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Akadeemiline sekretär Andres Soosaar

Kontrollikomisjon koosseisusl:
Pärt Peterson, molekulaarįmmunoloogia professor (komisjoni esimees)
Elsa Leiten, siseauditi juht
Aliis Liin, õigusnõunik
Mariliis Vaht, üliõpilaskonna juhatuse aseesimees

Kontrollikomisjoni ülesa ndeks oli
1. välja selgitada professori2 kui talle alluvate töötajate töö vahetu korraldaja ja

üliõpilaste juhendaja tegevuse vastavus vördset kohtlemįst tagavatele riiklike|e ja

ülikooli õigusaktidele ning akadeemįlįste|e tavadele ajavahemikus alates 1. jaanuar

2011 kuni tänaseni ning
2' koostada ülevaade teiste ülikoolį ametiisikute tegevusest professori alluvuses olevate

tÖötajate ning tema juhendatavate üliõpilaste pretensioonide menetlemiseI
ajavahemīkul alates 1. jaanuar 2007 kuni tänasenija anda sellele hinnang.

Lisa ].: Doktorandijuhtumi sündmuste kronoloogia (ei avaldata)
Lisa 2: Aruandes vįidatud isikute identifitseerimįst võimaldavad andmed (ei avaldata)

tartu ÜIikool

Kellele:

Kellelt:

Ülesanne:

Lisad:

1. Komisjoni töömetoodika
Kontrollikomisjon lähtus oma töös talle komisjoni moodustamisel teada antud kahest juhtumist, mille
puhul oli kahtlusi, et võrdset kohtlemist tagavaid õigusakte ja akadeemilisi tavasid on eiratud. Īöö
käigus komisjon kontrollis neid juhtumeid ning üritas tuvastada teisi võimalikke juhtumeid' Īuginedes
kogutud teabele toetus komisjon oma järeldustes ühele juhtumile professori3 uurimisrühmas, mis

leįdis aset professori ja doktorandi vahel. Seda juhtumit kirjeldab aruande teine peatükk ning lisa 1.

Teisele algselt teadaolevale juhtumile komisjon oma hinnangute andmisel ei tuginenud (vt

tähelepanek 5.L6).

Komisjon lähtus oma tegevuses seadusest tulenevatest piirangutest. Komisjonil ei olnud õigust küsida

informatsiooni ülikoolivälistelt isikutelt ega õiguslikult hinnata ülikoolis dokumenteerimata kirjalike

tõendite usa ldusväärsust.

Komisjon toetus oma töös asjassepuutuvale õigusaktideIe ja kirjalikele materjalidele:
1) Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi ka: PS);

2) võrdse kohtlemise seadus (edaspidi ka:VõrdKS);
3) soolįse võrdõiguslikkuse seadus (edaspidi ka: SoVS);

4) töötervishoiu ia tööohutuse seadus (edaspidi ka: TToS);
5) įsikuandmete kaitse seadus (edaspidi ka: lKS);

1Kontrollikomisjon on moodustatud akadeemilise sekretäri 27.o2.2o77 korraldusega nr t-9.UAS/t.

2Juhtumitega seotud isikute eraelu kaitseks ei kajasta aruanne isikuid tuvastada võįvaid andmeid' lsikuid, üksusi
ja olukordi, kellele või millele viidatakse kui ,,professor", ,,doktorant", ,,institĮJut", ,,instituudi juht",

,,uurimisrühm" ja ,,2Oo7. aastal professori laboris aset leidnud konflikt" identifitseerivad andmed on toodud
eraldi failis (aruande lisa 2), mis ei ole avalikult kättesaadav.

3 Läbi terve aruande nimetatakse juhtumi üht osapoolt professoriks olenemata sellest, et osa vaadeldavast
perioodist töötas ta vanemteaduri ametikohal.



6) töölepingu seadus (edaspidi ka:TLS);
7| avaliku teabe seadus (edaspidi ka: AvĪS);
8) asiaaiamiskorra ühtsed alused (edaspidi ka: AÜA);
9) Īartu Ülikooli töökord (edaspidi ka: töökord);
10) Tartu Ülikooli asiaaiamiseeskiri;
11) Tartu Ülikooli dokumentide loetelu;
12) Īartu Ülikooli võrdse kohtlemise juhend;

13) Īartu Ütiķoot doktoriõppe hea tava;
14) Īartu Ülikooli iuhtimise hea tava;
15) asjassepuutuv kirjavahetus ja muu kirjalikteave.

Komisjon intervjueeris ja küsis täiendavaid selgitusi käsitletud juhtumite asjaosalistelt, uurimisrühma
liįkmetelt, instituudi juhilt ning mitmetelt selle instįtuudį töötajalt. Se|gitusi küsitį ka

personaliosakonna endistelt ja praegustelt töötajatelt, kes juhtumite käsītlemisega vahetult kokku
puutusid, samuti kommunikatsioonitalįtuse juhatajalt ja ülikooIi rektorilt. Kokku koguti teavet 29

isikult.

Märkus: Komisjon ei hinnanud ametįisikuna õigusnõunik Aliis Liini tegevust, kes oli oma ameti-
ülesannetes seotud vaadeldud juhtumi käsitlemisega aIates 23.ot.zot7, kuid on ühtlasi
kontrollikomisjoni liige.

2. Sündmuste kokkuvõte doktorandiga seotud juhtumi kohta

Juhtumiga seotud doktorant alustas 2006/2007 ' õppeaastal üheaegselt õpinguid käsitletava instituudi
doktoriõppekaval ning ühe teise teaduskonna õppekaval. Doktoriõppes sai doktorandi juhendajaks
juhtumiga seotud professor, kellega tal tekkis hiljemalt 2008. aasta kevadeks eraeluline suhe, mis
hõlmas ka intiimsuhteid.

t7.o8'203't eksmatrikuleerĪti doktorant doktoriõppe lõpukuupäeva möödumįsel, minnes edasi
alustatud õpingutega teises teaduskonnas ning jätkates siduva rolIita doktoritÖöga seotud
projektidega professori juhendamisel. 2013. aasta kevadel lõpetas doktorant õpingud teise eriala
õppekaval ning jätkas samal erįalal õpinguid alates 2ot3/20t4' õppeaastast. Lisaks asus doktorant
01.10.2013 professori uurimisrühmas 0,6 koormusega tööle.

2013. aasta detsembris pöördus doktorant personaliosakonda, viidates tema töö vahetuks
korraldajaks oleva professori poolsele ebasobivale suhtlusele ning sellest tingitud raskustele lõpetada
pooleli olevaid õpinguid doktoriõppes. Et tal on professoriga olnud ka intiimsuhe, avaldas ta 2ot4.
aasta maikuus.

02.06.2074 toimus personaliosakonna eestvedamisel kohtumine instituudis, et arutada doktorandi
doktoritöö jätkamise võimaluste üle. Sobivat lahendust nägemata otsUstas doktorant siiski doktoritöö
kirjutamisega mitte jätkata ning esitas 20.06'20t4 avalduse tÖölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks
tööandjast tulenevatel põhjustel. Ü tikool ülesütlemist ei vaidlusta nud.

20L4. aasta augustis pöördus doktorant võrdõigusvoliniku poo|e, kes 2015. aasta veebruaris esitas
ülikoolile seoses doktorandi ja professori juhtumiga järelepärimise. Pärast selgituste saamist esitas
volinik 28.08.20].5 ülikoolile sellest juhtumist ajendatud omapoolse arvamuse.

2016. aasta jaanuaris pöördus doktorant uuesti ülikooli poole, viidates soovile esitada hagi ülikooli
vastu. Nõudeõigus ülikooli vastu oli selleks ajaks aegunud, kuid nįmetatud pöördumise tulemusena
sõlmis ülikool 20].6. aasta märtsis ülikooli suhtes nõuetest loobumise kokkulepped eraldi nii
doktora ndi kui professoriga.

