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I. ÜLEVAADE 

Tartu Ülikooli eetikakeskus asutati 1. juunil 2001 interdistsiplinaarse üksusena Tartu Ülikooli 

filosoofiateaduskonna juures. Tartu Ülikooli eetikakeskus tegutseb uue statuudi alusel alates 

01.01.2009 konsortsiumina, kuhu algselt kuulus kaheksa teaduskonda. Pärast teaduskondade 

ühendamist valdkondadeks on konsortsiumisse haaratud kõik neli valdkonda: 

humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste 

valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. 

Konsortsiumi nõukogu koosseis on järgmine: etnoloogia kaasprofessor Ene Kõresaar, 

kirikuloo professor Riho Altnurme, õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak, arengu- ja 

koolipsühholoogia lektor ja arengupsühholoogia teadur Anni Tamm, juhtimise kaasprofessor 

Anne Reino, rakubioloogia professor Toivo Maimets, meditsiinieetika nooremlektor Aime 

Keis, spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik ja filosoofia, semiootika instituudi doktorant 

Jay Allen Zameska ning nõukogu otsusel kaasatud liige TÜ eetikakeskuse administratiivjuht 

Triin Paaver. 

Nõukogu esimees on professor Toivo Maimets. 

Eetikakeskuse juhataja on professor Margit Sutrop. 

Keskuse ülesanneteks on: 

• organiseerida interdistsiplinaarset uurimistööd teadust ja ühiskonda puudutavates eetika 

küsimustes; 

• suunata Eesti ühiskonda reflekteerima normide, väärtuste ja õigluse küsimuste üle, 

korraldades avalikke loenguid, kohtumisi, seminare, diskussioone; 

• koordineerida ja parandada eetika õpetamist ülikoolis, valmistada trükiks ette eetikaõpikuid 

ja oluliste eetikaalaste tekstide kogumikke; 

• arendada kontakte teiste eetikakeskustega ja organiseerida külalisesinejate kutsumist teistest 

ülikoolidest kodu- ja välismaal. 

Eetikakeskus näeb oma ülesandena samuti eetika õpetamise korraldamist nii Tartu Ülikoolis 

kui väljaspool. Soovime aidata kaasa eetika õpetamisele gümnaasiumides. Eetikakeskus osaleb 

mitmetes rahvusvahelistes teaduslikes uurimisprojektides. Keskuse raamatukogus on rikkalik 

valik filosoofia- ja eetikaalast kirjandust, mis on kättesaadav nii teadlastele, üliõpilastele kui 

ka kõigile teistele huvilistele. 
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II. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS 

Rahastuse saanud teadus- ja arendustöö grandid 

1) Horisont programmi projekt „Teaduse usalduse innustamine ja kinnitamine“ (IANUS), 

koordinaator Erasmus Universitet Rotterdam. 

Projekt IANUS tugevdab õigustatud usaldust teaduse vastu, soodustades sellega osalemist 

teadustöös kui koosloomes tehtavas ja kaasavas protsessis, mis võtab arvesse ühiskondlikke 

väärtusi, muresid ja vajadusi. Usaldus peab tulenema sellest, et teadmiste loomise protsess on 

läbipaistev ja usaldusväärne ning selle aluseks peab olema ühiskonna aktiivne kaasamine ja 

teenimine, mis on osa teaduse modus operandi’st ehk tööviisist. 

• Projekti eesmärgid on: aidata kodanikel ja teistel huvipooltel eristada õigustatud 

usaldust alusetust; 

• võimaldada neil toime tulla teaduslikule teadmisele omase ebakindluse ning 

episteemilise pluralismiga; 

• võimaldada teadlastel usaldust edendada radikaalsete metoodiliste muutuste kaudu, 

muutes teadusuuringud kaasavaks, läbipaistvaks ja ühiskonna vajadustele ning 

probleemidele vastavaks, langetades tõkkeid teaduse ja ühiskonna vahel; 

• võimaldada teadlastel läbi viia asjakohaseid, kaasavaid ja väärtuspõhiseid uuringuid, 

loobudes samaaegselt erapoolikusest, ideoloogilistest eelarvamustest ja huvide 

konfliktidest. 

Projekti täitjad: Margit Sutrop (vastutav), Heidy Meriste, Kristi Lõuk, Mari-Liisa Parder, 

Õnne Allaje-Kukk. 

Kestus: 2022–2025 

TÜ kogueelarve (koos üldkuluga): 129 800 EUR 

 

2) Horisont 2020 projekt „Noorte harimine ja jõustamine läbi mängimise internetis ohutult 

toimetamiseks“ (RAYUELA), koordinaator Universidad Pontificia Comillas (Hispaania). 

Lisaks TÜ eetikakeskusele osaleb projektis kriminoloogia professor Jaan Ginter 

(sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond). 

RAYUELA peamine eesmärk on mõista küberkuritegusid mõjutavaid motivatsioone ja 

inimfaktoreid ning samuti mängu kasutades jõustada ja harida noori (eeskätt lapsi ja teismelisi) 

internetikasutamisega seonduvatest kasudest, riskidest ja ohtudest, et selle abil 

küberkuritegevust ennetada ja leevendada. 

RAYUELA uurimisprojekti eesmärk on tuua kokku õiguskaitseasutused, sotsioloogid, 

psühholoogid, antropoloogid, õigusnõunikud, arvutiteadlased ja insenerid, et luua uusi 

meetodeid mõistmaks paremini kõiki neid faktoreid, mis mõjutavad veebis käitumist ja 

küberkuritegusid. Samuti soovitakse rakendada noorte inimeste talenti küberturvalisuse ja 

tehnoloogiate arendamisse. 
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Alates 2022. aasta kevadest on Mari-Liisa Parder RAYUELA partnerprojekti CC-Driver 

eetikanõunike kogu liige. 

Projekti täitjad: Margit Sutrop (vastutav), Mari-Liisa Parder, Marten Juurik, Õnne Allaje-

Kukk. 

Kestus: 2020–2023 

TÜ kogueelarve (koos üldkuluga): 218 750 EUR 

 

3) Horisont 2020 projekt „Vastutustundlik avatud teadus Euroopas (ROSiE)“. Projekti 

juhib Oslo Ülikool. 

Teaduse tulevik on avatud teadus (open science ehk OS), kus teadusuuringute kavandamine, 

protsessid, andmed ja tulemused on kõigile sidusrühmadele vabalt kättesaadavad. OS muudab 

teaduse tõhusamaks ja ühiskonna vajadustele paremini reageerivaks ning võimaldab kodanikel 

teadlastena aktiivselt osaleda kõigis teaduse aspektides. OS tekitab aga ka uusi küsimusi 

teaduseetika, hea teaduse ja väärkäitumise kohta. Me teame, et meie praegustes protsessides 

esineb teadusuuringutes väärkäitumist ja küsitavaid uurimistavasid ning on tõenäoline, et 

nendega sarnased või uued väärkäitumise vormid või küsitavad tavad ilmnevad ka avatud 

teaduses. Seetõttu on oluline tuvastada ja analüüsida väärkäitumise potentsiaali OS-i eri 

valdkondades ja eri teadusharudes ning tuvastada ja analüüsida praeguseid eetilisi, sotsiaalseid 

ja õiguslikke lähenemisviise kaheldavatele tavadele reageerimiseks. Ainult sellisele analüüsile 

tuginedes saab Euroopa teadussüsteem tõhusalt tagada, et eetikast ja heast teadusest saab 

avatud teaduse struktuuriline komponent. 

ROSiE sellist analüüsi pakubki ja töötab välja praktilised tööriistad, mille eesmärk on tagada 

teaduseetika ja hea teaduse järgimine avatud teaduses. Projektis osaleb multidistsiplinaarne 

uurimisrühm, mis koosneb maailma juhtivatest ekspertidest ja organisatsioonidest avatud 

teaduse, kodanikuteaduse ja teaduseetika valdkonnas. 

Projekt keskendub avatud teaduse põhimõtete kriitilisele eetilisele, teadusfilosoofilisele, 

interdistsiplinaarsele uurimisele. 

Projekti täitja: Kadri Simm, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor 

Kestus: 2021–2024 

Tartu Ülikooli laekuv summa (koos üldkuluga): 166 875 EUR 

 

4) Horisont 2020 projekt MEDIADELCOM „Meediaga seotud riskide ja võimaluste 

hindamine lähtudes dialoogilise kommunikatsiooni vajadustest: Euroopa 

meediamaastiku arengustsenaariumite loomine“. Projekti koordinaator on Tartu Ülikooli 

ühiskonnateaduste instituut, professor Halliki Harro-Loit. 

Arutleva kommunikatsiooni eelduseks kaasaegses meediastunud ühiskonnas on uudismeedia 

võimekus varustada ühiskonda tõese informatsiooniga ja luua foorum arutlevale avalikkusele, 

aidates nii kaasa probleemide lahendamisele ja ühiskonnale oluliste otsuste tegemisele. 

Praegune ultraparempoolsete ja populistlike jõudude populaarsuse kasv eriti Kesk- ja Ida-

Euroopa endistes sotsialismimaades (Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Eesti), nii nagu ka 

Brexit, näitab seda, et Euroopa rahvaste ühised väärtused ja eesmärgid ei ole enam 
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endastmõistetavad. Digirevolutsioon on lisanud teabe edastamise viise ja võimalusi, muutnud 

inimeste meediatarbimist, aga loonud ka tingimused valeinfo levitamiseks ning ühtlasi 

avalikkuse ja inimeste manipuleerimiseks. Kiirelt muutuv meediakeskkond loob seega arutleva 

avalikkuse jaoks nii uusi võimalusi kui ka uusi riske. 

MEDIADELCOM keskendub nende võimaluste ja riskide määratlemisele ja mitmekülgsele 

analüüsile, ning vastavate arengustsenaariumide modelleerimisele. Arengumudelid annavad 

meediapoliitika kujundajatele vahendi informeeritud otsuste tegemiseks, mis looksid arutleva 

avalikkuse jaoks soodsa meediakeskkonna demokraatlike väärtuste ja praktikate toestamiseks. 

Projekti TÜ eetikakeskuse poolne täitja: Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli eetikakeskuse 

eetika teadur. Vastutav täitja ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit 

Kestus: 2021–2024 

Rahastus TÜ eetikakeskusele: 4500 EUR 

 

5) Horisont 2020 projekt A4L_ACTIONS „Eluteaduste Liit: strateegiatest tegudeni Kesk- 

ja Ida-Euroopas“. Projekti koordinaator on Masarykova Univerzita Czechia. Tartu Ülikoolis 

koordineerib tegevusi professor Toivo Maimets. 

Teadusuuringud ja innovatsioon (T&I) mängivad keskset rolli Euroopa ühiskondlike 

probleemide lahendamisel, sealhulgas kodanike tervise ja heaolu tagamisel. Vaatamata 

märkimisväärsetele investeeringutele püsivad riikide vahel endiselt erinevused teadus- ja 

innovatsioonitegevuses. Tervishoiusektoris võib teadus- ja arendustegevuse lõhe Euroopa 

kodanike tervise- ja elukvaliteeti põhjalikult mõjutada. Jätkates Alliance4Life'i edu, on EL-i 

rahastatava projekti A4L_ACTIONS eesmärk vähendada terviseuuringute ja innovatsiooni 

lõhet, parandades terviseuuringuid teostavate asutuste kultuuri, juhtimist, tunnustamist ja 

innovatsioonipotentsiaali madalamate tulemustega Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. See aitab 

suurendada nende atraktiivsust ja sillutab teed koostööks arenenud Euroopa riikidega. 

Projekti TÜ eetikakeskuse poolne täitja: Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli eetikakeskuse 

eetika teadur. Vastutav täitja rakubioloogia professor Toivo Maimets. 

Kestus: 2021–2024 

Rahastus TÜ eetikakeskusele: 6975 EUR 

 

6) Eesti-uuringute tippkeskus (CEES – Center for Excellence in Estonian Studies) 

Institutsionaalse uurimisrühma „Lahkarvamuste filosoofiline analüüs“ juht: Margit Sutrop. 

Keskus tegutseb juhtivteadur Mare Kõiva juhtimisel Eesti Kirjandusmuuseumi juures ning 

koondab 15 uurimisgruppi, milles osaleb üle 60 doktorikraadiga teadustöötaja ning üle 50 

doktorandi Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide ning 

loodus- ja täppisteaduste valdkonnast, Eesti Keele Instituudist, Tallinna Ülikoolist, 

Muusikaakadeemiast ja Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudist. Tippkeskuse 

eesmärk on Eesti uuringud kõige laiemas mõttes, transkultuuriliste ja emblemaatiliste nähtuste 

kompleksne uurimine Eesti keele- ja kultuuriruumis; digihumanitaaria ja arvutianalüüsi 

arendamine. 

Juhtivpartner: Eesti Kirjandusmuuseum 
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Kestus: 2016–2022 

Aastane summa: 54 000 

Kogu uurimisrühma summa 2016–2023: 352 658 EUR 

 

7) Kõrgkooliõpik „Praktiline eetika“ 

Õpik on keeletoimetuses, ilmub 2023. aastal. 

