MAJANDUSTEADUSKOND
TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE AASTAARUANNE 2015
1. Teaduskonna/asutuse (edaspidi struktuurüksus) struktuur (seisuga 31. detsember)
MAJANDUSTEADUSKOND
SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION OF TUT
Dekaan: Professor Üllas Ehrlich
+372 620 3945
ullas.ehrlich@ttu.ee
Teadusprodekaan: Professor Urve Venesaar
+372 620 3951
urve.venesaar@ttu.ee
Majandusarvestuse instituut
Department of Accounting
Direktor: Professor Jaan Alver, jaan.alver@ttu.ee, +372 620 4002
Finantsarvestuse õppetool/Chair of Financial Accounting
Professor Lehte Alver, lehte.alver@ttu.ee, +372 620 4002
Juhtimisarvestuse õppetool/Chair of Management Accounting
Professor Jaan Alver, jaan.alver@ttu.ee, +372 620 4002
Rahanduse ja majandusteooria instituut
Department of Finance and Economics
Direktor: Professor Kadri Männasoo, kadri.mannasoo@ttu.ee, +372 620 4051
Majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetool/Chair of Business Mathematics,
Statistics and Econometrics
Professor Kadri Männasoo, kadri.mannasoo@ttu.ee, +372 620 4051
Majandusteooria õppetool/Chair of Economic Theory
Professor Kaie Kerem, kaie.kerem@ttu.ee, +372 620 4054
Rahanduse ja panganduse õppetool/Chair of Finance and Banking
Professor Enn Listra, enn.listra@ttu.ee, +372 620 4056
Tootlikkuse ja konkurentsivõime keskus/Centre for Industrial Perfomance and Competitiveness
Professor Enn Listra, enn.listra@ttu.ee, +372 620 4056
Rahvusvaheliste suhete instituut
Department of International Relations
Direktor: Professor Peeter Müürsepp, peeter.muursepp@ttu.ee, +372 620 4116
Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskus/Centre of Asia_Pacific Studies
Professor Peeter Müürsepp, peeter.muursepp@ttu.ee, +372 620 4116
Euroopa uuringute õppetool/Chair of European Studies
Dotsent Antonius Johannes Hubertus Notermans, antonius.notermans@ttu.ee,
+372 620 4119
Kommunikatsiooni ja kultuuri õppetool/Chair of Communication and Culture
Professor Peeter Müürsepp, peeter.muursepp@ttu.ee, +372 620 4116
Majandussotsioloogia õppetool/Chair of Economic Sociology
Professor Katrin Paadam, katrin.paadam@ttu.ee, +372 620 4106
Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool/Chair of International Relations and Political
Science
Dotsent Holger Mölder, holger.molder@ttu.ee, +372 6204122
Ärikorralduse instituut
Department of Business Administration
Direktori kt: lektor Toomas Piliste, toomas.piliste@ttu.ee, +372 620 3948
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Ettevõtluse õppetool/Chair of Enerpreneurship
Vanemteadur Ene Kolbre, ene.kolbre@ttu.ee, +372 620 3952
Keskkonnaökonoomika õppetool/Chair of Environmental Economics
Dotsent Sirje-Ilona Pädam, sirje-ilona.padam@ttu.ee, +372 620 4025
(Professor Üllas Ehrich, ullas.ehrlich@ttu.ee, tööleping on peatatud)
Organisatsiooni ja juhtimise õppetool/Chair of Organisation and Management
Dotsent Mike Franz Wahl, mike.wahl@ttu.ee, +372 620 3957
Tootmis- ja teeninduskorralduse õppetool/Chair of Operations Management
Dotsent Aleksandr Miina, aleksandr.miina@ttu.ee, +372 620 3970
Turunduse õppetool/Chair of Marketing
Professor Anu Leppiman, anu.leppiman@ttu.ee, +372 620 3975
Töökeskkonna- ja ohutuse õppetool/Chair of Labour Environment and Safety
Professor Piia Tint, piia.tint@ttu.ee, +372 620 3960
Ettevõtluskeskus/Centre for Entrepreneurship
Professor Urve Venesaar, urve.venesaar@ttu.ee, +372 620 3951
Äriuuringute ja –arenduskeskus/Centre for Business Research and Development
Professor Urve Venesaar, urve.venesaar@ttu.ee, +372 620 3951
Ergonoomialabor/Laboratory of Ergonomics
Professor Piia Tint, piia.tint@ttu.ee, +372 620 3960

2. Teadus- ja arendustegevuse (edaspidi T&A) iseloomustus
2.1 Struktuuriüksusesse kuuluvad uurimisrühmad
1. Majandusarvestuse areng ja tulevikusuundumused
Development and Future Transformations of Accounting
Jaan Alver, professor, majandusarvestuse instituudi direktor, professor, juhtimisarvestuse
õppetooli juhataja
Lehte Alver, professor, finantsarvestuse õppetooli juhataja
Natalja Gurvitš, dotsent, finantsarvestuse õppetool
Tarmo Kadak, dotsent, juhtimisarvestuse õppetool
Xiaosong Zheng, dotsent, doktorant, juhtimisarvestuse õppetool
Emilia Startseva, doktorant, majandusarvestuse instituut
Paavo Siimann, doktorant, juhtimisarvestuse õppetool


teadustöö lühikirjeldus

Teadustöö toimus peamiselt kolmes suunas. Esiteks, sotsiaalne ettevõtlus ja vastutustundliku
ettevõtluse aruandlus Eestis. Selle teema raames kaardistati sotsiaalse ettevõtluse olukorda Eestis
ja uuriti ettevõtete huvitatust sotsiaalsest ettevõtlusest. Teiseks, raamatupidamine Eestis aastail
1900–1940. Selle teema raames uuriti eestikeelse majandusterminoloogia arengut aastail 1900–
1940. Kolmandaks, ettevõtte majandustegevuse sidusanalüüs. Selle teema raames uuriti
efektiivsusmaatriksi kasutusvõimalusi tööjõurentaabluse analüüsimiseks Eesti tarkvarasektoris.
Research continued in three directions. First, Social Entrepreneurship and Corporate Social
Responsibility Reporting in Estonia. Within this topic, the current state of social entrepreneurship
was mapped and concern of enterprises for social entrepreneurship was studied. Second,
accounting in Estonia in 1900–1940. Within this topic, the development of the Estonian business
terminology in 1900–1940 was researched. Third, Corporate System Integrated Analysis. Within
this topic, the possibilities of using an efficiency matrix for analysing profitability of workforce in
the Estonian software sector was researched.


olulisemad teadustulemused
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Sotsiaalse ettevõtluse ja vastutustundliku ettevõtluse aruandluse alase uurimistöö käigus on
koostatud ülevaade sotsiaalse ettevõtluse hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest. On koostatud
ülevaade eestikeelse raamatupidamisterminoloogia arengust aastail 1900–1940. On loodud
maatriksmudel tööjõurentaabluse analüüsimiseks Eesti tarkvarasektori ettevõtetes.
In the course of the research, an overview of the current state and future perspectives of social
entrepreneurship and corporate social responsibility is prepared. An overview of development of
Estonian accounting terminology in 1900–1940 is prepared. The matrix model for analysing
profitability of workforce in the Estonian software sector is created.
- koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest);
Rapid Venture Accounting GmbH, koostöö Eesti Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire
(TIPS) programmi raames teemal: Eesti teadus- ja arendusasutuste kuluarvestuse ning
majandamismudelite tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise mudelid
MTÜ IKT Demokeskus, koostöö IKT-sektori ettevõtete eksporditurgude ja
majandusnäitajate analüüsis 2009–2013
Praha Majandusülikool – teaduskoostöö ja artikli kirjutmine, külalislektorid.
Läti Ülikool ja Vilniuse Ülikool – doktoritööde vastastikune retsenseerimne ja
kaitsmisnõukogudes osalemine.


olulisemad artiklid

Alver, J., Alver, L. and Piksarv, E. (ilmumas). Majandusalaseid oskussõnu kahe maailmasõja
vahelt. Emakeele Seltsi aastaraamat, 61. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. ISSN
0206-3735
Strouhal, J., Gurvitš, N., Nikitina-Kalamäe, M. and Startseva, E. (2015). Finding the Link between
CSR Reporting and Corporate Financial Performance: Evidence on Czech and Estonian
Listed Companies. Central European Business Review, 4 (3), 48−59. ISSN 1805-4862
Gurvitš, N., Nikitina-Kalamäe, M. and Sidorova, I. (2015). Social Enterprise in Estonia: Present
Situation and the Perspectives of Future Development, Survey of Estonian Opinion.
Original Research Article. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 213, 497−502.
ISSN 1877-0428
2. Rahandus ja majandusanalüüs: Tulemuslikkus, konkurentsivõime ja poliitika
Finance and Economic Analysis: Performance, Competitiveness and Policy
Kadri Männasoo, professor, rahanduse ja majandusteooria instituudi direktor
Aaro Hazak, professor, majandusteooria õppetool;
Karsten Staehr, professor, majandusteooria õppetool;
Laivi Laidroo, dotsent, rahanduse ja panganduse õppetool;
Kaire Põder, vanemteadur, majandusteooria õppetool;
Tõnn Talpsepp, vanemteadur, rahanduse ja panganduse õppetool;

