2018: 5

http:\\goo.gl\Bjel1B

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Haaristo, Hanna-Stella ; Kirss, Laura (2018). Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs:
olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise
ennetusmeetmena / Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Statistika järgi on õppetöö katkestajate osakaal Eestis kõrgeim kutsehariduses, kus igal aastal
katkestab õpingud ligi 5000 õpilast, mis on keskmiselt 20% kõigist kutsehariduse õppuritest. Õppijate
toetamiseks ning õpingute katkestamise vähendamiseks sätestati Eestis 2013. aastal
kutseõppeasutuse seaduses kooli ühe kohustusena õpilastele tugiteenuste, sealhulgas
karjääriteenuse, õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoogilise ning psühholoogilise teenuse kättesaadavuse
tagamine. Analüüsi eesmärk on koostada ülevaade tugiteenuste pakkumisest Eesti
kutseõppeasutustes ning hinnata tugiteenuste rakendamise tulemuslikkust õppeprotsessis, sh
õpingute katkestamist vähendavate meetmetena.

JUSTIITSMINISTEERIUM
Kruusmaa, Kätlin-Chris (2017). Parlamendiliikmete immuniteedi põhimõtte rakendamine
kriminaalmenetluses. (Kriminaalpoliitika analüüs; 4/2017).
Uurimuse eesmärgiks on analüüsida põhiseaduse §-st 76 tulenevat saadikupuutumatuse põhimõtet;
püütakse anda vastus küsimusele, kuidas see regulatsioon mõjutab/takistab korruptsiooni- ja teiste
latentsete kuritegude uurimist. Autor analüüsis kehtivat regulatsiooni, intervjueeris immuniteedi
äravõtmise menetlusega seotud prokuröre ning vaatles teiste riikide sarnaseid regulatsioone.

MAAELUMINISTEERIUM
Hansa, Albert ; Ahermaa, Evelin ; Vanamölder, Aet ; Nittim, Katrin ; Viileberg, Maris (2017).
Eesti toidusektori ekspordivõimekus : jätku-uuring 2017 / Eesti Konjunktuuriinstituut.
Uuringu eesmärgiks on analüüsida Eesti toidusektori ekspordivõimekust piima-, liha- ja kalasektoris.
Antakse ülevaade olukorrast maailmas, sh Euroopa Liidus. Eesti piima-, liha- ja kalasektori
väliskaubandust analüüsitakse nii koguselises kui väärtuselises aspektis ning eraldi ka tootegruppide
lõikes. Vaatluse all on ka ekspordi sihtriigid, et selgitada, kuivõrd on muutunud eksporditurud.
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Teadlikkus Eesti maaelu arengukavast ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist : elanikkonna
küsitlusuuring (2018) / Turu-uuringute AS.
Küsitlusuuring annab ülevaate maaelu, põllumajanduse, maaettevõtluse ning kutselise kalanduse
mainest. Selgus ka teadlikkus valdkonna eurotoetustest üldiselt ning eraldi maaelu arengukava,
LEADER toetuste ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi tuntus. Välja on toodud ka elanike
hinnangud toetuste kasulikkusele. Küsitlusuuringu valimisse kuulus 1031 15–75-aastast Eesti
elanikku.

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite
eelhindamise uuendamine : lõpparuanne : jaanuar 2018 (2018) / Ernst & Young Baltic AS.
Analüüsi eesmärgiks on uuendada perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest
kavandatavate rahastamisvahendite ehk finantsinstrumentide eelhindamist. Eelhindamise eesmärgiks
on kapitali kättesaadavuse parandamise meetme raames rakendatavate laenude ja käenduste sihtturu
analüüs turutõrgete kaardistamiseks ja investeerimisstrateegia soovituste väljatöötamiseks.
Eelhindamise läbiviimisel tugineti turutõrgete kaardistusele (küsitluse alusel), asjakohastele
uuringutele ja analüüsidele, teiste riikide praktikatele ja huvirühmade (nõudluse ja pakkumise
esindajate) intervjuude tulemustele. Toimus ka töötuba huvirühmade esindajatega võimalike
investeerimisstrateegiate arutamiseks. Eelhindamise tulemused on esitatud uurimisküsimusi
käsitlevate peatükkide kaupa.

