
2019 pakutud magistritöö teemad 

Vladimir Sazonovi poolt pakutud teemad (vladimir.sazonov@sisekaitse.ee) 

 
1. Venemaa Föderatsiooni infomõjutustegevus seoses Euroopa Parlamendi valimistega 
Magistritöö keskendub võimalikule Venemaa Föderatsiooni sekkumistele ja infomõjutustegevusele 
seoses 2019. a toimunud Euroopa Parlamendi valmistega. 
2.  Ukraina sisejulgeoleku probleemid ja olukord Krimmi annekteerimise järgsel perioodil 
Magistritöös uuritakse Ukraina sisejulgeoleku probleeme, mis on teravalt ilmnenud Ukrainas pärast 
Kremli agressiooni ning hübriidsõja algust. 
3. Venemaa Föderatsiooni infokampaania Ukrainas seoses Ukraina presidendivalimistega 2019. a 
Magistritöö uurimisfookuses oleks 2019. a Ukrainas toimunud presidendivalmiskampaania kui 
Venemaa Föderatsiooni infosõja üks sihtmärke. 
4. Ukraina vastumeetmeid Venemaa infomõjutustegevusele 
Magistritöö keskendub Ukraina riigiasutuste vastumeetmete uurimisele ehk milliseid vastumeetmeid 
alates 2015. a on Ukrainas kasutatud Venemaa Föderatsioonist tuleneva infomõjutustegevuse vastu. 
 

Helina Maasingu uurimisvaldkonnad (helina.maasing@sisekaitse.ee) 

 
1. isiku riigist väljasaatmine kui julgeolekumeede 
2. kogukonna polariseerumine, kui oht sisejulgeolekule 
3. vastastikune radikaliseerumine (reciprocal radicalisation): olemus ja mõju  
4. juhendi „Esmaste radikaliseerumise ohumärkide tuvastamise juhend Politsei- ja Piirivalveameti 

töötajaile“ rakendamine PPAs 
5. terroriohutasemete süsteemi loomise vajadus ja võimalikkus Eestis 
6. de-radikaliseerumise parimad kogemused 
7. pehmete sihtmärkide uuring  
8. political jamming- huumori/satiiri kasutamine äärmusideoloogiliste sõnumite tugevdamiseks ja 

edastamiseks. 
 

Kristiina Kiviranna (Kivirand) teema (kristiina.kivirand@itk.ee) 

 
Riigihanke aluspõhimõtete täitmise ning läbiviimise kulu proportsionaalsus 
(1. sept 2017 jõustus uus riigihangete seadus ja oktoobris 2018 võeti kasutusele uus riigihangete 
register ning seoses nende aspektidega on märgatavalt tõusnud riigihanke läbiviimise kallidus.)  
 
Milline on riigihanke läbiviimise kulu (planeerimisest hankelepingu täitmiseni)? Kas riigihanke 
aluspõhimõtete (läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus, vahendite säästlik kasutamine, 
pakkujate võrdne kohtlemine) täitmine (sh sellega kaasnev bürokraatia) on proportsionaalne 
riigihanke läbiviimise kallidusega? 
 

Häirekeskuse teemad 
 
1. Päästeameti ohuhinnangute kriteeriumite ajakohasuse analüüs võrreldes teiste Euroopa riikidega 
(Kirsti Teder, kirsti.teder@112.ee) 
2. Päästeameti ohuhinnangute kriteeriumite analüüs võttes arvesse viimase 3 aasta toimunud 
sündmuseid ja reageerinud ressursse (Kirsti Teder, kirsti.teder@112.ee) 
3. Tehisintellekti kasutusvõimalused hädaabiteadete vastuvõtmisega tegelevates asutustes (muude 
riikide näited) (Juta Urbalu, juta.urbalu@112.ee) 
4. Häirekeskuse vastutav roll võrreldes teiste ametkondade korrapidamisteenistustega (Kirsti Teder, 
kirsti.teder@112.ee) 
5. PPA OTT teenistujate liitmine HäK teenistujate hulka – plussid/miinused (Kirsti Teder, 
kirsti.teder@112.ee) 
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2019 pakutud magistritöö teemad 

Päästeameti teemad (kontakt: Monika Schmeiman monika.schmeiman@rescue.ee) 

 

Valdkond Teema Millist probleemi aitab lahendada? 

Kriisireguleerimine SiM valitsemisala 
ühendstaabi 
kontseptsiooni loomine  
 

Laiapindsete ja ulatuslike kriiside lahendamiseks 
on vajalik mitme asutuse hea koostöö. Üheks 
lahenduseks on luua ühendstaap, mida peaks 
juhtima eriolukorra juht (HOS tähenduses) või 
sisekaitseülem (ErSS tähenduses). Uurimise 
keskmes peaks olema, et millised peaksid olema 
selle staabi ülesanded, struktuur ning kuidas 
suhestub see täna olemasoleva kriisireguleerimise 
struktuuriga.  

Kriisireguleerimine PäA toimepidevuse 
hindamise 
kontseptsiooni 
(mõõdikute) 
väljatöötamine 

Täna puuduvad PäA toimepidevuse hindamiseks 
mõõdikud.  Siiski on toimepidevuse valdkonda 
vaja arendada ning tänast võimekust hinnata.  

