
 

Nooremteaduri-doktorandi töösuhted kuni doktoriõppe reformi rakendumiseni 2022 

 
5. märts 2021 

 

 
Alates 1. jaanuarist 2021 vastab nooremteaduri ametikoha nõuetele isik, kellel on magistrikraad või sellele 
vastav kvalifikatsioon ning kes on immatrikuleeritud doktoriõppesse. Muudatus on osa doktoriõppe 
suuremast reformikavast, mida HTM ette valmistab ning mis peaks jõustuma alates 1. septembrist 2022. 
Doktoriõppe reformi eesmärk on saavutada olukord, kus valdav osa doktorantidest töötab ülikoolides, 
teadus-arendusasutustes või ettevõtetes nooremteadurina ning nende töö põhisisu on otseselt seotud 
doktoritööga. 

Kuni seadusemuudatuse rakendamiseni, st kuni 2022/2023. õppeaasta sügissemestrini, tuleb 
nooremteadurite töölepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel lähtuda praegu kehtivatest 
õigusaktidest. 

Alates sellest aastast on Tartu Ülikooli nooremteaduri ametikoht selgelt suunatud ainult Tartu Ülikooli 
doktorantidele1. Immatrikuleerimise nõue tuleneb kõrgharidusseadusest ning see tähendab ühtlasi, et 
eksternina õppijaid nooremteadurina tööle võtta ei saa. Ülikoolil ei ole kohustust kõikide doktorantidega 
nooremteaduri töölepinguid sõlmida, töösuhte alustamine sõltub üksuse vajadustest ja võimalustest. Joonisel 
1 on välja toodud nooremteaduri töösuhetega seonduva protsessi etapid. 

 
 
 
 
 
 
 

Joonis 1. Nooremteaduri töösuhtega seonduv protsess 
 
 

1. Doktoriõppesse kandideerimine, vastuvõtt ja immatrikuleerimine 

 
Doktoriõppesse kandideerimine toimub ülikoolis neljal vastuvõtuperioodil ning doktorant võib õppima 
asuda kas õppimatuleku kinnitamisele järgneval semestril (enamasti) või kohe samal semestril. 

 
 
 
 

1 Erand kehtib enne 1. jaanuari 2021 tähtajalise töölepingu alusel tööle asunud nooremteaduritele, kes ei ole 
doktoriõppesse immatrikuleeritud – nemad võivad nooremteaduri ametikohal töötada kuni töölepingu tähtaja 
lõppemiseni (töölepingut ei pikendata). Enne 1. jaanuari 2021 tähtajatu töölepinguga tööle asunud ja doktoriõppesse 
immatrikuleeritud nooremteaduritega tuleb tööleping eksmatrikuleerimise lõpetada töölepingu seadusest tulenevatel 
üldistel alustel. 

Doktoriõppesse kandideerimine, 
vastuvõtt, immatrikuleerimine 

Nooremteaduri koha 
avamine ja täitmine 

Töölepingu sõlmimine 
ja muutmine 

Töölepingu 
lõpetamine 



Doktoriõppe vastuvõtu ajakava 2021/22. õa 
 

Kandideerimisperiood Vastuvõtuotsus Õppimatuleku kinnitus Immatrikuleerimine 
1.-15. veebruar hiljemalt 15. märts hiljemalt 22. märts Kevadsemestri jooksul või 

2021/22. õa algusest 
1.-15. mai hiljemalt 15. juuli hiljemalt 22. juuli 2021/22. õa algusest 

15.-30. september hiljemalt 15. oktoober hiljemalt 22. oktoober sügissemestri jooksul 
15.-30. november hiljemalt 15. detsember hiljemalt 22. detsember kevadsemestri algusest 

 

Üldjuhul vormistab õppeosakond doktorantide immatrikuleerimise korralduse vähemalt kolm päeva kuni 
nädal enne kavandatud õppetöö algust. Pärast vastuvõtuotsuse tegemist ning enne immatrikuleerimist 
peavad kandidaadid saatma ülikooli oma lõpudokumentide kinnitatud koopiad paberkandjal. Ülikool peab 
saatma õppijate andmed ka riiklikesse registritesse (EHIS) ning sellest tulenevalt vormistatakse praegu 
immatrikuleerimiskorraldused enne õppetöö algust, kui on kindel, et õppija oma õppekohast ei loobu. 

Kui doktorandiga soovitakse sõlmida ka nooremteaduri leping, võib tekkida vajadus vormistada 
immatrikuleerimise korraldus varem: näiteks kolmandate riikide kodanike puhul on oluline, et 
immatrikuleerimise korraldus vormistataks võimalikult vara, et viia läbi nooremteaduri ametikoha 
valimisprotseduurid, sõlmida tööleping ja seejärel asuda taotlema elamisluba. 

