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Ennetuse teadusnõukogu töökorra kinnitamine 

Tervise Arengu Instituudi põhimääruse § 6 punkti 6 alusel § 4 punktis 10 toodud tegevuste planeerimiseks 

ja elluviimiseks, kinnitan Tervise Arengu Instituudile nõuandva õigusega ennetuse teadusnõukogu 

töökorra.  

 

Käesolev käskkiri jõustub alates 07.01.2022. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Annika Veimer 
direktor 
 

 

Lisa – Ennetuse teadusnõukogu töökord 

  



 

ENNETUSE TEADUSNÕUKOGU TÖÖKORD 

 

1 Ennetuse teadusnõukogu tegevus 
1.1 Ennetuse teadusnõukogu moodustatakse Tervise Arengu Instituudi põhimääruse § 6 punkti 6 alusel § 

4 punktis 10 toodud tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.  
1.2 Ennetuse teadusnõukogu juhindub oma tegevuses käesolevast töökorrast. Ennetuse teadusnõukogu 

liikmed lähtuvad hea tava ja erapooletuse põhimõtetest.  
1.3 Ennetuse teadusnõukogu peamised tegevused eesmärkide saavutamiseks on: 
1.3.1 leppida kokku ja kinnitada töös kasutatav terminoloogia; 
1.3.2 leppida kokku ja kinnitada hindamise põhimõtted sekkumiste efektiivsuse tõendamiseks;  
1.3.3 leppida kokku ja kinnitada sekkumiste efektiivsuse tõendamise hindamise ja nõustamise juhis; 
1.3.4 otsustada iga-aastaselt hinnatavad sekkumised, arvestades Tervise Arengu Instituudi rahalisi 

võimalusi. Esmased hinnatavad sekkumised tegelevad vaimse tervise probleemide, 
õigusrikkumiste, vägivalla ja väärkohtlemise, uimastite tarvitamise, koolist puudumise, koolist 
väljalangemise ja õppeedukuse langemise ennetamise ning keskkonna kujundamisega (sh pere 
või haridusasutuse õhkkond); 

1.3.5 kinnitada igale hinnatavale sekkumisele kaks sõltumatut hindajat, kes analüüsivad sekkumise 
efektiivsuse tõendatust ning annavad selle põhjal sekkumise omanikule sekkumise arengut 
toetavat tagasisidet ning esitavad teadusnõukogule sekkumise hinnangu eelnõu; 

1.3.6 langetada sekkumise tõendatuse hinnangu eelnõule tuginedes otsus või edastada hindajatele 
suunised lisainfo kogumiseks;  

1.3.7 anda kord aastas ennetusnõukogule ülevaade sekkumiste hetkeseisust ja vajadustest. 
 

2 Ennetuse teadusnõukogu töökorraldus 
2.1 Ennetuse teadusnõukogu tegevust juhib Tervise Arengu Instituudi esindaja nõukogus ning tema 

ajutisel äraolekul asendab teda Tervise Arengu Instituudi asendusliige.  
2.2 Ennetuse teadusnõukogu töövorm on koosolek.  
2.3 Ennetuse teadusnõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt kinnitatud plaanile kuni 6 korda 

aastas kestvusega kuni 4 tundi. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. 
2.4 Koosolekul saab osaleda Tartus, Tallinnas ja veebipõhiselt, kui eelnevalt ei ole kokkulepitud teisiti.   
2.5 Ennetuse teadusnõukogu koosoleku kutsub kokku Tervise Arengu Instituut. 
2.6 Ennetuse teadusnõukogu koosolek kutsutakse kokku elektrooniliselt edastatud teatega. Teade 

saadetakse ennetuse teadusnõukogu liikmetele vähemalt 10 tööpäeva enne koosoleku toimumist. 
Koos teatega edastatakse ka koosoleku päevakord ja vajalikud materjalid. Erakorralise koosoleku 
toimumisest teatatakse vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist. 