Hanno Kase, doktorant, rahanduse ja panganduse õppetool;
Natalia Levenko, doktorant, rahanduse ja panganduse õppetool;
Raul Ruubel, doktorant, majandusteooria õppetool;
Maksim Samburov, doktorant, rahanduse ja panganduse õppetool
Pavlo Illašenko, doktorant, rahanduse ja panganduse õppetool;
Nicolas Reigl, doktorant, rahanduse ja panganduse õppetool;


teadustöö lühikirjeldus
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Rahanduse ja majandusanalüüsi uurimisrühm keskendub empiirilisele ning poliitika suunitlusega
teadustegevusele. Uurimused on interdistsiplinaarsed ning käsitlevad kaasaegse majanduse
erinevate sektorite vahelisi majandusseoseid ja –mõjusid. Rõhuasetus on konvergentsi ja
jätkusuutliku majanduskasvu eeldustel ning sellel kuidas poliitilised valikud toetavad inimkapitali
ja tehnoloogia optimaalset rakendamist, majandus- ja finantsstabiilsust ning sotsiaalmajanduslikku
sidusust. Uurimismetoodika põhineb kaasaegsetel empiirilise analüüsi kvantitatiivsetel meetoditel,
mida rakendatakse teemadel millel on märkimisväärne tähendusruum Eesti majanduse kiirele
kohandumisele maailmamajanduse konkurentsisurvega.
The Finance and Economic Analysis research group is conducting empirical and policy-oriented
academic research. The research is cross-disciplinary focusing on inter-sectoral linkages in modern
economy. The emphasis is on economic change and restructuring, and how policies can devise
means to attain high and sustainable growth, efficient use of human capital and technology,
economic and financial stability, and social cohesion. The emphasis is on rigorous empirical
analysis and topics of particular importance for the rapidly transforming Estonian economy.


olulisemad teadustulemused

Gabrisch ja Staehr käsitlesid Euro Plus reformpaketti, mille eesmärgiks on tõsta Euroopa
konkurentsivõimet globaalses majanduskeskkonnas ning pidurdada tööjõukulude kasvu, mis on
toonud kaasa Euroopa fiskaaltasakaalu nõrgenemise. Uurimus toob välja kapitalivoogude mõju
tööjõukuludele, kusjuures konkurentsivõimel mõju kapitalivoogudele ei tuvastatud. Antud
tulemus seab küsimuse alla Euro Plus reformide tõhususe.
Männasoo ja Maripuu tõendasid Eesti äriregistri 1996-2010 andmetel majandustsükli ja
krediidipiirangute olulist mõju ettevõtete investeerimis- ja finantseerimisotsustele ning
finantssuutlikkusele. Juurdepääs finantseerimisele kriisi eelsel või kriisiperioodil tõstis ettevõtte
vastupanuvõimet majandussurutisele. Kui stabiilses majanduskeskkonnas pikaajalised, tootlikud
investeeringud tõstavad ettevõtte finantstugevust, siis kriisieelselt need vastupidiselt suurendavad
ettevõtte finantsraskustesse sattumise tõenäosust.
Laidroo ja Sokolova leidsid, et vastavuses uue institutsionaalse teooriaga ületasid pankade
2013. aasta sotsiaalse vastutuse teabeavalduste skoorid oluliselt 2005. aastat. Kuigi pangad
vähendasid globaalse finantskriisi järgselt legitiimsustühimikku, oli endiselt arenguruumi
keskkonna, jätkusuutliku arengu ning sotsiaalse vastutuse alal (eriti Põhja-Ameerika pankades).
Gabrisch and Staehr discuss the Euro Plus Pact, a recent EU governance reform, which
aims to lower wage costs and improve competitiveness to avoid accumulation of financial
imbalances. The research shows that capital flows have affected wage costs, while there is no
effect from competitiveness to capital flows. These findings place the effectiveness of the reform
in doubt.
Männasoo and Maripuu show based on Estonian business registry data 1996-2010 that
cyclicality and credit constraints affect firm performance and sustainability. Companies having
access to credit at the onset or during the downturn are at significant advantage. The productivityenhancing capital investments improve firm performance conditioned on a positive economic
outlook, but they elevate the risks at the onset of the downturn.
Laidroo and Sokolova prove that in accordance with neo-institutional theory the banks’
CSR (Corporate Social Responsibility) disclosures in 2013 exceeded significantly that in 2005.
Although banks had addressed the legitimacy gap of the post 2008 crisis, significant room for
improvements remained in the context of sustainability and environmental policies and
introduction of CSR initiatives (especially for Northern American banks).


koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest);

Sheffield Ülikool (Ühendkuningriik), Free University of Berlin, Jena Friedrich Schilleri Ülikool
(Saksamaa) ja Wroclawi Majandusülikool (Poola) - teaduskoostöö (kaasautorluses artiklid),
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külalisõppejõudude kutsumine (paneelandmete ökonomeetria ja aegridade ökonomeetria kursused
doktorandidele), doktoritööde kaitsmiskomisjonidesse liikmete ja doktoritööde välisretsensenide
kaasamine ja muu akadeemiline koostöö (konverentside organiseerimine, konsultatsioonid
doktorandidele jm).


olulisemad artiklid

Gabrisch, H. and Staehr, K. (2015). The Euro Plus Pact. Competitiveness and External Capital
Flows in the EU Countries. Journal of Common Market Studies, 53 (3), 558−576.
Laidroo, L. and Sokolova, M. (2015). International banks’ CSR Disclosures after the 2008 Crisis.
Baltic Journal of Management, 10 (3), 270−294.
Männasoo, K. and Maripuu, P. (2015). Company Performance, Investment Decision, and Cyclical
Sensitivity: A Dynamic Estimation on Company Microdata. Eastern European Economics,
53, 1−14.
3. Kultuuriliste, majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste iseärasuste mõju regionaalsetele
arenguprotsessidele kaasaegses üleilmastuvas maailmas.
The Impact of Regional, Cultural, Economic, Social and Political Processes in the
Globalizing World
Peeter Müürsepp, teadusfilosoofia ja –metodoloogia professor, kommunikatsiooni ja kultuuri
õppetooli juhataja, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse juhataja, instituudi
direktor, teaduskonna rahvusvahelise õppe prodekaan
Natalja Nekrassova, dotsent, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetool
Holger Mölder, dotsent, õppetooli hoidja, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool
Abel Polese, vanemteadur, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetool
Liga Rudzite, nooremteadur, doktorant Marie Curie projekti raames
Olena Levenets, nooremteadur, doktorant Marie Curie projekti raames
Ton Notermans, dotsent, õppetooli hoidja, Euroopa uuringute õppetool
Vlad Alex Vernygora, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse projektijuht


teadustöö lühikirjeldus

Keskne temaatika on üleilmsete sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste muutuste uurimine erinevate
regionaalsete fookuste käsitlemise alusel. Viimasteks on Euroopa Liit, Kaspia ääris, Aasia-Vaikse
ookeani piirkond ja Lähis-Ida, julgeoleku-uuringute osas ka Venemaa ja Ukraina. Uurimistöö on
olnud toetatud rahvusvaheliste projektide poolt, sh Marie Curie meetme raames toimuv Kaspia
äärise uurimine ja NATO poolt rahastatav alliansi retseptsiooni monitooring ja selle tulemuste
analüüs Aasia-Vaikse ookeani regioonis. Euroopa uuringute alal osaleti jätkusuutliku finantsbaasi
tagamise (finatsialiseerimise) poliitilisi tingimusi käsitlevas projektis. NATO projekti raames on
saanud trükivalmis kolmkümmend artiklit sisaldav kogumik, mis ilmub Ashgate’i kirjastuse egiidi
all. Uurimisrühma juht jätkas tööd eesmärgile orienteeritud empirismi mõtestamisel praktilise
realismi kontekstis.
Some regions have been addressed in detail and the findings have been generalized with the
purpose of specifying important global processes. The main regional foci for the group are the
European Union, the Caspian area, the Asia-Pacific region and the Middle East as well as Russia
and Ukraine in the context of security studies. Research on the Caspian region was supported by
a Marie Curie Programme project and studies of the Asia-Pacific region have been supported by
NATO. The main ’material’ result of the latter is a collection of thirty research papers that will
appear under Ashgate. Concerning the European Studies, the project is addressing the issue of
creating the political basis for sustainable financialization of social systems. The head of the
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research group has been analysing the philosophical conception of aim-oriented empiricism in the
context of practical realism.


aruandeaastal saadud kõige olulisemad teadustulemused (eesti ja inglise keeles);

Põhitulemuseks on informaalsuse teooria arendamine. Käsitleti protsesse, mis pole kuidagi
registreeritud ja mida ei panda alati tähelegi, kuid mis ometi mõjutavad poliitilisi otsuseid.
Teooriat rakendati heaoluühiskonna arendamisvõimaluste analüüsiks endistes sotsialismimaades.
Selgitati välja olulised tendentsid NATO retseptsioonist Aasia-Vaikse ookeani piirkonna meedias.
Ilmnes huvitav seos eliiditunnetusega nimetatud piirkonna eri riikides. Uurimistööd tehti
julgeoleku-uuringute alal fookusega Eestil, Ukrainal, Venemaal, Lähis- Idal ja Ladina-Ameerikal.
Teostati poliitilise ja julgeolekukultuuri võrdlevat analüüsi. Töötati välja finantsialiseerimise
poliitiliste aluste põhiprintsiibid. Oluline tulemus saavutati väärtusuuringute alal – kujundati välja
integreeritud väärtuskontseptsioon. Eesmärgile orienteeritud empirismi analüüs praktilise realismi
kontekstis võimaldas selgitada välja uudseid asjaolusid teaduse ja selle ajaloo olemuse mõistmisel.
The research concentrated on further developments of the theory of informality. It is concerned
with mechanisms and transactions that, even if they remain unnoticed, unregistered or in general
fail to be perceived as systematic, are likely to affect policy-making and policy implementation.
The informality framework has been used to propose, and debate, alternatives of explanations in
the development of a welfare state in the former socialist region.
Interesting results were obtained while analysing the reception of NATO in the Asia-Pacific
region. There appears to be a relationship with the elites in different countries. Some of the
research was focused on security governance issues and examined the emergence of securityrelated narratives in different regional security environments, particularly concerning Estonia,
Ukraine, Russia, Middle East and Latin America. The impact of various cultural factors on the
formation of international systems and/or political or security environments has been researched.
The theoretical framework of these studies is the comparative analysis of political and security
cultures. The basics of the political conditions of financialization were found.
An integrated value concept was created that results in a complementary connection between the
value in exchange and value in use theories. Analysis of aim-oriented empiricism in the context of
practical realism enabled to find out new details in understanding the essence of science.


koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest);

Koostöö Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga Aasia uuringute raames (projekt
AUKLASTA). Dotsent Holger Mölder osales Tartu Ülikooli poolt koordineeritavates projektides.
Koostöö Christchurchi Ülikooliga (Uus-Meremaa) ja Toledo Ülikooliga (USA) NATO
projekti raames.
Põhipartnerid Kaspia äärise uurimise projekti raames olid Dublin City University, St.
Andrewsi Ülikool, Ida-Euroopa Uuringute Keskus (Bremen), Oxford Brookes Ülikool, Coimbra
Ülikool ja Ghenti Ülikool. Lisaks rida akadeemilisi ja mitteakadeemilisi partnerorganisatsioone
nagu näiteks Harvard ja Jawaharlal Nehru Ülikool (New Delhi) ning Soome Rahvusvaheliste
Suhete Instituut.
Leon Milleri doktoriuurimuse raames on toimunud koostöö mitme India ülikooliga
põhiliselt IIT võrgustikust.
Pidevaks koostööpartneriks on Lõuna-Taivani Teaduse ja Tehnoloogiaülikool ning Pusani
Rahvuslik Ülikool (Korea vabariik). Uued partnerid 2015. aastast Peeter Suure nimeline Peterburi
Tehnoloogiaülikool, Shanghai Ülikool ja Shanghai Sotsiaalteaduste Akadeemia Filosoofia
Instituut.
Tihedad sidemed juba aastaid Trento Ülikooliga. Alates 2016. aastast Ton Notermans seal
külalisteadur.


olulisemad artiklid

7

Polese, A. and S. Horak (2015). A Tale of Two Presidents: Personality Cult and Symbolic Nationbuilding in Turkmenistan. Nationalities Papers 43(3), 457–478, Q1.
Davies, T. and A. Polese (2015). Informality and Survival in Ukraine's Nuclear Landscape: Living
with the Risks of Chernobyl. Journal of Eurasian Studies 6(1), 35–45.
Ton Notermans (2015). The EU’s Convergence Dilemma. Baltic Journal of European Studies.
5(1), 36–55.


monograafiad

Sazonov, Vladimir; Mölder, Holger; Müür, Kristiina; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Kopõtin,
Igor; Ermus, Aarne; Salum, Karl; Šlabovitš, Andrei; Veebel, Viljar; Värk, René (2016).
Russian Information Warfare against the Ukrainian State and Defence Forces: AprilDecember 2014. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence [ilmumas].
4. Linna- ja eluasemeprotsessid: elukvaliteet, kestlikkus ja konkurentsivõime.
Urban and residential processes: quality of life, resilience and competitiveness
Katrin Paadam, professor, rahvusvaheliste suhete instituut, majandussotsioloogia õppetooli
juhataja
Liis Ojamäe, dotsent, majandussotsioloogia õppetool
Kristel Siilak, lektor, doktorant, majandussotsioloogia õppetool
Aleksandr Michelson, külalislektor, majandussotsioloogia õppetool


teadustöö lühikirjeldus

Uuringud lähtuvad linna elamisruumi ja avaliku ruumi ning sotsiaalsete ja materiaalsete
dimensioonide integreeritud käsitlusest (sh interdistsiplinaarsed uuringud), hõlmates ruumiliste
protsesside (nt linnauuendus, elamisruumi regenereerimine, taaselustamine, konverteerimine, eesja valglinnastumine) ja sotsiaalsete protsesside (ruumi väärtustamine kasutuspraktikas, vajadused,
eelistused, võimalused) duaalsete suhete analüüsi, selgitamaks linnarealiteetide olemust ja
muutust. Uuringute keskmes on institutsionaalsete, professionaalsete ja elanike gruppide
kogemuses kujunevad tähendusstruktuurid, mis informeerivad identiteetide ja linna kuvandi
konstrueerimise protsesse. Linna- ja elamisruumi dünaamikat analüüsitakse kohalike ja
globaalsete protsesside kokkupuutes formeeruvate linna- ja eluasemepoliitikate, eluasemeturgude,
ettevõtlus-, turundus- ja brändimisstrateegiate kontekstis suhestatuna diferentseeritud
suutlikkusest tulenevate individuaalsete ja kollektiivsete käitumismudelitega (sh
kodanikualgatuslikud aktsioonid), hindamaks linna potentsiaali atraktiivse elukohana,
investeerimiskeskkonnana ja turismi sihtkohana.
The research applies an integrated approach to urban residential and public spaces and social and
material dimensions (incl. interdisciplinary studies) in the analysis of dual relationships between
spatial processes (e.g. urban renewal, residential regeneration, gentrification, conversion,
suburbanisation and sprawl) and social processes (e.g. valuation of space in user practices, needs,
preferences, opportunities), to elucidate the nature and change of urban realities. The studies focus
on the formation of meaning structures in the experience of institutional, professional and resident
groups informing the construction of identities and urban images. Urban dynamics is at the core
of analysis of interconnectivities between urban and residential policies, residential markets,
business, marketing and branding strategies and individual and collective behaviour patterns (incl.
civic initiatives) at encountering local and global processes, in order to assess city’s potential
attractiveness in terms of living, investments and tourist destination.


olulisemad teadustulemused
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Teoreetilis-metodoloogilised tulemused: 1) mõiste ’elamisviisid’ kontseptualiseerimine sotsiofüüsilistes ja sümbolilistes linnaruumis toimivates vastasmõjusuhetes; kontseptsiooni
rakendamine rahvusvahelises interdistsiplinaarses koostöös - artiklite kogumikus; 2)
sotsiaalkonstruktivistlikust epistemoloogiast lähtuva kvalitatiivse uuringumetodoloogia
arendamine: a) eluasemefondi rekonstrueerimisprotsessi jätkusuutlikkuse hindamisel
eluasemepoliitiliste valikute ja korteriomanike individuaalsete strateegiate analüüsimise kaudu; b)
linna pärandiruumi distsipliinideülese teoreetilise käsitluse arendamine ja uudse metodoloogilise
lähenemise väljatöötamine (nt vaatekoridorid). Panus linnaarendustegevusse: Tallinna
ruumistrateegia kujundamine (koostöö Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga).
Theoretical and methodological results: 1) conceptualisation of the notion ’ways of residing’ and
applying the conception in international interdisciplinary research cooperation and publication of
a collection of articles; 2) developing qualitative research methodology in social constructivist
perspective: a) assessment of sustainability of the reconstruction of housing stock by analysing
choices in housing policy and flat-owners’ individual strategies; b) developing an interdisciplinary
theoretical and new methodological approach towards the analysis of urban heritage space (e.g.
view corridors). Contribution to urban development practice: spatial strategy for the city of Tallinn
(cooperation with the Planning Department).


koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest);

Eesti Arhitektuurikeskus (2015-2017) – uurimisrühma liikmed (K. Paadam, L. Ojamäe)
osalevad ekspertidena ja konsultantidena projekti ’Tallinna peatänav’ juures;
EL COST Action TD1408 INTREPID (2015-2019), 48 partnerit 27 riigist, keskendub
interdistsiplinaarsetele uuringutele ja nende rahastamisvõimalustele fookusega linnatemaatikale;
Strong Research Environment Architecture in Effect, (Formas), Chalmersi
Tehnoloogiaülikool, Rootsi (2015-2016), osalus uurimuses ja publikatsioonid antoloogias
Rethinking the Social in Architecture (interdistsiplinaarsed ja rhvl autorlusega publikatsioonid
3.1 kahes kogumikus Ashgate ja Bloomsbury, ilmumas 2016- 2017)
Jätkuv koostöö interdistsiplinaarsete linna- ja eluasemeuuringute valdkonnas: Aalto
Ülikool, Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikool (NTNU), Chalmersi Tehnoloogiaülikool,
Reykjaviki Akadeemia, Islandi Põllumajandusülikool, Aalborgi Ülikooli Ehitusuuringute
Instituut, Pretoria Ülikool, LAVis jt (tulemused publitseeritud 2016 autoritega 10 riigi
teadusasutustest kogumikus ’Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives’,
S. Gromark, M. Ilmonen, K. Paadam, E. Støa (Eds.), Ashgate Publishing Ltd.; EU ja Põhjamaade
fondide projektitaotlused, konverentside korraldamised/kaaskorraldamised nt NSBB (Põhjamaade
linna- ja eluasemeuuringute võrgustik) konverents TTÜs 2014, CIB WO69 ’Residential Studies’
Chalmersi TÜs 2015 jms)
Jätkuv koostöö Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga: erinevad projektid ja esinemised
linnapraktikute teabepäevadel (2011-2015); valmimas teadusartiklid linnaruumi väärtustatusest ja
kasutuspraktikatest; uurimistulemusi on tutvustatud ESA (Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon)
konverentsil Prahas, augustis 2015 ja CIB (International Council for Research and Innovation in
Building and Construction) WO69 ’Residential Studies’ konverentsil Göteborgis, oktoobris 2015;
ning eeloleval ESA RN 37 ’Urban Sociology’ konverentsil Krakowis juuni-juuli 2016.


