3,030 

Tasasus (E) 0,686 0,696 0,324 0,505 

Allikas: Autorite koostatud. 
 

Tabelis 7 jätkub erinevate muutujate põhjal mitmekesisuse indeksite arvutamise tulemuste 
kokkuvõtmine. Kui tabelis 6 on mitmekesisuse indeksid arvutatud 2019. aasta andmete põhjal, siis 
tabelis 7 tuginevad mitmekesisuse indeksid perioodi andmetele. Tulemuste võrdlemine on võimalik 
ainult sama klassifikatsiooni alusel arvutatud mitmekesisuse indeksite puhul, kuna InCitesi 
makroteemad hõlmavad kümmet valdkonda, samas kui Frascati keskendub ainult kuuele. 

Tabelis 8 on esitatud kokkuvõte kõigist käesolevas uuringus arvutatud mitmekesisuse 
indeksitest, analüüsiks kasutatud andmetest, kaasatud andmebaasidest ning kolme katsetusena 
koostatud indeksi eelistest ja puudustest. 

 
4 InCites, Citation Topics (Macro) (29.06.2021). 
5 InCites, Web of Science (Frascati klassifikatsioon) aastateks 2015–2020. 
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Tabel 8. Indeksitepõhine lähenemine teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks Eestis  
Mitmekesisuse 

indeks 
Mitmekesisuse indeksid, mis on arvutatud 

uuringu käigus Eesti ja võrdlusriikide 
andmetel 

Peamine andmeallikas Indeksi eelised Indeksi puudused 

Shannoni 
võrdväärsuse 
indeks 

- doktoriõppes osalevate üliõpilaste 
arv 

- doktorikraadiga lõpetanute arv 
erialade lõikes 

- teadusvaldkondade maht (artiklite 
arv) ja mõju (viitamiste arv) Eestis 
InCites andmebaasi ja Frascati 
klassifikatsiooni järgi 

- ETAgist ja välis-, lepingulistest ja 
korporatiivsetest vahenditest 
saadud grantide suurus 

- avaliku sektori teadlaste täistööaja 
ekvivalendid teadusvaldkondade 
kaupa Eestis  

- Eurostat  
 

- OECD 
 

- InCites, Web of 
Science 
 
 

- ETIS 
 
 

- Eesti Statistikaamet 

- Väga laialdaselt 
kasutatav 

- Lihtne arvutada 
- Kasutatakse 

pikaajalistes 
uuringutes 
(Whittaker 1972; 
Dong-June ja Ji Hong 
2011). 

- Kasulik kahe või kolme 
domineeriva liigiga kogukonna 
jaoks.  

- Tundlik valimi suuruse suhtes 
(Magurran 2004; Barrantes ja 
Sandoval 2009; Dong-June ja Ji 
Hong 2011).  

Pöörd-Simpson 
indeks ja 
tasasus (E)  

- doktoriõppes osalevate üliõpilaste 
arv 

- doktorikraadiga lõpetanute arv 
erialade lõikes 

- teadusvaldkondade maht (artiklite 
arv) ja mõju (viitamiste arv) Eestis 
vastavalt InCites andmebaasile ja 
Frascati klassifikatsioonile 

- ETAgist ja välis-, lepingulistest ja 
korporatiivsetest vahenditest 
saadud grantide suurus 

- avaliku sektori teadlaste täistööaja 
ekvivalendid teadusvaldkondade 
kaupa Eestis  

- Eurostat  
 

- OECD 
 

- InCites, Web of 
Science 
 

- ETIS 
 
 

- Eesti Statistikaamet 

- Kasutatakse 
laialdaselt eri 
erialadel  

- Lihtne arvutada 
- Annab hea hinnangu 

mitmekesisuse 
kohta suhteliselt 
väikese valimi puhul 
(Magurran 2004; 
Dong-June ja Ji Hong 
2011).  

- Liiga tugevalt mõjutab 
kogukonna kahe-kolme kõige 
arvukama liigi arvukus. See 
annab suhteliselt vähe kaalu 
haruldastele liikidele ja rohkem 
kaalu tavalistele liikidele.   

- Tundlik valimi suuruse suhtes 
(Barrantes ja Sandoval 2009; 
Dong-June ja Ji Hong 2011). 
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Mitmekesisuse 
indeks 

Mitmekesisuse indeksid, mis on arvutatud 
uuringu käigus Eesti ja võrdlusriikide 

andmetel 

Peamine andmeallikas Indeksi eelised Indeksi puudused 

Herfindhali 
mitmekesisuse 
indeks (HI), 
Herfindahl-
Hirschmani 
indeks (HHI) 

- doktoriõppes osalevate üliõpilaste 
arv 

- doktorikraadiga lõpetanute arv 
erialade lõikes 

- teadusvaldkondade maht (artiklite 
arv) ja mõju (viitamiste arv) Eestis 
vastavalt InCites andmebaasile ja 
Frascati klassifikatsioonile 

- ETAgist ja välis-, lepingulistest ja 
korporatiivsetest vahenditest 
saadud grantide suurus 

- avaliku sektori teadlaste täistööaja 
ekvivalendid teadusvaldkondade 
kaupa Eestis  

- Eurostat  
 

- OECD 
 

- InCites, Web of 
Science 
 
 

- ETIS 
 

- Eesti Statistikaamet 

- Reageerib väga hästi 
turuosade 
assümmeetriale 
(Calkins 1983). 

- Arvutuste lihtsus 

- Vajadus kaasata kõigi turul 
tegutsevate ettevõtete turuosad 
(Song jt 2013). 

Allikas: Autorite koostatud. 
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3.2. Intervjuude läbiviimise metodoloogia ja tulemused 
 
Intervjuud võimaldavad koguda detailset infot sihtrühmade arvamuste kohta ja saada 

dokumendianalüüsiga kombineeritult põhjalik ülevaade uuritavast teemast. Intervjuude eesmärk oli 
teada saada teadlaste (sh välisteadlased) ja administratiivsete ametikohtade esindajate arvamusi 
teaduse valdkondliku mitmekesisuse defineerimise, selle komponentide ja mõõtmise kohta. 
Intervjuude sihtrühmad valiti eesmärgiga saada võimalikult terviklik ülevaade, mistõttu kaasati 
intervjuudesse erinevast soost ja erinevate teadusasutuste esindajaid.    

Poolstruktureeritud intervjuud (vt intervjuu kava lisas 8) viidi läbi kuue teadusvaldkonna 
teadlastega, ETAgi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega ja kahe välisteadlasega, kes on 
evalveerinud Eesti teadussüsteemi ja seeläbi süsteemi eripäradega kursis. Intervjuud viidi läbi 
virtuaalselt individuaalintervjuudena. Kokku viidi läbi 26 individuaalintervjuud perioodil märts–mai 
2022. Eesti Kunstiakadeemia esindajatega räägiti nii tehnika ja tehnoloogia kui ka humanitaarteaduste 
ja kunstide valdkonnas, mistõttu on seda intervjuud kajastatud mõlema valdkonna all. 
Intervjueeritavatele saadeti eelnevalt intervjuu kava.  

Intervjuud viidi läbi järgmiste sihtrühmadega:  

• teadlased:  
- loodusteaduste valdkond: 4 intervjuud (2 naist ja 2 meest; esindatud asutused: Tartu 

Ülikool, Tallinna Ülikool, TalTech, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut (KBFI)); 
- tehnika ja tehnoloogia: 3 intervjuud (2 naist ja 2 meest; esindatud asutused: Tartu 

Ülikool, TalTech, Eesti Kunstiakadeemia);  
- arsti- ja terviseteadused: 3 intervjuud (2 naist ja 2 meest; esindatud asutused: Tartu 

Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tervise Arengu Instituut);  
- põllumajandusteadused ja veterinaaria: 2 intervjuud (2 naist; esindatud asutused: 

Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut);  
- sotsiaalteadused: 4 intervjuud (3 meest ja 1 naine; esindatud asutused: Tartu 

Ülikool, Tallinna Ülikool, Estonian Business School);  
- humanitaarteadused ja kunstid: 3 intervjuud (3 meest ja 1 naine; Tartu Ülikool, 

Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia);  

• välisteadlased,  

• administratiivsete ametikohtade esindajad:  
- Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerid (praegune ja endine),  
- ETAgi endine ja praegune juhatuse esimees, RITA programmi juht, nõunik ja 

uurimistoetuste osakonna juhataja.  
 
Teaduse (valdkondliku) mitmekesisuse defineerimine  
 

Teadus on muutunud mitmekesiseks tulenevalt praktilistest vajadustest struktureerida 
maailma, mida on soov teaduse abil tundma õppida, õpitut edasi anda ja kirjeldada. Mida 
keerulisemaks ja mitmekesisemaks muutub maailm, seda keerulisemaks muutub ka teaduse 
mitmekesisus, leiavad intervjueeritavad. Uute teadmiste otsingu taustal tekivad uued kultuurivormid 
ja uued uurimismeetodid, rikastades seeläbi kogu teadusloome ampluaad kuni lõpptulemuseni. 
Intervjueeritavad on arvamusel, et mitmekesisuse kaardistamine on vajalik, sest selle raames tulevad 
välja aspektid, millele ehk siiani mõeldud ei olegi.  

Maailmast arusaamise lihtsustamise ja tõlgendamise eesmärgil, on ajalooliselt vastavalt 
vajadusele kujunenud teaduse tinglik valdkondadeks jagunemine. Mitmekesisus väljendub erinevates 
teadusvaldkondades ja erialades, aga ka teaduse valdkondlikus tasakaalustatuses. Teaduse 
mitmekesisus ja valdkondlik mitmekesisus on omavahel väga selgelt seotud.  

Ühest küljest on oluline teaduse tegemine, kuid teine asi on see, mis teadusest pärast saab. 
Teadus on valdkondlikult mitmekesine, kui optimaalselt on kaetud kõik suunad, nt kõrgharidusõpe, 
olulisemad majandusvaldkonnad, kultuurivaldkonnad ja üldiselt valdkonnad, mis Eestis teaduse 
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panust võiksid vajada ja tagada seeläbi ühiskonna kestliku toimimise. Sellise hinnangu andsid nii 
administratiivsete ametikohtade esindajad kui teadlased.  

„Teaduse valdkondlik mitmekesisus, mis tagab ühiskonna toimimiseks vajaliku teadmusbaasi 

(knowledge base). Väga hea teadmus on väga hea nõuandja. Riigi eduka arengu aluseks on heal 

analüütilisel infol toetuvad teaduslikult põhjendatud juhtimisotsused.“  

– sotsiaalteaduste valdkonna esindaja – 

Viimastel aastatel on palju argumenteeritud teatud teadussuundade hääbumisest, mille 
tulemusena jäävad alles üksikud teadusvaldkonnad, mis osade intervjueeritavate hinnangul ei ole 
optimaalne. Teised jällegi arutlevad, kas Eesti riigi väiksuses on ikka kõikide väiksemate valdkondade 
olemasolu vajalik. Intervjueeritavad rõhutasid mitmekesisuse eesmärgi olulisust, peamiselt 
teaduspoliitilise probleemi lahendamiseks, ja olukorra monitoorimist. Kui olemasolev teaduse 
valdkondliku mitmekesisuse olukord on halb, siis on oluline teada, milliste parameetrite järgi hinnata, 
missugune olukord on hea ja kuidas hakata arengut suunama, et olukord paraneks. Enne defineerida, 
püüda leida parameetrid ja siis vaadata, mis suunas on mõistlik liikuda.  