Kui töölepingu ettevalmistamisega seoses on vaja, et immatrikuleerimise korraldus vormistatakse varem, 
tuleb soovist teada anda õppeosakonna doktoriõppe vastuvõtu spetsialistile Ringa Raidsalule 
(ringa.raidsalu@ut.ee, tel 737 5630). 

 

 
2. Nooremteaduri ametikoha avamine ja täitmine 

 
Kuni seadusemuudatuse jõustumiseni 2022. aastal tuleb nooremteaduri tööle võtmisel lähtuda 
akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korrast. 

• Kuna nooremteaduri töö on seotud doktoriõppes õppimisega, tuleb nooremteaduritega sõlmida 
tähtajalised töölepingud (korra punkt 4.2). 

o Enne koha avamist tuleb üksuse võimaluste ja vajaduste kõrval läbi mõelda ka töölepingu 
tähtaeg ning ülesannete sisu ning võimalik töökoormus. Töölepingu seaduse järgi võib 
tähtajalise töölepingu sõlmida kuni viieks aastaks, aga kuna doktoriõppes täiskoormusega 
õppimisel on nominaalajaks neli aastat, ei ole doktoriõpingute alguses töölepingu sõlmimine 
nii pikaks ajaks põhjendatud. Töölepingu tähtaja pikkus sõltub paljudest teguritest, sh 
doktoriõpingute lõpuni jäänud ajast, üksuse finantsilistest võimalusest, tööülesannete 
kestusest (nt seotud mõne teadusprojektiga). 

o Nooremteaduri tööülesanded peaksid toetama tema õpinguid doktoriõppes. Kuigi 
üleminekuperioodil ei ole alust keelduda sõlmimast töölepingut ka muude ülesannete 
täitmiseks, ei tohiks nooremteaduri tööülesanded (nt väga suur õppetöö koormus) tema 
doktoriõpinguid takistama hakata. 

• Nooremteaduri ametikoha täitmiseks eraldi konkurssi korraldada ei ole vaja (vajaduse korral võib 
seda siiski teha, sel juhul tuleb tingimustesse lisada TÜ doktoriõppesse immatrikuleerimise nõue), 
kuid hindamine ja valimine toimub vastavalt akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korrale. 
Nooremteaduri kandidaate hindab ametikoha täitja tulevane töö vahetu korraldaja ja valimised 
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toimuvad instituudi/asutuse nõukogus. Praegu ei ole ülikoolil kohustust doktorante nooremteaduri 
ametikohale palgata, seega on nooremteaduri ametikoha täitmisel otsustusõigus nõukogul, st 
nõukogu liikmetel on võimalus hääletada ka nooremteaduri ametikoha kandidaadi vastu (korra punkt 
43.3). 

• Immatrikuleerimiskorraldus peab olema vormistatud enne instituudi nõukogu koosolekut, sest 
immatrikuleerimine on ametikohale valimise kohustuslik eeltingimus. Nooremteaduri valimise 
protsessis saab kasutada doktoriõppesse kandideerimisel esitatud dokumente, lisades sinna juurde 
töö tulevase vahetu korraldaja hinnangu kandidaadi kohta (korra punkt 37) ning avalduse 
nooremteaduriks kandideerimise kohta. 

Kui nooremteaduri ametikoha täitmise protsessi kohta on küsimusi, nõustavad teid personaliosakonna 
värbamise ja valiku peaspetsialist Kairi Herik (kairi.herik@ut.ee, tel 737 5844) ja personalitöö jurist Helin 
Jaakma (helin.jaakma@ut.ee, tel 737 5142). 

 
 

3. Nooremteaduri töölepingu sõlmimine ja muutmine 
 

Töölepingu sõlmimise protseduur on sama nagu kõikide teistegi töötajate puhul. Töö vahetu juht arutab 
nooremteaduri ametikoha täitjaga läbi lepingu tingimused (töö sisu, koormus, tasu, tööle asumise aeg, 
lepingu tähtaeg jm) ning koostab töölepingu kavandi. Kavandile tuleb lisada töötaja kandideerimismaterjalid 
ning instituudi/asutuse nõukogu otsus. Immatrikuleerimise korraldust eraldi lisama ei pea, seda kontrollib 
personaliosakond ÕISist. 
Toome välja olulisemad aspektid, mida nooremteaduri töölepingut sõlmides tähele panna. 

• Töölepingu saab sõlmida ette, st tööle asumise tähtaeg on näiteks järgmise semestri alguses. See 
võib olla vajalik kolmandatest riikidest pärit välistöötajate puhul, kel on vaja enne tööle asumist 
taotleda elamisluba jm. 

