
Sisejulgeoleku instituudi magistritöö teemad 2023 sisseastujatele 

 

Raul Savimaa  raul.savimaa@sisekaitse.ee 

1. Kogukondade ja kogukonnaseltside kriisivalmidus ning tugi kogukonnaliikmetele. 

2. Ühiskonna ja selle eri gruppide parema kriisivalmiduse tagamise võimalused Eestis. 

3. Venemaa Föderatsiooni — Ukraina sõja mõju siseturvalisuse fookusteemadele Eestis. 

4. Ukraina siseturvalisuse valdkonna roll ja ülesanded sõja ning territooriumite taasvabastamise etapis. 

5. Eesti siseturvalisuse asutuste kohanemine ja õppetunnid tulenevalt COVID-19 pandeemiast ja 

Venemaa Föderatsiooni — Ukraina sõjast. 

6. Massilise sisserände haldamise kogemused Eestis ja sellest tulenevad ülesanded siseturvalisusele 

lähiaastatel.  

7. Punamonumendid – kas julgeolekuoht või kultuuriobjekt? 

8. Keskkonnajulgeoleku aktuaalsed teemad Eesti kontekstis. 

9. Erinevate keskkonna- ja tööstusvaldkonna huvigruppide vaadete mõjutused sisejulgeolekule ja 

kogukondade turvalisusele. Nt keskkonnaaktivism, not-in-my-backyard, kaevandamis- ja 

toormevajadus, teedeehitus, uued tööstusettevõtted ja nende keskkonnamõju, uue tehnoloogia 

rakendamine, ökosüsteemiteenused jms 

10. Toidujulgeolek ja varustuskindlus Eestis COVID-19 pandeemia ja Venemaa—Ukraina sõja 

õppetundide põhjal.  

11. Mereolukorrateadlikkus Eestis.  

12. Sensortehnoloogia rakendamise tehnilised ja sotsiaalsed küsimused sisejulgeolekus ja kogukondade 

turvalisuse toetamisel. 

13. Kaasaegne tõhus teadmushaldus siseturvalisuse valdkonnas. 

14. Milline on rahvusvahelise teadus-, arendus- ja innovatsioonikoostöö praktiline kasu siseturvalisusele 

Euroopas? 

Algo Rämmer   algo.rammer@sisekaitse.ee 

1. Balti riikide kuvand Venemaa sotsiaalpoliitilistes narratiivides 

2. Balti Assamblee roll julgeolekupoliitikas     

Inge Lindsaar  inge.lindsaar@sisekaitse.ee 

1. Piiride valve võimekuse kitsaskohad Eesti välispiiril ( maismaa- ja merepiir) 
2. Piirihalduse kontseptsiooni muutumine Eestis looduskatastroofi, tuumaõnnetuse ja massilise 

sisserände korral 
3. Kaasaegsete suuremahuliste piirikontrolli IT süsteemide kasutuselevõtu positiivsed aspektid ja 

probleemid  
4. Rahvusvahelise koostöö kontseptsiooni probleemid piirihalduses 
5. Schengeni hindamiste tulemuste rakendamine PPA-s( tuleb ilmselt piiratud tasemega töö kuna 

materjalid kõik templiga) 
 
Jaanika Puusalu   Jaanika.Puusalu@sisekaitse.ee 

(Esitatud magistritöö teemad on taotluslikult laiad: töö täpse fookuse seadmine ning teema kitsendamine 

toimub koostöös juhendajaga.) 

1. Digitaalselt võimestatud riigi väljakutsed siseturvalisuse tagamisel.  

2. Digitaalsest tehnoloogiast kasutuselevõtt ja uute võimekuste vajadus siseturvalisuse valdkonnas (sh 

tulevikus vajalik kompetents, ümberõpe jne.).  

3. Andmete k.a avaandmete kasutamine siseturvalisuse valdkonna töös (sh eetilised küsimused, 

praktilised kasutusvõimalused). 