On mitmeid klassifikaatoreid, mille alusel teadust liigendatakse – Frascati, CERCS, ETIS. 
Teaduse temaatilise klassifitseerimise osas esines erinevaid arvamusi. Ühest küljest leiti, et 
valdkondlikkuse hindamiseks sobib ükskõik milline klassifikaator, mille andmeid saab lihtsalt kasutada. 
Teisalt oldi arvamusel, et teaduse valdkondlik jaotus ei täida oma eesmärke või on üldine jaotus liiga 
jäik ja/või lai. Oluline on täpselt määratleda klassifikaatorite kasutamise eesmärk: kui on vaja saada 
teadusest üldpilti, et riigi tasandil otsuseid vastu võtta, siis on sobilik kasutada Frascati kuuest jaotust, 
kuid klassifikaatorite järgi ei tohiks hakata näiteks rahastamisotsuseid langetama. Siinkohal esitati ka 
teiste riikide näiteid – nt. Islandil ei ole teaduse valdkondlikke proportsioone määratud, kõiki 
teadusgrantide taotlejaid vaadeldakse koos ja hinnatakse kvaliteedi alusel. Norras jagatakse 
teadusraha ühiskondlike väljakutsete/suurte probleemikihtide kaupa. Vastupidiselt, suurtes riikides 
näiteks Suurbritannias on ajaloolisel põhjusel teaduse valdkondlikud proportsioonid paika pandud, igal 
teadusvaldkonnal on oma teadusagentuur ja riigi poolt määratud rahastus ning iga agentuur otsustab 
enda teadusraha jaotamise, vastavalt oma kvaliteedi proportsioonidele.  

Teadus peab olema kõrghariduse aluseks ja kõrghariduses on küsimus, kui palju mitmekesisust 
on vaja lubada. Kui mitmekesisus on väga lai, siis võime jõuda väga mitmekesise, kuid väga nõrga 
tasemega hariduseni. Intervjuudes läheneti kõrghariduse ja teaduse vahelistele seostele ka 
vastupidiselt – ülikoolide otsus, mida ja kui palju õpetada kujundab õppejõudude valdkondliku 
profiili/kuuluvuse ja see määrab Eesti teaduse struktuuri. Teaduse valdkondliku jaotuse puhul soovitati 
Eestis sõltuvalt valdkonnast vaadelda kas Frascati teise või kolmanda tasandi jaotust. Lisaks pakuti 
välja, et 15–20 valdkonda on samuti optimaalne jaotus.    

 
„Võtta Eesti teadlaste, teadusasutuste arv ning teadusrahastuse maht ja vaadata, kui lai 

valdkondade ülene jaotus on realistlik, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja tugev.“  

– teadusadministratsiooni esindaja –  

Teaduse mitmekesisuse mõtestamisel lähtusid teadlased erinevatest mitmekesisuse teguritest 
ning pidasid oluliseks ka valdkondlikust vaatest laiemat lähenemist (vt joonis 21). Nii defineeriti 
teaduse mitmekesisust – nii valdkondade üleselt kui ka valdkondlikult – rahastusinstrumentide, 
interdistsiplinaarsuse, koostöö, institutsioonide, rollide ja pädevuste, rakenduslikkuse ning kirjeldava 
esinduslikkuse kaudu. Samuti rõhutati erinevate mitmekesisuse komponentide omavahelise tasakaalu 
olulisust.  

„Teaduse mitmekesisusest rääkida ainult selle baasil, kuidas meil on erinevad valdkonnad kaetud, 
pole õige. See on skolastiline lähenemine. Umbes sama nagu rääkida, mitu inglit mahub aasa peale.“ 

– loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja – 
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Seega näitab teadustöötajate hinnangul teaduse mitmekesisust ka see, kui erinevaid 
rahastusmeetmeid teadlased kasutavad, kuivõrd laialdaselt katavad uurimisgrupid erinevad 
teadusmaastikul olulisi rolle, pädevusi ja kohustusi (õpetamine, teadustegevus, arendustegevus, 
ühiskonna teenimine) ja kui mitmekesised on uurimisgrupid soolise, rahvusliku, ealise jm tunnuste 
lõikes. Homogeensus nimetatud tegurites väljendub teadlaste hinnangul ka mitmekesisuse 
vähenemises – näiteks sõltuvus ühetaolistest rahastusinstrumentidest ei toeta uuenduslikkust, 
ühekülgsed rollid uurimisgruppides ei võimalda suhestuda teadusmaailma erinevate tegevustega ning 
kirjeldava esindatuse puudumine võib pärssida nii mitmekesiste uurimisteemade kui ka lahenduste 
esile kerkimist. Rahvuslik, sooline ja ealine mitmekesisus on eriti oluline ingliskeelses ühiskonnaruumis, 
seda rõhutasid intervjueeritud välisteadlased.   

Rahastusmeetmete puhul on esmalt oluline kaardistada olemasolevaid rahastusmeetmeid, 
nende mahtu, seda, kas need on suunatud erinevatele sihtgruppidele, kas on erisusi alus- ja 
rakendusuuringute osas, jne. Rahastusmeetmed peaksid olema selge sõnumi ja eesmärgiga ning üks 
rahastusmeede ei tohiks täita mitut eesmärki. Teadust tehakse erineval eesmärgil ja erinevat tüüpi. 
Alus- ja rakendusuuringute rahastamine võiks toimuda tehnoloogia valmidusastmete alusel – 
alusteaduste rahastus tuleb ETAgist ja Euroopa Komisjonilt, kelle ülesanne ongi rahastada alusteadusi 
ja otsingulisi uurimusi. Mida rohkem liikuda rakenduslike aspektide suunas, seda enam kasvab 
valdkondlike ministeeriumide, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse jne osatähtsus. Arenguruumi on 
ministeeriumide teadus- ja arendusprogrammides. Iga ministeeriumi juures võiks olla konkreetsete 
(uurimis)küsimuste lahendamiseks suunatud rakendusliku iseloomuga teadus- ja arendusprogrammid. 
Struktuurifondid on suunatud nutika spetsialiseerumise valdkondadele. Selle võrra peaks Eesti riik 
suunama rohkem vahendeid nendest valdkondadest välja jäävatele valdkondadele. Mitmekesisem 
rahastus kindlustab mitmekesisema teaduse nii valdkondlikus kui ka tehnoloogia valmiduse mõttes.   

Ilma valdkondade paljususeta ei saa tekkida uusi ideid, mistõttu keskendusid nii teadlased kui 
ka teadustöötajad valdkondliku mitmekesisuse ühe dimensioonina interdistsiplinaarsusele. Maailm, 
mida teadus püüab tõlgendada, on olemuslikult ühesugune ja sellel on nii sotsiaalne kui ka füüsiline 
komponent, mis on mõlemad olulised. Valdkondade paljusus on interdistsiplinaarsele lähenemisele 
aluseks, pakkudes mitmekülgseid lahendusi ühiskondlikele probleemidele.     

Mitmekesisust Eesti teaduse ja teadustöö vajaduste kontekstis käsitlesid intervjueeritavad 
erialase ja ühiskondlikult olulise ekspertiisi olemasolu kaudu. Ühiskondlikult olulise määratlemisel 
rõhutati valdkondlikku vajaduspõhisust – teisisõnu, uuritavad pidasid Eesti teaduse kontekstis oluliseks 
nn riigispetsiifiliste valdkondade esindatust (nt eesti keele ja kultuuri, ökosüsteemi uurimine).  

 
„Mitmekesisus selles kontekstis tähendab, et alates teatavast suurusest – näiteks riigist – peaks 

olema rahva seas eksperte kõigil aladel, millest teadus täna kõneleb. “ 

– loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja – 

Riigispetsiifiliste valdkondade esindatuse kõrval pidasid akadeemilised töötajad oluliseks ka 
n-ö klassikaliste erialade ja valdkondade esindatust ehk erialad, mida katavad pika ajalooga ning 
esinduslikud maailma ülikoolid, peaksid riigi suurust arvestades olema esindatud ka Eesti (mitte ühe 
teadusasutuse) kontekstis. Sellist valdkondlikku katvust peeti oluliseks, kuna seeläbi on võimalik 
suurendada Eesti teadusmaastiku valmisolekut ühiskondlike väljakutsete lahendamiseks (nt 
koroonapandeemia olukorrale reageerimiseks) ning vähendada sõltuvust teiste riikide spetsialistidele 
toetumisest.  

Valdkonna ja erialaspetsiifilise mitmekesisuse dimensioonina rõhutasid teadlased 
rakendusliku ning baasteadusliku teadustegevuse osakaalu. Osadel erialadel (iseäranis arsti- ning 
sotsiaalteadustes, teadusarendusasutustes) eristuvad tugevalt alusteadustele keskenduvad teadlased 
ning rakenduslikke väljundeid loovad teadlased (nt praktiseerivad arstid, insenerid, biotehnoloogid, 
ettevõtlusõppe spetsialistid) ning väljundite erinevuse tõttu ei tee „praktikud“ tihtipeale koostööd 
„teoreetikutega“. Sellistes valdkondades peeti aga rakendus- ning baasteaduste sünteesi erialaseks 
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ideaaliks, mis võimaldab panustada otseselt nii ühiskonda kui ka teadusesse. Teadustegevuse 
koondumine ühes-teises suunas vähendab hinnanguliselt teaduse „väljundipõhist“ mitmekesisust. 

 
„Näiteks uurisime üht /…/ haigust, mida on vähestel inimestel. Meie vaade oli projektiga edasi 

liikuda, tulemusi avaldada, avalikkusele ja patsientidele öelda, millega on tegemist, kuid teoreetilise 
teadlase soov oli oodata veel paar aastat, et „äkki tuleb mõju juhtum juurde“. Aga selle peale ta ei 

mõtle, et on päris inimesed, kes ootavad lahendust. Mitmekesine teadus peaks arvestama nii inimest 
kui ka teadust, aga praegusel juhul on üks või teine. Klinitsist prioritiseerib patsienti, baasteadlane 

publikatsioone.“ 

– meditsiinivaldkonna esindaja – 

Lisaks baasteadusliku ja rakendusliku teadustegevuse koostööle pidasid teadlased, aga ka 
akadeemilised töötajad oluliseks mitmekesisuse dimensiooniks üldist koostööd. Kuigi praktikas on 
toimivat koostööd keeruline saavutada, peetakse vajalikuks nii valdkondade vahelist kui 
valdkonnasisest koostööd, aga ka ülikoolide vahelist koostööd, nt luues ülikoolide üleseid professuure 
ja koostööd erasektoriga.   

Kui eelnimetatud komponentide kaudu defineerisid teadlased mitmekesisust, siis nende 
kujundamisel pidasid akadeemilised töötajad keskseks institutsioonilisi tegureid, sealjuures 
esmajoones juhtimist. Juhtimise all pidasid vastajad silmas nii teaduse temaatilist/sisulist juhtimist kui 
ka juhtimisotsuseid töögruppide tasandil. Eri valdkondade esindajad rõhutasid, et teaduse 
teemastamine ehk selgepiiriliste teadusteemade uurimisvajaduse kujundamine (nt 
rahastusinstrumentide kaudu) vähendab mitmekesisust. 

 
„Teemastatud teadus jääb alati maha maailma arengust, see on poole põlvkonna jagu maas. Vabal 

turul tekkinud ideed teadusena on väga hea vahend mitmekesisuse saavutamiseks.“ 

– loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja – 

Teadusliidrite rolli ning töökeskkonda ja huvisuundi, mida juhid kujundavad, pidasid 
intervjueeritud samuti keskseks mitmekesisuse (või selle puudumise) olukorra selgitamisel. Siinjuures 
toodi ka välja, et näiteks valdkonna ning selle alla kuuluvate erialade „suurus“ võib juhtide otsuseid 
võimendada, seda mitmekesisuse kontekstis nii negatiivses kui ka positiivses võtmes. Erinevad 
kogemused näitavad, kuivõrd palju sõltub mitmekesise teadusmaastiku loomine juhi eesmärkidest ja 
omadustest. 