2oL6. aasta apriIlis esitas doktorant kuriteoteate professori käįtumise kohta Politseį- ja

Piirivalveametile, kes esitas 01.11.2016 professorile vastavasisulise kahtlustuse. Professor esitas
omakorda Politsei- ja Piirivalveametile kuriteoteate doktorandi kohta 19.11.2076. Kriminaalmenetlus
professori suhtes lõpetati prokuratuuri loal 17 'o3.2017. Komisjonile antud informatsiooni kohaselt on
doktorant krimįnaalmenetluse lõpetamise määruse Riigiprokuratuuris vaidlustanud.
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23.o7.2ot7 pöördus ülįkooli poole EestĪ Päevalehe ajakirjanik Kadri lbrus, kelle doktorandija professori
juhtumit käsitlev artikkeI ilmus 15.02.2017. Artiklile järgnes teema u|atuslik kajastamine meedias.

27'o2.2ot7 moodustas akadeemiline sekretär kontrollikomisjoni ülesandega selgitada välja juhtumi
asjaolud ning anda hinnang ülikooli ametiisikute tegevusele.

3. Võrdset kohtlemist reguleeriv õiguslik raamistik

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvįle L2 on kõik seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi
dĪskrimineerįda rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, polīitiliste või muude
veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise,
usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja

karįstatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja

diskrimineerimist ühiskonna kihtide vahel.

Seega vastavalt põhiseadusele kuulub õigus võrdsele kohtlemisele põhiõiguste hulka' Põhiseadusest
tulenevat õigust võrdsele kohtlemisele tuleb arvesse võtta kõigi seaduste ning seaduse alusel antavate
teiste õigusaktįde kehtestamise|, kuid selle õiguse tagamiseks on Riigikogu vastu võtnud ka kaks
erįomaselt just seda valdkonda käsitlevat seadust, mįlleks on võrdse kohtlemise seadus ja soolise
võrdõiguslikkuse seadus.

Võrdse kohtIemise seaduse (edaspidi: VõrdKS) eesmärk on tagada įsįkute kaitse diskrimineerimise
eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse võiveendumuste, vanuse, puude
võį seksuaalse sättumuse alusel. lsikute diskrimineerimįne eespool nimetatud tunnuste alusel on
keelatud muu hulgas töö saamįse tingimuste kehtestamisel, sealhulgas värbamįs- ja

valikukriteeriumide kehtestamįsel ja edutamisel, samuti töölepingu sõlmimisel ning ametisse
nįmetamisel võį valįmisel, töötingimuste kehtestamisel, korralduste andmisel, tÖötasustamisel, töö-
või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel ning ametist vabastamisel (VõrdKS g 2

lg 1 p-d t ja 2 ning lg 2 p-d t ja 2). Haridus- ja teadusasutustele on pandud kohustus õppesisu
määramisel ja õppetöö korralduses arvestada vajadust edendada võrdse kohtlemise põhīmõtet
(VõrdKS 5 13).

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse (edaspidi: SoVS) eesmärk on tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest
tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist
inimõigust ja üldist hüve köigis ühiskonnaelu valdkondades. Sooline võrdõiguslikkus tähendab naīste
ja meeste võrdseid õigusi, kohustusi, võimalusija Vastutust tööelus, hariduse omandamįsel ning teistes
ühiskonnaelu valdkondades osalemise| (SoVS 5 3 lg r p r)'

otsene sooline diskrimineerimine leiab aset, kui ühte isikut koheldakse tema soo tõttu halvemini, kui
koheldakse, on koheldud võį koheldaks teist isikut samalaadses olukorras. otsene sooline
diskrimineerįmįne on ka isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega, lapse-
vanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega seotud
asjaoludega, samuti sooline ja seksuaalne ahistamine ning ahistamise tõrjumisest või ahistamisele
alistumisest põhjustatud ebasoodsam kohtlemine (SoVS 5 3 lg 1 p 3).

Seksuaalne ahistamine leiab aset, kui esineb mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline
seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärįkuse
alandamine, ee|kõige luues häįriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava võį solvava õhkkonna
(SoVS s 3 lg 1 p 5). Sooline ahistamįne leiab aset, kuį esineb sooga seotud soovįmatu käitumine või
tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamįne ja häiriva, ähvardava,
vaenuliku, halvustava, alandava võisolvava õhkkonna loomine (SoVS g 3 lg 1 p 6)'

Haridus- ja teadusasutused peavad tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel,
hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täįendamisel ja ümberõppel (SoVS 9 10)' Tööandja peab
naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendades muu hulgas hoolitsema, et töötaja on töökeskkonnas
kaitstud soolise ja seksuaalse ahistamise eest (SoVS 5 11 lg 1 p 4).

Vastavalt Tartu ÜlikooIi töökorraIe lähtutakse töösuhetes lisaks õigusaktidele ülikoolis välja kujunenud
väärtustest, põhimõtetest ja normidest ning eetikast, mõistlikkuse ja hea usu põhimõttest (töökorra
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p 2). Üks põhimõtetest, mida tööandjalt töösuhetes eelkõige eeldatakse, on võrdse kohtlemise
põhimõtte järgimine ning töötajate kaitse tagamine diskrimineerimise eest ning võrdõiguslikkuse
edendamine vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele (töökorra
p 6.5). Samuti eeldatakse töötajalt võrdse kohtlemise põhimõtte ja diskrimineerimiskeelu järgimist
vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele (tookorra p7.L4).
Töökorra punktid 6'5 ja 7't4jõustusid 01.01.2016.

Ülikooli senat võttis oma 19'\2.20L4 otsusega nr64 Vastu doktoriõppe hea tava. Doktoriõppe heas
taVas on nimetatud doktoriõppe kõige oIulisema kvaliteedigarantiina doktorandi ja juhendaja
vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele tuginev koostöö (p 4). Doktorandil on kohustus seada
endale prioriteediks õppekava läbimįne nominaalse õppeaja jooksul ning pühendumine doktoriõppega
seotud uurimistööle, sh on tal kohustus juhendajaga kontakteerumis- või suhtlemisraskuste korral
teavitada probleemidest Viivitamatult programmijuhti, instituudi juhti või dekaani ja juhul, kui
programmijuhi, instituudi juhi või dekaani poole pöördumine ei andnud tulemusi, õppeosakonna
Vastutavat spetsialisti ning otsib aktiivselt konstruktiivseid lahendusi (p-d 7 ja7 '7). Juhendajal on õigus
saada ülikoo|ilt nõu ja abi doktorandiga tekkinud konflikti(de) lahendamisel (p 10.3). Ülikoolil on
kohustus doktoriõppes osalevate poolte erimeelsuste korral tagada nende erapooletu lahendamįse
võimaIused (p 2.3).

2016. aastal koostas personaliosakond koostöös õppeosakonnaga võrdse kohtIemise juhendi
eesmärgiga anda ülevaade võrdse kohtlemise ja töökiusamisega seotud temaatįkast, anda töötajatele
ja üliõpilastele selged juhised võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamįseks ja kirjeldada
protseduure diskrįmineerimis- ja kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Võrdse kohtlemise juhendi näol ei
ole tegemist õigustloova aktiga, vaid juhendmaterjaliga, milles sįsalduvad soovitused ja

käitumisjuhised tuginevad ülikooIi õigusaktidest tulenevale töökorraldusele ning eri osapoolte
õigustele, kohustustele ja vastutusele.

4. Teiste ülikoolide ia teadusasutuste praktika

4.1. Stanfordi üIikool

Lääne kultuuriruumis on võrdse kohtlemise ja topeltsuhetea reguleerimisega põhjalikult tegeletud
Ameerika ülikoolides. Näiteks võib antud juhul tuua Stanfordi ülikooli süsteemi.

