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Osa võtsid TN liikmed: Els Heinsalu, Andi Hektor, Dan Hüvonen, Angela Ivask, Mario
Kadastik, Kaja Kasemets, Tuuli Käämbre, Urmas Nagel, Martti Raidal, Indrek Reile, Toomas
Rõõm, Raivo Stern, Kristian Sülluste, Renno Veinthal, Toomas Välimäe (registreerimisleht
lisatud).
Päevakord:
1. Ülevaade liitumiskõnelustest ja arutelu KBFI arengustrateegia uuendamisest.
2. KBFI 2018. a. eelarve ja finantsplaani kinnitamine.
3. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.
Tuuli Käämbre teeb ettepaneku arutada kohalalgatatud küsimuste juures bioenergeetika
labori nime muutmist. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
1. Ülevaade liitumiskõnelustest ja arutelu KBFI arengustrateegia uuendamisest.
Urmas Nagel: HTM on esitanud 22.01.2018 kirjas oma seisukohad KBFI ja ülikooli
ühinemise küsimustes. Selle kokkuvõte on, et KBFI liitmiseks ei ole aeg veel küps ja liitumise
teema juurde tullakse tagasi „mitte hiljem, kui järgmisel TAI strateegia perioodil (2021+)“.
Samuti fikseeritakse kirjas seisukoht, et KBFI püsirahastamise ja infrastruktuuri küsimusi
käsitletakse kompleksselt ja eraldi liitumise küsimusest.
Andi Hektor: kas see tähendab, et liitumise teema on ära kukkunud ja tähelepanu ei vaja?
Mario Kadastik: pigem tähendab see, et HTMi poolne survestamine on lõppenud ning
võetakse aega neid küsimusi rahulikult kaaluda ja parimaid lahendusi leida. TTÜga on
kokku lepitud, et teostatakse võimalikku liitumist puudutav finantsanalüüs. Selleks on tehtud
töögrupp, kus KBFI poolt on liikmeteks mina ja Toomas Välimäe ning TTÜ poolt
finantsinimesed. Selgitatakse ka karjäärimudeli küsimusi ning seda, mis saab olema teaduri
positsioon TTÜs.
Renno Veinthal: KBFI ja TTÜ teineteisemõistmine on mõnes osas kasvanud, kuid paljud
küsimused ja nende sisuline lahendamine on lükatud nüüd kaugemasse tulevikku. TTÜ soov
on siiski läbi rääkida ja selgeks teha, mis on liitumise mured ja takistused. Kuid plaan on
teha seda rahulikus tempos.

Martti Raidal: alustada tuleb teadusalasest koostööst. Aeg selleks on soodus, kuna see aasta
lõppeb mitu TÜ IUT projekti ning avanevad grandivoorud, kus on võimalik koostada
asutuste vahelisi rühmagrante.
2. KBFI 2018. a. eelarve ja finantsplaani kinnitamine.
Toomas Välimäe tutvustab KBFI finantsplaani ja 2018. aasta eelarve dokumente.
Finantsplaan kajastab vaadet tulevikku.
Renno Veinthal: kas finantsplaani kohaselt on tegelikult ka ülevaade, mis tulusid saab
eelarvesse planeerida näiteks aastal 2022?
Martti Raidal: tegelikult ei ole. See näitabki olukorra küünilisust. Projektrahastuse eripärast
tingituna ei ole tegelikult ettekujutust 5 aasta perspektiivist. Lahendus saab olla ainult selles,
et KBFI saab stabiilse rahastuse komponendi, ehk tegevustoetuse sarnaselt ülikoolidele.
Renno Veinthal: TTÜs püütakse eelarvestrateegia kokku panna selliselt, et instituudid
mõtlevad sisuliselt läbi, millest nende tulud võiks koosneda ja seavad iseenda jaoks mingid
eesmärgid. KBFIs oleks ehk otstarbekas kujundada eelarvestrateegiat uurimisrühmade
tasemel. Senine KBFI eelarve koostamise kord on puhtalt formaalne.
Toomas Välimäe: KBFI eelarve on vähenenud mõnede tululiikide osas, näiteks
ettevõtluslepingute maht, kuid suurenenud on jällegi teadustöö lepingute ja grantide
osakaal.
Renno Veinthal: järgnevatel aastatel tõuseb käibemaksuga maksustatavate teenuslepingute
osakaal baasfinantseerimise valemis. See tekitab küsimuse, kuidas üks või teine leping peab
alusandmetes olema kategoriseeritud. Ettepanek oleks arutada laiemalt, kas
baasfinantseerimise alusandmed peaks olema avalikud. Nende andmete põhjal jagatakse
maksumaksja raha ja see oleks osa TA rahastuse läbipaistvusest.
OTSUS: kinnitada KBFI 2018-2022 finantsplaan vastavalt otsusele nr 1 (ühehäälselt).
OTSUS: kinnitada KBFI 2018. a. eelarve vastavalt otsusele nr 2 (14 poolt, 1 erapooletu).
3. Kohalalgatatud küsimuste arutelu.
Tuuli Käämbre: ettepanek on kaaluda bioenergeetika labori nime muutmist. Põhjus
peamiselt selles, et bioenergeetika on liiga mitmemõtteline. Parem nimetus oleks „keemilise
bioloogia labor“. See katab ka labori kogu teadusalase tegevuse.
Informatsioon võetakse teadmiseks.
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