Projekti juht: kaasprofessor Kadri Simm 

Rahastusprogramm: Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2018–2027, SA Archimedes 

Kestus: 2019–2021 

Summa: 23 900 EUR 

 

Esitatud taotlused 

1) Euroopa Horisont programmi projekt „Beyond Bad Apples: Towards a Behavioral and 

Evidence-Based Approach to Promote Research Ethics and Research Integrity in 

Europe“ (BEYOND) 

Staatus: rahastatud 

Kestus: 01.01.2023–31.12.2025 

 

2) Horisont programmi projekt „Fostering capacity building for civic resilience and 

participation: Dialogic communication ethics and accountability (DIACOMET)“ 

Projekti vastutav täitja: Vytautas Magnus University (Leedu) 

Staatus: rahastatud 

Kestus: 01.06.2023–31.05.2026 

 

3) Horisont programmi projekt „Enhanced VR Experiences for Physical Skills Building“ 

(eVR4SKILLS) 

Projekti vastutav täitja: Technalia (Hispaania) 

Staatus: Mitterahastatud 

 

4) Horisont programmi projekt „Emerging Pedagogies And Technologies for Inclusive 

education“ (EMPATI) 

Projekti vastutav täitja: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 

Staatus: Mitterahastatud 
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5) Horisont programmi projekt „Understanding Pathways into Child Sexual Abuse and 

Child Sexual Exploitation: Informing Policy, Prevention, Risk Assessment, and 

Policing“ (CSAE-PATHWAYS) 

Projekti vastutav täitja: UNIVERSITY OF EAST LONDON 

Staatus: Mitterahastatud 

 

6) CHANSE programmi projekt „From Data Point Citizens to Healthy Societies – Mapping 

Transformation and Informing Change (HEAL)“ 

Staatus: mitterahastatud 

 

7) Erasmus+ Knowledge Alliances KA2 projekt „Alliance for Training the Health 

ecosystem for Europe's Digitalisation (AHTED)“, juhtpartner Ramon Llulli Ülikool, 

Hispaania.  

Staatus: mitterahastatud 

 

8) Euroopa Horisont programmi projekt „Boosting hOlistic Comfort in EducaTional 

Environments (BOCETO)“, juhtpartner Fundació Privada Universitat i Tecnologia, 

Hispaania.  

Staatus: mitterahastatud 

 

Arendusgrandid 

1) Eksperimentaalgrant „Väärtusmängude edasiarendamine virtuaalkeskkonnas 

kasutamiseks“ 

Projekti eesmärk on arendada edasi dilemmapõhiste väärtusmängude formaati ja vajadusel ka 

metoodikat, et teha mängimine võimalikuks virtuaalkeskkonnas. Käesolev projekt keskendub 

TÜ eetikakeskuse hiljuti valminud väärtusmängule „Eesti rahva sada valikut“, mis on 

originaalse metoodilise lähenemisega. Erinevalt teistest varem valminud mängudest (õpetajate, 

õpilaste ja arstide väärtusmängud) aitab arutelumäng „Eesti rahva sada valikut“ mängijatel 

mõista, et moraalsed lahkarvamused võivad olla tingitud mitte ainult erinevatest väärtustest, 

vaid ka sellest, et inimesed peavad väärtusvalikute tegemisel ja eetilisel otsustamisel tähtsaks 

erinevaid asju (vastavalt kas eetilisi printsiipe, inimsuhteid, omaenda või üldist kasu või 

kannatuste vähendamist). Mängu situatsioonidest lähtuvate väärtusvalikute tegemise järel 

saadav tagasiside aitab mängijatel teadvustada oma eetilise otsustamise aluseid ja tuvastada, 

millist tüüpi eetilised arutlejad nad on. 

Projekti juht: praktilise filosoofia professor ja eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop ja 

eetikakeskuse administratiivjuht Triin Paaver. 
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Kestus: 08.02.2022–31.03.2023 

Summa: 40 762 EUR 

 

2) Mikrokraadiprogramm „Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse“ 24 

EAP, 2 semestrit (HVFI.TK.040), programmijuht Kertu Rajando  

Kestus: 2022/2023 

Summa: 4000 EUR 

 

Võidetud hanked 

TÜ eetikakeskus võitis HARNO poolt välja kuulutatud hanke loomaks tugimaterjali 

klassijuhatajate ja noorsootöötajate koostöö soodustamiseks. HARNO ning TÜ eetikakeskuse 

vahel on allkirjastatud hankeleping 1.6-5/22/2003, mille raames luuakse materjal riigihankest 

nr 1.6-9/22/728 nimetusega „Tugimaterjali koostamine klassijuhatajatele ja noorsootöötajatele 

koostöö soodustamiseks“. 

Kestus: 10.10.2022–31.12.2022 

Summa: 15999,60 EUR 

 

Hea teaduse suunalised tegevused  

1) Hea teadustava nõustajate toetamine ja koolitamine toimub osana „Teaduseetika 

juhendmaterjalide koostamine ja hea teadustava loomine“ jätkuprojektist. 2022. aastal 

toimus hea teadustava nõustajate ja eetikakeskuse vahel 3 töökohtumist (11.02, 28.06 ning 

14.11), kus arutati nõustamisega seotud küsimusi ning edasisi tegevusi. Hea teadustava 

nõustajate omavahelisi kohtumisi ning arutelusid antud aruanne ei kajasta. 

11.02.2022 – hea teadustava nõustajatega töökohtumine, doktoriõppe ootuste paberiga töö. 

28.06.2022 – hea teadustava nõustajatega töökohtumine, poolaasta tegevuste ülevaade, 

peamiste pöördumisteemade ja murede väljaselgitamine. 

14.11.2022 – hea teadustava nõustajate töökohtumine, Eesti Teadusagentuuri teaduseetika 

valdkonna juht Marten Juurik andis ülevaate planeeritavatest tegevustest ja 

teemavaldkondadest. 

2) Hea teadustava teemaliste juhendite ja abimaterjalide loomine toimub samuti osana 

„Teaduseetika juhendmaterjalide koostamine ja hea teadustava loomine“ jätkuprojektist. 

2022. aastal jätkati tööd materjaliga „Juhend isikuandmete töötlemiseks teadustöös“. Juhend 

on aruande esitamise ajal keeletoimetuses ning 2023. aasta alguses saab juhend huvilistele 

veebi vahendusel kättesaadavaks.  

3) Koostööseminar 07.09.2022 Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Eesti rakenduskõrgkoolide, 

ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea 

teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid tutvustasid oma teadustegevust, 
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koostöövõimalusi ja tulevikuperspektiive. Kohtumisel liitus Rakenduskõrgkoolide Rektorite 

Nõukogu Eesti hea teadustava kokkuleppega. Kokkuleppe allkirjastasid: Eesti 

Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Kõrgem 

Kunstikool Pallas, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu 

Kõrgkool, Kaitseväe Akadeemia, Eesti EKB Liidu Kõrgem Usuteaduslik Seminar, EMK 

Teoloogiline Seminar. 

Pärast seminari toimumist ühines hea teadustava kokkuleppega 22.11.2022 ka EELK 

Usuteaduse Instituut, mis tähendab, et kokkuleppega on liitunud kõik Eesti 

rakenduskõrgkoolid. 

 

Teaduslikud artiklid ja kogumikud 

Lubi, K., Simm, K., Zameska, J., Lempu, K., Eensalu-Lind, A. (2022). Psühhosotsiaalsed ja 

eetilised väljakutsed tervisealases kriisisituatsioonis: eesliini tervishoiutöötajate 

hinnangud ja kogemused COVID-19 pandeemia esimese laine näitel. Eesti Arst, 202(4), 

214–223. 

Lubi, K., Simm, K., Zameska, J. (2022). Frontline Healthcare Professionals’ Views Regarding 

the Impact of COVID-19 on Ethical Decision-Making: A Multicentre Mixed-Methods 

Study from Estonia. Healthcare, 10(4), 711. DOI: 10.3390/healthcare10040711. 

Lubi, K., Simm, K., Zameska, J. A., Lempu, K., Eensalu-Lind, A. (2022). Other patients 

become a secondary priority: Perceptions of Estonian frontline healthcare professionals 

on the influence of COVID-19 on health (in)equality and ethical decision-making. 

Journal of Communication in Healthcare: Strategies, Media and Engagement in Global 

Health, 15(1), 54–63. DOI: 10.1080/17538068.2021.2013055. 

Lõuk, K., Sutrop, M. (2023). Teaduseetika. Praktilise eetika käsiraamat. TÜ kirjastus 

[ilmumas]. 

Nummert, M.-L., Harro-Loit, H.; Parder, M.-L. (2022) Teachers’ perceptions of values-

oriented dialogic communication in a multicultural learning environment. Eesti 

Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 10(2), 48−75. DOI: 

10.12697/eha.2022.10.2.03 

Parder, M.-L., Juurik, M., Lõuk, K., Velbaum, K., Simm, K., Sutrop, M. (2022). Development 

and Implementation of a National Research Integrity System. The Case of the Estonian 

Code of Conduct for Research Integrity. In: Joel Faintuch (Ed.). Integrity of Scientific 

Research: Fraud, misconduct and fake news in the academic, medical and social 

environment. (573–584). Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-99680-2_57. 

Sutrop, M., Lõuk, K. (2022). Ethical research in a global context: A dynamic tension between 

universal values, principles and contextual applications. In: Iphofen, R. and O’Mathúna, 

D (Ed.). Ethical Evidence and Policymaking: Interdisciplinary and International 

Research. (15–39). Policy Press/Bristol University Press. DOI: 

10.51952/9781447363972.ch001 

 

https://doi.org/10.3390/healthcare10040711
https://doi.org/10.1080/17538068.2021.2013055
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Ettekanded konverentsidel ja töötubades 

Parder, Mari-Liisa „Lessons learned from developing and implementing Estonian national 

research integrity system“, 7th World Conference on Research Integrity, Kaplinn, Lõuna-

Aafrika Vabariik, 29.05–01.06.2022. 

Parder, Mari-Liisa töötuba „Väärtusvalikud ennetuses: praktilised juhtumid 

rühmaaruteludeks“, Tervise Arengu Instituudi tervisedenduse konverents 2022 „Teadus 

eetilise ennetuse ja vaimse tervise teenistuses“, 28.09.2022. 

Sutrop, Margit plenaarettekanne „How to promote research integrity? The Estonian 

experience“, Tartu, Alliance4Life meeting, Tartu, 28.04.2022.  

Sutrop, Margit kutsutud loeng „What do we mean by trust in science? The importance of 

conceptual clarification for science policy“, IANUS workshop, Rotterdam, 13.06.2022 

Sutrop, Margit „Kas eetika ja poliitika käivad kokku?“, Eesti filosoofia XVII aastakonverents 

Käsmus, 25.–26.08.2022.  

Sutrop, Margit „Mis on hea teadustava ja mida teha, et teadus oleks eetiline?“, Tallinna 

Tehnikakõrgkoolis Eesti rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu 

Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus 

rakenduskõrgkoolid liitusid Eesti hea teadustava kokkuleppega, 07.09.2022. 

Sutrop, Margit plenaarettekanne „Ethical Challenges of Prevention.Balancing individual and 

collective values in public health ethics“, 13. EUSPRi Tervise Arengu Instituudi 

korraldatud konverentsil „Prevention – Between Ethics and Effectiveness“, Tallinn, 

29.09.2022.  

Sutrop, Margit ja Parder, Mari-Liisa „Eetikast ennetuses: kaalutluskohad ja väärtuspõhised 

otsused“, Tervise Arengu Instituudi konverentsil konverentsil „Teadus eetilise ennetuse 

ja vaimse tervise teenistuses“, Tallinn, 28.09.2022. 

Sutrop, Margit kutsutud loeng „Should we agree that we disagree?“ Principlism’s Neutrality to 

Ethical Theories", International Workshop "The Future of Principlism. Symposium with 

Tom Beauchamp and James Childress", Tübingen, 10.10.2022.  

Sutrop, Margit „Challenges of aligning AI with human values“, Tübingeni ülikooli 

eetikakeskuse workshop, Tübingen, 11.10.2022.  

Sutrop, Margit kutsutud loeng „Research Ethics and the Science Policy Interface“, international 

workshop, Sustainable Development and Ethics of Science – Mutual Impulses and 

Challenges", Hannover, 02.11.2022.  

Sutrop, Margit ja Parder, Mari-Liisa, „Trustworthy AI: how to integrate ethics in AI?“, projekti 

RAYUELA kohtumine Tartus, 05.10.2022. 

Sutrop, Margit „Ethics and values development as the Foundation for Sustainability“, U4 

Academic Leadership Programme „Leading Universities in a Global Context“ Tartus, 

09.12.2022. 

Tammeleht, Anu „Plagiaadist – praktiline töötuba“, Tallinna Tehnikakõrgkoolis Eesti 

rakenduskõrgkoolide, ministeeriumite teadusnõunike, Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja 

Eesti Teadusagentuuri hea teaduse teemaline kohtumine, kus rakenduskõrgkoolid liitusid 

Eesti hea teadustava kokkuleppega, 07.09.2022. 
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Tammeleht, Anu „Õpetaja ja noorsootöötaja koostöö – ideepank“, HARNO seminaril 

„Õpetajate ja noorsootöötajate koostöö heaks“, 15.12.2022. 

