
 

 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

Carmen Kilvits 

EESTI KESKKONNAVALDKONNA AVALIKE 

TEENISTUJATE SUHTUMINE HARRASTUSTEADUSESSE 

KESKKONNAKORRALDUSES 

ESTONIAN PUBLIC SERVANTS’ VIEWPOINTS ON CITIZEN 

SCIENCE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  

 

Magistritöö 

Keskkonnakorralduse ja -poliitika õppekava 

 

 

 

Juhendaja: Monika Suškevičs, PhD 

Kaasjuhendajad: Ivar Ojaste, PhD;  

Marit Sukk, MA 

 

 

Tartu 2022



 

 

  

Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Carmen Kilvits Õppekava: Keskkonnakorraldus ja -poliitika 

Pealkiri: Eesti keskkonnavaldkonna avalike teenistujate suhtumine harrastusteadusesse 

keskkonnakorralduses 

Lehekülgi: 90     Jooniseid: 11  Tabeleid: 8 Lisasid: 1 
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Harrastusteaduse edukaks integreerumiseks keskkonnakorraldusse ja -poliitikasse on 

oluline roll sidusrühmade toetaval suhtumisel harrastusteadusesse. Sellele vaatamata on 

siiani vähe uuringuid, mis keskenduvad avalike teenistujate kui ühe olulisima sidusrühma 

vaatenurkade väljaselgitamisele. Käesoleva magistritöö eesmärk on teha kindlaks, 

millised on Eesti keskkonnavaldkonnas töötavate avalike teenistujate erinevad 

vaatenurgad harrastusteadusele. Selleks kasutati Q-meetodit, mis nõudis osalejatelt (20) 

nende isikliku arvamuse kohaselt 46 harrastusteadust kirjeldava väite võrdlevat hindamist 

etteantud fikseeritud skaalal. Väited puudutasid kolme antud magistritöös käsitletavat 

põhiteemat: harrastusteaduse otstarve, kaasamise ulatus ja harrastusteaduse tulemuste 

kasutamist mõjutavad tegurid.  

Uuringus tuvastati neli avaliku teenistuja vaatenurka harrastusteadusele. Esimese 

vaatenurgaga avalikud teenistujad leiavad, et harrastusteadus toetab olulise andmeallikana 

keskkonnapoliitika kujundamist. Teise vaatenurgaga avalikud teenistujad arvavad, et 

harrastusteaduse peamine otstarve on suurendada inimeste teadlikkust. Kolmanda 

vaatenurgaga avalikud teenistujad leiavad, et harrastusteadus on viis, kuidas 

populariseerida oma valdkonda. Neljanda vaatenurgaga avalikud teenistujad suhtuvad 

harrastusteaduse andmetesse ettevaatlikkusega.  

Eelnevatele uuringutele sarnaselt leiti, et avalikud teenistujad kaasaksid harrastusteadlasi 

peamiselt andmete kogumise etappi ja teatud juhtudel veel mõnda teadustöö etappi, kuid 

mitte tervesse teadmiste koosloomeprotsessi. Magistritöös tuvastati mitmed välised 

tegurid (nt organisatsioonil pole piisavalt ressursse, kolleegide suhtumine), mis takistavad 

harrastusteadlaste kaasamist või andmete kasutust keskkonnaotsustes. Siiski, laiemad 

probleemid seisnevad selles, et Eestis puudub ühtne riiklik strateegia harrastusteaduse osas 

ja paljud avalikud teenistujad tunnevad ebakindlust kasutada harrastusteaduse andmeid 

keskkonnaotsuste rakendamises. Seega tuleks lähtuvalt käesoleva uuringu tulemustest 

põhjalikumalt uurida väliseid tegureid, mis takistavad harrastusteaduse kasutamist 

keskkonnapoliitika kujundamises. 

Märksõnad: harrastusteadus, sidusrühmade suhtumine, Q-meetod, keskkonnapoliitika, 

kaasamine 
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Stakeholders’ supportive attitudes towards citizen science play an important role in the 

successful integration of citizen science into environmental management and policy. 

Despite this, there are still only a few studies that focus on identifying the viewpoints of 

public servants’ as one of the key stakeholders. The aim of this master’s thesis is to explore 

the different viewpoints held by public servants in the field of the environment on citizen 

science in environmental management in Estonia. This study employed Q-methodology, 

which required participants (20) to sort 46 statements about citizen science, compared to 

each other, according to their personal opinion, in a fixed distribution.  

Four viewpoints about citizen science were identified. According to the first viewpoint, 

citizen science supports environmental management as an important data source. Public 

servants with the second viewpoint believe that the main purpose of citizen science is to 

raise people's awareness. The third viewpoint sees citizen science as a way to promote 

their professional field. Public servants holding the fourth viewpoint are cautious in using 

citizen science data for environmental management. 

As in previous studies, it was found that public servants would engage citizen scientists 

mainly in the data collection stage and in some cases in some other research stage, but not 

in the whole process of knowledge creation. The master’s thesis identified a number of 

external factors (e.g., the organization doesn't have enough resources, attitude of 

colleagues) that hinder the engagement of volunteers or achieving the purposes of citizen 

science. However, the wider problem seems to be that in Estonia there is no joint strategy 

of how to utilise citizen science in environmental policy making and many of the public 

servants feel uncertain about using citizen science data to implement environmental 

decisions. Therefore, based on the results of this study, the external factors that hinder the 

use of citizen science in environmental policy making should be further explored. 

Keywords: citizen science, stakeholder attitudes, Q methodology, environmental policy, 

engagement 
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SISSEJUHATUS  

 

Tänapäeval, mil maailm seisab silmitsi uute ja aina keerukamate keskkonnaprobleemidega, 

on harrastusteadus ehk erialaekspertide ja avalikkuse teadmiste koosloomeprotsess 

(Vohland et al. 2021b: 1; Bonn et al. 2016: 13), muutumas poliitika kujundamises üha 

olulisemaks praktikaks (Turbé et al. 2019: 3; Göbel et al. 2019; McKinley et al. 2017: 17). 

Seda trendi tõestab mitmete Euroopa Komisjoni poliitikadokumentide, nt White Paper on 

Citizen Science for Europe (Sanz et al. 2015) ja Exploring Citizen Science Strategies and 

Initiatives in Europe (Manzoni et al. 2021), käsitlus harrastusteadusest. Eestis on 

harrastusteaduse rakendamist mainitud nt 2020-2025 Võõrliikide sissetulekuteede 

tegevuskavas (Kraut & Soomets 2019). Samuti on riigiasutused üle Euroopa, siiani peamiselt 

Keskkonnaagentuurid, hakanud ise algatama harrastusteaduse projekte (Rubio-Iglesias et al. 

2020). Eesti avalike teenistujate huvi harrastusteadlaste andmete vastu näitab ka 

Loodusvaatluste andmebaasi ja ILM+ äpi loomine, millega kogutakse harrastusteadlaste 

andmeid. 

Harrastusteadus on asjakohane nii inimeste teadlikkuse suurendamiseks kui ka reaalselt 

väärtuslike andmete kogumiseks, mida saab kasutada teaduses ja/või poliitikas (Runnel et 

al. 2016). Võrreldes spetsialistide kogutud andmetega, on harrastusteadlaste abil võimalik 

koguda ajalises ja ruumilises skaalas laiaulatuslikumaid andmeid (Miller-Rushing et al. 

2012: 286), mis võivad täita kasvavat nõudlust keskkonnapoliitika kujundamiseks vajalike 

andmete järele (Fritz et al. 2019: 929). Nt annab harrastusteadus juba praegu panuse viie 

säästva arengu indikaatori seiresse, kuid potentsiaali on palju enamaks (Fraisl et al. 2020). 

Tsipe Aavik on kommenteerinud harrastusteaduse projektist “Eesti otsib nurmenukke” 

andmete põhjal saadud tulemust: “Eesti inimeste panus alusteadustesse on siinkohal 

märkimisväärne, kuna annab põhjuse kahelda pikalt kehtinud arusaamas, et mõlemat tüüpi 

õisi on võrdselt” (Eesti nurmenukutalgute… 2020). Seega võivad ruumiliselt 

laiaulatuslikumalt kogutud andmed lükata ümber varasemad teadmised. Antud juhul saadi 
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harrastusteadlaste andmete põhjal tulemused, mis näitavad, et nurmenuku eritüüpi õied pole 

tasakaalus, tõestades elupaikade kao negatiivset mõju (Aavik et al. 2020). See uus teadmine 

võib mõjutada looduskaitse praktikaid (Ibid.).  

Selleks, et harrastusteadus integreeruks edukalt keskkonnakorraldusse ja -poliitikasse, on 

oluline roll sidusrühmade suhtumisel harrastusteadusesse (Vann-Sander et al. 2016: 91). 

Siiani on valdavalt uuritud vabatahtlike (Lewandowski et al. 2017; Füchslin et al. 2019; 

Aripin, Hidayat 2020; Peter et al. 2019; Phillips et al. 2018; Toomey & Domroese 2013) ja 

teadlaste suhtumist (Gallo & Waitt: 2011; Golumbic et al. 2017; Sabu 2020; Viviana et al. 

2020; Riesch & Potter 2013; Citizen Science in...2017), kuid avalike teenistujate ehk 

ministeeriumite ja selle allasutuste töötajate vaatenurki harrastusteaduse otstarbest ja 

kaasamise ulatusest on uuritud harva (Minkman et al. 2017; Vann-Sander et al. 2016). Kuigi 

paljud harrastusteaduse projektid suudavad toota kõrge kvaliteediga (täpseid, asjakohaseid) 

andmeid, sest andmete kvaliteedi tagamiseks on välja töötatud erinevaid strateegiaid (Balázs 

et al. 2021: 153; Kosmala et al. 2016; Riesch & Potter 2013: 112), on endiselt otsustajate ja 

avalike teenistujate vastupanu üks sagedamini mainitud takistusi poliitika ja 

harrastusteaduse lõimumisel (Turbe et al. 2019: 11). Kuna harrastusteaduse mõistest ja selle 

erinevatest avaldumisvormidest võib praktikas erinevalt aru saada ning kuna arusaamad 

mõjutavad omakorda harrastusteaduse algatuste ülesehitust, siis on oluline uurida avalike 

teenistujate vaatenurki, et saada aimu nende inimeste vaatenurkadest, kes harrastusteaduse 

andmeid kasutavad ja harrastusteaduse praktikaid mõjutavad. Lisaks, kuna endiselt on palju 

ebaselgust harrastusteaduse tulemuste tegeliku kasutamise ja poliitika kujundamise mõju 

osas (Nascimento et al. 2018: 230), siis teadmine, nende avalike teenistujate erinevatest 

vaatenurkadest, kes juba tegelevad harrastusteaduse andmete kogumise või kasutamisega, 

aitab neid teadmistelünki täita. 

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada välja, millised on Eesti keskkonnavaldkonnas 

töötavate avalike teenistujate erinevad vaatenurgad harrastusteadusele. Magistritöös 

määratud eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisküsimust:  

1. Mis on avalike teenistujate arvates harrastusteaduse peamine otstarve? 
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2. Milline on avalike teenistujate arusaam kodanike kaasamise võimalustest ja 

probleemidest?  

3. Kuidas suhtuvad avalikud teenistujad väliste tegurite mõjusse harrastusteaduse 

praktikates? 

 

Uurimisküsimustele vastuste saamiseks kasutati Q-meetodit, mis võimaldab süstemaatiliselt 

ja objektiivselt uurida subjektiivsust ehk inimeste vaatenurkade sarnasusi ja erinevusi 

(Brown 1980: 5-6). Q-meetodi esimes etapis kogus autor teaduskirjandusest ning Raadomi 

(2018) ja Kilvitsa (2020) tehtud intervjuudest kokku väited harrastusteaduse kohta. Teises 

etapis eemaldati korduvad ja uurimisküsimustele mitte vastavad väited ning moodustus 46st 

väitest koosnev Q-hulk. Kolmandas etapis leidis autor lumepalli meetodil uuringusse 20 

osalejat, kel oli olemas varasem kokkupuude harrastusteadusega ning kes töötavad 

Keskkonnaagentuuris, Keskkonnaametis või Keskkonnaministeeriumis. Kõikide osalejatega 

viidi neljandas etapis läbi Q-hulga ehk väidete sorteerimine ja intervjuu, mille tulemusena 

tekkisid andmed faktoranalüüsiks ja vaatenurkade interpretatsiooniks.  

Töö koosneb neljast peatükist: kirjanduse ülevaade; materjal ja metoodika; tulemused ning 

arutelu. Kirjanduse ülevaates kirjeldatakse harrastusteaduse valdkonda: selle ajalugu ja 

arenguid, olukorda Eestis ning harrastusteadusele suunatud kriitikat ja selle väljakutseid. 

Lisaks antakse ülevaade olulisemate sidusrühmade suhtumisest harrastusteadusesse, 

kirjeldatakse kaasamistaseme mõju harrastusteaduse tulemustele ning selle mõju 

keskkonnapoliitikas. Teises peatükis tutvustatakse Q-meetodit ning seletatakse lahti, kuidas 

andmeid koguti ja analüüsiti. Kolmandas peatükis esitletakse saadud tulemusi ning neljandas 

osas arutletakse uurimisküsimuste põhjal saadud tulemuste üle. 

Töö valmimisel olid suureks toeks juhendaja Monika Suškevičs ning kaasjuhendajad Marit 

Sukk ja Ivar Ojaste, keda autor soovib tänada meeldiva koostöö, kasulike nõuannete ja 

tagasiside ning motiveerimise eest. Samuti tänab autor Ellen Minkmani (Delfti Ülikoolist) 

ja Krzysztof Niedzialkowskit (Poola Imetajate Uurimisinstituudist), kes jagasid oma 

teadmisi Q-meetodi tundmaõppimiseks ning kõiki avalikke teenistujaid, kes panustasid 

väidete sõnastamisesse või osalesid väidete sorteerimisel, leitud aja ja olulise panuse eest 

valminud magistritöösse. 
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PÕHIMÕISTED 
 

Allpool on esitatud käesolevas magistritöös korduvalt kasutatud mõisted. Antud mõisteid on 

võimalik defineerida mitmel erineval moel, kuid töö autor lähtub järgnevatest 

definitsioonidest: 

harrastusteadus (inglise keeles citizen science) – teadmiste koosloomeprotsess, milles 

osalevad nii erialaeksperdid kui ka avalikkus ehk kõnealusel erialal mitteprofessionaalid, 

eesmärgiga lahendada teaduslikke probleeme või pakkuda infot sarnaste probleemide 

lahendamiseks (Vohland et al. 2021b: 1; Bonn et al. 2016: 13 - autori kohandatud);  

vaatenurk (inglise keeles viewpoint) – kirjeldus, kuidas indiviid vaatleb, mõistab, tõlgendab 

ja hindab valitud objekti, tegevust, kogemust, indiviidi, poliitikat, tulemust jm (Bennett 

2016);  

harrastusteaduse sidusrühm – isikud ja/või organisatsioonid, kes osalevad 

harrastusteaduse projektis või aitavad seda ellu viia (sh rahastamine) ja/või saavad kasu 

harrastusteaduse andmetest; 

avalik teenistuja (inglise keeles public servant) – ministeeriumite ja selle allasutuste 

töötajad ehk antud töös Keskkonnaministeeriumi (edaspidi KeM), Keskkonnaagentuuri 

(edaspidi KAUR) või Keskkonnaameti (edaspidi KeA) töötajad;  

poliitikakujundamine (inglise keeles policy making) – protsess, mis koosneb viiest etapist: 

1) probleemi tuvastamine; 2) poliitika väljatöötamine; 3) lahenduste valik; 4) poliitika 

elluviimine; 5) tulemuste hindamine ja järgmised vajadused (Turbé et al. 2019: 3);  

sisemised tegurid – aspektid, mis puudutavad avalikku  teenistujat indiviidina. Sisemised 

tegurid on nt motivatsioon, teadlikkus, väärtused, kohustused, prioriteedid (Kollmuss & 

Agyeman 2002: 240);  

välised tegurid – indiviidi tasandist üldisemad aspektid, mis puudutavad teda ümbritsevat 

sotsiaalset ja institutsionaalset keskkonda. Välised tegurid on nt sotsiaalsed, 

institutsionaalsed, poliitilised, kultuurilised, majanduslikud aspektid (Kollmuss & Agyeman 

2002: 240).
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE  
 

1.1. Harrastusteadus  

 

Harrastusteadus (inglise keeles citizen science) on paljude erinevate definitsioonidega 

mõiste. Laiemalt defineeritakse seda kui “avalikkuse ehk kõnealusel erialal mitte 

professionaalsete inimeste kaasamist teaduse tegemisega kaasnevatesse ülesannetesse” 

(Vohland et al. 2021b: 1). Saksamaal on välja töötatud harrastusteaduse riiklik strateegia 

(Green paper citizen science strategy 2020 for Germany), kus defineeritakse 

harrastusteadust kui “teadmiste loomise protsessi erinevate osalusvormide kaudu. 

Osalemine võib ulatuda lühiajalisest andmete kogumisest kuni vaba aja intensiivse 

kasutamiseni, et koos teadlaste ja/või teiste vabatahtlikega uurimisteemasse süveneda, 

esitada küsimusi ja osaleda mõnes või kõigis uurimisprotsessi faasides” (Bonn et al. 2016: 

13). Keskkonnaorganisatsioonid on harrastusteadust kirjeldanud kui “paljusid erinevaid 

viise, mis kaasavad kodanikke teadusesse, hõlmates nii massilise osalemise skeeme, milles 

kodanikud kasutavad nutitelefoni rakendusi eluslooduse seire andmete esitamiseks, aga ka 

väiksemamahulisi tegevusi” (Science for Environment… 2013: 3) ja/või “avatud koostöö 

vormi, kus üksikisikud või organisatsioonid osalevad vabatahtlikult teadusprotsessis 

erinevatel viisidel, sh andmete kogumisel ja analüüsimisel, harrastusteadus annab 

avalikkusele võimaluse EPA (Environmental Protection Agencies) programmides osaleda ja 

neid toetada” (EPA Needs a… 2018: 3). Käesolevas magistritöös on autor kohandanud 

Vohland jt (2021b: 1) ja Bonn jt (2016: 13) definitsioone ning harrastusteadust mõistetakse 

kui teadmiste koosloomeprotsessi, milles osalevad nii erialaeksperdid kui ka avalikkus ehk 

kõnealusel erialal mitteprofessionaalid ja mille eesmärk on lahendada teaduslikke probleeme 

või millel on potentsiaal anda infoalus sarnaste probleemide lahendamiseks. Lisaks terminile 

„citizen science“ erinevatele definitsioonidele kasutatakse harrastusteaduse olemusele 

viitamiseks inglise keeles paljusid teisi termineid ja väljendeid nagu “crowdsourcing”, 

“civic science”, “community-based participatory research”, “participatory science”, 
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“volunteered geographic information”, “citizen generated data”, “community remote 

sensing” jne (Eitzel et al. 2017: 15-16; Haklay et al. 2021: 2-3). Ühte kindlat terminit ja 

definitsiooni pole välja kujunenud, kuna sageli sõltub see kontekstist ja eesmärgist ning 

siiani pole ükski mõiste sobilik kõikides situatsioonides (Eitzel et al. 2017: 15-16).  

Nii nagu inglise keeles on harrastusteaduse olemusele viitamiseks palju erinevaid termineid 

ja väljendeid, tõlgitakse ka eesti keelde mõistet “citizen science” erinevalt nagu 

“kodanikuteadus”, “rahvateadus” või “huviteadus” (Ibid.: 8). Neid tõlkeid on aga 

kritiseeritud, kuna need võivad põhjustada valesti mõistmist nagu tegu oleks teadusega, mis 

uurib kodanikke, rahvast või huvisid (Ibid.). Käesolevas magistritöös kasutatakse “citizen 

science” tõlkena terminit harrastusteadus, kuna see annab kõige paremini edasi selle sõna 

sisu ehk harrastaja (või amatööri) osalemine teaduses, samuti on see termin tänapäeval 

valdavalt kasutusel eestikeelses kirjanduses ja meedias ning teised terminid esinevad pigem 

paralleelselt (Eitzel et al. 2017: 8, Raadom 2018: 34-35, Kilvits 2020: 9). 

Lihtsustamaks harrastusteaduse olemuse mõistmist ja vähendamaks selles osas 

sidusrühmade lahkarvamusi, on Haklay jt (2021: 6-8) pakkunud välja erinevaid suunavaid 

kriteeriume, mis aitavad hinnata, kas konkreetse juhtumi puhul on tegemist 

harrastusteadusega või mitte:  

1. vabatahtlike aktiivsus projektis – harrastusteaduse projektis ei ole osalejad 

uurimisobjektid, vaid aktiivsed subjektid;  

2. õppimise ja kaasamise roll – harrastusteaduse projektis peaksid vabatahtlikud 

osalema vähemalt andmete kogumises ning kaasamine ei tohi olla ainult harimise 

eesmärgil (nt hariduslikud kampaaniad);  

3. vabatahtliku tegevuse tähendus – harrastusteaduse projektis osalemine on tavaliselt 

vaba valik ja ilma rahalise hüvitiseta või poolvabatahtlik kui osalemine on õppekava 

raames (koolis või ülikoolis);  

4. formaalne õpe ja teaduslik väljakutse – harrastusteaduse projektis pole vabatahtlikel 

antud valdkonna alast haridust (pole spetsialistid) ning vabatahtlikud on  teadlikud, 

et nad tegelevad teadusliku väljakutsega (andmeid ei koguta enda huvides);  

5. võimusuhted – harrastusteaduse projekti eesmärk peaks olema teaduse 

demokratiseerimine ja saavutama vähemalt minimaalse taseme aktiivset kaasamist;  

6. andmete läbipaistvus – andmetele peaks olema avatud juurdepääs (sageli pole 
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võimalik privaatsuse või turvalisuse huvides). 

Lisaks eelnevale on Euroopa Harrastusteaduse Assotsiatsioon loonud kümme põhimõtet 

(ECSA: 2015), mis puudutavad erinevaid harrastusteadusega seonduvaid aspekte (nt 

eesmärk, hindamine, sidusrühmad, andmete juurdepääs jne) ning mida peetakse 

harrastusteaduse hea tava aluseks. Viimasena mainitud põhimõtted, kriteeriumid jt antud 

peatükis toodud näited, kirjeldavad harrastusteaduse sidusrühmade katseid lahendada 

harrastusteaduse defineerimise väljakutset ning annavad tunnistust selle valdkonna 

mitmekesisusest ja varieeruvusest, kuid on samal ajal head juhised sidusrühmadele 

harrastusteaduse valdkonnas orienteerumiseks (Haklay et al.  2021: 8). Tulenevalt 

magistritöö mahust, kitsendatakse järgnevalt harrastusteaduse valdkonda ning käesoleva 

magistritöö keskendub edaspidi keskkonnaalasele harrastusteadusele ning käsitleb 

kirjandusülevaates vaid harrastusteaduse termineid kasutavaid uuringuid. 

 

 

1.1.1. Harrastusteaduse ajalugu ja areng  

 

Harrastusteaduse ajaloost rääkides on oluline eristada ajahetki, mil harrastusteaduse terminid 

kasutusele võeti. See võib oluliselt erineda sellest ajast, mil harrastusteadusega sisuliselt 

tegeldi, kuid seda vastavate terminitega ei tähistatud. Avalikkus on teaduslike küsimuste 

lahendamisse panustanud ümbritseva maailma kohta vaatlusi tehes suurema osa teadaolevast 

ajaloost (Miller-Rushing et al. 2012: 285). Ometi võeti harrastusteadus terminina kasutusele 

alles 1990. aastate keskel (Irwin 2018: 481). Enne 19. sajandi lõppu ei tehtud vahet 

professionaalsetel ja amatöörteadlastel ning alles viimase 150 aasta jooksul toimunud 

muutused teaduskultuuris ja professionaalsete teadlaste arvu kasvus on viinud 

amatöörteadlaste osaluse vähenemisele teadustöös (Miller-Rushing et al. 2012: 286). 

