
2018 pakutud magistritöö teemad 

Priit Suve poolt pakutud uurimisvaldkonnad (priit.suve@sisekaitse.ee) 

 
1. Politseiorganisatsioon ja strateegiline juhtimine; 
2. Organisatsioon: traditsiooniline bürokraatia, post-bürokraatia ja uus-bürokraatia; 
3. Organisatsiooni ja funktsionaalsed strateegiad. 
 
Niisiis küsimused, mis puudutavad organisatsiooni disaini, strateegiaid ja institutsionaalset konteksti. 
 

Ramon Loigi poolt pakutud teemad (ramon.loik@gmail.com) 

 
1. Sisejulgeoleku alase koostöö aktuaalsed probleemid Euroopa Liidus. 
2. Sisejulgeoleku euroopastumine EL liikmesriikide näitel: õigus, institutsioonid, koostöömeetmete 

arendamine. 
3. EL justiits- ja siseküsimuste (JHA) agentuuride tegevuse tulemuslikkus koostöömeetmete 

rakendamisel. 
4. Brexiti mõjud Euroopa julgeolekukoostööle. 
5. Schengeni vaba liikumise ala arendamise aktuaalsed probleemid. 
6. Eesti kogemus ja väljakutsed piiriüleses sisejulgeoleku alases koostöös. 
7. Atlandi-ülene sisejulgeoleku alane koostöö: väljakutsed ja võimalused. 
8. Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP) rakendamise aktuaalsed probleemid. 
 
Tegemist on raamteemadega, mille uurimisfookust teema valikul täpsustatakse. 
 

Lauri Taburi poolt pakutud teemad (lauri@smartgrow.ee) 

 
1. Eesti avaliku sektori (eelkõige sisejulgeolekuasutused) reformide juhtumiuuringud, ehk case-

study’d. Nt erinevad regioonide ja üksuste liitmised, liitmiste tulemuste analüüs ja soovitused 
parimateks praktikateks jne. 

2. Public-Private-Partnership (PPP) mudelite, ehk siis era- ja avaliku sektori koostöömudelite, 
kasutusvõimalused Eesti sisejulgeolekus (või mõnes konkreetses valdkonnas).  

3. Innovatsioon sisejulgeolekus. Kuidas luua innovatsiooni toetavaid organisatsioonilisi meetmeid 
ja/või mudeleid Eesti sisejulgeolekuasutustes. Olemasolevate organisatsioonide (või mõne 
konkreetse organisatsiooni) diagnostika ja selle põhjal järelduste ja soovituste tegemine. 

 

Helina Maasingu uurimisvaldkonnad (helina.maasing@sisekaitse.ee) 
 
1. Migratsioon 
2. Lõimumine 
3. Vihakõne  
4. Radikaliseerumine 
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2018 pakutud magistritöö teemad 

Politsei- ja Piirivalveameti eelistatud magistritööde teemad SKA 
magistriõppes (Kontaktisik tabeli ja teemade täpsustamisel ning täiendavate küsimuste korral: 

Raul Savimaa; 612 3090; raul.savimaa@politsei.ee) 
 

Nr Teema Teema selgitus 

1. Piirikontrolli 
läbilaskevõime 
kiirendamine 

Kuidas tagada kiirem, vähem töömahukam ning vähem sekkuvam, ent ühtlasi 
tõhus piirikontroll. Autode ja isikute kontrollimine. Kontrollitegevused 
sadamates ja lennujaamades. Taustainfo automatiseerimine kontrollide 
kiirendamiseks. 

  2. Vedaja vastutuse 
rakendamine 

Vedaja vastutuse rakendamisel esilekerkivad õiguslikud võimalused, 
probleemid ja rakendamise praktika maismaapiiril, õhupiiril ja/või merepiiril. 

3. Migratsioonijärelev
alve meetmed 

Leida vähem ressurssi nõudvaid kaasaegseid migratsioonijärelevalve 
meetmeid, nt häältuvastus ja kohaloleku kontroll. Kuidas korraldada 
migratsioonijärelevalvet erinevates kogukondades? 