 

Osalemine projektide töökohtumistel 

Aeg Kohtumise tüüp ja 

toimumiskoht 

Projekti nimi Osaleja/esindaja 

keskuse poolt 

25.01.2022 Osalemine 

PRO_RES review 

kohtumisel (veebis) 

PRO-RES Mari-Liisa Parder 

28.01.2022 Osalemine RITA4 

projekti 

lõpuseminaril 

RITA4 projekt 

„Euroopa teadlaste 

harta ja juhendi 

põhimõtete 

järgimine Eesti 

teadus ja 

arendusasutustes“ 

Mari-Liisa Parder 

05.–06.04.2022 Osalemine 

RAYUELA 

konsortisumi 

kohtumisel Bilbaos, 

Hispaanias 

RAYUELA Mari-Liisa Parder, 

Marten Juurik 

28.–30.04.2022 Osalemine projekti 

Alliance4Life-

Sciences kohtumisel 

Tartus 

Alliance4Life-

Sciences 

Mari-Liisa Parder 

28.05.–01.06.2022 Osalemine 

konverentsil 7th 

World Conference 

on Research 

Integrity, Kaplinnas, 

Lõuna-Aafrika 

Vabariigis 

 Mari-Liisa Parder, 

Kristi Lõuk 

13.–14.06.2022 Osalemine IANUS 

projekti kick-off 

kohtumisel 

Rotterdamis, 

Hollandis 

IANUS Mari-Liisa Parder, 

Kristi Lõuk, veebis 

prof Margit Sutrop 

04.07.2022 Osalemine CC-

DRIVER projekti 

eetikanõunike 

kohtumisel 

RAYUELA Mari-Liisa Parder 
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07.09.2022 Osalemine ETHNA 

projekti töötoas 

Koostöö HARNOga Mari-Liisa Parder 

04.–06.10.2022 Osalemine 

RAYUELA 

konsortsiumi 

kohtumisel Tartus 

RAYUELA Mari-Liisa Parder, 

Marten Juurik, 

Margit Sutrop, Triin 

Paaver, Õnne Allaje-

Kukk 
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III. ÕPPETEGEVUS 

 

Kaitstud doktori-, magistri- ja bakalaureusetööd 

Doktoritööd 

Anu Tammeleht „Facilitating the development of research ethics and integrity competencies 

though scaffolding and collaborative case-based probleem-solving“, Helsingi Ülikool, 

juhendajad Erika Löfström ja María Jesús Rodríguez-Triana, retsensendid Tricia Bertram 

Gallant ja Liisa Postareff, oponent Sarah Elaine Eaton.  

Magistritööd 

Mari-Liis Nummert „Õpetajate arusaamad väärtustele keskenduvast dialoogilisest 

kommunikatsioonist mitmekultuurilises klassiruumis“, juhendaja Airi Liimets, 

retsensent Rain Kooli. Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut. 

Waqar Ahsan Qureshi „Why There Is No Free Will and Why Compatibilism and Its Notion 

of Free Will Is Wrong“, juhendaja Jimena Clavel Vázquez, retsensendid Bruno Mölder 

ja Francesco Orsi. 

Bakalaureusetööd 

Oliver Daniel cum laude „Suveräänsuse mõistele värske lähenemise loomine Foucault’ ja 

Arendti teooriate valguses“, juhendaja Kadri Simm, retsensent Mats Volberg. 

Kärt Kangur „Haridusfilosoofia paradigmad põhikooli sotsiaalainete õppekava näitel“, 

juhendajad Mats Volberg ja Mari-Liis Nummert, retsensent Kadri Simm. 

 

Kirjutamisel olevad doktori- ja magistritööd 

Doktoritööd 

Emmi Jennina Kaaya „Open Science and Informed Consent“, juhendajad Kadri Simm ja 

Jaana Eigi-Watkin.  

Heidy Meriste „The Role of Person-Focused Emotions in Our Moral Lives“, juhendaja prof 

Margit Sutrop. 

Jay Zemeska „A Sufficientarian Account of Justice in Health Care“, juhendaja Kadri Simm.  

Kristi Lõuk „Teadlase kohustusest informeerida uuritavaid“, juhendaja prof Margit Sutrop. 

Katrin Laas-Mikko „Moral Reasoning in Practical Context: Ethical Risks of Emerging 

Technologies“, juhendaja prof Margit Sutrop. 

Karel Pajus „Inimväärikus inimõiguste alusena: kantiaanliku alusepaneku võimalikkus“, 

juhendaja Francesco Orsi. 
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Maryn Reyneke-De Kock „The Ethics of Genome-Wide Reproductive Screening“, 

juhendajad Kadri Simm ja Andres Salumets. 

Stijn van Gorkum „Hypothetical and Categorical Reasons to Be Moral for Naturalists“, 

juhendaja Francesco Orsi. 

Sergei Sazanov „Neo-Lockean Justification of Private Property Rights“, juhendajad Mats 

Volberg, Francesco Orsi ja Helen Eenmaa. 

 

Magistritööd 

Ezgi Mizrak, juhendaja Siobhan Kattago. 

Hakan Iyisoylu, juhendaja Kadri Simm. 

Michaela Hochbaumer, juhendaja Siobhan Kattago. 

Natasha Jade Bailie, juhendaja Francesco Orsi. 

Yufeng Luo, juhendaja Siobhan Kattago. 

Viktorija Kozlova, juhendaja Siobhan Kattago. 

Zhiyi Zhu, juhendaja Siobhan Kattago. 

 

Kursused 

1) Üleülikooliline doktoriõppe valikaine „Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja 

tegevuspõhimõtted“ (HVFI.01.002, 6 EAP). Kursusega alustati 2018. aasta sügissemestril ja 

õpetamine jätkus 2022. aastal. Sügissemestril loetakse kursust eesti keeles ja kevadsemestril 

inglise keeles. 

Kursuse õppejõud: Margit Sutrop (vastutav), Jüri Allik, Halliki Harro-Loit, Ruth Kalda, 

Aleksei Kelli, Tiina Ann Kirss, Urmas Kõljalg, Marju Lauristin, Endla Lõhkivi, Toivo 

Maimets, Maria Murumaa-Mengel, Lilian Neerut, Aive Pevkur, Veljo Runnel, Tobias Schulte 

in den Baeumen, Andra Siibak, Mari Ann Simovart, Andres Soosaar, Urmas Sutrop, Kadri 

Tamme, Tiiu Tarkpea. 

 

2) Maaülikooli doktoriõppe kohustuslik aine „Teaduseetika“ (DK.0020). Kursusega 

alustati 2021. aastal, õpetamine jätkub 2023. aastal. Kursust loetakse inglise keeles. 

Kursuse õppejõud: Mari-Liisa Parder (vastutav), Margit Sutrop, Marten Juurik, Kristi Lõuk. 

Kursuse eesmärk on teha sissejuhatus eetikasse ja moraali ning anda ülevaade teaduseetika 

põhimõtetest, valdkonda reguleerivatest juhistest ja koodeksitest, hea teaduse ja väärkäitumise 

omavahelisest suhtest ning uurimistöö eetilistest aspektidest. Vaatluse all on ka autorsusega 

seotud küsimused ning teadlase roll teaduskogukonnas. 

 

3) Tartu Ülikooli Teaduskooli kursus „Väärtused, voorused ja pahed“ (P2TP.TK.118, 1,5 

EAP). Kursusega alustati 2022. aastal, kursus jätkub 2023. aastal. Kursus on veebipõhine. 
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Kursuse õppejõud: Heidy Meriste, Mari-Liis Nummert, Helen Hirsnik, Nele Punnar 

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele mõeldud täiendusõppeprogrammi eesmärk on mõtestada 

väärtuste, vooruste ja pahede temaatikat. Kursusel osaleja õpib kursuse käigus märkama nii 

enda kui ka oma kaaslaste väärtusvalikuid. 

 

Ülevaade kõigist eetikat puudutavatest kursustest Tartu Ülikoolis (kevadsemester 2022 ja 

sügissemester 2022) 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 

FLFI.02.003 Eetika alused, 3 EAP, Heidy Meriste. 

FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika, 3 EAP, Margit Sutrop (vastutav), Mari-Liis Nummert.. 

FLFI.02.154 Metaeetika, 6 EAP (ing), Francesco Orsi (vastutav). 

FLFI.02.138 Õpetaja eetika ja väärtuskasvatus, 3 EAP, Nelli Jung. 

FLFI.02.148 Eetika peateemad, 6 EAP (ing), Heidy Meriste. 

FLFI.02.155 Seksuaaleetika ja -filosoofia, 6 EAP (ing), Francesco Orsi. 

FLFI.02.179 Teaduseetika humanitaar- ja sotsiaalteadustes, 3 EAP, Kadri Simm. 

UUS! FLFI.02.181 Eetika organisatsioonis, 6 EAP, Margit Sutrop (vastutav) ja teised 

(mikrokraadiprogrammi aine).  

UUS! FLFI.02.182. Praktiline eetika igapäevatöös, 6 EAP, Margit Sutrop (vastutav) ja 

teised (mikrokraadiprogrammi aine).  

HVUS.06.003 Judaismi eetika, 3 EAP, Anu Põldsam (vastutav). 

HVUS.02.010 Eetika ja religioosne mitmekesisus, 3EAP, Roland Karo (vastutav), Ain 

Riistan. 

 

 

Sotsiaalteaduste valdkond 

MJJV.03.134 Ärieetika alused (eesti ja inglise keeles), 3 EAP, Anne Reino. 

MJRI.03.096 Institutsionaalne keskkond, 6 EAP, Jüri Sepp (vastutav), Marju Lauristin, 

Margit Sutrop. 

SHRG.02.021 Poliitiline teooria ja eetika, 6 EAP, Eva Piirimäe. 

SHUH.00.012 Kommunikatsiooni eetika, 4 EAP, Marten Juurik (vastutav). 

SVPC.03.010 Sotsiaaltöö eetika, 3 EAP, Anu Aunapuu (vastutav). 

SVHI.03.029 Eripedagoogide ja logopeedide kutse-eetika, 3 EAP, Maili Karindi 

(vastutav), Lagle Lehis. 

SVNC.01.161 Inimõigused ja kutse-eetika noorsootöös, 6 EAP, Kaur Kötsi. 
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SVUH.00.152 Info- ja kommunikatsiooniõigus, 6 EAP, Halliki Harro-Loit (vastutav), 

Marten Juurik, Mari-Liisa Parder. 

SVUH.00.089 Infoõigus ja -eetika, 6 EAP, Halliki Harro-Loit (vastutav), Marten Juurik, 

Mari-Liisa Parder. 

SVUH.00.060 Infoõigus, privaatsus ja andmekaitse. Kristjan Kikerpill (vastutav), Mari-

Liisa Parder, Terje Mäesalu. 

P2OG.02.230 Juristi kutse-eetika, 3 EAP, Aive Pevkur. 

SVPH.00.064 Eetika probleemid psühholoogias, 4 EAP, Nele Põldver (vastutav), Helena 

Ehrenbusch, Indrek-Ivar Määrits, Kairi Kreegipuu, Katrin Pruulmann, Kertu Saar, Peeter 

Pruul, Snežana Stoljarova. 

  

Meditsiiniteaduste valdkond 

ARFA.01.112 Bioeetika, 2 EAP, Daisy Volmer (vastutav), Andres Soosaar, Anita Tuula, 

Kristiina Sepp. 

ARTH.02.063 Bioeetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Andres Soosaar, Irja Lutsar, Kai 

Õkva, Kaja-Triin Laisaar, Kristi Lõuk, Meego Remmel, Terje Mäesalu, Toivo Maimets. 

ARTH.02.001 Meditsiinieetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Kristi Lõuk. 

ARTH.02.055 Meditsiiniteooria ja -eetika, 3 EAP, Aime Keis (vastutav), Margus Lember, 

Aive Pevkur, Heli Tähepõld, Kai Part, Katrin Elmet, Kadri Simm, Kristi Lõuk, Made 

Laanpere, Diva Eensoo. 

AR00.00.100 Teadustöö üliõpilastele (ingl k), 2 EAP, Ana Rebane (vastutav), jt. 

  

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

LTOM.04.004 Loomuuringute eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav). 

LTOM.04.009 Loomkatsete eetika, 3 EAP, Urmas Saarma (vastutav). 

LOTI.02.017 Teaduse metodoloogia ja eetika biomeditsiinis, 1 EAP, Ülo Maiväli 

(vastutav), Kadri Simm, Taavi Päll, Villu Kasari. 

LTLT.00.002 Introduction to Doctoral Studies in Science and Technology, 3. EAP. Piia 

Post (vastutav) [Kristi Lõuk andis selle aine raames seminari teaduseetikast].  

LTMR.06.003 Bioloogilise mõtte areng, teadusmetodoloogia ja bioeetika, 6 EAP, Toivo 

Maimets. 

 

Täiendõpe 

Teaduse suunaline täiendõpe 

MIKROKRAADI PROGRAMM 
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„Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse“ 24 EAP, 2 semestrit 

(HVFI.TK.040), programmijuht Kertu Rajando  

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on koolitada eksperte, kes on suutelised eetikaküsimusi oma 

praktilises valdkonnas lahendama ning teisi sel teemal koolitama. Pärast teaduseetikale 

keskenduva mikrokraadiprogrammi läbimist võib isik näiteks töötada välja hea teadustava 

protseduurid või käivitada nõustamissüsteemi oma asutuses, menetleda hea teadustava 

rikkumisi, olla eetikaküsimuste nõustajaks, luua eetikaalaseid metoodilisi materjale, viia läbi 

eetikakoolitusi. Eetikaalaste pädevuste omandamine aitab olla parem juht, hariduse ja/või 

teaduse valdkonda koordineeriv ametnik, nõustaja või eetikakomitee/-komisjoni liige. 

Sügissemestril: 

• FLFI.02.003 Eetika alused, 3 EAP, Heidy Meriste. 

• FLFI.00.102 Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine, 3 EAP, Mats Volberg. 

• HVFI.01.002 Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted, 6 EAP, Kadri 

Simm (vastutav), Margit Sutrop, Endla Lõhkivi, Marju Lauristin, Urmas Kõljalg, Tiiu 

Tarkpea, Kadri Tamme, Halliki Harro-Loit, Urmas Sutrop, Tiina Ann Kirss. 

