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ARENGUSEIRE KESKUS
Arenguseire Keskus (2018). Riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumid.
Arenguseire Keskuse Eesti avaliku (e-)valitsemise projekti eesmärk on luua alternatiivsed avaliku
sektori valitsemise tulevikustsenaariumid aastani 2030, arvestades tehnoloogiliste arengute ja
institutsionaalsete muutujate võimalikke koosmõjusid. Analüüsi esimene osa annab läbitöötatud
kirjanduse põhjal ülevaate peamistest globaalsetest trendidest, mis mõjutavad avaliku sektori
valitsemist ja reforme, mõttemallide muutumisest, valitsemise digiteerimisest ja teiste riikide
kogemusest. Seejärel on koostatud ülevaade reformidest, arengutest ja tehnoloogia kasutamisest
Eesti avalikus sektoris. Kolmandaks on koostatud viis alternatiivset stsenaariumi (e-) valitsemise
arengute kohta aastani 2030.
Chung, Heejung (2018). Future of work and flexible working in Estonia : the case of employeefriendly flexibility.
Käesolevas aruandes uuritakse viise, kuidas on töötamine Eestis muutunud viimase kümne aasta
jooksul, keskendudes paindlikule tööle. Esmalt defineeritakse, mis on paindlik töö ning mille jaoks ja
kuidas seda kasutatakse. Seejärel käsitletakse paindliku töö positiivseid ja negatiivseid tulemusi.
Edasi analüüsitakse, kuidas paindliku töö suundumused on viimase kümne aasta jooksul muutununud
võrreldes ülejäänud Euroopaga. Neljandas osas vaadatakse paindliku tööd töötajate seisukohast.
Viies osa käsitleb paindlikku tööaega töö- ja eraelu tasakaalu seisukohast. Aruanne lõpeb
tulevikustsenaariumitega sellest, kuidas tulevikutöö muutub seoses paindliku tööga.
Lauren, Ave (2018). Rahvusvaheline mobiilsus ja töö : mitmekesistunud liikumismustrid uue
töö maailmas.
Rahvusvahelise mobiilsuse all mõistame töötajate riigipiirideülest lühiajalist geograafiliselt paindlikku
töötamist, mille korral inimesed pole seotud ühe või kahe tööturuga, vaid paljudega, seejuures
samaaegselt. Ülevaade atakse rahvusvahelise mobiilsuse taustast ja hetkeolukorrast, rahvusvaheliselt
mobiilsete töötajate tüpoloogiast, rahvusvahelisest mobiilsusest ja tööturust ning Eesti
tulevikuväljavaadetest seoses rahvusvahelise mobiilsusega.
Reidolf, Merli ; Michelson, Aleksandr ; Küttim, Merle ; Kallaste, Marianne ; Rozeik, Helena
(2018). Eesti ettevõtluse koosluste uuring.
Uuringu eesmärgiks on eelduste loomine Eesti ettevõtluse ökosüsteemi (ingise k. enterpreneurship
ecosystem, edaspidi EE) kontseptsiooni rakendamiseks Eestis ning Eesti EEsid kirjeldava aluspildi
kokku panemine, millest võiks lähtuda tootlikkust käsitlevate arenguperspektiivide koostamisel. Samuti
on eesmärgiks Eesti EE(de) 10–15 aasta arenguperspektiivide loomine, sh võimalike kitsaskohtade ja
riskid kaardistamine.
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BALTI UURINGUTE INSTITUUT
Käger, Maarja ; Vollmer, Maarja ; Harjo, Minna ; Peršjonok, Anastasia ; Gutman, Kerli ; Kaldur,
Kristjan ; Käsper, Kari ; Grossthal, Kelly ; Rajaveer, Liina ; Meiorg, Marianne (2017).
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas.
Uuring annab esmalt ülevaate sellest, kuidas Eesti koolides inimõigusi käsitletakse, millised on
õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna hoiakud inimõiguste suhtes ning kuidas inimõiguste alaste
teadmiste rakendamist toetatakse. Samuti antakse ülevaade sellest, kuidas avalduvad inimõigused ja
nende alusväärtused Eesti hariduspoliitilistes dokumentides ning kuidas need avalduvad uuringu
valimis olevates Eesti koolides ja nende koolide koolikultuuris. Uuringu tulemuste põhjal tehtud
järeldused on omakorda aluseks uuringuaruande lõpus väljatoodud soovitustele.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Jürimäe, Maria (2017). Lihtsustatud õppekava ja põhikooli riikliku õppekava võrdlev analüüs :
teiste riikide – Soome, Leedu ja Šotimaa kogemuse võrdlus.