4. Väljakutsed ja 
võimalused 
identiteedihalduses 

Milline on riikide praktika identiteedihalduses ning millised on võimalikud 
arengusuunad? 

5. Juriidilise isiku 
vastutus 
väärteomenetluses  

Üha enam põrkuvad menetlejad probleemile, et juriidilise isiku seaduslik 
esindaja (nt juhatuse liige), kellel on ainuõigus anda juriidilisest isikust 
menetlusaluse isiku eest ütlusi, elab välisriigis. Esineb ka olukordi, kus 
väärteoks olevat tegevust juhitaksegi välisriigist. Õigusabi korras hetkel 
väärteomenetluses välisriigist ülekuulamiseks abi saada ei ole võimalik. Sellest 
tingituna tuleks uurida, kas ja kuivõrd on juriidilise isiku vastutusele võtmine 
väärteomenetluses üldse võimalik ning võimalusel teha ettepanekuid 
kehtivate menetlusnormide muutmiseks. 

6. Massiliste 
videoandmete 
nutikas ühtne 
haldus 

Hinnata võimalusi (olenevalt töö fookusest kas õiguslikke ja töökorralduslikke 
või siis tehnilisi) erinevate videokaamerate piltide nutikaks kogumiseks ja 
halduseks, sh salvestatud teabest asjassepuutuva info leidmiseks. Leida, 
kuidas saaksid olla korraldatud või lahendatud mugavad otsinguvõimalused; 
sündmuskoha pildi saatmine autost staapi ja teistele sõidukitele. Hinnata 
olemasolevaid ja väljatöötatavaid lahendusi välisriikides. 

7. Piirideta Internet vs 
riikide piiratud 
jurisdiktsioon 

Kuidas koguda tõendeid ja teostada toiminguid, kui objekt asub ise füüsiliselt 
välisriigis, aga tegu pannakse toime Eestis või kui isik asub füüsiliselt Eestis, 
aga kasutab teise riigi territooriumil asuvates serverites olevaid 
teenuskeskkondi jne. Tänapäeva tehnilised lahendused võimaldavad 
igasuguseid toiminguid teostada ka väljaspool riigipiire. Analüüsida erinevaid 
võimalusi tõendite kogumiseks nii rahvusvahelise õiguse kui ka teiste riikide 
näidete põhjal. 

8. Piirkondliku 
politseitöö 
arendamine  
 

Hinnata, milliste rollide täitmist koostööpartnerid piirkondliku politseitööna 
politseiametnikelt ootavad, nt hinnata kohalike omavalitsuste, elanike ja 
politsei ootusi kogukondlikule politseitööle. Tuua ka välja, kui palju teeb 
piirkonnapolitseinik nö teiste ametkondade (sotsiaaltöötaja jt) tööd. Hinnata, 
kas politseijaoskondade tegevuskavad vastavad lahendamist vajavatele 
ülesannetele. Esitada asjakohased ettepanekud piirkondliku politseitöö 
teenuse arendamiseks. 

9. Võrgustikutöö 
meetodi kasu-
tamine turvalisuse 
loomisel 

Kohalikes omavalitsustes erinevad kohaliku elu küsimustega sh turvalisusega 
tegelevad komisjonid. Millised on võimalused võrgustiku töö rakendamiseks 
ja millega tuleb arvestada võrgustiku töös osalemisel? Kuidas on 
haldusreformi järgselt turvalisusvõrgustikud hakanud toimima? 
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2018 pakutud magistritöö teemad 

Nr Teema Teema selgitus 

10. Laiemate piirivalve-
liste ülesannete 
jaotus 

Hinnata piirivalveliste ülesannete võimalikku jaotust erinevate 
organisatsioonide (siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi valitsemisala) 
vahel, teiste organisatsioonide poolset tuge ning koostöövõimalusi erinevate 
riikide näitel ning arvestades Eesti olukorda ka regiooniti. 