RAHANDUSMINISTEERIUM
Rahandusministeerium (2018). Tubakatoodete ja kütuse aktsiisitõusude mõjuanalüüs 2015.
aasta juunis vastu võetud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusemuudatuste
alusel.
Analüüsis hinnatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmisel põhineva tubakaja kütuseaktsiisimäärade suurendamise mõju. Kirjeldatakse tubakatoodete ja kütuse tarbimise trende,
muutusi ettevõtluskeskkonnas ning hinnatakse aktsiisilaekumisi võrreldes ootustega. Samuti
võrreldakse Eesti aktsiisimäärasid naaberriikide aktsiisimääradega ja kirjeldatakse hinnaerinevustest
tuleneva piirikaubanduse arenguid ning salaturu dünaamikat. Tubakatoodete puhul uuritakse lisaks,
kuidas on aktsiisitõusud mõjutanud rahvatervist ja tervisekäitumist. Kirjeldatakse ka võimalikke
tulevasi riske eesmärkide saavutamisel.

RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Tuohy, Emmet ; Jermalavičius, Tomas ; Bulakh, Anna ; Theisen, Nolan ; Vainio, Julia ; Petkus,
Artūras ; Bahşi, Hayretdin ; Tsarik, Yuri (2018). The geopolitics of power grids : political and
security aspects of Baltic electricity synchronization : March 2018.
Uuringus analüüsitakse Balti riikide elektrisüsteemide Venemaast lähtuvate ohtude olemust ning
võrreldakse Mandri-Euroopa ja Põhjamaade sünkroniseeritud elektrisüsteemide resistentsust
nimetatud ohtude suhtes. Võrdluse aluseks on võetud Baltikumi ühinemine ühega nimetatud
elektrisüsteemidest ning Venemaa-poolne püsiv destabiliseeriv surve Baltikumi ja selle naabrite
suhtes. Uuringus kiidetakse heaks kontinentaalse sünkroniseeritud elektrisüsteemiga ühinemine, mis
praeguseks hetkeks on juba lepingute vormistamise faasis, kuna see annab parema poliitilise ning
majandusliku kindluse.

ÜHISKONNAUURINGUD

http:\\goo.gl\Bjel1B

Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse väljaanne

3

SOTSIAALMINISTEERIUM
Elanike alkoholitarbimine ja piiriülene alkoholi ostmine : küsitlusuuring märtsis 2018 (2018) /
Turu-uuringute AS.
Küsitlusuuringu eesmärgiks oli hinnata muutusi Eesti elanike alkoholitarbimises ja valmidust osta
odavamat alkoholi naaberriikidest. Küsitluse teemadeks olid alkoholitarbimise sagedus, muutused
vastaja ja tema täiskasvanud leibkonnaliikmete alkoholitarbimises ning alkoholi ostmine
naaberriikidest. Valimisse kuulus 1005 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku.

Pohla, Triin ; Kivistik, Kats ; Kaldur, Kristjan ; Vollmer, Maarja (2017). Tööturuteenuste
osutamise analüüs: kvantitatiivne analüüs Ida-Virumaa ja Harjumaa näitel peamise
suhtluskeele lõikes ning rahvusvaheline praktika vähemusrahvustele tööturuteenuste
osutamisel / Balti Uuringute Instituut.
Uuringuaruandes analüüsitakse tööturuteenuste osutamise praktikaid Eestis, keskendudes
Töötukassas registreeritud töötutele pakutavatele teenustele. Fookuses on eelkõige mitte-eestlastest
töötud ning referentsgrupina eestlastest töötud. Analüüsi eesmärgiks on kaardistada Töötukassa
sihtrühmale tööturuteenuste osutamise praktika, sh ülevaate saamine töötuna arvelevõetud mitteeestlaste sihtrühmast, neile tööturuteenuste osutamisest ja nende rakendumisest võrdluses põhilise
suhtluskeelena eesti keelt kõnelevate registreeritud töötutega.
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