olulisemad artiklid

Paadam, K., Støa, E., Gromark, S. and Ilmonen, M. (2015/16). From Housing to Residing.
Conceptual Considerations. In Gromark, S., Ilmonen M., Paadam, K. and Støa E. (Eds.).
Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives, 3–19. Ashgate
Publishing Ltd.
Michelson, A. and Paadam, K. (2015/16). Destination Branding and Reconstructing the Symbolic
Capital of Urban Heritage: A Spatially Informed Observational Analysis in Medieval
Towns. Journal of Destination Marketing & Management, http://ac.elscdn.com/S2212571X15000700/1-s2.0-S2212571X15000700-main.pdf?_tid=8cb2fc86-

9
dba2-11e5-a2f000000aacb35e&acdnat=1456392869_5d5b8ebef0632a70f94123aca2b24305.
Ojamäe, L.; Paadam, K. (2015). The Phenomenon of Trust in Flat-Owners’ Collective Renovation
Strategies in Estonia. Studies of Transition States and Societies, 7(2), 31–45
5. Ettevõtluse ja ettevõtete jätkusuutliku arengu mudelid ning väärtusloome protsessid
Entrepreneurship and Sustainable Business Development Models and Processes of
Value Creation
Urve Venesaar, professor, ärikorralduse instituut, äriuuringute ja -arenduskeskuse juhataja,
ettevõtluskeskus, ettevõtluse õppetool
Gunnar Klaus Prause, külalisprofessor, ettevõtluse õppetool, äriuuringute ja arenduskeskus
Mike Wahl, dotsent, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli hoidja
Mait Rungi, dotsent, organisatsiooni ja juhtimise õppetool
Anu Leppiman, professor, turunduse õppetooli hoidja
Aleksandr Miina, dotsent, tootmis- ja teeninduskorralduse õppetooli hoidja
Üllas Ehrlich, professor, keskkonnaökonoomika õppetool
Merle Küttim, teadur, doktorant, äriuuringute ja arenduskeskus
Marianne Kallaste, doktorant, äriuuringute arenduskeskus
Kaarel Oja, doktorant, turunduse õppetool
Jana Kukk, doktorant, turunduse õppetool
Martin Toding, doktorant, ettevõtluse õppetool
Sirje Ustav, doktorant, ettevõtluse õppetool
Margot Roodi, doktorant, keskkonnaökonoomika õppetool
Tiina Kaart, doktorant, keskkonnaökonoomika õppetool
Kalev Kallemets, doktorant, keskkonnaökonoomika õppetool
Valeria Stulova, doktorant, organisatsiooni ja juhtimise õppetool


teadustöö lühikirjeldus

Uurimisrühm ühendab ärikorralduse instituudi uuringuid peamiselt viiel teemal. Ettevõtlusõppe ja
ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni arendamise uuringud on suunatud uuendusliku ettevõtlusõppe
õpikäsituse loomiseks, mille rakendamine aitab tõsta ülikooli lõpetanute konkurentsivõimet
tööturul. Lisaks uuritakse teadmiste ja tehnoloogia siiret ülikoolist ettevõtetesse ning ettevõtete
innovatsioonistrateegiaid (sh avatud innovatsioon), aga ka mitmeid nutika spetsialiseerumise
teemasid. Organisatsioonide juhtimise ja valitsemise alaste uuringute fookus on suunatud
strateegilisele juhtimisele ja äriühingute valitsemisele, kus erilist tähelepanu pööratakse
omanikkonna- ja juhatuse liikmete teadmistele, oskustele ja väärtustele, samuti ettevõtete
dünaamiliste võimekuste arendamisele. Elamusturunduse, elamusteenuse disaini, eetikaauditi, ja
tarbijakäitumise teemal uuritakse tarbijakäitumist elamuspüramiidi abiga, elamusteenuse disaini
läbi harivate elamuste tuvastamise ning eetikaauditi mudeli rakendamist. Innovaatiliste protsesside
juhtimise ja protsesside parendamise meetodite rakendamise uuringute fookuses on innovatsiooni
sidumine ettevõtte strateegiatega ning ärimudeliga. Keskkonna jätkusuutliku kasutamise
majandusliku aspekti ja turuväliste loodusressursside kvantifitseerimise valdkonnas tehakse
uuringuid peamiselt kolmel teemal: 1) loodusressursi tulumudeli väljatöötamine ammenduvatele
maavaradele põlevkivi näitel; 2) Eesti poollooduslike rohumaade turuvälise väärtuse ja selle
rahalise ekvivalendi väljaselgitamine; 3) Eesti keskkonnamaksude süsteemi majandusliku mõju
hindamine ja majandusliku ning keskkonnakaitselise tõhususe väljaselgitamine.
The research group incorporates research mainly in five subthemes. Research on development of
entrepreneurship and the concept of entrepreneurial university focuses on the creation of novel
teaching and learning concept with the aim of increasing the employability of graduates at the
labour market. Research includes also knowledge and technology transfer from the university to
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enterprises and business innovation strategies (including open innovation) and smart specialisation
topics. Research on organisation management and governance is focused on the research of
strategic management and corporate governance, giving special attention to knowledge, skills and
values of owners and managers, and to the development of dynamic capabilities of enterprises.
Research on experience marketing, experience service design, ethics auditing and consumer
behaviour lies in studying consumer behaviour with the help of the experience pyramid model,
experience service design, identifying educational experiences, implementing the Ethics Auditing
Model. The implementation of innovative process management and process improvement methods
focuses on innovation interconnection with company strategy and business model. Research on
the economic aspect of the sustainable use of the environment and quantification of non-market
resources of the nature was conducted in three main topics: 1) working out a natural resource
revenue model for exhaustible mineral resources at the example of oil-shale; 2) Non-market value
of Estonian semi-natural grasslands and its monetary equivalent; 3) Assessment of the economic
impact of the Estonian system of environmental taxes and the economic and environmental
protection efficiency.


