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Teaduspõhise pädevuse siirde (REBASING) väljaanne „Innovatsiooni pädevusmaakler:
lähendades ettevõtteid ning uurimis- ja arendustegevusasutusi”
Kõik peab algama ja kõik on juba alanud.
E. Morin
Innovatsioonipoliitikast kui tõhusast viisist seista silmitsi suurenenud konkurentsi ja ettevõtete
küpsusega ning kasutada majanduslikult keerulisel ajal ära uusi võimalusi on saanud Euroopa üks
põhimeetmeid.
Innovatsioon ei teki üleöö. See on interaktiivne koostööprotsess, mis hõlmab era- ja avaliku
sektori teadusasutusi, ettevõtteid ja poliitika-kujundajaid. Konkurentsieeliseid tagavaks
põhipädevuseks on võime arendada, määratleda ja valida organisatsioonilisi mudeleid ja
tehnoloogiaid eduka innovatsiooni nimel.
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete perspektiivis, kus toimus innovatsiooniahelate
areng tänu avatud lähenemisega innovatsioonile, on maakler osutunud tõhusaks innovatsiooni
toetavaks vahendiks, sest nendes valitseb suurem vajadus leida lahendusi, ent väiksem
juurdepääs teadus- ja arendustegevusasutustele. Maakleri ülesanne on algatada ja edendada
ettevõtete ja uurimis- ja arendustegevusasutuste vahelist koostööd, mõistes ettevõtte vajadusi
ning vahendades suhtlust eri sidusrühmade vahel.
REBASINGi partnerluse eemärk on anda üksikasjalik ülevaade teaduspõhise pädevuse
vahendaja (teadusmaakleri) tegevusest ja profiilist. Töö saab alguse laiematest strateegilistest
vajadustest, et maksimeerida teadmiste mõju ja rakendamine tööstussüsteemis. Maakleri
sekkumisprotsess demonstreerib tema rolli ettevõttele sobiva innovatsiooniprojekti otsimisel,
jättes uurimis- ja arendustegevusasutus(t)ega koostöö realiseerimise ettevõtte hooleks.
Tegelikkuses seisneb maakleri tõeline lisandväärtus tema võimes oma võrgustikku pidevalt
laiendades ja rikastades strateegiliselt hallata, et leida ettevõtte vajadustele parim lahendus.
Maakleri sekkumisprotsessi ja pädevuse määratlemiseks rakendatav metoodika põhineb
erialakirjandusel, juhtumiuuringutel, praktika analüüsidel ning välisvaatlusel ja valideerimisel
(joonis 1).
Levinud meetodina kohaldati ja integreeriti Euroopa tööturu mobiilsust ja ELi kodanike
kvalifikatsiooni läbipaistvust tagav Euroopa Liidu raamistik. Selleks et tõhustada maakleri profiili
läbipaistvust ja tagada võimaliku kvalifikatsiooni läbitavus, vastab maakleri profiilikirjeldus
Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemile (ECVET) ja Euroopa
kvalifikatsiooniraamistikule (EQF).
Väljaanne „Innovatsiooni pädevusmaakler: lähendades ettevõtteid ja uurimis- ja
arendustegevusasutusi” hõlmab endas REBASINGi partnerite panust ülalmainitud eesmärki.
Väljaanne annab panuse organisatsiooniliste rollide, nagu näiteks maakleri, arendamisse
eesmärgiga edendada innovatsiooni Euroopa Liidus. Väljaanne koostati ja anti välja Leonardo da
Vinci elukestva õppe programmi Rebasing projekti raames, mille eesmärk on parendada koostööd
teadusasutuste ja ettevõtete vahel.
REBASING partnerlus
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Teaduspõhise pädevuse vahendaja (teadusmaakleri) kutsealane profiil ECVET ja EQF-i kohaselt
Teaduspõhise pädevuse vahendaja (teadusmaakleri) kutsealane profiil on koostatud Euroopa
kutsehariduse
ja
-koolituse
ainepunktide
süsteemi
(ECVET)
ja
Euroopa
kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) metoodikaraamistiku põhjal. Alltoodud tabelites antakse
ülevaade profiili põhitegevustest ja pädevusest.
Sissejuhatus
Projekti Rebasing kontekstis eeldati, et ECVETi ja EQFi teadusmaakleri profiili määratlus on
lõppväljund, mis kajastab partnerite mõttearendusi VRI Hordalandi ja Bergeni Ülikooli Kolledži