Jüri Saar  jyri.saar@sisekaitse.ee 

1. Vene Õigeusu Kiriku tegevus Eestis kui hübriidoht. 

2. Korruptsioon ja selle kontrollimine. 
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Kate-Riin Kont  kate-riin.kont@sisekaitse.ee 

1. Tulevaste tervishoiutöötajate küberturbeteadlikkus: Tallinna ja Tartu tervishoiukõrgkoolide näitel 

2. Asjade Internetiga (IoT) seotud turva- ja privaatsusprobleemide käsitlemine gümnaasiumi 

lõpuklassides: Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi ja Tallinna Kristiine Gümnaasiumi näitel 

Märt Läänemets  mart.laanemets@sisekaitse.ee 

1. Hiina ja Venemaa strateegiline partnerlus globaalse julgeoleku vaates. Eesti perspektiiv. 

2. Hiina tehnoloogiatarned kui julgeolekuoht. 

3. Euroopa Liidu Hiina poliitikast julgeoleku mõõtmes. 

Priit Suve  priit.suve@sisekaitse.ee 

1. Kirjandusülevaade kui uurimismeetod  

Siin on tegemist valdkonna, mitte pealkirjaga. Üks võimalus magistritööks võiks olla kirjandusülevaate 

koostamine mingis teemas, probleemis, valdkonnas, vms. Kirjandusülevaate metodoloogiat - systematic 

review, scoping review, narrative review, … - kasutatakse uue teadmuse loomiseks, sh puudused senistes 

uuringutes, uuringute kvaliteedi hindamine, jms.  

Eelduseks on kvalitatiivanalüüsi tarkvara kasutamise võimalus. Piiranguks on SKA raamatukogu: 

uurimisobjekt peab olema selline, millele on ligipääs SKA raamatukogu kaudu.  

2. Turvalisusvõrgustikud / valitsetus 

Siin on võimalus empiirilisteks uuringuteks nii võrgustike (networks) kui valitsetuse (nodal governance) 

aspektides ning sõltuvalt uurimisobjektist ja perspektiivist, ei ole tingimata vaja andmete kogumiseks PPA 

poole pöörduda, sest taotluste mitterahuldamine ja asjaajamise aeglus on tudengite hulgas kuulsad. 

3. Kestlik areng ja (politsei / turvalisus / avalik / vms) organisatsioon 

Siin on keskmes kestliku arengu aspektid eeskätt organisatsioonilisest perspektiivist. Uurimisobjektid ja 

analüüsiühikud võivad olla nii organisatsioonid kui suhted või mõlemad.  

4. Politseistrateegiad 

Politsei erialakirjanduses domineerivad strateegiatega seonduvad publikatsioonid. Siin on võimalusi 

uurimissuundadeks palju alates organisatsioonilistest aspektidest organisatsiooni disaini või strateegilise 

juhtimise perspektiividest, kuni strateegiate eri tasandite (filosoofiline, strateegiline, operatsiooniline) 

mõtestamise ja rakendamispraktikateni. Lisaks sünteesivõimalused ning n-ö eesti mudeli kujundamine (see 

oleks siis juba edasiarendus). 

Ramon Loik  ramon.loik@sisekaitse.ee 

1. „Ukraina sõja kogemustest lähtuv hübriidohtude alane koostöö Euroopa Liidus ja NATO-s“ 

2. „Venemaa Föderatsiooni hübriidsõja strateegiad ja taktikad Balti riikide ning Läänemere   regiooni 

suhtes“ 

3. „Kübervõimestatud infooperatsioonid hübriidses ründestrateegias (Ukraina sõja näitel)“ 

4. „Sisejulgeoleku meetmed ja strateegiline kommunikatsioon hübriidohtude maandamiseks“ 

 

Politsei- ja piirivalve kolledž 

Ülle Vanaisak  ylle.vanaisak@sisekaitse.ee 

1. Politsei ametiabi andmise kohustus teisele haldusorganile 

See peaks olema õigusalane töö politsei ametiabi andmise kohustusest KorS § 6 lg 6 tulenevalt versus HKTS 

§ 17-20 tulenevalt. (Selle teema valijal peab olema õigusalane haridus – bakalaureus või magister.) 

Aktuaalsus tuleneb sellest, et KorS kitsendab ametiabi andmist vahetu sunni kasutamisega teisele 

korrakaitseorganile, samas võivad ametiabi vajada ka teised haldusorganid, näit kriminaalhooldus, 

lastekaitse jpt. 
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