olulisemad teadustulemused

Ettevõtlusõppe kontseptsiooni uuendusena esitati ettevõtl(ikk)uskompetentside mudel, mis
sisaldab metakompetentside komponenti toetamaks üliõpilaste ettevõtliku käitumise arendamist.
Teadmiste siirde ja ettevõtete innovatsiooniuuringute tulemusena selgitati rahvusvahelise
teadmiste siirde kasvutegureid ning maapiirkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele
täiustati teadmusvõrgustiku analüüsimise metoodikat. Organisatsioonide juhtimise ja valitsemise
valdkonnas leiti, et strateegiline audit on rakendatav süsteemseks omanikkonna strateegia
arendamiseks. Uuring näitas, et Eesti on strateegiliselt vaid osaliselt valmis neljandaks
tööstusrevolutsiooniks, täielikuks valmisolekuks on Eestis vaja strateegilise teadmusvisiooni
väljaarendamine. Elamusturunduse valdkonnas on loodud uus elasmusturunduse kontseptsioon
ning konstrueeritud on kliendi teekond elamuse edastamisel. Innovaatiliste protsesside juhtimise
ja protsesside parendamise meetodite rakendamisel selgitati innovatsiooni, strateegia ja ärimudeli
seost ettevõttes. Keskkonna jätkusuutliku kasutamise ja turuväliste loodusressursside
kvantifitseerimise töö tulemusel leiti Eesti jaoks optimaalse ressursitulufondi parameetrid.
Selgitati välja Eesti elanikkonna aastane maksevalmidus poollooduslike rohumaade säilimise eest,
ja et keskkonna- ja loodusressursside maksustamise poliitika kujundamisel ja maksude suuruse
määramisel ei ole arvestatud piir- ja väliskuluga. Eraldi tähelepanu pöörati energiasektori sees
toimuvale maksustamisele ja subsideerimisele.
As an innovation of the entrepreneurship education concept, a model of entrepreneurship
competencies was presented including a component of meta-competencies to support
entrepreneurial behaviour of students. As a result of knowledge transfer and business innovation
research, international knowledge transfer growth factors were identified and methods for
analysing knowledge networks for small and medium-sized rural enterprises were improved. In
the field of organisations management and governance, the researchers found that strategic audit
can be applied to systematic proprietary strategy development. The research demonstrated that
Estonia is strategically only partly ready for the fourth industrial revolution; for being fully
prepared, a strategic knowledge vision needs to be developed for Estonia. A new experience
marketing conception was created in the field of experience marketing and a customer’s journey
in delivering the experience was constructed. Using the methods of innovative process
management and improvement of the processes, the relationships between innovation, strategy and
business model in an enterprise were identified. The research on the sustainable use of the
environment and quantification of non-market reources of the nature found optimal resource
revenue fund parameters for Estonia. The Estonian population’s annual willingness to pay for the
maintenance of semi-natural grasslands was identified, and that marginal costs and external costs
have not been considered when designing taxation policies of environmental and nature resources
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and in determining the tax rates. Special attention was focused on taxes and subsidies within the
energy sector.
- koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest)
CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic
Societies), koostöö võrgustikuga, sh 2016. aastal CEEMAN aastakonverentsi korraldamine
Tallinnas
Lapi ülikool, koostöö empiirilistes uuringutes kasutamaks elamuspüramiidi toote ja
teenuse disaini uurimiseks;
COST projekti OC-2015-1-19610 teemal: Vanema generatsiooni tõrjutuse vähendamine
teaduse ja poliitika koostööna (Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research
and Policy)(ROSEnet) perioodil 2015-2020 koostöö paljude riikidega.
Omniva, koostöö raamlepingu raames, s.h külalislektorid, strateegilised auditid ja lõputööd
University St.Gallen, International Center for Corporate Governace, Šveits, teaduskoostöö
Université Claude Bernard Lyon 1, IUT Lyon 1, département GEA, Lyon, Prantsusmaa,
teadus- ja õppealane koostöö
Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhy, India, Marie Curie mobiilsusprojekti
raames teaduskoostöö, ühisartiklite kirjutamine
Bradford University, UK – koostöö piiriülese ettevõtlusõppe meetodi „Ideas Market“
rakendamisel; Marie Curie mobiilsusprojekti raames teaduskoostöö, ühisartiklite kirjutamine
Lisbon University ISCTE IUL, Marie Curie mobiilsusprojekti raames teaduskoostöö,
ühisartiklite kirjutamine
Aalto University Business School ja Small Business Centre EL T&A projektide täitmine,
doktorantide osalemine seminaridel, külalislektorite kasutamine
European University Network on Entrepreneurship (EM LYON Business School, Bodø
Graduate School of Business, Catholic University of Louvain, Aalto University School of
Business, Lund University, University of Seville, University of Tartu, University of Sannio,
University of Aarhus, Lisbon University ISCTE Business School, National and Kapodistrian
University of Athens, Southampton Solent University) - koostöö teadustöö ja doktoriõppe
arendamisel
Turu ülikool, Riia Tehnikaülikool ja Eesti, Soome ning Läti teaduspargid, koostöö
kõrgtehnoloogiliste üliõpilasfirmade arendamisel
Robert Gordon University Aberdeen Business School, University of Erfurt and Tallinn
University of Technology koostöös ettevõtlusõppe rahvusvahelistumine COEUR Business
Creativity Module programme kaudu
Centria University of Applied Sciences, koostöö ettevõtlusõppe arendamisel
Tampere University, Lulea University of
Technology and Umea University
teaduskoostöö, külalislektorid ja juhendajad doktoriõppes
Munich University of Technology teadus- ja õppe alane koostöö
Wismar University, Linköping University and universities in Russia and Kazakhstan
(incl. St. Petersburg State University; Kazan University) to develop and implement a curriculum
for a Master in green logistics management (educational research and development)
Turku University, Chalmers University, University of Szczecin, University of
Gothenburg, cooperation in the area of evaluating the implementation of SECA regulations in
Baltic Sea Region starting from 2015, incl. the assessment of the socio-economic impact of the
SECA rules (which are related to the reduction of Sulphur emissions in shipping).
Humboldt University Berlin, University of Almeria and University of Bologna, Sofia
Institute of Agrar Economics, the scientific cooperation in the area of innovation networks for
rural areas incl the development of e-services and fostering of entrepreneurship and innovation
activities in rural areas.
Baltic-German University Liaison Office in Riga, coopration on Industry 4.0 and Smart
Supply Chain Management, and many other topics, organizing workshops
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Humboldt University Berlin, TU Hamburg, Uni Bremen and Wismar University,
scientific cooperation, writing papers, projects and conferences.
University Roma3, Gedemina TU Vilnius, University of Lyon and Wismar University,
cooperation in the area of creative Industries, research, writing papers and application (H2020).


olulisemad artiklid

Ling, H. and Venesaar, U. (2015). Enhancing Entrepreneurship Education of Engineering Students
for Increasing their Metacognitive Abilities: Analysis of Students' Self-assessments.
Engineering Economics, 26 (3), 333−342.
Niine, T., Kolbre, E., Miina, A. and Dziugiel, M. Innovation in the Air Cargo Sector: Case Studies
of Estonia and Poland. Transport, 30 (4), 421−429.
Rungi, M. (2015). How Lifecycle Influences Capabilities and Their Development: Empirical
Evidence from Estonia, a Small European Country. International Journal of Managing
Projects in Business, 8(1), 133−153.
6. Töökeskkond ning tööohutuse ja -tervishoiu juhtimine
Work environment and occupational safety and health management
Piia Tint, professor, ärikorralduse instituut, töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli juhataja;
Karin Reinhold, dotsent, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool
Marina Järvis, dotsent, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool
Sigrid Kalle, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool, doktorant Y teaduskond,
Jaana Sepp, doktorant, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool
Georgi Hrenov, doktorant, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool
Karin Kuimet, doktorant, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool
Viive Pille, doktorant, tervishoiutehnoloogia, M-teaduskond
Tarmo Koppel, doktorant, töökeskkonna ja –ohutuse õppetool


teadustöö lühikirjeldus (eesti ja inglise keeles)

Teadustöö oli suunatud teemadele: Ohutuse juhtimine ja luu-lihaskonnahaiguste ennetamine, kus
peamiselt 4 projekti raames tehti mitmetahulist uurimistööd töötajate töötingimuste parendamiseks
Eestis ja eriti tööandjate teadmiste tõstmiseks töötajate tervise ja ohutuse kaitsel. Esiteks, töötaja
osalemine töötervishoiu ja tööohutuse juhtimises tuginedes Euroopa ettevõtete uuringu ESENER2 kvalitatiivsetele andmetele uutest ja kaasaegsetest riskidest. Seejuures TTÜ poolt kasutatud
meetodit seatakse teistele riikidele eeskujuks. Teiseks, töötervishoiu ja tööohutuse parandamine
Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes. On tehtud ettepanekuid Sotsiaalministeeriumile
uudsete meetodite osas, et töökeskkonda parendada. Kolmandaks, keemiatehnilised aspektid
keskkonnariskide hindamisel, kasutati innovaatilist seadet kemikaalide määramiseks õhus.
Neljandaks, tööga seotud traumade, haiguste ja surmade maksumuse hindamine Euroopa tasemel:
ülevaade andmete kättesaadavuse ja usaldatavuse kohta rahvuslikul tasemel.
The research was directed towards the following themes: safety management (SM) and prevention
of musculoskeletal diseases (MSDs), where within four projects research was carried out to
improve the work environment (WE) and to raise the employers’ knowledge in health and safety
(H&S) matters. First, the employees’ participation in H&S in the management of enterprises
within the project “Esener-2” was investigated. The research carried out in TTU is set as an
example for other countries in the European project. Second, the improvement of the H&S in
SME-s. Proposals have been made to the Ministry of Social Affairs for improvement of the WE.
Third, in the assessment of chemical risks, an innovative device was used to determine the airborne
chemicals. Fourth, work-related injuries, diseases and deaths cost evaluation at the European level:
a survey of data availability and reliability on the national level (Estonia).
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olulisemad teadustulemused

Ohutuse juhtimise teooria täiustamine (reaalse, formaalse ja kombineeritud ohutuse elementide
formuleerimine). Ohutuse juhtimise mudeli väljatöötamine, et ettevõtted täidaksid tähtsamaid
ohutuse elemente, mis kuuluvad reaalse ohutuse alale. Efektiivne meetod juhtide ohutus-alaste
teadmiste tõstmiseks on õppimine läbi intervjuude. Luu-lihaskonna haiguste uurimise alal uuriti
võimalusi statistika abil tõestada kutsehaiguse tekkimise tõenäosust olenevalt tööstaažist ja
kutsealast. Meetodid, mida kasutati, olid näiteks elektromüograafia lihaste väsimuse uurimisel ja
soovitused erinevate rehabilitatsioonimeetodite kasutamiseks, nagu mudaravi, soojaravi, spateraapia jne. Eesti töökeskkonnavolinike (TKV) rolli uuringus Eestis otsiti võimalusi TKV-de osa
suurendamiseks ohutusetaseme tõstmisel. Elektromagnetväljade uurimise alal keskenduti
staatilise magnetvälja mõju uurimisele inimese südame löögisagedusele. Kontoritöötajate
töötingimuste uurimise tulemusena Eestis ja Lätis tutvustati paindliku riskianalüüsi meetodit
rahvusvaheliselt. Töötingimuste uurimisel kasutati modernseid meetodeid lahustiaurude
määramiseks töökeskkonna õhus.
Improvement of the SM theory (formulation of real, formal and combined safety elements). The
SM model was worked out to show to the employers the safety features included in the real safety
zone. An effective method for managers to learn “through interviews” was launched. MSDs
studies explored the possibility of using statistics to prove the likelihood of occupational disease
dependence on the length of service and profession. The methods used were, for example, the
electromyography for muscle fatigue examination, and the recommendations for various
rehabilitation techniques were such as mud therapy, heat therapy, spa therapy, etc. In the
investigation of the role of WE representatives (WER) in Estonia, the possibilities to raise the
prestige of the WERs in the improvement of SM at enterprises were studied. In the investigations
of the electromagnetic fields’ influence on humans, the focus was on the effects of the static
magnetic field to the human heart rate. Through the office workers’ WE investigations in Estonia
and Latvia, the flexible risk assessment method was introduced internationally.


koostöö teiste TA asutuste ja ettevõtetega (sh välisriikidest):