11. Vaenu õhutamise 
(KarS § 151) koos-
seisu rakendus-
praktika  

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 esilekerkinud probleemidele 

12. Politseiametniku 
kutsesobivus-
nõuded 

Selgitada välja, kuivõrd vastavad politseiametike kutsesobivusnõuded 
politseiteenistuses vajaminevale. Samuti selgitada välja politseiametniku 
kutsesobivusnõuete ja teenistusalaste piirangute sobivus tänasesse Eesti ühis-
konda. 

13. Teadmusjuhtimine 
siseturvalisuse 
valdkonnas 

Teadmusjuhtimise korraldamine PPAs, et paremini säilitada ja kättesaadavaks 
teha parimaid praktikaid ning võrgustikutöös saadud teadmisi. Tugineda 
siseturvalisuse valdkonna teadmusjuhtimise parimatele praktikatele 
Euroopas ja maailmas ning arvestada seniseid tegevusi PPAs ja SiM haldusalas. 

14. Politseiorganisat-
siooni arendus-
suutlikkus 

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. 
Kuidas korraldada sobiv planeerimisprotsess, partnerite kaasamine jms? 

15. Organisatsiooni 
käitumine ühiskon-
nas sotsiaalse rolli 
kandmisel PPA 
näitel 

Kas PPA peaks nägema endal sotsiaalset rolli? Kas töötajad seda kannavad? 
Millised asjakohased ja põhjendatud võimalused oleksid PPA-l täiendavalt 
(inimeste tööle hõivamisel, väljaõppel jne)? 

 

  



2018 pakutud magistritöö teemad 

Päästeameti eelistatud magistritööde teemad SKA magistriõppes 

(Kontaktisik teemade täpsustamisel ning täiendavate küsimuste korral: Tarvi Ojala; 628 2007, 
tarvi.ojala@rescue.ee ) 
 

1. Tuleohutusalase enesekontrollisüsteemi mõju hindamine 

2. Ehituslike tuleohutusnõuete tulu-kulu analüüs (valida üks nõuetest) 

3. Tuleohutuspaigaldiste projekteerimis, ehitamis- ja hooldusteenuste kvaliteedi uuring 

4. Tulekahjude andmestiku kasutamine juhtimisotsuste tegemiseks 

5. Gaasipaigaldiste nõuetele vastavuse järelevalve teostamine 

6. Elektripaigaldiste nõuetele vastavuse järelevalve teostamine 
7. Haldusmenetluse ja väärteomenetluse kasutamine tuleohutusnõuete rikkumiste 

kõrvaldamisel 

8. Sunniraha ja asendustäitmise kasutamine tuleohutusnõuete rikkumiste kõrvaldamisel 

9. Tehnoloogiaseire korraldamine Päästeametis 

10. ÜRO Sendai hädaolukordade riski vähendamise raamistiku rakendamine Päästeameti 

ülesannete kontekstis 

11. Andmekogumissüsteemi loomine hädaolukordade riskianalüüside koostamiseks 

12. Päästesündmuste videomaterjali kasutamine analüütilisel eesmärgil 

13. Päästeameti usaldusväärsuse analüüs laekunud klienditagasiside andmete põhjal 

(usaldusnäitaja erinevus teenuste tarbijate lõikes; usaldust mõjutavad tegurid) 

14. Õnnetusse sattunud inimeste kliendikogemuse analüüs (laekunud tagasiside põhjal) ja 

teenuse parendamise võimalused 

15. Kodunõustamise läbinud inimeste kliendikogemuse analüüs (laekunud tagasiside põhjal) ja 
teenuse parendamise võimalused 

16. Kliendikogemuse juhtimine väärtustepõhise segmenteerimise abil 
17. Eakate tuleohutusalase riski võrdlus sotsiaal-ja hoolekandeasutuste ning avahoolduse 

tingimustes 

18. Tulekahjudega kaasnevate kahjude analüüs (case study) 

19. Tulekahjudega kaasneva keskkonnakahju hindamise metoodika 

20. Tulekahjudega kaasneva varalise kahju hindamise metoodika 

21. Uurimustöö II maailmasõja lahingukohtadest lahingumoona koguste ja ohtlikkuse 
piirkondlikuks hindamiseks (plaaniliste demineerimistööde vajaduse määratlemiseks).  

