
2016 välja pakutud magistritöö teemad 

Diana Kaljula poolt pakutud uurimisteemad (diana.kaljula@sisekaitse.ee) 

 
1) Psühholoogilise kaitse vajadus Eestis (Selgitus: siin saab T. Naritsa tööle toetudes teha nii 
juhtumiuuringuid) 
2) Eesti meediaruumi roll (vaenuliku?) mõjutustegevuse vahendamisel  

3) Vene propaganda tajumine eestikeelses inforuumis  

4) Vene noorte allikakriitiline meediatarbimine – mingi kooli näitel  

5) Eestlaste usulise teadlikkuse seos vastuseisus moslemitele/islamile (Selgitus: paranoiline 
äärmuslaste hirm) 
 

Kert Valdaru ja Helina Maasing poolt välja pakutud teemad 
 

 Kert Valdaru poolt pakutud teemad:  
Teema Selgitus 

Massimigratsiooni 
kasutamine relvana.  
 

Selle teema raames võiks analüüsida võimalust kuidas Venemaa või 
massi-immigratsiooni kasutada oma tahte saamiseks või peale 
surumiseks  
Aluseks raamat „Weapons of Mass Migration“  
http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100627270  
 

Rände kasutamine 
ühiskondlike lõhede 
tekitamiseks/ ränne ja 
radikaliseerumine 
ühiskonnas 

Analüüsida Parem- ja vasakäärmuslike jõudude retoorikat ja 
tegevust.  
 

Ebaseaduslikult riigis 
viibivate alternatiivsed 
kinnipidamise võimalused. 

Meil on Harku kinnipidamiskeskus peamine viis, kuid on olemas ka 
poolkinniseid, jalavõru jne.  
 

Vihakõne/ vihakuriteod ja 
selle karistamine ELi 
liikmesriikide näitel. 

 

 
Helina Maasingu poolt pakutud teemad (helina.maasing@sisekaitse.ee)    
1. Eel- ja järelkontrolli meetmete olulisus sisserände kontrollimisel: Eesti töörände näitel  
2. Efektiivsed meetmed ebaseadusliku töötamise tõkestamiseks?  
3. Seos kuritegevuse kasvu ja immigratsiooni vahel?  
4. Perekonnaga taasühendamise õiguse väärkasutamine (fiktiivabielud, vale isadus/emaduse 

tuvastamine)  
5. Sisserände vastaste sõnumite ja kampaaniate mõju sisserändele?  
6. Ebaseaduslike sisserändajate seadustamise kampaaniad- kas see võib muutuda ebaseadusliku 

rände tõmbefaktoriks?  
7. Uusimmigrantidele mõeldud meetmete mõju integreerumisel/kohanemisel?  
8. Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastu võitlemisel?  
9. Elamisluba välisinvestoritele- kas „ostetud“ õigus EL-i poolt pakutud hüvede kasutamiseks või 

reaalne panus EL-i majandusse/konkurentsivõime suurendamisesse?  
 
Tegemist ei ole kindlasti mingite ametlike pealkirjadega, lihtsalt mõtetega, mida võiks uurida. 
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Maksu- ja Tolliameti poolt pakutud teemad 
 

Teema Teema selgitus, täpsustus Juhendaja, kontakt 

Võltsitud kaubamärgiga 
kaupade tollijärelevalve 
 

 Lauri Aasmann, tolliosakonna 
peaspetsialist, 
tel 676 2203, 
lauri.aasmann@emta.ee 

Püsiv tegevuskoht 
digitaalses maailmas 

 Rauno Õismaa, 
kontrolliosakonna revident, tel 
676 1159, 
rauno.oismaa@emta.ee  

Kliendi asukoha 
tuvastamine digitaalselt 
osutatavate teenuste 
korral 

 Triin Pau, kontrolliosakonna 
juhtivrevident, tel 
676 12 77, triin.pau@emta.ee  

Registreerimata ettevõtja 
tulu 
maksustamine 

 Kaspar Raudla, 
kontrolliosakonna 
arendusspetsialist, tel. 676 
1145,kaspar.raudla@emta.ee  

Maksukahju e-
kaubanduses 

 Kaspar Raudla, 
kontrolliosakonna 
arendusspetsialist, tel. 676 
1145, kaspar.raudla@emta.ee  

