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1. Libauudised Eesti meedias  
2. Vaenulike narratiivide esinemine Eesti alternatiivmeedias  
3. Psühholoogilise kaitse vajadus Eestis  
 

Eesti NATO ühingu poolt pakutud teemad 
Kontaktisik/juhendaja: Mariita Mattiisen (mariita.mattiisen@eata.ee ; 556 73 876) 
 
1.Venemaa mõjutustegevuse arengu mõju sisejulgeolekule 
2.Vene ohu tajumine NATO liikmesriikides Eesti julgeoleku seisukohalt 
3.Hübriidohtude kaardistamine ja võimalikud heidutusmeetmed NATO poolt 

Viimane töö oleks kindlasti AK. Teiste teemade osas ei oska öelda, ilmselt oleneb palju sisust ja õpilase 
enda ideedest, kasutatavatest materjalidest jne. 

Mariita on valmis ka siseturvalisuse ajateenistuse teemalisi töid juhendama. 
 

PPA eelistatud teemad uurimistöödeks 
Kontaktisik teemade täpsustamisel ning täiendavate küsimuste korral: Raul Savimaa (612 3090, 
raul.savimaa@politsei.ee) 

 
Teema Teema selgitus 

Väljakutsed ja võimalused 
identiteedihalduses 

Milline on riikide praktika identiteedihalduses ning millised on 
võimalikud arengusuunad 

Digitaalse identiteedi 
kandja arendamine ja 
selle koostoime 
baastarkvaraga 

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

Digitaalse identiteedi 
kaitstus arenevas 
maailmas 

Mugav on kodust või paadist teha pangaülekandeid, vaadata lapse 
koolihinnete seisu või esitada pöördumist mõnele valitsusasutusele – 
kuid kui hästi on meie digitaalne „mina“ kaitstud? Millised on ohud, 
nõrkused – aga ka võimalused? 

Eesti isikut tõendavate 
dokumentide 
võltsinguinfo koondamine 
dokumentide 
võltsingukindluse 
suurendamiseks 

Hetkel puudub ühtne ülevaade Eesti isikut tõendavate dokumentide 
võltsingute kohta. Info on mitmetes infosüsteemides laiali (PPA, 
Välisministeerium, Maksu- ja Tolliamet, välislistid, iFADO jne) ning 
koondinfo puudub. Terviklik teave on oluline uute dokumentide 
arendamisel, et muuta neid võltsimiskindlamaks. Lisaks on kasutegur 
kateistel PPA üksustel ja asutustel, kes dokumendivõltsingutega 
tegelevad. Eesmärk on kaardistada infoallikad ja hetkeseis ning 
pakkuda välja lahendus info koondamiseks selle kasutatavuse 
parandamiseks 

Õiguslikud küsimused 
mehitamata 
lennuvahendite 
kasutamisel piirihalduses 
ja siseturvalisuses 

Kuidas õiguslikult sobivalt lahendada mehitamata lennuvahendite 
(operatiivne) kasutamine piirihalduses ja siseturvalisuses avaliku korra 
tagamisel Eestis: ülevaade teiste riikide praktikast, Eesti võimalustest, 
lisada ettepanekud 

Mehitamata 
lennuvahendite vastase 
tegevuse õiguslikud 
küsimused 

Kas ja kuidas on õiguslikult lahendatud ning kuidas peaks lahendama 
siseturvalisuse asutuste poolt piirihalduses ja avaliku korra kaitsel 
tehtav mehitamata lennuahendite vastane tegevus ja võimalike 
kahjude hüvitamine? Ülevaade teiste riikide praktikast, Eesti 
võimalustest, lisada ettepanekud 
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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. 

