
2015 välja pakutud magistritöö teemad 

Politsei- ja Piirivalveameti eelistatud teemad 
Kontaktisik tabeli ja teemade täpsustamisel ning täiendavate küsimuste korral: Raul Savimaa (612 
3090, raul.savimaa@politsei.ee)  
 

Teema 
 

Teema selgitus Seos valdkonnaga (STAK, 
TPPS jm) 

Juhendaja/ 
kaasjuhenda

ja 

Lähisuhtevägi
valla 
juhtumite 
riskihindamis
e mudel 
 

Võimaldab reageerida perevägivalla 
juhtumitele efektiivsemalt, andes 
eeldatavasti suunised, kuidas teatud 
tüüpi juhtumite puhul käituda. Taust: 
riskide hindamisel liigutakse aina enam 
suunas, et lisaks ohvri riskide 
kaardistamisele pööratakse tähelepanu 
ka vägivallatseja riskidele ja uue 
vägivallaakti toimumise tõenäosusele 

STAK programm 1, meede 2 
ohtude, süütegude ja õnnetuste 
ennetamine. Otsene seos 
Vägivalla ennetuse strateegiaga 
(VES).  

Kati Arumäe 

Digitaaltõendi 
autentsuse 
tagamine 
 

Digitõendite käitlemine, koopiafailide 
tegemine ja kontrollsummade 
arvutamise metoodika ning selleks 
kasutatavad tehnilised ja tarkvaralised 
lahendused. Vajadus saada teaduslik põhi 
juhuks, kui kohtus tuleb digitõendite 
käitlemismetoodikat detailselt selgitada. 

STAK peatükk 4, lk 22. Toomas 
Plaado 

Põgenike 
suurearvulise 
sisserändega 
seonduvad 
julgeolekuohu
d ja nende 
ennetamine  

Teemat on võimalik täpsustada, 
konkreetse fookuse (muuhulgas näiteks 
„Rahvusvahelise kaitse menetluse 
raames kogutud päritoluriigi 
informatsiooni kasutamine riigi 
julgeoleku tagamiseks“ või „Põgenike 
suurearvulisest sisserändest tuleneva 
hädaolukorra lahendamise mudel 
Politsei- ja Piirivalveameti näitel“) 

VAAK 2015-2018:  
Perioodil 2015-2018 on PPA 
poolt tagatud rände kontrolli 
võimekus järgmiste teenustega: 
elamislubade väljaandmise 
teenus ja rahvusvahelise kaitse 
määratlemise teenus. 
VAAK 2016-2019: PPA poolt 
tagatakse rahvusvahelise kaitse 
määratlemise võimekus. 
VAAK 2016-2019: 
Siseministeeriumi poolt 
rakendatakse Varjupaiga-, 
rände- ja integratsioonifondi 
mitmeaastast tegevuskava 
rahvusvahelise kaitse 
valdkonnas.  
STAK Programm 
Tasakaalustatud kodakondsus 
ja rändepoliitika meede 3 ja 
programm Kriiside ennetamine- 
ja hädaolukordadeks 
valmisoleku suurendamine 
meede 1 ja 2. 

Marina 
Põldma, Priit 
Saar 
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Digitaalse 
identiteedi 
kandja 
arendamine 
ja selle 
koostoime 
baastarkvarag
a tänases 
keskkonnas 

Vajalik on lähtudes tegelikust olukorrast 
(mh ühtne koordinatsioon ja vastutus 
riigis puudub) koostada vastutuse ning 
pädevuse analüüs täna, kaardistada rollid 
ning seosed.  
 