Kevadsemestril: 

• FLFI.02.181. Eetika organisatsioonis, 6 EAP, Margit Sutrop (vastutav), Kadri Simm, 

Andres Soosaar, Kairi Kreegipuu, Raul Kangro, Tõnu Lehtsaar, Kaia Kastepõld-Tõrs, 

Mari-Liisa Parder, Marten Juurik, Kristi Lõuk. 

• FLFI.02.182. Praktiline eetika igapäevatöös, 6 EAP, (õppur teeb uurimis- või praktilise 

töö, milleks on probleemi eetiline analüüs, portfoolio, disainmõtlemine, hea tava välja 

töötamine, kaasuste loomine, õppematerjali koostamine vmt), Mari-Liisa Parder 

(vastutav), Margit Sutrop, Kadri Simm, Marten Juurik, Kristi Lõuk, Anu Tammeleht. 

2022/2023 on õppimas seitse õppurit.  

 

2022. aastal läbi viidud hea teaduse ja teaduseetika teemalised täiendõppe tegevused 

06.01.2022 teaduseetika koolitus Eesti Maaülikoolile (Mari-Liisa Parder, Marten Juurik). 

09.02.2022 teaduseetika ning Horisondi programmi reeglite koolitus koostöös Eesti 

Teadusagentuuriga (Kadri Simm (TÜ), Izidoros Karatzas (Euroopa Komisjon)). 

28.02.2022 teaduseetika ja meditsiinieetika teemaline töötuba Tartu Tamme Gümnaasiumis 

(Kristi Lõuk). Õpetajatele suunatud töötoas sai lahendatud arstide väärtuste mängust ja Eesti 

rahva väärtuste mängust dilemmasid.  

09.03.2022 akadeemilise eetika teemaline kohtumine Lennuakadeemia juhtkonnaga (prof 

Margit Sutrop, Kristi Lõuk). 

24.05.2022 akadeemilise eetika teemaline koolitus Lennuakadeemiale (prof Margit Sutrop, 

Mari-Liisa Parder, Kristi Lõuk). 

25.08.2022 teaduseetika ja teaduseetika rikkumiste menetlemise teemaline koolitus Tallinna 

Tervishoiukõrgkooli eetikakomisjonile (Mari-Liisa Parder, Marten Juurik). 
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13.10.2022 teaduseetika sissejuhatav koolituspäev humanitaarvaldkonna doktorantidele (Mari-

Liisa Parder, Anu Tammeleht). 

 

Ühiskonna suunaline täiendõpe 

2022. aastal viidi läbi väärtusarenduse täiendkoolitused sisekoolitustena koolides ja 

lasteaedades. 

25.04.2022 Alu Kool 

26.04.2022 Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool 

28.–29.04.2022 Tallinna Tondi Kool 

13.08.2022 Tabivere Lasteaed 

29.08.2022 Lihula Lasteaed 

30.08.2022 Kunda Ühisgümnaasium 

26.09.2022 Kõpu Põhikool 

09.11.2022 Värska Gümnaasium 

 

Raamatukogu ja kirjanduse komplekteerimine 

TÜ eetikakeskuse ja filosoofia osakonna raamatukogu koosneb praeguseks ligikaudu 6500 

teosest. Raamatukokku lisanduvad teosed ning filosoofia- ja eetikaalased bakalaureuse- ja 

magistritööd kantakse kõik Eesti raamatukogude elektroonilisse kataloogi ESTER. 

Uue kirjanduse hankimisel lähtutakse peamiselt sellest, mis on vajalik õppe- ja teadustegevuse 

arendamiseks ja edendamiseks. Soetatud teosed on igakülgselt abiks nii eetikakeskuse poolt 

organiseeritavate konverentside, kollokviumide, seminaride ettevalmistamisel kui ka erinevate 

analüüside läbiviimisel ning koostamisel. 

Täienenud on valdkonnad: tehisintellekt ja eetika, bio- ja meditsiinieetika, poliitiline filosoofia 

ja teaduseetika. Kogusse on muretsetud ka haridusfilosoofiat ja -teooriaid edastavaid kirjutisi 

ning väärtuspõhise juhtimise alast kirjandust. Kogusse on hangitud raamatuid, mis sisaldavad 

käsitlusi moraali ning emotsioonide vahelistest seostest ning mis analüüsivad moraali 

psühholoogilisi aluseid ning lisaks on viimastel aastatel uue temaatikana arendamist leidnud 

filosoofiliste lahkarvamuste teema.  

Raamatukogu täieneb iga-aastaselt ka tänu mitmele tellitavale ajakirjale, mis on lugejatele 

samuti kättesaadavad. Perioodikat esineb nii eestikeelset (Akadeemia) kui ka ingliskeelset 

(Bioethics, Journal of Mass Media Ethics, Science and Engineering Ethics, Journal of Medical 

Ethics) ja populaarteaduslik Philosophy Now. 

2016. aasta alguses saabus raamatukokku prof Harry Prossi (Freie Universität Berlin) 

raamatukogu (kokku umbes 1000 köidet, 42 kasti), põhiliselt saksakeelne filosoofia kirjandus, 

veidi ka semiootikat. Annetuse meieni jõudmise organiseerisid prof Prossi lesk Marianne Pross 

ja dr Rosalinde Sartorti ning selle kataloogimine kestab. 
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IV. ÜHISKONNALE SUUNATUD 

TEGEVUS 

Koostööprojektid 

 

KOOSTÖÖ HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMIGA 

RIIKLIK VÄÄRTUSPROGRAMM 

2015. aastal kinnitas Haridus- ja Teadusministeerium programmi „Eesti ühiskonna 

väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020, mille elluviija on Tartu Ülikooli 

eetikakeskus. Programmil on kaks suunda: haridus ning ühiskonna väärtused ja eetika. 

Ühiskonna suunaliste tegevustena korraldame konverentse, kollokviume, anname välja 

raamatuid. 2020. aasta lõpus sai kinnitatud ka väärtusprogrammi jätkuprogramm aastateks 

2021–2026 ning tegevus sel suunal jätkub. 

Väärtusprogrammi raames on kõige suurem projekt hea kooli ja hea lasteaia mudeli 

arendamine ja tunnustusprogrammid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea 

lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. 

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast 

tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursi nime all tuntud protsess nimetati 2019. aastal 

ümber tunnustusprogrammiks, kuid aitab endiselt kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja 

nõustamise abil leida oma kooli tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. 

Tunnustusprogrammide juhendid on kättesaadavad: 

https://www.eetika.ee/et/heakool2022 

https://www.eetika.ee/et/healasteaed2022 

Oleme 2021. aastal loonud ja 2022. aastal uuendanud eneseanalüüsi koostamist toetavaid 

veebipõhised kursuseid. Kursuse „Sissejuhatus väärtusarendusse“ võimaldab osalejatel 

individuaalselt arendada oma teadmisi väärtustest ja väärtusarendusest. Kursus „Sissejuhatus 

väärtusarenduse analüüsi” toetab koolide ja lasteaedade väärtusarenduse meeskondlikku 

analüüsi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste harjutuste abil, mis aitasid leida ning sõnastada 

analüüsi fookusteema, eesmärgi ja uurimisküsimused. Sel moel toetasime analüüsi teekonda 

alustavaid asutusi konstruktiivse tagasisidega juba esimeste sammude ajal, võimaldades 

analüüsiga sügavamale minna. 

Esmakordselt programmiga liitujatel oli 2022 aastal tunnustusprogrammidesse pääsemise 

eelduseks mõlema Moodle’i kursuse läbimine täies mahus. 

Tunnustusprogrammi kandideeris 2022. aastal 18 kooli ja 20 lasteaeda. Programmi läbis täies 

mahus 14 kooli ja 16 lasteaeda. 

Varasemalt osalenud koolide ja lasteaedade eneseanalüüsi fookuses oli klassijuhataja/lasteaia 

õpetaja töö analüüsimine. Selle toetamiseks on koostatud veebipõhised materjalid. 

https://www.eetika.ee/et/heakool2022
https://www.eetika.ee/et/healasteaed2022
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https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/fookuses-klassijuhataja 

https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/fookuses-opetaja 

Lisaks on 2022. aastal välja töötatud klassijuhataja ja rühmaõpetaja eneseanalüüsimudel, mis 

on vahend klassijuhatajale ja rühmaõpetajale oma rolli mõtestamiseks. Laiemalt on mudelid ka 

kommunikatsioonivahendid kooli- ja lasteaiapere ning klassijuhatajate ja rühmaõpetajate 

vaheliste suhete ja kokkulepete mõtestamiseks. Mudelit saab kasutada näiteks arengu- või 

koostöövestluste läbiviimiseks, alustava klassijuhataja/rühmaõpetaja esimese tööaasta 

toetamiseks, omavaheliste ootuste kooskõlastamiseks ning ühiste tööpõhimõtete loomiseks. 

Tunnustusprogrammide vältel, märtsikuust kuni novembrini, on kõiki osalevaid koole ja 

lasteaedu toetanud kaheetapilise tagasisidega Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilised sõbrad. 

Vahetähtaegadeks esitatud analüüse tagasisidestasime kriitiliste sõprade meeskondliku 

kirjaliku raportina.  

Mitmeetapiline individuaalse tagasiside andmine (kirjalik tagasiside ja külastus) on 

võimaldanud üle minna edasisidestamisele. See on põhimõtteline muutus, mis toetab 

haridusasutusi õppijatena ning on kooskõlas uuenenud õpikäsitluse filosoofiaga.  

2022. aastal liitus hea kooli ja hea lasteaia võrgustikuga 6 uut kooli ja 11 uut lasteaeda. Kõiki 

osalenud koole ja lasteaedu tunnustasime tänuüritusel Tartus 13.12.2022. 

2022. aastal tunnustas Tartu Ülikooli eetikakeskus tiitliga „Väärtuskasvatuse kool 2022“ Jõhvi 

Gümnaasiumi mentorsüsteemi tõhusa rakendamise, sisuka analüüsi ning järjepideva 

arendamise eest. 

Tiitlid „Väärtuskasvatuse lasteaed 2022“ rändasid Viljandi valla Lasteaeda Päikesekiir 

teadliku väärtusarenduse ning igas päevas leiduva rõõmusära eest ning Kiiu Kiigepõnni 

Lasteaeda teadliku väärtusarenduse ning meeskonnatöö hoidmise ja väärtustamise eest.  

Kõikide tunnustatute ja neile antud tunnustustega saab tutvuda eetikaveebis. 

Programmi tagasisides toovad osalejad välja, et tunnustust oma töö eest saada on alati tore, 

kuid sellest väärtuslikum on koos oma meeskonnaga analüüsi koostamise protsess, põnevad 

väärtuspõhised arutelud ja kindlasti tööle saadav kriitiliste sõprade toetus, tagasiside ja 

kohtvisiit, et toetada väärtuspõhise organisatsioonikultuuri arengut. 

2022. aastal kutsusime ka kooli- ja lasteaiapidajaid osalema tunnustusprogrammis 

„Väärtuspõhine haridus“ ja taotlema väärtuspõhise hariduse teerajaja märgist. 

Pakkusime KOVide haridusjuhtidele sarnaselt koolide ja lasteaedadega võimalust 

väärtusarenduse üle senisest enam mõtiskleda ning eneseanalüüsi koostada. Eneseanalüüsi 

kirjutamise kõik etapid läbisid täies mahus kolme kohaliku omavalitsuse haridusjuhid: osalesid 

Põhja-Sakala vallavalitsus, Rae vallavalitsus ja Kuusalu vallavalitsus. Väärtuspõhise analüüsi 

fookuses oli haridusjuhi roll ja identiteet, igapäevases töös rakenduvad väärtused ja ette tulevad 

väärtusvalikud ning autonoomia ja vastutuse jagamine ja jagunemine. 

 

KOOSTÖÖ TALLINNA LINNAVALITSUSE HARIDUSAMETIGA 

Jätkus koostöö Tallinna Haridusametiga klassijuhataja eneseanalüüsimudeli tutvustamiseks ja 

rakendamiseks. 2022. aasta jaanuaris esitleti Tallinna Õpetajate Majas toimunud sündmusel 

klassijuhataja eneseanalüüsimudelit, mis on mõeldud kõigile Eesti klassijuhatajatele oma rolli 

https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/fookuses-klassijuhataja
https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/fookuses-opetaja
https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/head-koolid-lasteaiad-2022
https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/tunnustusprogramm-vaartuspohine-haridus
https://www.eetika.ee/et/klassijuhataja-enesesanalyysi-mudel
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analüüsimiseks. Laiemalt on klassijuhataja eneseanalüüsimudel ka kommunikatsioonivahend 

terve koolipere ja klassijuhatajate vaheliste suhete ja kokkulepete mõtestamiseks. Mudelit saab 

kasutada näiteks ka arengu- või koostöövestluste läbiviimiseks juhtkonna ja klassijuhatajate 

vahel, alustava klassijuhataja esimese tööaasta toetamiseks, tugitöötajate, aineõpetajate ja 

klassijuhatajate vaheliste ootuste kooskõlastamiseks või ühiste tööpõhimõtete loomiseks. 

Mudel sisaldab mitmesuguseid mängulisi elemente – näiteks rolli- ja tegevuskaarte, 

stsenaariume, küsimuste kompassi jpm –, millele toetudes saab klassijuhataja olulisemaid rolle 

vaadelda ja nende üle arutleda. 

2022. aastal käivitasid Tallinna Haridusamet ja TÜ eetikakeskus klassijuhataja teema-aasta 

jätkuprojekti „Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli rakendamine“, mille pilootprojekti oodati 

kandideerima Tallinna linna koole. Projekti kandideeris 13 kooli, kellest osutus valituks 4 

kooli: Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja 

Tallinna Mustamäe Gümnaasium, kes osalevad projektis 5-liikmeliste projektimeeskondadena. 