Korruptsiooniennetuse 
eesmärk: juriidiline norm 
vs sotsioloogiline käsitlus 

Analüüsida KVS-i ja korruptsioonivastaseid strateegiaid, et tuvastada, 
kas ja kui efektiivne on olnud Eestis preventsioon. Mida peaks 
muutma? Probleemiks on, et preventsioon on väga nõrk. 
Rahvusvahelist mõõde (nt Läti, Leedu, Austria) 

Korruptsiooniriskide 
maandamine Eesti 
suuremates äriühingutes 

Empiiriline uuring: Kas ja kuidas on antud valdkond reguleeritud 
erinevates äriühingutes? Millised meetmed oleks kõige paremad. 
Sisse saab tuua rahvusvahelist mõõdet, kuna on kontaktid olemas. 
Lisaks kontaktid suuremates äriühingutes, nt Eesti Energia, Tallinna 
Kaubamaja. 

Internetikelmuste 
uurimine 
väärteomenetluses. 
Probleemid ja lahendused 
neile 

Väärteomenetlus kelmuste ja varguste uurimisel on keeruline, eriti 
internetis toime pandud kelmuste puhul, kus sooritatakse ka 
pangaülekandeid. Seadusandlikud takistused ei võimalda tõendeid 
koguda väärteomenetluses. Suur aja ja ressursikulu - lahendusele 
viivale tulemusteni tihti ei jõuta. Leida võimalikke lahendusi, 
analüüsida menetlusi. 

Vaenu õhutamise (KarS § 
151) koosseisu 
rakenduspraktika 

Avaliku üleskutse määratlus KarS § 151 menetluspraktikas on ajale 
jalgu jäänud, kuna katab füüsilised piirkonnad: vajalik, et üleskutse 
oleks esitatud avalikus kohas või oleks tehtud kättesaadavaks 
määramata isikute ringile. Grupisisene üleskutse, Facebooki suletud 
grupid: ka neid tõlgendame menetluspraktikas avaliku üleskutsena. 
Reaalse ohu sisustamine on samuti probleemne. Töö käigus tuleks 
uurida ka teiste riikide praktikat ja seadusi ning pakkuda lahendus 
esile kerkinud probleemidele 

Väikese kahjuga 
süütegude 
sündmuskohtadelt 
kogutud füüsiliste 
tõendite kasutamine 
süütegude avastamiseks. 

Töö eesmärk on analüüsida väikese kahjuga süütegude 
sündmuskohtadelt kogutud füüsiliste tõendite kasutamist kohtueelses 
menetluses/kohtuvälises menetluses sh kas, millistel juhtudel ja 
millistele jälgedele/proovidele/objektidele määratakse ekspertiis või 
uuring jmt, hinnata selle põhjal kogumise ja ekspertiiside/uuringute 
määramise ja läbiviimise otstarbekust jmt. 

Alaealistele kohtueelses 
menetluses 
kriminaalmenetluse 
tagamiseks kohaldatud 
tõkendite võimalik mõju 
õiguskuulekale 
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 

Kriminalistikalise teabe 
kasutamine seostatult 
kriminaalteabega 
süütegude ennetamiseks 
ja avastamiseks. 

Töö eesmärk on analüüsida võimalike seoste loomist kogutava 
kriminalistikalise- ja kriminaalteabe vahel, mis toetavad ja aitavad 
kaasa kas süütegude ennetamisele või avastamisele, pakkuda välja 
lahendusi ühtse/integreeritud analüüsiplatvormi loomiseks jmt. 
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Kadunud isikute otsimine 
sotsiaalmeedias 

Keskenduda mõjule, peamiselt alaealistele ehk kuidas mõjutab 
neid sotsiaalmeedias korraldatav kampaania. Kas see on 
kasuks või pigem kahjuks; 
Teema vajab täpsustamist, mida on mõeldud: 1) otsingute mõju 
otsitava psühholoogiale, enesehinnangule, käitumisele; 2) otsingute 
efektiivsusele ehk „sotsiaalmeedia- kui omalaadne kogukond ja selle 
kaasamise mõjusus“ 3) konflikti isikuandmete kaitsega, 4) vms 

1.09.2016 jõustunud 
KrMS-i muudatuste mõju. 
Kas muudatused täidavad 
oma eesmärki? Kas 
põhiõigused on paremini 
kaitstud? 

