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EESTI PANK
Branten, Eva ; Lamo, Ana ; Rõõm, Tairi (2008). Nominal wage rigidity in the EU countries before
and after the Great Recession : evidence from the WDN surveys (Working Paper Series ;
3/2018).
Väljaandes uuritakse, millised on viimase aja arengud nominaalpalkade jäikuse osas paljudes
Euroopa Liidu liikmesriikides. Keskendutakse nominaalpalkade jäikuse kahele vormile:
nominaalpalkade allapoole jäikus ja palkade viitajaga reaktsioon šokkidele.

Soosaar, Orsolya ; Urke, Katri (2018). Eesti tööturu ülevaade (1/2018).
Eesti Panga ekspertide koostatud ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning tööjõu
hinna arengut. Peamised teemad: Eesti tööturg rahvusvahelises võrdluses 2017. aastal, tööjõu hind ja
tootlikkus ning tööjõunõudlus ja -pakkumine.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Selliov, Rena (2018). Õppekeel Eesti kõrgkoolides EHISe andmetel : statistiline ülevaade.
Ülevaade on antud Eesti kõrghariduse õppekeelte üldistest trendidest, õppekavadest ning vastuvõtust
avalik-õiguslikesse ülikoolidesse.

Valk, Aune (2018). Vajaduspõhine õppetoetus ja selle mõju kõrgkooliõpingutele.
Käesolevas analüüsis on varasemate uuringute, vajaduspõhise õppetoetuse taotluste jt EHISes
sisalduvate andmete baasil püütud hinnata vajaduspõhise õppetoetuse süsteemi tugevusi, nõrkusi,
mõju ja muutmise vajadust. Töö esimeses osas tutvustatakse varasemaid uuringuid. Teine osa
käsitleb õppetoetuste taotlemist ja saamist eri rühmades ning toetuste mõju õpingute edukusele,
kolmandas osas tehakse lühikokkuvõte olulisematest käsitletud aspektidest.

KULTUURIMINISTEERIUM
Kultuuriministeerium (2018). Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus / Eesti
Konjunktuuriinstituut.
Loomemajanduse kaardistus toimus neljandat korda. Vaatluse all oli 13 erinevat loomemajanduse
valdkonda 2015. aasta seisuga. Töö esimene eesmärk oli kaardistada Eesti loomemajanduse sektor,
analüüsida selle olulisust Eesti majanduses ja arengus. Teiseks eesmärgiks oli kirjeldada sektori ja
valdkondade arengut ja trende ning loomemajanduse siduvat rolli teadmistepõhise ühiskonna
kujundamisel. Kolmandaks eesmärgiks oli analüüsida alates 2010. aastast kõikide käesoleva uuringu
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sihtgruppidele suunatud riiklike toetusmeetmete mõju sektori arengule. Neljandaks analüüsiti
loomeettevõtjate tulevikuootusi ja ambitsioone.
Uuringu autorid: Marje Josing, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Kiira Martens, Ülo Mattheus, Lia
Lepane, Kelly Tänav, Bruno Pulver, Elmar Orro, Maris Viileberg, Katrin Nittim.

Kõik 13 analüüsitud valdkonda on loetletud täispika uuringu kokkupanemise järjekorras.

2. Arhitektuur 3. Film ja video 4. Ringhääling 5. Disain 6. Etenduskunstid 7. Kirjastamine
8. Käsitöö 9. Muuseumid 10. Raamatukogud 11. Kunst 12. Meelelahutustarkvara
13. Muusika 14. Reklaam

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ; Rahandusministeerium (2018). 2017. aasta
majandusülevaade.
Väljaandes antakse ülevaade 2016. aasta näitajatest erinevates majandusharudes: väliskaubandus,
tekstiilitootmine, puidutöötlemine, keemiatööstus, ehitussektor, sisekaubandus, turism, info ja side jt.

RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Marmei, Eerik ; Praks, Henrik (2018). NATO Brussels Summit : prospects and opportunities.
(Policy Paper ; 5/2018).
Järgmine NATO tippkohtumine leiab aset 11.–12. juulil Brüsselis. Käesolevas töös uuritakse kõige
pakilisemaid tippkohtumisega seotud teemasid ning tehakse soovitusi nende teemade käsitlemiseks
ettevalmistumiseks. Erilise vaatluse all on turvalisusküsimused Läänemere piirkonnas.

TARTU ÜLIKOOLI SOTSIAALTEADUSLIKE RAKENDUSUURINGUTE KESKUS
RAKE
Aksen, Merli ; Kiisel, Maie ; Saarsen, Kärt ; Koppel, Helleka ; Jaanits, Jaanika ; Tammsaar,
Helelyn ; Rajaveer, Liina ; Narusson, Dagmar ; Trumm, Elsa (2018). Noorte osalus
otsustusprotsessides : lõpparuanne : jaanuar 2018.
Uuringu eesmärgiks on kirjeldada noorte otsustamises osalemise probleeme ning teha ettepanekuid
noorte osaluse väärtustamiseks. Eeskätt noorsootöötajate ning noorte endi osaluskogemusele
toetudes pakutakse uuringus välja mitmeid ettepanekuid, et kasvatada otsustamises osalevate noorte
arvu, aga ka noorte mõju otsustele. Uuringu tähelepanu oli noortel, kelle kaasamisele omavalitsustes
alati ei mõelda või keda on keeruline kaasata. Samas jäeti kõrvale väga keerulised rühmad – uuringus
ei vaadeldud välismaalasi ning kinnipidamisasutustes viibivaid noori.
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TERVISE ARENGU INSTITUUT
Metsoja, Anneken ; Nelis, Liis ; Nurk, Eha (2018). Euroopa laste rasvumise seire : WHO
Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) : Eesti 2015/16. õa uuringu raport.
Nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides on üheks suurimaks rahvatervishoiu väljakutseks laste
ülekaalulisus. Samas on nii ülekaalulisus ja rasvumine kui ka nendest tulenevad haigused kergesti
ennetatavad. COSI on WHO Euroopa Regionaalbüroo algatus, mille eesmärk on tõkestada kasvavat
rasvumise epideemiat. Selle algatusega hinnatakse 6–9-aastaste laste ülekaalu ja rasvumise trende,
et saada probleemi arengust täpne ülevaade ja töötada välja vastumeetmed. Käesolevas raportis
antakse ülevaade Eesti esimese COSI uuringu metoodikast ja tulemustest. Tulemuste osa käsitleb
laste kohta kogutud taustaandmeid ja annab ülevaate laste antropomeetrilistest näitajatest ning nende
seostest laste tervisekäitumisega.

Rüütel, Kristi ; Kaur, Elve ; Epštein, Jevgenia (2018). HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide
epidemioloogiline olukord Eestis, 2000–2017.
2017. aastal diagnoositi Eestis 219 uut HIVi juhtu. Naiste osakaal uute juhtude seas oli 33%. Uutest
juhtudest 43% avastati Tallinnas ja 37% Ida-Virumaal. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus
diagnoositud 9711 inimesel. Raportis esitatakse lühiülevaade HIV-nakkuse ja kaasuvate
infektsioonide epidemioloogilisest olukorrast Eestis aastatel 2000–2017. Koostamisel on kasutatud
Terviseameti ja Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmeid, aga ka Sotsiaalministeeriumi andmeid ning
erinevaid teadusartikleid ja rahvusvahelisi väljaandeid.

Väljaande koostanud Gerli Köösel Gerli.Koosel@nlib.ee
Keeleliselt toimetanud Gerli Eero

Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis
tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.
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