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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. 
 
 

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:Taavi Aasma, taavi.aasma@rescue.ee) 

 

Valdkond Teema Millist probleemi aitab lahendada? 

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.  

   

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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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. 

   

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? 
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Politsei- ja Piirivalveameti teemad (Kontaktisik tabeli ja teemade täpsustamisel ning 

täiendavate küsimuste korral: Raul Savimaa; 612 3090, raul.savimaa@politsei.ee) 

 

Nr Teema Teema selgitus 

  1. Massandmete 
töötlemise 
õiguslik 
raamistik ja 
keskkond 
siseturvalisuse 
valdkonnas 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada, milline on õiguslik raamistik 
massandmete (ingl. bulk data) kogumiseks ja töötlemiseks siseturvalisuse 
valdkonnas ning saada ettepanekuid massandmete töötlemiseks sobiva 
keskkonna rakendamiseks. Sobiv uurimistöö peab käsitlema erinevaid allikaid (nt 
andmekogud, avalikus ruumis kogutavad andmed, avaandmed, sotsiaalmeedia), 
andmetüüpe (sh tavapärased ja suurandmed, nt videoandmed) ja 
kasutusvaldkondi (ennetustöö, andmeanalüüs, süüteomenetlus). Töö võib 
keskenduda ka vaid õiguslikule raamistikule või pakkuda potentsiaalseid tehnilisi 
(ent õiguslikult kohaseid) lahendusi andmete kogumiseks ja haldamiseks. 

  2. Teadus- ja 
tõenduspõhised 
ennetustegevus
ed Politsei- ja 
Piirivalveametis 

Uurimistööga soovime välja selgitada, kas ja kui palju kasutab Politsei- ja 
Piirivalveamet teadus- ja tõenduspõhiseid ennetustegevusi ning kuidas nende 
kasutamist suurendada. 
Uurida ennetustegevust PPA-s, selle mahtusid, mõju, arenguid. Hinnata 
erinevate spetsialiteetide panuseid. Millised on tänased mahud ning  kuhu 
peaksime jõudma ja kuidas saab objektiivsemalt hinnata tehtud töö mõjusust? 
Millises osakaalus ning millisele sihtgrupile  teenust pakume? Prioriteedid. 
Süsteemi arendamine ja süsteemne lähenemine arvestades samuti erinevate 
osapoolte ja koostööpartnerite tegevusi ning parimat praktikat selles 
valdkonnas. Tööde jaotus ja vastutusvaldkonnad. 

3. Piirkondlik 
politseitöö ja 
võrgustikutöö 
meetodi kasu-
tamine 
turvalisuse 
loomisel 

 Uurida piirkonnapolitseiniku rolli KOV vaates, et tuua välja, kui palju teeb 
piirkonnapolitseinik nö teiste ametkondade (sotsiaaltöötaja jt). Võib 
keskenduda ka teistele ametikohtadele v rollidele nt noorsoopolitseinik. 

 Kohalike omavalitsuste, elanike ja politsei ootused kogukondlikule 
politseitööle. 

 Piirkondliku politseitöö teenuse arendamine arvestades kliendi ootusi. 

 Kogukonnakeskne politseitöö küberruumis – välja selgitada kaasaegsed 
võimalused ja sobivad lahendused, kuidas rakendada võrgustikutööd ja 
suhtlust kogukonnaliikmetega läbi küberruumi (arvestades nii reaalseid 
geograafilisi kogukondi kui ka nö virtuaalseid kogukondi, mis põhinevad 
liikmete ühistel huvidel) ning milliseid kaasaegseid vahendeid on 
politseiametnikule selleks vaja. 

 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. 

 Kvaliteedijuhtimise rakendamine piirkondlikus politseitöös – millised on 
erinevate kvaliteedijuhtimise käsitluste (TQM, LEAN, SERVQAL jne) vaates 
sobivaimad avalikule sektorile ja kitsamalt PPAle fookusega piirkondliku 
politseitöö teenusele 

  4. Radikaliseerumis
e ennetamine ja 
varajane 
märkamine 
Euroopas 

 Võrrelda EU riikide ennetusmetoodikaid ning teha ettepanekuid, mida oleks 
võimalik kohandada ka Eestile. 