Kuigi harrastusteadlased pole kunagi ära kadunud, ei ole nende panus teadusesse olnud 

lihtsasti tuvastatav, sest teadusartiklites pole harrastusteadlaste osalemisele piisavalt selgelt 

viidatud (Cooper et al. 2014). See võib olla ka üks põhjustest, miks Kesk- ja Ida-Euroopas 

on vähem tõendeid harrastusteadusliku tegevuse kohta kui Lääne- ja Põhja-Euroopas 
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(Vohland et al. 2021a: 41), eksisteerib nn peidetud harrastusteaduse maastik (Duži et al. 

2019). Tänapäeval on harrastusteadus n-ö taasavastatud ja sellele on aidanud kaasa nii 

tehnoloogia areng ja interneti kättesaadavus (Brenton et al. 2018) kui ka kliimamuutustest 

ja elurikkuse kriisist tulenev vajadus käsitleda ökoloogilisi küsimusi mastaapides, mis ainult 

profesionaalsete teadlaste kogutud andmete abil pole saavutatavad (Miller-Rushing et al. 

2012: 286). Harrastusteaduse nišiks on kujunenud ka kohalikele probleemidele 

keskenduvate projektide algatamine, mida teadlased üksi ei teeks (liiga kitsas huvirühm), 

kuid mis pärast probleemide põhjuste leidmist võivad viia ka juhtimis- ja 

poliitikalahendusteni (Ibid.: 287). Kuna varasemalt on teaduskirjanduses leidnud tõestust, et 

harrastusteadus suurendab inimeste keskkonnateadlikkust (Peter et al. 2019), on toimunud 

oluline kõrvalekalle harrastusteaduse eesmärgis (Miller-Rushing et al. 2012: 289). Nimelt ei 

tehta tänapäeval harrastusteadust ainult teaduslike eesmärkide saavutamiseks, vaid vahel 

viiakse läbi harrastusteaduse projekt selleks, et tõsta inimeste teadlikkust mingist 

konkreetsest teemast (Kilvits 2020: 32; Peter et al. 2019). 

 

 

1.1.2. Keskkonnaalane harrastusteadus Eestis 

 

Eestis võib pidada kodanike ja teadlaste koostöö alguseks 1853. aastat, mil asutati Eesti 

Looduseuurijate Selts (Eitzel et al. 2017: 8). Nagu ka mujal maailmas on Eestis kujunenud 

just loodusteadlastest peamised harrastusteaduse eestvedajad (Suškevičs et al. 2021: 4). 

Tänapäeval on Eestis mitmeid organisatsioone, mis on otseselt seotud harrastusteadusega ja 

korraldavad keskkonnaalaseid harrastusteaduse projekte (nt: Eesti Ornitoloogiaühing, 

Eestimaa Looduse Fond, Eesti Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja 

botaanikaaed jne) ning harrastusteaduse projektide arv on viimastel aastatel kasvanud 

(Kilvits 2020), kuid inimeste teadlikkus ja arusaam harrastusteadusest Eesti ühiskonnas on 

alles kujunemas (Eitzel et al. 2017: 8). Nt on tähelepanu keskpunkti sattunud mitmed uued 

algatused nagu Eestimaa Looduse Fondi harrastusteaduse projekt “Eesti otsib nurmenukke”, 

mis toimus esmakordselt aastal 2019 ning mis 2021. aastal laienes juba üle Euroopa. 

Pikemaajalistest projektidest on tuntud Eesti Ornitoloogiaühingu “Talvine aialinnuvaatlus” 
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(korraldatud alates 2010. a), mille eesmärk on koguda teavet aialindude arvukuse muutuste 

kohta. Lisaks harrastusteaduse keskkonnateemalistele projektidele on Eestis hetkel kaks 

loodusvaatluste andmebaasi: Eesti Keskkonnaagentuuri hallatav Loodusvaatluste 

andmebaas ja Tartu Ülikooli hallatav elurikkuse andmehalduse ja publitseerimise platvorm 

PlutoF. Mõlema andmebaaside infot avaldatakse ka eElurikkuse andmeportaalis, mis 

koondab kõik Eesti elurikkuse avaandmetena kättesaadavad andmebaasid.   

Eestis on harrastusteadust uuritud fragmentaalselt (Suškevičs et al. 2021: 4). Enim 

märksõnaga “citizen science” teadusartikleid (sõltuvalt esimese autori päritolu järgi) on 

Euroopas avaldatud Suurbritannias, Itaalias ja Saksamaal (joonis  1).  

 

 

Joonis 1. Märksõnaga “citizen science” teadusartiklite hulk ajavahemikul 2003-2019 

esimese autori päritolu järgi (Vohland et al. 2021b: 6). 

 

Jooniselt 1 on näha, et Eesti teadlaste poolt (esimese autorina) on avaldatud vaid üksikuid 

harrastusteaduse märksõnaga artikleid. Viimastel aastatel (2017–2022) on Eesti teadlased 

(esimese autorina) avaldanud harrastusteaduse märksõnaga publikatsioone uurides nt: 

seoseid harrastusteaduse ja keskkonnapoliitika kujundamise vahel (Suškevičs et al. 2021); 
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Eesti teadusharidust ja harrastusteaduse rolli selle edasisel arengul (Kori 2022); seadet 

(gaasikromatograaf), mis sobiks kasutamiseks keskkonnaseirega seonduvates 

harrastusteaduse projektides (Kaljurand et al. 2021); harrastusteaduse kasutamist 

etnobotaanikas (Kalle et al. 2022) ning avaldanud harrastusteaduse andmete põhjal artikleid 

väikse-konnakotka toitumisharjumustest (Väli & Magalhães: 2022) ja maastikumuutuste 

mõju niidukooslustele ja seal kasvavatele putuktolmlevatele taimedele (Aavik et al. 2020). 

Samuti on Eesti teadlased olnud publikatsioonide kaasautorid uurides nt, kuidas 

harrastusteadust kasutada toidukao ja toidu raiskamise vähendamiseks (Pateman et al. 2020) 

ja/või on Eesti olnud esindatud juhtumiuuringutes (Rubio-Iglesias et al. 2020). Lisaks on 

Eestis keskkonnaalases harrastusteaduses uuritud bakalaureuse-  ja magistritööde raames 

harrastusteadlaste aktiivsust ja andmete ruumilist paiknemist (Kasik 2019), 

harrastusteadlaste kogutud kaitsealuste ja võõrliikide andmete mahtu (Härm 2019) ning 

harrastusteaduse andmete praktilist kasutust (Raadom 2018). Samuti on  käesoleva töö autor 

oma bakalaureusetöös uurinud Eestis läbiviidavate harrastusteaduse keskkonnateemaliste 

projektide kaasamise korraldusliku olemust ja ulatust (Kilvits 2020).  

 

 

1.1.3. Harrastusteaduse kriitika ja väljakutsed   

 

Harrastusteaduse valdkonnas esineb mitmeid väljakutseid. Peamine kriitika puudutab 

harrastusteadlaste andmete kvaliteeti (Fritz et al. 2019: 926). See on ka üks peamistest 

põhjustest, miks harrastusteaduse osas kriitilise vaatenurgaga teadlased pole nõus oma 

teadustöösse avalikkust kaasama (vt ptk 1.2.2) (Golumbic et al. 2017: 9). Aspektid, mis 

põhjustavad harrastusteaduse andmete kvaliteedi langust on seotud järgnevaga: 1) osalejad 

ei järgi andmete kogumise protokolli, 2) andmete kogumise protokoll ei ühti projekti 

eesmärkidega ja/või tõenäoliste osalejatega (liiga kerge või liiga raske), 3) andmete 

kogumise protokoll on valesti täidetud, 4) andmete kogumise protokoll ei ole laiaulatuslik ja 

neid kasutavad sidusrühmad, kellel on erinev andmekvaliteedi ootus, 5) kasutatavad andmed 

ei vasta otstarbele (Balázs et al. 2021: 144–145). Siinkohal on oluline märkida, et 

vabatahtlike kaasamine polegi igasuguseks uurimiseks sobiv meetod, vaid nagu ka teiste 
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uurimistöö meetodite puhul esineb harrastusteadusel piiranguid, mida tuleks arvesse võtta ja 

kontrollida (Schröter et al. 2017: 88; ECSA: 2015).  

Ometi, kui on olemas veendumus, et harrastusteadus on sobiv meetod, siis on 

harrastusteadlaste kogutud andmete kõrge kvaliteedi tagamiseks pakutud erinevaid 

strateegiaid: 1) vabatahtlike koolitamine; 2) vabatahtlike teadmiste ja oskuste testimine (nt  

viktoriinilaadne küsimustik); 3) vabatahtlikele antava ülesande (nt andmete kogumise 

protokolli) pidev arendamine ja/või lihtsustamine; 4) standardiseeritud ja kalibreeritud 

seadmete kasutamine; 5) spetsialistide kinnitus (andmed kontrollitakse spetsialistide poolt); 

6) vabatahtlike andmete võrdlemine omavahel (nt kindla proovitüki puhul) ja/või 

spetsialistide/olemasoleva kirjanduse andmetega; 7) statistilise andmetöötluse tarkvaras 

juhusliku vea ja süstemaatilise eelarvamuse arvestamine jt tehnoloogilised lahendused 

(Kosmala et al. 2016; Riesch & Potter 2013: 112). Eestis on seni levinumad viisid 

harrastusteadlaste andmete kvaliteedi tõstmiseks selged juhised vabatahtlikele (sh 

videojuhised) ning kõikide andmete läbivaatamine spetsialistide poolt (Kilvits 2020: 34). 

Paraku olenemata sellest, et nimetatud strateegiad vähendavad muresid, mis puudutavad 

harrastusteadlaste andmete kvaliteeti, on see probleem endiselt püsinud barjäärina 

harrastusteaduse integreerimisel teadusesse ja poliitikasse (Turbé et al. 2019: 11).  

Lisaks andmete kvaliteedile on veel erinevaid aspekte, mis mõjutavad harrastusteaduse 

andmete täpsust ja nende andmete kasutatavust teaduses ja poliitikas (joonis 2). 
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Joonis 2. Harrastusteaduse andmete täpsuse neli aspekti (Balázs et al. 2021: 143).  

 

Kuna harrastusteaduse projektide andmed peaksid olema vabalt kättesaadavad (ECSA: 

2015), on oluline andmete korduvkasutuse huvides kirjeldada harrastusteadlaste andmete 

kvaliteeti metaandmetes (Downs et al. 2021: 4). Paraku on harrastusteaduse andmetel sageli 

mittetäielikud või puuduvad metaandmed ning see pärsib nende andmete kasutamist (Fischer 

et al. 2021: 10). Isegi kui harrastusteaduse projektide koordinaatorid mainivad, et andmed 

on vabalt kättesaadavad, siis tegelikkuses esitletakse oma veebilehtedel ainult andmete 

kokkuvõtteid või kaarte (Turbé et al. 2019: 11), kuigi Eesti puhul mitmed harrastusteaduse 

projektide koordinaatorid kinnitasid, et andmed sisestatakse ka avalikesse andmebaasidesse 

(Kilvits 2020: 35). Kui vabatahtlike kaasamisel loodusvaatlustesse on probleemiks nt 

andmete ruumiline kallutatus vabatahtlike liikuvusmustrite/tiheasustuse suunas (Suškevičs 

et al. 2021: 9; Aavik et al. 2020), siis on oluline seda konteksti metaandmetes välja tuua, et 

tagada andmete usaldusväärsus ja kehtivus.   

Harrastusteadus tõstatab aga ka eetilisi probleeme, sest kui avalikkus on kaasatud teaduse 

tegemisega kaasnevatesse ülesannetesse, võivad tekkida küsimused, mis puudutavad 

omandiõigust, andmete jagamist, huvide konflikti ja ärakasutamist (Resnik et al. 2015; 

Riesch & Potter 2013). Mõned nendest on kergemini lahendatavad tänu toimivale 
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kommunikatsioonile (nt avalikkuse või teadlaste ootused vs reaalsus), teised aga võivad 

vajada rohkem tähelepanu ja konkreetsete meetmete kasutuselevõttu (nt kui vabatahtlike 

eesmärk harrastusteaduses osalemiseks on oma poliitiliste eesmärkide edendamine) (Ibid.). 

Lisaks on Haklay täheldanud kaasamise ebaühtlust laiema elanikonna osas (2018). Nimelt 

on vabatahtlike hulgas palju kõrgema haridustasemega inimesi, mis näitab, et 

harrastusteadus ei jõua kõikide sihtrühmadeni, isegi juhul kui ülesande püstitus 

vabatahtlikele on lihtne (Ibid.: 56).  

Samamoodi nagu andmete kvaliteedis, täpsuses ja eetikas, esineb väljakutseid ka 

korralduslikul/koordineerimise tasemel nagu: (pikaajalise) rahastuse puudmine, teadlaste ja 

vabatahtlike koolituste ebapiisavus ning vähe võimalusi teadlaste ja/või vabatahtlike 

tunnustamiseks (Frigerio et al. 2018: 373). Võrreldes andmete kvaliteedi poleemikaga on 

teisi nimetatud probleeme teaduskirjanduses vähem kajastatud, kuid kriitika ja väljakutsete 

esiletoomine ja nende üle arutlemine on oluline lahenduste leidmiseks ja harrastusteaduse 

arenemiseks.  

 

 

1.2. Sidusrühmade suhtumine harrastusteadusesse  

 

Kuigi suhtumine (inglise keeles attitude) ja selle muutumine on sotsiaalpsühholoogide seas 

üks uuritumaid valdkondi, pole jõutud kokkuleppele ühe kindla definitsiooni osas, vaid 

erinevates definitsioonides tuuakse esile suhtumise erinevaid omadusi (Olson, Zanna 1993: 

118-119). Küll aga võib näha erinevate definitsioonide ühisosa selles, et suhtumist 

peegelduvad hinnangutes mingisse objekti nagu inimene, sündmus, ideoloogia vms (The 

Handbook of...2005: 4). Altmann on suhtumise mõistete analüüsimisest järeldanud, et nende 

ühisosa seisneb kolmes komponendis: 1) vaimne seisund - teadlik või alateadlik; 2) väärtus, 

uskumus või tunne; 3) eelsoodumus käitumiseks või tegutsemiseks (2008: 146). Inimeste 

suhtumise uurimisel (Minkman et al. 2017; Bennett 2016) on kasutusel paralleelselt veel 

teisigi mõisteid nagu vaatenurk (inglise keeles viewpoint) või taju (inglise keeles 

perception), mida sotsiaalteadusliku kontseptsioonina kasutatakse vabamalt kui suhtumist, 

millel on selgem teoreetiline alus (Bennett 2016: 584). Käesolevas töös kasutatakse mõistet 
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vaatenurk, kirjeldamaks, kuidas indiviid vaatleb, mõistab, tõlgendab ja hindab 

harrastusteadust (Ibid.: 585). Harrastusteaduse sidusrühmade vaatenurgad võivad mõjutada, 

kas ja kuidas harrastusteadust kasutatakse ja millised on harrastusteaduse tulemused ja 

mõjud nt keskkonnapoliitika kujundamisel (Vann-Sander et al. 2016: 84; Suškevičs et al. 

2021).  

Harrastusteadust nähakse üha enam võimalusena teaduse demokratiseerimiseks ja inimeste 

kaasamiseks keskkonnaalastesse otsustesse (Kasperowski et al. 2017: 12). Ometi, kuna 

osapooled pole jõudnud ühise arusaamani või mõistmiseni, kuidas harrastusteadus kujundab 

keskkonnapoliitikat või milline on harrastusteaduse otstarve erinevate sidusrühmade jaoks, 

on potentsiaalne panus keskkonnakaitse valdkonnas piiratud. Seda on nimetatud ka 

harrastuteaduse identiteedikriisiks (Vann-Sander et al. 2016: 82-85). Selle lahendamisele 

aitaks kaasa põhiliste sidusrühmade vaatenurkade mõistmine, mis võimaldaks paremini aru 

saada, millist otstarvet harrastusteadusele omistatakse.  

Sidusrühma defineeritakse kui isikuid ja/või organisatsioone, kellel on aktiivne huvi 

organisatsiooni tegevuse vastu, kellega organisatsioon püüab arvestada ning kellel võib olla 

organisatsioonis tehtavatele otsustele otsene või kaudne mõju (Hea Kodanik s.v. sidusgrupp 

või -rühm). Harrastusteaduse kontekstis on sidusrühmad isikud ja/või organisatsioonid, kes 

osalevad harrastusteaduse projektis või aitavad seda ellu viia (sh rahastamine) ja/või saavad 

kasu harrastusteaduse andmetest. Harrastusteaduses on tuvastatud kuus põhilist sidusrühma, 

kes vajavad usaldusväärset teavet harrastusteaduse kohta, kuid kelle kaasamise spekter on 

projekti juhtimismudelist sõltuvalt väga erinev, ulatudes kõrgest kaasamise tasemest madala 

kaasamise tasemeni. Need sidusrühmad on:  

1. vabatahtlikud;  

2. teadlased; 

3. ministeeriumid jt riigiasutused (antud magistritöö kontekstis avalikud teenistujad);  

4. mittetulundusühingud, kogukonna liikmed, mitteametlikud rühmitused (aktivistid, 

sageli harrastusteaduse projekti koordinaatorid);  

5. koolid; 

6. ettevõtted või tööstus. (Stakeholder Analysis...2017: 17) 
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Nendel sidusrühmadel võib olla kujunenud vastavalt oma kogemusele ja rollile 

harrastusteaduse projektis erinev maailmavaade, mis mõjutab nt seda, milliseks peetakse 

harrastusteaduse rolli/eesmärki (joonis 3) (Vann-Sander et al. 2016: 85).  

 

 

Joonis 3. Mõjudiagramm harrastusteaduse sidusrühmade maailmavaated harrastusteaduse 

eesmärgi suhtes (Vann-Sander et al. 2016: 85). 

 

Joonis 3 illustreerib, kuidas teaduskeskse maailmavaatega sidusrühmad näevad, et 

harrastusteaduse peamine eesmärk on andmete kogumine ja teadusliku väljakutse 

lahendamine, kuid teiste maailmavaadetega (kodaniku-, keskkonna- ja juhtimiskeskne) 

sidusrühmad toovad esile pigem kollektiivseid ja individuaalseid eesmärke (Ibid.: 86). 

Järgnevates alapeatükkides (vt ptk 1.2.1–1.2.3) antakse kirjanduse põhjal ülevaade kolme 

olulise harrastusteaduse sidusrühma (avalikkus/vabatahtlikud, teadlased, avalikud 

teenistujad) suhtumisest harrastusteadusesse. Teiste sidusrühmade kohta pole piisavalt 

kirjandust, kuigi nt erasektori roll võib olla tähelepanuväärne kasutamata võimalus 

keskonnaalases harrastusteaduses (Turbé et al. 2019: 12). 
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1.2.1. Avalikkuse ja vabatahtlike suhtumine harrastusteadusesse  

 

Siiani on harrastusteaduse sidusrühmi analüüsivad uuringud keskendunud valdavalt 

vabatahtlikele. Vabatahtlike ja/või avalikkuse suhtumist analüüsivad uuringud jagunevad 

tinglikult kaheks: 1) suhtumine harrastusteadusesse (Lewandowski et al. 2017; Füchslin et 

al. 2019; Aripin, Hidayat 2020); 2) harrastusteaduse projektis osalemise mõju vabatahtlikele 

(Peter et al. 2019; Phillips et al. 2018; Toomey & Domroese 2013). Viimasele on pööratud 

rohkem tähelepanu.  

Avalikkusel on seniste uuringute põhjal valdavalt harrastusteadust toetav vaatenurk, kuigi 

sageli pole uuritavad osalenud harrastusteaduse projektides, ega tuttavad terminiga 

“harrastusteadus”, vaid mõistavad selle kontseptsiooni juhul, kui selgitada, et tegemist on 

kodanike osalemisega teaduses (Aripin, Hidayat 2020: 4; Lewandowski et al. 2017: 4; 

Füchslin et al. 2019: 663). Toetav vaatenurk väljendub aga usus harrastusteaduse 

tulemustesse (kui see põhineb koostööl teadlastega) (Lewandowski et al. 2017: 7) ning 

motivatsioonis osaleda ise harrastusteaduse projektis (Aripin, Hidayat 2020: 5; Füchslin et 

al. 2019: 663). Huvitaval kombel usutakse mõnikord isegi vabatahtlike kodanike ja teadlaste 

koostööl saadud tulemustesse rohkem, kui ainult teadlaste järeldustesse (Lewandowski et al. 

2017: 7). Seda võib seostada harrastusteaduse potentsiaaliga demokratiseerida teadust ja 

muuta seda läbipaistvamaks (Kasperowski et al. 2017: 12). Probleemina võib siiski välja 

tuua, et kirjandust, mis uuriks avalikkuse suhtumist harrastusteadusse on väga piiratult. 

Seega on raske teha järeldusi, kuivõrd kursis on inimesed harrastusteadusega seonduvate 

võimalustega või mis pärsib inimeste motivatsiooni osaleda harrastusteaduse projektides.  

Seevastu on harrastusteadust analüüsivad uuringud rohkem keskendunud vabatahtlike 

kogemusele harrastusteaduse projektis ja sellise mitteformaalse õppe tulemustele (sh 

osalejate vaatenurkadele ja käitumisele ning nende muutustele tulenevalt osalemisest 

harrastusteaduse projektis) (Peter et al. 2019; Phillips et al. 2018; Toomey & Domroese 

2013) ning nende motivatsioonile osaleda harrastusteaduse projektides (Maund et al. 2020). 

Muutust vaatenurgas on juba pärast ühekordset osalemist harrastusteaduse projektis 
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korduvalt täheldatud, seda nii keskkonnaalastes vaatenurkades (nt vähem hirmu mesilaste 

vastu) ja/või suhtumises teadusesse (nt soov varasemast rohkem panustada teadusesse) 

(Peter et al. 2019: 11). Vaatenurkade muutust illustreerib harrastusteadust ja looduskaitset 

toetava käitumise seoste ahel (joonis 4.)  

 

 

Joonis 4. Harrastusteaduse ja looduskaitse vaatenurkade ja käitumise seoste ahel (Toomey 

& Domroese 2013: 52). 

 

Joonis 4 kujutab ahelat harrastusteaduse projektis osalemisest keskkonnasõbralikuma 

vaatenurga ning käitumisviisini jõudmisest. Osalemine projektis tekitab vabatahtlikele 

tunde, et midagi positiivset on juba keskkonna hüvanguks tehtud, s.t. tekib nn “rohelisem 

enesetunne”, mis toob kaasa suurema hoolivuse üldiselt keskkonnaprobleemide suhtes ning 

tugevdab motivatsiooni, mis suunasid osaleja esialgu projektiga liituma (Toomey & 
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Domroese 2013: 52). Lisaks sellele, et osalemine harrastusteaduse projektis võimaldab 

muuta muidu üsna stabiilsetena püsivaid vaatenurki, võib see esile kutsuda muutusi 

käitumises (sh elustiilis), nt vähendama oma ökoloogilist jalajälge (Phillips et al. 2018: 10). 