Tallinna Tervishoiukõrgkool, teadus- ja õppealane koostöö
Koostöö ettevõtetega riskianalüüside ja mõõtmiste alal, samuti muud konsultatsioonid
Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, Riia Tehnikaülikool, Riia Stradins Medical University,
University of Latvia, koostöö ergonoomiliste uuringute ja õnnetuste uurimise alal
Soome Töötervishoiu instituut - Baltic Sea network koosoleku korraldamine Tallinnas, artiklite
avaldamine nende ajakirjas
Soome Sotsiaalministeerium, valmistame ette T&A projektitaotlust töötervishoiu alal
Linköping University, Cardiff University, University van Amsterdam, Hellenic Institute for
Occupational health and safety, IVL SVENSKA Miljoeinstitutet AB Limited, Kathoiliekf
Universititeit Leuven, University of Valencia, Netherlands Organization on for Applied
Scientific Research TNO – koostöö töötervishoiu ja ohutuse alal, sh artiklite kirjutamine


olulisemad artiklid

Reinhold, K., Järvis, M. and Tint, P. (2015). Practical Tool and Procedure for Workplace Risk
Assessment: Evidence from SMEs in Estonia. Safety Science, 71, 282–291.
Paas, Õ., Reinhold, K., Hartšenko, J. and Tint, P. (2015). Safety Management Improvement
Possibilities in SMEs. Scientific Annals of the ‟Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi
Economic Sciences, 62 (3), 325–342.
Reinhold, K. and Pallon, L. (2014). Metal Workers: Exposure to Chemicals and Noise Caused by
Using Incorrect Safety Measures. Iranian J Publ Health, 43, No.3, Oct 2014, 186–193.
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2.2. Loetelu struktuuriüksuse töötajate olulisematest siseriiklikest ja välisriiklikest T&A-ga
seotud tunnustustest
Jaan Alver, juhtimisarvestuse õppetooli juhataja, sai Lodzi Ülikooli juhtimisteaduskonna tänukirja
Peeter Müürsepp, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja, sai Lõuna-Taivani Teaduse ja
Tehnoloogiaülikooli tänukirja
2.3. Loetelu struktuuriüksuse töötajatest, kes on riiklike T&A-ga seotud otsustuskogude
liikmed
Kaie Kerem, majandusteooria õppetooli juhataja - Eesti Panga nõukogu liige, majandusteaduse ja
innovatsiooni ülikoolidevahelise doktorikooli nõukogu ja juhatuse liige
Enn Listra, rahanduse ja panganduse õppetooli juhataja - Eesti Panga nõukogu liige
Karsten Staehr, rahanduse ja panganduse õppetooli professor - SA Poliitikauuringute Keskus
Praxis nõukogu liige
Peeter Müürsepp, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja – Teadusajaloo ja
Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse esimees; Balti Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia
Ühenduse president
2.4. Loetelu struktuuriüksuse töötajatest, kes on välisriikide akadeemiate või muude oluliste
T&A- ga seotud välisorganisatsioonide liikmed
Jaan Alver, juhtimisarvestuse õppetooli juhataja – European Accounting Association
Lehte Alver, finantsarvestuse õppetooli juhataja – European Accounting Association, juhatuse
liige ja Eesti rahvuslik koordinaator
Tarmo Kadak, juhtimisarvestuse õppetooli dotsent – European Accounting Association
Karsten Staehr, rahanduse ja panganduse õppetooli professor – European Economic Association
(EEA), European Association for Comparative Economic Studies (EACES), International
Network for Economic Research (INFER), Social Science Research Network (SSRN),
Society for the Study of Emerging Markets, Nationaløkonomisk forening [Danish
Economic Association]
Kaie Kerem, majandusteooria õppetooli juhataja - Congress of Political Economists (COPE)
direktorite nõukogu
Enn Listra, rahanduse ja panganduse õppetooli juhataja - Academy of Management, Academy of
International Business, Baltic Management Development Association, juhatuse liige
Aaro Hazak, majandusteooria õppetooli professor - International Economics & Development
Research Centre (Hong-Kong), vanemliige; Society for the Study of Emerging Markets
Laivi Laidroo, rahanduse ja panganduse õppetooli dotsent - Society for the Study of Emerging
Markets
Kaire Põder, majandusteooria õppetooli vanemteadur - „Lighthouses“ uurimisgrupi teaduskomitee
liige (Paris 1, Prantsusmaa)
Merike Kukk, majandusteooria õppetooli teadur - European Economic Association (EEA),
International Network for Economic Research (INFER)
Marit Rebane, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli külalislektor International Sociological Association (ISA); International Association for Time-Use
Research (IATUR); European Consortium for Sociological Research (ECSR).
Tõnn Talpsepp, rahanduse ja panganduse õppetooli vanemteadur - European Finance Association,
CFA Institute
Fabio Filipozzi, rahanduse ja panganduse õppetooli dotsent - CFA Institute, liige
Peeter Müürsepp, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja - Gottfried Wilhelm Leibniz’i
Ühendus, Soome Teadusajaloo Ühendus
Ton Notermans, Euroopa uuringute õppetooli hoidja - World Economics Association, Eurasia
Business and Economics Society (EBES)
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Holger Mölder, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetooli hoidja - The European
International Studies Association
Abel Polese, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetooli vanemteadur - Association for the
Study of Nationalities, European Sociological Association, European International Studies
Association, Critical Political Economy Research Network
James Thurlow, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli lektor - EUPRA (European Peace
Research Association), EURAMES (European Association for Middle Eastern Studies)
Vlad Vernygora, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse lektor - Victoria Ülikooli
(Wellington) Antipoodide Ida-Euroopa Uuringute Grupp; Austraalia ja Uus-Meremaa
Ukraina Uuringute Assotsiatsioon, Täitevkomitee
Katrin Paadam, majandussotsioloogia õppetooli juhataja; Liis Ojamäe, majandussotsioloogia
õppetooli dotsent; Kristel Siilak, majandussotsioloogia õppetooli lektor - European
Sociological Association//Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon; CIB (International
Council for Research and Innovation in Building and Construction)
Aleksandr Michelson, majandussotsioloogia õppetooli külalislektor - Europa Nostra
Mait Rungi, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli dotsent; Valeria Stulova, doktorant - The
European Academy of Management (EURAM)
Mike Wahl, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli hoidja - Indian Academy of Management
(IAM), European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM),
Rahvusvaheline Äriühingute Valitsemise Uuringute Võrgustik, International Federation
Cusinier Exclusive D’Europe e.V
Anu Leppiman, turunduse õppetooli juhataja - Lapland Centre of Expertise for the Experience
Industry (LCEEI) Certified (Experience Expert), UWE-University Women of Europe,
Finnish Association for Socialpolice and Social Work Research
Aleksandr Miina, tootmis- ja teeninduskorralduse õppetooli hoidja – EuroMA, member
Gunnar Prause, ettevõtluse õppetooli külalisprofessor - Board Member of the Institute of
Cooperative Studies at Humboldt University Berlin, Board Member of Baltic China
Science Park Network, Member of the Institute of e-Government at Potsdam University
Virve Siirak, töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli lektor - Human Factors Ergonomics Europe
Chapter, member
Piia Tint - töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli juhataja - Human Factors Ergonomics Europe
Chapter, member
Urve Venesaar, ettevõtluse õppetooli professor - European Foundation of Management
Development (EFMD), Steering Committee member; Hanseatic Institute for
Entrepreneurship and Regional Development (HIE-RO), Germany, University of Rostock;
ESU- European University Network on Entrepreneurship, faculty member; Estonian
Economic Association; European Council for Small Business and Entrepreneurship
(ECSB);
Ülo Kristjuhan, emeriitdotsent - European Commission Working Party of Self- Employed
Workers, member; European Union Geriatric Medicine Society, member
Üllas Ehrlich, keskkonnaökonoomika õppetooli professor - Congress of Political Economists
(COPE) direktorite nõukogu
2.5. Muu informatsioon T&A tegevuse kohta
T&A-ga seotud tunnustused
Tarmo Kadak, juhtimisarvestuse õppetooli dotsent - 2015. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul
konkursil sai 2. preemia Kaija Lukka (juhendaja dotsent Tarmo Kadak) konkursitöö
„Esmatasandi tervisekeskuse rahastusmudelite võrdlus optimaalse mudeli loomiseks” eest.
Margus Tinits, juhtimisarvestuse õppetooli dotsent - 2015. aastal Rahandusministeeriumi,
Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu korraldatud
arvestusalaste uurimistööde konkursi peapreemia Parim magistritöö – „Kohaliku
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omavalitsuse maksejõuetuse ohu hindamine (Eesti omavalitsuste näitel)”, Eveli Vaher
(juhendaja dotsent Margus Tinits)
Jaan Alver, juhtimisarvestuse õppetooli juhataja - 2015. aastal Rahandusministeeriumi,
Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu korraldatud
arvestusalaste uurimistööde konkursi peapreemia Parim bakalaureusetöö – „Äristrateegia
mõju ettevõtte finantstulemusele (AS Estonian Air näitel)”, Regina Albogatšijeva
(juhendaja professor Jaan Alver)
Lehte Alver, finantsarvestuse õppetooli juhataja – 2015. aastal Rahandusministeeriumi,
Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu korraldatud
arvestusalaste uurimistööde konkursi peapreemia Eriauhind: Parim audiitortegevusalane
uurimustöö – „Auditikomiteed Eesti avaliku huvi üksuste näitel”, Tiiu Lauri (juhendaja
professor Lehte Alver)
Kadri Männasoo, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli juhataja - Eesti
Teadusagentuuri preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2015, II preemia,
magistritöö, Nicolas Reigl. „Eesti inflatsioonimäära prognoosimine faktormudelitega“.
Juhendajad: Lenno Uusküla, Kadri Männasoo.
Laivi Laidroo, rahanduse ja panganduse õppetooli dotsent - Eesti Teadusagentuuri preemia
üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2015, II preemia, bakalaureusetöö, Laura
Maasik „Seotud kliendigruppi iseloomustavate näitajate seos ettevõtete maksejõuetuks
muutumisega”; juhendajad Laivi Laidroo ja Henri Kaarma.
Mait Rungi, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli dotsent - Teine koht TTÜ
Majandusteaduskonna üliõpilaste ja vilistlaste teadustööde konverentsil - Keiu Rõa,
juhendaja Rungi.
Mait Rungi, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli dotsent – 2015. a suve parima TATM
magistritöö autor Piret Karis „Iduettevõtete rohkuse põhjused Tallinnas”, juhendaja Rungi.
Teadlasmobiilsus
Lehte Alver, finantsarvestuse õppetooli juhataja – osales Vilniuse Ülikooli majandusteaduskonna
doktoritööde kaitsmisnõukogu liikmena kahe doktoritöö kaitsmisel.
Natalja Gurvitš oli külalislektor Praha majandusülikoolis (University of Economics Prague)
Aaro Hazak, majandusteooria õppetooli professor - külalisteadlane Macquarie Ülikoolis, Sydney,
Austraalia (jaanuar – märts 2015) ja Buenos Airese Ülikoolis, Argentiina (oktoober –
november 2015); doktorikursuse Economic Thought & Methodology ettevalmistamine
Buenos Airese Ülikoolis.
Karsten Staehr, majandusteooria õppetooli professor - külalisprofessor Peterburi Peter Esimese
nimelises Polütehnilises Ülikoolis.
Kaire Põder, majandusteooria õppetooli vanemteadur - külalisdotsent Peterburi Peter Esimese
nimelises Polütehnilises Ülikoolis.
Marit Rebane, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli külalislektor - EP7
Families and Societies sub-group. European University Institute.
Enn Listra, rahanduse ja panganduse õppetooli juhataja - osavõtt kursusest: Suomalaisten yritysten
kehityspolut ja strategia (Development paths and strategy of Finnish firms), Aalto University,
Helsinki, Finland.
Merike Kukk, majandusteooria õppetooli teadur - osavõtt kursusest „Mastering ‘Metrics: an
Empirical Strategies”, prof. Joshua D. Angrist (MIT), korraldaja Roma Tor Tor Vergata
Ülikool.
Peeter Müürsepp, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja - Peeter Suure nimelise
Peterburi Tehnoloogiaülikooli külalisprofessor, Shanghai Ülikooli külalisprofessor,
Tallinn King Sejong Instituudi juhataja.
Liis Ojamäe, majandussotsioloogia õppetooli dotsent - osavõtt INTREPID seminarist:
Interdisciplinarity: What Are We Talking About?, Lisbon 25-27 November 2015.
Katrin Paadam, majandussotsioloogia õppetooli juhataja - osavõtt INTREPID seminarist:
Interdisciplinarity: What Are We Talking About?, Lisbon 25-27 November 2015.
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Mike Wahl, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli dotsent - „International Strategies” Université
Claude Bernard Lyon 1, IUT Lyon 1, département GEA, Lyon, Prantsusmaal 30.03.04.04.2015.
Mike Wahl, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli dotsent - Crossing Boundaries Project funded
by Marie Curie actions: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), 15.01.16.03.2015.
Urve Venesaar, ettevõtluse õppetooli professor - Training in qualitative and quantitative research
methods, e.g.Institutional Analysis and Development Framework, 28.06. – 10.07.2015 in
Bradford University School of Management.
Urve Venesaar, ettevõtluse õppetooli professor - 12th EFER European Entrepreneurship
Colloquium, Technology and High Growth Entrepreneurship (intensive training
programme), 19-25 July 2015, Munich University of Technology.
Marianne Kallaste, ettevõtluskeskuse spetsialist - Training in qualitative and quantitative research
methods, eg. Institutional Analysis and Development Framework, 28.06. – 10.07.2015 in
Bradford University School of Management.
Merle Küttim, äriuuringute ja arenduskeskuse teadur - Training in qualitative and quantitative
research methods, e.g. Institutional Analysis and Development Framework, 28.06. –
10.07.2015 in Bradford University School of Management.
Merli Reidolf, äriuuringute ja arenduskeskuse teadur - Training in qualitative and quantitative
research methods, e.g. Institutional Analysis and Development Framework, 28.06. –
10.07.2015 in Bradford University School of Management.
Teaduskorralduslik tegevus
Jaan Alver, juhtimisarvestuse õppetooli juhataja - ajakirjade Journal of Accounting, Ethics &
Public Policy (USA) ja Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika (Leedu) toimetuse liige,
ajakirja Zeszyty Teoretyczne Rachukowości (Poola) retsensent (reviewer) ja Eesti Teaduste
Akadeemia Emakeele Seltsi liige.
Lehte Alver, finantsarvestuse õppetooli juhataja - ajakirjade Journal of Accounting, Ethics &
Public Policy (USA), Journal of Accounting and Management Information Systems
(Rumeenia) ja Zeszyty Teoretyczne Rachukowości (Poola) toimetuse kolleegiumi liige.
Aaro Hazak, majandusteooria õppetooli professor - rahvusvahelise teadusajakirja International
Journal of Business & Management toimetusnõukogu liige, rahvusvahelise teadusajakirja
Eastern
European
Economics
toimetuskolleegiumi
liige,
rahvusvaheliste
teaduskonverentside seeria "Economic Challenges in Enlarged Europe" korralduskomitee
esimees, rahvusvahelise teadusajakirja International Journal of Trade, Economics and
Finance (Singapur) toimetuskolleegiumi liige, rahvusvahelise teadusajakirja Research in
Economics and Business: Central and Eastern Europe juhtivtoimetaja.
Enn Listra, rahanduse ja panganduse õppetooli juhataja – ajakirja Baltic Journal of Management
toimetuskolleegiumi liige, Teenusmajanduse koja hariduse töögrupi liige, Nasdaq OMX
Baltic üliõpilaste uurimistööde zürii liige.
Karsten Staehr, majandusteooria õppetooli professor - Evaluator for AIAS-COFUND (Marie
Curie) Fellowships, Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), March-April 2015;
ajakirja Baltic Journal of Economics kaastoimetaja; πανoeconomicus / Panoeconomicus
toimetuskolleegiumi liige; ajakirja Research in Economics and Business: Central and
Eastern Europe toimetuskolleegiumi liige; ajakirja Journal of Applied Economics and
Business toimetuskolleegiumi liige; ajakirja Economics and Business Letters, special issue
on debt and sustainability külalistoimetaja (koos Juan Carlos Cuetas’ega); TUT Economic
Research Series (Working papers) toimetaja.
Kaie Kerem, majandusteooria õppetooli juhataja - eestikeelsete sotsiaalteaduste kõrgkooliõpikute
väljaandmise ekspertkomisjoni liige, Eesti Panga Urmas Sepa nimelise konkurssi zürii
liige, ajakirja Keel ja kirjandus retsensent.
Kaire Põder, majandusteooria õppetooli vanemteadur - ETAG Riikliku teadustööde konkursi
retsensent.
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Merike Kukk, majandusteooria õppetooli teadur - ajakirja Review of Economic Bulletin retsensent,
ajakirja Journal of Contemporary European Studies retsensent.
Laivi Laidroo, rahanduse ja panganduse õppetooli dotsent - ajakirjade Baltic Journal of
Management; International Journal of Management and Business Studies; Journal of
Management Studies; Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe;
Baltic Journal of Economics ja Managerial Finance retsensent.
Kadri Männasoo, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli juhataja - ajakirjade
International Review of Economics and Finance; Eastern European Economics; Baltic
Journal of Economics; Journal of Common Market Studies ja Research in Economics and
Business: Central and eastern Europe retsensent.
Peeter Müürsepp, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja - Acta Baltica Historiae et
Philosophiae Scientiarum peatoimetaja; Baltic Journal for European Studies
kaaspeatoimetaja; Studia Philosophica Estonica toimetuskolleegiumi liige; Advances of
Historical Studies toimetuskolleegiumi liige; Scientific Proceedings of Riga Technical
university - the Humanities and Social Sciences toimetuskolleegiumi liige.
Liis Ojamäe majandussotsioloogia õppetooli dotsent - Studies of Transition States and Societies
retsensent
Aleksandr Michelson, majandussotsioloogia õppetooli külalislektor - Journal of Destination
Marketing and Management retsensent.
Ene Kolbre, ettevõtluse õppetooli hoidja - International Journal of Housing Markets and Analysis
retsensent.
Anu Leppiman, turunduse õppetooli juhataja - Journal of Marketing Trends (JMT),
Editorial&Reviewing Northen Europe Committee member.
Gunnar Prause, ettevõtluse õppetooli külalisprofessor - Journal of Entrepreneurship and
Sustainability Issues toimetaja; Journal of Economics and Management Research
toimetaja; Publication Series Regional Business & Social Economic Development at
Berliner Wissenschaftsverlag peatoimetaja.
Maksim Saat, tootmis- ja teeninduskorralduse instituudi vanemteadur - Baltic Journal of
Management, editorial advisory board member and reviewer; kirjastuse „Reinhold Kolb
Verlag“ scientific literature board member.
Piia Tint, töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli juhataja - Organization and Management
toimetuskolleegiumi liige; Safety and Technogenic Management toimetuskolleegiumi
liige; Environmental Engineering and Management retsensent; Agronomy Reseach
retsensent; Organization and Management retsensent.
Urve Venesaar, ettevõtluse õppetooli professor – ajakirja Research in Economics and Business:
Central and Eastern Europe peatoimetaja; ajakirjade Baltic Journal of Management;
European Journal of Innovation Management; African Journal of Science, Technology,
Innovation and Development retsensent.
Jaan Alver, juhtimisarvestuse õppetooli juhataja - oli Lodzi Ülikooli 70. aastapäevale pühendatud
rahvusvahelise konverentsi „Trends in Accounting Research” (TARC 2015) plenaaristungi
kutsutud peaesineja (keynote speaker) ja konverentsi teaduskomitee liige. Oli ka Vilniuse
Ülikooli majandusarvestuse ja auditi kateedri 70. aastapäevale pühendatud rahvusvahelise
konverentsi „Accounting, Audit, Analysis: Science, Studies and Business Synthesis”
teaduskomitee liige.
Aaro Hazak, majandusteooria õppetooli professor - International Conference in Development and
Economics (Kreeka) konverentsiseeria teadusliku komitee liige; IISES Business and
Management Conferences (Austria, Portugal) konverentsiseeria teadusliku komitee liige;
SA Rein Otsasoni Fond stipendiumikomisjoni liige.
Katrin Paadam, majandussotsioloogia õppetooli juhataja - 2015-2018, member of the Scientific
Advisory Board of AIDAH 2014-2018 (Architectural Inventions for Dwelling, Aging and
Healthcare ), Chalmers University of Technology, Sweden; 2015 (2016) Arengufoorum
‘Eesti tee 2030’ ekspert; kogumiku kaastoimetamine: S. Gromark, M. Ilmonen, K. Paadam,
E. Støa E. (Eds.), Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives,
Ashgate Publishing Ltd.
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Holger Mölder, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia õppetooli hoidja - Eesti Akadeemilise
Orientaalseltsi liige.
Üllas Ehrlich, keskkonnaökonoomika õppetooli professor - ajakirja Research in Economics and
Business: Central and Eastern Europe toimetuskolleegiumi liige; ajakirja Proceedings of
the Institute for European Studies, Journal of Tallinn University of Technology
toimetuskolleegiumi liige; Eestimaa Looduse Fondi Nõukogu liige; Eesti Teaduste
Akadeemia Looduskaitse Komisjoni liige; Eesti Geograafia Seltsi liige.
Konverentside korraldamine
Aaro Hazak, majandusteooria õppetooli professor - Rahvusvahelise konverentsi „Economic
Challenges in Enlarged Europe“, 14-16. 06 2015, Tallinn, konverentsi peakorraldaja.
Peeter Müürsepp, kommunikatsiooni ja kultuuri õppetooli juhataja - Rahvusvahelise Teaduse
Loogika, Teadusmetodoloogia ja Teadusfilosoofia Ühenduse XV Maailmakongressil
Helsingis sümpoosioni kaaskorraldaja ja esineja; Rahvusvahelise Balti Teadusajaloo
XXVII konverentsi orgkomitee liige, plenaarettekanne video vahendusel (Riia ja Jelgava).
Katrin Paadam, majandussotsioloogia õppetooli juhataja – CIB WO69 ‘Residential Studies’
conference ‘Explorations on Urban Residential Qualities: Situations of Dwelling, Ageing
and Healthcaring. Inquiries of Transdisciplinary Nature’, Chalmers University of
Technology, kaaskorraldaja, Göteborg, Sweden, 14-17 October, 2015; keynote speaker
konverentsil ‘Urban Space, Diversifying Ways of Residing and Identities’, ECLAS
(European Council of Landscape Architecture Schools) conference ‘Landscapes in Flux’,
Tartu, Estonia, 20-23 September 2015; keynote speaker konverentsil ‘Ways of Residing.
A Conceptual Approach’, CIB (International Council for Research and Innovation in
Building and Construction) W069 ‘Residential Studies’ conference ‘Explorations on Urban
Residential Qualities: Situations of Dwelling, Ageing and Health Caring. Inquiries of
Transdisciplinary Nature’, Gothenburg, Sweden, 14 – 17 October 2015.
Urve Venesaar, ettevõtluse õppetooli professor – EFMD Entrepreneurship Education Conference
25-27. February, Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, Steering
committee member; International conference “Entrepreneurship, Innovation as key drivers
of Regional development”, 24–25 September 2015 at the ISM University of Management
and Economics in Vilnius, Lithuania – organiseerimiskomitee liige
Kaitstud doktoritööd
Helbe Põdder. Combining Work and Family Life - A Comparative Perspective on Changes in
Parental roles in Estonia, Finland and Sweden (Töö- ja pereelu ühitamise rollide muutustest
lastevanematel Eesti, Soome ja Rootsi võrdluses), juhendajad K. Põder ja A. Kirch.
KatrinToompuu. The Full Costing Model and Its Implementation at Universities: The Case of
Tallinn University of Technology (Täiskuluarvestuse mudel ja selle rakendamine
ülikoolides (Tallinna Tehnikaülikooli näitel)), juhendajad T. Põlajeva ja J. Alver.
Siiri Same. Conceptualization of Experience Marketing and Country Branding from a Marketing
Management Perspective (Elamusturunduse ja riigi brändimise kontseptualiseerimine
turunduse juhtimise vaatenurgast), juhendaja A. Leppiman.
Iivi Riivits-Arkonsuo. Consumer's Journey as Ambassador of Brand Experiences (Tarbija teekond
brändielamuste saadikuna), juhendaja A. Leppiman.
Eneken Titov. Management Pradigm Velues in Real and Propagated Level as Prerequisities of
Organisational Success (Juhtimisparadigma väärtused propageeritud ja tegelikul tasandil
kui organisatsiooni edu eeldused), juhendaja M. Meel.
Kristina Hunke. Conceptualisation and Management of Green Transport Corridors (Roheliste
transpordikoridoride kontseptsioon ja juhtimine), juhendaja G. Prause.
Anu Virovere. The Role of Management Values, Knowledge Management and Conflict
Management for Improvement of organisational Sustainability (Juhtimisväärtuste,
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teadmusjuhtimise ja konfliktijuhtimise roll organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks),
juhendajad M. Meel ja M. Järvis
Õnnela Paas. Development of the Safety Management System at Enterprises (Ettevõtte ohutuse
juhtimissüsteemi arendamine), juhendajad P. Tint, K. Reinhold.