 Kaardistada EU riikides kasutusel olevad/loodavad hindamisvahendid ning 
analüüsida nende tulemuslikkust. Mis töötab, mis mitte. 

 Radikaliseerumine interneti keskkonnas – võimalikud ennetusmeetmed 

5. Rändevoogude 
tagajärjed 
Euroopas ja 
Eestis 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada, kuidas on viimase aastate 
rändevood reaalselt mõjutanud turvalisust Euroopas ja Eestis, analüüsides 
põhjalikult õiguskorra statistika taga olevat olukorda, selle põhjal kirjeldada 
võimalikke arengustsenaariume ning siseturvalisuse valdkonna (aga ka 
sotsiaalvaldkonna) ees seisvaid ülesandeid, fookusteemasid ja sobivaid 
lahendusvariante turvalisuse tagamiseks. 
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Nr Teema Teema selgitus 

  6. Vabatahtlike 
süsteem 
siseturvalisuses 

Vabatahtlike süsteemi loomine ja tegevus Eestis siseturvalisuse tagamisel ning 
kuidas hoida seniseid tulemusi. Vabatahtlike kaasamisvõimaluste hetkeseis, 
tagasivaade varasemale ning lähitulevik (suurt kaalu omab ka küsitlusuuring või 
intervjuud). 

  7. Ennetusprogram
mi „Puhas 
tulevik“ mõju ja 
tulemuslikkus   

Uurimistööga soovime välja selgitada, kuidas on olnud noorte õigusrikkumiste 
teekond pärast programmi ja selles osaledes, samuti saaks vaadata protsessi 
laiemalt, ehk kuivõrd lihtne on noorel programmi saada ja mis on seal 
väljakutsed.  
Taustainfo: 2013. aastal alustas Tallinnas ennetusprogramm, mida nüüd 
pakutakse lisaks Harjumaale veel üksikutes kohalikes omavalitsustes, aga on 
plaan laieneda. Ennetusprogrammi sihtgrupiks on üldjuhul esmakordse 
narkosüüteoga politseisse sattunud alaealised. Ennetusprogrammi „Puhas 
tulevik“ eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-
aastaste isikute hulgas, ennetada narkosüütegude toimepanemist, parandada 
noorte sotsiaalseid oskusi, aidata igakülgselt kaasa alaealiste ja nende perede 
edukamale sotsiaalsele ja psühholoogilisele toimetulekule ja õiguskuulekusele. 
Programm kestab kuus kuud ja selle aja jooksul peavad noored vähemalt ühe 
korra kuus: 1) lühikese etteteatamise ajaga lubama politseil teha narko kiirtesti, 
2) koos vanemaga osalema kohalikus omavalitsuses aruteludel, 3)  võimaldama 
politseil või sotsiaaltöötajal kodu külastada, 4) osalema KOVi pakutud 
programmides või spetsialistide vastuvõtul. Elluviijad: kohalike omavalitsuste 
lastekaitsespetsialistid koos piirkonna politseiametnikega (s.h 
piirkonnapolitseinik või noorsoopolitseinik). Süüteo toimepanemise piirkonna 
politseiametniku poolt tehakse pärast tausta kontrolli pakkumine osalemiseks ja 
suunatakse alaealise ja tema vanema nõusolekul, ennetusprogrammis osalemine 
on vabatahtlik. 

