
Head tulevased lõpetajad!

Siin on ära toodud sotsioloogia õppekavadel õppejõudude poolt välja pakutud võimalikud
uurimisteemad või –suunad selleks aastaks. Selle ülevaate eesmärk on anda tulevastele
lõpetajatele ideid ja orientiire, et kes milliste uurimisteemadega meil tegeleb. Kui te siit
endale meelepärast teemat või uurimissuunda ei leia, siis võite ka oma teema välja pakkuda,
kuid kindlasti tuleb leida meie õppejõudude seast sellele tööle juhendaja. Küsimuste korral
pöörduge õppekava kuraatori poole!

VÕIMALIKUD LÕPUTÖÖDE UURIMISTEEMAD/VALDKONNAD

KADRI AAVIK

Uurimisvaldkonnad ja teemad

• Soo- ja töösotsioloogia: sugu ja sooline ebavõrdsus ühiskonnas, eelkõige
tööturul, soo ristumine teiste sotsiaalsete kategooriatega (intersektsionaalsus);
kriitilised mees- ja maskuliinsusuuringud: privilegeeritud mehed ja maskuliinsused

• Kriitilised haridusuuringud: eelkõige kõrgharidus, neoliberaalne ülikool jne.

• Kriitilised loomauuringud: inimeste ja loomade vahelised suhted ühiskonnas
kriitilisest sotsioloogilisest perspektiivist; veganlus, jätkusuutlik toidukultuur

• Sotsiaalsed liikumised: loomaõiguslus- ja veganliikumine, feministlik liikumine,
keskkonna- ja kliimaliikumine, koostöö vasakpoolsete sotsiaalsete liikumiste
vahel - võimalused ja piirangud

Metodoloogilised lähenemised: intersektsionaalsus, feministlik epistemoloogia ja
metodoloogia; kriitilised metodoloogiad (kehtivaid võimusuhteid vaidlustavad) laiemalt

Meetodid: kvalitatiivsed - narratiivne meetod, diskursusanalüüs, temaatiline analüüs

MARGE UNT (kevad 2022 teemad)

1. Platvormitöö: (nt platvormi töö ja sotsiaalkaitse intervjuude põhjal)
2. Töö- ja pereelu ühildamise väljakutsed (intervjuude põhjal vaesusriskis

inimestega)
3. Haridustee katkestanud noorte iseseisvumine (intervjuude põhjal)
4. Palgavaesus (intervjuude või EUSILC andmete põhjal)
5. Emaduslõiv Eestis (või ka võrdlevalt) (kvantitatiivsete mikroandmete põhjal)

RAILI NUGIN



· Linn ja maa

• Kogukonnad maal – millised on uued klassisuhted maal? Kuidas muutuvad
need dünaamiliselt vastulinnastujate näol, suvitajate lisandudes,
põllumajandustöökohtade kadumisel jne?

• Linna/maa vastanduste konstrueerimine ja selle mõjud igapäevapraktikatele
maal – kuidas nähakse linna või maapiirkonda ja kuidas inimesed planeerivad
oma igapäevategevusi lähtudes neist nn konstruktsioonidest v kuvanditest?

• Maapiirkonnad toodangu pakkujast tarbimisobjektiks: maaturism,
matkaturism, ökokogukondade toodang, maapiirkondi idealiseeriv
kaubastamine – kuidas see on muutnud inimeste elu, sotsiaalseid suhteid
ning mobiilsusi?

• PRIA, LEADER programmid maal – kuidas need on muutnud omavahelisi
sotsiaalseid suhteid, inimeste mobiilsust, ruumilisi suhteid jne?

· Noored

• Noored maapiirkondades – millised on noorte igapäevased
mobiilsuspraktikad, milline on nende biograafiline tulevikuperspektiiv,
täiskasvanuks saamine, valikud?

• Noored ja mälu – kuidas näevad noored nt Nõukogude aega või ärkamisaega,
kuidas mõtestavad nt muuseuminäitusi, kuidas lahendavad nn konflikte ehk
olukordi, mil vanemate räägitu ei lähe kokku koolis õpituga (sh venekeelsed
noored)?

• Põlvkondlikud perspektiivid ja põlvkondadevaheline mälu – kuidas
mõtestatakse perekonna mälu?

• Linnanoored maapiirkondades – milline on linnanoorte arusaam maaelust,
kuidas see mõjutab nende liikumist ja praktikaid? (nt malevad?)

… ja veel teemad, mis seostuvad noorte ja/või maapiirkondadega

KADRI TÄHT

Uurimisvaldkonnad: töö ja tööturg (tööturule sisenemine, tööturul liikumine, tööturult
lahkumine, palgalõhe); perekond; töö- ja pere-elu ühildamine; isikute/leibkondade ajakasutus

Teemad:

· (Töö)aja- ja kohapaindlikkus – kes kasutab? miks kasutab? millised mõjud sellel on?
(ajakasutusuuring);



· Sooline tööjaotus/ajakasutus (ajakasutusuuring, ISSP, intervjuud);

· Tööturu ebavõrdsused/lõhed (vanuseline, hariduslik, rahvuslik, sooline, oskuste, palga
jne);