Põhiõiguste paketi muudatused toovad kaasa nö konveiermenetlused 
ning uued funktsioonid ja/või töökoormuse kasvu valveprokuröridele 
ning eeluurimiskohtunikele, kes konkreetse juhtumi asjaoludega 
kursis ei ole. Kas nii on ikka tagatud muudatuste eesmärk: põhiõiguste 
parem kaitse? 

1.09.2016 jõustunud 
KrMS-i muudatuste mõju 
õiguskaitseasutuste 
ressursile 

Muutub läbiotsimiste ja vahistamiste regulatsioon, mis paneb proovile 
nii politsei, prokuratuuri kui ka kohtute ressursi. Kuidas leida 
lahendusi, et tagada efektiivne menetlus, kuid ei kannataks 
menetluskvaliteet. 

Politsei rinnakaamerate 
kasutamise õiguslik 
raamistik 

Politsei kasutab rinnakaameraid, mis salvestavad olustiku 
sündmuskohal või lahendatava sündmuse lahendamisel. Milline on 
selle õiguslik lubatavus ning tähendus. 

Noorsoopolitseiametnik 
kohaliku omavalitsuse 
koostööpartnerina 

Uurida noorsoopolitseiniku rolli KOV vaates, et tuua välja, kui palju 
teeb noorsoopolitseinik lastekaitse ja sotsiaaltöötaja tööd 

Piirkonnapolitseinik 
kohaliku omavalitsuse 
koostööpartnerina 

Uurida piirkonnapolitseiniku rolli KOV vaates, et tuua välja, kui palju 
teeb piirkonnapolitseinik nö teiste ametkondade (sotsiaaltöötaja jt) 

Võrgustikutöö meetodi 
kasutamine turvalisuse 
loomisel 

Maakondades on loodud ja loomisel erinevad kohaliku elu 
küsimustega sh turvalisusega tegelevad komisjonid. Millised on 
võimalused võrgustiku töö rakendamiseks ja millega tuleb arvestada 
võrgustiku töös osalemisel 

Piirkondliku politseitöö 
teenuse arendamine 
arvestades kliendi ootusi 

Võimaldab defineerida piirkondliku politseitöö kui konkreetse teenuse 
näitel klienti ja kasutades erinevaid meetodeid selgitada välja 
sihtgrupi ootused. Mis on omakorda aluseks teenuse arendamisele ja 
väärtuse loomisele. 

Avalike teenuste 
mõõdikute mõju teenuse 
kvaliteedile PPA s 

Avaliku sektori teenuste mõõdikute kirjeldamine ja nende mõju 
hindamine suhtes teenuse (protsessi) eesmärgiga 

Kvaliteedijuhtimise 
rakendamine 
piirkondlikus politseitöös 

Võimalik välja pakkuda erinevate kvaliteedijuhtimise käsitluste (TQM, 
LEAN, SERVQAL jne) vaates sobivaimat avalikule sektorile ja kitsamalt 
PPAle fookusega piirkondliku politseitöö teenusele 

Politseiametniku kehalise 
võimekuse näitajad, selle 
arendamine ning nende 
seos erialase 
võimekusega 

Selgitada välja milline on PPAs politseiametnike erinevate 
ametigruppide kehaline võimekus- ning aktiivsus. Kas madal 
sooritusvõime mõjutab töösooritust mida ning kuidas saaks 
organisatsioon mõjutada politseiametnikku, et olukorda parandada? 

PPA politseiametnike 
turvataktikalise 
eriettevalmistuse 
arengusuunad 

Selgitada välja millised on ühiskonna ja riigi ootused politseiametnike 
mõjusa enesekehtestamise oskustele ja võimetele tulemaks toime 
kriitilistes situatsioonides kus võib olla vajadus kasutada jõudu, 
erivahendeid või relvi. Millised oleks ettepanekud nende ootuste 
realiseerimiseks? 
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Politseiorganisatsiooni 
arendussuutlikkus 

Ümbritsev maailm on kiires arenemises ja eeldab erinevate 
kaasaegsete lahenduste kasutamist ja katsetamist. Analüüsida, kuidas 
PPA saaks pakkuda oma klientidele kaasaegset teenust ja ise kasutada 
kaasaegseid vahendeid - planeerimisprotsess, partnerid jms. 