  8. Politsei- ja 
Piirivalveametni
ke teadmised, 
hoiakud ja 
valmisolek 
uimastiennetuse 
elluviimiseks 

Uurimistööga soovime välja selgitada, kuidas on muutunud teadmised, hoiakud 
ja valmisolek uimastiennetuse elluviimiseks ning millised on edasised 
väljakutsed.  
Taustainfo: 2017. aastal viidi läbi esmane uuring politseiametnike seas. Vahepeal 
on toimunud koolitusi ja mõttemaailma muutmist, valminud on ennetustöö 
kontseptsioon ja juhendmaterjal uimastiennetuse läbiviimiseks. 
Uimastiennetuses on politsei rolliks eelkõige olla partneriks ja nõuandjaks 
lastevanematele, koolile, KOVile, seda nii erinevate juhtumite lahendamisel kui 
korduvate rikkumiste ennetamisel. Koolis viib ennetusetegevusi läbi eelkõige 
õpetaja, keda politsei toetab. Politsei roll koolides õpilastele uimastiennetus 
loengute osas (narkootikumid, alkohol ja tubakas) väheneb oluliselt, keskenduda 
tuleb lastevanematele ja koolipersonalile. Samuti on politsei rolliks alaealistele 
alkoholi- ja tubakatoodete kättesaadavuse vähendamine (näiteks kontrollostud, 
kaupluste ja toitlustusasutuse töötajate koolitused) ning narkootiliste ainete 
kättesaadavuse vähendamine (esmatarvitaja jaoks peaks olema võimalikult 
raskesti kättesaadav narkootiline aine). Uimastiennetuses on eelkõige oluline 
sotsiaalsete oskuste arendamine. 

9. Mittekaristuslike 
sekkumiste 
rakendamise 
mõju 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada mittekaristuslike sekkumiste 
rakendamise mõju alaealiste õigussüsteemis ja saada võimalikud ettepanekud 
mittekaristuslike sekkumiste rakendamise kohta alaealiste õigussüsteemis 
Eestis. Eesti õigussüsteemis kehtib alaealiste erikohtlemise põhimõte, kus 
peamine on alaealisel tema poolt toime pandud teost arusaamise tekitamine ja 
vastutuse võtmine toimepandud tegude eest. Erikohtlemise peamine eesmärk 
on ära hoida alaealise õiguserikkumisi. Uurimistöö fookus peaks olema välja 
selgitamisel, milliseid mõjutusvahendeid on kasutatud alaealise poolt toime 
pandud õiguserikkumisele reageerimisel Eestis ja/või välisriikides, milline on selle 
mõju ühiskonna turvalisusele ning kas on võimalik rahvusvahelist kogemust 
rakendada Eestis või Eesti senist praktikat täiendavalt kohandada (nt kuidas 
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tehakse alaealistega ennetustööd ning koheldakse alaealisi politseiasutuste 
poolt erinevates riikides – millised on praktilised tegevused, kuidas toimub 
tegevuste planeerimine, millised on politsei sees rollid ja seotud üksused). 

10. Mehitamata 
vahendite 
kasutamine ja 
nende vastane 
tegevus 
mereseirel, 
otsingu- ja 
päästetegevuses 
ning ja merepiiri 
valvamisel 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada mehitamata lennu-, maismaa-, vee- 
ja veealuste vahendite rakendamise võimalused siseturvalisuse valdkonna 
tegevuste toetamiseks. PPA spetsiaalne huvi on teemafookuse osas, mis käsitleb 
merepiiri seirevõimalusi, reostustõrje- ja merepäästeroboteid; pinnaltpääste 
iseliikureid; allvee-otsingudroone ja -roboteid (laibaotsingu jaoks). Merepiiri 
seirevõimaluste osas on täpsem fookus merepiiri seire ja olukorrateadlikkuse 
kaasaegsel tagamisel, sealhulgas millised on tehnilised lahendused ja kuidas 
korraldada süsteemide koostoime ning kuidas saada ülevaade väikelaevadest 
merepiiril ja väikesadamates ning nende tuvastamine ilma vahetu lähenemiseta. 
Uurimistöö võib selle sihtteema piires keskenduda ühele konkreetsele fookusele 
tehnilises, õiguslikus vm uurimisvaldkonnas. 

11. Kantavate 
süsteemide 
integratsioon ja 
integratsioon 
vormiga (sh 
erivormiga) 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada senine kogemus ja võimalikud (sh 
tehnilised) lahendusvariandid, kuidas kasutada ja integreerida olemasolevaid ja 
uusi kantavaid seadmeid (raadiojaamad, rinnakaamerad, erivarustus jt) 
omavahel ning vormiga (nt patrullpolitseinikud jt). Uurimistöö võib keskenduda 
õiguslikule vaatele (nt milline on õiguslik raamistik, et kasutada rinnakaameraid, 
mis salvestavad olustiku sündmuskohal või lahendatava sündmuse 
lahendamisel) või võimalikule tehnilisele käsitlusele (süsteemide integratsioon) 
täpsema fookusega selle sihtteema piires. 

