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Koroonakriisi eripärad

- Kriisi põhjustaja varem tundmata –

kogu maailm on ühtmoodi 

teadmatuses.

- Mitmetahuline ja pikaajaline kriis.

- Teavet on vaja ühtviisi 

otsustajatele, tervishoiutöötajatele 

kui laiemale avalikkusele.
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Mida teeb Tartu Ülikool?

Otsustajad
• Uuringuettepanekud
• Pidev nõustamine värskeimast teadusinfost lähtuvalt - teadusnõukoda

Tervishoiutöötajad
• Lühikokkuvõtteid värskeimatest teaduspublikatsioonidest
• Uuringutulemuste tutvustamine

Avalikkus
• Uuringutulemuste tutvustamine
• Suhtlus meediaga
• Teadlane kui aktiivne avalikus arutelus osalev ekspert
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• “…Näen, et meditsiiniteaduste valdkonnana on meil kolleegide ees kohustus
neid toetada. Nii koondavad Tartu Ülikooli meditsiiniteadlased siia lehele
tõenduspõhise info, mis on oluline näiteks COVID-19 leviku ja ohjeldamise, 
patsientide ravi ning strateegiliste otsuste vastuvõtmise seisukohalt.”

• Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, professor Margus Lember
Aprill 2020

https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/covid19
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Lehe statistika: 

2020. a – 20 000 vaatamist

2021. a >6000 vaatamist

https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/covid19


Avalik kommunikatsioon

• Valdkondadeülene lähenemine
• Otsustajate ja teadlaste dialoogi soodustamine
• Sisu mõistetav ka valdkonnavälisele kuulajale

• Konverentsi järelvaatamislink https://worksup.com/app/#/event/agenda/plan

• Konverentsi koduleht: koroonakonverents.ut.ee 7

https://worksup.com/app/#/event/agenda/plan
https://koroonakonverents.ut.ee/kava


Konverentsi vastukaja

• Kahe päeva peale üle 6000 
unikaalse vaataja

• Üle 50 artikli ja intervjuu eel- ja 
järelkajastustena

• UTTVs on ettekannete 
järelvaatamiste rekord >51 000

• Enamasti 250 - 3600

• “See koroonakonverentsi ülekanne on nii popp, et olen nii suuri vaatajanumbreid
näinud ainult kolm aastat tagasi ühe eriti haruldase kuuvarjutuse ajal”

Novaatori toimetaja 8



Teadlane kui aktiivne kodanik

• 26.02.2020:  “Panin kokku oma teadmised

uuest koronaviirusest lähtudes sellest, 

mida on minu jaoks usalduväärsetes

allikates publitseeritud. Mida me teame

uuest koronaviirusest (SARS-2) ja tema

põhjustatud haigusest (COVID-19)….”
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Teadlane kui aktiivne kodanik

• Võitlus valeinfoga:
• TÜ funktsionaalse genoomika teadur 
Erik Abner ja “Koroona valehäire”, 
nov 2020:
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Teadlane kui aktiivne kodanik
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Riik



• Nende trollide tegevus on omamoodi kasulik ka - tegelikult on 

väga hea korra põhiliste vandenõuteooriate vastused läbi kirjutada

/---/ Nii et, kui need "immuniseerivad" vastused on kuskil olemas, 

siis ehk on neil vandenõudel veidike keerulisem inimesi

"nakatada".
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https://www.ut.ee/et/teadus/teadlaste-vastused-
koroonakusimustele

https://www.ut.ee/et/teadus/teadlaste-vastused-koroonakusimustele


Kõik algab soovist teadmisi jagada!

• Teadustulemuste avalikkusele 
tutvustamiseks on peale artiklite 
kättesaadavaks tegemise oluline 
ka nende sisu selgitamine, 
muidu jääb oluline sõnum 
raskesti hoomatavaks.

• Ülikool saab keskselt aidata 
teadlaste sõnumeid võimendada 
ja vajaliku sihtrühmani jõuda.
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2020. a koroonateemadel meedias sõna võtnud TÜ 
teadlased:
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