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 

Tervist edendavate 
tegevuste roll 
organisatsioonis PPA 
näitel 

Selgitada välja milline on PPA´s erinevate ametigruppide (ka. 
Lepingulised ja mittepolitseiametnikud) kehaline võimekus- ning 
aktiivsus. Kas ja millised tervist edendavad või kehalise võimekust 
parandavad tegevused (nt. sportimisvõimaluste toetamine ja –
loomine) mõjutavad organisatsiooni tulemusi? Kuidas saab 
organisatsioon mõjutada (nt seada prioriteedid kas teha kulutusi 
saavutusspordi, asutusesisestele meeskondlike võistlusspordi või kogu 
PPA personali kehalise liikumisega seonduvate tegevustele) oma 
ametnikke, et tulemusi parandada? 

 

Päästeameti poolt pakutud teemad 
Kontaktisik: Tarvi Ojala (tarvi.ojala@rescue.ee) 
 
1. Päästeameti välistele sihtrühmadele suunatud e-teenuste tervikliku vajaduse analüüs  

2. Elanikkonna käitumismustrid tulekahjude korral  

3. Elanikkonna koduohutusalase teadlikkuse hindamise metoodika  

4. Eluruumides vinguandurite kasutamise mõju hindamine  

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

6. Teenuste sihtrühmade määratlemine suurandmete lahenduse abil  

7. Kliendikogemuse analüüs Päästeametisse laekunud tagasiside põhjal  

8. Partnersuhete juhtimine Päästeameti strateegiliste eesmärkide toetamiseks  

9. Päästeameti toimepidevuse hindamise protsessi analüüs  

10. Elektripaigaldiste nõuetele vastavuse järelevalve teostamine  

Siseministeeriumi poolt pakutud teemad 
 

Teema Probleemikirjeldus Teema esitaja, 
kontaktisik 

Hädaabinumbrile 
112 tehtud 
tühikõnede 
struktuur ja 
võimalikud 
põhjused 

Tühikõne ei ole ametlik termin, kuid Häirekeskuses 
loetakse nendeks hädaabinumbrile tehtud kõnesid, mis on 
kuni 10 sekundit pikad ning mille käigus ei anta 
informatsiooni ega suhelda päästekorraldajaga. Neid 
kõnesid on ühes kuus ca 20 000. Ei SiM-le ega ka 
Häirekeskusele pole täpselt selge, kuidas need tekivad ning 
kas see statistika on ikka metoodiliselt õigesti kokku 
pandud. Numbreid loetakse kokku mehaaniliselt. Keegi sisu 
ei hinda, mistõttu see arv ei pruugi samuti olla korrektne. 

Esitaja: Andrus 
Kroon (TSO); 
Kontaktisikud: 
Herve 
Merivald/ 
Eteri Demus 
(HÄK) 
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Riskikommunikatsi
ooni praktikad 
erinevates Euroopa 
riikides 

Riskikommunikatsioon on avalikkuse teavitamine 
hädaolukorda põhjustada võivatest ohtudest ja 
hädaolukorra tagajärgedest ning käitumisjuhiste andmine 
elanikkonnale, et suurendada teadlikkust 
hädaolukordadest ja nendeks valmisolekut (01.07.2017 
rakenduva hädaolukorra seaduse järgi). 
Riskikommunikatsioon on Eestis alles lapsekingades ning 
selle paremaks mõistmiseks ja rakendamiseks oleks hea 
uurida erinevaid Euroopa riikide praktikaid. 