2.7 Juhul, kui ennetuse teadusnõukogu liige ei saa koosolekust osa võtta, selgitab ta välja, kas asendusliige 
saab osaleda ja teavitab sellest koheselt ka koosoleku kutse saatjat.  

2.8 Ennetuse teadusnõukogu tööst võivad ilma hääleõiguseta osa võtta ennetuse teadusnõukogu 
asendusliikmed, kui kohal viibib ka põhiliige. Kooskõlastatult Tervise Arengu Instituudiga võivad 
koosolekutest osa võtta teised asjaomased isikud.  

2.9 Ennetuse teadusnõukogu koosolek on otsustusvõimeline päevakorras märgitud küsimustes, kui sellel 
osaleb vähemalt 2/3 hääleõiguslikest liikmetest. Kui selgub, et koosolek ei ole otsustusvõimeline, 
lepitakse kokku uus koosoleku aeg. 

2.10 Otsus langetatakse lihthäälteenamusega. Hääletamine on nimeline, häälte võrdsel jagunemisel on 
otsustav ennetuse teadusnõukogu juhi, tema äraolekul tema asendaja hääl. 

2.11 Ennetuse teadusnõukogu koosolekute protokollimise korraldab Tervise Arengu Instituut, 
protokollid on kättesaadavad 10 tööpäeva jooksul liikmetega jagatud veebipõhises ühiskaustas.  

2.12 Ennetuse teadusnõukogu asjaajamist korraldab ja tehnilise teenindamise tagab Tervise Arengu 
Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskus. 
 

3 Ennetuse teadusnõukogu liikmed 
3.1 Ennetuse teadusnõukogu põhi- ja asendusliikmed kinnitatakse Tervise Arengu Instituudi käskkirjaga.  



3.2 Ennetuse teadusnõukogus on 12 (kaksteist) liiget. Põhiliikme äraolekul asendab teda selleks nimeliselt 
kinnitatud hääleõigusega asendusliige. Ennetuse teadusnõukogu liikmed ja asendusliikmed 
määratakse 3 (kolmeks) aastaks Tervise Arengu Instituudi direktori käskkirjaga.  

3.3 Ennetuse teadusnõukogu  koosseisu kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad: 
3.3.1 Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut 
3.3.2 Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut 
3.3.3 Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut 
3.3.4 Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut 
3.3.5 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut 
3.3.6 Tartu Ülikooli psühholoogia instituut 
3.3.7 Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 
3.3.8 Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituut 
3.3.9 Sisekaitseakadeemia 
3.3.10 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
3.3.11 Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
3.3.12 Tervise Arengu Instituut 
3.4 Iga punktis 3.3 nimetatud asutus või üksus teeb Tervise Arengu Instituudile ettepaneku oma 

esindajate (põhiliikme ja asendusliikme) kinnitamiseks, esitades digitaalselt allkirjastatud nõusoleku 
vormi (Lisa 1).  

3.5 Punktis 3.3 nimetatud asutus või üksus võib esitada koosseisu muudatusettepanekuid Tervise Arengu 
Instituudile oma esindajate osas. Erakorraliseks isikkooseisu muutmiseks teeb ennetuse 
teadusnõukogu juht ettepaneku Tervise Arengu Instituudi direktorile. 

3.6 Ennetuse teadusnõukogu liikme võib koosseisust välja arvata tema isikliku avalduse alusel, 
pikemaajalise ehk vähemalt üle 6 kuu kestva eemalviibimise tõttu või isiku surma korral.  

3.7 Ennetuse teadusnõukogu liikmed võivad osaleda sekkumiste tõendatuse hindamises sõltumatu 
hindajana, kui puudub huvide konflikt hinnatava sekkumisega ja kui ennetuse teadusnõukogu kinnitab 
lihthäälteenamusega nende sobivuse. Ennetuse teadusnõukogu liikmed taanduvad huvide konflikti 
korral hääletusest, sh kui nad on esitatud sekkumise hindaja kandidaatideks.  
 

