
Planeeritava magistritöö kava sisukirjeldus  

  

Magistritöö esialgses kavas (mahuga 2–5 lk) tutvustab kandidaat teemat, mida soovib hakata 

uurima õpingute vältel, koostades õpingute lõpuks sisejulgeoleku valdkonnas aktuaalse ja 

rakendatava magistritöö.  

  

Magistritöö kava ülesehitus:  

1. Kavandatava magistritöö pealkiri  

Töö pealkiri on selgepiiriline, konkreetne ja hõlmab kavandatava magistritöö sisu. Magistritöö 

pealkirja ei esitata küsimusena nt „Kas riigipiir on ohus?“ ega loosungitena „Olgu riigipiir 

turvatud“. Sobiv pealkiri näitab uuritavat nähtust ja taotletavat teadmist. 

Näited: 

„Eneseteadvustus-uuring alaealiste delikventse käitumise (uuritav nähtus) levimusest ja latentsusest 
Lõuna-Eestis (taotletav teadmine).“ (Kraam, 2017) 
 

„Politseiametnike teadlikkus (taotletav teadmine) radikaliseerumisest (uuritav nähtus).“ (Limbak, 2017) 
 

 

2. Kavandatava magistritöö teema avamine  

Kava selles alapunktis avatakse kavandatava magistritöö teema. Kirjeldatakse loetud 

teaduskirjandusele tuginedes lühidalt valitud teema teoreetilist tausta – nt mis nähtusega on 

tegemist (mõiste selgitus), kuidas see jaguneb (liigid), kes on seda uurinud jms. Samuti 

määratletakse, milline on kavandatava töö valdkond (kas tegemist on nt õigusalase, 

juhtimisalase, majandusalase, pedagoogika alase vm tööga) ja millisel tasandil seda on plaanis 

uurida (rahvusvaheline, riiklik, ametkondlik, munitsipaaltasand, organisatsioon, isik). Teema 

avamiseks on sobiv toetuda vähemalt 6 põhiallikale ja vähemalt 6 lisaallikale.  

 

3. Aktuaalsuse ja uudsuse põhjendus koos lühiülevaatega uurimisvaldkonnas varasemalt 

tehtud uurimistöödest  

Töö aktuaalsuse selgituse juures tuleb selgelt ja täpselt põhjendada, miks on teema uurimine 

magistritööna vajalik (kas ühiskonnas, poliitikates, seadusandluses, EL nõuetes, 

organisatsiooni(de)s on toimunud mingeid muutusi, mis sellele vajadusele osutavad). 

Põhjendusi tuleb toetada viidates vastavale statistikale ja/või strateegilistele dokumentidele. 

Aktuaalsust saab põhjendada ka varasematest uuringutest ilmnenud vajadusega. 

Näide: 

„Teema on aktuaalne, kuna viimase viie aasta lõikes on VF õhujõudude lennutegevuse aktiivsus Balti 
regioonis võrreldes varasemate aastatega märkimisväärselt suurenenud (Euroopa Parlament, 
2015). Näiteks registreeris Lennuliiklusteeninduse AS 2016.aastal 75 militaarõhusõidukit, mis 



lendasid neutraalvete kohal koostööst hoiduvana (Lennuamet, 2017). Samuti on kaalukad ohtlikud 
intsidendid VF militaarlennukite ning tsiviillennukite vahel, mis on olnud küllaltki lähedal kahe 
õhusõiduki kokkupõrkele (Euroopa Parlament, 2015). Lisaks näeb riigikaitse arengukava 2013-2022 
ette Eesti õhukaitsevõime suurendamist ning õhuseireinfo katkematut tagamist Eestile ja kogu 
NATO-le (Kaitseministeerium, 2013). Viimase punkti alla kuulub ka õhuseireinfo roll 
situatsiooniteadlikkuse tagamiseks Vene militaarlendude kohta Eesti õhuruumi vahetus läheduses.“ 
(Habakuk, 2017, lk 6). 

 

Uudsuse all võib rõhutada nt esmakordset uurimist (Eestis, mingis valdkonnas või 

organisatsioonis), ebatraditsioonilise uurimismeetodi kasutamist, uue vaatenurga 

väljatoomist teema käsitlemisel või olemasoleva teadmise täiendamist/kombineerimist uuel 

moel. Selles alapunktis kirjeldatakse valitud teemaga seotud varasemaid uurimusi (lõputööd, 

magistritööd, doktoritööd) ja muid uuringuid, mida antud teemal on Eestis ja/või 

rahvusvahelisel tasandil läbi viidud ning tuuakse välja tulevase magistritöö varasemast erinev 

vaatenurk ja võimalik kasutegur sisejulgeoleku valdkonnale Eestis.  