Ave Eerma 
(PKPO) 

Tegevuspõhisele 
kuluarvestusele 
üleminek 
Siseministeeriumi, 
Rahandusministeer
iumi, 
Sotsiaalministeeriu
mi ning Haridus- ja 
Teadusministeeriu
mi valitsemisala 
näitel 

Kas ja kuidas erinevates valitsemisalades rakendatud 
teenuste moodustamine ning kulumudelid annavad 
riigiüleselt usaldusväärset ja võrreldavat informatsiooni 
programmide ja teenuste maksumuse kohta? 
Kas ja kuidas on programmide ja  teenuste  maksumuste 
infot kasutatud organisatsioonilisteks ümberkorraldusteks? 
Kuidas on tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminek 
mõjutanud riigi/asutuse lõppeesmärkide täitmist, avaliku 
sektori läbipaistvust ja kodanike kaasarääkimise aktiivsust? 
Milline on tegevuspõhisele eelarvestamisele ülemineku 
mõju halduskoormusele, võimalik täiendav 
ressursivajadus? 

Esitaja: Mairi 
Tonsiver 
(RHO); 
Kontakt: 
Ülle Johanson 
(RHO) 

Viimastel aastatel 
kasutusele võetud 
riigiüleste 
infosüsteemide 
tasuvusarvestus 

Millist kasu rahalises väljenduses on riigile toonud 
riigieelarve infosüsteemi (REIS), ühtse 
finantsarvestustarkvara SAPi, ühtse kuluarvestustarkvara 
KAIS jms kasutuselevõtt? 
Milline on olnud eeldatud tulu finantseerimisotsuse 
tegemisel ja milline on tegelik tulu peale mõne-aastast 
kasutamist? 

Mairi Tonsiver 
(RHO) 

Ulatusliku 
evakuatsiooni 
tingimustes 
kohaliku 
omavalitsuse 
üksuse roll ja 
ülesanded 

KOV-de ülesanded määratakse ära seaduse tasandil ja 
ulatusliku evakuatsioon ülesande osas on neil seadusega 
pandud „kaasa aitamise“ ülesanne. Samas on tegemist 
väga olulise asutuse, ressursi ja võimekusega Eesti 
Vabariigis, kellel peaks olema väga selge roll ja ülesanded 
ulatusliku evakuatsiooniks valmistumisel kui ka ulatusliku 
evakuatsiooni korral. HOS alusel on korraldav asutus PPA, 
kuid PPA ei suuda kõiki vajalikke ülesandeid ära täita. 
Hüpotees: „KOV üksus on parim ja õigustatum asutus, kelle 
vastutusel peaks olema korraldada evakuatsioonikohtade 
valmisolek ja evakueeritute vastuvõtmine evakuatsiooni 
vajadusel 

Raoul Raidna 
(PKPO) 
PS. Ei saa 
kaasjuhendada 
kuna pole 
magistrikraadi 

Hädaolukorra 
lahendamise 
juhtimiseks nõutav 
kvalifikatsioon ja 
pädevus 

Uue HOS vaates on meil väga palju asutusi, kellel on või 
saavad omale vastutuse olla hädaolukorra lahendamist 
juhtivaks asutuseks sh 28 KOV üksust. Otsime vastust 
küsimusele - milline peab olema juhtivate asutuste valitud 
ametiisikute kvalifikatsioon ja pädevused, et olla kindel 
juhtimise kompetentsis ning milline peaks olema ja kuidas 
ülesehitatud vastav koolitussüsteem ja järjepidev 
kvalifikatsiooni hoidmine? 

Raoul Raidna 
(PKPO) 
PS. Ei saa 
kaasjuhendada 
kuna pole 
magistrikraadi 
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Asutuste 
valmistumine ja 
valmisolek 
hädaolukordade 
lahendamiseks 
läbi  plaanide 

Uue HOS-ga koostatakse asutustevahelise 
koostöökokkuleppe lahendusega hädaolukordade 
lahendamise plaanid. Magistritöö mõte on, et 
analüüsitakse ja pakutakse välja Eesti jaoks parim 
lahendus, et asutused oleksid valmis hädaolukordade 
lahendamiseks läbi tööd ja koostööd korraldavate 
plaanide. 