Analüüsi eesmärk on leida võimalusi Põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) ja lihtsustatud õppekava
(LÕK) paremaks seostamiseks, et pakkuda kõikidele õppijatele võimalusi just nende eeldustele ja
arengutasemele vastavaks kaasavaks hariduseks. Selleks on võrreldud kehtivaid hariduse
alusdokumente ning intervjueeritud hariduslike erivajadustega laste kaasamise kogemust omavaid
õpetajaid Soomest, Šotimaalt ja Leedust.
Räis, Mari Liis ; Lang, Ailen ; Kallaste, Epp ; Kivi, Laura (2018). Õppekeel Eesti kõrghariduses :
uuringu lõppraport / Eesti Rakendusuurinute Keskus Centar.
Uuringu eesmärgiks oli saada Eesti avalik-õiguslike ülikoolide õppeprotektorite ning õppekavade
juhtide perspektiivist ülevaade õppekeelte tegelikust olukorrast ülikoolides. Intervjuud tehti kõikide
avalik-õiguslike ülikoolide prorektoritega ja Ida-Virumaa kolledžite õppejuhtidega. Lisaks valiti välja 22
õppekava ja intervjueeriti nende õppekavade juhte. Intervjuude käigus kaardistati, kuidas eri keeli
õppeprotsessis kasutatakse, millised on sellega seotud kitsaskohad ning kuidas tulevikus paremini
reguleerida eesti ja inglise keele kasutamise vahekorda.
Valk, Aune ; Selliov, Rena (2018). Lühianalüüs alusharidusest: osalus, kasulikkus, keelsus.
Statistilises analüüsis tuuakse välja laste osalemine alushariduses, sealjuures on toodud välja võrdlus
teiste OECD riikidega. Teises osas esitatakse andmed lasteaia õppekeelest ja hilisema õppekeele
valikust koolist. Töö kolmandas osas antakse ülevaade lasteaias töötavates õpetajatest: nende arvust,
kvalifikatsioonist, koormusest, palgast ning õpetajaameti atraktiivsusest. Neljandas osas kirjutatakse
alushariduse mõjust laste arengule ning viimases osas käsitletakse varast eestikeelset/kakskeelset
õpet ja selle toetust.

JUSTIITSMINISTEERIUM
Ahven,Andri ; Roots, Ave ; Sööt, Mari-Liis (2018). Retsidiivsus Eestis 2017. (Kriminaalpoliitika
uuringud nr 27).
Retsidiivsus ehk korduvkuritegevus on õiguskaitsesüsteemi töö analüüsimisel ja hindamisel üks
sagedamini tähelepanu pälvivaid probleeme. Uuringus oli vaatluse all on nende isikute retsidiivsus,
kelle suhtes 2011.–2016. aastal 1) kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati; 2) keda karistati rahalise
karistusega; 3) kes suunati kriminaalhooldusele või 4) kes vabanesid vanglast. Vaadeldi retsidiivsust
kohtuotsuse järgi, vanglast vabanenud süüdimõistetute retsidiivsusega seotud sotsiaal-demograafilisi
näitajaid, vanglast vabanenute sattumist kinnipidamisasutusse jm.
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RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Sir Harper, Christopher ; Lawrence, Tony ; Sakkov, Sven (2018). Air defence of the Baltic States
: May 2018.
Uuringus käsitletakse Balti riikide õhuvägede kaitsevõimekust. Kirjeldatakse Venemapoolseid ohtusid
ning olemasolevat ja kavandatud õhuruumi julgeoleku tagamist. Lisaks tuvastatakse puudujääke ning
tehakse ettepanekuid nende kõrvaldamiseks.
Rácz, András ; Raik, Kristi (2018). EU-Russia relations in the New Putin era : not much light at
the end of the tunnel : June 2018.
Analüüsitud on Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete lühiajalisi ja pikemaajalisi perspektiive.
Uuring on struktureeritud kolme peamise argumendiga. Esiteks on ELi ja Venemaa seisukohad
rahvusvahelise ja Euroopa julgeoleku küsimustes suuresti vastuolus. Teiseks ilmnevad need
erimeelsused Ukraina konfliktis, kus nii EL kui Venemaa on seotud Minski kokkuleppele, kuid järgivad
selles oma tõlgendusi. Kolmandaks jäävad majandussidemed ELi ja Venemaa vahel lähitulevikus küll
märkimisväärseks, ent see ei ole siiski vahend suhete parandamiseks.

SOTSIAALMINISTEERIUM
Habicht, Triin ; Reinap, Marge ; Kasekamp, Kaija ; Sikkut, Riina ; Aaben, Laura ; Van Ginneken,
Ewout (2018). Estonia : Health system review. (Health Systems in Trasistion, vol. 20, no. 1).
Eesti tervisesüsteemi analüüs käsitleb hiljutisi arenguid tervisesüsteemi korralduses, juhtimises ja
rahastamises, tervishoiuteenuste osutamises, tervisesüsteemi reformides ja toimivuses.
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