Kolmandate osapoolte 
informatsiooni 
edastamise kohustus ja 
selle mõju 
maksulaekumisele 

 Kaspar Raudla, 
kontrolliosakonna 
arendusspetsialist, tel. 676 
1145, kaspar.raudla@emta.ee  

Kaugmüügi teostamise ja 
vältimise 
tuvastamine 

 Rauno Õismaa, 
kontrolliosakonna revident, tel 
676 1159, 
rauno.oismaa@emta.ee  

Ettevõtete 
maksukäitumine enne ja 
pärast 
käibedeklaratsiooni lisa 
INF kasutuselevõttu 

 Egne Lamp, kontrolliosakonna 
revident, tel 
676 1198, 
egne.lamp@emta.ee  

Töötamise registri 
arendamise 
võimalused Eesti 
õigusruumis 

 Marek Põllu, kontrolliosakonna 
arendusspetsialist, tel 5346 
7848, marek.põllu@emta.ee  

Maksuhalduri 
järelevalvelised 
tegevused 
ja nende arendamise 
võimalused 

  Andrei Makarov, 
kontrolliosakonna 

revident, tel 5334 5046, 
Andrei.makarov@emta.ee  

 Endrik Jäger, 
kontrolliosakonna 
revident, tel 676 1600, 
Endrik.jager@emta.ee  
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Toitlustusvaldkonna 
käibemaksu 
laekumise probleemid ja 
sellega seotud 
riskid 

  Andrei Makarov, 
kontrolliosakonna 

revident, tel 5334 5046, 
Andrei.makarov@emta.ee 

 Endrik Jäger, 
kontrolliosakonna 
revident, tel 676 1600, 
Endrik.jager@emta.ee  

Online 
kassaprogrammide 
kasutamise 
võimalused Eestis 

  Andrei Makarov, 
kontrolliosakonna 

revident, tel 5334 5046, 
Andrei.makarov@emta.ee 

 Endrik Jäger, 
kontrolliosakonna 
revident, tel 676 1600, 
Endrik.jager@emta.ee  

Füüsiliste isikute tulude 
avalikustamine 

 Hannes Udde, 
teenindusosakonna 
juhtivspetsialist, tel 676 2309, 
hannes.udde@emta.ee  

Tulust tehtavate 
mahaarvamiste 
piirangud, kui on saadud 
Eestis mitte 
maksustatavaid 
välistulusid 

 Hannes Udde, 
teenindusosakonna 
juhtivspetsialist, tel 676 2309, 
hannes.udde@emta.ee 

Klientide pöördumised - 
milline 
suhtlusstiil on kõige 
tõhusam? 

 Karin Aleksandrov, 
teenindusosakonna 
arendusspetsialist, tel 676 
2277, 
karin.aleksandrov@emta.ee  

Muude 
kriminaalmenetluse 
tagamise vahendite 
loetelu täiendamine – 
KRMS 4peatükk, 2 jagu 

 Terje Lang, uurimisosakonna 
talitusejuhataja, tel 676 2931, 
terje.lang@emta.ee  

Maksukuriteo 
kvalifikatsiooni 
subjektiivse 
tunnuse – kavatsetusse 
analüüs 

 Terje Lang, uurimisosakonna 
talitusejuhataja, tel 676 2931, 
terje.lang@emta.ee 

MTA ja PPA omavaheline 
tööülesannete 
jagamine piiripunktides ja 
selle analüüs 

  Voldemar Linno, 
tollipunktijuhataja, tel. 

676 3858, 
Voldemar.linno@emta.ee 

 Toomas Huik, 
tollipunktijuhataja, tel. 676 

4461, toomas.huik@emta.ee  

Piiriületajate rahulolu 
uuring idapiiril 

 Kelle rahulolu mõõta? 
_ Veokite juhid 
_ Sõiduautode juhid (reisijad) 

 Vello Valm, tolliosakonna 
nõunik, tel 676 

2144, Vello.valm@emta.ee  
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_ Busside juhid ja reisijad 
_ Reisirongide personal ja reisijad 
_ Eristada tuleks EE, RU ja muude 
riikide 
piirületajatest turiste ja 
igapäevaseid 
„kaubaturiste“ 