Projekti eesmärk on tõsta klassijuhatajate eneseanalüüsi pädevust oma rolli ja peamiste 

tegevuste mõtestamisel klassijuhatajana. Laiemalt on projekti eesmärk ka klassijuhataja kui iga 

õppija arengu toetaja võtmerolli kooliülene analüüs, mille käigus vaadeldakse klassijuhatajatel 

lasuvaid ootusi ning klassijuhatajate ja nende koolisisese tugivõrgustiku (juhtkond, 

tugitöötajad, aineõpetajad) vahelisi kokkuleppeid. Ühisprojekti rahastus taotleti Riigi 

Tugiteenuste Keskuse meetme „Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused“ raames, mida 

rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Projekt viiakse ellu 2022/23. õppeaastal.  

Koostööprojekti raames toimunud tegevused: 

29.08.22 koostööseminar „Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli rakendamine“, 6 ak/h. 

Koolitajad Mari-Liis Nummert, Helen Hirsnik ja Nele Punnar (Tartu Ülikooli eetikakeskus).  

11.10.22 veebinõustamine, Kadrioru Saksa Gümnaasium. 

17.10.22 veebinõustamine, Tallinna Inglise Kolledž. 

17.10.22 veebinõustamine, Tallinna 21. Kool. 

31.10.22 veebinõustamine, Tallinna Mustamäe Gümnaasium. 

06.12.22 koostööseminar „Tõenduspõhisus klassijuhataja töö analüüsis. Erinevad 

andmekogumise- ja töötluse meetodid“, 6 ak/h. Koolitajad prof Halliki Harro-Loit (Tartu 

Ülikool) ja Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus). 

 

KOOSTÖÖ TARTU LINNAVALITSUSE HARIDUSOSAKONNAGA 

2014. aastal alustas TÜ eetikakeskus koostööd Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnaga 

projekti „Hea kool heade mõtete linnas“ raames. Projekti kaudu pakkus Tartu linn esimese 

omavalitsusena Eestis oma koolidele tuge eneseanalüüsi läbimisel ning arengueesmärkide 

sõnastamisel. 2018. aastal liitusid projektiga ka lasteaiad ning projekt sai nimeks „Hea haridus 

heade mõtete linnas“, mille eesmärk on toetada Tartu linna koolide ja lasteaedade 

arendustegevusi Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilise sõbra nõustamisprogrammi kaudu, 

rakendada ja levitada hea kooli ja hea lasteaia mudelit Tartu linna koolides ja lasteaedades ning 

korraldada arendusseminare ja ühist õppimist Tartu linna haridusasutuste juhtidele ning 

hoolekogude esindajatele. 2022. aasta jaanuarist alustati koostöös haridusosakonna ja Tartu 

linna koolijuhtide ühenduse juhatusega ettevalmistusi, et kuulutada 2022/23. õppeaasta Tartu 
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linna koolide klassijuhataja teema-aastaks. Seoses 2022/23. õa toimuva klassijuhataja teema-

aastaga oli 2022. aastal projekti tegevuste fookuses klassijuhataja rolli mõtestamine. 

Koostööprojekti raames toimunud tegevused: 

31.03.2022 Tartu linna koolide ja lasteaedade hoolekogude koostööseminar „Kuidas 

meeskondi edukalt kriisist välja tuua?“. Koolitaja Raul Rebane. Sündmus toimus 

veebiseminarina. 

14.04.2022 Tartu koolijuhtide kevadseminar. 

18.05.2022 arendusseminar „Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli rakendamine“ Tartu linna 

õppejuhtidele, osales 15 õppejuhti. 

22.09.2022 Tartu Ülikooli eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverents „Klassijuhatajatele, 

klassijuhatamisest“. Esinejatena lõid konverentsiprogrammis kaasa Mari Roostik ja Eerik Säre 

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist ja Kristi Mumm Tartu Forseliuse Koolist. Tartu linna 

koolidest osales konverentsil 19 klassijuhatajat üheksast eri asutusest. 

06.–07.10.2022 Tartu linna klassijuhatajate koolitus „Klassijuhataja kui väärtuskasvataja“. 

Koolituse viisid läbi Lemme Randma (Viimsi Kool), prof Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikool), 

Nele Punnar ja Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus). Koolituse maht 12 ak/h, 

osales 22 klassijuhatajat. 

26.10.2022 Tartu Haridusfestival „Juhtimise kunstid“, töötoad koolidele ja lasteaedadele: 

• „Klassijuhataja eneseanalüüsimudel kui üks viis oma tööd analüüsida“, töötuba juhtis 

Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli projektijuht Mari-Liis Nummert. 

• „Rühmaõpetaja eneseanalüüsimudel kui üks viis oma tööd analüüsida“, töötuba juhtis 

Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli projektijuht Nele Punnar. 

Koostööprojekti jooksul jagati ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse klassijuhataja 

eneseanalüüsimudelit koolipõhiseks kasutamiseks ning kohandati mudelit lasteaia 

rühmaõpetaja eneseanalüüsimudeliks koostöös lasteaedadega. Rühmaõpetaja 

eneseanalüüsimudeli testimises osalesid Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu personal ja Tartu 

Luterliku Peetri Kooli õppejuht, rühmaõpetaja eneseanalüüsimudelile on tagasisidet andnud ka 

tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed 2022“ osalejad. 

„Väärtuspõhise hariduse teerajaja 2022“ tiitlid andsime samuti üle tänuüritusel 13. 12 Tartu 

ajaloomuuseumi valges saalis. 

 

KOOSTÖÖ BRITI NÕUKOGUGA 

Briti Nõukogu toetas 2021. aastal avaliku taotlusvooru P2P kaudu TÜ eetikakeskuse lastele 

mõeldud väärtuste- ja filosoofiaraamatu „Mis on sulle kallis?“ koostamist ja väljaandmist. 

Raamatus on kuus lugu väärtustest, mille keskmes on väärtustena aukartus elu ees, sõprus, 

sooline võrdõiguslikkus, hoolivus ja solidaarsus, mitmekesisus ja sallivus, isamaa-armastus. 

Lasteraamat on mõeldud lastele vanuses 3–7 eluaastat. Lasteraamatu lood räägivad erinevatest 

olulistest väärtustest ja on mõeldud lugemiseks koos lapsevanema või õpetajaga. Iga loo juurde 

on lisatud väärtusrefleksiooni suunavad küsimused ning filosoofi lühiselgitus kõne all olevast 

väärtusest. Raamatu koostasid tunnustatud lastekirjanik Tia Navi, lasteraamatute illustraator 

Elina Sildre ja filosoof Kadri Simm. Väikeraamat ilmus 2022. aasta aprillis kakskeelselt: nii 

eesti kui ka vene keeles. Raamatu esimene tiraaž oli 300 raamatut, mis jagati peamiselt 

https://www.eetika.ee/et/mis-sulle-kallis
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kakskeelsetele või keelekümblusõppega lasteaedadele, laste ja naiste tugi- ja turvakeskustele 

ja raamatukogudele. Raamatu saanud lasteaiad osalesid rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. 

juunil 2022 ühises raamatu ettelugemise aktsioonis. Eesti Lastekirjanduse Keskuse kaudu on 

väikeraamatut tutvustatud ka lastekirjanduse välismessidel. 

 

KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKUS EUROPEAN CHARACTER AND VIRTUES 

ASSOCIATION  

13.–14.06.2022 külastasid eetikakeskuse koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja 

Helen Hirsnik ja TÜ eetikakeskuse väärtusprogrammi nõukogu esinaine Halliki Harro-Loit 

Birminghami Ülikooli iseloomukasvatuse teaduskeskust The Jubilee Centre for Character & 

Virtues ja osalesid keskuse korraldatud konverentsil „Supporting the Establishment of 

Character Education Research Centres in Europe“. Konverentsi tulemusel loodi uus 

teaduskoostööle suunatud ühendus European Character and Virtues Association (ECVA), mille 

asutajaliikmeks on ka TÜ eetikakeskus.  

 

KOOSTÖÖ SA TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMIGA 

Alates 2018. aastast on Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee liige dotsent Kadri Simm. 

Eetikakomitee ülesanne on eetiliste probleemide määratlemine ja neile lahenduste pakkumine, 

kliinikumi personali eetiliste hoiakute kujundamine ning eetiliste ja usalduslike suhete loomine 

personali hulgas ning kliinikumi töötajate ja patsientide vahel. 

 

KOOSTÖÖ SA PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLAGA 

Oktoobris 2018 loodi PERHI eetikanõukogu, mille asutajaliikmeks sai professor Margit 

Sutrop. Eetikanõukogu ülesandeks on koostada PERHi eetikakoodeks, monitoorida koodeksi 

täitmist ja anda haigla personalile nõu eetika küsimustes. Peamised teemad: eetilised valikud 

haigla igapäevatöös ja juhtumite lahendamine. Koostöö patsiendi elulõpu tahteavalduse 

väljatöötamiseks vastava töörühmaga. Haiglatele 2020. välja töötatud COVID-19 kriisi 

olukorras koostatud juhtnööride uuendamine. 

2022. aasta detsembris alustab eetikanõukogu uus koosseis, kus jätkab ka prof. Margit Sutrop. 

 

KOOSTÖÖ EESTI ARSTIDE LIIDU EETIKAKOMITEE ja 

SOTSIAALMINISTEERIUMIGA 

2022. aasta alguses saatsid töögrupis osalejad organisatsioonidele, keda nad esindavad, PETi 

dokumendi, PETi dokumendi koostamise protsessi kirjelduse ja protsessijoonise selgituse 

tagasiside saamiseks. Samuti alustas 2022. aasta novembris PETi töörühma alusel koostatud 

väiksem töörühm koos lisandunud liikmetega osalemist Innovatsiooniprogrammis. Seda 

selleks, et leida võimalusi, kuidas luua täiendavalt usaldust loodava teenuse vastu ning leida 

võimalusi teenuse süsteemseks arendamiseks. Töörühm koguneb detsembris 2022 plaanimaks 

edasisi samme, võttes kokku organisatsioonidest laekunud tagasiside ning arutades loodud 

juhendmaterjale.  

 

https://www.regionaalhaigla.ee/sites/default/files/document/Eetikaalased_soovitused_A4.pdf
https://www.regionaalhaigla.ee/sites/default/files/document/Eetikaalased_soovitused_A4.pdf
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KOOSTÖÖ HARIDUS- JA NOORTEAMETIGA (HARNO) 

Seoses võidetud hankega loob TÜ eetikakeskus materjali nimetusega „Tugimaterjali 

koostamine klassijuhatajatele ja noorsootöötajatele koostöö soodustamiseks“. Peamine 

element on pdf-formaadis käsiraamat, millele lisaks luuakse veebileht, mis hõlbustab materjali 

kasutamist: https://www.koolieetika.org/hoolime. Tugimaterjali eesmärk on tõhustada 

klassijuhatajate ja noorsootöötajate koostööd õpilaste üldpädevuste ja sotsiaalsete oskuste 

arendamisel, tehes seda õpilaste eetikapädevuste toetamise kaudu. Tugimaterjal on mõeldud 

klassijuhatajatele ja noorsootöötajatele koostöiste, töötoa vormis toimuvate tundide ja 

aktiivsete vahetundide läbiviimiseks. Tugimaterjali eesmärk on koostöise juhtumipõhise õppe 

ja koosöiste mängude abil arendada eetilise tundlikkuse kasvu, mis järgib programmi „Hooliv 

klass“ sihte.  

 

KOOSTÖÖ LASTEKAITSE LIIDU, SA KIUSAMISE VASTU JA MTÜ TOREGA 

TÜ eetikakeskus koostöös Lastekaitse Liidu, SA Kiusamise Vastu ja MTÜ Noorteühinguga 

TORE lõid 10. detsembril 2014 liikumise Kiusamisvaba Haridustee Eest. Liikumise asutajad 

otsivad ühiselt lahendusi elujõulise tegevus- ja rahastusmudeli loomiseks, et kõigisse Eesti 

lasteasutustesse ja üldhariduskoolidesse jõuaks kiusamist ennetav ja lahendav tõenduspõhine 

programm. Nelja organisatsiooni ühendab tugev soov seista hea väärtuspõhise kooli eest ning 

usk, et hea kooli tunnuseks on turvalised suhted ja kiusamisvaba keskkond. Liikumise eesmärk 

on, et 2020. aastal on hea lasteasutuse ja kooli kvaliteedimärgiks see, kui seal on kõiki vanuse- 

ja kooliastmeid hõlmav kiusamise ennetamise ja juhtumite lahendamise süsteem. 

Kiusamisvaba haridustee nimel koostööd tegev liikumine soovib pakkuda ühise 

kommunikatsiooniplaaniga tõenduspõhiseid programme, aga ka kiusamise ennetamise ja 

juhtumitesse sekkumise metoodikat õpetajate tasemeõppe osana. Kiusamisvaba koalitsiooni 

liikmete visioon on, et ennetusprogrammide kasutamist rahastab koolipidaja ise, programmide 

arendamist ja nende mõju hindamist aga haridus- ja teadusministeeriumi rakendusüksus. 

Liikumist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Õiguskantsleri Kantselei. 

2022. aastal tutvustas TÜ eetikakeskus KVHT partneritele koostöös HARNOga loodavat 

materjali klassijuhatajatele ja noorsootöötajatele koostöö soodustamiseks ning Horisondi 

projekti RAYUELA tegevusi eesmärgiga koguda KVHT partneritelt tegevuste ja materjali 

kohta tagasisidet. 