„Hiigelinstituutides, kuhu on kokku pandud suuremad ja väiksemad erialad, hakkab alati 
domineerima mingi eriala sõpruskond, mis tihti on suurema eriala oma. Kui sa tahad tööd, siis 

juhtkonna ümber on sõpruskond ja sedasi toimub ka vahendite ja ressursside jagamine. Uus juht on 
tihti tegelikult ringkaitsest tulev uus inimene. Need inimesed, kes täiesti midagi uut tahavad teha, ei 

saa juhtidena löögile. See on status quo, mis juhib suuremaid instituute ja – isegi kui see pole teadlik – 
erialade mitmekesisus väheneb. Suureks paisub juhtgrupi eriala.“ 

– humanitaarteaduste valdkonna esindaja – 

 

„Meil on üsna suur valdkond, ITst rohelise bioloogiani. Neid seoskohti võib olla keeruline näha, kuid 
samas valdkonna sees – aga ka valdkonnaüleselt – teiste erialade teadlastega teeme tihedat 

koostööd. See sõltub inimestest ja juhtidest. Kui on tugevad juhid, kes toetavad keskkonna 
kujunemist, siis leiavad inimesed võimalusi ka innovaatilisteks koostöödeks.“ 

– loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja – 
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Illustreerimaks seda, millised märksõnad teaduse valdkondlikust mitmekesisusest vesteldes 

intervjuudes enam esile kerkisid, on koostatud märksõnapilv (joonis 21). Olulisemate teguritena 

joonistuvad välja eelkõige rahastus ja koostöö, samas kui näiteks hoiakuid mainiti mitmekesisuse 

tegurina intervjuudes märksa vähem. 

 
Joonis 21. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse tegurid individuaalintervjuude põhjal 
 

 

Teaduse (valdkondliku) mitmekesisuse mõõtmine 

 

Sarnaselt mõiste defineerimisega on oluline määratleda, mida tahetakse teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse mõõtmisega saavutada ja kuhu tahetakse jõuda. Kas eesmärgiks on detailne 
valdkondlik jaotus (tekib küsimus, kui detailne jaotus on optimaalne) või on eesmärgiks mitmekesisuse 
seire ning teadus reguleerib ise enda kujunemist ja suunda. Seire ja teadusvaldkonna ellujäämise 
hinnang on vaja eraldada, andmete kogumine ei tohi anda signaali, et valdkonda hakatakse sulgema.  

Kui eesmärgiks on teaduse mitmekesisuse seire, tehti ettepanek asetada konteksti, milline on 
Eesti seis võrreldes teiste väikeste rahvusriikidega. Leiti, et suurte riikidega pole võrdlus asjakohane. 
Oluline on meeles pidada, et uurimisprobleemide asetused on riikides erinevad. Vaja on teha kindlaks, 
milliseid (uurimis)probleeme peaks Eesti teadus lahendama. Probleem esineb, kui ühe valdkonna 
osakaal riigi teadusest on väga madal, näiteks viis protsenti kogu riigi teadusest ehk valdkonna seis on 
alakriitiline või vastupidiselt kui üks valdkond moodustab kaks kolmandikku riigi teadusest, siis on ehk 
põhjust sekkuda. Sellest lähtuvalt võiks paika panna kriitilised teaduse valdkondliku mitmekesisuse 
seire piirid või vahemikud. 

Teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmine on kompleksne probleem, mis vajab ka 
mitmekülgset hindamismudelit. Mõõdik peaks suunama mõtlema, mis on siin olulised aspektid ja mitte 
olema lihtsasti manipuleeritav. Sama mõõdiku alusel on erinevaid valdkondi keeruline mõõta või 
võrrelda, sest mõõdikut hakkavad mõjutama valdkonnaspetsiifilised tegurid. Siiski võiksid olla 
arusaamad sellest, mida mõõdik peaks mõõtma, valdkondades sarnased.  

Kõige enam rõhutasid intervjueeritavad nende näitajate kasutamist, mille kohta on võimalikult 
lihtne andmeid koguda ja mõõta. Teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks sobivad teaduse 
mõõdikud, millele on lisatud valdkondlik mõõde.  
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„Üldise teaduse mitmekesisuse mõõtmine ja valdkondliku teaduse mitmekesisuse mõõtmise loogika 

on sama. 

Kui rääkida mitmekesisuse hindamismudeli väljatöötamisest, siis on oluline teha selline mudel, mis 

suudaks vaadata ka valdkonna sisse. Üldisi teaduse mitmekesisuse kriteeriume kohaldada ka 

valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks.“ 

– humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindaja – 

Intervjuude käigus esitatud näited kvantitatiivsetest mõõdikutest/näitajatest, mida võiks 
teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmisel kasutada:  

• tööjõu jaotus taandatuna täistöökohtade arvule erinevate valdkondade lõikes, 

• doktorantide arv/lõpetavate doktorantide arv valdkondade lõikes,  

• doktorikraadiga teadlaste juurdekasv valdkondade lõikes,  

• projektide valdkondlik jaotus,  

• täiskohaga töötajad ettevõtluses ja avalikus sektoris,  

• rahastuse valdkondlik jaotus,  

• koostöö mõõde – ühispublikatsioonid, avaliku ja erasektori koostöölepingud.   

Mõõtmise osas leidsid peamiselt administratiivsete ametikohtade esindajad, et oluline oleks 
kombineerida nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid näitajaid. Ainult numbriliste näitajate põhjal on 
keeruline hinnata, peab olema rohkem mõju- ja enesehinnangut. Teaduse väljundid ei ole ainult 
kirjalikud publikatsioonid, vaid ka looming ja loomeväärtus (non-traditional research outputs), mida 
pole võimalik kvantitatiivselt mõõta/piiritleda.  

Ühe võimaliku mõjuhindamise näitena esitasid humanitaarteaduste esindajad näite 
Austraaliast, kus rahvusvaheline konsortsium annab teadustööle tagasisidet, et võimendada idee 
originaalsust ja piiritleda unikaalset panust (unique contribution).   

„Ei ole teadusvaldkonna põhine hindamine, vaid erinevate valdkondade esindajatest konsortsium, mis 

hindab loovuurimust.“ 

– humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindajad – 

Teadlased kui ka administratiivsete ametikohtade esindajad on arvamusel, et oluline on 
arvestada teadusmaastiku mitmekesisuse, sealjuures eriala eripärasid arvestava mitmekesisuse 
mõõtmisel nii kvantitatiivseid näitajaid kui ka mõjuhinnanguid, aga ka enesehinnangut. Kõige olulisem 
mõjuhinnang on intervjueeritavate meelest kasulikkus ühiskonnale ja tulemi rakendatavus, kuid 
oluliseks peeti ka loodud väljundi unikaalsust, populariseerimist ja panust majanduse mitmekesisusse.  
Üks olulisemaid teaduse kriteeriumeid on tulemi rakendatavus mõistliku aja jooksul – inimestel ja 
rahastajatel on soov käega katsutava tulemi järele. Kasulikkus ühiskonnale väljendub teaduse 
järelkasvu koolitamises, ühiskondlike probleemide jaoks lahenduste leidmises ja ühiskonna juhtimises 
(poliitikakujundamises). Loovuurimusliku lähenemise puhul on oluline hinnata väljundi tähendust või 
panust valdkonda ja/või mõtte, protsessi, tulemuse originaalsust.   

Teaduse mitmekesisuse mõõtmise kontekstis arutlesid teadlased paljuski bibliomeetriliste 
näitajate kasutamise üle. Siinkohal esines erinevaid arvamusi. Bibliomeetriliste näitajate kasutamise 
kasuks räägib asjaolu, et informatsiooni selliste näitajate kohta on lihtne koguda, talletada ning 
võrrelda. Teisalt leiti, et bibliomeetrilised näitajad suudavad katta vaid väikest teaduse mitmekesisuse 
aspekti ja on väheinformatiivsed, seega ainult nende näitajate põhjal on teaduse valdkondlikku 
mitmekesisust keeruline mõõta ja nende kõrval tuleks arvestada ka erialaspetsiifilisi tegureid. 
Valdkonna sees on bibliomeetrilisi näitajaid lihtne mõõta ja jälgida, kuid valdkondade vahel 
valdkondade erisustest lähtuvalt võiks neid pigem mitte kasutada. Leiti, et rahvusteadusi ja 
rakendusteadusi ei saa bibliomeetriliste näitajate kaudu mõõta, aga fundamentaalteadused 
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(loodusteadused, meditsiin) vajavad kindlasti selliseid mõõdikuid, olgu selleks siis H-indeks või viimase 
kümne aasta tsiteeringute arv. Erinevalt rahvusteadustest või mõningatest rakendusuuringutest 
vajavad fundamentaalteadused üldisemat hinnangut. 

Intervjuudes rõhutasid teadustöötajad, et bibliomeetrilisi näitajaid ei tohi üle- ega 
alatähtsustada. Mõnel erialal võib teadustegevuse väljundina ilmuda näiteks vähem publikatsioone 
ning tsiteeritavus on teema spetsiifilisuse tõttu objektiivsetel põhjustel madal (nt uurimisvaldkond on 
seotud väikekeelte ja -kultuuride, harva esinevate haiguste uurimisega jne), teistel võib suurte 
uurimisrühmade toel aga publikatsioonide-tsiteeritavuse osakaal olla väga suur (nt geneetika ja 
molekulaarteadused). Seega rõhutati, et bibliomeetrilisi näitajaid rakendades ei tohiks võrdlusi teha 
valdkondade üleselt, vaid valdkondlikul või kitsamal tasandil (nt erialati). Bibliomeetriliste näitajate 
kasutamisest loobumist ei pidanud teadlased siiski tarvilikuks, kuna sellistel näitajatel on roll 
tippteaduse mitmekesisuse mõõtmisel. Bibliomeetriliste näitajate piiratus seisneb aga asjaolus, et see 
võimaldab hinnata tippteaduse mitmekesisust, kuid mitte teaduse mitmekesisust üldiselt. 
Intervjuudes pakkusid teadlased erinevaid viise, kuidas bibliomeetrilisi näitajaid mõõtmiseks 
kohandada. Näiteks soovitati erinevaid bibliomeetrilisi indikaatoreid normeerida, et saada täpsem 
ülevaade mitmekesisusest, st vaadata näitajaid erineva ajaperioodi ja mõjukuse arvutusloogika lõikes. 
Ühe võimaliku lahendusena soovitati ka kasutada võrdlusülikoole, kellel on sarnane kontekst ja 
sarnased aspektid.  

„Üks esmaseid mõõtmisviise peaks olema Eestist tulevate artiklite mõjukus tsiteeringute arvelt 
teadusvaldkondade lõikes. Praegu on kaks head süsteemi: Web of Science’i kümne aasta aken ja 
Scopuse „kogu elu“ ning viimase aasta indikaator. /…/ Kui vaadata erineva suurendusklaasiga – 

kümme aastat, üks aasta, kogu elu –, siis pilt on väga erinev. Kui rääkida tippteaduse 
mitmekesisusest, peaks kõike vaatama. Web of Science’i kümne aasta aken võimendab üksikute 
teadusvaldkondade sooritust ja kui publitseerid mitmes valdkonnas, pole lootust sinna pääseda – 
võidavad need, kes on kogu elu ühes valdkonnas avaldanud. Scopuses on valdkondi rohkem ja kui 
vaatame, kuidas tipud katavad valdkondi, siis taoline jagamine ja nende positsiooni arvestamine 

autorikollektiivis annab adekvaatsema pildi.“ 

– loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindaja – 
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3.3. Fookusgruppide arutelu metoodika ja tulemused 

 
Fookusgrupi arutelu sisaldab vaatluse ja individuaalsete intervjuude elemente (Colucci 2007). 