22. Eriotstarbeliste teenistuskoerte kasutamine Eesti operatiivteenistustes demineerimiskeskuse 
teenistuskoerte näitel (AK) 

23. Päästeameti roll suitsiidisündmustele reageerimisel ja ennetamisel 
24. Veeõnnetuste riskide hindamise ja riskirühmade määratlemise metoodika 
25. Päästeameti toimepidevuse hindamise protsessi analüüs 
26. Eluruumides vinguandurite kasutamise mõju hindamine 
27. Elanikkonna koduohutusalase teadlikkuse hindamise metoodika 
28. Avaandmete loomise ja kasutamise kohustus ning võimalikkus sisejulgeoleku valdkonnas 

29. Virtuaalsete koolituskeskkondade kasutamine päästetöö valdkonna koolitustel 
30. PäA roll meditsiinikutsete teenindamisel 
31. Päästjate modulaarse ettevalmistussüsteemi kontseptsioon 
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2018 pakutud magistritöö teemad 

Siseministeeriumi poolt esitatud SKA magistritööde teemad 

(Kontaktisik teemade täpsustamisel ning täiendavate küsimuste korral: Raoul Raidna (PKPO); 612 
5219, raoul.raidna@siseministeerium.ee ; PS. Ei saa olla magistritöö (kaas)juhendada, sest ei oma 
magistrikraadi) 
 

Nr Teema Probleemikirjeldus 

1 Kriisireguleerimise 
oskusteabe ja 
kriisireguleerimise 
alase hariduse 
vajadus muutuvas 
ühiskonnas 
 

Väga paljudel asutustel ja ettevõtetel on suur kriisireguleerimise ülesannete 
täitmise kohustus lähtudes hädaolukorra seadusest (HOS). Tagatakse nii 
elutähtsate teenuste osutamine, hädaolukordade lahendamiseks 
valmistumine ja palju muud. Küsimus on, kas, kuidas ja kelle abil suudavad 
asutused ja ettevõtted ülesanded kvaliteetselt täita. Kas üldse Eesti Vabariigis 
on olemas haridusasutus, kes annab tänasele vajadusele (teadmised ja 
laiapindsus) vastavat kriisireguleerija haridust või kvalifikatsiooni ning kui ei, 
siis milline peaks olema Eesti lahendus. 

2 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“.  
Töö eesmärk on pakkuda välja riigi mõistes KOV-de täpsem vastutus, ülesanne 
ulatusliku evakuatsiooni korraldamisel. 

4 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 32 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“. 

5 Asutuste 
valmistumine ja 
valmisolek 
hädaolukordade 
lahendamiseks läbi 
plaanide 

Uue HOS-ga koostatakse asutustevahelise koostöökokkuleppe lahendusega 
hädaolukordade lahendamise plaanid (Eestis on hetkel ca 40 hädaolukorda 
juhtivat asutust). Magistritöö mõte on, et analüüsitakse ja pakutakse välja 
Eesti jaoks parim lahendus, et asutused oleksid valmis hädaolukordade 
lahendamiseks läbi tööd ja koostööd korraldavate plaanide. Ülesande 
täitmisel on oluline kasutada välisriikide praktikat ja hinnata Eesti vajadusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magistritöö uurimisvaldkond võib tuleneda tööalasest vajadusest või olla valitud Sisekaitseakadeemia, 
Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ning nende haldusala asutuste (Politsei- ja 
Piirivalveamet, Päästeamet, vanglad, Maksu- ja Tolliamet, jt) poolt pakutud teemadest. 
 

Teaduskirjanduse leidmisel on võimalik kasutada individuaalse nõustamise teenust. 

mailto:raoul.raidna@siseministeerium.ee
https://www.sisekaitse.ee/et/node/104