Seksuaalset ahistamist on Stanfordis ülikoolis defįneeritud kuį seksuaalteenete soove, ebasoovitavaid
seksuaalseid lähenemisi või muid ebasoovitavaid visuaalseid, verbaalseid ja füüsilisi seksuaalseid
väljendusi. Võrdset kohtlemist rikutakse, kui otseselt või kaudselt antakse märku, et seksuaalsetest
kontaktidest kee|dumįne mõjutab akadeemilist või tööalast edenemist või tööõhkkonna kvaliteeti'

Stanfordi ülikool on võtnud endale kohustuse peatada jooksvalt seksuaalse ahistamise esinemine,
takistada selle taasilmnemįst ning võtta vastutusele need, kes seksuaalse ahistamise eest vastutavad.
Stanfordi ülikool pakub mitmeid erinevaid võįma|usi harimaks oma kogukonna liikmeid seksuaalse
vägivalla ja ebakorrektse käitumise küsimuses. Eesmärk on toetada mainįtud ebakorrektse käitumisest
teada andmist, pakkuda tuge ahistamises kannatanutele ning uurida põhjalikult juhtumeid, millest on
teada antud. Kõik Stanfordi ülikoolis töötavad õppejõud ja juhendajad on kohustatud Vähemalt iga

kahe aasta tagant osalema minįmaalselt 2-tunnises seksuaalset ahistamist käsitlevas koolituses.

Stanfordi ülikooli seksuaalse ahistamise regulatsioon (Sexual Harossment Policy| väljendab antud
teema o|ulisust ülikooli jaoks. Ülikool teadvustab konfidentsįaalsuse o|ulisust ega teavita olukorrast
asjasse puutumatuid osapooli, välja arvatud juhul, kui vaja on edastada informatsiooni uurivale
organile või tagada konkreetsete isikute või laiema ringi turvalisus. Juhtumite uurimine peab jõudma
lahenduseni maksimaalselt 60 päeva jooksul pärast kaebuse laekumist. Pikem uurimisperiood on
aktsepteeritav vaid juhul, kui on uurimist oluliselt takistavad tegurid ja need on dokumenteeritud.
Uurimiskomisjonis ei tohi osaleda erapoolikud isikud. Uurimise tulemustest lähtutakse sanktsioonide

- _|lņęļrr_gįļ" all -peab_tomisjon _:l]tņl :yļ!"_ ļŲrrpL !ųr 9ņp99]!e- yĮņ]-ģņt"_qņ-jąņaaecselt jīĘ1r- l -professionaalne kui intiimsuhe.



määramisel. Antud regulatsiooni rlkkujaid ootab ametialase suhte lõpetamine või muud
proportsionaalsed sanktsioonįd (sh kahju hüvįtamįne kannatanule). Ka valesüüdistuste esitamįne on
rangelt karistatav.

Stanfordi ülikoolis on keelatud seksuaalsed ja romantilised suhted õppejõudude ja üliõpilaste Vahel
(isegi kui puudub kokkupuude õppetöÖs, komisjonides või juhendamises) ning mitteakadeemi|įste
töötajate ja üliõpilaste vahel olukorras, kus töötaja omab üliõpilase suhtes mõjuvõimu (nt treeneri,
nõustaja, juhi). Juhul, kui tegemist on suhtega üliõpilaste vahel, kellest üks omab teise suhtes
mõjuvõimu (nt viib läbi õppetööd, osaleb komisjonide töös või tegeleb juhendamisega), või
akadeemįliste töötajate vahel, kellest üks töötab teise alluvuses, on seksuaalsed ja romantilised suhted
küll lubatud, kuįd osapooltel lasub suhtest teavitamįse kohustus. Teavitamiskohustus lasub alatį
tulevamal positsiooniloleval isikul. Piįrangud eraelulistele suhetele on tingitud potentsiaalsest huvide
konfliktist, võimalikust ärakasutamisest, eelistamisest või kallutatusest, mis võivad topeltsuhte
kontekstis ilmneda. Topeltsuhe rikub juhendaja ja juhendatava erialase suhte usaldusväärsust
(nt atesteerimisel), võib olla ühe osapoole jaoks sunnitud, võib panna akadeemiliselt lähedalseisvaid
isikuid (nt sama töörühma teįsi liikmeid) ebavõrdsesse olukorda ja rikkuda professionaalset
tööõhkkonda, samuti võib aja jooksul muutuda ning panna osapooled ebasoodsasse seisu.

4.2. Helsingi ja UppsaIa ülikooIid

Võrdluseks on Skandinaavias vastavad ettekirjutused topeltsuhte osas leebemad ning sellele ei seata
otsest keeldu. Suurt tähe|epanu pööratakse seksuaalse ahistamise teemale - nt ka Helsingi ülįkoolis
loetakse seksuaa|seks ahistamiseks kõik füüsilised, verbaalsed ja mitteverbaalsed seksuaalse sisuga
käitumisaktid, mis on teise poole jaoks ebasoovitavad. Mainitud aktide alla kuuluvateks nimetatakse
näiteks seksuaalse alatooniga žestikuIeerimist või näoilmeid, ebatsensuurset kõnepruukija seksuaalse
sisuga sõnumeid (sh internetisuhtlust), kommentaare keha, riietuse või eraelu teemal, edastatud
pornograafilisi materjale, ebasoovitavat füüsilist kontaktį, seksuaalaktile vihjamist või seksuaalkontaktį
nõudmist. JuhendmaterialĪs rõhutatakse nii õppejõudude kui õpilaste õiguste kaįtset ja samas ka

ulatuslikku vastutust oma käįtumise eest ning antakse põhjalik ü|evaade ka õppejõudude|e, kuidas
käituda olukorras, kui ahistaja on üliõpi|ane. Īopeltsuhte ohte aga ei käsitleta. Ka Rootsis pööratakse
võrdõiguslikkusele ja üliõpilaste õigustele suurt tähelepanu, kuid seal ei seata tingimusi õppejõudude
ja üliõpilaste omavahelistele suhetele. Īuues näiteks väljavõtte Uppsala ülikoo|i üliõpilaste õigusi
kaiastavast regulatsioonįst - suhted õppejõudude, üliõpilaste ja teiste ülikoolį töötajate vahel peavad
põhinema vastastikkusel lugupidamisel ning igasugune diskrimineerįmine peab olema välistatud (soo,

įdentiteedi, etnįlise kuuluvuse, usuliste tõekspidamiste, võimalike erivajaduste, Vanuse jm pinnalt).

Töökeskkonna kvaliteedi eest vastutavad Uppsala ülikoolis otseselt osakondade juhatajad, kuid
mainitud regulatsioonis tuuakse selgelt välja ka iga töötaja ja üliõpilase isiklįk vastutus. lga osakond on
kohustatud omama lahendusvõimalusi ja strateegilist plaani ebavõrdse kohtlemise olukordade
lahendamiseks ja ennetamiseks.

4.3. Edinburghi ülikool

Äärmiselt konkreetsed protseduurireeglid kaebuste menetlemįseks on näiteks Edinburghi ülikoolis, kus

kehtįb Vastav iuhend' Aktsepteeritavate kaebuse esitamise põhjustena on nimetatud ebavõrdset
kohtlemist ning ebaadekvaatset käitumist nii õppejõudude kui üliõpilaste poolt; puudujääke
administratiivtÖös; õppetöö, infrastruktuuri, hoonete, õppevahendite madalat kvaliteeti; rahul-
olematust muude ülikooli poolt pakutavate teenustega (nt nõustamisega)ja ülikooli poolt kehtestatud
reeglistikuga. Samas on esitatud ka konkreetne nimekiri põhjustest, mille puhul ei ole mõistlik kaebuse
vormis pöörduda: esmakordsed pöördumised teenuse saamiseks, andmekaitse seadusega
reguleeritud pöördumised, infopäringud, hinnete vaidlustamised, kohtusüsteemi poolt juba

menetlemises olevad pöördumised, valuraha saamiseks esįtatavad avaldused ja olukorrad, kus kaebust
on juba menetletud ja lõplikule seisukohale jõutud (sama probleemi korduvat menetlemist ei toimu).