Fookusgrupi läbiviimise eesmärk on kontrollida teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlusi ja 
arutada teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks Eestis välja pakutud mitmekesisuse 
indeksite eeliseid ja puudusi. Kruegeri (1998) metoodikat järgides on eelistatud kuus kuni kaheksa 
inimest ühe fookusgrupi kohta. Käesoleva uuringu fookusgruppide arutelu temaatiline ülesehitus on 
kirjeldatud joonisel 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 22. Fookusgruppide arutelu metoodika  

 
Individuaalintervjuudest kogutud arvamuste teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõiste 

komponentide kinnitamiseks ning teaduse valdkondliku mitmekesisuse võimalike mõõdikutena 
käsitletavate indeksite eeliste ja puuduste määratlemiseks toimus fookusgrupi vormis arutelu, kus 
osalesid Eesti Teaduste Akadeemia, Rektorite Nõukogu ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia esindajad, 
lisaks nende asutuste kaasatud teadlased ja teised eksperdid. Fookusgrupi arutelu toimus sarnaselt 
individuaalintervjuudega virtuaalselt ja arutelul osales 11 inimest. Teoorias on fookusgrupi eelistatud 
suuruseks 8 inimest, kuid käesoleva uurimisprojekti fookusgrupi arutelul oli oluline saada eri osapoolte 
(kuue teadusvaldkonna esindajad, teadusadministraatorid) strateegilist vaadet, millest tulenevalt oli 
fookusgruppi kaasatud veidi rohkem inimesi. Positiivne oli see, et kõik arutelul osalenud avaldasid 
teema kohta arvamust.  

Fookusgrupi arutelust selgus sarnaselt individuaalintervjuudega, et teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse puhul mängib olulist rolli eesmärk – milleks midagi tehakse ja kuhu tahetakse jõuda. 
Nagu individuaalintervjuudes, nii toodi ka fookusgrupi arutelus välja, et mitmekesisusel on mitmeid 
vaadeldavaid aspekte. Läbivateks teemadeks olid teaduse valdkondliku mitmekesisuse seos 
kõrgharidusega ja teadusaspekti sidumine ühiskonna reaalsete vajadustega. Eesti riik on strateegiliste 
valikute tegemisel huvitava dilemma ees – teadus peab olema mitmekesine, ent ometi on meil 
eelisarendatavad, nutika spetsialiseerumise valdkonnad. Teiste valdkondade puhul riigil praegu hea 

Kirjanduse põhjal teaduse valdkondliku mitmekesisuse defineerimine 
ja mõõtmiseks kohandatavate indeksite valimine. 

Empiiriline analüüs Eesti ja võrdlusriikide andmete põhjal. 
Vahekokkuvõte indeksite rakendatavusest Eesti andmetel. 

Teaduse valdkondlik mitmekesisus ja selle mõõtmine indeksite põhjal 
+ järeldused teadusvaldkondade ekspertidega tehtud intervjuude 

tulemustest. 

Diskussioon fookusgruppidega: täpsustada teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse mõistet ja selgitada selle hindamiseks olemasolevate 

mõõtmisvõimaluste kohandamist Eesti teadussüsteemis/le. 
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plaan puudub – tõsiasi, mida kinnitasid individuaalintervjuudes administratiivsete ametikohtade 
esindajad.  

Teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmise osas tõstatus fookusgrupi arutelus 
mõõdikutena käsitletavate indeksite tundlikkuse teema – multiplikatiivsetel indeksitel on aditiivsetest 
suurem tundlikkus. Oluline on leida mõõdikute süsteem, mis arvestab Eesti riigi vajadusi ja huve ning 
vaadelda mitmekesisust nende valdkondade vahel, mis on õppe- ja majandusvaldkondade jaoks 
kriitilise tähtsusega, sidudes seeläbi teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõiste ja selle mõõtmise.   

Oluliseks küsimuseks teaduse valdkondliku mitmekesisuse mõõtmisel peetakse kindlasti ka 
seda, kui detailselt valdkonnad klassifitseeritakse. Leiti, et Frascati jaotuse tase teadusvaldkondade 
klassifitseerimisel valdkondliku mitmekesisuse mõõtmiseks pole piisav. Soovitustena kõlas, et vajalik 
oleks mõõta mitmekesisust 10–20 valdkonna andmetest lähtudes. 

Lisaks toodi välja lähenemisaluseid teaduse mitmekesisuse mõtestamiseks uurimisobjektist, 
metodoloogiast, institutsionaalsest vaatest ning teadlaskonna ühiskondlikust struktuurist lähtudes. 

 

4. Uuringu tulemused ja soovitused teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse seireks 
 

Käesolev uuring tugines järgmisele mitmekesisuse määratlusele: mitmekesisus koosneb 
kolmest komponendist: valik, tasakaal ja erinevus. Valik tähendab kategooriate arvu, tasakaal on 
elementide arv igas kategoorias ja erinevus iseloomustab seda, kuidas kategooriad üksteisest erinevad. 
(Stirling 2007)  

Tabelis 9 on kokku võetud viis juhtumit, mis võivad esineda mitmekesisuse kolme komponendi 
määratluse alusel ning sõltuvalt väärtustest α ja β Stirlingi (2007) välja pakutud üldises kvantitatiivses 
heuristikas. 
 
Tabel 9. Mitmekesisuse koondindeksi arvutamise võimalused kuni kolme komponendi määratlemisega 

 α β Mitmekesisus Mõõdetavad  komponendid 

Juhtum I 0 0 1 Valik 

Juhtum II 0 1 ∑ dij

i,j (i≠j)

 Erinevus 

Juhtum III 1 0 ∑ pi*pj

i,j (i≠j)

 Valik ja tasakaal 

Juhtum IV 1 1 ∑ pi*pj*dij

i,j (i≠j)

 Valik, tasakaal, erinevus (Rao-
Stirling mitmekesisus) 

Juhtum V 1 1 

(n/N) * ∑ pi
2

i

* ∑ dij/(n*(n-1))

i=n
j=n

i=1
j=1
i≠j

 

Valik, tasakaal, erinevus 
(modifitseeritud Rao-Stirlingi 
mitmekesisus vastavalt Leydesdorff 
jt 2019)   

*Märkus: Juhtumid I–IV on Rao-Stirlingi mitmekesisus; juhtum V on uus mitmekesisuse näitaja nimega DIV. 

Allikas: Stirling (2007); Leydesdorff (2018) ja Leydesdorff jt (2019) põhjal.   
 
Otsus, millist juhtumit järgida, tuleb teha andmete kättesaadavuse põhjal. Kui 

üksikasjalikumad andmekogumid on kättesaadavad rohkem kui ühe veeru ja mitme reaga maatriksina, 
tuleks eelistada IV või V juhtumit, sest need võimaldavad mõõta kõiki kolme mitmekesisuse 
komponenti. Kui olemasolevad andmekogumid on piiratud, siis kohaldatakse juhtumeid I–III. Järgnev 
otsustuspuu (joonis 23) aitab juhtumi valikul. 



38 
 

 
Joonis 23. Otsustuspuu sobiva juhtumi valimiseks mitmekesisuse arvutamiseks 
Allikas: Autorite koostatud. 
 
 

Rao-Stirlingi mitmekesisuse indeksite (III ja IV juhtum) ja Leydesdorffi (2018) ja Leydesdorff jt 
(2019) pakutud uue mitmekesisuse näitaja mõõtmise (DIV) eelised ja puudused on esitatud tabelis 10. 

 
Tabel 10. Rao-Stirlingi mitmekesisuse ja uue DIV-indikaatori võrdlus 

  Eelised Probleemid 

Rao-Stirling 
Juhtum III 

Lihtne arvutada ja tõlgendada  Katab kaks mitmekesisuse komponenti - 
valik ja tasakaal 

  Ei nõua suurt andmekogumit   

  Arvutamine ei nõua erilisi 
programmeerimisoskusi 

  

  Saab kasutada mitmekesisuse muutuste 
jälgimiseks aja jooksul 

  

  Saab kasutada rahvusvaheliseks võrdluseks   

Rao-Stirling  
Juhtum IV 

Hõlmab kõiki kolme mitmekesisuse 
komponenti 

Kolme mõõtme operatsionaliseerimine 
ainult kahe teguri abil: ebavõrdsus ja 
Simpsoni indeks. Süntees kahe mõiste 
mitmekesisuseks vähendab valiku mõju 
mitmekesisusele 

  Saab kasutada mitmekesisuse muutuste 
jälgimiseks aja jooksul 

Vajalik on suurem (üksikasjalik) 
andmekogum 

  Saab kasutada rahvusvaheliseks võrdluseks  Arvutamine nõuab 
programmeerimisoskust 

DIV 
Juhtum V 

Mitmekesisuse kolme elementi saab eraldi 
mõõta 

Vajalik on suurem (üksikasjalik) 
andmekogum 

Kas üksikasjalik andmekogum on 
kättesaadav? 

jah ei 

Juhtum IV/ Juhtum V Juhtum I/ Juhtum II/ Juhtum III 

Kas valikut ja tasakaalu saab 
mõõta eraldi? 

jah 
 

ei 
 

Juhtum V Juhtum IV 

Kas teave kategooriate vahelise 
jaotuse/kauguse kohta on 

kättesaadav? 

jah 
 

ei 
 

Juhtum II Juhtum III 
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  Eelised Probleemid 

  See on monotoonne: mitmekesisus suureneb 
iga kolme komponendi puhul, kui ülejäänud 
kaks komponenti jäävad samaks 

Arvutamine nõuab programmeerimisoskust 

  Gini koefitsiendi lisamine komponendina 
annab tulemuseks olevale mitmekesisuse 
näitajale suurema spetsiifilisuse 

  

  Saab kasutada mitmekesisuse muutuste 
jälgimiseks aja jooksul 

  

  Saab kasutada rahvusvaheliseks võrdluseks   

Allikas: Stirling (2007); Leydesdorff (2018) ja Leydesdorff jt (2019) põhjal. 
   

Üldiselt tuleks mitmekesisuse analüüsimisel eelistada IV ja V juhtumit. Olemasolevate 
andmekogumite piiratuse tõttu on Rao-Stirlingi mitmekesisus siiski arvutatud erijuhtumi jaoks, kui 
α = 1, β = 0 (III juhtum). Simpsoni, Herfindahli-Hirschmani (Herfindahli indeks) ja Shannoni indeksid 
esinevad mitmekesisust kajastavas kirjanduses sagedamini. Muud mitmekesisuse indeksid, näiteks 
Gini-Simpsoni indeks ja Hunter-Gastoni indeks on nende modifikatsioonid.  

Käesoleva uuringu põhjal saab teaduse valdkondlikku mitmekesisust määratleda erialade 
(valdkondade) piisava valikuga (võttes arvesse doktorikraadiga teadlaste jaotust teadusvaldkondades) 
ja tasakaaluga teadusvaldkondade vahel, mis võimaldab interdistsiplinaarset koostööd Eestis ja 
rahvusvaheliselt. 