Paraku on sageli need muutused käitumises pigem passiivset laadi nagu rääkimine 

harrastusteadusest teiste inimestega (Peter et al. 2019: 10-11). Siiski arvatakse, et kui 

avalikkust ei kaasata keskkonnaprobleemide uurimisse ja lahendamisse, muutub 

keskkonnakriis üksikisikute jaoks ebaoluliseks, kuigi globaalsetele probleemidele saaksid 

ka üksikisikud pakkuda lahendusi kohalikul tasandil (Theobald et al. 2015: 243). Lisaks toob 

joonis 4 välja kaks positiivset või negatiivset vaatenurga kujunemist mõjutavat tegurite 

gruppi: sisemised ja välised tegurid (Toomey & Domroese 2013: 52). Sisemised tegurid on 

nt motivatsioon, teadlikkus, väärtused, kohustused, prioriteedid ja välimised tegurid on nt 

sotsiaalsed, institutsionaalsed, poliitilised, kultuurilised, majanduslikud aspektid (Kollmuss 

& Agyeman 2002: 240). 

 

 

1.2.2. Teadlaste suhtumine harrastusteadusesse  

 

Vabatahtlike kõrval on harrastusteaduse valdkonnas olnud korduvalt uurimisobjektiks 

teadlaste sidusrühm. Teadlased on ise publitseerinud artikleid, jagamaks oma kogemust 

harrastusteaduse projektis osalemisest (Gallo & Waitt: 2011), lisaks on uuritud nende 

vaatenurki harrastusteaduse osas (Golumbic et al. 2017; Sabu 2020; Viviana et al. 2020; 

Riesch & Potter 2013; Citizen Science in...2017). Teadlaste vaatenurkade ja huvide 

mõistmine on oluline arvestades, et üha enam on teadusprojektide konkursse avalikkuse 

kaasamise komponendiga (Golumbic et al. 2017: 9) ning teadmine teadlaste vaatenurkadest 

võimaldaks arendada strateegiaid, mis suurendaksid teadlaste ühinemist harrastusteaduse 

projektidega (Viana et al. 2020).  

Siiani on teadlaste puhul tuvastatud tinglikult kolme tüüpi vaatenurki harrastusteaduses 

osalemise suhtes (Sabu 2020: 56). On teadlasi, kes osaleksid harrastusteaduse projektis, sest: 

1) nad on harrastusteaduse suhtes entusiastlikud ja optimistlikud; 2) harrastusteadus 
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võimaldab muuta inimeste suhtumist nende uuritavasse teemasse; 3) harrastusteadus 

võimaldab paremini mõista kodanike probleeme (Sabu 2020: 56). Selline positiivne 

vaatenurk oli domineeriv Ladina-Ameerika teadlaste seas tehtud uuringus, milles 

osalejadnägid harrastusteaduse potensiaali bioloogilise mitmekesisuse andmete kogumisel, 

toetades samal ajal haridust ja aidates kaasa osalejate eetiliste ning sotsiaalsete väärtuste 

arendamisele (Viviana et al. 2020: 607). Lisaks hariduslikele eesmärkidele, oli Läti teadlaste 

ja looduskaitse spetsialistide seas tehtud uuringus, harrastusteaduses osalemise peamisteks 

motivaatoriteks mitmekesise andmestiku saamine (Citizen Science in...2017: 29). Samuti 

leidub teadlasi, kes on harrastusteaduse suhtes üldiselt positiivselt meelestatud, kuid seda 

teatud mööndustega. Sellise vaatenurgaga teadlased tahaksid osaleda harrastusteaduse 

projektis, aga: 1) teadlaste ja kodanike suhe peaks olema võrdsem (harrastusteadlastele peaks 

paremini kompenseerima osalust); 2) nad muretsevad kodanike ärakasutamise ja eetiliste 

küsimuste pärast (nt privaatsuse tagamine, andmete jagamine) (Sabu 2020: 56). Samuti on 

teadlased harrastusteadlaste suhtes paremini meelestatud, kui osalejaid projekti raames 

koolitatakse (Viviana et al. 2020: 607). Teisalt leidub ka palju konservatiivsemaid teadlaseid 

(Riesch & Potter 2013: 114), kellel on kriitilisemad vaatenurgad ning kes ei soovi osaleda 

harrastusteaduse projektis ja eelistavad praktiseerida traditsioonilist teadust ilma avalikkust 

kaasamata, sest: 1) harrastusteadus pole sobiv meetod, kas laiemalt või spetsiifilise 

valdkonna uurimiseks, ning kodanikud pole piisavalt pädevad teaduses osalema; 2) see 

nõuab teadlastelt väga suurt panustamist (aeganõudev) (Sabu 2020: 56; Golumbic et al. 

2017: 9). Viimast võib aga mõjutava väline motivatsioon, mis suunaks teadlasi kodanikke 

oma uurimistöösse kaasama, nt nagu maineka rahastuse saamine, enda teadusuuringu 

propageerimine või teadusartikli avaldamine (Golumbic et al. 2017: 9).  

Kuigi harrastusteaduse andmetel nähakse suurt potentsiaali, ei ole need andmed seni 

traditsioonilisse teadusse täielikult kaasatud (Theobald et al. 2015: 242). Andmete kvaliteet 

on üks levinumaid probleeme, millega harrastusteadusega kokkupuutuvad teadlased peavad 

tegelema (Riesch & Potter 2013: 112). Harrastusteadus kannatab endiselt teatava kuvandi 

probleemi all (Ibid. 113). Seda väljendab ka Läti teadlaste ja spetsialistide seas läbi viidud 

küsitlus, kus vabatahtlike poolt kogutud andmete kvaliteeti hinnati peamiselt rahuldavaks (N 
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= 58 küsitlusele vastanuist), kuid leidus ka palju neid teadlasi, kes hindasid kvaliteeti 

madalaks (N = 27), kuigi nendest, kes hindasid kvaliteeti madalaks, oli vaid kaks vastajat ise 

varasemalt vabatahtlike abi andmete kogumises kasutanud (Citizen Science in...2017: 31). 

Selles, et harrastusteadus annab väärt tulemusi, ei pea veenma mitte ainult arvustajaid ja 

laiemat teadlaskonda, vaid ka teadlasi, kes osalevad harrastusteaduse projektides (Riesch & 

Potter 2013: 113). Kuigi paljud harrastusteaduse projektid koguvad kvaliteetseid andmeid 

(Balázs et al. 2021: 147) ning teaduskirjanduses on publitseeritud artikleid, kus antakse 

soovitusi kvaliteedi tagamiseks (Kosmala et al. 2016; Riesch & Potter 2013: 112) on kahtlus 

harrastusteadusest kui mitte veel täielikult aktsepteeritud teaduslikust lähenemisviisist väga 

levinud ning võib takistada kolleegidel ja/või tippjuhtkonnal harrastusteadust tõsiselt 

võtmast või sellesse panustamast (Geoghegan et al. 2016: 70). Kuna harrastusteaduse 

projektide arv jätkuvalt tõuseb, on selliste probleemidele tähelepanu juhtimine ja lahenduse 

pakkumine oluline, et saavutada harrastusteaduse sotsiaalsed ja teaduslikud eesmärgid 

(Anhalt-Depies et al. 2019: 6).  

 

 

1.2.3. Avalike teenistujate suhtumine harrastusteadusesse  

 

Lisaks eelmainitud võtmesidusrühmadele võib üheks oluliseks sidusrühmaks 

harrastusteaduse kontekstis pidada ministeeriumite ja selle allasutuste töötajaid (edaspidi 

avalikud teenistujad), kelle jaoks harrastusteadus võib olla tõhus praktika enda eesmärkide 

saavutamiseks (Rubio-Iglesias et al. 2020). Kuigi palju on uuritud harrastusteaduse 

potentsiaali toetada keskkonnapoliitikat (vt ptk 1.4) (Turbé et al. 2019; Göbel et al. 2019; 

McKinley et al. 2017; van Noordwijk et al. 2021), leidub vaid üksikuid uuringuid, mis 

keskenduvad avalike teenistujate vaatenurkadele või teadlikkusele harrastusteadusest 

(Minkman et al. 2017; Vann-Sander et al. 2016). Ometi võib just institutsionaalne vastuseis 

ja/või riigi- ja valitsusasutuste teadlikkuse puudumine olla üheks takistuseks 

harrastusteaduse ja poliitika integratsioonil (Nascimento et al. 2018: 228; Turbé et al. 2019: 

11). Samuti võib eeldada, et avalike teenistujate suhtumine erineb osalejate ja teadlaste 

suhtumisest, kuna erinev roll toob kaasa teistsugused ootused, mida illustreeris ka eespool 
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toodud joonis 3, kus sidusrühmad nägid harrastusteaduse rolli erinevalt sõltuvalt oma 

maailmavaatest (Minkman et al. 2017: 155; Vann-Sander et al. 2016: 85).  

Hollandis tehtud juhtumiuuringust (Minkman et al. 2017) selgus avalike teenistujate kolm 

vaatenurka harrastusteaduse suhtes: 1) harrastusteadus on lahendus, millel võib olla mitu 

eesmärki, julgustades seeläbi kodanikke vähemalt andmete kogumisel ja analüüsil osalema; 

2) harrastusteadus on meetod täiendavate andmete kogumiseks; 3) harrastusteadusel on 

eelkõige hariduslik eesmärk. Eestis mõne aasta eest tehtud intervjuud ja e-kirja küsitlus 

elurikkust puudutava harrastusteaduse projektide koordinaatorite ja üksikute avalike 

teenistujatega näitasid, et peamised takistused harrastusteadlaste kogutud andmete 

kasutamisel on andmete kvaliteet ja usaldusväärsus ning andmebaaside kasutajasõbralikkus 

(Suškevičs et al. 2021: 6-8). 

 

 

1.3. Kaasamistaseme mõju harrastusteaduse tulemustele  

 

Harrastusteaduse projektid võivad oma omadustelt olla väga erinevad, sõltuvalt nt projekti 

osalejatest, eesmärgist, teadusvaldkonnast, kasutavatest tehnoloogiatest, kestvusest, 

rahastusest jt aspektidest (Haklay et al. 2021: 6, Wiggins & Crowston 2014). Nende 

aspektide hindamine võimaldab harrastusteaduse projekte omavahel võrrelda (Pocock et al. 

2017: 2). Samuti on võimalik hinnata, kuidas erinevad omadused mõjutavad 

harrastusteaduse väljundeid ja tulemusi, toetades sellega harrastusteaduse edasist arengut 

(Ibid.). Väljundid on vabatahtlike kaasamise esialgsed saadused (nt andmed) ning tulemused 

on nendest väljunditest tulenevad mõõdetavad elemendid (nt oskused, teadmised) (Shirk et 

al. 2012). Kuna vabatahtlikke kaasatakse harrastusteaduse projektidesse erinevatel viisidel 

ja ulatuses, antakse käesolevas alapeatükis ülevaade, kuidas kaasamise ulatus võib mõjutada 

harrastusteaduse tulemusi.  

Harrastusteaduse valdkonna üks levinumaid tüpoloogiaid jagab harrastusteaduse kaasamise 

alusel kolmeks kaasamistasemeks:  



 

 

 

26 

1) lihtne kaasamine (inglise keeles contributory projects);  

2) koostööl põhinev kaasamine (inglise keeles collaborative projects); 

3) kaasav loomine (inglise keeles co-created projects) (Bonney et al. 2009: 17).  

Omavahel võrreldes on lihtsa kaasamise puhul teadlaste osalemise ulatus suurem ja 

harrastusteadlaste osalemise ulatus väiksem kui koostööl põhineva kaasamise puhul ning 

kaasava loomise puhul on on teadlaste osalemise ulatus väiksem ning harrastusteadlaste 

osalemine suurem kui koostööl põhineva kaasamise puhul (joonis 5).  

 

 

Joonis 5. Kaasamistaseme seos teadlaste ja harrastusteadlaste osalemise ulatuse vahel 

(Walker et al. 2021: 3; Shirk et al. 2012: 29). 

 

Kõige levinumad on lihtsa kaasamise tüüpi harrastusteaduse projektid, kus vabatahtlikke 

kaasatakse andmete kogumisse (Kullenberg & Kasperowski 2016: 13). Ka enamik Eesti 

keskkonnaalaseid harrastusteaduse projekte põhinevad lihtsa kaasamise mudelil (Kilvits 

2020: 45). Järgmisel tasemel on koostööl põhinev kaasamine, kus lisaks andmete kogumisele 

kaasatakse vabatahtlike veel mõnda teadustöö etappi (tabel 1) (Bonney et al. 2009: 17).  
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Tabel 1. Vabatahtlike kaasamine teadustöö etappi vastavalt kaasamistasemele (Bonney et 

al. 2009: 17) 

Teadustöö etapp Lihtne kaasamine Koostööl põhinev 

kaasamine 

Kaasav loomine  

Uurimisküsimus(te) 

valimine/sõnastamine 

  X 

Informatsiooni ja ressursside kogumine    X 

Hüpoteesi(de)/ selgitus(te) 

väljatöötamine  

  X 

Andmekogumismeetodite väljatöötamine  (X) X 

Proovide ja andmete kogumine  X X X 

Andmete/proovide analüüs  (X) X X 

Andmete tõlgendamine ja järelduste 

sõnastamine  

 (X) X 

Järelduste levitamine/tulemuste 

tõlgendamine tegevusteks  

(X) (X) X 

Arutelu tulemuste üle ja uute 

uurimisküsimus(te) sõnastamine  

  X 

Tähistused: 

1. Tähis “X” märgib, et vabatahtlikud on antud teadustöö etappi kaasatud.  

2. Tähis “(X) märgib, et vabatahtlikud on mõnikord antud teadustöö etappi kaasatud.  

 

Endiselt on haruldased kaasava loomise tüüpi või alt-üles lähenemisega harrastusteaduse 

projektid, kus vabatahtlikud on projekti algatajad ja/või kaasatud põhimõtteliselt kogu 

teadustöö vältel (tabel 1) (Senabre Hidalgo et al. 2021: 201; Turbé et al. 2019: 11). See võib 

olla põhjustatud ka raskusest selliseid projekte tuvastada, kuna kaasava loomise projektid ei 

võimalda oma omadustelt kaasata suurt hulka rahvast, siis võib sellistes projektides 

töötamine puudutada väikest gruppi inimesi ja jääda laiema avalikkuse tähelepanuta. 

Minkmani jt avalike teenistujate suhtumist uurinud teadustööst selgus, et kuigi valdavalt oli 

teenistujate suhtumine harrastusteadusesse positiivne, siis ükski välja selgitatud vaatenurk 

ei toetanud kaasava loomisega seonduvaid projekte (2017: 164). Kuigi kodanike 

kaasamisredel (joonis 6) kujutab selgelt väärtushinnangut, mille puhul redeli alumised 

astmed ehk mitte kaasamine on käitumine, mida tuleks maha laita ja kõrgemad astmed ehk 
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täielik kodanike võim on eesmärk, mille poole püüelda, siis pole see mõttemall 

harrastusteaduse kaasamistasemete puhul üks-üheselt ülekantav (Haklay 2018: 54).  

 

 

Joonis 6. Kodanike kaasamisredel (Arnstein 1969).  

 

Haklay leiab, et harrastusteaduse valdkonna eesmärgiks ei peaks olema saavutada kõikides 

harrastusteaduse projektide kõrgeim ehk kaasava loomise tase  (2018: 54), kuid siiski on 

tõestatud, et kaasamistase ja -kvaliteet võib kujundada harrastusteaduse projekti tulemusi 

(tabel 2) (Shirk et al. 2012; Vann-Sander et al. 2016: 83, Danielsen et al. 2008).  

 

Tabel 2. Kaasamistaseme mõju harrastusteaduse tulemustele keskkonnaseires (Shirk et al. 

2012; Vann-Sander et al. 2016: 83, Danielsen et al. 2008) 

Kaasamis- 

tase 

Tulemused teadusele Tulemused 

üksikisikutele  

Tulemused ühiskonnale  

lihtne 

kaasamine 

suutlikkus täiendada riiklike ja 

rahvusvahelisi seireid: *** 

sidusrühmade pädevuse 

suurenemine: * 

otsuste langetamise kiirus: * 

andmete täpsus ja tõesus: *** usaldus sidusrühmade vahel: * 
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koostööl 

põhinev 

kaasamine 

suutlikkus täiendada riiklike ja 

rahvusvahelisi seireid: *** 

sidusrühmade pädevuse 

suurenemine:** 

otsuste langetamise kiirus: *  

andmete täpsus ja tõesus: *** usaldus sidusrühmade vahel: ** 

kaasav 

loomine  

suutlikkus täiendada riiklike ja 

rahvusvahelisi seireid: ** 

sidusrühmade pädevuse 

suurenemine: *** 

otsuste langetamise kiirus: *** 

andmete täpsus ja tõesus: ** usaldus sidusrühmade vahel: ** 

Tähistused:  

1. Tähis “*” tähendab madalat potentsiaali.  

2. Tähis “**” tähendab keskmist potentsiaali.  

3. Tähis “***” tähendab kõrget potentsiaali.  

 

Tabelis 2 on toodud välja mõned tuvastatud seosed kaasamise ulatuse ja potentsiaalsete 

tulemuste (teadusele, üksikisikutele ja ühiskonnale) vahel. Selle kohaselt selgub, et mida 

suurem on vabatahtlike kaasamise ulatus, seda kõrgem on potentsiaal sidusrühmade 

pädevuste suurendamiseks. Seega, kui harrastusteaduse projekti eesmärk on eelkõige 

inimeste teadlikkuse suurendamine ja suhtumise muutmine, on kõige suurem potentsiaal see 

eesmärk saavutada, kaasates vabatahtlikke kõikidesse teadustöö etappidesse. Samuti on 

usaldus sidusrühmade vahel suurem kui koostööd tehakse rohkem kui ainult lihtsa kaasamise 

tüüpi projektide puhul.  

Danielsen jt (2008; 2005: 2528) on uurinud kohalike kaasamist loodusvarade seiresse ning 

täheldanud, et kohalikul tasandil vahetut keskkonnamõju (nt metsade seisundi halvenemine, 

üleraie) puudutava otsuste langetamise kiirus võib kiireneda vastavalt sellele, mida suuremas 

ulatuses on kohalikke protsessi kaasatud, kuid see eeldab ka toetavat poliitikat ja õigusruumi. 

Teisalt võimaldavad aga lihtne kaasamine ja/või koostööl põhinev kaasamine koguda 

andmeid suuremas mahus ja täpsuse ning tõesusega kui kaasava loomise puhul ja seega on 

lihtsa kaasamise ja koostööl põhineva kaasamise puhul suurem tõenäosus täiendada riiklikke 

ja rahvusvahelisi seireid. Vann-Sander jt (2016: 83) toovad esile, et koostööl põhineva 

kaasamise puhul, võib tekkida vajadus valida, kas olulisem on koguda kõrge kvaliteediga 

andmeid teadustöö tegemiseks või koguda andmeid eelkõige inimeste harimise ja kodanike 

mõjuvõimu suurendamise eesmärgil. Seega võib tabeli 2 põhjal järeldada, et igal kaasamise 
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tasemel on oma plussid ja miinused ning see, millises ulatuses vabatahtlikke kaasata, tuleks 

otsustada vastavalt sidusrühmade ootustele ja harrastusteaduse projekti eesmärkidele.  

 

 

1.4. Harrastusteadus keskkonnapoliitikas ja laiem mõju 

 

Uute ja aina keerukamate keskkonnaprobleemide valguses on harrastusteadus muutumas ka 

poliitiliselt üha olulisemaks praktikaks, mis saab toetada kõiki etappe poliitika kujundamise 

protsessis (Turbé et al. 2019: 3; Göbel et al. 2019; McKinley et al. 2017: 17). 

Poliitikakujundamine koosneb viiest etapist: 1) probleemi tuvastamine; 2) poliitika 

väljatöötamine; 3) lahenduste valik; 4) poliitika elluviimine; 5) tulemuste hindamine ja 

järgmised vajadused (Turbé et al. 2019: 3). Harrastusteaduse kontekstis saab avalikkust 

kaasata keskkonnaalastesse otsustesse kahel teel (joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Kaks teed harrastusteaduse kaudu keskkonnaalaste otsuste mõjutamiseks 

(McKinley et al. 2017: 17). 
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Tähistused:  

1. Katkendlik joon tähendab kaudset avalikku panust ja kaasamist. 

2. Pidev joon tähendab otsest avalikku panust ja kaasamist.  

3. Rõhutatud tekst viitab poliitika kujundamise etapile.  

 

Esimene tee, kuidas harrastusteadus saab keskkonnapoliitika kujundamist mõjutada, on 

harrastusteaduse kaudu looduskaitseteadust mõjutades, mis omakorda mõjutab otsuste 

tegemist. Teine tee on otsesem ehk avalikkus annab oma sisendi otsuste tegemisel, nt 

harrastusteaduse projektis õpitut kasutades. (McKinley et al. 2017: 17) Seega võib 

harrastusteadus olla kulutõhus viis keskkonnapoliitikas tõendite kogumiseks, 

keskkonnaseisundi jälgimiseks, kriisidele reageerimiseks ja otsuste tõhususe tuvastamiseks, 

aga ka väljaspool poliitika kujundamise etappe on see täiendav võimalus edastada 

avalikkusele valitsuse sõnumeid ja eesmärke (McKinley et al. 2017: 18; Turbé et al. 2019: 

10). Kuigi joonisel 7 on kujutatud kaks eraldi teed keskkonnaalaste otsuste mõjutamiseks, 

on teenistujaas need teed ühendatud ning toetavad üksteist (McKinley et al. 2017: 17). 

Danielsen jt (2007) on leidnud, et valitsuse vaatenurgast on kaitsekorraldusmeetmete 

tõhustamisel harrastusteadus meetodina isegi tõhusam kui traditsiooniline teadus. Kuna 

traditsioonilised andmeallikad ehk riiklike statistikaametite, ministeeriumite ja nende 

haldusalasse kuuluvate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kogutud andmed, 

on kallid ja kiiresti vananevad, peetakse harrastusteadust üheks peamiseks 

ebatraditsiooniliseks vahendiks, mille abil mõõta nt ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmist 

(Fritz et al. 2019; Shulla et al. 2020). 

Siiski ei kasuta enamik harrastusteaduse projekte täielikult oma poliitilist potentsiaali ega 

hõlma kõiki kõige pakilisemaid keskkonnapoliitika küsimusi: nt on harrastusteadus siiani 

veel vähe panustanud põllumajandus valdkonnas (Turbé et al. 2019: 10; McKinley et al. 

2017; Shulla et al. 2020: 8). Kuigi keskkonnavaldkonnas on kõige tuntumad ja levinumad 

elurikkuse seiret puudutavad harrastusteaduse projektid, on võimalused palju 

mitmekesisemad (Theobald et al. 2015: 241). Harrastusteadust on loodusteaduses edukalt 

kasutatud nt: geoinfo (sh geoloogilised ohud nagu üleujutused, maavärinad jms) ja 

ruumiandmete kogumises (See et al. 2016, Lee et al. 2020); võõrliikide leiukohtade varaseks 

avastamiseks (Lehtiniemi et al. 2020); merealade ruumilises planeerimises (Jarvis et al. 
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2015) ja merekeskkonna kaitses (Earp & Liconti 2019); keskkonnakvaliteedi (nt õhu, vee ja 

mulla) hindamisel (Mahajan et al. 2020; Hegarty et al. 2021; Taylor et al. 2021) ning 

jäätmemajanduses (eelkõige rannikualade prügistamise kaardistamises) (Falk-Andresson et 

al. 2019) jt keskkonnavaldkondades. 