Edinburghi ülikoolįjuhendi kohaselt võivad kaebustega pöörduda kõik töötajad ja üliõpilased isiklįkult
või ka nende esindajad. Aktsepteeritakse niį otsesel vestlusel, telefoni teel, kirjalikult paberkandjal või
elektroonselt esitatud pöördumisi. Pöördumised esitatakse kaebustega tegelevasse struktuuri-
üksusesse' Pöörduda tuleks vahetult pärast probleemi ilmnemist; aktsepteeritakse avaldusi, mis on
esitatud maksimaaIselt 6 kuud pärast pöördumise põhjuseks oleva sündmuse aset leidmist.
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Pöördumisel tuleb selgelt teatavaks teha oma isik, kaebuse sisu ja soovitav lahenduskäik.
Konfidentsįaalsust soovinute puhul võimaldatakse seda neile' Kui uurimise käįk on konfidentsiaalsus-
nõude tõttu takistatud ja kaebuse esitanu keeldub konfidentsiaalsusest loobumisest, siis juhtumi
uurimine lõpetatakse äärmiseljuhul informatsiooni puudumise tõttu. Kui vähegi võimalik, üritatakse
sellist juhtumi uurimise lõpetamist vältida.

Ülįõpilastel soovitatakse oma õiguste kaitseks ühendust võtta ka üliõpilasesindusega ning suhelda
lisaks ü|iõpilasnõustajaga. Pöördujal soovitatakse ka ise oma probleemi lahendamisele kaasa aidata
ning konflikti teiste võimalike osapooltega rahumeelse |ahenduseni jõuda. Kui see po|e võimalik,
rakendub 2-astmeline probleemilahendusskeem. L. aste kujutab endast kiiret reageerimist kaebustega
tegeleva struktuuriüksuse poolt _ 5 tööpäeva jooksul menetletakse kaebust, pakutakse välja
võimalįkud |ahendused ning püütakse osapooli lepitada' Kuisee ei paku kaebuse esitanu|e rahuldavat
tulemit, siis liigub probleemi lahendamine edasi 2. astmele, kus leiab aset põhjalik juurd|us. 2. astme
menetluse tulem edastatakse kaebuse esitanule 20 tööpäeva jooksul. Kui kaebuse esitanu eijää ka siis
tulemiga rahule, on tal võįmalus esitada kaebus ülikooliväliseIe organile - Šoti avalike teenuste
ombudsmanile (Scotflsh Public Services ambudsman). Ülikool abistab kaebuse esitajat vajadusel
ombudsmanipooIe pöördumisel. ombudsman analüüsib lisaks käsitletavale juhtumi|e ka ülikoolipoolt
teostatud uurimistööd ja probleemile lahenduse otsimist. ombudsman ei analüüsi juhtumeid, mille
puhul käsitletavast juhtumist on möödas rohkem kuį 12 kuud, ūlikoolis pakutavaid probleemi
lahendamise võimalusi ei ole kaalutud või on juba pöördutud kohtusüsteemi poole.

5. Komisioni tehtud tähelepanekud
5.1. Enne 2016. aastat ei oInud ülikooli liikmeskonnal piisavat teadlikkust võrdse kohtIemise

rikkumise ju htumite lahendamise põhimõtetest.

Võrdse kohtlemise juhend, milles selgitatakse töötajate ja üliõpilaste käitumisvõimalusi võrdse
kohtlemise põhimõtte rikkumise korral, koostati ja tehti ülikoolis kättesaadavaks alles
2016. aastal. Vastavalt ülikooli õigusaktidele oli võimalus nimetatud juhtumite lahendamįseks
olemas ka varem, kuįd vähese teavitamise ja teadlikkuse tõttu ei olnud ülikooli liikmeskond
nendest võimalustest piisavalt informeeritud. Vastavalt SoVS 5 11 lg L p-le 6 ja VõrdKS S-le 12 on
tööandjal kohustus naiste ja meeste võrdõigus|ikkust edendades anda regulaarselt töötajatele
asjakohast teavet meeste ja naiste võrdse kohtlemise kohta organisatsioonis ning
võrdõiguslikkuse edendamiseks kasutusele võetud meetmetest. Kuni 2016. aastani eį täitnud
ülikool seda kohustust parimal võimalikul moel. Ülikooli liikmeskonna vähene informeeritus ja

sellest tulenev oskamatus olukorda õigesti hinnata ning sellest lähtuvalt asjakohaseid
käitumisvįise valida avaldas mõju ka toimingutele, mis järgnesid doktorandi pöördumisele
personaliosakonda 2013' aasta detsembris' Samas väärib tunnustust, et tänaseks on Īartu
Ütiķoot esįmesena Eesti avalikus sektoris võrdse kohtlemise juhendi koostanud.

5.2, Vaatamata erinevatele staatustele oli doktorant perioodil 2006-20!4 professori
uurimisrühmas olemuslikult doktorandi rollis.

Alates 2006. aasta septembrist kuni eksmatrikuleerimiseni 2011. aasta augustis õppis doktorant
doktoriõppes. Īema juhendajaks olijuhtumiga seotud professor. Asjaosalīste ütlustele tuginedes
on komisjonile teada, et pärast doktoriõppest eksmatrikuleerimist kuni 2013. aasta suvenijätkas
doktorant episoodiliselt tööd professori juhendamisel oma doktoriõpingute vältel alustatud
doktoritöö lõpule viimiseks. Sellel ajal oli doktorant ka teise teaduskonna üliõpilane ning see
andis talle õigusliku võįmaluse kokkuleppel endise juhendajaga jätkata professori uurīmisrühma
laborįs doktoritöö tegemist. Alates 2013. aasta oktoobrist kuni 2014. aasta juunini töötas
doktorant 0,6 koormusega töölepingu alusel professori alluvuses.

Kuigi eelnimetatud kolmel perioodil oli doktorandi suhe ülikooli ning professoriga õiguslikult
erinevatel alustel, on komisjon asjaosaliste ütlustele tuginedes sedastanud, et nende kolme
perioodi vältel oli doktorandi töö peamine eesmärk doktoritöö valmimine. Seega olenemata
erinevast õiguslikust regulatsioonist, mis neil perioodidel professori ja doktorandi suhteįd
reguleeris, olid nad de focto juhendaja ja juhendatav.
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5.4.

5.3. Professori suutmatus hoiduda eraelulise suhte loomisest viis konfliktini juhendamis- ja

tööalases suhtes.

Komisjoni kogutud info põhjal olid professor ja doktorant hiljemalt alates 2008. aastast
intįimsuhtes, mille jooksul nad esitasid teineteise suunas korduvalt solvavaid ja ähvardavaid
väiteįd. Nende eraeluline suhe oli tihedalt läbi põimunud juhendamissuhtega ning alates
2013. aasta sügisest ka tööalase alluvussuhtega.

Erinevalt mitmetest väIisrįikidest ei ole Eesti ülikoolides seadusest ega ü|ikoolįsisestest
regulatsioonidest tulenevat nõuet, mis keelaks õppejõududel eraeluliste, sh intiimsuhte loomist
täisealise üliõpilasega. Samas oli professoril kui doktorantide juhendajal ja oma uurimįsrūhma
töötajate töö vahetuI korraldajal kohustus tagada kõigi töötajate ja üliõpilaste võrdne
kohtlemīne ning ahistamis- ja kiusamisvaba tööõhkkond. Professor ebaõnnestus selle kohustuse
täitmisel, suutmata hoida lahus ja üksteist mõjutamata töö- ja eraelulised rollid, mįllest tingituna
käsitletį ka professori ja doktorandi vahelises suhtluses paralleelselt intiimsuhtega doktoritöö
juhendamist ning laboritööd puudutavaid küsimusį. Professor oleks saanud tööalaseid konflikte
vältida, kui ta oleks hoidunud eraelulise suhte loomisest temaga alluvus- ja juhendamįssuhtes

olnud doktorandiga.

Īöö vahetu korraldajana jättis professor ootuspärase tähelepanuta sel ajal tema alluvuses
töötanud doktorandi nõuetele mittevastava töö aastatel 2013_2014.

