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ARENGUSEIRE KESKUS
Kitsing, Meelis (2018). Internet banking as a platform for e-government.
Uuring rõhutab erasektori digiplatvormide ja loomeprotsesside rolli e-riigi teenuste arendamises.
Spetsiifiliselt keskendub uuring internetipangandusele, mille kiire levik võimaldas e-riigil areneda ja
pakkuda uusi teenuseid. Esialgne internetipanganduse platvormide kasutamine lõi aluse avaliku ja
erasektori koostööle, mille vundamendile oli lihtsam luua uusi identifitseerimisvahendeid nagu ID-kaart
ja mobiil-ID. Uuring leiab, et internetipangandus oli e-riigi teenuste tekkimisel Eestis võtmetähtsusega.

Kitsing, Meelis (2018). The Janus-faced approach to governance: a mismatch between public
sector reforms and digital government in Estonia.
Uuring käsitleb riigireformi ja e-riigi initsiatiivide kokkusobivust, leides, et nende koostoime on olnud
tihtipeale juhuslik ja koordineerimine ebapiisav. Osaliselt on see tingitud erinevatest lähenemistest,
kus ühed osapooled on tehnoloogiakesksed ja teised keskenduvad institutsioonide
ümberkorraldusele. Barjäärid erinevate ametkondade ja erasektori koostöö vahel teevad koostoime
veelgi raskemaks. Paljud e-riigi arengud on saanud kasu alt-üles initsiatiividest, kuid riigireformi on
tehtud pigem ülalt-alla. Lõhe riigireformi ja e-riigi arengute vahel takistab avaliku sektori
ümberkorraldamist laiemalt ja valitsemise digiteerimist kitsamalt.

EESTI PANK
Eesti Pank (2018). Rahapoliitika ja majandus. 3/2018.
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.

JUSTIITSMINISTEERIUM
Aaben, Laura ; Salla, Jako ; Markina, Anna (2018). Tõsiste käitumisprobleemidega lastele
suunatud teenuste analüüs : uuringu aruanne / Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Uuring käsitleb tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja noortele suunatud teenuseid Eestis.
Keskendutakse süütegude tagajärgedega tegelevatele meetmetele, vaadeldes lapsi ja noori, kes

vajavad väljakujunenud probleemide leevendamist ja kahjude vähendamist. Eesmärgiks on saada
ülevaade tõsiste käitumisprobleemidega laste ja noorte sihtrühmast, nende teenustevajadusest ja
neile pakutavatest teenustest Eestis (haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- ja õiguskaitsesüsteemis). Uuringu
tulemusena valmivad praktikas rakendatavad ettepanekud, kuidas vastavaid teenuseid Eestis
poliitikavaldkondade üleselt tõhusamalt korraldada.

Kruusmaa, Kätlin-Chris (2018). Oportuniteedi
(Kriminaalpoliitika teemaleht; 2/2018).

kasutamine

korruptsioonikuritegudes.

Eesmärgiks on näidata, kui sageli lõpetatakse korruptsioonikuritegudes kriminaalmenetlus KrMS § 202
järgi avaliku menetlushuvi puudumise või vähese süü ehk oportuniteedi tõttu. Näidatakse, milliste
kuritegude puhul seda võimalust kasutatakse ning milliseid kohustusi on kahtlustatavatele või
süüdistatavatele määratud.

Solodov, Stanislav ; Tamm, Kaire (2018). Noorte kinnipeetavate
distsiplinaarkaristused vanglas. (Kriminaalpoliitika analüüs; 1/2018).

intsidendid

ja

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade 14–21aastaste vahistatud ja süüdimõistetud
kinnipeetavate poolt vanglas toime pandud registreeritud intsidentidest ja nende suhtes kohaldatud
distsiplinaarkaristustest. Lõpliku valimi moodustas 1356 intsidenti ja 500 juhtumit, kus kohaldati
distsiplinaarkaristust.

KESKKONNAMINISTEERIUM
Veemaa, Jaanus ; Mardiste, Peep ; Kiisel, Maie ; Aksen, Merli ; Trumm, Elsa ; Hõrak, Hans ;
Vahaste-Pruul, Sille ; Puolokainen, Tarmo ; Karlõševa, Aljona ; Pajupuu, Siiri ; Vipp, Martin
(2018). Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad : lõpparuanne / Tartu
Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE).
Uuringu ülesanne on analüüsida finantsgarantii nõude kehtestamise vajadust ettevõtetele, mis
vajavad majandustegevusteks keskkonnakaitseluba. Uuringu keskseteks ülesanneteks on selgitada
välja keskkonnakaitseliste finantsgarantiivahendite kasutamise olukord, vajadused ja võimalused;
selgitada valdkonnad ja tegevused, mille korral ettevõtetel peaksid olema finantsgarantiivahendid;
töötada välja ja kirjeldada keskkonnakaitse finantsgarantiivahendeid erinevatele keskkonnaohuga
ettevõtetele; töötada välja nende vahendite rahalise suuruse arvutamise metoodikad ning analüüsida
ja kirjeldada väljatöötatud vahendite majanduslikku mõju.