Raoul Raidna 
(PKPO) 
PS. Ei saa 
kaasjuhendada 
kuna pole 
magistrikraadi 

Välisvahendite 
mõjust 
piirihalduses 
 

Alates EL-iga liitumisest on erinevate EL eelarveperioodide 
lõikes märkimisväärne osa siseturvalise usvaldkonna 
investeeringutest tulnud Eesti riigieelarvesse Euroopa Liidu 
erinevate toetusmehhanismide kaudu (liitumiseelsed 
abiprogrammid, ESI fondid, siseturvalisuse fondid, Euroopa 
Komisjoni otsetoetusprogrammid, Eesti-Šveitis 
koostööprogramm jne). Arvestades, et järgmisel, 2021+ 
algaval eelarveperioodil ootab EL-i eelarve mahtu ees 
langus Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise tõttu ning samal 
ajal on EL nii rände- kui julgeolekukriisi kütkes, on vaja 
analüüsida senist välistoetuse mõju  Eesti Siseturvalisuse 
valdkonnale (sh mahtu riigieelarves nt investeeringutele, 
personalikuludele jne), prognoosida edasist 
rahastamistaset EL-i eelarvest ning erinevaid 
rahastamisalternatiive 2020+ perioodil. Mõju võib 
vaadelda nii valdkondade (nt piirihalduse) lõikes eraldi või 
ka üldisemalt tuues seejuures välja mõjusaimad 
alternatiivid või lahendused; analüüsida näidete varal ja 
finantsanalüüsi abil võime hoidmist välisvahenditest 
võrreldes välisvahendite abil uue võime loomise ja 
ülalpidamiseks vajaminevate kuludega; teha prognoose 
siseturvalisuse valdkonna eelarvemõjude kohta välis- ja 
riigieelarveliste erinevate prognoosmahtude juures. 

Esitaja: Erkki 
Koort; 
Kontakt: 
Tairi Pallas 
(VVO) 

Välisvahendite 
mõju julgeolekusse 
– senine mõju ja 
prognoos 

Alates EL-iga liitumisest on erinevate EL eelarveperioodide 
lõikes märkimisväärne osa Siseturvalisuse valdkonna 
investeeringutest tulnud Eesti riigieelarvesse Euroopa Liidu 
erinevate toetusmehhanismide kaudu (liitumiseelsed 
abiprogrammid, ESI fondid, siseturvalisuse fondid, Euroopa 
Komisjoni otsetoetusprogrammid, Eesti-Šveitis 
koostööprogramm jne). Arvestades, et järgmisel, 2021+ 
algaval eelarveperioodil ootab EL-i eelarve mahtu ees 
langus Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise tõttu ning samal 
ajal on EL nii rände- kui julgeolekukriisi kütkes, on vaja 
analüüsida senist välistoetuse mõju  Eesti Siseturvalisuse 
valdkonnale (sh mahtu riigieelarves nt investeeringutele, 
personalikuludele jne), prognoosida edasist 
rahastamistaset EL-i eelarvest ning erinevaid 
rahastamisalternatiive 2020+ perioodil. Mõju võib 
vaadelda nii valdkondade (nt piirihalduse) lõikes eraldi või 
ka üldisemalt tuues seejuures välja mõjusaimad 
alternatiivid või lahendused; analüüsida näidete varal ja 
finantsanalüüsi abil võime hoidmist välisvahenditest 
võrreldes välisvahendite abil uue võime loomise ja 
ülalpidamiseks vajaminevate kuludega; teha prognoose 
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siseturvalisuse valdkonna eelarvemõjude kohta välis- ja 
riigieelarveliste erinevate prognoosmahtude juures. 