Parku on tegelikku harrastusteaduse kasutamist ja mõju poliitika kujundamises keeruline 

näidata (Nascimento et al. 2018: 230), kuna nii keskkonna, majanduse kui ka valitsemisega 

seotud muutused on oma olemuselt keerukad, omavahel seotud, raskesti uuritavad ning 

arengud võtavad sageli kaua aega (Gharesifard et al. 2019: 8). Lisaks hinnatakse (vähemalt 

rahastatud) harrastusteaduse projektide tulemusi projekti lõpus ning hiljem puudub rahastus, 

et hinnata pikaajalisi mõjusid (Ibid.). Seega, tegelikkuses ei lõppe harrastusteaduse 

võimalused uuringute tulemuste saavutamisel, vaid sellele järgneb pikaajaline mõju, mis 

võib viia püsivate muutusteni (Shirk et al. 2012) (joonis 8).  

 

 
Joonis 8.  Kuus teed harrastusteaduse tulemustest keskonnamuutusteni (van Noordwijk et 

al. 2021: 376). 

 

Joonisel 8 on kujutatud kuus teekonda, mis võivad viia harrastusteadusega loodud 
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tulemustest positiivse keskkonnamuutusteni. Muutused toimuvad kolmel tasandil: 

institutsionaalne, kollektiivne, individuaalne (van Noordwijk et al. 2021: 375). Tasandid on 

omavahelises sõltuvuses (nt muutused institutsionaalsetes tavades võivad inspireerida 

tegema muutusi individuaalsetes tavades) ning mida osaliselt reguleerib poliitika (Ibid.). 

Seega nt harrastusteaduse projekt, mis keskendub ranniku prügistamise kaardistamisele, 

võib pakkuda poliitikutele tõendeid ühekordsetest plasttoodetest, mida kõige rohkem 

rannikualadel leidub ja sellest tulenevalt võivad poliitikud võtta vastu otsuse (pikaajaline 

protsess), mis vähendaks selliste toodete keskkonnamõju. Samal ajal võivad 

harrastusteaduse projektis osalejad muuta oma käitumist indiviidi tasandil (nt loobuda 

ühekordsete plasttoodete kasutamisest) ja/või survestada poliitikuid teemaga tegelema 

(otsustusprotsesside kiirendamine) ning kollektiivselt, tänu harrastusteaduse projektis 

tekkinud võrgustikule, hakata otseselt keskkonnaprobleemi leevendama (nt koristustalgud). 

Selleks, et harrastusteaduse projektid saavutaksid oma poliitilise potentsiaali, peaksid 

projektidega seotud sidusrühmad ja otsusetegijad tähelepanu pöörama järgmistele olulistele 

aspektidele:  

- positiivne suhtumine harrastusteadusesse (sh teadlikkus harrastusteadlaste andmete 

olulisusest, vabatahtlike usaldamine);  

- harrastusteaduse andmete vaba kättesaadavus (sh andmebaaside kasutajasõbralikkus, 

metaandmed);  

- kohapõhisus (tähtsus kohalikus kontekstis) või suur andmete hulk (lai aja-ruumiline 

skaala);  

- pikaealisus (mida pikaealisem on projekt, seda rohkem publikatsioone ja/või panust 

keskkonnakorraldusse);  

- strateegiline disain (sihtotstarbelised algatused teadmiste lünga täitmiseks; tasakaal 

kvaliteetse osalemiskogemuse ning teaduslike ja keskkonnakorralduslike eesmärkide 

saavutamise vahel); 

- erinevate osapoolte vaheline koostöö; 

- parandada harrastusteaduse mõju jälgitavust (jätkusuutlik harrastusteaduse 

projektide rahastamine; mõjude hindamine; õiguslik raamistik harrastusteaduse 

andemte kogumiseks ja kasutamiseks) (Chandler et al. 2017; Newman et al. 2017, 

Suškevičs et al. 2021: 8; Turbé et al. 2019: 12-13). 

“Nii avalikud teenistujad kui ka harrastusteaduse koordinaatorid Eestis tunnistavad, et 

harrastusteaduse andmeid saaks kasutada keskkonnaalaste otsuste langetamise laiemas 
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kontekstis, kuid üldiselt pole selge, kes võiks mõlemalt poolelt punktid ühendada” (Suškevičs 

et al. 2021: 9). Sellesse võib selgust tuua erinevate osapoolte vaatenurkade väljaselgitamine. 

Seejärel on vajadusel võimalik mõjutada vaatenurkade kujunemist teadlikkuse 

suurendamisega (sh parimate teenistujaate tutvustus, juhised) (Turbé et al. 2019: 12). Ühe 

lahendusena nähakse ka riigiasutuste keskset rolli harrastusteaduses, mille puhul avalikud 

teenistujad saaksid vahendada keskkonnapoliitika edusammude peamisi andmelünki 

avalikkusega ning anda harrastusteadlastele tagasisidet selle kohta, kuidas nende andmed 

poliitika kujundamist toetasid (Ibid.). Väikestes riikides nagu Eesti võib olla asjakohane 

Newmani jt hüpotees: “Kui harrastusteadus kasutab paremini koha jõudu (inglise keeles 

power of place), nimelt inimeste sidet oma koduga ja selle mõistmist, parandab see 

harrastusteaduse mõju looduskaitseotsuste tegemisele.” (2017: 63). Seega kui 

harrastusteaduse projekt on kooskõlas kogukonna prioriteetidega, on suurem tõenäosus 

kollektiivsele tegevusele ja kollektiivse tava muutustele (van Noordwijk et al. 2021: 385). 

Lisaks võib see inspireerida osalejaid laiendama oma tegevust väljapoole harrastusteaduse 

projekti piire ning aktiviseerida vabatahtlikke oma poliitiliste seisukohtade propageerimisel 

(Ibid: 384).    

Järelikult on veel palju tööd teha, et harrastusteadus oleks laiemalt aktsepteeritud 

usaldusväärse keskkonnapoliitika kujundamise osana (Fritz et al. 2019: 929). Väljakutsete, 

mis takistavad harrastusteadusel oma täielikku potentsiaali keskkonnapoliitikas saavutada, 

ületamine parandaks nii ühiskonna teadmistebaasi ja seeläbi paremaid poliitikaid kui ka 

aitaks kaasa demokraatlikumale ühiskonnale (Turbé et al. 2019: 13).



 

 

 

35 

 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA  

 

2.1. Ülevaade Q-meetodist 

 

Antud magistritöö eesmärk on selgitada välja, millised on Eesti keskkonnavaldkonnas 

töötavate avalike teenistujate erinevad vaatenurgad harrastusteadusele. Selleks kasutati töö 

empiirilises osas Q-meetodit, mis võimaldab süstemaatiliselt ja objektiivselt uurida 

subjektiivsust ehk inimeste vaatenurkade sarnasusi ja erinevusi (Brown 1980: 5-6). Meetodi 

lõi 1935. aastal füüsik ja psühholoog William Stephenson (Ibid.). Selleks, et selgitada seost 

suurema hulga muutujate vahel kasutatakse Q-meetodis faktoranalüüsi (Tooding 2014). Kui 

traditsioonilises faktoranalüüsis kasutatakse osalejaid uuritavatena ja nende vaatenurki 

muutujatena, siis Stephenson (1953: 58) keeras selle Q-meetodis ümber nii, et osalejate 

vaatenurgad on uuritavad ja osalejad on muutujad. Q-meetod koosneb viiest etapist (joonis 

9). 

 

 
Joonis 9. Q-meetodi etapid (van Exel & de Graaf 2005: 4).  

 

Esimeses Q-meetodi etapis kogutakse kokku kõik väited, mida valitud teema kohta on 

erinevatel sidusrühmadel tõenäoliselt öelda: neid väiteid nimetatakse Q-hulgaks (van Exel 

& de Graaf 2005: 4). Väiteid võib koguda inimesi intervjueerides, osalejaid vaadeldes, 

töötades läbi nii ajalehti, ajakirju ja arvamusartikleid, aga ka teaduskirjandust ehk kõiksugu 

materjali, mis võimaldab tuua välja erinevaid väiteid uuritava teema kohta (Ibid.). Seejärel 

eemaldatakse teises etapis korduvused ja Q-hulka mingil põhjusel mitte sobivad väited ning 
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valimisse kaasatud vastajatel (3. etapp), keda nimetatake P-hulgaks, palutakse need väited 

järjestada vastavalt oma isiklikule suhtumisele esitatud väidetesse (4. etapp) (Ibid.). Antud 

protsessi nimetatakse Q-sorteerimiseks, millega kaardistatakse vastajate suhtumine 

väidetesse ja mille alusel viiakse läbi faktoranalüüs (5. etapp) (Michelle & Davis 2011: 531). 

Faktoranalüüsi tulemusena saadakse grupid inimestest, kellel on sarnane vaatenurk valitud 

teema osas (Ibid.). Uurijal on võimalik neid vaatenurki terviklikult analüüsida, kasutades 

lisaks ka kvalitatiivseid andmeid (Q-sorteerimise salvestus, intervjuud) (Watts & Stenner 

2012: 22). Seega rakendab Q-meetod kvalitatiivsete tulemuste saavutamiseks statistikat, 

mistõttu peetakse üheks Q-meetodi tugevuseks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite 

ühendamist (Michelle & Davis 2011). Kõikide joonisel 9 toodud etappide põhjalikum 

kirjeldus antud töö näitel on esitatud järgnevates peatükkides (vt ptk 2.2–2.3) 

Varasemalt on keskkonnavaldkonnas Q-meetodiga uuritud sidusrühmade suhtumist nt 

tuuleparkide rajamisse (Ellis et al. 2007), kildagaasi frakkimisse (Cotton 2015) ning 

kohalike kogukondade kaasamisse bioloogilise mitmekesisuse kaitsel Poolas 

(Niedziałkowski et al. 2018). Lisaks on koostatud spetsiaalne juhend Q-meetodi 

kasutamiseks keskkonnavaldkonnas, mille puhul esitatakse teooria kõrval praktilisi näiteid 

Q-meetodit kasutanud keskkonnaalastest uuringutest (Webler et al. 2009). Harrastusteaduse 

valdkonnas on varasemalt kasutatud Q-meetodit, et uurida Hollandi teenistujate suhtumist 

harrastusteaduse kasutamisesse veemajanduses (Minkman et al. 2017) ning mõistmaks 

teadlaste motivatsiooni osaleda harrastusteaduse projektides (Sabu 2020). Eestis on siiani 

vaid üksikuid Q-meetodit kasutanud uurimistöid (Masso et al. 2013; Sukk & Siibak 2021) 

ning ainukesed eestikeelsed materjalid, mis annavad põhjaliku ülevaate Q-meetodist on 

raamat “Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht” (Masso et al. 2020: 

476-486) ja Marit Suka bakalaureusetöö (2015), mis lisaks Q-meetodi etappide lahti 

kirjutamisele katsetab Q-meetodit eestlaste meediakasutuse uurimisel.  

Paraku esineb Q-meetodi puhul ka piiranguid, mida pole uurijal võimalik alati vältida. Kuna 

Q-meetodis kasutatakse faktoranalüüsi, siis kõikide osalejate arvamused ei pruugi välja tulla, 

sest faktoranalüüs toob välja ainult jagatud seisukohad (Sukk & Siibak 2021: 464). Nagu ka 

teiste skaalade puhul, sõltub Q-meetodi tõhusus suuresti vastaja koostöövalmidusest ja 
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aususest (Cross 2005: 211). Samuti ei võimalda Q-meetod üldistada tulemusi laiemale 

elanikkonnale (Sneegas et al. 2021). Käesolevas magistritöös osutus Q-meetod parimaks 

võimalikuks meetodiks, kuna Q-sorteerimine võimaldab püüda subjektiivsust ehk isiku 

vastamise hetket vaatenurka – usaldusväärselt, teaduslikult ja eksperimentaalselt (Watts & 

Stenner 2012: 44). 

 

 

2.2. Andmete kogumine 

 

Käesoleva magistritöö raames tõlgiti esmalt Minkmani jt (2017: 160) uuringus kasutatud 

väited eesti keelde ja kohandati neid sobivaks eemaldades nt veemajandusega seotud 

mõisted ja laiendades neid väiteid keskkonnakaitsele. Nt väide “harrastusteadus on 

lahendus selgitamaks, miks hüdroloogid teevad teatud otsuseid või kasutavad teatud 

meetmeid“ muudeti järgnevaks “harrastusteadus aitab selgitada, miks looduskaitse 

spetsialistid teevad teatud otsuseid (sh tutvustab looduskaitse spetsialistide tööd)”. Lisaks 

töötati läbi kõik Terje Raadomi magistritöö (2018) ja käesoleva autori bakalaureusetöö 

(Kilvits 2020) raames läbiviidud intervjuude anonümiseeritud transkriptsioonid ning toodi 

välja kõik seal esitatud väited harrastusteaduse kohta. Nimetatud materjalidest saadi esialgu 

kokku 108 väidet. 

Teises Q-meetodi etapis eemaldati Q-hulgast väited, mis ei vastanud püstitatud 

uurimisküsimustele (joonis 10). 
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Joonis 10. Mõtteskeem avaliku teenistuja vaatenurga kujunemisest. 

Tähistused: 

1. HT on lühend harrastusteadusest  

2. Helesinisega on märgitud vaatenurga kujunemist uuritava objekti (otstarve/kaasamine/välised 

tegurid) suhtes 

3. Punktiirjoon näitab potentsiaalseid seosed, mis ei pruugi tingimata üksteist mõjutada 

 

Joonisel 10 kujutatud mõtteskeem selgitab käesoleva magistritöö ülesehituse ja 

uurimisküsimuste vahelisi läbipõimunud seoseid, mis on kujunenud kirjandusest loetu, 

autori mõtete ja magistritöö tulemuste põhjal. Nt kui avalikul teenistujal on isiklik kogemus 

inimeste kaasamises andmete kogumisse (sisemine tegur), on tal kujunenud vaatenurk, 

millises ulatuses ja kuidas saab avalikkust teadmiste koosloomeprotsessi kaasata ning 

milline on selle kaasamise otstarve. Lisaks võib eeldada, et avalikul  teenistujal on kujunenud 

vaatenurk selles osas, kuidas välised tegurid toetavad tema vaatenurka või mitte. Näiteks, 

kas teiste kolleegide skeptiline vaatenurk harrastusteaduse osas takistab tema otstarbe 

saavutamist või toetab seda. Teisalt võib avalik teenistuja oma vaatenurgast lähtuvalt 

mõjutada väliseid tegureid (nt veenda kolleege rohkem harrastusteadlasi oma töösse 

kaasama).  
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Lisaks sellele, et väiteid valiti mõtteskeemile lähtuvalt, eemaldati või ühendati üheks väited, 

mis kordasid üksteise sisu. Nt väide “harrastusteaduse andmed on ebausaldusväärsed, 

sageli esineb suuremaid ja väiksemaid ebatäpsusi” ja väide “harrastusteaduse andmetesse 

tuleb kriitiliselt suhtuda” koondati üheks väiteks “harrastusteaduse andmetes esineb sageli 

suuremaid ja väiksemaid ebatäpsusi”. Sellisel viisil väited eemaldades ja ühendades 

vähendati Q-hulka 108st väitest 46le väitele (vt ptk 3 tabel 4). Väidete koostamisel ja 

ühendamisel arvestati, et väited oleksid tasakaalustatud (väited ei oleks 

ebaproportsionaalselt kaldu ühe või teise arvamuse suunas), lihtsalt sõnastatud ja väldiksid 

eituse vormi ja piiranguid. Nt väide “Ma enamasti ei kasuta harrastusteaduse andmeid, sest 

need ei ole piisavalt täpsed” võib vastaja mitte nõustumise korral tekitada segadust, kas ta 

ei nõustu, sest: a) ta kasutab harrastusteaduse andmeid ja need on piisavalt täpsed b) ta ei 

kasuta harrastusteaduse andmeid, kuid peab neid siiski täpseteks c) ta kasutab vahel 

harrastusteaduse andmeid, kuid nõustub, et need andmed pole piisavalt täpsed.  

Q-hulka testiti neljal korral avalike teenistujatega, kellel oli varasem kokkupuude 

harrastusteadusega. Avalikul teenistujal paluti viia läbi Q-sorteerimine vastavalt oma 

isiklikule arvamusele, kuid sealjuures keskenduda Q-hulga kvaliteedile, hinnates väidete 

arusaadavust ning vajadust väiteid lisada või eemaldada. Testimiste tagasiside põhjal tehti 

parandusi väidete sisus ja sõnastuses. 

Kolmandas Q-meetodi etapis valiti välja Q-hulga sorteerimiseks sobivad osalejad: P-hulk. 

Oluline on tagada vastajate kokkupuude valitud teemaga, et nad omaksid seisukohta valitud 

teema osas, sest ilma selleta on neil keeruline Q-hulka sorteerida (Watts & Stenner 2012: 

71). Seega püstitati antud töös sihipärase valimi saavutamiseks kaks kriteeriumit: 1) vastajal 

peab olema varasem kokkupuude harrastusteadusega; 2) vastaja peab töötama 

Keskkonnaagentuuris, Keskkonnaametis või Keskkonnaministeeriumis. Nimetatud 

kriteeriumitele vastavate vastajate valimiseks kasutati lumepalli meetodit (Rämmer 2014), 

mille raames autor leidis esimesed sobivad osalejad ise ning küsis neilt soovitusi, keda 

uuringusse kaasata. Q-meetodi rakendamiseks piisab väikesest hulgast vastajatest (P-hulk 

on tavaliselt poole väiksem kui Q-hulk) (Watts & Stenner 2012: 72). Seega, kuna antud töös 

oli 46 väidet, seati eesmärgiks saada uuringusse 20 osalejat, mis õnnestus saavutada.  
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Neljandas Q-meetodi etapis koguti andmed ehk osalejad (P-hulk) sorteerisid Q-hulga. 

Andmete kogumine toimus COVID-19 pandeemiast tulenevalt veebi vahendusel. 

Magistritöö autor helistas Skype’s igale osalejale eraldi (varem kokkulepitud ajal) tutvustas 

osalejale ülesannet ning palus sorteerida Q-hulga. Q-hulga sorteerimiseks kasutasid osalejad 

Qsortware (2021) programmi, mis võimaldas osalejatel mugavalt väiteid erinevate 

kategooriate vahel jagada. Osalejad jagasid videokõnes oma ekraani ning kogu nende 

mõttekäik Q-sorteerimisel salvestati, et kasutada seda hiljem tulemuste interpretatsioonil.  

Q-sorteerimine toimus kahes etapis. Esimeses etapis paluti osalejal sorteerida Q-hulga 46 

väidet kolme kategooriasse: 1) väited, millega osaleja nõustub; 2) väited, mille suhtes osaleja 

on neutraalne (pole nõus ega vastu); 3) väited, millega osaleja ei nõustu. Teises Q-meetodi 

etapis paluti osalejatel uuesti sorteerida Q-hulk, kuid seekord tuli väiteid hinnata võrdluses 

teineteisega (mitte enam absoluuthinnangutena), kasutades selleks fikseeritud jaotust 

(inglise keeles forced-choice) (joonis 11).  

 

 

Joonis 11. Q-sorteerimise fikseeritud jaotus. 

 

Fikseeritud jaotust kasutati, kuna see nõuab osalejatelt suuremat süvenemist, sest väiteid ei 

sorteerita n-ö isoleeritult, vaid taustsüsteemi (ehk teisi väiteid) arvesse võttes ja seega peab 

osaleja mõtlema läbi, kuidas väited tema jaoks omavahel suhestuvad ning see aitab oma 

seisukohti selgemalt välja tuua (Webler et al. 2009: 19). Osalejatel võttis sorteerimine aega 
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keskmiselt üks tund. Lisaks tehti iga osalejaga pärast väidete sorteerimist lühike intervjuu, 

kus küsiti osalejate üldmuljet Q-sorteerimisest ning paluti põhjendada äärmustesse 

paigutatud väiteid (4 ja -4 alla paigutatud väited). Lisaks küsiti osalejate lõpetatud eriala ja 

tööstaaži.  

 

 

2.3. Andmeanalüüs ja andmete interpretatsioon  

 

Viimases Q-meetodi etapis viidi läbi faktoranalüüs, kasutades selleks spetsiaalselt Q-

meetodi analüüsiks mõeldud programmi PQ-Method (Schmolck 2021). Q-meetodis 

kasutatakse faktoranalüüsi, et selgitada välja osalejate ühised vaatenurgad (faktorid) (Webler 

et al. 2009: 25). Tulemuste saamiseks loodi esmalt korrelatsioonimaatriks ning seejärel 

eraldati sellest peakomponentide meetodil esialgu  viis faktorit, mille omaväärtus (inglise 

keeles eigenvalue) oli üle ühe. Nii peakomponentide kui ka tsentroidide meetod on laialt 

kasutatavad ja annavad sarnaseid tulemusi, kuid kuna varasemates nii keskkonnateemalistes 

Q-meetodi artiklites (Niedziałkowski et al. 2018) kui ka harrastusteadusesse suhtumist 

uurivates artiklites (Sabu 2020) on kasutatud peakomponentide meetodit, kasutati ka 

käesolevas magistritöös peakomponentide meetodit. Faktoranalüüs näitas ka seda, millised 

inimesed millisesse faktorisse kuuluvad, st millistel inimestel on sellele faktorile sarnane 

vaatenurk. Osalejad võivad kuuluda ühte, mitmesse või mitte ühtegi faktorisse. Seetõttu 

kasutati statistiliselt olulist faktorlaadungit (inglise keeles significant factor loading, 

edaspidi SFL), mis antud uuringus oli valemi kohaselt 2,58 x (1 : √46) = 2,58 x 0,1474 = 

0,38 SFL-i (Watts & Stenner 2012: 107). Seejärel pöörati algfaktoreid ortogonaalse Varimax 

pöördega nii, et iga Q-sorteerimine oleks võimalikult tugevalt seotud ainult ühega faktoritest. 

Selle tulemusena saadi 5 pööratud faktorit, kuid kuna viiendas faktoris oli ainult üks Q-

sorteerimine, mis ületas lävendi, siis eemaldati viies faktor, sest meetod nõuab, et ühe 

faktoriga peab olema seotud vähemalt 2 Q-sorteerimist (Watts & Stenner 2012: 107). Seega 

korrati faktorite pööramist, kuid seekord nelja faktoriga. Seejärel märgistati kõik 

faktorkaalud, mis on suuremad kui SFL, kuid kuna sel viisil tuli palju mitme faktoriga 
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seonduvaid Q-sorteerimisi, siis tõsteti lävendiks 0.54 SFL-i, mis võimaldas kaasata 

maksimaalselt Q-sorteerimisi (Ibid.).  

Viimasena lasti programmil välja kirjutada tulemuste fail, mille põhjal faktoreid hakati 

interpreteerima. Nelja faktori tõlgendamise eesmärk on mõista ja seletada saadud faktoreid 

ehk vaatenurki ning nende erinevusi ja sarnasusi. Tõlgendamiseks kasutati Watts ja Stenneri 

(2012: 150-168) crib sheet ehk spikrimeetodit, mis võimaldas väiteid organiseerida selle 

järgi, kuidas need iga faktori kontekstis üksteise suhtes järjestati. Meetodist tulenevalt loodi 

iga faktori puhul neli kategooriat: väited, mida antud faktori puhul hinnati kõige kõrgemalt 

või kõige madalamalt ja väited, mis on hinnatud antud faktoris kõrgemalt või madalamalt 

kui üheski teises faktoris. Iga väite kohta kuulati salvestust Q-sorteerimisest, kus osalejad 

selgitasid, miks nad väite ühte või teise tulpa panid. Sel viisil saavutati igast faktorist ehk 

vaatenurgast tervliklik tõlgendus (vt ptk 3.1–3.4)
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3. TULEMUSED 

 

20ne osaleja Q-hulga (väidete) sorteerimisest tehtud faktoranalüüsi tulemusena eraldati neli 

faktorit (tabel 3).  