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Aruanne : riigi üldine energiatõhususkohustus aastatel 2021–2030 ning taastuvenergia
eesmärkide täitmine / Finantsakadeemia OÜ.
Käesolevas töös keskendutakse Eesti energiamajanduse energiasäästu ja taastuvenergia eesmärkide
täitmise hindamisele. Uuring loob alused edasiseks tegevuseks riigi rakendatud meetmete mõjude
hindamisel. Töös hinnatakse energiatõhususkohustuste süsteemi rakendamise otstarbekust ja mõju
ajavahemikus 2021‒2030. Samuti selgitab uuring välja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia
tootmise suurendamise edendamiseks vastu võetud või kavandatavate meetmete ning toetuskavade
mõju.

RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Rajiv, Sharanya (2018). Bridging the gap between India and the Baltics. (Policy Paper).
India ja Balti riikide vahelised diplomaatilised suhted on jäänud allapoole nende potentsiaali, kuid
viimasel kümnendil on hakanud see olukord muutuma. Balti riigid soovivad arendada oma sidemeid
Aasia riikidega ning India soovib oma Euroopa-poliitikat mitmekesistada, ulatudes väiksemate Kesk-,
Ida- ja Lõuna-Euroopa riikideni. Käesolevas töös uuritakse huvisid, mis juhivad Indo-Balti riikide
seotust, kuidas nende suhted on aastate jooksul arenenud ja mis võiks toimuda tulevikus. Mõlemad
pooled peaksid astuma strateegiliste küsimustega seoses lähemasse dialoogi ning süvendama
omavahelisi suhteid poliitilistel, kultuurilistel ja majanduslikel tasanditel.

Stoicescu, Kalev ; Marmei, Eerik (2018). Eesti välisteenistuse tugevdamine. (Analüüs).
Käesolevas uuringus käsitletakse välisteenistuse pikaajalist arendamist ja tugevdamist mitmekülgselt
ja kõikehõlmavalt, alustades Eesti välispoliitiliste huvide sõnastamisest ning lõpetades
välisteenistujate ametisse määramise ja motiveerimisega. Tervikpilt võimaldab adekvaatsemalt
hinnata Eesti välistegevuse ja välisteenistuse võimalusi ja vajadusi ning oma tegevusi plaanida – kas
tehakse õigeid asju sobivate materiaalsete ja inimressurssidega. Uuring on koostatud intervjuude
põhjal, mille autorid on läbi viinud Riigikogu kõikide fraktsioonide esindajatega, erinevate
ministeeriumide jt asutuste juhtkondadega, välisriikide (Soome, Leedu ja Taani) ametlike esindajatega
ning teiste spetsialistidega.

TARTU ÜLIKOOLI SOTSIAALTEADUSLIKE RAKENDUSUURINGUTE KESKUS
(RAKE)
Espenberg, Kerly ; Nõmmela, Kaidi ; Vahaste-Pruul, Sille (2018). Sisekaitseakadeemia
päästekorraldaja kutseõppe läbiviimise analüüs : lühikokkuvõte.
Päästekorraldajana tööle asumise eeldus on erialase väljaõppe läbimine Sisekaitseakadeemias.
Uuringu eesmärk on analüüsida päästekorraldaja kutseõppe läbiviimist ‒ õppe sisu ja korraldust.
Vaatluse all on õppeaastad 2013/2014 kuni 2016/2017.
Kiisel, Maie ; Kasemets, Meriliis ; Hõrak, Hans (2018). Sihtrühmade ootused metsanduse
arengukavale : lõpparuanne.
Metsanduse arengukava alusuuringu osaks on ka sihtrühmade arengukavale esitatavate ootuste
analüüs, et toetada arengukava algatamist ja koostamist. Analüüs aitab arengukava töörühmadel
saada ülevaate, millised probleemid on sihtrühmadele olulised ning ka huvirühmadel endil ootuste
mitmekesisusest ülevaadet saada, näiteks mõista, millised on ühised, millised eraldiseisvad
probleemid. Analüüs on struktureeritud nii, et kõigepealt püütakse mõtestada metsandusteemalise
debati avalikkuses tõusetumise tekkepõhjuseid ning seejärel kirjeldada probleemide lahendamise
võimalusi kohalikul ning riiklikul tasandil. Analüüsi teine pool keskendub metsaomanike rühmade
probleemidele.

TERVISE ARENGU INSTITUUT
Rüütel, Kristi (2018). HIV-testimine 2016–2017 : Eesti Haigekassa andmete analüüs.
Käesoleva analüüsi eesmärgiks oli hinnata HIV-testimist aastatel 2016–2017 ja võrrelda seda
aastatega 2012–2015. Andmed koguti Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasist. Vaadati kõiki
perioodi 01.01.2016 – 31.12.2017 raviarveid, mis sisaldasid HIV-testi ning analüüsiti neid patsiendi
soo, vanuse, elupiirkonna, raviarve esitanud arsti põhieriala ja põhidiagnoosi alusel.

Trummal, Aire (2018). VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused : õppeaasta 2017/2018.
VEPA Käitumisoskuste Mäng on koolis rakendatav sekkumisprogramm, mis loob klassis õppimist
soodustava keskkonna, arendab laste võimet oma reaktsioone ja käitumist kontrollida, edendab
positiivset sotsiaalset käitumist ja koostööd ning ennetab seeläbi õpilaste käitumisprobleemide teket
või süvenemist. VEPA-t on Eesti koolides rakendatud neli aastat. Raport võtab kokku 2017/2018.
õppeaasta tulemused.
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