Välisvahendite 
kasutamine ja 
soovitused 
tulevikuks 
(olemasolevate 
võimete hoidmine 
versus uue 
loomine) 

Alates EL-iga liitumisest on erinevate EL eelarveperioodide 
lõikes märkimisväärne osa Siseturvalisuse valdkonna 
investeeringutest tulnud Eesti riigieelarvesse Euroopa Liidu 
erinevate toetusmehhanismide kaudu (liitumiseelsed 
abiprogrammid, ESI fondid, siseturvalisuse fondid, Euroopa 
Komisjoni otsetoetusprogrammid, Eesti-Šveitis 
koostööprogramm jne). Arvestades, et järgmisel, 2021+ 
algaval eelarveperioodil ootab EL-i eelarve mahtu ees 
langus Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise tõttu ning samal 
ajal on EL nii rände- kui julgeolekukriisi kütkes, on vaja 
analüüsida senist välistoetuse mõju  Eesti Siseturvalisuse 
valdkonnale (sh mahtu riigieelarves nt investeeringutele, 
personalikuludele jne), prognoosida edasist 
rahastamistaset EL-i eelarvest ning erinevaid 
rahastamisalternatiive 2020+ perioodil. Mõju võib 
vaadelda nii valdkondade (nt piirihalduse) lõikes eraldi või 
ka üldisemalt tuues seejuures välja mõjusaimad 
alternatiivid või lahendused; analüüsida näidete varal ja 
finantsanalüüsi abil võime hoidmist välisvahenditest 
võrreldes välisvahendite abil uue võime loomise ja 
ülalpidamiseks vajaminevate kuludega; teha prognoose 
siseturvalisuse valdkonna eelarvemõjude kohta välis- ja 
riigieelarveliste erinevate prognoosmahtude juures. 

Esitaja: Erkki 
Koort; 
Kontakt: Tairi 
Pallas (VVO) 

Siseturvalisuses 
välisvahendite 
täielik asendamine 
riigieelarveliste 
vahenditega ning 
soovitused 
valdkondliku 
jaotuse 
kujundamiseks 

Alates EL-iga liitumisest on erinevate EL eelarveperioodide 
lõikes märkimisväärne osa Siseturvalisuse valdkonna 
investeeringutest tulnud Eesti riigieelarvesse Euroopa Liidu 
erinevate toetusmehhanismide kaudu (liitumiseelsed 
abiprogrammid, ESI fondid, siseturvalisuse fondid, Euroopa 
Komisjoni otsetoetusprogrammid, Eesti-Šveitis 
koostööprogramm jne). Arvestades, et järgmisel, 2021+ 
algaval eelarveperioodil ootab EL-i eelarve mahtu ees 
langus Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise tõttu ning samal 
ajal on EL nii rände- kui julgeolekukriisi kütkes, on vaja 
analüüsida senist välistoetuse mõju  Eesti Siseturvalisuse 
valdkonnale (sh mahtu riigieelarves nt investeeringutele, 
personalikuludele jne), prognoosida edasist 
rahastamistaset EL-i eelarvest ning erinevaid 
rahastamisalternatiive 2020+ perioodil. Mõju võib 
vaadelda nii valdkondade (nt piirihalduse) lõikes eraldi või 
ka üldisemalt tuues seejuures välja mõjusaimad 
alternatiivid või lahendused; analüüsida näidete varal ja 
finantsanalüüsi abil võime hoidmist välisvahenditest 
võrreldes välisvahendite abil uue võime loomise ja 
ülalpidamiseks vajaminevate kuludega; teha prognoose 
siseturvalisuse valdkonna eelarvemõjude kohta välis- ja 
riigieelarveliste erinevate prognoosmahtude juures. 
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Kontakt: Tairi 
Pallas (VVO) 

  



