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BALTI UURINGUTE INSTITUUT
Harjo, Minna ; Tatar, Merit ; Draganov, Dragomir ; Jeliazkova, Maria (2018). A review of
good youth employment practices in 19 EU countries. (EXCEPT Working Paper no. 17,
March 2018).
Projekti ECXEPT eesmärk oli mitmekülgselt kirjeldada, kuidas noorte tööturu tundlikkus
mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas. Valminud uuringuaruannete põhjal on
koostatud võrdlev aruanne ja parimate praktikate ülevaade, mis annab läbilõike 19 Euroopa
Liidu riigi tööturu olukorrast, noorte kaasatusest ja nendes riikides rakendatavatest
tööturumeetmetest.
Kaldur, Kristjan ; Pertšjonok, Anastasia ; Kivistik, Kats (2018). Integratsiooni
Sihtasutuse sotsiaalkampaania „Karjäär Eestis“ ja audiovisuaalprogrammi „Meie
Eestid“ tulemuslikkuse hindamine : uuringuaruanne.
Integratsiooni Sihtasutus (INSA) teostas 2017. aastal kaks Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud
projekti (sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalmeediaprogramm „Meie Eestid“),
mõlema laiemaks eesmärgiks oli lõimumise ja ühiskondliku sidususe edendamine Eestis.
Uuringuaruanne toob välja nende kahe projekti hindamise ja tagasiside kogumise tulemused.
Esmalt kirjeldatakse uuringu läbiviimise metoodikat, seejärel analüüsitakse mõlemat projekti
eraldiseisvalt ning aruanne lõpeb kokkuvõtva peatükiga, kus on välja toodud soovitused
sarnaste projektide läbiviimiseks tulevikus.

EESTI PANK
Cuestas, Juan Carlos ; Mourelle, Estefania ; Regis, Paulo José (2018). Real exchange
rate misalignments in CEECs: have they hindered growth? (Working Paper Series ;
5/2018).
Uuring käsitleb reaalse vahetuskursi kõrvalekallete ja majandusaktiivsuse vahelist seost
üheksas Kesk- ja Ida-Euroopa riigis: Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias,
Sloveenias, Tšehhis ja Ungaris. Reaalsete vahetuskursside dünaamikast on saanud
Euroopa Liidus üks peamisi makromajanduslikke murekohti. Käesolev uurimus on oluline,
kuna uuritakse seost majandusaktiivsuse ja reaalse vahetuskursi kõrvalekallete vahel ELi
uuemates liikmesriikides, kes on euro kasutusele võtnud või püüdlevad selle poole.

Eesti Pank (2018). Rahapoliitika ja majandus. 2/2018.
„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, inflatsioonist ja paljust muust.
Kukk, Merike ; Paulus, Alari ; Staehr, Karsten (2018). Income underreporting by the
self-employed in Europe: a cross-country comparative study. (Working Paper Series ;
4/2018).
Christopher Pissarides ja Guglielmo Weber (P&W, 1989) töötasid välja kaudse meetodi,
kuidas mõõta sissetulekute alaraporteerimist tarbimiskulutuste abil. Nende lähenemine
tugineb eeldusele, et leibkondadel puudub otsene mõjuv põhjus statistilistes uuringutes oma
tegelikke tarbimiskulutusi varjata, samal ajal kui sissetulekuandmed võivad olla moonutatud.
Uurimistöös hinnatakse sissetulekute alaraporteerimist inimeste seas, kes on ise enda
tööandjad, rakendades P&W meetodit Euroopa Liidu leibkondade eelarveuuringutest (EUHBS) kogutud andmetele. Töös kasutatakse Eurostati väljastatud andmeid, mis on saadud
2010. või sellele lähimal aastal.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Savisto, Triin (2018). Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad.
Ülevaatesse on koondatud Eesti täiskasvanuharidust iseloomustavad põhilised statistilised
näitajad 2017. aasta ja 2017./2018. õppeaasta kohta. Töö esimeses osas on välja toodud
Eesti elanikkonna haridustaset puudutavad statistilised näitajad vanuserühmade, soo ja
maakondade lõikes. Teine osa keskendub elukestva õppega seotud näitajatele (Eesti
võrdluses teiste ELi liikmesriikidega; Eesti andmed piirkonna, kvartalite, soo, vanusegrupi ja
rahvuse lõikes). Kolmandas osas on ära toodud mõned andmed täiskasvanud õppijatest ja
nende osakaalust üld-, kutse- ja kõrghariduses.
Serbak, Kadi (2018). Mis mõjutab keskhariduseni jõudmist Eestis? Analüüs EHISe
andmetel.
Kui Euroopa Liidus keskmiselt on nooremate vanusegruppide esindajate seas vähemalt
keskharidusega inimeste osakaal kõrgem kui vanemate vanusegruppide esindajate seas, siis
Eestis on pilt vastupidine ‒ nooremate vanuserühmade hulgas kasvab keskhariduseta
inimeste osakaal. Analüüsis näidatakse teema olulisust ning tuuakse välja tunnused, mis on
omased nii nendele õpilastele, kes ei jätka pärast põhihariduse omandamist õpinguid kui ka
nendele, kes seda teevad, kuid ei jõua keskhariduse omandamiseni. Näidatakse ka, mida
olukorra parendamiseks juba tehakse ning kirjeldatakse, mida võiks veel teha.

JUSTIITSMINISTEERIUM
Justiitsministeerium (2018). Aruanne jälitusstatistikast 2017. aastal. (Kriminaalpoliitika
analüüs; 1/2018).
Käesoleva aasta esimeses „Kriminaalpoliitika analüüsi“ väljaandes avalikustatakse
jälituslube, -toiminguid ning -toimikuid puudutav statistika vastavalt kriminaalmenetluse

seadustiku § 26¹⁵ lõikele 3. Väljaanne koosneb kolmest osast: jälitustoimikute avamine,
jälituslubade andmine ja jälitustoimingust teavitamine.

RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Kuusik, Piret (2018). Winners or losers? The Baltic States in the EU’s Multiannual
Financial Framework negotiations. June 2018.
Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku (Multiannual Financial Framework, MFF)
läbirääkimised aastateks 2021‒2027 on veel varajases staadiumis. Praegune Euroopa
Komisjoni ettepanek on vähendada ühtekuuluvusfondi ning eraldada täiendavaid vahendeid
uute prioriteetide ja valdkondade rahastamiseks. Tõenäoliselt väheneb Balti riikide
rahastamine traditsiooniliste kanalite kaudu nagu näiteks piirkondlikud fondid. Käesolev
analüüs väidab, et see annab kolmele Balti riigile hea võimaluse mõelda oma rollile Euroopa
Liidus ning sellele, millist liitu sooviksid nad tulevikus näha.

TERVISE ARENGU INSTITUUT
Lõhmus, Liilia ; Lemsalu, Liis ; Rüütel, Kristi ; Vals, Kaire (2018). Eesti täiskasvanud
elanikkonna seksuaalkäitumine : uuringuraport 2017.
Uuring annab ülevaate Eesti elanike seksuaalkäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest,
HIVi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonidega seotud terviseteenuste kasutamisest ning
HIVi levikuteedega seotud teadmiste tasemest. Uuring viidi läbi 18–79-aastaste elanike
hulgas 2017. aastal.
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