Tabelis 11 on kokkuvõte uuringu järeldustest ja soovitustest teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse kohta, sealhulgas jätku-uuringuteks. 
 
Tabel 11. Järeldused ja soovitused Eesti teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemiseks ja 
mõõtmiseks 

Alateema Peamised järeldused 
Soovituste kokkuvõte 
teostatud uuringu põhjal 

Jätku-uuringute vajadus 

Teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse 
defineerimine 

Määratlus peaks sisaldama 
mõõdetavaid komponente 
teadusvaldkondade lõikes: 
valik, tasakaal ja erinevus 

Lähtuda vähemalt valiku 
ja tasakaalu 
komponendist Eesti 
teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse 
defineerimiseks 

Uurida 
interdistsiplinaarsust 
seoses mitmekesisusega 
sarnaselt Leydesdorff jt 
(2019) 

Teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse 
mõõtmine 

Praegu võimalik vähemalt 
kolme mitmekesisuse 
indeksiga – Herfindahli 
indeks, Shannoni 
võrdväärsuse indeks ja 
inversne (pöörd-) Simpsoni 
indeks ja tasasus 

Mitmekesisuse 
mõõtmise kohaldamine 
sõltuvalt olemasolevatest 
andmetest 

Uurida seoseid teaduse 
valdkondliku 
mitmekesisuse ja 
uurimisrühmade kriitilise 
suuruse vahel Kenna ja 
Berche põhjal (Kelly 
2017) 

Administratiivne 
tugisüsteem teaduse 
mitmekesisuse 
mõõtmiseks 

Vajalikud muudatused 
ETISes järjepidevaks 
mitmekesisuse mõõtmiseks 

Teadlase 
teadusvaldkonna väli 
ETISes peaks olema 
kohustuslik 

Jätkata uurimist 
rahvusvaheliste 
praktikate arengu osas 
teaduse valdkondliku 
mitmekesisuse 
mõõtmiseks 

Andmete olemasolu 
ja kogumine teaduse 
mitmekesisuse 
monitoorimiseks 

Andmed on killustunud, 
puudub ühtne 
andmekogum, mis sisaldaks 
teavet Eesti teaduse oluliste 
aspektide kohta (nt 
valdkonnasiseselt) 

Analüüsiks on vaja 
paneelandmeid 

Kindlustada andmete 
olemasolu 10–20 
teadusvalkonna 
klassifikatsioonis teaduse 
mitmekesisuse 
mõõtmiseks 

Allikas: Autorite koostatud. 
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Lisaks teaduse valdkondliku mitmekesisuse indeksitel põhinevale mõõtmisele vajaksid 

detailsemat tähelepanu ka teaduse interdistsiplinaarsus ja vastavus ühiskonna vajadustele. Need 
ilmnesid oluliste märksõnadena intervjuudest teadusvaldkondade ekspertidega. Jätku-uuringutega 
tuleks selgitada, kas mitmekesisemad teadusprojektid ja koostöö toovad kaasa rohkem publikatsioone 
ja viiteid (teaduse mõjusust) ning kuidas teadusvaldkondade mitmekesisus vastab kõrghariduse ja 
majanduse vajadustele. 

Eesti teadusvaldkondade mitmekesisust võiks jälgida ja võrrelda keskmise sagedusega kolme 
kuni nelja aasta tagant, sõltuvalt andmete kättesaadavusest ja teaduspoliitika vajadustest. Võimalik on 
ka iga-aastane seire, kuna indeksite arvutamise lihtsus võimaldab seda, menetlus ei ole kulukas ega 
oluliselt administratiivset koormust suurendav.    

Teaduse valdkondliku mitmekesisuse eri aspektide seireks tuleks rakendada kompleksset 
lähenemist. Indeksite koostamisel võiks kasutada järgmisi sisend ja väljund näitajaid: 

- õppekavades osalevate doktorantide arv valdkondade lõikes 
- õppekavades doktorikraadiga lõpetanute arv valdkondade lõikes 
- teadlaste jaotus valdkondade lõikes 
- artiklite ja viitamiste arv valdkondade lõikes 
- rahalise toetuse suurus valdkondade kaupa (sealhulgas kõik rahastamisallikad). 

Nimetatud andmed on kättesaadavad järgmistest allikatest: 
- Eesti Teadusinfosüsteem – rahaliste vahendite jaotuse mitmekesisuse seireks 
- Statistikaamet (Eesti Statistika) – teadlaste valdkondliku mitmekesisuse seireks 
- Eurostat – õppekavale registreerunud doktorantide valdkondliku mitmekesisuse seireks ja 

võrdluseks teiste riikidega 
- OECD – doktorikraadi kaitsnud teadlaste valdkondliku mitmekesisuse seireks ja võrdluseks 

teiste riikidega 
- InCites (Web of Science) – publikatsioonide valdkondliku mitmekesisuse ja teadusliku mõju 

seireks viitamiste osas. 
Kokkuvõttes on teaduse valdkondliku mitmekesisuse puhul oluline eelnev eesmärgi püstitus, 

mida tahetakse saavutada ja kuhu tahetakse jõuda. See on vajalik nii mitmekesisuse määratlemisel kui 
ka mõõtmisel ja seires. 
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Lisad 
Lisa 1. Teaduse klassifikatsioonide areng 

Autor Aasta Klassifikatsioon 

Francis Bacon  1620 Ajalugu/luule/filosoofia 

Descartes  1644 Loogika/Matemaatika/Füüsika/Meditsiin/Mehaanika/Eetika 

Diderot 1752 Ajalugu/Filosoofia (jumalateadus, inimteadus, loodusteadus)/Lüürika 

Saint-Simon  1802 Teadmiste arengu kolm etappi: polüteism, monoteism ja physicim 

Hegel  1817 Loogikateadus     Loodusfilosoofia        Vaimufilosoofia  
1. olemine            1. mehhanism           1. subjektiivne vaim 
2. olemus              2. kemism                  2. objektiivne vaim 
3. mõiste               3. orgaanilisus           3. absoluutne vaim 

Mill  1826 Eelisjärjekorras:  
1. Bioloogia,  
2. Psühholoogia 
3. Sotsioloogia või ajalugu 

Comte  1830-
1837 

Matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia, füsioloogia, sotsioloogia 

Ampere 1834 Matemaatilised teadused (aritmeetika, geomeetria), filosoofilised teadused 
(psühholoogia, ontoloogia). 

Cournot  1851, 
1872 

Eelisjärjekorras:  
1. Füüsika      2. Bioloogia           3. Mõtteteadused   

Spencer 1854 Teaduste klassifikatsioon abstraktsest kuni konkreetseni 

Bain  1870 Eelisjärjekorras:  
1. Keemia,  
2. Bioloogia,  
3. Psühholoogia (sotsioloogia) 

Engels  1879 Teaduste ühtsuse põhimõte 
Matemaatika, astronoomia, mehaanika, füüsika, keemia, geoloogia, bioloogia, 
ajalugu 

Pearson,  1892 Füüsika on esmatähtis, majandus, poliitika, moraal ja õigus on psühholoogia 
harud, mis omakorda on bioloogia haru. 

Mach  1897 Psühholoogia on bioloogia haru 

Ostwald  1904 Eelisjärjekorras: 
1. Matemaatika  
2. Energeetika (astronoomia, füüsika, keemia)  
3. Bioloogia (füsioloogia, psühholoogia, sotsioloogia)   

Berg  1921 Eelisjärjekorras: 
1. Zoopsühholoogia 
2. Psühholoogia 
3. Keeleteadus 

Piaget 1929 Teadused on korraldatud ringina, neljatasandiline ringmudel 

Stroumilin  1954 Psühholoogia on antropoloogia haru 

Kedrov 1961 "Teaduste kolmnurk" 

Allikas: Autorite koostatud Braun ja Baribeau (1984) põhjal. 
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Lisa 2. Riiklikud sotsiaal- ja humanitaarteaduste andmebaasid ja hoidlad (SSH)  
 Riik SSH riiklik 

andmebaas 
Nimi Kohaldatav ka 

muudes 
uurimisvaldkondades 

Andmebaasi kasutamine 

Teadusuuringud 
ja järelevalve 

Hindamine ja 
rahastamine 

Bibliograafiline 
aruandlus 

Teabele 
juurdepääsu 
hõlbustamine 

1 Albaania    Ei 6 -      

2 Austria Ei -      

3 Belgia Jah 
(Flandria) 

Flaami akadeemiline 
bibliograafiline andmebaas sotsiaal- 
ja humanitaarteaduste jaoks 

Ei + + - - 

4 Bosnia ja 
Hertsegoviina 

Ei -      

5 Bulgaaria Ei -      

6 Horvaatia Jah Horvaatia teaduslik bibliograafia Jah - + + + 

7 Küpros Ei -      

8 Tšehhi Vabariik Jah Tulemuste kohta käiva teabe 
register 

ebaselge - + + + 

9 Taani Jah Taani bibliomeetriline 
uurimisnäitaja 

Jah + + - - 

10 Eesti Jah Eesti Teadusinfosüsteem Jah + + + + 

11 Soome Jah VIRTA väljaannete teabeteenistus Jah + + + + 

12 Prantsusmaa Ei -      

13 Saksamaa Jah 7 Sotsiaalteaduste avatud 
juurdepääsuga repositoorium 

Ei - - - + 

14 Kreeka Jah Kreeka sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste võrdlusindeks 

Ei - - - + 

15 Ungari Jah Ungari teadusbibliograafia ebaselge - + - - 

16 Island Ei -      

17 Iirimaa Jah 8 RIAN.ie Avatud juurdepääs ebaselge + + + + 

18 Iisrael Jah Sotsiaal- ja haridusteaduslike 
publikatsioonide andmebaas 

   ebaselge  
    + 

 
    + 

 
    - 

 
            + 

 
6 Praegu rakendatakse. 
7 Avatud juurdepääsuga sotsiaalteaduslike väljaannete jaoks. 
8 Avatud juurdepääsuga väljaannete puhul. 
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 Riik SSH riiklik 
andmebaas 

Nimi Kohaldatav ka 
muudes 

uurimisvaldkondades 

Andmebaasi kasutamine 

Teadusuuringud 
ja järelevalve 

Hindamine ja 
rahastamine 

Bibliograafiline 
aruandlus 

Teabele 
juurdepääsu 
hõlbustamine 

Heebrea perioodika register 

19 Itaalia Jah LOGINMIUR ebaselge + + + - 

20 Läti Jah Riiklik teadustegevuse infosüsteem Jah + + + + 

21 Leedu Jah 9 Lituanistika Ei + + - + 

22 Luksemburg Ei -      

23 Malta Ei -      

24 Moldova Jah Riiklik bibliomeetriline vahend ebaselge - + + + 

25 Montenegro Ei -      

26 Madalmaad Jah NARCIS ebaselge + - - + 

27 Norra Jah Praegune teadusuuringute 
infosüsteem Norras 

Jah + + + + 

28 Poola Jah Poola teaduslik bibliograafia Jah + + + + 

29 Portugal Ei 10 -      

30 Rumeenia Ei -      

31 Vene 
Föderatsioon 

Jah Vene teaduse tsiteerimisindeks Jah + + + + 

32 Serbia Jah Serbia tsiteerimisindeks ebaselge + + + + 

33 Slovakkia Jah Väljaannete keskregister ebaselge + + - + 

34 Sloveenia Jah Koostööga seotud veebipõhised 
bibliograafilised süsteemid ja 
teenused 

ebaselge + + + + 

35 Hispaania Ei -      

36 Rootsi Jah Swepub Jah + - - + 

37 Šveits Ei -      

38 Ukraina Ei -      

39 Ühendkuningriik Ei -      

Allikas: Autorite koostatud Sīle jt (2017) põhjal.