12. Vedaja 
vastutuse 
rakendamine 

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

13. 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. 

14. Korruptsiooniris
kide 
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. 

15. Ühisrahastusplat
vormide ja fund-
raising-
projektide abil 
kogutud vara 
päritolu tuvas-
tamine raha-
pesu tõkes-
tamiseks. 

Eestis ja ülemaailmselt on populaarsed erinevate ettevõtlusprojektide 
finantseerimine läbi ühisrahastuse. Ühisrahastus valitakse eelkõige juhul, kui 
traditsioonilist investeeringut so laenu krediidiasutuselt ei ole mingil põhjusel 
võimalik saada. Juriidiliselt on selliseks rahakogumiseks erinevaid võimalusi – 
investeerijad saavad oma investeeringut juriidiliselt näidata laenuandmisena, 
ettevõtte osakute ostuna või isegi osalust kinnitavate plokiahela-tehnoloogia abil 
väljastatud nn coinide ostuna. Rahapesu tõkestamisel on oluline roll vara päritolu 
tuvastamisel. Kuna Eestis ja Euroopas pole täna regulatsiooni, mis kohustaks nii 
ühisrahastuse soovijaid kui ühisrahastusplatvorme rahapesu- ja terrorismi 
rahastamise tõkestamiseks meetmeid võtma, ei ole välistatud, et mingi projekti 
investeeringuna kaastakse teadmata päritoluga või koguni kuritegelikku vara. 
Kuna IT arenedes on eriti populaarseks muutunud blokiahela (blockchain) 
tehnoloogia kasutamine, mille abil kajastatakse nö osalust projektis, siis ei ole 
lõpuni võimalik kindlaks teha, kes on investeerimisprojektis tegelikud kasusaajad 
sest nn coinid või kontroll nende üle võivad olla lihtsalt üle antavad. Töö 
eesmärgiks oleks välja selgitada kas ühisrahastuse abil investeeringute kogumine 
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ja vastuvõtmine peaks olema allutatud rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise reeglitele, et ülaltoodud riske maandada. 

16. Teadmushaldus
e põhimõtete 
rakendamine 
PPAs 
siseturvalisuse 
tagamiseks 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada rahvusvahelised head kogemused 
ja sobivad lahendused eduka teadmushalduse rakendamiseks PPAs. Asjakohane 
teadmus-haldussüsteem arvestab seniseid kogemusi infosüsteemide ja 
dokumentide haldamisel koos vajadusega hõlmata teavet kogemuste, koolituste, 
erinevate võrgustike jm kohta ning selle teadmuse organisatsioonis võimalikult 
tulemuslikuks edastamiseks siseturvalisuse tagamisel. 

17. 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  - 
planeerimisprotsess, partnerid jms. 

18. Eeskujude 
muutumine ajas 
Politsei- ja 
Piirivalveametis 

Kes on PPA kangelane ja kas see on ajas muutunud? Kangelase all on mõeldud 
neid töötajaid, keda tunnustame, keda parimaks valime (ka juhiks valime), kellest 
kirjutame, kellest siseveebis (sees) ja meedias (väljas) räägitakse. Uuringu 
vahendusel saaks joonistada kangelase portree. Seda oleks 
organisatsioonikultuuris väga vaja teada, sest sellest saab prognoosida, kas 
kultuur ja visioon toimivad koos ja kas suudame oma visiooni poole liikuda. 
Andmed võimaldavad ka võrdlust nt 2011 aastaga (kui PPA oli töötanud aasta ja 
vanad mustrid veel kehtisid). 

19. Organisatsiooni 
käitumine ühis-
konnas 
sotsiaalse rolli 
kandmisel PPA 
näitel 

Kas PPA peaks nägema endal sotsiaalset rolli, kas töötajad seda kannavad, 
millised oleksid veel PPA võimalused (inimeste tööle hõivamisel, väljaõppimisel 
jne)? 

20. 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. sportimisvõi-
maluste 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? 

 