Tabel 3.  Faktormaatriks  

 

Tähistused: 

1. Tähis “X” indikeerib faktori kõige iseloomulikumaid sorteerimisi ehk näitab neid sorteerimisi, mis on 

statistiliselt olulised ainult ühes faktoris  

2. Rõhutatud tekst näitab statistiliselt olulist faktorlaadungit ehk väärtusega >= 0.54 

 

Need neli faktorit kirjeldavad ära 17 Q-sorteerimist 20st. Ülejäänust üks Q-sorteerimine on 

kattuv ehk mitmes faktoris on väärtused kõrgemad kui lävend (0,54 SFL-i) ja kaks Q-

sorteerimist ei ole statistiliselt olulised ehk ei saavutanud lävendit. Kõik neli faktorit on 
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tõlgendatud kui erinevad avalike teenistujate vaatenurgad harrastusteadusele ning 

käesolevas töös kasutatakse edaspidi faktorile viidates terminit vaatenurk, kuna sarnaselt on 

seda ka olemasolevates uurimustes käsitletud (Ellingsen et al. 2010; Minkman et al. 2017), 

andes lugejale selgemini edasi tulemuste sisu.  Iga vaatenurk sai endale kokkuvõtva 

nimetuse: vaatenurk 1 "Harrastusteadus toetab olulise andmeallikana keskkonnapoliitika 

kujundamist"; vaatenurk 2 “Harrastusteaduse kaudu suurendatakse inimeste teadlikkust”; 

vaatenurk 3 “Harrastusteadus kui viis populariseerida oma valdkonda”; vaatenurk 4 

“Harrastusteaduse andmetesse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega”. Kõik neli faktorit 

kirjeldavad 66% kogu variatiivsusest, heaks loetakse tulemust, mille puhul on kirjeldatud 

vähemalt 35–40% variatiivsusest (Watts & Stenner 2012: 105). Tabelis 4 on esitatud, kuidas 

inimene, kes esindab seda faktorit 100% oleks talle esitatud 46 väidet sorteerinud.  
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Tabel 4. Ülevaade väidetest igas faktoris (F1–F4 tähistavad vastavat vaatenurka 1–4) 

 

Nr Väited (Q-hulk) F1 F2 F3 F4

1 Harrastusteadus on praegu Eestis peamiselt ikkagi hariduslik tegevus (eesmärk inimeste teadlikkuse tõstmine). -2 2 -1 -1

2 Harrastusteaduse andmetes esineb sageli suuremaid ja väiksemaid ebatäpsusi. 2 2 2 2

3 Minu organisatsiooni töötajate konservatiivne suhtumine on suurim kitsaskoht harrastusteaduse andmete kasutamisel. -2 -1 0 1

4 Riik ei prioritiseeri harrastusteadust piisavalt. -1 0 1 0

5 Palgalised töötajad suudaks ilma harrastusteadlasteta ka piisavalt andmeid koguda. -3 -4 -1 -2

6 Harrastusteaduse andmete kontrollimine on suur lisatöö. 0 0 0 4

7 Harrastusteadus peaks olema osa riiklikust õppekavast (nt loodusõpetuse aines). 0 4 4 1

8
Oma töös olen kohalikelt saanud väärtuslikku infot lihtsalt paberil või suuliselt (nt nende kunagi tehtud loodusvaatluste või 

järelduste kohta).
4 -1 -2 1

9 Harrastusteaduse kaudu näitab meie organisatsioon, et käib ajaga kaasas (nt hea võimalus maine kujunduseks). -1 1 3 1

10 Harrastusteadus annab esmast informatsiooni, mida spetsialistid peavad alati üle kontrollima. 1 2 -1 0

11 Avalikkust ei saa andmete kogumisel usaldada. -2 -3 -2 0

12
Et saada ülevaadet avalikkusele muret valmistavatest keskkonnaprobleemidest (nt müratase ja/või õhukvaliteet), peaksid kodanikud 

ise harrastusteaduse projekte algatama.
0 -1 0 -2

13 Siiani pole ma osanud midagi harrastusteaduse andmetega peale hakata. -4 -1 0 -1

14 Harrastusteadusega kaasatakse avalikkust aktiivselt otsustusprotsessidesse. 0 2 -1 -3

15 Harrastusteadus peab riigi keskkonnaalastes õigusaktides olema praegusest selgemalt reguleeritud. 0 0 -1 0

16
Kuna mõned harrastusteadlased (nt hobiornitoloogid) teavad mõne liigi kohta rohkem kui palgalised töötajad, peaks neid kaasama 

ka andmete analüüsimisse.
4 1 0 -3

17 Ma arvan, et meie organisatsiooni tööülesannete hulka kuulub harrastusteaduse projektide algatamine. 1 0 2 1

18
Kui meie organisatsioon kaasab avalikkust andmete kogumisse, siis on peamine eesmärk, et need andmed oleks meie 

organisatsioonile väärtuslikud.
0 -1 1 3

19 Harrastusteadlaste kaasamine ei ole minu töös kuidagi kasulik. -3 -1 0 -2

20 Eesti keskkonnahoiu valdkonnas/keskkonnaotsustes ei osata veel harrastusteaduse potentsiaali piisavalt ära kasutada. 2 0 0 3

21
Harrastusteadlasi saab kaasata ainult andmete kogumisse (ehk ei saa kaasata ühtegi teise teadustöö etappi, nt uurimisküsimuste 

sõnastamine, andmete analüüs, järelduste sõnastamine).
-1 -2 -3 4

22
Harrastusteadlaste abiga koondub enamasti nii suur andmemaht, et minu organisatsioonil pole suutlikkust kõiki neid andmeid 

edasi töödelda.
0 0 -3 2

23 Mida rohkem suudame harrastusteadlasi kaasata, seda rohkem tasandab andmemass vead ära. 1 -1 0 0

24 Eestis pole vabatahtlik töö piisavalt populaarne, et inimesed oleksid huvitatud osalema harrastusteaduse projektides. 0 -2 1 0

25 Harrastusteaduse peamine tähtsus on anda infot alade kohta, mis pole sattunud kas riikliku seire või muude inventuuride valimisse. 0 0 2 -1

26
Meie organisatsioonil peaksid olema (selgemad) juhised, kuidas harrastusteadust organisatsioonis rohkem propageerida ja selle 

tulemusi kasutada. 
-1 0 -1 0

27 Olen kursis kõikide harrastusteadusega seonduvate võimalustega. -1 -2 -3 -1

28

Harrastusteaduse andmeid ei saa enne nende kontrollimist ekspertide poolt kasutada, kuna keskkonnaotsustes peame eeskätt 

juhinduma ametlikest andmeallikatest (nt Statistikaameti, ministeeriumite ja nende haldusalasse kuuluvate asutuste ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kogutud andmed).

1 4 1 3

29 Harrastusteadusega kaasatakse inimesi aina rohkem keskkonnaotsustesse ja nii on võimalik saavutada tugev kodanikuühiskond. 1 3 1 0

30 Harrastusteaduse andmetest lähtuvalt saab teha keskkonnaotsuseid (nt piirangute kehtestamiseks inimtegevusele). 1 0 2 -4

31 Harrastusteadus on huvitav lähenemine, kuid ei sobi tegelikult vajalike andmete kogumiseks. -3 -3 -4 -2

32 Olen spetsiaalselt üritanud leida võimalusi, kuidas kasutada andmeid harrastusteadlastelt. 2 -2 -1 -2

33 Avalikkust on võimalik motiveerida pikaajaliselt harrastusteaduse projektides osalema. -1 1 1 2

34 Ma ei usu, et keegi harrastusteaduse pinnalt mingeid järeldusi (nt elurikkuse seisundist ülevaate koostamisel) oma töös on teinud. -4 -2 -4 0

35 Oma töös peaksime kasutama ainult neid harrastusteadlaste andmeid, mille kogumist on koordineerinud meie organisatsioon. -2 -4 -2 -3

36
Kui harrastusteadlaste andmed keskkonnaseisundi kohta on samaväärse metoodika abil kogutud nagu ekspertide omad, siis peaks 

neil andmetel olema samaväärne otsustusjõud olukordades, kus infot keskkonnaseisundi kohta napib.
3 -3 3 -4

37 Harrastusteadus aitab osalejatel mõista, miks looduskaitses tekivad teatud otsused (sh tutvustab looduskaitse spetsialistide tööd). 0 2 4 -1

38
Harrastusteaduses on risk huvide konfliktiks, see tähendab, et vabatahtlikud eeldavad, et nende kogutud andmed mõjutavad 

keskkonnaotsuseid neile sobivas suunas (osalejad tahavad edendada enda poliitilisi eesmärke).
2 1 1 1

39 Harrastusteadlaste kaasamine teeb andmete kogumise odavamaks. 2 1 0 1

40
Avalikkuse kaasamisel uuringutesse ja/või seiresse on oluline eelis see, et see aitab vähendada avalikkuse vastupanu 

keskkonnakaitsemeetmetele (nt kaitsealade kaitsekorra rakendamisele, kaitsekorralduskavades kaitsemeetmete planeerimisele). 
-1 3 2 0

41 Avalikkuse võimeid andmete kogumisel sageli alahinnatakse. 1 0 0 1

42 Harrastusteadus on hea viis täiendavate andmete kogumiseks. 3 3 1 2

43

Ma arvan, et harrastusteaduse andmete kasutamisele aitaks oluliselt kaasa traditsiooniliste andmebaaside (nt Keskkonnaportaal) ja 

harrastusteaduse andmeid sisaldavate andmebaaside või andmehulkade (nt Loodusvaatluste andmebaas; Global Biodiversity 

Information Facility) ristsidususe tõhustamine. 

3 1 3 -1

44
Meie organisatsioon peaks säilitama oma kontrolli vaatluste tegemisel, kuna meie organisatsioon ka vastutab vaatluste tulemuste 

eest.
-1 1 -2 -1

45 Avalikkuse kaasamine nõuab liiga palju kulutusi (nt juhendid, koolitused, tagasiside, motiveerimine). -2 -1 -1 -1

46
Harrastusteadlaste andmete kasutamist takistab andmete ebaühtlus (nt kvaliteet, ruumiline paiknemine, kallutatus vabatahtlike 

liikuvusmustrite suunas).
1 1 -2 2
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Tabelist 4 saab nt välja lugeda, et esimese väitega “Harrastusteadus on Eestis peamiselt 

ikkagi hariduslik tegevus (eesmärk inimeste teadlikkuse tõstmine)” nõustusid ainult teise 

vaatenurga esindajad (F2: +2) ning kõige vähem nõustusid antud väitega esimest vaatenurka 

esindavad avalikud teenistujad (F1: -2); kolmandat ja neljandat vaatenurka esindavad 

avalikud teenistujad pigem ei nõustunud selle väitega (F3: -1; F4: -1). Seega on esimest ja 

teist vaatenurka esindavatel avalikel teenistujatel selle väite osas oluliselt erinev arvamus. 

Järgnevates alapeatükkides (vt ptk 3.1–3.4) on kirjeldatud iga vaatenurka terviklikult 

lähtuvalt tabelis 4 esitatud 100% antud vaatenurka esindavast Q-sorteerimisest ning sellise 

jaotuse põhjendusena või näidetena on lisatud osalejate kommentaare Q-sorteerimise 

salvestusest. Iga tsitaadi lõpus on vastava kommentaari andnud osalejale viitav tähis (Q1 - 

Q20).  

 

 

3.1. Vaatenurk 1: harrastusteadus toetab olulise andmeallikana 

keskkonnapoliitika kujundamist  
 

Esimese vaatenurga omaväärtus on 4.6 ja see selgitab 23% uuringu variatiivsusest. Selle 

vaatenurgaga on oluliselt seotud viis osalejat (üks naine, neli meest), kes kõik on 

keskkonnavaldkonnas pika tööstaažiga (üle 15 aasta) ja neil on mitmekesised kokkupuuted 

harrastusteadusega (nt Loodusvaatluste andmebaasi hangete korraldamine, osalemine 

Euroopa Harrastusteaduse Assotsiatsiooni rahvusvahelise töörühma aruteludes) ning 

oskavad tuua palju erinevaid näiteid harrastusteadusest ja selle kasutamisest Eesti 

keskkonnavaldkonnas (peamiselt elurikkuse osas). Tabelis 5 on esitatud antud vaatenurka 

kirjeldavad olulisemad väited.  

 

Tabel 5. Esimese vaatenurga olulisemad väited  

Kõige rohkem nõus väited Kõige vähem nõus väited 

● Kuna mõned harrastusteadlased (nt 

hobiornitoloogid) teavad mõne liigi kohta 

rohkem kui palgalised töötajad, peaks neid 

kaasama ka andmete analüüsimisse.  

● Siiani pole ma osanud midagi 

harrastusteaduse andmetega peale hakata. 

● Ma ei usu, et keegi harrastusteaduse 

pinnalt mingeid järeldusi (nt elurikkuse 
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● Oma töös olen kohalikelt saanud 

väärtuslikku infot lihtsalt paberil või 

suuliselt (nt nende kunagi tehtud 

loodusvaatluste või järelduste kohta) 

seisundist ülevaate koostamisel) oma töös 

on teinud. 

Väited, mis on hinnatud I vaatenurgas 

kõrgemalt kui üheski teises vaatenurgas 

Väited, mis on hinnatud I vaatenurgas 

madalamalt kui üheski teises vaatenurgas 

● Mida rohkem suudame harrastusteadlasi 

kaasata, seda rohkem tasandab 

andmemass vead ära. 

● Olen spetsiaalselt üritanud leida 

võimalusi, kuidas kasutada andmeid 

harrastusteadlastelt.  

● Harrastusteaduses on risk huvide 

konfliktiks, see tähendab, et vabatahtlikud 

eeldavad, et nende kogutud andmed 

mõjutavad keskkonnaotsuseid neile sobivas 

suunas (osalejad tahavad edendada enda 

poliitilisi eesmärke) 

● Harrastusteadlaste kaasamine teeb 

andmete kogumise odavamaks. 

● Harrastusteadus on praegu Eestis 

peamiselt ikkagi hariduslik tegevus 

(eesmärk inimeste teadlikkuse tõstmine).  

● Minu organisatsiooni töötajate 

konservatiivne suhtumine on suurim 

kitsaskoht harrastusteaduse andmete 

kasutamisel. 

● Riik ei prioritiseeri harrastusteadust 

piisavalt. 

● Harrastusteadlaste kaasamine ei ole minu 

töös kuidagi kasulik. 

● Avalikkust on võimalik motiveerida 

pikaajaliselt harrastusteaduse projektides 

osalema.  

● Avalikkuse kaasamisel uuringutesse ja/või 

seiresse on oluline eelis see, et see aitab 

vähendada avalikkuse vastupanu 

keskkonnakaitsemeetmetele (nt kaitsealade 

kaitsekorra rakendamisele, 

kaitsekorralduskavades kaitsemeetmete 

planeerimisele).   

● Avalikkuse kaasamine nõuab liiga palju 

kulutusi (nt juhendid, koolitused, 

tagasiside, motiveerimine). 

 

Selle vaatenurgaga avalikud teenistujad suhtuvad harrastusteadusesse positiivselt ja peavad 

seda oma töös väga kasulikuks praktikaks (19: -3), mille kaudu informatsiooni saada ja neid 

harrastusteadlaste andmeid kasutatakse igapäevaselt (13: -4), otsides andmeid erinevatest 

andmebaasidest ja tehes selle põhjal analüütikat. Avalikud teenistujad, kes kuuluvad 

esimesse vaatenurka, otsivad spetsiaalselt võimalusi, kuidas harrastusteadlasi kaasata (32: 

+2): “Nt selle ILM+ äpi puhul meid kaasati ka aruteludesse ja me ise mõtlesime, et üks 

sihtrühm võiks olla ka kalamehed, kes käivad ka jääl püüki tegemas ja nad võiks meile selle 

ILM+ äpi kaudu esitada infot kui paks on jää [...]”. Harrastusteadlasi kaasatakse, kuna 

palgalised töötajad ei suudaks ise piisaval hulgal andmeid koguda (5: -3): “Võtame näite, 

kus seiret saab teha väga lühikesel ajaperioodil, me ei ole võimelised suurt territooriumi ära 

katma väheste spetsialistidega ja paljudes valdkondades meil ei olegi neid spetsialiste väga 
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palju, et juba see on probleem… eelmine aasta meil jäigi üks seire tegemata, kuna Eestis 

seni ainuke inimene, kes tegi ühte konkreetset seiret, otsustas pakkumist mitte teha ja keegi 

teine ei teinud ka pakkumist, nii et üks seire jäigi tegemata [...]” – Q9, mistõttu on 

harrastusteadus hea viis, et täiendada spetsialistide poolt kogutud andmeid (42: +3) ja 

koguda teisigi reaalselt vajalikke andmeid (31: -3):“Jah, riiklikult on meil kohustuslik 

koguda teatud liigi andmeid, nt, et esitada loodus- ja linnudirektiivi aruandlust Euroopa 

Komisjonile, aga see hõlmab piiratud nimekirja liike, aga kui me ei kogu infot tavalisemate 

liikide kohta, siis võib juhtuda, et mingil hetkel me avastame, et me oleme hiljaks jäänud ja 

mõne liigi seisund on niivõrd palju halvenenud ja me ei ole õigel ajal infot kogunud ja 

hakkame jälle tagajärgedega tegelema” – Q9. Seega peavad esimest vaatenurka esindavad 

avalikud teenistujad harrastusteaduse otstarbeks saada andmeid, mida kasutada nii erinevate 

järelduste tegemiseks (34: -4): “Kasvõi see sama imetajate atlas, mida me koostame, me ju 

esitame selle ametlikult Euroopale ja see on üks osa Euroopa imetajate atlase 

levikukaartidest, me päriselt kasutame seda infot” – Q9, kui ka teatud keskkonnaotsuste 

tegemiseks (30: +1): “Eks seda (harrastusteadust) ole kasutatud, nt kotkapesade otsimisel ja 

sellest tulenevad ju otsesed piirangud seadusest lähtuvalt” – Q12; “Kindlasti saab, kasvõi 

kohalikul tasandi… otsus on ju ka see, et riik otsustab, et jah, me hakkame selle probleemiga 

tegelema, see alati ei tähenda seda, et me kohe keelame midagi ära, nt paisu teema, kodanik 

teeb seiret, et kala ei pääse üle paisu ehk ülalpool paisu pole ta kunagi meriforelli ega lõhe 

saanud, algatab mingisuguse diskussiooni ja riik teeb otsuse, et jah hakkame lammutama 

või toetab läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse programmi, et jah, see projekt peab 

saama rahastuse… aga need otsused on piiratud, et midagi saab niimoodi otsustada, aga 

kõike ei saa” – Q9, seda eriti olukordades, kus infot keskkonnaseisundi kohta napib (36: 

+3). Lisaks arvavad esimest vaatenurka esindavad avalikud teenistujad, et harrastusteaduse 

andmete kasutamisele aitaks oluliselt kaasa traditsiooniliste andmebaaside ja 

harrastusteaduse andmeid sisaldavate andmebaaside ristsidususe tõhustamine (43: +3): 

“Seda praegu pingutataksegi teha uue Eesti Looduse Infosüsteemi arendamisel” – Q3. 

Teisalt leiavad nad, et harrastusteadlaste andmetes leidub ebatäpsusi (2: +2), nt inimesed 

määravad liike valesti, mis on sagedasem probleem inimeste sisestatud juhuvaatluste puhul 

(võrreldes harrastusteaduse seireprojektidega), kuid mis võib mõnikord takistada andmete 
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kasutamist (46: +1), mistõttu peavad spetsialistid veenduma nende andmete õigsuses (28: 

+1, 10: +1). Seda ei peeta sellegipoolest ületamatuks probleemiks (6: 0) ning on väga 

konkreetsest olukorrast sõltuv, kuid lihtsamate ülesannete puhul saab avalikkust usaldada 

(11: -2) ja see ei tähenda ilmtingimata, et organisatsioon kaotaks kontrolli vaatluste tegemise 

üle (44: -1). Siiski leivad selle vaatenurgaga avalikud teenistujad, et Eesti keskkonnahoiu 

valdkonnas ei kasutata veel kogu harrastusteaduse potentsiaali ära (20: +2): “Ma arvan, et 

me tegelikult oskame kasutada, aga meil ei ole võimekust piisavalt palju ehk ei ole vaba 

ressurssi, kes nende projektidega tegeleks ja neid andmeid nii palju analüüsiks, et me oleme 

kogu aeg aja ja ressursi nappuses” – Q3.  

Keskkonnavaldkonna avalikud teenistujad, kes jagavad antud vaatenurka leiavad, et 

harrastusteadlaste hulgas on palju kogenud amatöörteadlasi, keda saab kaasata ka teistesse 

teadustöö etappidesse, nt andmete analüüsimisse (16: +4; 21: -1): “Noo selles mõttes, et 

tegelikult me ju kaasamegi neid, nt läbi Eesti Ornitoloogiaühingu või Eestimaa Looduse 

Fondi, et üldiselt harrastajad on nagunii koondunud ühte sellisesse üksusesse või MTÜsse… 

kasvõi see hanede heidutusjaht, mis on teemaks olnud kevaditi ja põllumeestele tekitatav 

kahju läbi hanede, et selliseid analüüse teevadki ornitoloogiaühingud tavaliselt” – Q9 ning 

ei pea kaasamist liiga kulukaks võrreldes sealt saadava tuluga (45: -2), vaid leivad, et see 

teeb andmete kogumise pigem odavamaks (39: +2). Kaasamise probleemina on nad kogenud 

huvide konflikti, mille puhul harrastusteadlased esitavad andmeid kindla eesmärgiga, et see 

mõjutaks kõnealuseid otsuseid neile sobivas suunas (38: +2): “Sellest mul on praktilised 

näited täiesti, et inimene on esitanud, et kuklasepesa on kusagil ja siis tehakse metsaraiet ja 

siis ta on nagu pettunud, et miks on seal lubatud metsaraiet teha, kui seal on kaitsealuse 

liigi, kuklasepesa, et see arusaam sellest, kuidas mingi info mõjutab keskkonnaotsuseid, 

sellest on vahel väär ettekujutus või need ootused on kõrgemad” – Q9.  

Käesoleva vaatenurgaga avalikud teenistujad ei leia, et harrastusteadus on peamiselt 

hariduslik tegevus, vaid on seisukohal, et inimeste teadlikkuse tõstmine on pigem 

kõrvalväärtus (1: -2; 7: 0): “Riigi eluslooduse seireprogrammid põhinevad 

harrastusteadusel, nt lindude seires on neid omajagu juba 1983ndast aastast või kui 

harrastusteaduse põhjalt avaldatakse artikleid nt ajakirjas Science” – Q12. Samuti erinevalt 
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teistest vaatenurkadest (eelkõige F3), ei peeta harrastusteadust osaks enda organisatsiooni 

maine kujundamisest (9: -1) ega usuta, et see selgitab avalikkusele keskkonnaotsuste 

tagamaid (37: 0) või, et see vähendab avalikkuse vastupanu keskkonnakaitsemeetmetele (40: 

-1): “Siin on väikesed agad, et see vähendab nende inimeste vastupanu, kes ise on 

pühendunud ja neid andmeid koguvad, aga neil inimestel ei ole reeglina ka vastupanu, sest 

nad tahavad neid andmeid koguda ja me ei saa ju kedagi sundida harrastusteadust tegema 

ja need, kes harrastusteaduses ise ei osale, nende vastupanule see avalikkuse kaasamine ei 

oma mingit mõju” – Q3. Antud vaatenurgaga avalikud teenistujad leiavad, et riik aina enam 

prioritiseerib harrastusteadust (4: -1), nt toetades harrastusteaduse projekte läbi 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja muutes harrastusteaduse andmeid koguvad 

andmebaasid võimalikult kasutajasõbralikuks. Teistest vaatenurkadest enam ei usu nad, et 

nende kolleegid on harrastusteaduse osas negatiivselt meelestatud (3: -2), kuid tõdevad, et 

organisatsioonis tervikuna võib olla ka kriitilisemaid seisukohti: “Oleneb kes, on olemas 

organisatsioonis inimesi, kes väga kasutavad neid, sest igal kasutajal peab lihtsalt endal ka 

kõrvade vahel olema midagi ja tegema sealt endale järelduse, kas ja kui palju ja millistele 

küsimustele saab nende andmete peal vastuseid otsida, aga on muidugi ka selliseid, kes 

tahaks öelda, et ainult tippteadus ja väga filigraanselt järgitud aspektidel kogutud andmeid 

saab kasutada [...]” – Q5.  