Vastavalt töölepingu seaduse paragrahvi88 lõike 1 punktile 3 võib tööandja töölepingu
erakorraliselt üles õelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid
huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, muu hulgas eelkõige kui töötaja on hoiatusest
hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rįkkunud töökohustusi. Vastavalt töökorra
punktile 19.5 võib mõjuvaks põhjuseks töötajaga töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ol|a

tegu või tegevusetus, mis oluliselt häįrib või kahjustab ülikooli tööd või tekitab vastava ohu,
sealhulgas mõjuva põhjuseta töölt puudumine terve tööpäeva ulatuses.

Doktorant oli ajaperioodil 01.10.2013_20.06'2074 professori uurimisrühmas tööl
0,6 koormusega ning üheks tema otseseks tööülesandeks oli uurimisrühma laboris katsete
tegemine. Uurimisrühma teiste liikmete seletuste põhjal tegi doktorant sel perioodil
uurimisrühma laboris eeldatavast vähem tööd ning ei alIunud professori tööalastele
korraldustele võrreldavalt teiste töötajatega. Vaatamata sellele, et doktorant puudus ilma
mõjuva põhjuseta pikema aja jooksul töölt ja rikkus süstemaatiIiselt töökohustusi, ei algatanud
professor töö vahetu korraldajana tÖölepingu ülesütlemist ega teinud töötajale ka kirjalikus
vormis hoiatust' Sellega rikkus professor tööandja esindajana hoolsuskohustust ning jättis töö
vahetu korra|dajana osaliselt täitmata oma ülesande talle alluvate töötajate töö korraldamisel,
milleks on muu hulgas tööülesannete püstitamine ning nende täitmise kontrollimine.

Samas leidis komisjon, et doktorandi töö tasustamisel ning artiklite autorluse otsustamisel ei

andnud professor doktorandile eeliseid, vaid nõudis kõigi teiste uurimisrühma liikmetega võrdset
tööpanust.

5.5. ÜllkooI jättis uurimata personaliosakonna töötaiatele 2013. aasta detsembris avaldatud
juhtumi asjaolud ega andnud professorile mõistliku aja jooksul võimalust seIgitusi anda.

Doktorant pöördus 2013. aasta lõpus personaliosakonna poole, paludes käsitleda tema
pöördumist konfidentsįaalsena ning mitte teavįtada sellest professorit. Doktorant viitas
juhendajaks ja töö vahetuks korraldajaks oleva professori ,,isiklikule suhtumisele" temasse ning
küsis nõu, millised oleksįd tema võimalused doktoritöö edukaks lõpule viimiseks. Pikaajalise
intiįmsuhte juhendajaga avaldas ta personaliosakonna töötajatele alles 20]-4. aasta kevadel.
Personaliosakonna töötajad tegutsesid lähtudes kokkuleppest doktorandiga, juhendamis-

võimaluste küsimuse arutamisse kaasas instituudijuht mõned teised instituudi töötajad eelneva
kokkuleppeta personaliosakonna töötajate ja doktorandiga. Professorit ei teavitatud temaga
otseselt seotud küsimuse arutamisest, mistõttu ei olnud ta teadlik teda puudutava küsimuse
arutamisest ega saanud võimaIust anda omapoolseid selgitusi.
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Juhtumi ametlikuks uurimiseks tulnuks informeerida professorit. Komisjonil eį õnnestunud
suulistele selgitustele tuginedes üheselt veenduda, kas ülikoolį ametiisikud ja doktorant
tõlgendasid sündmuste ajal konfidentsiaa|sustingimust samal viisil' Eį saa välistada, et
ametiisikud jätsid tähelepanuta doktorandi soovi tagada konfidentsiaalsus vaid ametliku
uurimiseni, mitte tähtajatult. Ülikooli ametiisikute selgituste põhjal loobus ülįkool juhtumi
ametlikust uurimisest erinevalt tõlgendatud doktorandi konfidentsiaalsuspalve ja juhtumi
eraeluliste detaįlide tõttu.

Komisjon on seisukohal, et ülįkool ei suutnud tagada doktoriõppe heas tavas võetud lubadust
tagada professori ja doktorandi erimeelsuse erapooletut lahendamįst, mistõttu jäi doktorandi
doktoritöö lõpetamata (vt doktoriõppe hea tava p 2.3).

5.6. ÜIiķooIjättis 2014. aasta juunis vaidlustamata doktorandi töölepingu ülesütlemise.

Doktorant ütles 20. juunil 20L4 ülikooliga sõlmitud töölepingu erakorraliselt üles TLS 5 91 |g 1ja
lg2 p tja 3 alusel, viidates talle tööandja poolt osaks saanud diskrimineerimisele ja ahistamįsele.
Arvestades doktorandi esitatud töölepingu ülesütlemise põhjendusi, oleks ülikool pidanud
juhtumitegelike asjaolude hindamiseks korraldama erapooletu uurimise. Ülikool eivaidlustanud
töölepingu ülesütlemist doktorandi poolt, andes sellega mõista, et nõustub doktorandi
etteheidetega professori vastu. Fikseeritud ei ole ülikoolipoolset piisava põhjalikkusega analüüsi
töölepingu ü|esütlemise vaidlustamata jätmise võimalike õiguslike tagajärgede kohta' Ülikooli
ametiisikud on komisjonile ka kinnitanud, et nende hinnanguloleks ülikoolasjaolusid arvestades
vaidluses töövaidluskomisjonis või kohtus kaotajaks jäänud' oluline on ka märkida, et
personaliosakonna töötajate suhtumine oli o|nud doktorantį toetav kogu selle aja, mil nad olįd
juhtumist teadlikud.

5.7. Ülikoot Ioobus pärast töölepingu lõpetamist doktorandi algatusel 2014. aasta juunis kirjalike
selgituste küsimisest ja jättis professorile hoiatuse tegemata.

Pärast doktorandi töölepingu ülesütlemist andis personaliosakonna juhataja instituudi juhile

detailse ülevaate sündmustest ning soovitas professori käest selgitusi küsida ja kirjalik hoįatus
teha, pakkudes abi hoiatuse vormistamisel. lnstituudi juht vestles professoriga, kes esitas talle
omapoolse versiooni konfliktist doktorandiga. Sellele Vestlusele tuginedes jättis instituudi juht
professorilt seletuskirja võtmata ja temale amet|iku hoiatuse tegemata, sest oli seisukohal, et
professor ei ole vastuolulisį erasuhteid arvestades doktorandi suhtes ahistamist toime pannud.
lnstituudijuht jättis tähelepanuta asjaolu, et eraeluliste suhete ülekandmisega töökeskkonda oli
professor rikkunud töökohustusi ning sellele tulnuks vastavalt reageerida. Seejuures on oluline
märkida, et ülikooli eri ametiisikud on riiklikele institutsioonidele, doktorandi esindajale ja

ajakirjandusele korduvalt väitnud, et 2014. aasta juunis tehti professorile hoiatus
(vt tähelepanek 5.10).

Ka personaliosakonna töötajad ei täitnud oma ülesandeid nõuetekohaselt ega nõudnud juhtumi
menetlemise lõpule viimist ning tulemuste fikseerimįst. 2014. aastal peetud kirjavahetuses
doktorandi esindajaga on personalitöö jurist andnud lootust, et professorįlt küsitakse selgitusi.
on saanud ka kinnitust, et personaliosakonna töötajad on palunud professorilt omapoolse
seletuskirja koostamist, millest professor keeldus 2014. aasta augustis e-kirja teel. Professorilt
uuesti seletuskirja nõudma ei hakatud. Doktorandį väįtel tingis just ülikooli passiivne
tegutsemine 2014. aasta suvel selle, et ta pöördus2ot4. aasta augustis võrdõigusvoliniku poole
ning ei ole siiani saanud probleemile teda rahuldavat lahendust.

5.8. Kogutud teave ei võimalda anda hinnangut professori ja doktorandi suhte vastavusele
võrdõiguslikkuse tagamist puudutavatele nõuetele.