innovatiivse strateegia ja selle ülekandmise teemal. Tõepoolest, ühtse profiilistruktuuri
rakendamine ja ECVETi ja EQFi strateegiast üle võetud mõistekirjelduste kasutamine toetab selle
profiili läbipaistvust ja loetavust. Lisaks aitas partnerriikides teadusmaakleritena tegutsevate
professionaalide võrdlus profiili parendada ja katsetada, võttes arvesse kohalikke eripärasid.
Profiil on koostatud ECVETi ja EQFi kirjelduste raamistiku põhjal, s.t väljendatud teadmiste,
oskuste ja pädevusena. Teadmiste all mõeldakse neis kahes Euroopa strateegias õppeprotsessi
käigus omandatud teavet. Teadmised on faktide, põhimõtete, teooriate ja tavade kogum, mis on
seotud teatud töö- või õppesuunaalaga. ECVET ja EQF kontekstis eristatakse teoreetilisi ja faktilisi
teadmisi.
Oskuste all mõeldakse ECVETis ja EQFis võimet rakendada teadmisi ja kasutada neid
ülesannete täitmisel ja probleemide lahendamisel. Eristatakse kognitiivseid oskusi (mis hõlmavad
loogilise, intuitiivse ja loova mõtlemise kasutamist) või praktilisi oskusi (mis hõlmavad käelisi
oskusi ning meetodite, materjalide, tööriistade ja vahendite kasutamist).
Pädevuse all mõeldakse ECVETis ja EQFis tõendatud suutlikkust kasutada teadmisi, oskusi ja
isiklikke, sotsiaalseid ja/või metoodilisi võimeid töö- või õppeolukordades ning erialases ja isiklikus
arengus. Pädevuse kirjeldamiseks kasutatakse vastutuse ja iseseisvuse mõisteid.
Metoodika
Profiili koostamisel on kasutatud erinevaid allikaid: Padua Ülikooli tööstustehnoloogia
teaduskonna ja Napoli Federico II Ülikooli ettevõtlus- ja juhtimistehnoloogia teaduskonna
korraldatud teadusmaakleri profiili kirjandusanalüüs; Norra teadusmaakleri omadused ja ka
projekti Rebasing partnerite poolt spetsialistide, arvamusliidrite ja ettevõtete küsitlemiselt saadud
empiirilisi tõendeid. Määratletud on mitu põhitegevust, profiil sisaldab neid tegevusi, mis on enim
levinud. Nimelt sisaldab teadusmaakleri profiil väga laia teadmiste, oskuste ja pädevusbaasi –
küsitlustest ja innovatsiooniaudititest selgus, milliseid neist arvestavad praktikud, s.t ainult osa
neist teadmistest ja oskustest kuuluvad nende argitegevuste hulka.
Ülesannete juures on arvesse võetud põhitegevusi, sisaldades tööülesannete ja ka
teadusmaakleri saavutatavate tulemuste kirjeldusi.
ECVETi ainepunkte määratakse Euroopa Komisjonilt laekuva ametliku teabe põhjal ECVETi
rakendatakse mitteformaalse ja vabahariduse kontekstis saavutatud õpiväljundite puhul, sest
teadusmaakleri tööprofiil ei vasta partnerriikide ametlikule kvalifikatsiooniprotsessile (ega sellega
seonduvale õppeperioodile). Seega võetakse võrdlusaluseks üheaastane tsükkel, mis vastab 60-le
ainepunktile. Inimestel võib olla erineva tasemega teadmisi, oskusi ja pädevust. Teadmispõhise
töö tegijad ja väga spetsiifilise töö tegijad saavad rohkem punkte teadmiste alal võrreldes
iseseisvuse ja vastutuse tasemega. Seega on pragmaatiliselt soovitav kasutada tööl või
mitteformaalse hariduse ning erialase ja isikliku arengu käigus kasutatud teadmiste ja oskuste
puhul esinemissageduse kriteeriumit.
Nimetatud profiili teadmisi, oskusi ja pädevust kirjeldav sõnakasutus põhineb Veneto piirkonna
tööturuameti ESFi regionaalprojektide jaoks välja töötatud süntaksil.
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Teadmiste sõnastus: fraas, s.t meetodid, protsessid, menetlused jne + nimisõna, mis viitab
kontekstile (nt müük, kvaliteedikontroll).
Oskuste sõnastus: konkreetset tegevust väljendav tegusõna (nt kasutama, rakendama jne) +
nimisõna, mis väljendab tegevuse objekti ja/või selle tunnuseid (s.t analüüsimeetodid).
Pädevuse sõnastus: Verb + väljundit määratlev objekt + kirjeldus põhitingimustest, kus
pädevust väljendatakse (s.t -mine vorm).