4 Ennetuse teadusnõukogu õigused ja kohustused  
4.1 Ennetuse teadusnõukogu liikmetel on õigus saada tööks vajalikud teave ja materjalid Tervise Arengu 

Instituudilt; 
4.2 Ennetuse teadusnõukogu liikmed on kohustatud kirjalikult deklareerima oma huve (sh muutusi neis). 

Ennetuse teadusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid esitatakse Tervise Arengu Instituudile eraldi 
vormil, Lisa 2. 
 

5 Partnerite ja avalikkuse teavitamine ennetuse teadusnõukogu tööst 
5.1 Ennetuse teadusnõukogu vastuvõetud hinnangud ja otsused avalikustatakse Tervise Arengu Instituudi 

kodulehel.  
5.2 Avalikkuse teavitamise kord, viisid ja kõneisikuid lepitakse kokku koosolekute käigus. 

 

6 Töös osalevate isikute tasustamise kord 
6.1 Ennetuse teadusnõukogu liikmete töö- ja koosolekutel osalemise aega ja kulusid Tervise Arengu 

Instituut ei hüvita.  
6.2 Ennetuse teadusnõukogu liikmetega sõlmitakse ennetuse teadusnõukogu moodustamisel 

kolmeaastased mitterahalised koostöölepingud. 
6.3 Sekkumise sõltumatute hindajate töö on tasustatud.   

 
 

7 Lisad 

7.1 Lisa 1 – ennetuse teadusnõukogu liikme esitamise vorm 
7.2 Lisa 2 – Huvide deklareerimise vorm  



Lisa 1. Ennetuse teadusnõukogu liikme esitamine  

 

Olen tutvunud ennetuse teadusnõukogu töökorraga ja kinnitan valmisolekut ennetuse teadusnõukogu 

töös osalemiseks alates 1.02.2022 – 1.02.2025 ning ühtlasi esitan ja hoian nõukogus osalemise perioodil 

kaasajastatuna huvide deklaratsiooni, mis võimaldab koheselt välistada minu osaluse nõukogu töös 

teemade puhul, kus mul võib tekkida huvide konflikt.  

1. Põhiliikme nimi ja 
teaduskraad 

 

Viide Eesti 
Teadusinfosüsteemi (ETIS) 
CV-le 

 

Töö- ja ametikoht  

e-posti  aadress  

Telefon  

Allkirjastatud digitaalselt, kuupäev digiallkirjas 

 

2. Asendusliikme nimi ja 
teaduskraad 

 

Viide Eesti 
Teadusinfosüsteemi (ETIS) 
CV-le 

 

Töö- ja ametikoht  

e-posti  aadress  

Telefon  

Allkirjastatud digitaalselt, kuupäev digiallkirjas 

 
Üksuse juhi kinnitus: 
 

Esitan ennetuse teadusnõukogu põhi- ja asendusliikmeks eelpool nimetatud isikud ja olen 

teadlik ennetuse teadusnõukogu töökorrast. 

Nimi  

Ametikoht  

Allkirjastatud digitaalselt, kuupäev digiallkirjas 

               

 

 

 

 

 

 



Lisa 2. Huvide deklareerimise vorm 

 

Isikul, kes on piisavalt kvalifitseeritud, et tegutseda ennetuse teadusnõukogu liikmena, võivad olla seotud 

eraviisilised huvid. Samal ajal on oluline vältida olukordi, kus sellised huvid võivad ebasoovitavalt 

mõjutada liikme erapooletust või töö tulemust, millega ta on seotud.  

Selleks, et tagada tegevuse läbipaistvus ning kindlustada avalikkuse usaldus töö vastu, peavad nõuandvas 

rollis tegutsevad liikmed avaldama mis tahes asjaolud, mis võiksid olla võimaliku huvide konflikti 

põhjustajaks (st igasugust huvi, mis võib mõjutada liikme objektiivsust ja sõltumatust või mille kohta võib 

põhjendatult arvata, et see võib mõjutada liikme objektiivsust ja sõltumatust).  