• Lepingut sõlmides tuleb arvestada, et nooremteadurile on ette nähtud 42 kalendripäeva korralist 
puhkust ning tal on seadusest tulenev õigus kalendriaastas võtta kuni 30 päeva õppepuhkust; samuti 
on tal õigus kõikidele vanemapuhkustele. Kuna nooremteaduri tööleping ei ole veel seotud ainult 
doktoriõppega, on doktorandil võimalik võtta akadeemilist puhkust, peatamata seejuures oma 
nooremteaduri töölepingut. 

• Töölepingu seadus näeb ette, et tööandja peab kindlustama töötaja vajalike töövahenditega ning kui 
töötaja ei tööta tööandja ruumides, leppima kokku kaugtöö tegemises. 

• Tartu Ülikool atesteerib vaid tähtajatu töölepinguga akadeemilisi töötajaid. Kuna nooremteaduritega 
sõlmitakse tähtajalised lepingud, siis neid atesteeritakse vaid doktorandina, vastav kord on 
kinnitatud õppekorralduseeskirjas (punkt V.5). 

• Töölepingut (st koormust, ülesandeid, tähtaega jm) saab muuta poolte kokkuleppel. 
• Tähtajalist töölepingut saab viie aasta jooksul pikendada ühe korra, seega kui õpingute alguses 

sõlmitakse tööleping aastaks, siis eduka atesteerimise järel tuleks lepingut pikendada kuni 
doktoriõpingute eeldatava lõpuni (kolmeks või neljaks aastaks). 

Konkreetsetes küsimustes nõustab teid üksuse personaliarvestuse spetsialist, keerukamates olukordades 
saab kaasata juristi. 
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4. Nooremteaduri töölepingu lõpetamine 
 

Kuna nooremteaduri ametikohal töötav isik peab olema immatrikuleeritud Tartu Ülikooli doktoriõppesse, tuleb 
eksmatrikuleerimise korral nooremteaduri tööleping lõpetada töölepingu seadusest tulenevatel üldistel 
alustel. 

Töölepingut on võimalik lõpetada: 

• töötaja omal algatusel, 
• poolte kokkuleppel või 
• erakorraliselt tööandja algatusel pärast seaduses ette nähtud etteteatamise tähtaega, mis sõltub 

töösuhte pikkusest ülikoolis. 

Doktoriõppest eksmatrikuleerimise korral ei lõpeta personaliosakond isiku nooremteaduri töölepingut 
automaatselt, vajalik on struktuuriüksuse esildis/sisend. Kõige mõistlikum on, et eksmatrikuleerimisel esitab 
isik avalduse nooremteaduri töölepingu lõpetamiseks omal soovil või lepitakse temaga üksuses kokku 
töölepingu lõpetamises poolte kokkuleppel. Kui võimalik, võib pakkuda ka teist tööd. Oluline on, et kui 
eksmatrikuleeritakse doktorant, kellega on üksuses sõlmitud nooremteaduri tööleping2, tuleb 
eksmatrikuleerimise algatamisest teavitada kindlasti ka personaliosakonna personaliarvestuse spetsialisti. Hea 
varane kommunikatsioon üksuse, õppeosakonna ja personaliosakonna vahel aitab lahenduste leidmisele 
kindlasti kaasa. Personaliosakond on igakülgselt valmis töölepingu lõpetamise võimaluste osas nõustama ning 
toetama. 

Töölepingu ülesütlemise ajaraam ülikooli poolt sõltub ka sellest, kas doktorant soovib eksmatrikuleerimise 
otsuse vaidlustada: halduskohtusse pöördumiseks on doktorandil aega 30 päeva alates otsuse teatavaks 
tegemisest. 

Doktoritöö eduka kaitsmise järel peame võimalikuks, et töölepingu lõpetamise kokkulepe toimub väikese 
ajanihkega mõistliku aja jooksul, s.o kaitsmisele järgneva kolme kuu jooksul. Sellisel juhul on töötajal võimalik 
lõpetada ära pooleliolevad projektid, kandideerida ja saada valituks järgmisele ametikohale jne. Olenevalt 
üksuse vajadustest ja võimalustest võib välja kuulutada avaliku konkursi teaduri ametikohale (üldjuhul 
tähtajatu lepinguga), samuti on võimalik ilma avaliku konkursita sõlmida tähtajaliste tööülesannete täitmiseks 
teaduri ametikoha jaoks tähtajaline tööleping või nimetada isik külalisteaduriks. 

 
 
 

Juhend on valminud personaliosakonna ja õppeosakonna koostöös: 

Helin Jaakma, personalitöö jurist 
Kristi Kuningas, personaliosakonna juhataja 
Monika Tasa, õppeosakonna arendusnõunik 
Tuuli Kaldma, vastuvõtutalituse juhataja 

 
 
 
 
 
 
 

2 Erand kehtib enne 1. jaanuari 2021 tähtajalise töölepingu alusel tööle asunud nooremteaduritele, kes võivad töötada 
töölepingu tähtaja lõpuni. 
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