 
9 Keskendub konkreetsele uurimisteemale. 
10 Praegu rakendatakse. 
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Lisa 3. Võtmesõnade kaardid 
 

 
Joonis 24. Arsti- ja terviseteaduste võtmesõnade kaart 
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Joonis 25. Humanitaarteaduste ja kunstide võtmesõnade kaart 
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Joonis 26. Loodusteaduste võtmesõnade kaart 
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Joonis 27. Põllumajandusteaduste ja veterinaaria võtmesõnade kaart 
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Joonis 28. Sotsiaalteaduste võtmesõnade kaart 
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Joonis 29. Tehnika ja tehnoloogia võtmesõnade kaart 
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Joonis 30. IKT valdkonna võtmesõnade kaart 
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Lisa 4. Soome soojuskaart: interdistsiplinaarsus teaduses 

 
 
Allikas: Web of Science’i andmed, autorite koostatud. 
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Kliiniline meditsiin 59.1 1.1 0.5 20.9 1.4 13.7 9.4 0.4 0.5 1.3 0.2 9.1 9.5 17.5 1.4 0.0 14.1 6.5 25.5 0.7 2.0 13.7

Ökoloogia 1.2 44.2 18.8 1.7 3.4 5.7 8.7 0.3 8.2 1.5 17.1 8.5 3.6 0.9 2.0 0.2 3.6 9.6 2.1 6.8 2.9 7.1

Taime- ja loomateadus 0.3 12.2 49.3 3.9 0.6 6.0 1.0 0.1 0.5 0.5 4.2 7.2 0.3 0.7 0.6 0.1 1.9 9.8 2.1 0.6 0.8 7.0Molekulaarbioloogia ja 

geneetika 5.1 0.9 3.4 25.0 0.7 9.4 0.3 0.2 0.1 0.6 0.1 4.1 0.6 4.0 0.6 0.0 2.9 1.1 4.7 0.0 0.4 6.7

Keemia 2.6 4.9 2.0 4.4 54.2 10.4 0.4 9.2 7.6 21.5 4.6 3.2 0.4 2.6 3.2 0.7 11.9 6.3 2.5 0.2 0.7 6.8

Bioloogia ja biokeemia 7.1 2.5 5.0 16.5 4.5 23.9 0.7 0.7 1.3 2.6 0.4 10.2 0.8 5.5 1.1 0.3 8.0 5.5 5.3 0.1 1.2 10.8

Sotsiaalteadused 2.4 4.3 1.1 0.5 0.1 0.7 39.0 0.4 2.5 0.0 1.6 0.7 13.9 2.1 2.9 0.1 1.1 1.3 2.4 11.4 1.8 4.6

Füüsika 0.2 0.4 0.1 0.4 4.2 1.0 0.2 53.5 2.5 9.0 0.9 0.3 0.2 0.4 1.2 10.3 0.7 0.1 0.2 0.2 6.2 2.2

Inseneriteadus 0.4 7.5 1.0 0.5 6.6 2.7 3.9 6.6 47.3 8.7 4.6 1.1 1.1 0.9 19.6 1.0 0.9 2.6 0.3 6.2 5.4 2.0

Materjaliteadus 0.9 2.3 0.7 1.4 14.5 3.3 0.1 13.5 6.2 44.7 1.2 0.4 0.1 0.3 0.5 0.1 5.2 1.5 0.7 0.1 0.3 6.6

Maateadused 0.0 7.2 3.0 0.1 1.5 0.6 0.8 0.6 1.8 0.5 53.9 0.4 0.1 0.0 1.1 6.6 0.1 2.1 0.1 0.2 0.7 1.9

Mikrobioloogia 1.7 1.4 2.8 3.8 0.3 4.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 31.4 0.1 0.3 0.1 0.1 2.2 3.2 9.2 0.0 0.1 8.5

Psühhiaatria ja psühholoogia 1.2 0.3 0.2 0.8 0.0 0.6 5.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 41.2 7.1 1.3 0.0 0.7 0.3 0.2 2.3 0.8 1.0

Neuroteadus ja käitumine 3.8 0.2 0.3 5.0 0.3 2.9 1.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.8 8.2 44.3 0.6 0.0 3.6 0.7 1.2 0.2 0.3 1.8

Arvutiteadus 0.3 0.2 0.2 0.6 0.3 0.8 1.4 0.9 6.3 0.2 0.6 0.2 1.5 0.5 30.0 0.1 0.2 0.3 0.1 1.3 2.8 0.8

Astronoomia 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.4 75.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Farmakoloogia ja toksikoloogia 4.3 0.6 0.9 3.9 2.0 4.1 0.5 0.3 0.1 1.7 0.1 4.0 0.9 3.9 0.2 0.0 32.3 2.1 4.5 0.1 0.2 2.1

Põllumajandusteadused 2.4 3.5 5.5 1.9 1.4 3.0 1.1 0.1 0.6 0.7 1.5 6.4 0.5 1.3 0.3 0.0 2.4 39.3 2.2 0.7 0.2 3.9

Immunoloogia 3.8 0.2 0.4 3.8 0.1 1.6 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 6.6 0.1 0.8 0.1 0.0 1.8 0.6 30.5 0.1 0.0 3.3

Majandus- ja äriteadus 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.1 4.2 0.1 1.8 0.0 0.1 0.0 2.6 0.2 1.1 0.0 0.2 0.4 0.1 44.0 0.5 0.6

Matemaatika 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.6 0.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 64.3 0.1

Multidistsipilinaarne teadus 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 1.8
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Lisa 5. Publikatsioonide esindatus Web of Science’i andmebaasis 

Akadeemiline distsipliin AVG SDT EST FIN DEN SWE NOR LTV LTU 

1 LOODUSTEADUSED 1,05 0,56 0,55 -0,25 -0,16 -0,06 0,02 -0,37 -0,51 

1.01 Matemaatika 0,09 0,05 -0,44 -0,65 -0,92 -0,61 -0,35 -1,05 -0,49 

1.02 Arvutiteadus ja 
informaatika 0,18 0,16 0,27 -0,05 -0,41 -0,30 -0,14 -0,06 -0,59 

1.03 Füüsikateadused 0,20 0,08 0,49 -0,32 -0,34 0,00 -0,87 0,14 0,06 

1.04 Keemiateadused 0,22 0,11 0,02 -0,48 -0,37 -0,13 -0,65 0,17 -0,11 

1.05 Maateadused ja nendega 
seotud keskkonnateadused 0,21 0,15 0,55 -0,13 -0,09 -0,04 0,97 -0,21 -0,35 

1.06 Bioteadused 0,30 0,14 1,35 -0,19 0,56 0,35 0,37 -0,89 -0,81 

1.07 Teised loodusteadused 0,01 0,00 1,18 -0,44 0,34 0,50 0,46 -0,41 -0,68 

2 TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA 0,64 0,43 0,05 -0,24 -0,29 -0,17 -0,13 0,08 -0,26 

2.01 Ehitusteadused 0,05 0,04 -0,02 -0,61 -0,49 -0,39 0,09 1,31 0,72 

2.02 Elektrotehnika, 
elektroonika, infotehnika 0,20 0,18 0,18 0,02 -0,21 -0,14 -0,29 -0,09 -0,56 

2.03 Mehaanika / 
masinaehitus 0,07 0,03 -0,64 -0,77 -0,60 -0,15 0,40 -0,47 -0,03 

2.04 Keemiatehnika 0,03 0,02 -0,57 -0,06 -0,07 -0,15 0,37 -0,67 -0,47 

2.05 Materjalitehnika 0,12 0,05 0,46 -0,34 -0,93 0,27 -0,76 0,81 0,38 

2.06 Meditsiinitehnika 0,03 0,02 -0,53 -0,33 -0,27 -0,21 -0,37 -0,42 -0,40 

2.07 Keskkonnatehnika 0,13 0,12 0,40 -0,14 0,08 -0,10 0,53 0,39 -0,26 

2.08 Keskkonnabiotehnoloogia 0,03 0,02 -0,09 -0,16 0,58 0,01 -0,24 -0,62 -0,47 

2.09 Tööstusbiotehnoloogia 0,01 0,01 -0,38 -0,01 -0,49 -0,10 -0,49 -0,38 -0,71 

2.1 Nanotehnoloogia 0,03 0,01 0,08 -0,02 -0,03 0,67 -0,93 -0,19 0,17 

2.11 Teised tehnika- ja 
tehnoloogiateadused 0,12 0,06 -0,20 -0,46 -0,32 -0,49 -0,25 -0,04 -0,52 

3 ARSTI- JA TERVISETEADUSED 0,87 0,53 -0,69 -0,39 0,59 0,36 0,40 -0,97 -0,83 

3.01 Biomeditsiin 0,22 0,12 -0,48 -0,46 0,62 0,37 0,07 -1,05 -1,01 

3.02 Kliiniline meditsiin 0,56 0,34 -0,84 -0,45 0,69 0,34 0,29 -1,00 -0,87 

3.03 Terviseteadused 0,19 0,14 -0,38 -0,14 0,42 0,48 0,91 -0,84 -0,61 

4 PÕLLUMAJANDUSTEADUSED 
JA VETERINAARIA 0,11 0,06 0,43 -0,52 0,00 -0,68 0,11 1,90 -0,01 

4.01 Põllumajandus, 
metsandus ja kalandus 0,05 0,03 1,51 -0,09 -0,22 -0,46 0,79 2,52 0,51 

4.02 Loomakasvatus ja 
piimandus 0,01 0,01 -0,32 -0,48 1,15 -0,45 0,00 -1,15 -0,71 

4.03 Veterinaaria 0,02 0,01 -0,14 -0,85 0,49 -0,36 0,22 -1,08 -0,73 

4.05 Teised 
põllumajandusteadused 0,04 0,03 -0,60 -0,63 -0,04 -0,77 -0,44 1,81 -0,23 

5 SOTSIAALTEADUSED 0,46 0,40 0,20 -0,15 -0,28 -0,16 0,28 0,14 -0,20 

5.01 Psühholoogia ja 
tunnetusteadused 0,07 0,07 0,23 -0,05 -0,16 -0,02 0,46 -0,56 -0,54 

5.02 Majandusteadus ja 
ärindus 0,15 0,11 -0,23 -0,22 -0,30 -0,27 -0,01 0,54 0,29 

5.03 Haridusteadused 0,08 0,12 0,16 -0,13 -0,42 -0,25 -0,02 0,71 -0,19 

5.04 Sotsioloogia 0,05 0,04 0,41 0,17 0,23 0,32 1,03 -0,61 -0,04 

5.05 Õigusteadus 0,03 0,02 -0,19 -0,38 -0,48 -0,45 -0,01 -0,61 -0,84 
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*Märge: keskmise ning standardhälbe leidmisel kasutati Euroopa Liidu liikmesriike, Norrat, Šveitsi ja 

Ühendkuningriiki 

Allikas: Autorite arvutused OECD ning Clarivate Analytics andmete põhjal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Akadeemiline distsipliin AVG SDT EST FIN DEN SWE NOR LTV LTU 