 

KOOSTÖÖ TARTU 2024 KULTUURIPEALINNAGA 

Tartu Ülikooli eetikakeskus juhib Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi 

kuuluvat projekti „Tartu Maailmaülikool“, mille tulemusel toimub 2023.–2024. aastal 13 

teadust ja Lõuna-Eesti kogukondi ühendavat kogukondlikku akadeemiat. 2021. aastal läbis TÜ 

eetikakeskus kultuuri- ja haridusprojektidele mõeldud arendusprotsessi ja SA Tartu 2024 

meeskond tegi Tartu Maailmaülikooli arendustiimile projekti kaasrahastuse ettepaneku 

summas 100 000 eurot projektiplaani elluviimiseks. Lisaks kaasrahastuse ettepanekule tehti 

projektitiimile ettepanek koostöö tegemiseks teise regionaalprojekti Lõuna-Eesti 

kogukonnaprogramm (eestvedaja: Tartumaa Arendusselts) meeskonnaga, et katta 

kultuuripealinna aastal ära terve Lõuna-Eesti regioon. Produktsioonileping Tartu 2024ga 

sõlmiti 2022. aasta veebruaris. 

https://www.koolieetika.org/hoolime
http://tartumaailmaylikool.ut.ee/
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2022. aastal viidi projekti raames läbi teemade ideekorje, mille alusel valiti 21 pakkumise seast 

välja 13 teemat ja eestvedajat Lõuna-Eesti eri kantides. Toimusid kohtumised kõigi 

kogukondadega teemade arenduseks ja sündmuste planeerimiseks.  

Tartu Maailmaülikooli programmi valiti välja järgmised kogukondlikud algatused: 

• Eesti liikumis- ja heaolufestival Elvas (vaimne tervis ja liikumine), eestvedaja Elva 

Vallavalitsus; 

• kooskasvamise akadeemia Leevil (kestlik kahanemine, pärandkultuur), eestvedaja 

MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas; 

• Kanepi festivali kanepikonverents (tööstuslik kanep põllu- ja pärandkultuuri taimena), 

eestvedaja Kanepi Vallavalitsus; 

• kaasav uurimistöö „Viljandi linna ruumiteadlased“ (linnaruumi mõju inimeste heaolule 

ja linna kuvandile), eestvedaja kogukonnaalgatus Loov Viljandi; 

• kogemuspäev „Eriline elu“ Maarja külas (erivajadusega inimesed ühiskonnas), 

eestvedaja SA Maarja Küla; 

• Mulgi konverents Tõrvas (mulgi kultuuri kestlikkus), eestvedaja MTÜ Mulgi Kultuuri 

Instituut; 

• Navi akadeemia (üksildus vananevas ja vähenevas ühiskonnas), eestvedaja MTÜ Navi 

Külaselts; 

• Peipsiääre kogukonnafestival „Sillad“ Kallastel (kogukondlikkus mitmekultuurilises 

piirkonnas), eestvedaja Peipsiääre Vallavalitsus; 

• kogukonnafestivali „Mina tean, kust tuleb minu toit“ mahekärajad Rõuges (mahetoit ja 

-põllumajandus), eestvedaja Rõuge Vallavalitsus; 

• Eesti põliskeelte konverents Setomaal (Eesti põliskeelte elujõulisus), eestvedaja SA 

Seto Instituut; 

• kogukonnakooli disainitalgud Harglas (väikeste (kogukonna)koolide jätkusuutlikkus), 

eestvedaja MTÜ Sõprade Pool; 

• konverents „Keskkond, kultuur ja ruumiloome“ Valgas (keskkond ja kultuur 

ruumiloome komponentidena), eestvedaja Valga Vallavalitsus; 

• lapsesõbraliku linna foorum Võrus (lapsesõbraliku kuvandi tähendus ja sisu loomine), 

eestvedaja Võru Linnavalitsus. 

2022. aasta lõpuks sõlmitakse kõigi valitud kogukondade ja Tartu Ülikooli vahel 

koostöölepingud. 

Lisaks tehakse projekti raames koostööd TÜ ühiskonnateaduste instituudi magistriõppekavaga 

„Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“. Kohtumistel kogukondadega selgus läbiv 

huvi kogukondlikkuse teooria vastu, mida aitavad pakkuda magistriõppekava õppejõud. 

Samuti saab maailmaülikool pakkuda tudengitele vaatlus- ja osaluspraktikat ning uurijatele 

protsessi teadusliku analüüsi võimalust. 

Tartu Maailmaülikooli raames ilmuvad ka lõunaeestikeelsed populaarteaduslikud 

audioloengud koostöös veebikeskkonnaga helyait.ee. 2022. aastal ilmus seal 5 tiidüsjuttu Tartu 

Ülikooli teadlastelt erinevatel teemadel: 

• Karl Pajusalu, Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete professor, loeng 

„Akadeemiline tartu kiil“ 
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• Sulev Iva, Tartu Ülikooli lõunaeesti keele ja kultuuri lektor, loeng „Lõunõeesti keele’ 

ja rahva’“ 

• Marit Külv, Viljandi Kultuuriakadeemia projekti koordinaator, loeng „Sünnikombe 

vanemban perimüsen“ 

• Kristi Ilves, Mulgi Kultuuri Instituudi mulgi keele ja kultuuri spetsialist, loeng 

„Mulgimaast, mulkest ja mulgi keelest“ 

• Piia Post, Tartu Ülikooli meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor, loeng „Kost 

tulõva kurja ilma?“ 

Kõiki loenguid saab kuulata aadressil https://helyait.ee/tiidusjutt/ 

 

KOOSTÖÖ RIIGIKANTELEI JA KASVULAVA OÜga 

Riigikantselei koostöös Kasvulava meeskonnaga kutsus novembrikuu jooksul inimesi igas 

Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega üheskoos Eesti 

elu kujundada. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud aitavad kaasa riigi 

pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamisele. Tartu Ülikooli 

eetikakeskuse projektijuht ja Tartu Maailmaülikooli eestvedaja Triinu Laan oli 

Arvamusrännaku üks arutelujuhtidest ning viis läbi kolm arutelu Eesti eri paigus. 

Arvamusrännaku kohta saab lugeda aadressil https://www.arvamusrannak.ee/ 

 

KOOSTÖÖ UNESCO-ga 

2022. aasta UNESCO ülemaailmse filosoofiapäeva teema 17.11.2020 oli „Inimkonna tulevik. 

Inimloomuse suhe looduse ja tehnoloogiaga“. Päev sisaldas filosoofiapäeva teemalist 

aruteluringi, õpilaste seminari ning töötube õpilastele ja õpetajatele. Mats Volberg pidas 

aruteluseminari õpilastega, eelneva iseseisva temaatilise lugemise alusel – Robert Papperell – 

posthumanismi manifest. 

 

KOOSTÖÖ MTÜ MONDOGA 

24.10.2022 viis TÜ eetikakeskus läbi koolituse sundrände tõttu Eestis viibivatele Ukraina 

õpetajatele. Koolitusel tutvustas projektijuht Katrin Velbaum erinevaid väärtuskasvatuse 

mudeleid, keskendudes peamiselt väärtusselitusele. Koos Ukraina õpetajatega mängiti 

„Väärtuste mängu“ ja arutleti Eesti ja Ukraina koolikeskkonna sarnasuste ja erinevuste üle. 

Koolitus toimus Mondo Ukraina Akadeemia IV mooduli „Mina ja minu väärtused“ raames. 

 

KOOSTÖÖ TARTU ÜLIKOOLIGA 

2022. aastal osales TÜ eetikakeskuse teadur Mari-Liisa Parder ning TÜ hea teadustava 

nõustajad Kairi Kreegipuu ja Andres Soosaar Tartu Ülikooli institutsionaalse akrediteerimise 

intervjuudel. 

 

KOOSTÖÖ ARVAMUSFESTIVALIGA 

https://helyait.ee/tiidusjutt/
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12.–13.08.2022 toimunud Paide Arvamusfestivalil osales TÜ eetikakeskus koos Tartu 

Maailmaülikooli ja Kasvulava OÜga ühepäevase „Tuleviku ala“ korraldamises. Selle ala 

loomisse panustasid ka Riigi valimisteenistus, Tallinna Ülikool ja Eesti Interneti Sihtasutus. 

Lisaks korraldas eetikakeskus ka „Spordi ala“ koos Eesti Jalgpalli Liidu, Paide 

Linnameeskonna, Verston OÜ ja Eesti Olümpiakomiteega. 

 

Ühiskonnale suunatud konverentsid 

1) Tartu Ülikooli eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverents „Klassijuhatajatele ja 

klassijuhatamisest“ 

28.09.2022 toimus Tartus Kammivabrikus TÜ eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverents 

„Klassijuhatajatele ja klassijuhatamisest“. Konverents vaatles klassijuhataja eri rolle ja 

valikuid ning toevõimalusi ja -vajadusi. Küsiti, milline on klassijuhataja roll koolis täna ja 

tulevikus. Millist tuge vajab klassijuhataja kui mentor ja väärtuskasvataja oma tähtsa rolli 

täitmiseks kaasõpetajatelt, tugitöötajatelt ja kooli juhtkonnalt? Konverentsil kõneldi 

klassijuhataja rollist ja sellest, mida on vaja klassijuhatajate väärtustamiseks ja jõustamiseks 

koolis. 

Oma kogemusi klassijuhatajatöö kujundamisest ja toetamisest jagasid Lemme Randma (Viimsi 

Gümnaasium, Tallinna Ülikool), Triin Noorkõiv (Alustavat Õpetajat Toetav Kool, Clanbeat), 

Mari-Liis Sults (Tallinna Kunstigümnaasium), Karmen Paul (Viimsi Gümnaasium), Merit 

Lage (Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja), Kristi Mumm (Tartu Forseliuse 

Kool), Karmen Palts (Rocca al Mare Kool), Juhan-Mart Salumäe (Viljandi Gümnaasium), Mari 

Roostik (Tartu Jaan Poska Gümnaasium), Indrek Lillemägi (Tallinna Pelgulinna 

Riigigümnaasium) ja Eerik Säre (Tartu Jaan Poska Gümnaasium). 

Konverentsi salvestus koos abistavate järjehoidjatega leiab UTTVst. 

 

2) Konverentsisarja „Ühiseid väärtusi otsides“ raames toimunud avalikkusele suunatud 

konverents „Loo või loobu? Kunst ja kultuur linnaruumis“. 

Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldas koostöös Valga vallavalitsuse ning Valga Kultuuri- ja 

Huvialakeskusega 17.11.2022 konverentsi, mis uuris linnaruumi kujundamist kogukonna 

identiteedi, kunsti ja väärtuste kaudu. Konverents oli ka osa Tartu Maailmaülikoolist, mis aitab 

kogukondadel enda proovikividele teaduse abil lahendusi leida. Seekord pidas publikut 

kaasava ettekande kogukonnateooriast Merle Linno, TÜ ühiskonnateaduste instituudi 

kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppekava programmijuht. Pärast 

ettekannet keskenduti kogukondlikele väärtustele igapäevaelus ühiselt TÜ eetikakeskuse 

väärtuste mängu „Eesti rahva sada valikut“ mängides. Mängu viis läbi eetikakeskuse 

projektijuht Mari-Liis Nummert. 

Konverentsil esinesid veel Vivian Loonela (Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht), Raul 

Oreškin (Voronja galerii asutaja), Ülle Juht (Valga kultuurivedur), Teet Parve (Põhjala tehase 

loovjuht) ja Jiri Tintera (linnaruumi visionäär). 

Konverentsi videosalvestust on võimalik vaadata UTTVst. 

 

https://uttv.ee/naita?id=33669
https://uttv.ee/naita?id=33800
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Kollokviumid ja arutelud 

Kuupäev Teema ja sisu Esinejad 

12.08.2022 Arutelu „Esimene 

pensionipäev – kõige lõpp 

või algus?“ koostöös 

Kasvulava OÜ ja Tartu 

Maailmaülikooliga. 

Tiina Tambaum (Tallinna 

Ülikooli Eesti demograafia 

keskuse teadur, 

haridusgerontoloog); Siiri 

Toomik (Võru Pensionäride 

Päevakeskuse juhataja, 

aktiivne pensionär); Kärg 

Valner (aktiivne noor, 

tulevikupensionär umbes 

aastal 2060); Kulno Kesküla 

(pensionieelikust IT- ja 

maamees). Modereeris Mai 

Timmi (Kasvulava OÜ 

koolitaja). 

Arutelu saab vaadata SIIT. 

12.08.2022 Arutelu „Milleks meile 

tippsport?“. Koos 

mitmekülgsete panelistidega 

arutleti, mis on tippspordi 

eesmärk – kas iga hinnaga 

saavutatud võit või spordist 

rõõmu tundva inimese 

kasvatamine? 

Marek Volt (spordieetik), 

Kristel Kiens 

(spordipsühholoogia 

konsultant), Marko Albert 

(treener/triatleet), Saskia 

Alusalu (kiiruisutaja) 

Modereeris Joosep Susi 

(spordiajakirjanik ja 

keeleteadlane). 

Arutelu saab vaadata SIIT. 

23.10.2022 Tartu 2024 Extended 

programmi noored mängisid 

ühiselt eetikakeskuse mängu 

„Eesti rahva sada valikut“. 

Arutelu ja töötoa viis läbi 

Tartu Maailmaülikooli 

projektijuht Triinu Laan. 

22.11.2022 Eetikakeskuse mängu „Eesti 

rahva sada valikut“ 

mängimine Tilsis koos 

Arvamusrännakuga. Avalik 

sündmus kooli õpetajatele ja 

lapsevanematele. 