Käesolevas huvide deklaratsioonis palutakse Teil avaldada mis tahes rahalised, ametialased või muud 

huvid, mis on olulised Teie osaluse seisukohalt, ning igasugune huvi, mida töö tulemus võib oluliselt 

mõjutada. Samuti palutakse Teil deklareerida teiste isikute1 asjassepuutuvad huvid, kes võivad, või kelle 

puhul arvatakse, et nad võivad ebasoovitavalt mõjutada Teie otsust.  

Palume Teil anda nõusolek selle kohta, et mis tahes olulisi konflikte võidakse avaldada koosolekul teistele 

osalistele ning esitada koosoleku protokollis või muudes töötulemustes. Kui Teie osalusega töö või 

koosoleku objektiivsuses kaheldakse ja kui leitakse, et avalikustamine toimub parimates huvides, võidakse 

informatsiooni hiljem Teiega arutamise järel avalikustada kolmandatele isikutele.   

Deklareerin, et järgmisel lehel toodud andmed on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud.  

Kui informatsioon peaks minu uute huvide tõttu muutuma, teatan sellest asjaomastele isikutele ja 

täidan uue huvide deklaratsiooni, milles kirjeldan toimunud muutusi.  

 

 

Allkirjastatud digitaalselt, kuupäev digiallkirjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Teiste isikute puhul peetakse silmas Korruptsioonivastases seaduses paragrahv seitse kirjeldatud seotud isikuid 



 

Nimi:  

Asutus/üksus:     

E-post:     

 

Huvi, mida deklareeritakse Jah/Ei „Jah“ korral loetlege kõik seotud  
asutused ning kirjeldage enda tegevust 

TÖÖSUHE JA NÕUSTAMINE 

Kas olete saanud viimase kolme aasta jooksul 
tasu organisatsioonilt, kellel on huvi mõne 
sekkumise2 vastu? Palun teatage kõigist 
tegevustest (nt sekkumise kohandamine, 
arendamine, elluviimine, hindamine, 
nõustamine). 

 
 
       Jah 
 
      Ei 

 

TEADUSUURINGU TOETUS   

Kas teie uurimisüksus on saanud viimase 
kolme aasta jooksul toetust või rahastust 
organisatsioonilt, kellel on huvi mõne 
sekkumise vastu? Palun teatage ka kõigist 
tänaseks teadaolevatest teadustöö toetuse 
taotlusest või kinnitatud teadustöödest, mis 
tegelevad sekkumise kohandamise, 
arendamise, elluviimise, hindamise või 
nõustamisega. 

 
 
       Jah 
 
       Ei 

 

INTELLEKTUAALOMAND 

Kas teil on praegu intellektuaalomandiõigusi, 
mis võivad töö tulemuse tõttu laieneda või 
kitseneda? 

       
       Jah 
 
       Ei 

 

AVALIKUD SEISUKOHAD JA AMETIKOHAD 

Kas olete pidanud viimase kolme aasta jooksul 
tasustatud või tasustamata ametit või 
töötanud mõnel muul ametikohal, kus teilt 
oodatakse mõne sekkumisega seotud 
seisukoha esindamist või kaitsmist? 

 
      Jah 
       Ei  

 

LISATEAVE 

Kas töö tulemus toob teie teada kasu 
inimestele, kellega teil on olulised ühised 
isiklikud, rahalised või ametialased huvid3 või 
mõjutab nende huvisid ebasoovitavalt? 

        
        Jah 
         Ei 

 

  

 

  

 

 
2 Palun tooge välja sekkumised, mille eesmärgiks on ennetada õigusrikkumisi, vägivalda ja väärkohtlemist, 
uimastite tarvitamist, riskivat seksuaalkäitumist, joobes juhtimist, vigastusi, vaimse tervise probleeme, koolist 
puudumist ja väljalangemist, õppeedukuse langemist ning kujundada pere või haridusasutuse õhkkonda. 
3 Seotud isikud vastavalt Korruptsioonivastases seaduses paragrahv seitse toodud tähendusele. 

 

 

 