Komisjoni kasutuses ei ole tõendeid, mis annaks alust eristada professori ja doktorandi oma-
vahelises suhtes perioode kuni 2013. aasta novembrini ning pärast seda. Komisjon leiab, et kahte
erinevat ajajärku selles konfliktis ei ole võimalik eristada, sest (1) ka professori ja doktorandi
Varasem vabatahtlik suhe oli olnud konfliktne ning sĪsaldanud korduvaid viįteįd suhte
lõpetamisele ning (2) professor ei olnud teadlįk, et doktorant on pöördunud personaliosakonna
poole ning kaasanud nende konfliktį lahendamisse kolmandaįd isikuid.
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Komisjonil puudub täielik ja usaldusväärne ülevaade kahe osapoole vahelisest suhtlusest ning
pädevus tõendīte usaldusväärsuse kontrolIimiseks. Seepärast on komisjonįl raske väita, et
ähvardav ja so|vav suhtlemismaneer poleks olnud mõlemapoolne või mõlemalt poolt
initsieerįtud' Komisjon ei sea kahtluse alla Politseį- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri tehtud
järeldusi määruses, millega lõpetati professori Vastu kriminaalasį võrdõiguslikkuse rikkumise
süüdistuses. Samas komisjon möönab, et kuriteo koosseisu puudumine kriminaalasjas ei tõenda
üheselt fakti, et professori käįtumine oli täįel määralvastavuses võrdse kohtlemise seaduse ning
soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Komisjonil endal aga puudub õiguslik võimalus pädevalt
hinnata doktorandiga aset leįdnud konflīktis professori tegevuse kooskõ|a eelnimetatud
seadustega.

5.9. Professori tegevus oli vastuolus akadeemiliste tavadega

Komisjon on seisukoha|, et konfliktiolukorra tekitamįse ja võimetusega seda lahendada läks
professori tegevus vastuollu ülikooli akadeemiliste tavadega. Kuigi doktoriõppe hea tava võeti
vastu alles 2014. aasta lõpul ning juhtimise hea tava 20L7. aastal, on põhjust aryata, et need
põhimõtted olid varasemalt ka kirja panemata kujul ülikooli akadeemįlises kogukonnas omaks
võetud. Samuti tuleb arvestada, et kuigi konflikti ilmsikstuleku ajal ei õppinud doktorant enam
ametl|kult doktoriõppes, on komisjoni hinnangu| nende suhtlus läbivalt käsitletav juhendaja-
juhendatava suhtena (vt tähelepanek 5.2). Komisjoni hinnangul on akadeemilise|e juhile
sobimatu suhtlusviis, mis ületab viįsakuse ning vastaspoole väärika kohtlemise põhimõtteid
(vt doktoriõppe hea tava p 1.4).

5.10. Suhtluses riiklike inst|tutsioonide ja ajakirjandusega on üIikooli ametiisikud esitanud ebaõigeid
faktiväiteid ja eksitavaid seisukohti.

Ülikooli ametiįsikud on andnud professori ja doktorandi juhtumi kohta eksįtavaid seįsukohtį.
Kuigi professorile ei tehtud hoįatust (vt tähelepanek 5.7), on hoiatuse tegemist kinnitanud
personaliosakonna jurist oma 24.08.201,4 vastuses doktorandi advokaadile, kantsler 11.02.2075
Vastuses võrdõigusvolinikule ning rektor oma avalikus pöördumises 2017. aasta veebruarįs.
Samuti on ülįkooli kantsler väitnud võrdõigusvolinikule, et juhtumi käsit|emata jätmise tingis
,,sõna sõna vastu olukord", mis tähendanuks kirjalike tõendite täielikku puudumist. Īegelikult ei
Vasta see tõele, sest ülikool omas mingis ulatuses mõlema osapoole poolt pakutud kirjalikke
materjale või oli nende olemasolust teadlik, ehkki nende usaldusväärsust ei olnud võimalik
kontrollida.

5.11. Kommunikatsioonitalituse juhataja rikkus suhtluses meediaga sõnumisaladust ning
isikuandmete kaitse seaduse nõudeid.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Kadri lbrus pöördus Īartu Ülikooli poole 23. jaanuaril 2017, esitades
küsimusi ülikooli käitumise kohta doktorandi esitatud süüdistuses. Kommunikatsioonitalituse
juhataja andis vastuskirjas väljaandele kontrollimata usaldusväärsusega informatsiooni ning
hinnanguid doktorandi tervise ning seksuaalelu kohta, rikkudes delikaatsete isikuandmete
õigustamatu avaldamisega olu|isel määral isikuandmete kaitse seaduse nõudeid. Lisaks rikkus
kommunikatsioonįtalituse juhataja Eesti Vabariigi põhiseadusega kaitstud sõnumisaladust,
saates ajakirjanikule edasi väljavõtteid doktorandi ja professori kirjavahetusest. Samuti oli kiri
hinnanguline ja sellest jäi mulje, et ülįkool on asunud konfliktis toetama professori seįsukohti.
Rektori ning teiste asjaga tegelenud ametiįsikute kinnįtusel ei olnud kommunikatsioonitalituse
juhataja kiri ajakirjanikule nendega kooskõlastatud ega väljendanud ülikooliseisukohti.

5.12. Ülikool ei ole andnud ametlikku hinnangut kommunikatsioonitalituse juhataja tegevusele
doktorandi ja professori juhtumiga seotud meediasuhtluses.

Vastuskirjas Eesti Päevalehe ajakirjanikule esitas kommunįkatsioonitalituse juhataja
ajakirjanikule delikaatseid, kallutatud ja eksitavaid andmeid konflikti osapoolte kohta ning
kahjustas oluliselt ülikooli mainet (vt tähelepanek 5.11). Komisjoni hinnangul on delikaatsete
isįkuandmete lubamatu avalikustamįne eriti taunitav ametikohal, mis nõuab andmekaitsenõuete
täpset tundmist.
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Komisjonile teadaolevalt ei ole kommunikatsioonitalituse juhatajalt küsitud kirjalikke selgitusi
ebaõigeid faktiväiteid ja ebakohaseid hinnanguįd sisaldava ning ülikooli mainet kahjustava kirja
saatmįse asjaolude kohta. Samuti ei ole mõistliku aja jooksul pärast juhtunut võetud ametlikku
seisukohta kommunikatsioonitalituse juhataja tegevuse suhtes, ehkki rektor on meedias antud
kommentaarides seda tauninud.

5.13. Ülikooli ametiisikud ei ole taganud doktorandi ia professori juhtumiga seotud dokumentide
säilitamist asjaajamisele seatud nõuetele vastavalt.

Īulenevalt avaliku teabe seadusest ning asjaajamiskorra ühtsetest alustest lasub ülikoolil muu
hulgas kohustus registreerida pöördumised, lepingud ja personaliga seotud dokumendid.

Komisjon tuvastas oma tegevuse käigus, et doktorandį töölepingu ülesütlemise avaldus o|i

dokumendiinfosüsteemis registreerimata ning sinna ei kantud süstemaatiliselt ka

meediaväljaannete pöördumisija vastuseid. Juhtunust ülevaate saamist raskendas ka asjaolu, et
konflikti käsitlemisega seotud teavet polnud dokumenteeritud muul moe| kui vastuskirjades
kolmandatele osapoolteIe ning fragmentidena e-kirjavahetuses. oluline on märkida, et juhtumite
dokumenteerįmise nõue on kajastatud ka võrdse kohtlemise juhendis.

Lisaks eeltoodule tuvastas komisjon, et personaliosakonnas pole säilinud seletuskirjad, mīs on
väidetavalt sinna edastatud ühe teise 2007. aastal professori laboris aset leidnud konflikti kohta.
Seda, et konflįkt aset leidis ning sel|e käsįtlemįsse o|i kaasatud ka personaliosakond, kel|ele
väidetavalt edastati ka seletuskirjad, on oma selgitustes üksteįsest sõltumata kinnitanud nii
konflikti üks osapool kuiteda konfliktialgatajana süüdistanud tunnistajad.