 

VAAK 2015-2018:  
Perioodil 2015-2018 on PPA 
poolt tagatud isiku tuvastamise 
teenus. 
Perioodil 2015-2018 on PPA 
poolt tagatud isikut tõendavate 
dokumentide ja lubade 
väljaandmise võimekus 
järgmiste teenustega: isikut 
tõendavate dokumentide 
väljaandmise teenus, isikut 
tõendavate dokumentide 
tootmise teenus ja lubade 
väljastamise teenus. 
2016 aastal teostatakse 
vajalikud ettevalmistused uue 
ID lepingu rakendamiseks. 
2015 aastal teostatakse 
vajalikud ettevalmistused , sh IT 
arendused uue mobiil-ID 
rakendamiseks. 
VAAK 2016-2019: PPA poolt 
tagatakse identiteetide 
haldamise võimekus. 
Perioodil 2016-2019 hallatakse 
ja juhitakse digitaalse 
identiteedi ja selle 
infrastruktuuri tulemuslikult. 
Isikut tõendavate dokumentide 
tootmise ning 
spetsifikatsioonide uuendamise 
tagamine. 
STAK:  
Isikut tõendavate dokumentide 
ning isiku õigusliku seisundi 
menetlustes tagatakse 
tõsikindel isikutuvastus. 
Arendatakse digitaalseid isikut 
tõendavaid dokumente, 
sealhulgas laiendatakse nende 
kasutusala ja suurendatakse 
kasutajate hulka.  
Järjepidevalt uuendatakse 
isikut tõendavate dokumentide 
spetsifikatsioone ning pidevalt 
kaasajastatakse (sealhulgas 
rahvusvahelise koostöö 
raames) vastavalt 
turvalisusnõuetele, tehnilistele 
võimalustele ja kasutajate 
ootustele dokumentide 
digitaalseks kasutamiseks 

Kontaktisik 
Margit Ratnik 
(juhendaja/ 
kaasjuhendaj
a 
täpsustatakse 
teema 
valikul) 
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vajalikku tehnoloogiat ja 
süsteeme.  
Digitaalset identiteeti ja selle 
infrastruktuuri hallatakse ja 
juhitakse tulemuslikult. 
Kindlaks on määratud selged 
pädevused ja vastutusalad, 
tagatud on vastavad 
organisatsioonilised 
võimekused.  

Ettepanekud 
interneti teel 
toimuva 
narkokuri- 
tegevuse 
tõkestamiseks 

Kasvava aktuaalsusega probleem STAK programm 5, meede 3- 
raske ja organiseeritud 
kuritegevuse vastane võitlus 

Risto 
Kasemäe  

Privaatsuse 
eeldatus 
jälitustege-
vuse 
kontekstis, 
selle 
reguleeritus 
Eesti 
õigusruumis 

Vajalik tegevusraamistiku täpsustamiseks 
ja metoodiliseks korrastamiseks 

STAK programm 5, meede 3- 
raske ja organiseeritud 
kuritegevuse vastane võitlus, 
meede 2- terrorismivastane 
võitlus, meede 1- PS korra 
tagamine 

Risto 
Kasemäe  

Alternatiivid 
illegaalselt 
riiki sisenenud 
isikute ja 
rahvusvahe-
lise kaitse 
taotlejate 
kinnipidamise
le (ja nende 
tõhusus riigi 
julgeoleku 
vaates) 

Alates okt-st 2013 paigutatakse 
varjupaigataotlejad KPK-sse. Hinnata 
kinnipidamise tõhusust, alternatiivide 
mõjud (maj. jm) ning ohud.  

VAAK 2015-2018:  
Perioodil 2015-2018 on PPA 
poolt tagatud rände kontrolli 
võimekus järgmiste teenustega: 
elamislubade väljaandmise 
teenus ja rahvusvahelise kaitse 
määratlemise teenus. 
Perioodil 2015-2018 on PPA 
poolt tagatud 
migratsioonijärelevalve 
võimekus järgmiste teenustega: 
isiku tagasivõtmise teenus, 
migratsioonijärelevalve teenus, 
riigist väljasaatmise teenus ja 
viisateenus. 
2015 aastal viiakse EL 
varjupaigapaketi 
rakendamiseks läbi vajalikud 
protsessilised ja 
infotehnoloogilised arendused.  
2015-2020 aastal tagatakse 
kinnipeetud isikute vaba aja 
tegevus, grupitööd ja alaealiste 
isikute õiguste kaitse. 
VAAK 2016-2019: 
Siseministeeriumi ja 