 Mida mõõta? 
Rahulolu: 
 Piiriületuse korraldusega (juhised, 
mugavus, 
kiirus, puhtus) 
 Teavitused ja vajaliku info 
saadavaus 
 Teenustega 
 Piirivalve tööga 
 Tolli tööga 
 Teiste ametkondade tööga 

 Tegevused 
_Metoodika väljatöötamine 
_ Küsitlus Narva piiripunktis 
(uuringud 
peaksid olema perioodilised ja ka 
Koidula, 
Luhamaa PP-de kohta) 
_ Vastuste ja ettepanekute analüüs 
_ Ettepanekute tegemine 

 Ants Kutti, tolliosakonna 
juhataja asetäitja, 

tel. 676 3815, 
ants.kutti@emta.ee  

Kohalikule majandusele 
piirikaubanduse 
mõju uuring 

 Mida mõõta? 
_ Välisturistide raha kulutamine: 
_ Tarbitud kaupadele (liigiti) 
_ Teenustele (liigiti) 
_ Piiriületajate poolt eksporditava 
kauba 
väärtust (liigiti) 
_ Kohalike elanike raha kulutamine 
naaberriigis: 
_ Tarbitud kaupad (liigiti) 
_ Teenused (liigiti) 
_ Kohalike piiriületajate poolt 
imporditava legaalse 
kauba väärtus (liigiti) 
_ Kohalike piiriületajate poolt 
imporditava 
salakauba väärtus (liigiti) 

 Tegevused 
_ Metoodika väljatöötamine 
(„kohalik“ 
määratlemine) 
_ Narva piiripunkti kohta info 
kogumine ja 
analüüs (uuringud peaksid olema 

 Vello Valm, tolliosakonna 
nõunik, tel 676 

2144, Vello.valm@emta.ee  

 Ants Kutti, tolliosakonna 
juhataja asetäitja, 

tel. 676 3815, 
ants.kutti@emta.ee 
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perioodilised ja ka Koidula, Luhamaa 
PPde 
kohta) 

Uute narkootiliste ja 
psühhotroopsete 
ainete levik ja vedu 

  Andreas Sõlg, 
tolliosakonna 

juhtivinspektor, tel 676 2253, 
Andreas.sõlg@emta.ee  

 Piret Tinkus, tolliosakonna 
juhtivspetsialist, 

tel 676 3251, 
piret.tinkus@emta.ee  

Tax-free kviitungite 
elektrooniline 
kontrollimine 

 Kaari Lainevool, tolliosakonna 
peaspetsialist, tel 676 2305, 
kaari.Lainevool@emta.ee  

Volitatud ettevõtja loa 
mõju ettevõtte 
tegevusele 

 Hannes Umborg, tolliosakonna 
juhtivspetsialist, tel 676 2262, 
hannes.Umborg@emta.ee  

Vabatsoonide 
jätkusuutlikus 

 Hannes Umborg, tolliosakonna 
juhtivspetsialist, tel 676 2262, 
hannes.Umborg@emta.ee 

Sularahas arveldamise 
vajalikkus? Kas/kuidas 
oleks võimalik 
arveldamine ainult panga 
vms 
sellise teenuse kaudu. 

 Taavi Dubinin,  
Tel 676 1659, 
taavi.dubinin@emta.ee  

Ettevõtete vaheline 
tehingute toimumine, 
kuidas 
eristada näilikku tehingut 
ja seda ennetada? 

 Taavi Dubinin,  
Tel 676 1659, 
taavi.dubinin@emta.ee 

Meetmed ebaausate 
kauplejate välistamiseks 
ettevõtluses. Kas ja mil 
moel oleks see võimalik? 

 Taavi Dubinin,  
Tel 676 1659, 
taavi.dubinin@emta.ee 

Ravimite tollivormistus ja 
kontrollivõimalused 

  Piret Tinkus, tolliosakonna 
juhtivspetsialist, 

tel 676 3251, 
piret.tinkus@emta.ee  

 Ravimiameti esindaja 

Maksualane 
ennetustegevus 
koolinoorte seas 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

Maksmata maksude 
sissenõudmine 
kriminaalmenetluses 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