Arutelu ja töötoa viis läbi 

Tartu Maailmaülikooli 

projektijuht Triinu Laan. 

23.11.2022 Eetikakeskuse mängu „Eesti 

rahva sada valikut“ 

mängimine Põlvas 

Kaitseliidu Põlva maleva 

instruktoritele. 

Arutelu ja töötoa viis läbi 

Tartu Maailmaülikooli 

projektijuht Triinu Laan. 

https://www.youtube.com/watch?v=CMrQ5VpB94Y&ab_channel=Tartu%C3%9Clikoolieetikakeskus
https://www.youtube.com/watch?v=yAtZSc1zVyU&ab_channel=Tartu%C3%9Clikoolieetikakeskus
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28.11.2022 Eetikakeskuse mängu „Eesti 

rahva sada valikut“ 

mängimine Alatskivil koos 

Arvamusrännakuga. Arutelu 

Peipsiääre valla aktiivsetele 

kogukonnaliikmetele ja 

teistele huvilistele. 

Arutelu ja töötoa viis läbi 

Tartu Maailmaülikooli 

projektijuht Triinu Laan. 

30.11.2022 Eetikakeskuse õpetajate 

väärtusmängu mängimine 

Tartus koos Tartu 

Kunstikooli Ukraina NEET-

noorte mentoritega. 

Töötoa viis läbi hea kooli 

projektijuht Mari-Liis 

Nummert. 

02.12.2022 Eetikakeskuse mängu „Eesti 

rahva sada valikut“ 

mängimine Tartu Ülikooli 

kogukondade arendamise ja 

sotsiaalse heaolu õppekava 

magistrantidega. 

Arutelu ja töötoa viis läbi 

Tartu Maailmaülikooli 

projektijuht Triinu Laan. 

03.12.2022 Eetikakeskuse mängu „Eesti 

rahva sada valikut“ 

mängimine Põlvas 

Kaitseliidu Põlva maleva 

noortejuhtide koolitusel. 

Arutelu ja töötoa viis läbi 

Tartu Maailmaülikooli 

projektijuht Triinu Laan. 

14.12.2022 Eetikakeskustelu 

„Teismelised ja 

küberkuriteod“. 

Andero Sepp 

(veebipolitseitöö 

koordinaator), Minni Aia-

Utsal (sotsiaalpedagoog), 

Mari-Liisa Parder (eetika 

teadur). 

 

 

SAATESARI „EETIKAKESKUSTELU“ 

Tartu Ülikooli eetikakeskus alustas 2021. aastal arutelupõhist saatesarja „Eetikakeskustelu“. 

Tartu Ülikooli eetikakeskusel täitus 2021. aasta juunis kahekümnes tegutsemisaasta ning selle 

aja jooksul on keskus korraldanud pea 200 konverentsi, seminari ja kollokviumi mitmesugustel 

päevakajalistel teemadel. Sellest johtuvalt idanes idee jätkata kollokviumi formaati 

audiovisuaalsemalt saatesarjas „Eetikakeskustelu“, mille osad oleksid hõlpsasti kuulatavad 

taskuhäälinguna ning järelvaadatavad eetikakeskuse Youtube’i kanalil. 

2022. aastal on salvestatud osa:  

• „Teismelised ja küberkuriteod – kuidas ennetada?“. Koostöös Politsei- ja 

Piirivalveameti ning Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendusega salvestati arutelu, mis 

keskendus küberkuritegudele ja küsimusele, mida eri osapooled teha saavad, et 

teismeliste küberkuritegusid – nii toimepanemist kui ohvriks langemist – ennetada. 

https://www.youtube.com/channel/UCVfsaKAk9L-qoJvi8lKII8g
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Milline on Eestis üldse olukord küberkuritegudega ning kust meie king kõige rohkem 

pigistab? Arutelu toetas Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammi „Horisont 2020“ projekt RAYUELA ning Haridus- ja 

Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013” 

jätkuprogrammi raames. 

 

Avalikud esinemised 

Sutrop, Margit, osalemine paneeldiskussioonis „AI ja eetika – miks peaks see mind 

huvitama?“, Paide Arvamusfestivalil 12.08.2022. 

 

Raamatud 

1) Väärtustest kõnelev lasteraamat „Mis on sulle kallis?“ lastele, vanematele ja 

õpetajatele. Raamatust leiab ilukirjanduslikud lastelood, mis käsitlevad lihtsalt ja arusaadavalt 

väärtusi nagu sõprus, austus elu vastu, soorollid, solidaarsus, mitmekesisus ja sallivus ning 

kodumaa. Lugude lõpus on suunavad küsimused ja filosoofi kommentaar, mille abil väikeste 

inimestega ühiselt mõtteid vahetada. Väikeraamat „Mis on sulle kallis?“ („Что тебе дорого?“) 

ilmus eesti ja vene keeles. Raamatu lood on kirjutanud lastekirjanik Tia Navi, kommentaarid 

lisas TÜ praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm. Värvikirevad ja rõõmsad joonistused 

on raamatusse loonud lasteraamatute illustraator ja koomiksikunstnik Elina Sildre. Tõlke 

autorid on Tallinna Ülikooli tõlketeadlane ja õppejõud Boriss Baljasnõi ning tõlkija Darja 

Parševa. 

Raamatu väljaandmist rahastas Briti Nõukogu projekti „People to People Cultural Engagement 

Programme“ raames. Raamatu ilmumist toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik 

programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogramm 2021–2026. 

Info raamatu kohta https://www.eetika.ee/et/mis-sulle-kallis 

 

Meedia 

Valik eetikakeskuse töötajate jt kirjutatud artikleid: 

 

18.02.2022 Õpetajate Leht, „Headest suhetest hoiame kinni nagu ankrust!“, Helen Hirsnik 

04.03.2022 Õpetajate Leht, „Vastutustundliku ja iseseisva inimese kujundamine algab laste 

kuulamisest“, Helen Hirsnik 

16.03.2022 Eesti Rahvusringhääling, „Margit Sutrop: Tartu Ülikooli senati otsus vajab 

lahtirääkimist“, Margit Sutrop 

18.03.2022 Õpetajate Leht, „Lasteaia väärtusi otsides ja hoides on vaja ühiselt pingutada“, 

Helen Hirsnik 

https://www.eetika.ee/et/mis-sulle-kallis
https://opleht.ee/2022/02/headest-suhetest-hoiame-kinni-nagu-ankrust/
https://opleht.ee/2022/03/vastutustundliku-ja-iseseisva-inimese-kujundamine-algab-laste-kuulamisest/
https://opleht.ee/2022/03/vastutustundliku-ja-iseseisva-inimese-kujundamine-algab-laste-kuulamisest/
https://www.err.ee/1608533875/margit-sutrop-tartu-ulikooli-senati-otsus-vajab-lahtiraakimist
https://www.err.ee/1608533875/margit-sutrop-tartu-ulikooli-senati-otsus-vajab-lahtiraakimist
https://opleht.ee/2022/03/lasteaia-vaartusi-otsides-ja-hoides-on-vaja-uhiselt-pingutada/
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11.04.2022 Universitas Tartuensis, „Väike väärtuste- ja filosoofiaraamat ilmub eesti ja vene 

keeles“, Triinu Laan 

20.05.2022 Postimehe Raamatuportaal, „«Sest nii ei tehta» ei ole piisav selgitus. Uus 

lasteraamat õpetab lastele väärtusi“, Õnne Allaje-Kukk 

30.05.2022 Pere ja Kodu, „Kuidas rasedana endast halb eemal hoida? Vana aja sünnipärimus 

õpetab nii mõndagi“, Triinu Laan ja Marit Külv 

10.06.2022 Universitas Tartuensis, „Loengusari viib teaduse kuulajani lõunaeesti keeles“, 

Triinu Laan 

06.07.2022 Eesti Päevaleht, „Margit Sutrop: kolm põhjust, miks tulla Eestisse õppejõuks“, 

Margit Sutrop 

24.08.2022 Uma Leht, „Arvamisfestivalil pensionipõlvõst“, Triinu Laan 

31.10.2022 HTMi välishindamise aastaraamat, „Fookuses on klassijuhataja. Tartu Ülikooli 

eetikakeskuse senine kogemus koolide rollipõhise eneseanalüüsi toetamisel“ (lk 134), Mari-

Liis Nummert 

03.11.2022 Tartu Postimees, „Margit Sutrop: poliitikud ülikoolis. Mida ma tudengi töövarjuna 

õppisin?“, Margit Sutrop 

04.11.2022 Universitas Tartuensis, „Kuidas elad, doktorant?“, Mari-Liisa Parder 

14.11.2022 Huvitava Kooli blogi, „Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia 

võrgustik“, Mari-Liis Nummert 

05.12.2022 Eesti Päevaleht, „Margit Sutrop: probleem on, et IT-erialade populaarsuse kasvuga 

kaasnes tehnika, tootmise ja ehituse õppimise vähenemine“, Margit Sutrop 

 

Eetikaveeb 

Eetikaveebi olulised, aktiivselt täienevad osad on eetika ja moraali valdkonna teemad, 

väärtusarenduse ning hea kooli ja lasteaia rubriik. Väärtusarenduse all on kättesaadav riikliku 

väärtusarendusprogrammi „Eesti ühiskonna väärtusarendus: 2009–2013“ jätkuprogrammi 

aastateks 2021–2026 tekst ning varasemate programmide kokkuvõte. Võimalik on tutvuda 

väärtustealase kirjanduse, uuringute, ettekannete ning institutsioonidega. Lisaks on 

väärtusarenduse all tunnustusprogrammide ja koolituste osa, kust saab infot riikliku 

väärtusprogrammi raames korraldatud tunnustusprogrammide, koolidele ja lasteaedadele 

suunatud koolituste ning konverentside kohta. Samuti on kirjas võimalused õpetajate 

täiendõppeks, õpetajate „Väärtuste mängu“, õpilaste mängu „Väärtuste avastajad“ ning arstide 

„Väärtuste mängu“ ja mängu „Eesti rahva sada valikut“ tutvustus. Väärtusarenduse all saab 

tutvuda ka valiku hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammis osalenud koolide ja 

lasteaedade eneseanalüüsidega. 

„Hea kooli ja lasteaia“ rubriigis on oluline info tunnustusprogrammide „Hea kool kui 

väärtuspõhine kool“, „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ja kohalikele omavalitsustele 

suunatud „Väärtuspõhine haridus“ kohta. Samuti on seal kättesaadavad hea kooli ja hea lasteaia 

mudeli kirjeldus ning tunnustusprogrammide üksikasjalikud osalemisjuhendid. Rubriigist leiab 

infot eetikakeskuse väljaantavate tunnustuste kohta, nimekirja TÜ eetikakeskuse kriitilistest 

sõpradest ning taustamaterjale koolide ja lasteaedade väärtusarendusalase toetamise osas. 

https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/4245
https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/4245
https://raamatud.postimees.ee/7526985/sest-nii-ei-tehta-ei-ole-piisav-selgitus-uus-lasteraamat-opetab-lastele-vaartusi
https://raamatud.postimees.ee/7526985/sest-nii-ei-tehta-ei-ole-piisav-selgitus-uus-lasteraamat-opetab-lastele-vaartusi
https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/120012884/kuidas-rasedana-endast-halb-eemal-hoida-vana-aja-sunniparimus-opetab-niimondagi
https://perejakodu.delfi.ee/artikkel/120012884/kuidas-rasedana-endast-halb-eemal-hoida-vana-aja-sunniparimus-opetab-niimondagi
https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/4266
https://epl.delfi.ee/artikkel/120031802/vastukaja-margit-sutrop-kolm-pohjust-miks-tulla-eestisse-oppejouks
https://umaleht.ee/article/arvamisfestivalil-pensionipolvost/
https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2022-10/HTM_Aastaraamat-2022.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2022-10/HTM_Aastaraamat-2022.pdf
https://tartu.postimees.ee/7639952/margit-sutrop-poliitikud-ulikoolis-mida-ma-tudengi-toovarjuna-oppisin
https://tartu.postimees.ee/7639952/margit-sutrop-poliitikud-ulikoolis-mida-ma-tudengi-toovarjuna-oppisin
https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/4349
https://www.huvitavkool.ee/2022/11/tartu-ulikooli-eetikakeskuse-hea-kooli.html
https://www.huvitavkool.ee/2022/11/tartu-ulikooli-eetikakeskuse-hea-kooli.html
https://epl.delfi.ee/artikkel/120109508/margit-sutrop-probleem-on-et-it-erialade-populaarsuse-kasvuga-kaasnes-tehnika-tootmise-ja-ehituse-oppimise-vahenemine
https://epl.delfi.ee/artikkel/120109508/margit-sutrop-probleem-on-et-it-erialade-populaarsuse-kasvuga-kaasnes-tehnika-tootmise-ja-ehituse-oppimise-vahenemine
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Eetikaveebis on ülevaatlik kalender, mis kajastab Eestis toimuvaid haridust, väärtusi, teadust 

ja eetikat puudutavaid seminare, konverentse, koolitusi jt üritusi. Foorum pakub 

veebikülastajatele võimalust arutleda oluliste eetikat, väärtusi ja väärtuskasvatust puudutavate 

küsimuste üle, see on aktiivselt olnud kasutuses õppetöös, praegu veebiplatvormi uuenduste 

tõttu väheaktiivne. 

2022. aastal oli eetikaveebis näha aktiivsete kasutajate tõusu. Kõige aktiivsemad 

kasutusperioodid langevad kokku tunnustusprogrammide algusajaga, eetikakeskuse sündmuste 

väljakuulutamistega (eriti väärtuskasvatuse konverents) ning samuti on külastajaid rohkem 

mitmesuguste koolituste ajal. 