Teaduse populariseerimine. (Avaldamised ja esinemised meedias)
Kaire Põder, Triin Lauri. Koolisüsteem kui eliitperede taastootja. Sirp, 04.09. 2015.
Põder, Kaire; Lauri, Triin (2015). Haridusturgude peidus pool – koolidevahelise ebavõrdsuse
süvenemine koolivaliku tõttu. Eesti Inimarengu Aruanne 2014/15. Lõksudest välja?
(78−85). Eesti Koostöö Kogu.
Kaire Põder, Triin Lauri, Karmo Kroos. Eesti kui väikese üleminekuühiskonna perepoliitika – ei
uus Põhjala ega vana Euroopa. Riigikogu Toimetised, 31/2015, 168−183.
Triin Lauri, Kaire Põder. Töötavad emad ja kõrge sündimus – kas teineteist välistavad või
täiendavad eesmärgid? Soolõime Uudiskiri, 1−7/2015.
Prof Staehr usub, et Euroopa Liit pole nõus Kreeka võlakoormat vähendama. Allikas: 26.01.2015
Aktuaalne kaamera kell 21, Aktuaalne kaamera kell 18.30, ERRi uudisteportaal.
TUT Professor Staehr talks about oil prices. News, University Why is the price of oil so low?
28.01.15 @ 15.40 2015
Karsten Staehr. Bensiini hinda ei suuda ennustada mitte keegi (ERR 29.01.2015)
Tõnn Talpsepp. Oleme andnud käest võimaluse turgutada oma majandust 4.02.2015 Terevisioon.
Enn Listra. Suuname kõrgharidusega seotud rännet Eestisse 05.03.15 @ 14:47 Äripäev
Karsten Staehr. Euroopa majandusest on aur otsa saanud ning Eesti ettevõtted ei tunneta vastutust
teaduse ees 10.03.2015 http://novaator.err.ee/v/yhiskond/4e6befb8-980a-4a49-991e059860ad62f8
Tõnn Talpsepp. Tähtajaliste hoiuste intressid kukkusid rekordmadalale 16.04.2015
http://uudised.err.ee/v/e98bebfd-c0d4-44c2-8777-fc59b7ac72da
Karsten Staehr. Kavandatud kütuseaktsiisi tõus on väike, mõju jääb olematuks. ärileht.ee
(07.05.2015)
Robert Kitt. Elus pole kõik saavutatav, küll aga on võimalik kõige poole püüelda! 13.04.15 @
14.10 Avaleht, Ülikool
Tõnn Talpsepp, Kristjan Liivamägi, Tarvo Vaarmets. Hobiteadlased analüüsivad Tallinna börsi
investoreid. 18. juuni 2015 http://www.aripaev.ee/borsiuudised/2015/06/18/hobiteadlasedanaluusivad-tallinna-borsi-investoreid
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