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EESTI PANK
Eesti Pank (2018). Rahapoliitika ja majandus. 1/2018.
„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, majandusaktiivsusest ja paljust muust.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Malva, Liina ; Linde, Merlin ; Poom-Valickis, Katrin ; Leijen, Äli (2018). OECD õpetaja
pedagoogiliste teadmiste pilootuuringu Eesti raport / Tartu Ülikool ; Tallinna Ülikool.
Ülevaade õpetajate erialaste teadmiste tasemest aitab kindlaks määrata, kas ja millisel määral
vajavad õpetajad ümberõpet. Sel eesmärgil on algatatud CERI ITEL projekt õpetajate pedagoogiliste
teadmiste uurimiseks. Projekti raames töötati pilootuuringu käigus välja õpetaja teadmiste küsimustik
ning selle väljatöötamine oli pilootuuringu peamiseks ülesandeks. Raportis antakse ülevaade valimist,
uuringu metoodikast, uurimistulemustest Eestis ning teistes osalenud riikides. Samuti tuuakse välja
soovitused õpetajakoolituse arendamiseks.

JUSTIITSMINISTEERIUM
Ahven, Andri ; Kruusmaa, Kätlin-Chris ; Leps, Anu ; Tamm, Kaire ; Tammiste, Brit ; Tüllinen,
Krister ; Solodov, Stanislav ; Sööt, Mari-Liis (2017). Kuritegevus Eestis 2017. 158 lk.
(Kriminaalpoliitika uuringud; 26).
Uuring annab ülevaate 2017. aastal Eestis toime pandud erinevat liiki kuritegudest. Ülevaade käsitleb
ka elanikkonna kuritegevuse tajumist ning turvatunnet, kuritegude geograafilist jaotumist ja
lahendamist. Tulemusi on võrreldud varasemate uuringutega. Teemad: alaealiste kuritegevus,
vägivallakuritegevus, seksuaalkuriteod, perevägivald, tapmised, ahistamissüüteod, inimkaubandus,
vaenukuriteod, varavastased kuriteod, majanduskuriteod, korruptsioon, liikluskuriteod, vangistus,
retsidiivsus ja kriminaalhooldus.
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KESKKONNAMINISTEERIUM
Leisk, Ülle ; Rebane, Riin (2018). Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse ja dünaamika uuring
pinna- ja põhjavees / Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ.
Töö eesmärk on selgitada ja kaardistada taimekaitsevahendite jääkide esinemine ja sisaldus lisaks
nitraaditundlikule alale kõigi maakondade põllumajanduskoormuse suhtes esinduslikes pinna- ja
põhjaveekogumites.

POLIITIKAUURINGUTE KESKUS PRAXIS
Haaristo, Hanna-Stella ; Kirss, Laura ; Leppik, Cenely ; Mägi, Eve ; Haugas, Sandra (2017). Eesti
üliõpilaste eluolu 2016: rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT VI Eesti analüüs.
EUROSTUDENT on üle-euroopaline üliõpilaste uuring, mille eesmärk on koguda ja kõrvutada
usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid Euroopa kõrghariduse sotsiaalse mõõtme kohta. Uuringus
käsitletakse teemasid nagu üliõpilaste erialavalik ja rahulolu õpingutega, ligipääs kõrgharidusele,
eluolu, töötamine ja ajakasutus, sissetulekud ja kulutused ning rahvusvaheline mobiilsus. Eesti
uuringu sihtrühma küsitluses osales 2148 üliõpilast rakenduskõrgharidusõppest, bakalaureuse-,
integreeritud ja magistriõppest (sh tasemeõppes olevad välisüliõpilased).

RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Raud, Mikk (2018). Hedgehog meets dolphin : can Estonia adopt Singapore’s secret weapon –
defence innovation? : analysis : March 2018.
Inim- ja loodusressursside piiratuse tõttu on nii Eesti kui Singapur tehnoloogilise arengu ja
innovatsiooni suhtes väga avatud. Märkimisväärselt rohkem kui Eesti on Singapur mõistnud vajadust
integreerida innovatsiooni kaitsesektorisse. Analüüsis tutvustatakse strateegilist mõtlemist ja
eripäraseid poliitilisi raamistikke, millele Singapur kaitseuuenduste kujundamisel tugineb. Tähelepanu
juhitakse Eesti jaoks kolmele võtmetegurile, mis on üle võetud Singapuris rakendatud ideedest ja
kontseptidest: kaitsealaste uuenduste kaasamise tähtsus riigikaitse üldises organisatsioonilises
raamistikus, kaitseuuenduste rakendamine hoiatava mõju suurendamiseks ning vajadus pakkuda
finantsilist ning moraalset tuge kaitseinnovatsiooni kogukonnale.

SISEMINISTEERIUM
Lõpparuanne : varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise
mõjuanalüüs / PricewaterhouseCoopers Advisors.
Käesoleva analüüsi eesmärk on uurida, kas ja mil moel oleks võimalik vähendada politsei tegevusi
ainult varalise kahjuga liiklusõnnetuste juures. Ainult varalise kahjuga on liiklusõnnetused, kus
inimkannatanuid ei ole. Mõjuanalüüsi läbiviimise vajadus lähtub eesmärgist vähendada dubleerimist ja
suurendada tõhusust riigivalitsemises.
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SOTSIAALMINISTEERIUM
Orro, Elmar ; Lepane, Lia ; Josing, Marje ; Reiman, Mati (2017). Tubakatoodete turg ja tarbimine
Eestis : aastaraamat 2017 / Eesti Konjunktuuriinstituut.
Antud on põhjalik ülevaade tubakatoodete tarbimisest ja turust Eestis. Esimene osa puudutab
tubakatoodete turgu, sh väliskaubandust, müüki siseturul ning jaehindu. Teises osas antakse
ülevaade riikliku tubakaturu korraldusest. Kolmandas osas antakse ülevaade tarbimisest, siinjuures on
välja toodud suitsetamise üldnäitajad, info sigarettide ostmisest välismaalt ning legaalsete ja
illegaalsete sigarettide tarbimisest. Töö neljandas osas antakse ülevaade elanike suhtumisest riigi
tubakapoliitikasse ning viimases osas esitatakse tubakatoodete tarbimise statistika Euroopa riikides ja
võrdlus Eestiga.

TARTU ÜLIKOOLI SOTSIAALTEADUSLIKE RAKENDUSUURINGUTE KESKUS
RAKE
Espenberg, Kerly ; Nõmmela, Kaidi (2018). Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe õppekava
õppekorralduse ja kvaliteedi analüüs : aruande kokkuvõte : veebruar 2018.
Sisekaitseakadeemia on välja töötanud sisekaitseõppe õppekava, mille alusel peaks toimuma
sisekaitseõpe gümnaasiumides. Õppekava koosneb kolmest moodulist – politsei, piirivalve ja pääste
moodul – ning õppekäikudest ja -laagritest. 2017./2018. õppeaastal toimub sisekaitseõpe 12 Eesti
gümnaasiumis. Uuringu eesmärk on analüüsida sisekaitseõppe õppekava, korraldust ning kvaliteeti
osalevates koolides. Analüüsitulemustele toetudes on kujundatud soovitused, mida võiks
sisekaitseõppe sisus ja korralduses muuta.

TERVISE ARENGU INSTITUUT
Kruusmaa, Elin-Külliki ; Valdmaa, Ingrid ; Eigo, Natalja (2018). Tervisestatistika aastaaruanne
2017.
Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonnas koostatud aastaaruandest saab ülevaate aasta
olulisematest töödest, tulemustest ja arendustegevusest.

Väljaande koostanud Gerli Köösel Gerli.Koosel@nlib.ee
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Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis
tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.
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