Profiil
Tabel 1- Profiil: teadusmaakler
Põhitegevus

Ülesanne/tulemused

Eeldustegevus 0:
määratle ettevõtte äristrateegia

Vastu võetud ettevõtte strateegia määratlemine

Kasutamine ja kaitse

Ettevõtte tehnoloogiavajaduste süsteemse ja regulaarse
auditi rakendamine, et teha kindlaks esmased ja pidevad
vajadused ning tekkivaid arengusuundi analüüsida
Organisatsiooniauditi rakendamine
Uute tehnoloogiate hindamine ja innovatsiooniprioriteetide
määramine
Teadus- ja arendustegevuste protsessi (projekti)
kavandamine - projekt
Teadus- ja arendustegevuste protsessi (projekti) jaoks
investeeringute hankimine
Innovatsiooni kasutamine ja patendikaitse

Ristuv ja eeldustegevus 1:
kontaktvõrgustiku loomine

Kontaktide loomine, haldamine ja laiendamine teadus- ja
arendustegevuse pakkujate ja kasutajate seas

Ettevõtte innovatsioon tuleb
määratleda
Innovatsioonieesmärkide
määratlemine ja valimine
Kavandamine
Hankimine

Tabel 2 - ECVETi ja EQFi kohane profiil
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Ülesanne 0
määratle
ettevõtte
äristrateegia

Teadmised

Oskused

Pädevus

T.A Ettevõte ja
tema keskkond:
- ressursid
- toode
- turg

O.0.1 Võtta
kasutusele ühtne ja
usaldusväärne
suhtlusstiil

P.0.1 Luua vastastikuse
usaldusega suhe
P.0.2 Saavutada
ettevõtte pühendumus
P.0.3 Määratleda
ettevõtte turg ja
konkurendid

EQF tase

ECVET
punktid

Ülesanne/tule
mused

6

5

12

Ülesanne 1
Ettevõtte
tehnoloogiavaj
aduste
süsteemse ja
regulaarse
auditi
rakendamine,
et teha
kindlaks
esmased ja
pidevad
vajadused;
tekkivaid
arengusuundi
analüüsida
Organisatsiooni
auditi
rakendamine
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Ülesanne 2
Uute
tehnoloogiate
hindamine ja
innovatsioonipr
ioriteetide
määramine

T.A Ettevõte ja
tema keskkond:
- tootmisstruktuur
- personal ja
personalijuhtimin
e
- teadus- ja
arendustegevuse
hindamise
investeerimismeet
odid
(tehnoloogiaaudit)
- projekti portfelli
analüüsimeetodid
(organisatsioonia
udit)
organisatsioonimu
delid ja
organisatsioonian
alüüsi meetodid
- turuanalüüsi
meetodid
- logistika
- IKT
- materjalid
- tehnoloogiad
- muud huvialad
sektoris

O.1.1 Määratleda
esmased ja pidevad
vajadused ning
tekkivad
arengusuunad
O.1.2 Luua
arusaam ettevõtte
personalijuhtimispol
iitikast
O.1.3 Analüüsida
töökorraldusvorme,
määratledes nende
plussid ja miinused
O.1.4 Uurida
ettevõtte
logistikastruktuuri,
määratledes selle
plussid ja miinused
O.1.5 Määratleda
turusignaalid
O.1.6 Olla kursis
kohaliku/riikliku
piirkonna
võimaluste ja
tunnustega
sektorite, turgude ja
tehnoloogiavõimalu
ste kaupa
O.1.7 Analüüsida
teadus- ja
arendustegevuse
rahastamisvõimalus
i

P.1.1 Määratleda
ettevõtte vajadused
oskuste alal
P.1.2 Määratleda
organisatsiooni
ülesehituse tugevad ja
nõrgad küljed
P.1.3 Hinnata
konkureerivaid
alternatiive ja uurida
täpsemalt kasulikumaid
alternatiive
P.1.4 Püstitada
hüpoteesid turgude
arengu kohta
P.1.5 Koostada
ettepanekud teadus- ja
arendustegevuse
rahastamise
parendamiseks
P.1.6 Aidata ettevõtetel
määratleda
innovatsioonist
tulenevaid ärivõimalusi
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T.B
Tehnoloogiavajad
uste
analüüsimeetodid
:
- tehnoloogiate
kehtivusaeg
- tehnoloogiate
ülekantavus
- baasteadmised
olemasolevates
sektoris
kasutatavatest
tehnoloogiatest
tehnoloogiateabe
levitamise
meetodid, ka
veebipõhiste

O.2.1 Analüüsida
ettevõtte
tehnoloogilist
ülesehitust
O.2.2 Tunnustada
ettevõtte
tehnoloogianõudeid
O.2.3 Läbi vaadata
olemasolevad ja
tekkivad
tehnoloogiad