Marina 
Põldma,  
Egert Belitšev 
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Sotsiaalministeeriumi poolt 
rakendatakse Eestis Euroopa 
Liidu ühist varjupaigasüsteemi 
(Euroopa Liidu õigusaktide 
rakendamine). 
STAK:  
Siseministeerium ja 
Sotsiaalministeerium 
rakendavad Eestis Euroopa 
Liidu ühist varjupaigasüsteemi 
(Euroopa Liidu õigusaktide 
rakendamine).  

Alaealistele 
kohtueelses 
menetluses 
kriminaalmen
etluse 
tagamiseks 
kohaldatud 
tõkendite 
võimalik mõju 
õiguskuulekal
e käitumisele 

Töö eesmärk uurida kohtueelses 
menetluses alaealiste suhtes valitud 
tõkendite mõju õiguskuuleka käitumise 
kujunemisele, muuhulgas millised on 
seadusest tulenevad võimalused kuriteo 
toimepannud alaealiste suunamiseks 
erinevatesse programmidesse 
kohtueelse menetluse ajal   

STAK programm 1, meede 2 
ohtude, süütegude ja õnnetuste 
ennetamine. 

Kontaktisik 
Kätlin Alvela 
(juhendaja/ 
kaasjuhendaj
a 
täpsustatakse 
teema 
valikul) 

Väljakutsed ja 
võimalused 
identiteedihal
duses 

Milline on riikide praktika 
identiteedihalduses ning millised on 
võimalikud arengusuunad (Kuna peagi 
peab ka Eesti üle võtma eIDAS-e 
regulatsiooni, siis on teema aktuaalne).  

VAAK 2015-2018:  
Perioodil 2015-2018 on PPA 
poolt tagatud isiku tuvastamise 
teenus. 
UUSIS 2 rakendumisel tagatakse 
biomeetriliste andmete 
kvaliteetne hõive. 
VAAK 2016-2019:  
Perioodil 2016-2019 
tutvustatakse Eesti kogemusi  
Euroopa Liidus ja kolmandates 
riikides eesmärgiga edendada 
piiriüleseid funktsionaalsus, 
sealhulgas andmevahetust ja 
teenuseid. 
PPA poolt tagatakse 
identiteetide haldamise 
võimekus. 
STAK: 
Osaletakse eIDAS-i 
rakendusaktide koostamisel ja 
rakendatakse eIDAS-it.  
Euroopa Liidus ja kolmandates 
riikides tutvustatakse Eesti 
kogemust, et edendada 
piiriüleseid funktsionaalsusi, 
sealhulgas andmevahetust ja 
teenuseid.  

Silvia Lips 



2015 välja pakutud magistritöö teemad 

Kriteeriumid, 
mille põhjal 
hinnata 
vajadust PPA 
paiknemisele 
ja 
asukohtadele 
Eestis 

Leida kriteeriumid, mille põhjal hinnata 
kuidas PPA põhiteenuseid võimalikult 
efektiivselt ja kliendisõbralikult osutada, 
tulenevalt nii PPA teenuste arengust (sh 
digiteenused) kui elanike paigutusest. 
Töö tulemusi saaks kasutada ühe 
sisendina PPA paiknemise ja teenuste 
arendamise (sh digiteenuste arendamise) 
planeerimisel  

STAK peatükk 4, lk 22. Kontaktisik 
Tauno Tuisk, 
Riina Senipalu 
(juhendaja/ 
kaasjuhendaj
a 
täpsustatakse 
teema 
valikul) 

 
 