Kõige sagedamini jõutakse eetikaveebi otselinkide kaudu (46,9%) ja orgaaniliselt (44,6%) st 

kasutatakse mõnd otsingumootorit ja otsisõnu. Ristviidetest saabub lehele 7,22%, sealjuures 

on populaarseimad kanalid ülikoolide Moodle’i keskkonnad, Stuudium, e-didaktikum ning 

meie partnerkoolide ja -lasteaedade kodulehed. 

Suurim hulk külastajaid pärineb Eestist (88,93%). 

 

Kõige sagedamini külastatud sisuleheküljed eetikaveebis olid: 

• „Eetika ja moraal“: https://www.eetika.ee/et/eetika/eetika-moraal 

• „Eesti hea teadustava“: https://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava 

• „Sotsiaalsed probleemid“: https://www.eetika.ee/et/sotsiaaleetika/probleemid 

• „Teaduseetika“: https://www.eetika.ee/et/387895 

• Väärtuskasvatuse konverentsi lehekülg: https://www.eetika.ee/et/konverents-

klassijuhatajatele-klassijuhatamisest 

Populaarsed teemalehed kajastasid ka eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia 

tunnustusprogrammi, väärtuste ja väärtuskasvatuse temaatikat ja kutse-eetika alapeatükke. Igal 

aastal on „Eetika ja moraal“ kõige külastatavam lehekülg (sh ka kõige sagedasem 

maandumisleht), kuna sealt hargneb Eetikaveeb edasi paljudele teistele teemadele, mis lugejale 

huvi pakuvad. 

Eetikaveebil on ka aktiivne Facebooki lehekülg, kus on detsember 2022 seisuga on 1597 

jälgijat. Facebookis jagame infot oma sündmustest, tegemistest ning hoiame sidet partneritega. 

Samuti on see hea kanal inimestega suhtlemiseks ja diskussiooni arendamiseks. 

  

https://www.eetika.ee/et/eetika/eetika-moraal
https://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava
https://www.eetika.ee/et/sotsiaaleetika/probleemid
https://www.eetika.ee/et/387895
https://www.eetika.ee/et/konverents-klassijuhatajatele-klassijuhatamisest
https://www.eetika.ee/et/konverents-klassijuhatajatele-klassijuhatamisest
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V. TÖÖTAJAD 

Praktilise filosoofia professor Margit Sutrop on eetikakeskuse juhataja alates selle loomisest 

2001. aastal. Ta on saanud diplomi ajakirjanduse erialal ja magistrikraadi filosoofias Tartu 

ülikoolist ning doktorikraadi filosoofias Konstanzi ülikoolis. Ta on Academia Europaea liige. 

Tema peamised uurimisvaldkonnad on moraali- ja poliitikafilosoofia, bioeetika, ärieetika, 

esteetika ja haridusfilosoofia. Margit Sutrop on avaldanud arvukalt nii teaduslikke kui 

populaarteaduslikke artikleid. Ta on Euroopa Komisjoni teadusdirektoraadi eetika ekspert, 

Eesti Bioeetika Nõukogu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikakomitee ja ametnikueetika 

nõukogu liige. Alates veebruarist 2021 on Margit Riigikogu XIV koosseisu liige. 

Triin Paaver (1,0) töötab eetikakeskuse koordinaatorina alates 2006. aasta maist, alates 

detsembrist 2019 on tema ametinimetuseks administratiivjuht. Triinu tööülesannete hulka 

kuulub eetikakeskuse igapäevaelu korraldamine ja arvepidamine ning professor Sutropi 

igakülgne assisteerimine, samuti kuulub ta Eetikaveebi toimetusse. Triin lõpetas Tartu Ülikooli 

semiootika ja kulturoloogia eriala 2006. aastal (4+2). Lisaks on Triin filosoofia ja semiootika 

instituudi nõukogu liige (alates 2016) ja töökeskkonnavolinik (alates 2019) ning TÜ 

töökeskkonnanõukogu liige (alates 2020). Aastatel 2017.–2019. õppis Triin Tallinna 

Tehnikaülikoolis ja omandas personalijuhtimise magistrikraadi.  

Mari-Liisa Parder töötab eetikakeskuses alates 2010. aasta septembrist. Alates 2021. aasta 

märtsist on ta eetika teadur (0,6) ning teadusprojektide koordinaator (0,4). Tema tööülesannete 

hulka kuulub eri teadusprojektides osalemine ning teaduseetika alane uurimistöö. Mari-Liisa 

lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe filosoofia erialal, omandas 2011. aastal 

kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi ning 2020. aastal doktorikraadi meedia ja 

kommunikatsiooni erialal. 

Kristi Lõuk töötab eetikakeskuses 2003. aasta veebruarist. 2006. aasta augustist on Kristi 

eetikakeskuse projektijuht (0,15). Kristi on lõpetanud filosoofia osakonna 2002. aastal (BA) 

ning magistriõppe (4+2) filosoofias 2010. aastal ning jätkab õpinguid doktorantuuris. Alates 

jaanuarist 2007 on Kristi TÜ inimuuringute eetika komitee liige ning alates 2016. aasta 

septembrist selle aseesimees. Alates veebruarist 2022 on ta ravimi kliiniliste uuringute 

eetikakomitee liige. 

Katrin Velbaum on eetikakeskuses projektijuhina (0,5) vahelduvalt töötanud aastast 2008, 

muuhulgas koordineerinud riikliku väärtusprogrammi tegevusi. Aastatel 2019–2022 töötas 

Katrin ka eetika nooremteadurina (0,3), uurides teaduseetikat ja hea teaduse ning hea 

teadustava teemasid. Katrin on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe filosoofia erialal 2010. 

aastal ning õpib praegu samal erialal edasi doktorantuuris. Õppeaastal 2015/2016 oli Katrin 

end täiendamas Ilia Riiklikus Ülikoolis Gruusias. Alates 2016. aasta sügisest on tema 

ülesanded põhiliselt seotud hea teadustava projekti, doktoriaine „Hea teadus: raamnõuded, 

väärtused ja tegevuspõhimõtted“ ning mängu „Eesti rahva sada valikut“ väljatöötamisega. 

2020. aasta kevadest on Katrin lapsehoolduspuhkusel.  

Marten Juurik töötas eetikakeskuse referendina alates 2013. aasta augustist. Alates 2019. 

aasta juunist on ta eetika nooremteadur (0,25). Tema tööülesanded on väärtuskasvatuse alaste 

metoodiliste vahendite koostamine, teaduseetika alaste juhendite koostamine ja toimetamine 

ning osalemine erinevates projektides. Marten lõpetas 2012. aastal Tartu Ülikooli 

bakalaureuseõppe ja 2014. aastal magistriõppe ajakirjanduse erialal ning jätkab õpinguid 
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doktorantuuris. Alates 2022. juulist töötab Marten Eesti Teadusagentuuris teaduseetika 

valdkonna juhina. 

Heidy Meriste (0,5) töötab eetikakeskuses referendina alates 2013. aasta jaanuarist. Tema 

tööülesanded on osalemine eetikakeskuse projektides ja ürituste ettevalmistamisel ning 

eetikakeskuse raamatukogu töö koordineerimine. 2010/11 täiendas Heidy end Jaapanis Kansai 

Gaidai ülikoolis, 2012 lõpetas Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe ja 2015. aastal magistriõppe 

filosoofia erialal ning jätkab hetkel sealsamas doktorantuuris. Alates 2020. aasta septembrist 

töötab ta ka eetika nooremteadurina (0,5), uurides moraaliemotsioonidega seonduvaid 

küsimusi. 

Helen Hirsnik (0,8) töötab eetikakeskuse Hea Kooli projektijuhina 2014. aasta augustist. 

Alates 2021. aastast on ta väärtusarenduse nõustaja koolidele ja lasteaedadele. Tema 

tööülesanded on seotud hea kooli ja hea lasteaia mudeli ning tunnustusprogrammide „Hea kool 

kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ arendamise, heade 

praktikate kogumise ja eneseanalüüside tagasisidestamisega. Helen on lõpetanud Tartu 

Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistriõppe põhikooli mitme aine õpetaja õppekaval. 

Helen on töötanud sotsiaalpedagoogina ja annab Tartu Ülikoolis sotsiaalpedagoogika loenguid.  

Mari-Liis Nummert (1,0) töötab eetikakeskuse väärtuskasvatuse kooli projektijuhina 2015. 

aasta oktoobrist. Tema tööülesanded on seotud eetikakeskuse koostööprojektide (Eesti 

Pagulasabi, Tervise Arengu Instituut, Briti Nõukogu) koordineerimise, Arvamusfestivali ning 

väärtusprogrammiga seonduvate avalike ürituste korraldamisega. Mari-Liis on lõpetanud Tartu 

Ülikooli usuteaduskonna 2015. aastal, Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse 2015. aastal ning 

2022. aastal Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistri erialal. Mari-Liis on Noored Kooli 

osalejana õpetanud ajalugu ja ühiskonnaõpetust ning töötab osakoormusel 

ka ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajana Sillaotsa Koolis. 

Nele Punnar (0,8) töötab eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuhina alates 2015. 

aasta oktoobrist. Tema tööülesanded on seotud hea kooli ja lasteaia mudeli arendamise, 

tunnustusprogrammide „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine 

lasteaed“ eestvedamise hea kooli projektiga seonduvate koolituste ja seminaride korraldamise, 

koostööprojekti „Hea haridus heade mõtete linnas“ koordineerimise ning kriitiliste sõprade 

programmi arendamisega. Nele on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduskonna magistriõppe 

klassiõpetaja erialal ning on varem töötanud põhikooli õpetajana ja õpetaja professionaalse 

arengu koordinaatorina. 

Õnne Allaje-Kukk (1,0) töötab eetikakeskuses projektijuhina alates 2017. aasta jaanuarist. 

Tema tööülesannete hulka kuulub TÜ eetikakeskuse sise- ja väliskommunikatsiooni 

korraldamine, sealhulgas riikliku väärtusprogrammi tegevuste ja teiste projektide tutvustamine 

avalikkusele ning nende kavandamises ja korraldamises osalemine. Lisaks on Õnne ülesanne 

Eetikaveebi ja eetikakeskuse kodulehe ning sotsiaalmeediakanalite uuendamine ja 

toimetamine. Õnne lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe 

kommunikatsioonijuhtimise erialal ning õppis kõrvaleriala majandusteaduses. 2019. aastal 

omandas ta kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi ja alates 2020. aasta sügisest töötab TÜ 

eetikakeskuse kommunikatsioonispetsialistina. 

Laura Lilles-Heinsar (0,6) töötab eetikakeskuse referendina alates 2006. aasta septembrist. 

Tema tööülesanded on Eetikaveebi toimetamine, bibliograafiate koostamine 

teadusprojektidele, toimetamine ja korrektuur. Laura on lõpetanud TÜ usuteaduskonna 

bakalaureuseõppe (4+2) 2004. aastal.  
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Kertu Rajando (0,6) töötab eetikakeskuses referendina alates 2017. aasta novembrist. Tema 

tööülesannete hulka kuulub TÜ eetikakeskuse ja filosoofia ja semiootika instituudi 

raamatukogu teavikute kataloogimine, raamatute ja ajakirjade deponeerimine, uudiskirjanduse 

väljapaneku korraldamine ning muude ülesannete täitmine. Kertu lõpetas 2012. aastal Tartu 

Ülikooli bakalaureuseõppe filosoofia erialal, omandades kõrvaleriala psühholoogias. 2016. 

aastal lõpetas Kertu Tartu Ülikooli magistriõppe filosoofia erialal. 

Triinu Laan (0,8) töötab eetikakeskuse projektijuhina 2021. aasta novembrist. Tema 

tööülesandeks on Euroopa kultuurpealinn Tartu 2024 programmiliini „Omapära ja Euroopa“ 

projekti „Tartu Maailmaülikool“ korraldamine. Projekti käigus toimuvad Lõuna-Eestis 

kogukonna-akadeemia tüüpi avalikud sündmused, kus teadlased nii kodu- kui välismaalt 

räägivad kogukondade valitud teemadel ning kus kogukonnad saavad arutleda oma väärtuste 

üle. Triinu on lõpetanud Tartu Ülikooli kultuurikorralduse magistriõppe 2018. aastal. Ta on 

töötanud kultuurikorraldajana 1998. aastast ning on vedanud võrukeelse laulupeo Uma Pido 

korraldamist ja teisi võru keele ja kultuuriga seotud ettevõtmisi. 

Anu Tammeleht (0,5) on eetikakeskuse teaduseetika metoodik-koolitaja alates 2022. aasta 

septembrist. Tema tööülesannete hulka kuuluvad nii tudengite, õppejõudude kui 

uurimisrühmade nõustamine, teaduseetika õpetamiseks metoodiliste materjalide koostamine 

kui koolitamine. Anu kaitses 2022. aasta 18.novembril Helsingi ülikoolis doktoritöö ja tema 

uurimisvaldkonnaks on teaduseetika kompetentside arendamise toestamine. Anu on õppejõuna 

töötanud alates 2018. aastast, sh teaduseetika koolituste läbiviijana nii bakalaureuse-, magistri- 

ja doktoriõppe tudengitele kui uurimisrühmadele. Samuti on ta tegutsenud teaduseetika ja 

andmehalduse analüütikuna ning olnud Proovikivi Haridusinnovatsiooni Programmi 

arendamise ja juhtimise juures alates 2018. aastast. 