 

 

3.2. Vaatenurk 2: harrastusteaduse kaudu suurendatakse inimeste 

teadlikkust  

 

Teise vaatenurga omaväärtus on 3.2 ja see selgitab 16% uuringu variatiivsusest. Selle 

vaatenurgaga on oluliselt seotud kuus osalejat (viis naist, üks mees), kelle tööstaaž avaliku  

teenistujana on erinev alates kolmest aastast kuni 17ne aastani ning kelle hulgas on kahel 

inimesel pedagoogika haridus ja üks on varem teadlasena töötanud inimene. Selle faktoriga 

seotud inimesed ei puutu väga sageli oma igapäevatöös harrastusteadusega kokku, kuid nad 

on ühel või teisel viisil siiski teadlikud harrastusteadusest (nt osalenud ise harrastusteaduse 

projektides, viinud läbi harrastusteaduse projekti või uurinud vabatahtlike andmeid nt 
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LVAs). Tabelis 6 on esitatud antud vaatenurka kirjeldavad olulisemad väited.  

 

Tabel 6. Teise vaatenurga olulisemad väited  

Kõige rohkem nõus väited Kõige vähem nõus väited 

● Harrastusteaduse andmeid ei saa enne 

nende kontrollimist ekspertide poolt 

kasutada, kuna keskkonnaotsustes peame 

eeskätt juhinduma ametlikest 

andmeallikatest (nt Statistikaameti, 

ministeeriumite ja nende haldusalasse 

kuuluvate asutuste ja rahvusvaheliste 

organisatsioonide poolt kogutud andmed). 

● Harrastusteadus peaks olema osa riiklikust 

õppekavast (nt loodusõpetuse aines).  

● Oma töös peaksime kasutama ainult neid 

harrastusteadlaste andmeid, mille 

kogumist on koordineerinud meie 

organisatsioon. 

● Palgalised töötajad suudaks ilma 

harrastusteadlasteta ka piisavalt andmeid 

koguda. 

Väited, mis on hinnatud II vaatenurgas 

kõrgemalt kui üheski teises vaatenurgas 

Väited, mis on hinnatud II vaatenurgas 

madalamalt kui üheski teises vaatenurgas 

● Harrastusteadus on praegu Eestis 

peamiselt ikkagi hariduslik tegevus 

(eesmärk inimeste teadlikkuse tõstmine) 

● Harrastusteadus annab esmast 

informatsiooni, mida spetsialistid peavad 

alati üle kontrollima. 

● Harrastusteadusega kaasatakse avalikkust 

aktiivselt otsustusprotsessidesse. 

● Harrastusteadusega kaasatakse inimesi 

aina rohkem keskkonnaotsustesse ja nii on 

võimalik saavutada tugev 

kodanikuühiskond. 

● Avalikkuse kaasamisel uuringutesse ja/või 

seiresse on oluline eelis see, et see aitab 

vähendada avalikkuse vastupanu 

keskkonnakaitsemeetmetele (nt kaitsealade 

kaitsekorra rakendamisele, 

kaitsekorralduskavades kaitsemeetmete 

planeerimisele).  

● Meie organisatsioon peaks säilitama oma 

kontrolli vaatluste tegemisel, kuna meie 

organisatsioon ka vastutab vaatluste 

tulemuste eest. 

● Avalikkust ei saa andmete kogumisel 

usaldada.  

● Ma arvan, et meie organisatsiooni 

tööülesannete hulka kuulub 

harrastusteaduse projektide algatamine.  

● Kui meie organisatsioon kaasab avalikkust 

andmete kogumisse, siis on peamine 

eesmärk, et need andmed oleks meie 

organisatsioonile väärtuslikud.  

● Mida rohkem suudame harrastusteadlasi 

kaasata, seda rohkem tasandab 

andmemass vead ära.  

● Eestis pole vabatahtlik töö piisavalt 

populaarne, et inimesed oleksid huvitatud 

osalema harrastusteaduse projektides.  

 

Selle vaatenurgaga avalikud teenistujad suhtuvad harrastusteadusesse üldiselt positiivselt ja 

leiavad, et harrastusteadus lihtsustab spetsialistide tööd (5: -4) andes neile esmast (10: +2) 

või täiendavat informatsiooni (42: +3), kuid pigem kahtlevad, kas harrastusteadusest 

lähtuvalt saab teha keskkonnaotsuseid (30: 0) ja kui harrastusteadlaste andmeid 
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keskkonnaotsustes siiski kasutada, peavad spetsialistid olema veendunud andmete õigsuses 

(28: +4). Viimast on kergem teha, kui on suur andmemaht, sest organisatsioon vastutab 

vaatluste tulemuste eest (44: +1): “Tegelikult kui meie kanname need registrisse, siis me 

peame oleme veendunud andmete õigsuses, sest sellest sõltub võib-olla kellegi otsus, mis 

kaevatakse kohtusse” – Q2. Antud vaatenurgaga avalikud teenistujad ei võrdsustaks 

harrastusteaduse andmeid spetsialistide andmetega ka olukorras, kui meetod on sama ja 

informatsiooni keskkonnaseisundi kohta on vähe (36: -3): “Kuna väga paljud harrastajatest 

alles ise õpivad läbi seirete ja projektide, siis selliseid andmeid ei saa võtta sisendina mõne 

dokumendi koostamisel” – Q4. Seega nõustuvad antud vaatenurgaga avalikud teenistujad 

kõikide teiste vaatenurkadega, et harrastusteaduse andmetes esineb suuremaid ja väiksemaid 

ebatäpsusi (2: +2), mis võivad takistada andmete kasutamist (46: +1) ka juhul kui 

andmemass on suur (23: -1), kuid sellegipoolest ei ole nad nõus väitega, et avalikkust ei saa 

andmete kogumisel usaldada (11: -3): “Vahetult neid usaldada ei saa, tuleb kontrollida, aga 

see on oluline, et nad on siiski kaasatud” – Q11.  

Antud vaatenurgaga avalikud teenistujad erinevad kõikidest teistest vaatenurkadest, leides, 

et harrastusteaduse peamine otstarve seisneb inimeste teadlikkuse suurendamises (1: +2) ja 

kui andmeid saab kasutada teaduses, on see pigem lisaväärtus, mistõttu selle vaatenurgaga 

avalikud teenistujad pooldavad harrastusteaduse lisamist riiklikku õppekavva (7: +4). Lisaks 

teadmistele, mida vabatahtlikud saavad keskkonnaalast harrastusteadust tehes (nt liikide või 

uurimismeetodite kohta), aitab harrastusteadus õpetada vabatahtlikele, miks looduskaitses 

tehakse teatud otsuseid (37: +2). Seeläbi vähendab harrastusteadus ka avalikkuse vastupanu 

keskkonnakaitsemeetmetele (40: +3). Kuigi antud vaatenurgaga avalikud teenistujad 

nõustusid, et harrastusteadusega kaasatakse inimesi kaudselt aina rohkem 

keskkonnaotsustesse ja nii on võimalik saavutada tugev kodanikuühiskond (29: +3; 14: +2), 

tõlgendavad nad seda väidet pigem inimeste teadlikkuse suurendamisega 

keskkonnaotsustest, mille kaudu tekib tugevam kodanikuühiskond: “See on võib-olla selline 

soov jah, et see hetkel ei pruugi nii olla, aga ma arvan, et sellel oleks väga suur mõju, et 

mida rohkem inimesed tunnevad, et nad ajavad sama asja nagu riik, siis ei teki seda hoiakut, 

et riik ajab oma asja, mina teen oma asja ja tegelikult mis minust sõltub, et tegelikult sõltub 
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küll igast inimesest midagi” – Q7. Lisaks peavad nad teistest vaatenurkadest vähem tähtsaks 

saada harrastusteadlasi kaasates oma töö jaoks vajalikke andmeid (18: -1): “Mõnikord tõesti 

andmed on teise või isegi kolmanda järgulised, aga siis tuleb see ka niimoodi lähteülesanded 

paika panna, mis me nende tulemustega teeme [...]” – Q6. 

Kuigi antud vaatenurgaga avalikud teenistujad ei nõustu väitega, et harrastusteadlaste 

kaasamine ei ole nende töös kuidagi kasulik (19: -1), väljendub saadav kasu kaudselt, nt 

inimesed väärtustavad rohkem loodust. Ometi on nad pigem samal seisukohal kui esimese 

vaatenurga esindajad, leides, et harrastusteadlasi on võimalik kaasata erinevatesse teadustöö 

etappidesse, nt hüpoteeside sõnastamisse või tulemuste tõlgendamisse (21: -2; 16: +1) ning 

on tugevalt vastu väitele, et oma töös peaksid nad kasutama ainult neid andmeid, mille 

kogumist on koordineerinud organisatsioon, kus nad parasjagu töötavad (35: -4): “Kui me 

ainult oma organisatsiooni poolt andmete kasutamist julgustaksime, siis oleks see väga 

kitsarinnaline, sest Eesti on nii väike, et ükski organisatsioon ei saa olla maailma naba [...], 

kindlasti tuleb olla avatum” – Q6. 

 

 

3.3. Vaatenurk 3: harrastusteadus kui viis populariseerida oma 

valdkonda  

 

Kolmanda vaatenurga omaväärtus on 3.6 ja see selgitab 18% uuringu variatiivsusest. Selle 

faktoriga on oluliselt seotud neli osalejat (naised), kelle tööstaaž avaliku teenistujana on 

erinev, alates neljast aastast kuni 19ne aastani. Nendest osalejatest on üks seotud 

looduskaitse valdkonnaga, teised on seotud ilmavaatluste või hüdroloogiaga. Kolm selle 

faktoriga seotud osalejat on olnud seotud oma organisatsioonis harrastusteadlaste kaasamise 

võimaluste arendamisega ning üks osaleja on läbi sotsiaalmeedia kursis erinevate 

harrastusteaduse projektide ja võimalustega. Tabelis 7 on esitatud antud vaatenurka 

kirjeldavad olulisemad väited.  

 

Tabel 7. Kolmanda vaatenurga olulisemad väited 
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Kõige rohkem nõus väited Kõige vähem nõus väited 

● Harrastusteadus peaks olema osa riiklikust 

õppekavast (nt loodusõpetuse aines). 

● Harrastusteadus aitab osalejatel mõista, 

miks looduskaitses tekivad teatud otsused 

(sh tutvustab looduskaitse spetsialistide 

tööd).  

● Ma ei usu, et keegi harrastusteaduse 

pinnalt mingeid järeldusi (nt elurikkuse 

seisundist ülevaate koostamisel) oma töös 

on teinud. 

● Harrastusteadus on huvitav lähenemine, 

kuid ei sobi tegelikult vajalike andmete 

kogumiseks. 

Väited, mis on hinnatud III vaatenurgas 

kõrgemalt kui üheski teises vaatenurgas 

Väited, mis on hinnatud III vaatenurgas 

madalamalt kui üheski teises vaatenurgas 

● Riik ei prioritiseeri harrastusteadust 

piisavalt.  

● Palgalised töötajad suudaks ilma 

harrastusteadlasteta ka piisavalt andmeid 

koguda. 

● Harrastusteaduse kaudu näitab meie 

organisatsioon, et käib ajaga kaasas (nt 

hea võimalus maine kujunduseks).  

● Ma arvan, et meie organisatsiooni 

tööülesannete hulka kuulub 

harrastusteaduse projektide algatamine.  

● Harrastusteadlaste kaasamine ei ole minu 

töös kuidagi kasulik.  

● Eestis pole vabatahtlik töö piisavalt 

populaarne, et inimesed oleksid huvitatud 

osalema harrastusteaduse projektides.  

● Harrastusteaduse peamine tähtsus on anda 

infot alade kohta, mis pole sattunud kas 

riikliku seire või muude inventuuride 

valimisse. 

● Harrastusteaduse andmetest lähtuvalt saab 

teha keskkonnaotsuseid (nt piirangute 

kehtestamiseks inimtegevusele). 

● Oma töös olen kohalikelt saanud 

väärtuslikku infot lihtsalt paberil või 

suuliselt (nt nende kunagi tehtud 

loodusvaatluste või järelduste kohta).  

● Harrastusteadus annab esmast 

informatsiooni, mida spetsialistid peavad 

alati üle kontrollima.  

● Harrastusteadus peab riigi 

keskkonnaalastes õigusaktides olema 

praegusest selgemalt reguleeritud. 

● Harrastusteadlasi saab kaasata ainult 

andmete kogumisse (ehk ei saa kaasata 

ühtegi teise teadustöö etappi, nt 

uurimisküsimuste sõnastamine, andmete 

analüüs, järelduste sõnastamine).  

● Harrastusteadlaste abiga koondub 

enamasti nii suur andmemaht, et minu 

organisatsioonil pole suutlikkust kõiki neid 

andmeid edasi töödelda. 

● Olen kursis kõikide harrastusteadusega 

seonduvate võimalustega.  

● Harrastusteadlaste kaasamine teeb 

andmete kogumise odavamaks.  

● Harrastusteadus on hea viis täiendavate 

andmete kogumiseks. 

● Harrastusteadlaste andmete kasutamist 

takistab andmete ebaühtlus (nt kvaliteet, 

ruumiline paiknemine, kallutatus 

vabatahtlike liikuvusmustrite suunas).  

 

Selle vaatenurgaga avalikud teenistujad arvavad, et nad pole kursis paljude harrastusteaduse 

võimalustega (27: -3) ning neile ei meenu näiteid, kuidas nad oleks siiani harrastusteadust 

enda töös kasutanud (13: 0), kuid tulevikus võib tekkida selleks põhjus: “Kui mul neid 

andmeid hakkab tulema, siis ma juba tean, kuidas ma oskan neid ära kasutada [...]” ja on 

seisukohal, et nende valdkonnas suudetakse praegu vajalikud andmed põhimõtteliselt ka 
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ilma harrastusteadlasteta koguda, kuid harrastusteadlaste abiga oleks seda informatsiooni 

palju rohkem (5: -1) ja seega peavad oma organisatsiooni ülesandeks algatada 

harrastusteaduse projekte (17: +2): “Me juba teeme seda nii loodusvaatluste kui ka ilma 

poole pealt, siin pole küsimustki, see on meie ülesanne” – Q19, kuigi teistest vaatenurkadest 

enam on nad seisukohal, et hetkel ei prioritiseeri riik harrastusteadust piisavalt (4: +1). 

Harrastusteaduse otstarbena näevad antud vaatenurgaga avalikud teenistujad oma 

tegevusvaldkonna populariseerimist (9: +3) ning leiavad, et kui organisatsioon tahab olla 

nähtav ja kõnetada avalikkust, siis avalikkuse kaasamine harrastusteaduse kaudu aitab seda 

saavutada. Harrastusteaduse kaudu tutvustatakse ka selle valdkonna spetsialistide tööd või 

selgitatakse nende tehtavaid otsuseid (37: +4): “Kui on tegemist nt mingi kohaliku kaitstava 

ala või piirkonnaga ja kohalikud löövad kaasa mingite asjade kokku lugemisel või 

hindamisel või mingis muus asjas ja tulemustest lähtuvalt tehakse mingisugused otsused, siis 

ma arvan, et see oleks igal juhul kohalikele mõistetav rohkem kui see, et kuskil tuleb lihtsalt 

mingi otsus [...]” – Q20 ja kaasamine aitab vähendada avalikkuse vastupanu 

keskkonnakaitsemeetmetele (40: +2): “See ongi see learning by doing, et läbi enda 

kogemuse, tekib ka see arusaam, miks võib-olla pealtnäha head otsused ei pruugigi olla nii 

head ja pealtnäha halvad otsused ei pruugigi olla nii halvad. [...]. Seetõttu pooldavad selle 

vaatenurgaga avalikud teenistujad sarnaselt F2 vaatenurgaga seisukohta, et harrastusteadus 

võiks olla osa riiklikust õppekavast, nt teadusharidusest (7: +4). Teisalt on selle vaatenurga 

pooldajad tugevalt vastu väitele, et harrastusteadus ei sobi tegelikult vajalike andmete 

kogumiseks (31: -4) ning kui organisatsioon juba kaasab avalikkust andmete kogumisse, 

peavad need andmed olema ka organisatsiooni jaoks väärtuslikud (18: +1). Seega täiendavad 

harrastusteadlaste andmed spetsialistide kogutud andmeid (42: +1) eriti olukordades, kus 

keskkonnaseisundi kohta pole piisavalt infot (36: +3): “Loomulikult, ma ei arva, et 

harrastusteadlased või loodushuvilised on rumalad, kes kuidagi lasevad üle käe… need, kes 

neid vaatlusi teevad ja teavad, et vaatluse tegemiseks on olemas mingi metoodika, siis igal 

juhul nad soovivad seda järgida ja see tähendab, et see on meile sobival viisil kogutud info” 

– Q15; “Kui need (meetodid) klapivad, siis seal ei ole vahet jah (kas info on kogutud 

spetsialisti või harrastusteadlase poolt)” – Q20. Samuti olukordades, kus harrastusteadlased 
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esitavad andmeid alade kohta, mis pole sattunud riikliku seire või muude inventuuride 

valimisse (25: +2). Kolmandat vaatenurka esindavad avalikud teenistujad on väga vastu 

väitele, et keegi pole harrastusteaduse pinnalt oma töös järeldusi teinud (34: -4): “Ma olen 

ise saanud kõne, kus küsitakse mingi konkreetse liigi uuringute raames üle, et te olete 

sisestanud sellise vaatluse ja tahaks seda täpsustada, et absoluutselt kasutatakse.” – Q19 ja 

usuvad võrreldes kolme teise vaatenurga esindajatega enam, et harrastusteaduse tulemuste 

põhjal on võimalik teha keskkonnaotsuseid (30: +2): “Nt üleujutuste puhul, kui inimesed 

saadavad pidevalt pilte, et siin on igal kevadel üleujutus, aga samal ajal on kohalik 

omavalitsus kehtestanud sinna mingisuguste elamute grupi detailplaneeringu, siis see on see 

koht, kus tasub kaks korda järele mõelda, kas tasub sinna ehitada” – Q15. Teistest 

vaatenurkadest vähem on antud vaatenurga pooldajad nõus väitega, et harrastusteadus peab 

riigi keskkonnaalastes õigusaktides olema praegusest selgemalt reguleeritud (15: -1): 

“Pigem ma arvan, et liigne reguleerimine võib saada taksistuseks selles harrastusteaduse 

orgaanilises arengus” – Q15. Andmete kvaliteedi osas nõustuvad antud vaatenurgaga 

avalikud teenistujad kõikide teiste vaatenurkadega, et esineb suuremaid ja väiksemaid 

ebatäpsusi (2: +2), kuid ei usu, et see takistab nende andmete kasutamist (46: -2; 11: -2), 

teisalt seisneb siin vastuolu, kuna osalejad tõlgendasid väidet nii, et ebatäpsused andmetes 

ei takista eesmärgi saavutamist, mis aga pole seotud andmete kasutamisega. Lisaks saab 

andmete kontrollimist automatiseerida ja nii ei pruugi see olla suur lisatöö (6: 0) ja on 

valdkondi, kus spetsialistid ei pea alati harrastusteadlaste esitatud andmeid üle kontrollima 

(10: -1): “Ilmselt on ka mingisuguseid selliseid valdkondi, nt ilmavaatlused, mis ei vaja üle 

kontrollimist, kas on nähtus äike või udu või rahe – ta annab sünoptikutele olulist 

lisainformatsiooni, aga seda ei pea üle kontrollima.” – Q15. Seega ei nõustu antud 

vaatenurgaga avaliku  teenistujad väitega, et harrastusteadlaste abiga koguneb nii suur 

andmemaht, et nende organisatsioonil pole suutlikkust kõiki andmeid edasi töödelda (22: -

3): “Me kartsime seda, kui see ILM+ äpp läks välja, aga täna me siiski ei upu nendesse 

andmetesse” – Q18. Põhjus võib olla ka selles, et Eestis pole vabatahtlik töö veel piisavalt 

populaarne, et inimesed massiliselt oleksid huvitatud osalema harrastusteaduse projektis (24: 

+1).  
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Selle vaatenurgaga avalikud teenistujad jäävad erinevatele seisukohtadele selles, kui kasulik 

on nende töös harrastusteadlaste kaasamine (19: 0) või kas see teeb andmete kogumise 

odavamaks (39: 0), neil puudub ka kogemus saada kohalikelt väärtuslikku infot lihtsalt 

suuliselt või paberil (8: -2). Siiski nõustuvad nad esimese ja teise vaatenurgaga, et 

harrastusteadlasi saab kaasata lisaks andmete kogumisele teistesse teadustöö etappidesse, nt 

andmete kontrollimisse (21: -3), kuid erinevalt esimest ja teisest vaatenurgast jäävad 

vastajad neutraalseks selles osas, et kui mõned harrastusteadlased on sisuliselt teadlikumad 

mõnedest palgalistest töötajaist, siis kas neil juhtudel oleks mõttekas kaasata sarnaseid 

harrastusteadlasi ka andmete analüüsimisse (16: 0): “See, et sa oled ornitoloog, ei tähenda 

seda, et sa oskad andmebaasides analüüse teha [...]” – Q20; “Muidugi kui neid kaasatakase 

andmete analüüsimisse ehk palgalisse töösse, siis nad ilmselt tahaks ka raha selle eest 

saada” – Q15.  

 

 

3.4. Vaatenurk 4: harrastusteaduse andmetesse tuleb suhtuda 

ettevaatlikkusega 

 

Neljanda vaatenurga omaväärtus on 1.8 ja see selgitab 9% uuringu variatiivsusest. Selle 

faktoriga on oluliselt seotud kaks osalejat (üks naine, üks mees). Ühe osaleja tööstaaž avaliku 

teenistujana on 18 aastat ja teisel on kaks aastat. Mõlemad osalejad on oma igapäevatöö 

raames kokku puutunud harrastusteadusega: üks osaleja mainis, et oma töö raames on ta 

sagedasti vaatlejatelt informatsiooni hankinud ja koordineerib harrastusteaduse projekti; 

teine on kokku puutunud PlutoF andmebaasi ja linnuvaatluste andmetega. Tabelis 8 on 

esitatud antud vaatenurka kirjeldavad olulisemad väited.  

 

 

 

Tabel 8. Neljanda vaatenurga olulisemad väited 

Kõige rohkem nõus väited Kõige vähem nõus väited 



 

 

 

58 

● Harrastusteaduse andmete kontrollimine 

on suur lisatöö.  

● Harrastusteadlasi saab kaasata ainult 

andmete kogumisse (ehk ei saa kaasata 

ühtegi teise teadustöö etappi, nt 

uurimisküsimuste sõnastamine, andmete 

analüüs, järelduste sõnastamine). 