5.14. Professoriiuhendatavate doktorantide kaitsmise efektiivsus on keskmisest oluliselt madalam.

Doktoriõppe nomįnaalne õppeaeg kestab neli aastat. Aastatel 2006_2008 immatrikuleerįtud
professori neljast juhendatavast doktorandist on tänaseks doktorikraadi kaitsnud üks, kolm
ülejäänud doktoranti eksmatrikuleeriti õppe lõpukuupäeva möödumįsel. Võrdluseks, kõigist
samal perioodil praeguse loodus- ja täppisteaduste valdkonna struktuuriüksuste õppekavadele
vastu võetud doktorantidest on tänaseks kraadi kaitsnud 57%. Tuginedes asjaosaliste selgitustele
võib kõnealuse professori juhendatavate doktorantide madala kaitsmisefektiivsuse põhjustena
välja tuua ennekõike nii juhendaja kui ka juhendatavate seatud ambitsioonįkaid nõudmįsi
koostatavale doktoritööle ning alles oma tegevust alustava labori tehni|ise personali nappusest
põhjustatud loodetust madalamat töötempot.

5.15. Jättes kõrvale doktorandiga aset leidnud konf|ikti, on professor suutnud tagada laboris tööks
sobiva töökeskkonna.

Vastavalt töötervishoiu ja tÖöohutuse seadusele on tööandjal kohustus luua ja tagada töötaja
tervisele ohutu ttjökeskkond, muu hulgas tema vaimsele tervisele ohutud töötingimused. Ka

ülikooli hea juhtimise tava rõhutab ootust, et juht suudaks luua usaldusliku ning eesmärkidele
orienteeritud meeskonna, hoolitseda positiivse tööõhkkonna eest ning kohelda töötajaid
õiglaselt.

Lįsaks doktorandiga toimunud konfliktile uuris komisjon muid võimalikke olukordi, kus professori
vöi teiste uurimisrühma |iikmete käitumine ei oleks olnud vastavuses võrdset kohtlemist
tagavate õigusaktide ning akadeemįliste tavadega. Läbiviidud vestlustes ei ilmnenud komisjonile
muid juhtumeid, kus oleks esinenud ebavõrdset kohtlemist. Komisjonil ei ole seetõttu põhjust
kahelda, et väljaspool doktorandiga aset leidnud konflikti on professor suutnud tagada oma
uurimisrühmas võrdset kohtlemist austava ning ahistamis- ja kiusamisvaba tööõhkkonna ning
olnud enda juhendatavatele üliõpilastele ja tema alluvuses olevatele töötajatele innustav juht.

5.16. Komisjoni kasutuses ei ole piisavalt teavet, et anda hinnangut 2007. aasta! professori laboris
aset leidnud konf|ikti kohta, mis oli üheks ajendiks kontrollikomisjoni tegevuse algatamisel.

Kontrollikomisjoni tegevuse alguses oli komisjonil teave kahe eri konflįkti kohta, mis mõlemad
leidsid käsitlust ka meedias. Komisjoni tegevuse käigus saadud suulised kinnitused ning
mõningad kirjalikud materjalid viitavad 2007. aastal professori uurimįsrühmas toįmunud
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konf|iktile, mis viis professorile alluva töötaja töösuhte lõppemiseni. Teave erimeelsuse põhjuste
kohta on selle käsįtlemiseks ebapiisav. Seetõttu eįsaa olemasoleva teabe alusel anda hinnangut
professori ega teiste ülikooli ametiisikute tegevuse kohta. osapoolte viidatud seletuskirjade
puudumist käsitleb tähelepanek 5.13.

5. Komisjoni soovitused

6.1.Soovitused professori uurimisrühma juhtimiseks ja töökorralduse parandamiseks

6.1.1' Komisjon soovitab säįlįtada professori uurimisrühmas 2ot7. aasta märtsis sisse vįidud
professori labori juhatamist ja üliõpilaste juhendamist5 puudutavad töökorralduslįkud
muudatused kuni professorivalimisperįoodi lõpuni 31.01.20196. Töökorraldusliku kokkuleppe
säilitamine võimaldaks professori uurimisrühmas kiįresti leida lahendusi võimalikele
olukordadele, mis võiksid häirida tema uurimisrühma või instituudi teiste töötajate töö- või
õpiõhkkonda. Komisjon peab vajalikuks moodustatud tugirühma jätkamist professori
uurim isrühma toetamisel koostöös instituud i juhiga.

6't.2' Komisjon teeb ettepaneku, et professor esįtaks kuni oma professori va|imisperioodi lõpuni
kord kvartalis ülevaate uurimisrühma töökorraldusest, tÖötajate ja üliõpilaste töö- ja

õpiõhkkonnast ja enda juhendatavate üliõpilaste edasijõudmisest instituudi juhile, dekaanile
ning rektori|e. Komisjoni hinnangul võiks uurimisrühma töökorraldusest ja üliõpilaste
edasijõudmisest aru andmise kohustus muu hulgas kaasa aidata 2006. ja 2008. aastal
doktorantuuri astunud doktorantįde kaįtsmisele professorivalimisperioodi lõpuks.

6.2.Soovitused võrdse kohtlemise juhendi täiendamiseks

6.2.1. Komisjon soovitab lisada diskrimineerimise ja kiusamisega seonduvate kaebuste lahendamise
protseduuri (üliõpilased, õppetööd läbį viįv isik) esimeses etapis valdkonna üliõpilaskogu
kaasamise. Üliõpilasesinduses on olemas õigusnõunik, kes saab üliõpilastele nende
probleemide korral nõu anda. Lisaks on hetkel kaebuste lahendamise protseduuri kolmas
etapp dekaani (või õppeprodekaani) poole pöördumine. Kuna üliõpilane ei pruugijulgeda otse
dekaani poole pÖörduda, võiks juhendi protseduurijuhistes sisalduda ka võimalus pöörduda
instituudijuhi poole.

6'2.2. Komisjon soovitab diskrįmineerimise ja kiusamisega seonduvate kaebuste lahendamise
protseduuris {üliõpilased, õppetööd läbi viįv isik) selgemalt väljendada, et protseduuris on
võimalik ka etappe vahele jätta ja näįteks pöörduda otse akadeemilise sekretäri poole.

5.3.Soovitused doktoriõppe paremaks korraldamiseks

6.3.1. Komisjon soovitab täiendada Tartu Ülikooli doktoriõppe head tava, õpetamįse head tava ja

õppimise head tava nii, et selles kajastuks soovitus juhendajal ja juhendataval intiim- ja

ärisuhete loomisest hoiduda. Topeltsuhte |oomisel juhendatavaga on juhendajal soovitatav
algatada kas kaasjuhendaja või enda asemele uue juhendaja määramine oma juhendatavale.

Komisjoni hinnangul on sellised suhted võimalike huvide konflikti allikaks, mõjutavad
juhendamissuhet ja -õhkkonda ning võivad mõjutada kolmandate osapoolte võrdset
kohtlemist. Komisjon märgib, et juhendaja ja juhendatava įntįimsuhte vältimises on vastutus
eelkõige juhendajal kuijuhendatava üle mõjuvõimu omaval įsikul.

5 ro-ņqoņi tqoļątrlqņķ!į e!jŅ!!!9ļLoņjątļņ 9ĮLų YņqlgeĶeįeęņ!]!:g qęķeņļ|ąņųd ning õppeosakgĮr.lā 1ii iā Į -
kaasabil ettevalmistatud muudatused professori juhendamisel olevate üliõpilaste juhendamisel, kuigi
sellekohase kokkuleppe olid allkirjastanud nii üliõpilased, täiendavalt nimetatud kaasjuhendajad, professor kui
ka instituudijuht.