2017 välja pakutud magistritöö teemad 

Soovitused 
rotatsioonisüsteem
i loomiseks 
Siseministeeriumi 
haldusalas 

Probleemiks on laiemalt sisejulgeoleku asutustesse vähene 
koostöö tööjõu liikumise teadlikul ja eesmärgipärasel 
suunamisel. Sellest tulenevalt on mitmetes SiM haldusala 
asutustes valdkonniti kohatine personalipuudus (nt 
korrakaitse), konkurssidel kandideerib vähe inimesi ning 
tihtipeale need ebaõnnestuvad. Ühtlasi on värbamine 
jäänud pigem valdkonna või asutuse keskseks, millest 
tulenevalt võib valdkondi käsitleda kui kinniseid süsteeme, 
kus aastaid töötavad samadel ametikohtadel samad 
inimesed.  
Sisejulgeoleku asutuste lõikes tervikuna peaks tööjõu 
liikumine olema lihtsam ja eesmärgipärasem, mille 
tulemusena vahetaksid asutused know-how, tuleks sisse 
erinevaid tegutsemispõhimõtteid ja ideid ning suureneks 
nende kohanemisvõime erinevates olukordades hakkama 
saamiseks. Töötaja seisukohalt laieneksid 
karjäärivõimalused ja oleks soodustatud horisontaalne 
karjäär ning erinevate asjade õppimine, mis toetab ka 
elukestva õppe põhimõtet. 
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kontori põhimõtete 
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võimalustest 
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smart work uk.pdf

 

Raino Sepp 
(VHO); 
Katrin Varik 
(VHO) 

Teaduslikud 
võimalused ja 
teiste riikide 
kogemused 
suurendada igaühe 
panust õnnetuste 
ärahoidmisel 

STAK 2015-2020 seab üheks oluliseks väljakutseks igaühe 
panuse turvalisuse tagamisel. Analüüsida akadeemilisi või 
teiste riikide kogemusi ning hinnata nende ülekandmise 
võimalusi Eesti ühiskonda. 
SiM annab vajadusel magistritöö koostajale kasutada STAK 
trendiuuringu andmestiku. 

Viola 
Mäemurd 
(STO) 

Elanike 
majandusliku 
toimetuleku mõju 
hinnangule Eesti 
turvalisuse kohta 

Eurobaromeetri uuringud toovad välja, et Eestis on 
Euroopa kõige tugevam seos elanike majandusliku 
toimetuleku ja hinnangu vahel Eesti turvalisusele. 
Analüüsida, kuidas mõjutab inimese majanduslik 
toimetulek võimalusi enda turvalisuse suurendamiseks. 

Viola 
Mäemurd 
(STO) 

Raske ja 
organiseeritud 
kuritegevuse 
tõkestamine 

Analüüsida tänaseid seaduslikke mehhanisme, et arestida 
kuritegelikke varasid ja vähendada organiseeritud 
kuritegevuses osalemisest saadavat kasu.  
 Oluline oleks analüüsida olemasolevaid mehhaniseme, 
mitte niivõrd kuidas luua seadusandjale uusi täiendavaid 
võimalusi, kuna neid jagub ja õiguspraktikute sõnul ei ole 
tänase vähese krim tulu tuvastamise taga kitsikused 
seadusandluses. Efektiivse koostöö edendamine ja 
vastavate võimekuste arendamine. 

Veiko 
Kommusaar 
(KKPO); 
Ursula Kimmel 
(KKPO) 
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Raske ja 
organiseeritud 
kuritegevuse 
ennetamine 

Inimeste teadlikkuse tõstmine reaalsusest ja tagajärgedest, 
mis kaasnevad raske ja organiseeritud kuritegevusega 
tegelemisel. Heidutavate vahendite kasutamine, et 
takistada inimeste sattumist erinevatesse raske ja 
organiseeritud kuritegevuse valdkondadesse. 

Veiko 
Kommusaar 
(KKPO); 
Ursula Kimmel 
(KKPO) 

Sotsiaalne 
manipuleerimine 
internetis 

Sotsiaalne manipuleerimine (`social engineering’) on üheks 
levinumaks küberründe meetodiks. Uurida, millised riigid 
ja organisatsioonid investeerivad selle võime arendamisse. 
Kas sotsiaalse manipuleerimise ennetamine ja takistamine 
vajab eraldi tegevuskava? Mida ja kuidas saab riik teha 
sotsiaalse manipuleerimise rünnete takistamiseks? 

Jenny 
Jakobson 
(KKPO) 

 
 


