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EESTI PANK
Eesti Pank (2017). Finantsstabiilsuse ülevaade 2/2017.
Väljaanne ilmub kaks korda aastas. Iga ülevaate puhul on viidatud analüüsi valmimise ajale,
mitte perioodile, mida selles on käsitletud. Kasutatud on kõige uuemaid andmeid, mis
ülevaate koostamise ajal on olnud kättesaadavad. Käsitletavad teemad: hinnang
finantsstabiilsusele ja makrofinantsjärelevalve meetmed; finantsstabiilsust mõjutavad
arengusuunad ja riskid; makrofinantsjärelevalve poliitika.

Eesti Pank (2017). Rahapoliitika ja majandus 4/2017.
„Rahapoliitika ja majandus“ on neli korda aastas ilmuv ülevaade, mis võtab kokku viimase
aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Ülevaade antakse
maailmamajandusest, euroalast, tööturust, inflatsioonist ja paljust muust.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring ICCS 2016 : Eesti põhitulemused [2017] /
Tallinna Ülikool.
IEA kodanikuhariduse uuringute eesmärk on teada saada, kuidas omandavad teismeeas
noored kodanikurolle ühiskonnas toimetulekuks. Uuritakse õpilaste teadmisi ja arusaamasid
ühiskonnast, hoiakuid demokraatia printsiipide ja kodanikurollide suhtes, aga ka nende
praegust ja tulevast ühiskondlikku osalust. Uuringu tulemused võimaldavad hinnata, millised
haridussüsteemi korralduslikud mudelid ja õpetamispraktikad annavad kodanikuhariduses
parimaid tulemusi. Uuringu sihtrühmaks on 14-aastased õpilased, Eestist osales uuringus
3255 õpilast 164-st koolist.
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JUSTIITSMINISTEERIUM
Göttig, Triin ; Uusen-Nacke, Triin (2017). Lapsega suhtlust korraldav kohtulahend ja
selle täitmine : võrdlev analüüs.
Analüüsi eesmärk on õigussüsteeme võrreldes käsitleda, kuidas toimub uuritavas riigis kohtu
või muu pädeva asutuse poolt kindlaks määratud lapse ja vanema vahelise suhtluskorra või
muu sarnase lahendi sundtäitmine. Keskendutakse küsimustele, milliseid sunnivahendeid
saab kasutada vanema suhtes, kes ei luba lapsel kohtulahendis kindlaksmääratud korras
teise vanemaga suhelda ning kas ja kuidas saab sundida või mõjutada last, kui ta ei soovi
vanemaga suhtluskorra lahendi kohaselt suhelda.

KESKKONNAMINISTEERIUM
Erg, Katrin ; Tarros, Siim (2017). Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja
arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumites nr 5, 6, 7 ja 27 / OÜ
Eesti Geoloogiakeskus.
Töö eesmärk on põlevkivi kaevandamisest mõjutatud halvas ja ohustatud seisundis
põhjaveekogumites nr 5, 6, 7 ja 27 baariumi-, elavhõbeda- ja arseenisisalduse põhjuste ja
leviku ulatuse ning taustatasemete esmane määramine olemasolevate andmete põhjal.
Uuring on vajalik veemajanduskava 2015–2021 perioodi põhjavee meetmeprogrammi
täitmise tagamiseks, et saada teavet põhjaveekogumite seisundi hindamiseks ning anda
sisend lähteandmete osas LIFE projektile „Improving the status of waterbodies in the Viru
sub-basin in the East-Estonia river basin district“.

Erg, Katrin ; Tarros, Siim (2017). Hüdrogeoloogiline uuring põhjavee ohtlike ainete,
pestitsiidide
ja
naftasaadustega
saastatuse
põhjuste
kindlakstegemiseks
seirepuurkaevudes 7584 ja 3677 / OÜ Eesti Geoloogiakeskus.
Uuring on seotud riikliku veemajanduskava ja selle meetmeprogrammiga ning selgitab kahe
seirepuurkaevu saaste ulatust jt näitajaid. Mõlema seirepuurkaevu hindamisel arvestatakse
tarbitava veekoguse mõju, põhjaveekihi tootlikkust ja põhjavee looduslikku keemilist koostist.

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSOONIMINISTEERIUM
Arumägi, Endrik ; Simson, Raimo ; Kuusk, Kalle ; Kalamees, Targo ; Kurnitski, Jarek
(2017). Hoonete kuluoptimaalsete energiatõhususe miinimumtasemete analüüs /
Tallinna Tehnikaülikool.
Uuringu eesmärgiks on hinnata uute hoonete kuluoptimaalset energiatõhususe
miinimumtaset, võttes arvesse hoone energiakasutust ja liginullenergia taseme
saavutamisega seonduvat lisamaksumust. Kulutõhususe arvutuste tulemused on esitatud
hoone kulutuste nüüdisväärtuse muutuse ja energiatõhususarvu vahelise seosega.
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2017). Tööjõuvajaduse ja -pakkumise
prognoos aastani 2025.
Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos kajastab tööturu võimalikku arengut (muutusi
tööhõives), tööturult lahkuvate töötajate asendusvajadust ning tööturule sisenevate töötajate
arvu perioodil 2016–2025. Prognoosis hinnatakse tööjõuvajadust kvantitatiivselt ehk
prognoositakse vajatavate hõivatute arvu, mitte aga oskusi, mida tulevikus võiks vaja olla.
Prognoositud on pikaajalisemaid suundumusi n-ö normaalsetes majandusoludes, hõive
kõikumisi ajas ei vaadelda. Samuti on hinnatud, kui paljud kutse- ja kõrgkoolide lõpetajad
võiks liikuda konkreetsetele ametialadele ning kas neid on piisavalt tööjõuvajaduse
katmiseks.

TERVISE ARENGU INSTITUUT
Inno, Marika (2017). Tervishoiuasutused 2007–2016.
Analüüsis vaadeldakse lähemalt tervishoiuteenuse osutajaid, nende paiknemist ning
pakutavaid teenuseid õigusliku ja omandivormi järgi kehtivast tervishoiuteenuste
korraldamise seadusest lähtudes. Analüüs ei hõlma tervishoiusüsteemis rahvatervise ja
ühiskonna või kindla patsientide grupiga seotud ennetavaid tegevusi teostavaid asutusi.

Rätsep, Merike (2017). Haiglaravi põhjused.
Haiglaravi moodustab tervishoiusüsteemi ressursimahukama osa, seetõttu kogutakse seda
iseloomustavaid näitajaid pikaaegselt nii Eesti kui teiste riikide tervisestatistika koostamiseks.
Analüüs sisaldab peamiselt tervisestatistika aruannetega kogutavate näitajate ehk
patsientide haiglaravil viibimise põhjuste võrdlust vanuse, soo, haigla liigi ja haigla
paiknemise järgi. Lisaks on esitatud haiglaravilt lahkunud patsientide jaotus elukoha järgi.

Schultz, Annette ; Heinla, Elvin. Alkoreklaamide märkamine noorte sihtrühmas:
september 2016 – mai 2017 : aruanne (2017) / Kantar Emor.
Uuritud on alkoholi telereklaamide märkamist 4–17-aastaste sihtrühmas perioodil
01.09.2016–31.05.2017.
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