● Harrastusteaduse andmetest lähtuvalt saab 

teha keskkonnaotsuseid (nt piirangute 

kehtestamiseks inimtegevusele). 

● Kui harrastusteadlaste andmed 

keskkonnaseisundi kohta on samaväärse 

metoodika abil kogutud nagu ekspertide 

omad, siis peaks neil andmetel olema 

samaväärne otsustusjõud olukordades, kus 

infot keskkonnaseisundi kohta napib. 

Väited, mis on hinnatud IV vaatenurgas 

kõrgemalt kui üheski teises vaatenurgas 

Väited, mis on hinnatud IV vaatenurgas 

madalamalt kui üheski teises vaatenurgas 

● Minu organisatsiooni töötajate 

konservatiivne suhtumine on suurim 

kitsaskoht harrastusteaduse andmete 

kasutamisel. 

● Kui meie organisatsioon kaasab avalikkust 

andmete kogumisse, siis on peamine 

eesmärk, et need andmed oleks meie 

organisatsioonile väärtuslikud.  

● Eesti keskkonnahoiu 

valdkonnas/keskkonnaotsustes ei osata 

veel harrastusteaduse potentsiaali 

piisavalt ära kasutada. 

● Harrastusteadlaste abiga koondub 

enamasti nii suur andmemaht, et minu 

organisatsioonil pole suutlikkust kõiki neid 

andmeid edasi töödelda. 

● Harrastusteadus on huvitav lähenemine, 

kuid ei sobi tegelikult vajalike andmete 

kogumiseks.  

● Avalikkust on võimalik motiveerida 

pikaajaliselt harrastusteaduse projektides 

osalema.  

● Ma ei usu, et keegi harrastusteaduse 

pinnalt mingeid järeldusi (nt elurikkuse 

seisundist ülevaate koostamisel) oma töös 

on teinud.  

● Harrastusteadlaste andmete kasutamist 

takistab andmete ebaühtlus (nt kvaliteet, 

ruumiline paiknemine, kallutatus 

vabatahtlike liikuvusmustrite suunas).  

● Et saada ülevaadet avalikkusele muret 

valmistavatest keskkonnaprobleemidest (nt 

müratase ja/või õhukvaliteet), peaksid 

kodanikud ise harrastusteaduse projekte 

algatama. 

● Harrastusteadusega kaasatakse avalikkust 

aktiivselt otsustusprotsessidesse. 

● Kuna mõned harrastusteadlased (nt 

hobiornitoloogid) teavad mõne liigi kohta 

rohkem kui palgalised töötajad, peaks neid 

kaasama ka andmete analüüsimisse. 

● Harrastusteaduse peamine tähtsus on anda 

infot alade kohta, mis pole sattunud kas 

riikliku seire või muude inventuuride 

valimisse.  

● Harrastusteadus aitab osalejatel mõista, 

miks looduskaitses tekivad teatud otsused 

(sh tutvustab looduskaitse spetsialistide 

tööd). 

● Ma arvan, et harrastusteaduse andmete 

kasutamisele aitaks oluliselt kaasa 

traditsiooniliste andmebaaside (nt 

Keskkonnaportaal) ja harrastusteaduse 

andmeid sisaldavate andmebaaside või 

andmehulkade (nt Loodusvaatluste 

andmebaas; Global Biodiversity 

Information Facility) ristsidususe 

tõhustamine. 

 

Neljanda vaatenurgaga avalikud teenistujad suhtuvad harrastusteadusesse üldiselt 

positiivselt ja seega, ei nõustu väitega, et harrastusteaduse abil ei saa koguda tegelikult 

vajalikke andmeid (31: -2), kuid on seisukohal, et Eesti keskkonnahoiu valdkonnas ei osata 

harrastusteaduse potentsiaali piisavalt ära kasutada (20: +3). Sarnaselt kõikidele teistele 
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vaatenurkadele nõustuvad antud vaatenurgaga avalikud teenistujad, et harrastusteaduse 

andmetes erineb suuremaid ja väiksemaid ebatäpsusi (2: +2): “Kasvõi juba see, et on päris 

palju neid liigirühmasid, kus liike ei määrata ja pannakse lihtsalt väga üldisel tasemel, aga 

juba see on ebatäpsus” – Q1, kuid erinevalt teistest vaatenurkadest on nad tugevalt nõus 

väitega, et harrastusteaduse andmete kontrollimine on suur lisatöö (6: +4): “Nt KeA-l on 

mõned spetsialistid, kes peavad igal aastal mingi hulga asju läbi vaatama, mis on 

andmebaasidesse pandud ja see sorteerimine on mahukas, eelkõige kuna see on nende jaoks 

lisa asi [...], nt see, et enam keskkonnaregistrisse ei panda väga punktobjekte, vaid pannakse 

areaal ja, et täpsustada seda kui suur laik tuleb teha, siis see eeldab väljas käimist ja see 

võtab päris palju aega, sest tuimalt registrisse ei saa kanda paraku, kuna selle alusel tehakse 

pärast mingeid otsuseid ka” – Q13; “Ma ise ka aitan Loodusvaatluste andmebaasis 

modereerida neid asju ja kui see veel kasvab suurel määral, siis see läheb päris suureks” – 

Q1, mistõttu pole avalikel  teenistujatel suutlikkust kõiki harrastusteadlaste andmeid 

töödelda (22: +2). Antud vaatenurga pooldajad peavad harrastusteaduse probleemiks 

andmete ebaühtlust (46: +2), mis takistab nende andmete kasutamist: “Harrastusteaduse 

andmeid koguneb rohkem sealt, kus inimesed liiguvad/elavad…, nt Eesti puhul on 

levikukaartidel sageli Järvamaa tühi ja see on suur probleem kindlasti, isegi kui saame 

kvaliteedi liigi tundmise või andmestiku mõttes kätte, siis seda ruumilist kattuvust me 

tõenäoliselt ei saa Eestis nii ühtlaseks kui tarvis oleks vahel” – Q1. Lisaks olid antud 

vaatenurgaga avalikud teenistujad teistest vaatenurkadest enam nõus väitega, et 

organisatsiooni töötajate konservatiivne suhtumine takistab harrastusteaduse andmete 

kasutamist (3: +1): “Pigem on küsimus, kuidas seda kasutada, et sellist eelsoodumust 

harrastusteaduse andmeid kasutada ei ole” – Q1; “Harrastusteadlaste andmetesse peab 

suhtuma teatud ettevaatlikkusega, et neid ei saa võtta puhta kullana, ikka mingeid asju tuleb 

üle kontrollida, aga see sõltub alati, milles see panus antakse.” – Q13.  

Neljanda vaatenurgaga avalikud teenistujad peavad sarnaselt esimesele vaatenurgale 

harrastusteaduse peamiseks otstarbeks täiendavate andmete kogumist (42: +2), sest 

palgalised töötajad ei suuda ilma harrastusteadlasteta piisavalt andmeid koguda (5: -2): 

“Meid on liiga vähe ja harrastusteadlasi kaasates mingitesse lihtsamatesse ülesannetesse 
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on väga suure panusega, nt imetajate atlase koostamisse on vabatahtlikel olnud väga suur 

panus” – Q13 ning kui organisatsioon kaasab harrastusteadlasi andmete kogumisse, peaksid 

need andmed olema kuidagi ka organisatsioonile väärtuslikud (18: +3): “Pigem jah, sest ega 

meie otsene ülesanne ei ole loodusharidus, et meie organisatsiooni puhul peaks küll pigem 

sättima seda suunda nii, et me saame sealt midagi välja ka võtta” – Q1. Ometi on antud 

vaatenurgaga avalikud teenistujad tugevalt vastu väitele, et harrastusteaduse andmetest 

lähtuvalt saab teha keskkonnaotsuseid (30: -4): “Kindlasti mitte ainult nendest, see võib olla 

mingi otsustusprotsessi algus, et tuleb mingi teade või asi, aga kui mingi piirang 

kehtestatakse, siis enamasti on juba ekspertide sekkumine… eriti kui on tegemist 

eramaadega, siis maaomanik ei ole ilmselt nõus, et keegi nö harrastusteadlane arvas midagi, 

et see peab olema tõendatud kindlasti” – Q1, enne peavad spetsialistid veenduma 

harrastusteaduse andmete õigususes (28: +3), seda ka olukorras, kui informatsiooni 

keskkonnaseisundi kohta on vähe (36: -4): “Meie otsuste aluseks peavad olema ikkagi 

riiklikud andmed, mis on vettpidavad, mis on teadlaste poolt tehtud ja millega oleks võimalik 

otsuseid kohtus kaitsta” – Q13. Seetõttu ei nõustu antud vaatenurga avalikud teenistujad, et 

harrastusteadlasi kaasatakse aktiivselt otsustusprotsessidesse (14: -3; 29: 0). Kuigi mõlemad 

antud vaatenurgaga osalejad (Q1, Q13) tõid näiteks, et harrastusteadlaste andmete põhjal on 

tehtud imetajate levikuatlast, siis üldiselt on selle vaatenurga pooldajad pigem ettevaatlikud 

ainult harrastusteadlaste andmete põhjal keskkonnaseisundist järelduste koostamisel (34: 0). 

Samamoodi ei nõustu selle vaatenurga pooldajad väitega, et harrastusteaduse peamine 

tähtsus on anda informatsiooni alade kohta, mis pole sattunud riikliku seire või muude 

inventuuride valimisse (25: -1): “Harrastusteadus annab suurema pildi kui inventuuride 

valim, aga teinekord annab see infot ka inventuuri aladel” – Q13, ega nõustu väitega, et 

harrastusteadus on viis inimeste teadlikkuse tõstmiseks (1: -1): “Esimese reaktsioonina 

paneks isegi nõus, aga kui ma mõtlen, kus neid andmeid veel kasutatakse nt imetajate 

levikuatlas või mingid linnudirektiivi aruanded, siis tegelikult neid andmebaase kasutatakse 

ka palju erinevate aruannete koostamisel, et pigem on see juba enamat kui teadlikkuse 

tõstmine” – Q1 või aitab osalejatel mõista, miks looduskaitses tekivad teatud otsused (37: -

1). Kuigi antud vaatenurga pooldajad on nõrgalt nõus väitega, et harrastusteadus on võimalus 

maine kujundamiseks (9: +1), pole nad tugevalt hinnanud ühtegi väidet, mis puudutaks 
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nende harrastusteadlaste abil kogutud täiendavate andmete otstarvet.  

Harrastusteadlaste kaasamist peavad antud vaatenurgaga avalikud teenistujad oma töös 

vajalikuks (19: -2): “Ikka saab kasutada (harrastusteadlaste andmeid), kõike ju 

keskkonnaregistris ei ole” – Q13; “On kasulik just selliste lihtsamate ja tavalisemate liikide 

puhul, et ekspertidel jääks aega tegeleda selliste spetsiifilisemate liikide ja keerulisemate 

teemadega” – Q1 ning leiavad, et see võib teha andmete kogumise odavamaks (39: +1; 45: 

-1). Erinevalt kõikidest teistest vaatenurkadest on antud vaatenurgaga avaliku  teenistujad 

tugevalt nõus väitega, et harrastusteadlasi saab kaasata ainult andmete kogumisse (21: +4): 

“Minu arust harrastusteadlaste ülesanne ongi andmete kogumine ja see ülejäänud protsess 

on juba järgmiste ametkondade/organisatsioonide teha [...]” – Q13, seda ka juhul, kui 

harrastusteadlased on nt mõne liigi osas väga pädevad (16: -3): “See analüüs on meie 

tööülesanne, kuidas me seda juriidiliselt siis teeks, et me kaasame nüüd analüüsi mingit 

hobiteadlast? Me ikkagi peame tegema mingi lepingu ja sõlmima mingid kokkulepped ja 

tegema asja ametlikuks, me ei saa ju asutusse sisse lasta inimest selle sõnaga, et ta tunneb 

hirmus hästi mõnda liiki ja paremini kui meie töötajad” – Q1.  
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4. ARUTELU  

 

4.1. Harrastusteaduse otstarve  

 

Varasemalt on vaid üksikud teadlased uurinud, millist erinevat otstarvet nähakse avalikus 

sektoris harrastusteadusel, nt Hollandis, Austraalias või Saksamaal (Minkman et al. 2017; 

Vann-Sander et al. 2016; Göbel et al. 2019), kuid seni pole olnud teada, milline on Eesti 

avalike teenistujate arvates harrastusteadlaste kaasamise peamine otstarve. Käesoleva 

magistritöö tulemustest selgus, et Eesti avalike teenistujate vaatenurkades pole saavutatud 

täielikku üksmeelt harrastusteaduse peamise otstarbe osas ning kokku õnnestus tuvastada 

kolm vaatenurka harrastusteaduse peamise otstarbe kohta:  

- täiendav andmeallikas keskkonnapoliitika kujundamisel;  

- inimeste teadlikkuse suurendamine; 

- valdkonna populariseerimine.   

See eriarvamus võib tuleneda avalike teenistujate erinevatest sisemistest teguritest (nt isiklik 

kogemus harrastusteadusega, teadlikkus harrastusteadusega seonduvatest võimalustest) ja 

välistest teguritest (nt vastutusala: osalejad töötasid erinevates asutustes ja keskkonnaalastes 

valdkondades). Sellist erimeelsust harrastusteaduse otstarbe osas on nimetatud ka 

harrastusteaduse identiteedikriisiks (Vann-Sander et al. 2016).  

Esimest vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad, kes peavad harrastusteaduse peamiseks 

otstarbeks spetsialistide kogutud andmetele lisaks täiendavate andmete kogumist, leiavad, et 

harrastusteadlaste andmed on väärtuslikud ja toetavad nende igapäevast tööd, olles oluline 

andmeallikas keskkonnapoliitika kujundamisel. Nt võivad harrastusteadlased aidata 

tuvastada mõnd keskkonnaprobleemi, mis toetab teatud keskkonnaotsuse tegemist või mõne 

keskkonnaalase projekti rahastamist, aga ka keskkonnaseisundi kohta järelduste tegemist (nt 

imetajate levikuatlase koostamise näide). See kinnitab varasemate uuringute tulemust, et 

harrastusteadusel on potentsiaal panustada keskkonnapoliitika kujundamise igasse etappi: 1) 
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probleemi tuvastamine; 2) poliitika väljatöötamine; 3) lahenduste valik; 4) poliitika 

elluviimine; 5) tulemuste hindamine ja järgmised vajadused (Turbé et al. 2019: 3; Göbel et 

al. 2019; McKinley et al. 2017). Seega võib järeldada, et esimese vaatenurgaga avaliku  

teenistujatel on teadus- ja juhtimiskeskne maailmavaade (vt ptk 1.2 joonis 3), mille otstarve 

sarnaneb Hollandi veemajanduse teenistujate vaatenurgaga “kodanike osalemine andmete 

saamiseks”, pidades samuti üheks harrastusteaduse otstarbeks keskkonnapoliitika 

kujundamist (Minkman et al. 2017: 164).  

Teine vaatenurk on kõige rohkem seotud Vann-Sanderi jt (2016: 85) kirjeldatud 

kodanikukeskse maailmavaatega (vt ptk 1.2 joonis 3), nähes harrastusteadusel hüvesid 

eelkõige vabatahtlikele. Teise vaatenurgaga avalikud teenistujad peavad harrastusteaduse 

peamiseks otstarbeks inimeste teadlikkuse suurendamist nii teaduslikest meetoditest, 

seiratava(te)st objekti(de)st kui ka keskkonnaotsuste kujunemisest, mille tulemusena 

muutuvad vabatahtlike hoiakud, nt vastupanu raierahule või teistele taolistele 

keskkonnakaitsemeetmetele. Selliseid muutusi vabatahtlike hoiakutes, pärast osalemist 

harrastusteaduse projektis on täheldatud korduvalt ka nt keskkonnateadlikkuse uuringutes 

(Peter et al. 2019; Phillips et al. 2018; Toomey & Domroese 2013). Teisele vaatenurgale on 

sarnane Hollandi veemajanduse teenistujate vaatenurk “haridus ja kohalike teadmiste 

jagamine”, pidades harrastusteaduse peamiseks otstarbeks õpetada inimestele midagi neid 

ümbritseva keskkonna kohta, mistõttu peavad nad sarnaselt Eesti avalike teenistujatega 

harrastusteaduse peamiseks sihtrühmaks õpilasi (Minkman et al. 2017: 163). Teist 

vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad peavad võrreldes teiste vaatenurkadega kõige 

vähem oluliseks saada harrastusteadlasi kaasates oma töö jaoks vajalikke andmeid, pidades 

varem mainitud väärtusi olulisemaks. Juhul kui avalik sektor peaks ise korraldama sellise 

otstarbega harrastusteaduse projekte näeb magistritöö autor seda rolli peamiselt KeA-l, kelle 

ülesanne on korralda Eestis keskkonnahariduse alast tegevust (Keskkonnaameti põhimäärus 

2014, § 5 lg 33).  

Kolmandat vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad toetavad samuti tugevalt seisukohta, 

et harrastusteadus peaks olema osa riiklikust õppekavast, kuid peamise otstarbena näevad 

selle vaatenurgaga avalikud teenistujad oma tegevusvaldkonna populariseerimist ning 
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leiavad, et harrastusteaduse projektide algatamine on osa organisatsiooni maine 

kujundamisest ja selle abil tutvustatakse selle valdkonna spetsialistide tööd või selgitatakse 

nende tehtavaid otsuseid (ühtib teise vaatenurgaga). Seega on antud vaatenurka pooldavad 

teenistujad kodaniku- ja juhtimiskeskse maailmavaatega, nähes harrastusteadusel hüvesid 

nii kodanikele kui ka kasu oma organisatsioonile. Sarnast vaatenurka on leitud teadlaste seas, 

kes osalevad harrastusteaduse projektis eesmärgil populariseerida oma valdkonda (Sabu 

2020: 56; Golumbic et al. 2017: 9). Lisaks populariseerimisele peavad kolmanda 

vaatenurgaga avalikud teenistujad harrastusteaduse peamiseks tähtsuseks anda 

informatsiooni alade kohta, mis pole sattunud riikliku seire või muude inventuuride 

valimisse (nt kui keskkonnaalane avalik sektor tegeleb peamiselt kaitsealuste liikidega, 

võiksid kodanikud pöörata tähelepanu tavapärasemate liikide seirele) või täiendada 

spetsialistide andmeid piirkondades, kus keskkonnaseisundi kohta pole piisavalt infot. Seega 

kattub kolmanda vaatenurgaga avalike teenistujate arvamus otstarbe osas osaliselt esimese 

ja neljanda vaatenurgaga.  

Neljanda vaatenurgaga avalikud teenistujad nõustuvad otstarbe osas mitmete samade 

väidetega, millega ka esimese vaatenurgaga avalikud teenistujad, kuid nad kalduvad selgelt 

teaduskeskse maailmavaate poole (vt ptk 1.2 joonis 3). Peamine erinevus seisneb 

skeptilisuses nende andmete kasutamise osas keskkonnapoliitika kujundamisel. Neljanda 

vaatenurgaga avalikud teenistujad lähenevad harrastusteaduse andmetele ettevaalikkusega 

ega poolda tugevalt ühtegi väidet, mis puudutab harrastusteadlaste andmete otstarvet. Selline 

lähenemine sarnaneb enim Hollandi veemajanduse teenistujate vaatenurgale “Veeamet 

kontrollib”, mis pidas harrastusteadust täiendavaks meetodiks andmete kogumisel, kuid 

mitte osaks poliitika kujundamisest (Minkman et al. 2017: 161-163). Selleks, et suurendada 

harrastusteaduse kasutuselevõttu keskkonnapoliitika kujundamises (eriti kohalikul tasandil), 

tuleks sellist skeptilisust leevendada tutvustades avalikele  teenistujatele harrastusteaduse 

parimaid praktikaid ja juhiseid, kuidas suurendada harrastusteaduse usaldusväärsust (Turbé 

et al. 2019: 12).  

Kuigi avalikud teenistujad võiksid olla potentsiaalselt harrastusteaduse andmete või nende 

tulemusel tehtud teadusartiklite ühed lõppkasutajad (Suškevičs et al. 2021: 9; Turbé et al. 
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2019; Göbel et al. 2019; McKinley et al. 2017), millega nõustuvad eelkõige esimest 

vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad, tunnistavad teist, kolmandat ja neljandat 

vaatenurka esindavad avalikud teenistujad, et selle otstarbe realiseerumist takistavad teatud 

välised tegurid (vt ptk 4.3). Seetõttu on leidnud vähem harrastusteadusega kokku puutunud 

(kogemus kui sisemine tegur) avalikud teenistujad harrastusteadusele alternatiivse peamise 

otstarbe (vaatenurk 2 ja 3 esindajad) või jäävad ebaselgeks selles osas, kuidas avalikud 

teenistujad harrastusteadlaste andmeid oma töös kasutada saavad.  

 

 

4.2. Kodanike kaasamise võimalused ja probleemid  

 

Avalikud teenistujad leiavad, et nende organisatsiooni ülesanne on harrastusteaduse 

projektide algatamine (v.a teine vaatenurk, mille esindajad jäid antud väite osas 

neutraalseks). KeMi ja KeA töötajad lisasid, et KeMi ja tema allasutuste puhul peaks see 

peamiselt olema KAURi ülesanne. Siiani on olnud teada, et Eesti keskkonnaalase avaliku 

sektori algatusel on harrastusteadlaste kaasamine toimunud läbi KAURi harrastusteaduse 

projekti “Kahepaiksete vabatahtlik seire” ning avalikus sektoris on loodud 

harrastusteadlastele võimalus sisestada enda tehtud vaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi ja 

ILM+ äppi. Q-sorteerimisel tõid aga mõned avalikud teenistujad näiteid harrastusteadlaste 

kaasamisest riiklikku kaitse korraldamisse (nt harrastusornitoloogide vaatlusi on kasutatud 

mitmete liikide kaitse tegevuskavade koostamise käigus). Seda on autori hinnangul siiani 

meedias ja teaduskirjanduses vähem esile toodud, kuid see tõestab kirjanduse ülevaates 

mainitut (vt ptk 1.1.1), et harrastusteadlaste panus pole sageli lihtsasti tuvastatav, mistõttu 

eksisteerib nn peidetud harrastusteaduse maastik (Duži et al. 2019). Seega on raske öelda, 

kui palju harrastusteadlased panustavad juba praegu Eesti keskkonnapoliitika kujundamisse. 

Samuti mainisid avalikud teenistujad, et KAURis on olnud arutelusid selle üle, kuidas veel 

võiks harrastusteadlasi kaasata ning lisaks liigi- ja ilmastikuvaatlustele on tulevikus soov 

harrastusteadust katsetada ka hüdroloogia valdkonnas. 
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Ainult teist vaatenurka esindavad avalikud teenistujad leidsid, et kui nende organisatsioon 

kaasab harrastusteadlasi andmete kogumisse, siis pole peamine eesmärk, et need andmed 

oleksid organisatsioonile kasulikud. See tulenes sellest, et antud vaatenurga avalikud 

teenistujad peavad harrastusteaduse peamiseks otstarbeks inimeste teadlikkuse 

suurendamist. Sealjuures tõi üks selle vaatenurga esindaja välja kaasamisel levinud vea. 

Nimelt peaksid kõik osapooled olema teadlikud kaasamise eesmärgist ja nende poolt antava 

sisendi kasutusotstarbest. Vastasel juhul võivad osapooltel tekkida täitumata ootused 

(Resnik et al. 2015). Sellise olukorraga olid mitmed avalikud teenistujad ise kokku 

puutunud, kus kodanik esitab mõne kaitsealuse liigi kohta andmed nt Loodusvaatluste 

andmebaasi ning on hiljem pettunud kui antud piirkonda pole kaitse alla võetud. Lisaks olid 

kõikide vaatenurkade esindajad üksmeelel, et harrastusteadlaste kaasamine ei pea toimuma 

ainult läbi avaliku sektori, vaid avalikel teenistujatel on võimalik kasutada ka teiste 

organisatsioonide (nt Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, ülikoolid) poolt 

koordineeritud harrastusteaduse projektide tulemusi.  