5.06 Politoloogia 0,04 0,03 1,36 -0,19 0,10 -0,03 1,02 -0,60 -0,76 

5.07 Sotsiaal- ja 
majandusgeograafia 0,08 0,04 0,71 -0,19 -0,43 0,13 0,71 0,82 -0,26 

5.08 Meedia ja 
kommunikatsioon 0,02 0,02 0,81 0,38 0,12 0,12 0,67 -0,76 -0,66 

5.09 Teised sotsiaalteadused 0,05 0,04 0,25 -0,16 -0,21 -0,21 0,45 0,28 -0,52 

6 HUMANITAARTEADUSED JA 
KUNSTID 0,16 0,12 1,15 -0,47 -0,52 -0,52 -0,14 -0,44 -0,26 

6.01 Ajalugu ja arheoloogia 0,05 0,04 1,43 -0,48 -0,40 -0,30 -0,13 -0,63 -0,57 

6.02 Keeled ja kirjandus 0,05 0,04 0,88 -0,41 -0,66 -0,60 -0,24 -0,38 -0,77 

6.03 Filosoofia, eetika ja 
religioon 0,03 0,02 0,22 -0,21 -0,37 -0,43 0,58 -1,11 0,08 

6.04 Kunstid (kunst, 
kunstiajalugu, esituskunstid, 

muusika) 0,02 0,02 0,60 -0,43 -0,32 -0,56 -0,20 0,11 -0,57 

6.05 Teised 
humanitaarteadused 0,02 0,02 2,27 -0,63 -0,56 -0,65 -0,49 -0,03 1,72 
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Lisa 6. Publikatsioonide esindatus Scopuse andmebaasis 

Akadeemiline distsipliin EST FIN DEN SWE NOR LTV LTU 

Multidistsipilinaarne teadus 0,26 -0,10 0,81 1,15 1,46 -0,31 -1,11 

Põllumajandus- ja 

bioloogiateadused 

1,32 -0,36 -0,30 -0,62 0,18 2,53 -0,06 

Humanitaarteadused ja 

kunstid 

1,23 -0,42 -0,57 -0,56 -0,28 -0,58 -0,01 

Biokeemia, geneetika ja 

molekulaarbioloogia 

0,01 -0,37 0,85 0,52 -0,05 -1,19 -0,89 

Ärindus, juhtimine ja 

raamatupidamine 

-0,10 0,22 -0,21 -0,06 0,07 -0,28 0,10 

Mehaanika / masinaehitus -0,18 -0,49 -0,53 -0,36 -0,29 0,84 -0,29 

Keemia -0,12 -0,89 -0,67 -0,54 -1,01 -0,37 0,02 

Arvutiteadus 0,13 0,01 -0,47 -0,33 -0,26 0,15 -0,63 

Otsustusteadused -0,28 -0,14 -0,48 -0,37 0,11 0,33 -0,38 

Maa, atmosfääri- ja 

planeediteadused · 

0,38 -0,49 -0,72 -0,60 2,18 0,77 -1,14 

Majandusteadus, 

ökonomeetria ja rahandus 

-0,16 -0,44 -0,46 -0,38 -0,15 -0,45 0,33 

Energia 0,42 -0,30 0,05 -0,19 0,59 2,13 -0,07 

Inseneriteadused 0,13 -0,46 -0,55 -0,35 -0,03 0,92 -0,35 

Keskkonnateadus 0,66 -0,05 -0,29 -0,07 0,29 0,62 0,07 

Immunoloogia ja 

mikrobioloogia 

-0,03 -0,49 1,14 0,71 0,02 -1,24 -0,89 

Materjaliteadus -0,29 -0,39 -0,79 -0,25 -0,75 1,04 0,28 

Matemaatika -0,03 -0,51 -0,71 -0,51 -0,33 -0,41 -0,36 

Meditsiin -1,20 -0,45 0,85 0,37 0,51 -1,29 -1,03 

Neuroteadus -0,31 0,22 0,80 0,66 0,41 -1,47 -1,10 

Põetamine -0,59 0,09 0,21 0,58 0,75 -0,67 -0,56 

Farmakoloogia, toksikoloogia 

ja farmaatsia 

-0,52 -0,76 0,12 -0,57 -0,79 -0,79 -1,04 

Füüsika ja astronoomia -0,06 -0,62 -0,65 -0,38 -0,93 0,10 0,24 

Psühholoogia -0,10 -0,07 -0,31 -0,07 0,58 -0,85 -0,58 

Sotsiaalteadused 0,70 -0,13 -0,33 -0,14 0,23 -0,35 0,16 

Veterinaaria -0,53 -0,73 -0,17 -0,63 -0,45 -0,68 0,71 

Hambaravi -0,92 0,34 -0,16 0,73 0,05 -0,95 0,01 

Terviseteadused -0,72 -0,25 0,06 0,19 1,06 -0,99 -0,80 

 

*Märge: keskmise ning standardhälbe leidmisel kasutati Euroopa Liidu liikmesriike, Norrat, Šveitsi ja 

Ühendkuningriiki 

Allikas: Autorite arvutused OECD andmete põhjal.
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Lisa 7. Mitmekesisuse indeksid eri erialadel 
Indeks Distsipliin Arvutamine Allikad 

Shannoni indeks 
(Shannon-Wieneri indeks) 

Ökoloogia, bioloogia, riigi 
teadusuuringute mitmekesisuse 
mõõtmine 

Heterogeensus lõpmatu valimi puhul: 

H'=- ∑ pilnpi

S

i=1

 

Heterogeensus piiratud valimi puhul: 

H'=- ∑
ni

N
ln

ni

N

S

i=1

 

 

Shannon 1948; Tuomisto 2010; Hill 
1973; Schimdt jt 2006 

Rényi entroopia Ökoloogia, füüsika, matemaatika Hα(p1,p2,…pn) = 
1

1-α
log2 ( ∑ pk

αn
k=1 )  

α≥0, α≠1, p on tõenäosus, et süsteem on mõnes seisundis 
x1, x2,...xn juhusliku muutujana 

Rényi 1961 

Simpsoni indeks Ökoloogia, bioloogia Domineerimine lõpmatu valimi puhul: 

D = ∑ pi
2

S

i=1

 

Domineerimine piiratud valimi puhul: 

D = ∑
ni(ni-1)

N(N-1)

S

i=1

 

S on täheldatud liikide/tüüpide arv, 
Ni on i-nda liigi/tüübi isendite arv, 
N= ∑ Ni

S
i=1  on isikute koguarv n on alamvalimi suurus 

 
Simpson 1949; Hill 1973 

Herfindahl-Hirschmani indeks 
(HHI)/Herfindhali 
mitmekesisusindeks 

Majandus, sotsiaalteadused HHI = S1
2 + S1

2 + …Sn
2 (ettevõtete turuosade ruutude summa) Porter ja Rafols 2009; Matsumoto, 

Merlone ja Szidarovszky 2012 

Hunter-Gaston indeks 
(Simpsoni indeksite vorm) 

Mikrobioloogia D = 1-
1

N(N-1)
∑ nj(nj-1)S

j=1 , kus N on tüvede koguarv valimi 

populatsioonis, S on tüüpide koguarv, nj on j-tüüpi kuuluvate 
tüvede arv. 

Hunter ja Gaston 1988 

Gini-Simpsoni indeks Loodusteadused, Sotsiaalteadused 
D(X) = 1- ∑ pi

2

M

i=1

= 1- ∑ ( ∑ pik

r

k=1

)

2M

i=1

 
Caso ja Gil 1988; Guiasu ja Guiasu 
2010 
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Indeks Distsipliin Arvutamine Allikad 

Gibbs-Martini indeks  Sotsioloogia, psühholoogia, juhtimine GM = 1 -
∑ X2

( ∑ X)
2 , kus X on isikute arv igas tööstusharus Gibbs ja Martin 1962; Patel ja 

Rawat 2015 

Berger-Parkeri indeks Loodusteadused Domineerimine: D =
nmax

N
 Caruso jt 2007; Berger ja Parker 

1970 

Stirlingi kvantitatiivne 
heuristika 

Interdistsiplinaarne D = ∑ dij*pi*pji,j (i≠j)  kus pi ja pj on elementide i ja j 

proportsionaalsed esindused süsteemis (tasakaal) ja dij on 
elementidele i ja j omistatud erinevusaste (dispariteet). 

Stirling 2007 

Brillouini mitmekesisuse 
indeks 

Interdistsiplinaarne Mitmekesisus:  H'=
ln(N!)- ∑ ln(ni!)

S
i=1

N
 Brillouin 1956 

McIntoshi indeks 
 

 

 

 

 

 

 

Interdistsiplinaarne Domineerimine: 
 

D = 
N-U

N-√N
 

 
Tasasus: 
 

E = 
N-U

N-
N

√S

 

 
kus U on proovi kaugus alguspunktist S-mõõtmelises 
hüpervolüümis: 
 

U = ∑ ni
2

S

i=1

 

McIntosh 1967 
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Indeks Distsipliin Arvutamine Allikad 

Kuus mitmekesisuse meedet 
ansambliõppe algoritmis 

Interdistsiplinaarne Erimeelsuse meede:  dis =
2L (1 - P)

(L - 1)
- 

2

NL (L - 1)
∑ li

2N
i=1                                                                             

Topeltrikkumise meede:  DF =
1

NL (L - 1)
∑ li

2N
i=1 - 

1 - P 

L - 1
                                                                                     

Kohavi-Wolpert'i variatsioon: KW = 1 - P- 
1

NL2  ∑ li
2N

i=1                                                                                      

Hindajatevahelise kokkuleppe mõõtmine: 

k =
LP - P - L

LP - P
+ 

∑ li
2N

i=1

NL (L - 1) P (1 - P)
                                         

Üldine mitmekesisus: GD =
 L

L - 1
- 

∑ li
2N

i=1

NL (L - 1) (1 - P)
                                                                                          

Mõõdik "Raskus": diff = 
1

NL
∑ li

2N
i=1 - L (1 - P)2                                                                                

kus  
L: baasklassifikaatorite koguarv 
N: treeningvalimite koguarv 
mi: ansambli marginaal treeningvalimil xi  
P: baasklassifikaatorite keskmine klassifitseerimistäpsus 
treeninguandmete põhjal 
pj: baasklassifikaatori hj klassifitseerimise täpsus 
li: L ja nende baasklassifikaatorite kaalude summa korrutis, 
mis klassifitseerivad koolitusproovi xi valesti, li = L ∑ wjOij=-1   

Oij: klassifikaatori hj oraakli väljund treeningvalimi xi kohta 
div: mitmekesisus ansambli baasklassifikaatorite vahel 

Tang, Suganthan ja Yao 2006 

Allikas: Autorite koostatud. 
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Lisa 8. Intervjuu kava  

 
Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku 

väljatöötamine 
  
Intervjuu kava  
  

1. Kuidas Te tõlgendate teaduse mitmekesisust? 
2. Mis teeb Teie hinnangul teaduse mitmekesiseks? Millised on teaduse mitmekesisuse olulised 
komponendid?     
3. Kuidas Teile teadaolevalt teaduse mitmekesisust mõõdetakse? Meie hinnangul kasutatakse 
teaduse mitmekesisuse mõõtmisel kõige enam bibliomeetrilisi näitajaid. Mil määral sobivad 
bibliomeetrilised näitajad teaduse mitmekesisuse mõõtmiseks?    
4. Mida peaks Teie hinnangul teaduse mitmekesisuse mõõtmisel arvestama? Milline lahendus 
võiks olla Teie arvates kõige paremini Eestile kohandatav? Kas oskate tuua mõne näite teaduse 
mitmekesisuse mõõtmist käsitlevate rahvusvaheliste praktikate kohta?    
5. Kuidas toimub teaduse mitmekesisuse mõõtmine Teie valdkonnas? Kas Te olete teadlik, kas 
mujal valdkonnas/valdkondades on see erinev? 