Kriisireguleerimine Olukorrateadlikkuse 
tagamise ülesanded ja 
lahendused 
siseturvalisuse / 
sisejulgeoleku 
valdkonnas 

Kuidas tagada võtmeisikute ja organisatsioonide 
olukorrateadlikkus regionaalsel, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil? Millised on tänased 
informatsioonivajadused, praktikad kitsaskohad?  

Elanikkonnakaitse Avalike 
varjumiskohtade 
kontseptsiooni loomine 

Varjumise temaatikat on viimase 25 aasta jooksul 
lähemalt uuritud ainult Riigikantselei töörühma 
raames, mille fookus jäi pigem üldiseks.  
Magistritöö käigus on võimalik analüüsida 
hetkeolukorda ning töötada välja terviklahendus 
avalike varjumiskohtade väljaselgitamiseks ning 
käigus hoidmiseks, tuues välja ka olulised nõuded, 
millele peaksid varjumiskohad vastama.  
Kvaliteetse töö korral on selle tulemit võimalik 
kasutada avalike varjumiskohtade võime 
loomiseks Päästeametis.  

Demineerimine Kuidas takistada 
erinevate UAV-
de/droonide 
kasutamist rünnakute 
läbiviimisel. 

Ehk et kui näiteks sündmuskohal keegi filmid nt 
demineerijate tegevust või kui metsatulekahjudel 
on vaja reageerivatel asutustel enda droone 
lennutada ja kellegi nö tsiviviildroon segab, siis 
kuidas teha teine droon mitte kasutatavaks või on 
muud meetmed võimalikud segava drooni 
kõrvaldamiseks? 

Personal Siseturvalisuse 
valdkonnas füüsilisse ja 
vaimsesse tervisesse 
investeerimise 
kulutõhususa. 

Kas ja kui palju annab siseturvalisuse teenistujate  
vaimsesse ja füüsilisse tervisesse investeerimine 
lisa tööaastaid juurde ja palju see kokkuvõttes 
maksma läheb ja kui palju on see odavam/kallim 
praegusest olukorrast? 
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2019 pakutud magistritöö teemad 

Valdkond Teema Millist probleemi aitab lahendada? 

Päästetöö Mehitamata 
maismaasõiduki 
kasutamine Päästetöö 
toetusteks ja 
läbiviimiseks 

Võimaldab teostada päästetöid ohu- ja keelualal 
kuhu päästjad minna ei tohi. Võimalik vähendada 
õnnetusest tulenevaid kahju tagajärgi kui 
kiirendada päästetööde läbiviimist. 

Väliskoostöö Metsatulekahjude 
võrdlev analüüs 

EL ennetusmeetmed, valmisoleku meetmed, 
metsatulekahjude riskide haldamine ja meetmed, 
kliimamuutuste mõju tulekahjude risk – 
metsandussektorile/turismile Eestis? Millised olid 
mõjutatud sektorid 2018, mis võivad olla 
tulevikus). Nt: läänemere riigid vs vahemere riigid 

Valdkondadeülene Avaandmete loomise ja 
kasutamise kohustus 
ning võimalikkus 
sisejulgeoleku 
valdkonnas 

Erinevad õigusaktid (AvTS, GDPR, IKS) panevad 
avaliku sektori asutustele kohustuse ühelt poolt 
andmeid avalikustada (AvTS §28) ja teiselt poolt 
kaitsta. Uurimuse eesmärk välja selgitada, (1) 
millised sisejulgeoleku valdkonna põhitegevuse 
andmekogudes (POLIS, Päästeinfosüsteem, 
Hädaabiteadete menetlemise andmekogu jt) 
leiduvad andmed oleks võimalik, mõistlik ja kasulik 
avaandmetena kättesaadavaks teha; (2) millised 
on õiguslikud võimalused ja takistused selleks; (3) 
millised andmekvaliteedi ja –kaitsega seotud 
meetmed tuleks eelnevalt rakendada; (4) milline 
oleks valitud andmete avalikustamise mõju 
ühiskonnale (sh potentsiaalsed loodavad 
teenused) ja asutuste töökoormusele. Töö on 
võimalik kitsendada temaatiliselt (nt keskenduda 
andmekvaliteedile või avalikustamise mõjule) või 
valdkondlikult (nt ainult politsei või pääste 
andmed). 

Järelevalve, õigus Evakuatsiooniga seotud 
tagasiulatuvalt 
rakendatavad 
tuleohutusnõuded 

Kas sellised nõuded on õiguslikult OK? 
Kuidas teha valikut, millised nõuded sinna alla 
läheksid? 
Kas sellised nõuded on ohutuse seisulohast 
vajalikud ja möödapääsmatud? 

Järelevalve ATeS loobumine Kas see oleks mõistlik?  
Kas see oleks otstarbekas saavutamaks eesmärki: 
vähendada valeväljakutseid või on paremaid 
vahendeid? 
Muu maailma praktika? 
Kas ja millised muudatusi see tooks kaasa nende 
jaoks, kellel on AteS? 

 