Sanktsioonialuste 
kaupade lõppkasutaja ja 
kasutuse viisi 
tuvastamine 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

mailto:Andreas.sõlg@emta.ee
mailto:piret.tinkus@emta.ee
mailto:kaari.Lainevool@emta.ee
mailto:hannes.Umborg@emta.ee
mailto:hannes.Umborg@emta.ee
mailto:taavi.dubinin@emta.ee
mailto:taavi.dubinin@emta.ee
mailto:taavi.dubinin@emta.ee
mailto:piret.tinkus@emta.ee


2016 välja pakutud magistritöö teemad 

Maksuhalduri efektiivsus 
kütusesarnaste ainete üle 
riigipiiri 
toimetamise tõkestamisel 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

Tubakatoodete salaturu 
vastu võitlemiseks ette 
nähtud meetmed ja 
nende rakendamise 
tõhusus 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

Tubakatoodete salaturu 
vastu võitlemiseks ette 
nähtud meetmed ja 
nende rakendamise 
tõhusus 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

Maksumärgi 
funktsioonid, 
kasutusvõimalused 

 neile juhendajat erinevatel 
põhjustel pakkuda pole 

 

Politsei- ja Piirivalveameti poolt pakutud prioriteetsed teemad 
 

Kontaktisik tabeli ja teemade täpsustamisel ning täiendavate küsimuste korral: Raul Savimaa (612 
3090, raul.savimaa@politsei.ee)  
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Päästeameti poolt pakutud teemad 

Kontaktisikuks Tarvi Ojala (tarvi.ojala@rescue.ee ; tel nr 628 2007, 5101719) 

1. Turvaliste kogukondade mudeli rakendamise mõjude analüüs 

2. Päästeameti integreeritud riskihalduse mudel 

3. Päästeameti ühtse planeerimise ja riskide infosüsteemi vajaduse analüüs 

4. Avaandmete loomise ja kasutamise kohustus ning võimalikkus sisejulgeoleku valdkonnas. 

5. Kliendikogemuse juhtimine Päästeametis 

6. Partnersuhete juhtimine Päästeametis 

7. Teenuste sihtrühmade määratlemine suurandmete lahenduse abil 

8. Päästeameti toimepidevuse hindamise protsessi analüüs 

9. Päästeametis innovatsiooni soodustavate tegurite analüüs  

10. Elanikkonna vastuvõtlikkus Päästeameti sõnumitele 
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Ramon Loik poolt pakutud raamteemad 
Juhendaja: Ramon Loik (ramon.loik@gmail.com) 

1. Balti riikide sisejulgeolekupoliitika ja rahvusvaheline koostöö. 

2. Sisejulgeoleku alane koostöö ja julgeoleku-integratsioon Euroopa Liidus, sh institutsionaalne 

mõõde ning julgeoleku agentuurid. 

3. Euroopa Liidu sisejulgeoleku alane koostöö ja siirded liikmesriikidele. 

4. Euroopa Liidu sisejulgeoleku alane koostöö ja siirded kolmandatele riikidele. 

5. Venemaa, Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu julgeolekusuhted siseturvalisuse valdkonnas. 

6. Atlandi-ülene koostöö sisejulgeoleku valdkonnas, sh terrorismivastases võitluses. 

7. Julgeolekukogukondade mõju sisejulgeolekupoliitika kujundamisele, sh sisejulgeoleku alane 

hariduskoostöö. 

 

8. *Juhendab valikuliselt ka militaar- ja luureteemalisi magistritöid. 

Juhendatud magistritööd ja täiendav informatsioon Eesti Teadusinfosüsteemis 

https://www.etis.ee/Portal/Persons/Display/7791737e-e8d6-40e6-9dc5-0f519ef9dc70 

Siseministeeriumi poolt pakutud magistritöö uurimisvaldkonnad  
Kontaktisik Viola Mäemurd (Viola.Maemurd@siseministeerium.ee)  
 
Siseministeeriumi prioriteetne uuringuvaldkond: ,,Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" ja selle 
programmide kitsaskohad ning nende analüüs.  
 
Uurimisvaldkonnad: 
1. Väljast ostetav uuring väikeostuna või hankena (võimalik on rahastamine ka erinevate fondide 
vahenditest osaliselt)  
2. SKA ATKiga tellimus SKA-le uuringu läbiviimiseks (rakendatud alates käesolevast aastast)  
3. Uuringu läbiviimine mõne asutuse, sh SIM enda tööjõu ressurssidega  
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