· Institutsioonide (tööturu- ja perepoliitikad) mõju tööturukäitumisele;

· Ebavõrdsuse edasikandumine (laps <- vanem; haridus, sotsiaalne positsioon, töö);

LIIS OJAMÄE

Uurimisvaldkonnad: Linna- ja eluasemesotsioloogia; Majandussotsioloogia; Kvalitatiivne
metodoloogia

Teemad:

· Eluaseme-eelistused, –valikud, -kättesaadavus<-> kodu, samastumine/identiteet,
vara

· Eluasemekultuur, -poliitikaja –turud<-> erinevate tegutsejate perspektiiv

· Elamisviisid ja eluaseme valdamise, kasutamise viisid

· Linnaruumi kasutuspraktikad ja tähendused, identiteet

Pärandruum, elukeskkond ja turism; Väärtustatud elamisruumid ja avalik ruum; Kahanevad

linnad; Üürieluaseme kättesaadavus ja vajadus - tudengid; Osalus; Platvormimajandus
linnakeskkonnas

EVE-LIIS ROOSMAA

Uurimisvaldkonnad: Elukestev õpe, haridus, tööturg, jm institutsioonid, riikide võrdlus
(kvantitatiivsed analüüsimeetodid)

Teemad:

• Elukestev õpe (EÕ): erinevad osalemise mustrid, erinev või ebavõrdne osalemine
EÕs; mitte/osalemise põhjused ja tajutud raskused erinevate sotsiaalsete
rühmade lõikes; täiskasvanute õpikogemus (õpikeskkonna tajumine, rahulolu,



õpingute seostamine teiste eluvaldkondadega); ettevõtete, tööandjate
panustamine töötajate koolitamisesse, õpingutes osalemise toetamine; laiemalt
seosed tööturuga (nt milline osa on oskuste ja teadmiste nõudlusel EÕs
osalemise mustrites; kuidas mõjutab tehnoloogiline innovatsioon); riikide võrdlus,
makromõjurid ehk struktuuri mõju (nt haridussüsteemi ja täiskasvanuõppe
korraldus, tööturg, erinevad poliitikameetmed)

• Noored hariduses ja/või tööturul (töö tähendus, tööväärtused, seos teiste
elusfääridega)

ELLU SAAR

Uurimisvaldkonnad: Eeliste ja halvemuse kuhjumine eluteel

Teemad:

• „Võitjate põlvkonna“ (1960ndate keskel sündinud põlvkonna, praegu 50ndate
keskel) eluteed: eluplaanide realiseerumine, rahulolu eluga, hilisem haridustee

• Empiiriline alus: 2020. ja 2021.aastal tehtud intervjuud 50 selle põlvkonna
esindajaga

• Sotsiaalne taastootmine kolme põlvkonna baasil (vanavanemad, vanemad,
lapsed) – Eesti Pere- ja Sündimusuuringu alusel (kvantitatiivne analüüs)

• Vanemate ressursside mõju haridustee kujunemisele – kvantitatiivne analüüs
EU-SILC baasil

KAIRIT KALL

Uurimisvaldkonnad: Töösuhted, tööränne, uued töövormid (eelkõige platvormitöö)

Teemad:

• (Kollektiivsed) töösuhted: nt ametiühingute roll ja võimekus, strateegiad,
innovatsioon, ametiühingute riikideülene koostöö ning koostöö teiste sotsiaalsete
liikumistega, identiteeditöö, post-sotsialism (ja selle lõpp) & neoliberalism

• Töömigratsioon: (eriti Eesti -> Soome suunaline; töötajate lähetamine, nt
kolmandatest riikidest Eestisse lähetatud töötajate töötingimused jne.)

• Platvormitöö: (nt põhjused selle tegemiseks, strateegiad, pandeemia mõju
platvormitöötajatele, kollektiivse koondumise võimalused ja takistused)



• Hea meelega juhendaksin ka keskkonnahoiuga seotud elustiilide uurimist (nt
nende mõtestamine, praktiseerimine; prügisukeldumine, veganlus,
jäätmevabadus jm), aga need teemad vajaksid tudengilt pisut enam iseseisvust.

TÕNU PÄRN

Uurimisvaldkonnad ja teemad (kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid):

● Õigussotsioloogia ja õigusesotsioloogia (ning ennetus ja kriminoloogia)
● Hälbiv käitumine (ja muu sellega seonduv)
● Rahulolu uuringud (kogemus nii kollektiivide ja suletud gruppide rahulolu

uuringutest, kui ka avatud gruppide uuringutest)
● Maasotsioloogia (nii üldised teemad kui ka ääremaastumine)
● Alaealised
● Jahinduse ja looduskaitse temaatika (seosed, vastandid jms. Kogemus koostööst

Maaülikooliga)
● Üldised kvantitatiivsed uuringud (laialdased kogemused  nii praktikuna kui ka

erinevate kõrgkoolide üliõpilaste konsulteerimisel lõputöödes rakendatava
metoodika osas).

MERLIN TIIT

Uurimisvaldkonnad ja teemad:

● Nõukogude argielu, nõukogudejärgne mälukultuur
● Tarbimiskultuur
● Sotsiaalne kapital ja sotsiaalsed suhtevõrgustikud