1ļsņņjon 1rļitab yqą|e ļ!ļģpļ!ąrte jgheįģqņļrt pļųģų!ą-vģ-g _tģĶq1alduslikus ņųŲ!lļų!ęs_-ją ņągib,ct
täiendavat kaasjuhendajat ei ole vaja määrata nendele magistriõppe üliõpilastele, kelle puhul on professor
kaasjuhendaja, mitte põhijuhendaja.



6.3'2' Komisjon teeb ettepaneku kaaluda vajadust täiendada tartu Ülikooli õppekorralduseeskirja
doktoriõppe korraldust puudutavate sätetega, mille eesmärk on tagada doktoritööga
seonduvate võimalike konfliktide senisest tõhusam lahendamine. Ühe võimalusena näeb
komisjon luua Tartu ülikoolis, sarnaselt Soome ülikoolidega (Helsinei Ülikool' oulu Ülikool),
väitekirja tugirühmad (thesls advisory or follow-up committee|. Väitekīrja tugirühma eesmärk
on toetada doktorantį tema õpingutes ja olla erapooletu osapool võimalikes juhendaja ja

juhendatavate vahelistes ning teistes doktorįtööga seotud konfliktides. Vastavalt seIlele on igal

doktorandil lisaks juhendajale vähemalt kaks sama või lähedase valdkonna doktorikraadiga
inimest, kes on sõltumatud antud töörühmast ega ole seotud antud teema ja juhendajaga.

Komisjon leiab, et praegusel kujul ei ole doktoritööde atesteerimiskomisjonid piisavalt tõhusad
väitekirja edasijõudmįsel tekkivate probleemide hindamisel nlng võimalike konf|iktide
vältimįsel. Atesteerimiskomisjonide hinnangud jäävad sageli formaalseks, keskenduvad
doktorandi ja juhendaja ütlustele ega taga võimalust doktorandil konfidentsiaalselt arutada
doktoritööga seotud probleeme erapooletu akadeemi|įse inimesega. Väitekirja tugirühm
toetaks doktoritööde atesteerimiskomisjoni tööd. Tugīrühma liikmed võiks anda oma
hinnangu atesteerimiskomisjonile enne atesteerimiskoosolekut.

6.3.3. Komisjon teeb ettepaneku viia Tartu Ülikoolis sisse mentorlusprogramm, milles saavad osaleda
sellest huvitatud doktorandid. Doktorandi konfidentsiaalsed vestlused mentoriga aitavad leida
vastuseid teemadele, mis toetavad doktorandi akadeemilist ja isiklikku arengut. Mentoriks
oleks akadeemį|ises elus kogenenud ja doktorikraadi omav inimene, kes soovib jagada tuge ja

nõuandeid doktorandile. Mentorlusprogramm koosneks mentorija doktorandi omavahelistest
kohtumistest ning kõigi programmis osalevate doktorantide omavahelistest kohtumistest kaks
kuni kolm korda mentorlussuhte jooksul.

6.3.4. Komisjon teeb ettepaneku rakendada võimalusel põhimõtet, mille kohaselt valdkondades
uute doktorantuurikohtade jagamisel arvestatakse ühe indįkaatorina juhendaja Varasemate
doktorantide kaitsmise efektiįvsust' SelIine põhimõte on kasutusel loodus- ja täppisteaduste
valdkonna üldkonkursi doktorantuurikohtade jagamisel. Tuleks kaaluda, kas selle indikaatorį
arvestamįne oleks otstarbekas Tartu Ülikoolįs laiemalt.

6.4. Muud soovitused ülikooli töökorraIduse parandamiseks

6'4.L' Komisjon soovitab kaaluda Tartu Ülikoolis kohustusliku juhtimiskoolituse sisseviimist
alustavatele akadeemįlistele juhtidele' Antud koolituste eesmärk oleks tutvustada alustavale
akadeemilisele juhile ülikoolis töötamise peamisi põhimõtteid ja juhendeid, veebįlahendusi,
dokumendi- ja finantshaldust ning täiustada akadeemilise juhi kommunikatsiooni, meeskonna
juhtimise ning konfliktide lahendamise oskusi. Lisaks soovitab komisjon toetada labori-
teadustega seotud alustavate juhtide osalemist väljapool Eestit toimuvatel akadeemilise juhi

koolitustel. Heaks eeskujuks on European Molecular Biology Orgonizotion'i korraldatavad
koolįtused.

6.4.2. Komisjon teeb ettepaneku parandada Tartu Ülikooli asjaajamiskorraldust (nt olulist tähtsust
omavate e-kirjade registreerimine, ülikoolisiseste kokkulepete ja olulist tähtsust omavate
koosolekute protokollimine).
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7. Komisjoni koondhinnangud

7.1. Hinnang professori tegevusele võrdse kohtlemise tagamisel

7 't.ļ. Komisjoni hinnangul ei oIe professor suutnud hoida eraeluIisi suhteid Iahus iuhendamis- ja

töösuhtest ning on doktorandiga seotud juhtumi korral lasknud eraelulistel suhetel mõjutada
oma tegevust sama doktorandi juhendamisel ning tema töö vahetu korraldajana (Vt

tähelepanekud 5.3 ja 5.a). Professorį ja doktorandi eraelus tekkįnud konflikti kandumine
juhendamissuhtesse ning professori suutmatus konflikti kõigi seotud osapoolte jaoks mõist|ikult
lahendada on toonud kaasa tema poolt ülikoolį akadeemiliste tavade rįkkumįse (vt

tähelepanek 5.8). Īoimunu on põhjustanud mainekahju professori uurimisrühmale, instituudįle
ja ülikoolile.

Komisjon eį saa anda ühest hinnangut selle kohta, kas professor rįkkus võrdse kohtlemise
põhimõtteid. Professorija doktorandi vahel toimunu puhul on tegemist pikaajalise, konfliktse ja

mõlema osapoole poolt solvangute ja ähvardusteni küündinud suhtlusega, mīlle asjaolude
analüüsimiseks komisjonil pädevust ei ole (vt tähelepanek 5.8).

7.7.2. Komisjoni hinnangul on professor doktorantide juhendaiana jätnud tahaplaanile ülikoolis
doktoriõpingutele seatud ootused ning pole suutnud viia tema juhendatavaid doktoriõppe
ü|iõpilasi eduka kaįtsmįseni (vt tähelepanek 5.14).

7.t.3' Komisjoni hinnangul on professor suutnud üldjuhul tagada oma uurimisrühmas võrdset
kohtlemist austava töökeskkonna ning loonud töö vahetu korraldajana toimiva töökorralduse
ja tuIemuslikult tegutseva meeskonna (vt tähelepanek 5.15).

7.2. H innang ülikooli teiste ametiisikute tegevusele ju htumi menetlemisel

7.2.t. Komisjoni hinnangul on ülikooli ametiisikute tegevuses juhtumi lahendamisel esinenud
mitmeid puudujääke, mis tervikuna on avaldanud negatiivset mõju olukorra hįndamisele ja

konflikti lahendamisele ning aidanud kaasa ülikoolile mainekahju tekkimisele.

Komisjon näeb ü|ikooli ametiisįkute tegevuse peamise puudujäägina seda, et ülikooljättis mitme
aasta kestel juhtumi asjaolud uurimata ega küsinud mõistliku aja jooksul selgitusi professorilt
(vt tähelepanekud 5.5 ja 5.6). Ütikoot jättis asjassepuutuva teabe vajalikul määral kogumata,
dokumenteerimata või dokumendiįnfosüsteemis registreerimata (vt tähelepanek 5.13). Juhtumi
selgitamisel on ametiisikud esitanud ebaõigeid faktiväiteįd, eksitavaid seisukohti ning
avaldamiseks mittemõeldud teavet (vt tähelepanekud 5'10 ja 5.11). Kuigi juhtumi käsįtlemise|
on ilmnenud märkimisväärseid puudusi nii professori kui hiljem kommunikatsioonitalituse
juhataja tegevuses, ei ole nende eksimustele mõistliku aja jooksul reageeritud (vt tähelepanekud
5.7 ja5.L2l.
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