P.2.1 Töötada välja
süsteemne ja
regulaarne
tehnoloogiavajaduste
audit
P.2.2 Määratleda
tehnoloogiavõimalused,
et parendada ettevõtte
arenguvõimalusi
P.2.3 Hinnata
olemasolevate ja
tekkivate tehnoloogiate
ülekantavuse
potentsiaali
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6

lahenduste kaudu
10

Ülesanne 3
Teadus- ja
arendustegevu
ste protsessi
(projekti)
kavandamine projekt

5

Ülesanne 4
Teadus- ja
arendustegevu
ste protsessi
(projekti) jaoks
investeeringute
hankimine

5

Ülesanne 5
Innovatsiooni
kasutamine ja
patendikaitse
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Ülesanne 6
Kontaktide
loomine,
haldamine ja
laiendamine
teadus- ja

T.C Teadus- ja
arendustegevuse
turgude
analüüsimeetodid
:
projektijuhtimism
eetodid
riskijuhtimismeeto
did

O.3.1 Määratleda
innovatsiooniprojekt
ide portfell, et
edendada ettevõtte
konkurentsivõimelis
ust
O.3.2 Hinnata ja
valida välja sobivad
partnerid/asutused
O.3.3 Hinnata riske
ja töötada välja
strateegiad nende
juhtimiseks

P.3.1 Jälgida
teadustegevust ja
koostöövõimalusi,
hoides kontakti
erialaste ja
teadusvõrgustikega
P.3.2 Teha ettevõtetele
ettepanekuid
konkurentsivõimelisuse
edendamiseks
projektide kohta
P.3.3 Määratleda
teadus- ja
arendusprojektide
tugevad ja nõrgad
küljed
P.3.4 Aidata ettevõtteid
partnerluste sõlmimisel
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T. D
Rahastusallikate
määratlemise ja
finantsalase
ettepaneku
koostamise
meetodid:
- investeeringute
hankimise
meetodid
- Äriplaani
koostamise
meetodid

O.1.5 Määratleda
sobivad
finantseerimise
allikad/pakkujad
O.4.2 Prognoosida
aja- ja ressursside
kavandamist ning
töögraafikute
koostamist.

P.4.1 Aidata ettevõtteid
partnerluste sõlmimisel
P.4.2 Aidata ettevõtteid
projekti vormistamisel
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T.E Patendiga
kaitstud
innovatsioonide
alased meetodid
Õigusaktid
innovatsioonide ja
intellektuaaloman
di
kaitsmise/kasuta
mise kohta

O.5.1 Analüüsida
olemasolevate ja
tekkivate
tehnoloogiate
kasutamise
õiguslikke
piiranguid
O.5.2 Kohaldada
patendikaitsele
kohalikke (riiklikke)
õigusakte

P.5.1 Aidata ettevõtteid 6
kõigis innovatsiooni ja
intellektuaalomandi
kaitsega seotud
probleemide korral
P.5.2 Koostada
ettevõttele ettepanekuid
patentidega
kauplemiseks, et
tugevdada tema
konkurentsivõimet

T.F
Kontekstianalüüs
Kohalikul tasandil
enamlevinud
sektorite
omadused
Osaliste

O.6.1 Kavandada
võrgustikustrateegia
, et parendada
innovatsiooniosalist
e vahelist koostööd
ja algatada
võrgustikutegevusi

P.6.1 Algatada
6
innovatsiooniosalejate
seas võrgustikutegevusi
P.6.2 Hallata
võrgustikuvahendustege
vusi
P.6.3 Koordineerida ja
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arendustegevu
se pakkujate ja
kasutajate
seas

positsioneerimine
ja maine
Poliitikatasandites
t arusaamine
Turuteadmised
Sise- ja
väliskommunikats
iooni vahendid

O.6.2 Lõimida
suhteid, et
tugevdada
võrgustiku
arendamise ja
vahendamisega
seotud tegevusi
O.6.3 Hallata
võrgustikuliikmete
rolle ja nende
tegevusi
sünkroniseerida
O.6.4 Kasutada
juhtimis- ja
meeskonnaloomise
võimalusi
O.6.5 Vähendada
tehingu ja
vahetuskursi
kulusid
O.6.6 Pakkuda
lahendustele
suunatud
konfliktijuhtimist
O.5.7 Kasutada ja
vahendada
ajakohast teavet
partnerite ja
ressursside kohta
O.6.8 Vältida
mittevajalikke
protsesse ja
parendada
sünergiavõimaluste
leidmist
O.6.9 Kasutada
asjakohaseid
suhtlusaspekte,
näiteks
ekstravertsust,
empaatiat,
emotsionaalset
stabiilsust,
enesepeegeldust,
õiglus- ja
koostöötunnet

parendada
võrgustikutegevusi
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