Harrastusteadus võimaldab amatöörteadlasi kaasata erinevatesse teadustöö etappidesse ning 

vabatahtlike kaasamise intensiivsus võib harrastusteaduse projektide puhul olla väga erinev. 

Enamasti kaasatakse harrastusteadlasi ainult andmete kogumise etappi, mis sisuliselt 

tähendab lihtsat kaasamismudelit (Kullenberg & Kasperowski 2016: 13; Kilvits 2020: 45). 

Kõik antud uuringus osalenud avalikud teenistujad olenemata vaatenurgast leidsid, et 

harrastusteadlased saavad osaleda vähemalt andmete kogumise etapis, kuid toodi välja 

erinevaid probleeme, mis takistavad harrastusteadlaste kaasamist ka andmete kogumisse nt 

sagedased vead, ebatäpsus, ruumiline ebaühtlus, kallutatus vabatahtlike liikuvusmustrite 

suunas, vabatahtlikud esitavad andmeid enda huvidest lähtuvalt, organisatsioonil pole 

piisavalt ressursse, et andmeid kontrollida jne. Seega kinnitavad tulemused juba varasemat 

kriitikat harrastusteaduse suunal (vt ptk 1.1.3). Teisalt nimetasid avalikud teenistujad ka 

tingimusi, mil harrastusteadlasi saab (usaldusväärselt) kaasata. Nendeks on nt lihtne 

ülesanne, tavalisemad/kergesti määratavad liigid, spetsialistidega sama meetodi kasutamine, 

andmete kogumises osaleb palju (tuhandeid) inimesi, spetsialistid vaatavad andmed üle (nt 

kui lisatud foto), automatiseeritud kontroll. Lisaks on teaduskirjanduses pakutud veel 
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erinevaid strateegiaid, et andmete kvaliteeti tagada. Nende strateegiate hulka kuuluvad  

vabatahtlike koolitamine, vabatahtlike teadmiste ja oskuste testimine, vabatahtlike andmete 

omavaheline võrdlemine ja/või spetsialistide/olemasoleva kirjanduse andmetega, statistilise 

andmetöötluse tarkvaras juhusliku vea ja süstemaatilise eelarvamuse arvestamine jt 

teaduslikud ning tehnoloogilised lahendused (Kosmala et al. 2016; Riesch & Potter 2013: 

112).  

Ainult neljanda vaatenurga avalikud teenistujad oli seisukohal, et andmete kogumine on ka 

ainus viis, kuidas harrastusteadlasi saab kaasata, leides, et ülejäänud etapid on avalike  

teenistujate või teadlaste ülesanne. Siinkohal on oluline rõhutada, et harrastusteaduse 

eesmärgiks ei pea olema saavutada kõikides harrastusteaduse projektide kõrgeim ehk 

kaasava loomise tase (Haklay 2018: 54), vaid kaasamise tase peaks olema valitud vastavalt 

otstarbele ja oodatavatele tulemustele (vt ptk 1.3, tabel 2). Kõik teised vaatenurgad pidasid 

võimalikuks harrastusteadlaste kaasamist ka teistesse teadustöö etappidesse. See esindab 

koostööl põhineva kaasamise mudelit. Eelkõige tõid esimese, teise ja kolmanda 

vaatenurgaga avalikud teenistujad lisa-etapi näitena esile andmete analüüsi, aga leiti, et 

harrastusteadlasi saab kaasata ka hüpoteeside sõnastamisse ja/või tulemuste tõlgendamisse 

ja/või andmete kontrollimisse. Seega nimetasid Eesti avalikud teenistujad rohkemaid 

võimalusi harrastusteadlaste kaasamiseks, kui Hollandi veemajanduse teenistujad, kes lisaks 

andmete kogumisele nägid võimalust kaasamiseks veel ainult andmete analüüsi etappi 

(Minkman et al. 2017: 165). Lisaks leidsid esimest vaatenurka esindavad teenistujad, et 

leidub palju kogenud või neile juba tuttavaid amatöörteadlasi (nt on Eestis palju pika 

kogemusega harrastusornitolooge), kes võivad mõne liigi kohta olla teadlikumad kui 

palgalised töötajad ning arvasid, et seetõttu võiksid nad osaleda ka andmete analüüsimise 

etapis. Toodi ka välja, et sellised kogenenud amatöörteadlased on tihti kogunenud mõne 

vabaühenduse alla (nt Eesti Ornitoloogiaühing, Eestimaa Looduse Fond) ning kuna nendelt 

vabaühendustelt tellitakse analüüse, siis võib eeldada, et harrastusteadlased osalevad ka 

andmete analüüsil.  

Ükski käesolevas töös osalenud avalik teenistuja ei toonud välja, et harrastusteadlased 

peaksid olema kaasatud kõikides teadustöö etappides, milleks on nn kaasav loomine ning 
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jäid neutraalseks või ei nõustunud väitega, et kodanikud peaksid ise algatama 

harrastusteaduse projekte. Antud tulemus on igati ootuspärane, kuna kaasava loomise või 

alt-üles lähenemise tüüpi harrastusteaduse projektid on endiselt haruldased (Senabre Hidalgo 

et al. 2021: 201; Turbé et al. 2019: 11). Seega võib sarnaselt Minkmanile jt (2017) järeldada, 

et nii nagu Hollandis ei ole lähitulevikus oodata kaasava loomise tüüpi algatusi, pole neid 

tõenäoliselt oodata ka Eestis.  

 

 

4.3. Väliste tegurite mõju avaliku  teenistujate vaatenurkadele  

 

Varasemalt on inimeste keskkonnahoiakuid ja -käitumist uurinud teadlased toonud välja, et 

inimesi mõjutavad erinevad sisemised (nt motivatsioon, teadlikkus, väärtused, kohustused, 

prioriteedid) ja välised tegurid (nt sotsiaalsed, institutsionaalsed, poliitilised, kultuurilised, 

majanduslikud aspektid) (Toomey & Domroese 2013; Kollmuss & Agyeman 2002). Samuti 

sisaldasid käesolevas uuringus osalejatele esitatud väited erinevaid väliseid tegureid, et 

mõista avalike teenistujate vaatenurki nende suhtes. Tulemused näitavad, et osalejatel oli 

kohati keeruline kujundada oma suhtumist välistesse teguritesse, mis väljendus selles, et 

need väited said tihti madalama või neutraalse väärtuse. See võis tuleneda sellest, et antud 

väited olid sõnastatud väga laialt ning osalejad leidsid, et nende suhtumine sõltub 

konkreetsest olukorrast. Siiski aitasid osalejate kommentaarid ka teistele väidetele (nt 

otstarbe kirjeldamisel) tuvastada väliseid tegureid, mis mõjutavad harrastusteadust ja 

avaldavad avalike teenistujate vaatenurkadele mõju.  

Neljandat vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad, kelle vaatenurga võtab kokku pealkiri 

“Harrastusteaduse andmetesse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega”, nõustusid väitega, et 

organisatsiooni töötajate konservatiivne suhtumine harrastusteadusesse on suurim kitsaskoht 

nende andmete kasutamisel, mis võis olla üks põhjustest, miks antud vaatenurka esindavad 

avalikud teenistujad ka ise nende andmete kasutamise osas  keskkonnapoliitika 

kujundamisel skeptilised olid. Seda järeldust toetab ka neljandat vaatenurka esindavate 

teenistujate nõustumine väitega, et Eesti keskkonnahoiu valdkonnas ja keskkonnaotsustes ei 
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osata harrastusteaduse potentsiaali piisavalt ära kasutada. Osalejad justkui näevad 

harrastusteadusel potentsiaali toetada oma tööd, kuid teatud välised tegurid takistavad seda. 

Harrastusteaduse potentsiaali alakasutust on täheldatud korduvalt, nt panustab 

harrastusteadus praegu viie säästva indikaatori seiresse, kuid on tuvastatud, et 

harrastusteadus võiks toetada kuni 76 indikaatori seiret (Fraisl et al. 2020). Antud probleemi 

võib aidata lahendada harrastusteaduse edulugude ning juhtumiuuringute jagamine, mis 

aitaks skeptilisemate vaatenurkadega avalikel  teenistujatel mõista, kuidas harrastusteaduse 

andmeid on innovatiivselt kasutatud keskkonnapoliitika kujundamises (Fraisl et al. 2020; 

Turbe et al. 2019: 12). Esimest vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad kasutavad 

harrastusteaduse andmeid oma töös sageli ning leiavad, et see saab olla osa 

keskkonnapoliitika kujundamisest ja ei pidanud oma kolleege konservatiivseks 

harrastusteaduse osas. Siiski tõdesid nad sarnaselt neljandat vaatenurka omavate avalike 

teenistujatega, et avalikkuse võimeid andmete kogumisel alahinnatakse ning 

harrastusteaduse potentsiaali ei kasutata täielikult ära. Järgnevalt on esitatud mõned 

olulisemad harrastusteaduse potentsiaali piiravad välised tegurid, mida erinevate 

vaatenurkade esindajad välja tõid.  

Siinkohal võib ühe olulise probleemina näha, et avalikud teenistujad ei oska võtta seisukohta 

selles osas, kas riiklikul tasandil prioritiseeritakse harrastusteadust. Kolmanda vaatenurgaga 

avalikud teenistujad tõid esile, et kuskil seda prioriteedina kirjas ei ole, samas kui esimese 

vaatenurgaga teenistujad leidsid, et riiklikul tasandil prioritiseeriv suhtumine väljendub 

praktilistes tegevustes nagu harrastusteaduse projektide rahastamine ja siiani 

harrastusteadlastele pakutud võimalused, nt Loodusvaatluste andmebaas. Magistritöö autor 

leiab, et antud olukorras võiks Eesti riigile olla eeskujuks Saksamaa, kus on välja töötatud 

harrastusteaduse riiklik strateegia Green paper citizen science strategy 2020 for Germany, 

mis tutvustab harrastusteaduse mõistmist, nõudeid ja potentsiaali Saksamaal (Bonn et al. 

2016). See võiks kohati lahendada ka teise olulise probleemina esile kerkinud ebakindlust 

kasutada harrastusteaduse andmeid keskkonnaotsuste rakendamises, kuna avalikud 

teenistujad vastutavad lõpuks keskkonnaotsuste eest. See võib olla eriti suur probleem 

olukorras, kus keskkonnaotsused võidakse kaevata kohtusse: siis pole harrastusteadusel 
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põhinevaid otsuseid võimalik kaitsta. Sellise õigusliku raamistiku puudumist 

harrastusteaduses on peetud takistuseks ka raha eraldamisel (Suškevičs et al. 2021), mistõttu 

pole avalikus sektoris piisavalt ressursse, et harrastusteadlaste andmeid andmebaasides 

kontrollida või täiendavaid projekte algatada. Teisalt kardavad avalikud teenistujad, et seda 

on keeruline õiguslikult reguleerida ja nii võib see hakata harrastusteaduse algatusi hoopis 

piirama.  

 

 

4.4. Metodoloogiline refleksioon  

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli selgitada välja, millised on Eesti keskkonnavaldkonnas 

töötavate avalike teenistujate erinevad vaatenurgad harrastusteadusele. Selleks kasutati Q-

meetodit, mis võimaldas uurida inimeste suhtumist süstemaatiliselt ja objektiivselt. Antud 

meetod valiti seetõttu, et  see võimaldab püüda isikul hetkel eksisteerivat vaatenurka 

usaldusväärselt, teaduslikult ja eksperimentaalselt. Väidetega nõustumise määra saab 

hinnata ka erinevate küsitlusuuringutes kasutatavate järjestusskaalade abil, nt Likerti tüüpi 

skaala (Õunapuu 2012: 164-166), kuid Q-meetod võimaldab väidete hindamist üksteisega 

võrrelduna. Selle eeliseks on reaalsele elule kohasem terviklik lähenemine, mis võimaldab 

tabada väidete vahelisi seoseid ja seeläbi saavutada holistilised vaatenurgad (Watts & 

Stenner 2012: 78). Autor peab Q-meetodi kasutamist õigustatuks, kuna see võimaldas leida 

vastused uurimisküsimustele. Lisaks pidasid Q-sorteerimisel osalenud avalikud teenistujad 

seda huvitavaks meetodiks, mis aitas neil paremini mõista harrastusteaduse osatähtsust oma 

töös: “Väiteid sorteerides sain aru, et tegelikult neid kokkupuuteid harrastusteadusega on 

töös ikka päris palju sellega, aga varem ei ole seda kuidagi niimoodi teadvustanud”. Kuigi 

COVID-19 piirangutest tulenevalt otsustati teha Q-sorteerimine osalejatega veebi teel ja 

mitte kohapeal töötuba läbi viies, oli selle oluline eelis kogu Q-sorteerimise protsessi 

salvestamine, mis võimaldas autoril vaatenurkade tõlgendamisel salvestustest uuesti läbi 

kuulates inimeste mõttekäiku meelde tuletada. Samuti peab autor õigeks, et Q-sorteerimisel 

otsustati kasutada fikseeritud jaotust, mida on ka varasemalt soovitatud (Sabu 2020: 59;  

Webler et al. 2009: 19). Antud meetod oli küll ajakulukam ja osalejatele keerulisem kui 
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vabal jaotusel põhinev meetod, kus osalejatele pole ette antud fikseeritud jaotust, kuid see 

sundis osalejaid oma seisukohti põhjalikumalt läbi mõtlema ning tulemustes tulid selgemalt 

esile osalejate vaatenurkade sarnasused ja erinevused. Küll aga võiks osalejate jaoks 

ülesande lihtsustamiseks esitada vähem väiteid. 

Käesoleva töö piiranguks võib pidada uurimistöö laia fookust vaadelda kogu keskkonnaalast 

harrastusteadust ja mitte kindlat valdkonda (varasemalt on Eestis uuritud peamiselt 

elurikkuse valdkonda) või kindlatele harrastusteaduse projektidele või andmebaasile. Sellest 

tulenevalt jäid osalejad mitmete väidete puhul neutraalsele seisukohale, kuna nende otsus 

sõltus konkreetsest olukorrast. Lisaks tekitas harrastusteaduse lai definitsioon (sh ebaselgus 

harrastusteaduse piiride osas) ja inimeste erinev lähtepunkt (sisemised tegurid) osalejatele 

võimaluse tõlgendada väiteid erinevalt. Samuti ei suudetud vältida Q-meetodi puudust 

selgitada välja kõikide uuringus osalejate vaatenurgad, kuna kahe osaleja Q-sorteerimised ei 

olnud statistiliselt olulised ning ühe osaleja Q-sorteerimine kattus mitme vaatenurgaga, mis 

näitab, et on veel vaatenurki, mida antud uuringus ei õnnestunud välja selgitada. Teisalt ei 

olnud käesoleva uuringu eesmärk selgitada välja kõiki võimalikke vaatenurki 

harrastusteaduse suhtes, vaid tuvastada mõningaid avalike teenistujate seisukohti ja nende 

sarnasusi ja erinevusi.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolev magistritöö aitab mõista, millised on Eesti keskkonnavaldkonnas töötavate avalike 

teenistujate erinevad vaatenurgad harrastusteadusele. Avalike teenistujate vaatenurkade 

välja selgitamiseks kasutati uuringus Q-meetodit, mis nõudis osalejatelt oma isikliku 

arvamuse kohaselt 46 harrastusteaduse otstarvet, kaasamist ja väliseid tegureid kirjeldava 

väite sorteerimist võrdluses teineteisega etteantud fikseeritud jaotuses (+4...-4). Osalejate 

sorteeritud väidete seostest tuvastati faktoranalüüsiga neli vaatenurka.  

Esimene vaatenurk kannab nimetust “harrastusteadus toetab olulise andmeallikana 

keskkonnapoliitika kujundamist” ning seda vaatenurka pooldavad avalikud teenistujad on 

seisukohal, et harrastusteaduse peamine otstarve on lisaks spetsialistide kogutud andmetele 

täiendavate andmete kogumine. Selle vaatenurgaga avalikud teenistujad leiavad, et 

harrastusteaduse andmed on väärtuslikud ja toetavad nende igapäevast tööd, olles oluline 

andmeallikas keskkonnapoliitika kujundamisel. Teist vaatenurka kirjeldab pealkiri 

“harrastusteaduse kaudu suurendatakse inimeste teadlikkust”. Teise vaatenurgaga avalikud  

teenistujad leiavad, et harrastusteaduse peamine otstarve seisneb inimeste teadlikkuse 

suurendamises ja seega peavad nad harrastusteadusest saadavat kasu oma töös kaudseks. 

Kolmas vaatenurk nimega “harrastusteadus kui viis populariseerida oma valdkonda” toob 

välja nende avalike teenistujate seisukoha, kes näevad harrastusteaduse peamise otstarbena 

oma tegevusvaldkonna populariseerimist ning leiavad, et harrastusteaduse projektide 

algatamine on osa organisatsiooni maine kujundamisest ja seeläbi tutvustatakse selle 

valdkonna spetsialistide tööd või selgitatakse nende tehtavaid otsuseid. Neljandat vaatenurka 

kirjeldab pealkiri “harrastusteaduse andmetesse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega”. Selle 

vaatenurgaga avalikud teenistujad peavad küll harrastusteaduse peamiseks otstarbeks, 

sarnaselt esimese vaatenurgaga, spetsialistide kogutud andmetele lisaks täiendavate andmete 

kogumist, kuid on skeptilised nende andmete kasutamisel keskkonnapoliitika kujundamisel 

ega poolda tugevalt ühtegi väidet, mis puudutab täiendavate andmete otstarvet.  



 

 

 

73 

Tulemused näitavad, et avalikud teenistujad peavad oma ülesandeks harrastusteadlaste 

kaasamist ning leiavad, et harrastusteaduse projektide algatamise roll on avalikus sektoris 

peamiselt KAURil. Samas toodi välja ka kaasamise probleeme: sagedased vead andmetes, 

andmete ebatäpsus või ruumiline ebaühtlus, andmete kallutatus vabatahtlike 

liikumismustrite suunas, vabatahtlikud esitavad andmeid enda huvidest lähtuvalt, 

organisatsioonil pole piisavalt ressursse, et andmeid kontrollida jne. Kõik antud uuringus 

osalenud avalikud teenistujad olenemata vaatenurgast leidsid siiski, et harrastusteadlased 

saavad osaleda vähemalt andmete kogumise etapis. Ainult neljanda vaatenurgaga avalikud 

teenistujad olid seisukohal, et andmete kogumine on ka ainus viis, kuidas harrastusteadlasi 

saab kaasata, leides, et ülejäänud etapid on avalike teenistujate või teadlaste ülesanne. 

Andmete kogumisel usaldaksid avalikud teenistujad vabatahtlikke juhul kui 

harrastusteaduse projektis on üks või mitu järgnevat tunnust: lihtne ülesanne; 

tavalisemad/kergesti määratavad liigid; kasutatakse spetsialistidega sama meetodit. Lisaks 

usuvad avalikud teenistujad, et andmed on usaldusväärsemad kui andmete kogumises osaleb 

palju (tuhandeid) inimesi, spetsialistid vaatavad andmed üle (nt kui on lisatud foto) ja/või 

andmed läbivad automatiseeritud kontrolli. Esimese, teise ja kolmanda vaatenurkade 

pooldajad leidsid, et harrastusteadlasi saab kaasata ka andmete analüüsi ja/või hüpoteeside 

sõnastamisse ja/või tulemuste tõlgendamisse ja/või andmete kontrollimisse. Ükski 

käesolevas töös osalenud avalik teenistuja ei toonud välja, et harrastusteadlased peaksid 

olema kaasatud kõikides teadustöö etappides (s.t. kaasav loomisel põhinev mudel) ning jäid 

neutraalseks või ei nõustunud väitega, et vabatahtlikud peaksid ise algatama 

harrastusteaduse projekte. Sellest võib järeldada, et avalikud teenistujad Eestis ei plaani 

lähitulevikus korraldada ühtegi avalikkust kõikidesse teadustöö etappidesse kaasavat 

harrastusteaduse projekti. Teisalt arvestades, et kahe vaatenurga esindajad pidasid 

võimalikuks harrastusteaduse kaudu selgitada vabatahtlikele keskkonnaotsuseid, oleks 

tulevikus väärtuslik viia läbi juhtumiuuring, mille raames avalikud teenistujad ja teadlased 

viiksid koostöös vabatahtlikega läbi harrastusteaduse projekti, milles vabatahtlikud saaksid 

osaleda kõikides teadustöö etappides ja mille eesmärk oleks lahendada mõnda kohalikku 

probleemi (nt riigi hallatavatel maadel asuvates metsades, mille majandamisega kaasneb 

kõrgendatud avalik huvi). Selline juhtumiuuring võimaldaks selgitada välja nii 
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harrastusteaduse väärtuse konfliktide põhjused ja aidata neid lahendada kui ka analüüsida 

siiani haruldaste kaasava loomise tüüpi projektide võimalusi ja probleeme.  

Magistritöö tulemusel tuvastati mitmed välised tegurid, mis takistavad harrastusteadlaste 

kaasamist või püstitatud eesmärgi saavutamist. Sarnaste tegurite näideteks on nt kolleegide 

skeptiline suhtumine, vähe ressursse, nõue juhinduda ametlikest andmeallikatest. Laiemad 

(enda alla mitmeid teisi tegureid koondavad) probleemid seisnesid selles, et Eestis puudub 

ühtne riiklik strateegia harrastusteaduse osas ja paljud avalikud teenistujad tunnevad 

ebakindlust kasutada harrastusteaduse andmeid keskkonnaotsuste rakendamises. Seega 

näitavad uuringu tulemused, et kuigi avalikud teenistujad võiksid olla potentsiaalselt 

harrastusteaduse andmete või nende tulemusel tehtud teadusartiklite ühed lõppkasutajad, 

takistavad seda teatud välised tegurid. Sellest tulenevalt on tekkinud avalike teenistujate 

vahel erimeelsus harrastusteadlaste peamise otstarbe osas, mistõttu vähem 

harrastusteadusega kokku puutunud avalikud teenistujad on leidnud harrastusteadusele 

alternatiivse peamise otstarbe või jäävad antud uuringus ebaselgeks selles osas, kuidas 

avalikud teenistujad harrastusteadlaste andmeid oma töös kasutada saavad.  

Magistritöö autori hinnangul võib tekkinud probleeme lahendada harrastusteaduse riiklik 

strateegia, milles tutvustatakse harrastusteaduse parimaid praktikaid, nõudeid ja potentsiaali 

Eestis. Antud strateegia oleks harrastusteaduse sidusrühmadele selge suunis tulevikuks, mis 

on oluline harrastusteaduse jätkusuutlikkuse ja edu tagamiseks. Samuti võib käesolev 

magistritöö aidata avalikel teenistujatel paremini mõista üksteise vaatenurki ja seeläbi otsida 

lahendusi üksmeele saavutamiseks. Lisaks tuleks lähtuvalt käesoleva uuringu tulemustest 

põhjalikumalt uurida väliseid tegureid, mis mõjutavad harrastusteaduse kasutamist 

keskkonnapoliitika kujundamises. Konkreetsel näitel põhinev juhtumiuuring võiks aidata 

kaasa mõistmisele, kuivõrd toetav või piirav on Eesti riik (sh õiguslik raamistik) 

harrastusteaduse andmete kasutamise osas keskkonnaotsustes.
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