5.1. Kas teaduse mitmekesisuse mõõtmine peaks olema valdkondades sarnane või erinev ja 
millel see hinnang põhineb?   
5.2. Kui vaadelda teaduse mitmekesisuse mõõtmist valdkondade üleselt, siis millised võiksid 
olla Teie hinnangul positiivsed/negatiivsed aspektid?   
5.3. Kas teaduse mitmekesisuse mõõtmisel peaks rakendama valdkondade üleselt ühte 
koondmõõdikut või teadusvaldkondades erinevaid?    

       6.  Palun lisage, kui Teie meelest jäi midagi eelmiste küsimuste raames käsitlemata.   
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Annotated Summary  
One of the objectives of the Estonian Research, Development, Innovation and 

Entrepreneurship (RDIE) Strategy 2021-2035 is to increase the societal and economic impact of 
research and development. This can be achieved through cooperation between businesses and 
researchers (research institutions) and the diversified development of research fields. One of the sub-
objectives of the RDIE Strategy 2021-2035 is that Estonian research should be of high quality, impact, 
and diversity. Excellence is measured by the number of top-level publications (the share of Estonian 
articles among the 10% of the world's most cited scientific articles), and impact is measured by the 
volume of contractual cooperation (the volume of positively evaluated R&D contracted by R&D 
institutions per academic staff member). However, there is no suitable metric for assessing the 
diversity of scientific disciplines, and the concept of diversity of scientific disciplines is not clearly 
defined.  

This study is motivated by the lack of metrics and methodological approaches for measuring 
sectoral diversity of science in Estonia. Alone, none of the existing approaches are (for example, 
bibliometric indexes) comprehensive enough to estimate the level of diversity of Estonian scientific 
fields. Therefore, by applying a combination of methods involving statistical data analysis, literature 
analysis, document analysis and bibliometric approaches, the authors aim to develop a methodology 
for measuring the diversity of science in Estonia. In order to define the sectoral diversity of science and 
to clarify the metrics for its monitoring, the following research objectives have been set: 

1. to define the concept of ‘diversity’ for the needs of Estonian science and research.  
2. to provide an overview of methods and metrics for measuring the diversity of scientific 

disciplines in other countries and in different disciplines.  
3. to investigate which components (factors) are important for measuring the diversity of 

scientific disciplines (e.g. available funding, collaborative initiatives with external 
colleagues and other factors). 

4. to assess, on the basis of the scientific literature, the feasibility of existing diversity indexes 
for measuring and monitoring the diversity of research fields in Estonia. 

Piloting more frequently used in social and natural sciences indexes for diversity measurement 
will be done based on statistics collected in Estonia (ETIS), Statistics Estonia as well as European 
databases such as Eurostat, OECD, InCites (Web of Science). 

The category of ‘diversity’ has been studied in different fields and disciplines (Tuomisto 2010; 
Junge 1994; Plaut 2010; Hill 1973; Berger, Parker 1970; Guiasu, Guiasu 2010; etc.). The main difficulty 
existing approaches to the term ‘diversity’ face, is developing a definition that includes measurable 
and objective components (Schmidt et al. 2006). This is the reason that, thus far, mainly bibliometric 
indicators have been used to study scientific diversity in many research fields (see Schmidt et al. 2006; 
Jarneving 2005; Zitt 2005, etc.). Nevertheless, it is not sufficient to consider only bibliometrics when 
analysing sectoral diversity and the reasons for such diversity. The effects of other factors, such as 
financing (grants), international cooperation, the number of doctoral students, the number of 
scientists, etc. should be studied as well (Nalimov, Mulchenko 1969). In Estonia, the effects of funding 
sources on research based on Thomson Reuters’ citation indexes as well as the effect of international 
cooperation for Estonian science has been examined by Hirv 2018. The author has concluded that 
scientific cooperation increases bibliometric visibility (Hirv 2018; Hirv 2019).    

One of the earliest attempts to measure diversity in a complex way was made by Rao (1982), 
who discusses the methods of apportionment of diversity in a hierarchical population. Stirling (2007) 
offers a general quantitative heuristic approach for analysing diversity for science, technology, and 
society. He found that diversity in all disciplines has three common elements: ‘variety’, ‘balance’ and 
‘disparity’. Variety means the number of categories, balance is the number of elements in each 
category, and disparity characterizes how categories are different from each other (Stirling 2007).  

The current study focuses on the latter definition and offers methodology for measuring 
diversity. Based on Stirling (2007), general quantitative, non-parametric diversity is reflected through 
the following formula: 
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D = ∑ (pi*pj)
α

i,j (i≠j) *(dij)
β                                                                                                                                    (1) 

where pi and pj are proportional representations of elements i and j in the system (balance) and dij is 
the degree of difference (disparity) attributed to elements i and j, α and β can take values 0 and 1. 

Table 1 summarises five cases which can occur based on three component definition of 
diversity and depending on values α and β in the general quantitative heuristic approach proposed by 
Stirling (2007). 

 
Table 1. Options for calculating the diversity index by defining up to three components 

 α β Diversity Measured components of 
definition 

Case I 0 0 1 Variety 

Case II 0 1 ∑ dij

i,j (i≠j)

 Disparity 

Case III 1 0 ∑ pi*pj

i,j (i≠j)

 Variety and Balance 

Case IV 1 1 ∑ pi*pj*dij

i,j (i≠j)

 Variety, Balance, Disparity (Rao-
Stirling diversity) 

Case V 1 1 

(n/N) * ∑ pi
2

i

* ∑ dij/(n*(n-1))

i=n
j=n

i=1
j=1
i≠j

 

Variety, Balance, Disparity 
(modified Rao-Stirling diversity 
according to Leydesdorff et al. 
2019)   

Source: Compiled by the authors based on Stirling (2007); Leydesdorff (2018) and Leydesdorff et al. 
(2019).   

 
The case selection is made based on data availability. If more detailed data sets are available 

as a matrix with more than one column and several rows, Case IV or V should be preferred because 
they allow the measurement of all three components of diversity. If available data sets have 
limitations, cases from I to III are applicable. 

Due to limitations in available data sets, the authors have calculated Rao-Stirling diversity for 
the special case when α=1, β=0. In formula (1), element ∑ (p

i
*pj)i,j (i≠j)  is known as the Hirschman-

Herfindahl Index in economics or the Simpson index in biology. Two out of three components of 
diversity, “variety” and “balance”, are represented by the Simpson index, the Herfindahl- Hirschman 
(Herfindahl index) (Leydesdorff et al. 2019), or the Shannon index (Leydesdorff 2018).  

In the current study, methodologies of the Shannon, Inverse Simpson and Herfindahl diversity 
indexes are piloted using Eurostat data from 2019. We compare results for Estonia with Latvia, 
Lithuania, Finland, Sweden and Norway. The Eurostat data set, which includes fields of education and 
training, is structured according to International Standard Classification of Education (ISCED). The focus 
is on doctoral or equivalent levels. The results show that Estonia, Latvia, Lithuania and Finland have 
‘unconcentrated’ markets of students enrolled in doctoral programmes. Surprisingly, Sweden and 
Norway possess doctoral markets with ‘moderate concentration’, which mean that there are 
disciplines (i.e. engineering and natural sciences) to which these countries give clear priority when 
educating highly qualified specialists (the distribution of doctoral students by fields of research is less 
even compared to Estonia). Based on the Herfindahl index (HI), it is possible to conclude that there is 
a tendency towards decreasing concentration since HI dropped from 0.148 in 2013 to 0.142 in 2019. 
This also means that the competitiveness of doctoral programmes in terms of the number of enrolled 
PhD students is growing in Estonia. 

When calculating the Shannon Equitability Index, Finland shows relatively high 
evenness/equitability of doctoral students’ distribution by the fields of education. Estonia follows 
Finland (Shannon Equitability index equals to 0.910). Sweden and Norway have the least equal 
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distribution of doctoral students by discipline. Evenness is calculated based on the Inverse Simpson 
Index is consistent with the results of two previous indexes. 

Diversity indexes have been calculated based not only on the number of doctoral students 
enrolled into the PhD programme, but also on the number of doctoral students graduated by years 
and fields of research (based on OECD statistics). The Herfindahl index is in general higher when it is 
calculated based on graduates. This shows that competition on this market is lower than the 
competition on the market of enrolled PhD candidates. whereas the market of graduated PhD students 
is a market with ‘moderate concentration’, the market of enrolled PhD candidates falls into the 
category of an ‘unconcentrated’ market. Although the Herfindahl index for graduated students 
changes over time, the general stability of range means that the competitiveness of doctoral 
programmes in terms of the number of graduated PhD students is more or less constant in Estonia. 

What is interesting to note here is that based on the number of enrolled PhD students, Estonia 
showed less concentration in the market than the other two Baltic states. Whereas Latvia and Lithuania 
showed an HI of 143 and 145 respectively, Estonia’s HI was 142; based on graduation data however, 
Estonia displays the highest Herfindahl index (0.170) among the Baltic states which means that it has 
the least competitive market. 

The Herfindahl, Shannon Equitability and Simpson evenness indexes have also been calculated 
based on volume and impact of research fields (citations) in Estonia according to the InCites database. 
This database includes Macro topics consisting of 10 fields: Clinical and Life Sciences; Chemistry; 
Agriculture, Environment and Ecology; Electrical Engineering, Electronics and Computer Science; 
Physics; Social Sciences; Engineering and Materials Science; Earth Sciences; Mathematics; Arts and 
Humanities. Herfindahl index (HI=0.146) shows ‘unconcentrated’ market calculated based on the 
number of articles by fields, and a ‘high concentration’ citation market (since HI=0.309) implying a low 
level of diversity in the citation of articles (some fields are cited more often). In terms of citation areas, 
Estonian Clinical and Life sciences are the most cited. The Shannon and Simpson indexes provide 
similar conclusions: the distribution of fields is more even in terms of the number of articles published 
than in terms of the impact of scientific fields. The Simpson evenness index is less than half the size of 
the latter case (E=0.324) than in the case of the number of articles published (E=0.686).   

The same indices are calculated based on articles and citations published between 2015 and 
2020 according to the Frascati classification, which covers only 6 scientific disciplines (Natural sciences, 
Engineering and technology, Medical and health sciences, Agricultural and veterinary sciences, Social 
sciences and Humanities and arts). The results show that the diversity of disciplines is again greater in 
terms of the number of articles than the number of citations across the different disciplines. When the 
calculations are based on the Frascati classification, a disproportionately high share is attributed to the 
Estonian natural sciences, which are more frequently cited. 

The diversity of the grants provided by the Estonian Research Council (ETAg) has continued to 
grow over time as the Herfindahl index decreases. At the same time, foreign, contractual and corporate 
funding stimulates competition and diversity between disciplines, as the value of the Herfindahl index 
is generally lower compared to when only ETAg’s grants are given. 

In addition, the diversity indexes based on the number of full-time equivalent researchers in 
the public sector by research field were tested on 2019 data. The diversity indexes were calculated 
based on the data from Statistics Estonia and the research fields were classified by the Frascati 
classification, which was mentioned earlier. The Herfindahl index takes the value 0.199, which means 
that the market for researchers is ‘moderately concentrated’. Shannon's equivalence index is close to 
1 (0.947), and the inverse-Simpson's equivalence is quite high (0.840) as well. 

On the basis of the present study, we can define the sectoral diversity of science as a sufficient 
variety of disciplines (fields) considering the distribution of researchers with PhDs in the fields of 
research, and a balance between fields of research that allows for interdisciplinary cooperation in 
Estonia and internationally. The study concludes with recommendations regarding monitoring the 
sectoral diversity of science in Estonia and suggestions for further research. 
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