Näide: 

„Magistritöö uudsus seisneb mereolukorrateadlikkust süvitsi käsitlevate varasemate uurimistööde 
puudumises Eesti Vabariigis. Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis on kirjutamisel 
magistritöö pealkirjaga „Merealade info integreerimise võimalused Eestis“ (Tammearu, 2018). 
Nimetatud töö eesmärgiks on selgitada võimalusi merealade info integreerimiseks Eestis ja pakkuda 
välja ettepanekud ühtse infovahetuse koostöömudeli väljatöötamiseks. Töö on fokuseeritud 
mereseirealase informatsiooni haldamisele ja selle integreerimisele Euroopa Liidu 
merendusvaldkonna ühise teabejagamiskeskkonnaga (Maritime Common Information Sharing 
Environment – CISE) liitumise eesmärgil. Mereolukorrateadlikkuse mõistet on varasemalt lühidalt 
käsitletud TTÜ Eesti Mereakadeemia magistritöös „Eesti merejõudude ülesanded ja laevatüübid“ 
(Laanemets, 2015) ja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi magistritöös „Soovitused 
mereturvalisust tagava  riigilaevastiku ülesehituse muutmiseks Eesti näitel“ (Terve, 2011). Viimati 
on mereolukorrateadlikkusega seonduvat kajastatud 2016. aasta detsembris Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuste rakendusuuringute keskuse juures valminud uuringus „Eesti merejulgeolek“ 
(Murumets, 2016). Uuringus on lühidalt selgitatud mereolukorrateadlikkusega seonduvaid mõisteid 
ja tegevusi ning kaardistatud nimetatud valdkonnas esinevad laiemad puudused. Käesolev 
magistritöö on selle järeluuring. Eelneva põhjal, soovib töö autor täita senise uurimistühimiku, 
hinnates, milleks ja kuidas mereolukorrateadlikkust luuakse ning selgitades, kuidas oleks võimalik 
parendada mereolukorrateadlikkuse loomist Eesti Vabariigis, teisisõnu pakkuda lahendusi 
varasemates, Eesti läbi viidud uuringutes (Terve, 2011; Murumets, 2016)  tõstatunud probleemidele. 
Lisaks peab autor uudseks mereolukorrateadlikkuse uurimist Eesti merekaitsemudeli (Laanemets, 
2015, lk 156) kontekstis ning ründava realismi (Mearsheimer, 2014) julgeolekuteoreetilises 
raamistikus.“ (Sargma, 2018, lk 9) 

 

4.  Keskne uurimisprobleem  

Uurimisprobleem on teoorias või praktikas esile kerkinud vastuolu või kitsaskohta peegeldav ja 

uurimuslikku lahendamist vajav küsimus ning uurimistöö tegemise eeldus. Probleemipüstitus tuleneb 

loogiliselt töö aktuaalsusest (vajalikkusest) ja sellele eelneb olemasoleva olukorra ja probleemkohtade 

kirjeldus, millest tuleneb ka uurimistöö vajalikkus. Uurimisprobleem ise sõnastatakse täpselt ja lühidalt 

küsilausena.  

Näited: 



Magistritöö uurimisprobleem on püstitatud keskse küsimusena – Milline on Eesti naisabiturientide 
motivatsiooni tase ajateenistusse astumiseks? (Lindre, 2018, lk 8) 

Sellest tulenevalt püstitab autor uurimisprobleemi: milline on haldusreformi käigus moodustatud 
uute kohalike omavalitsuste valmisolek leevendada hädaolukorrast tulenevaid riske?  (Sildnik, 2018, 
lk 12) 

 

Uurimisprobleemi täpsustamiseks on võimalik püstitada kas uurimisküsimused ja/või 

hüpotees(id), mis hõlbustavad fokusseerimist ja teema piiritlemist. Uurimisküsimusi 

kasutatakse nii kvalitatiivsetes kui kvantitatiivsetes uurimustes ja hüpoteese kasutatakse 

üldjuhul kvantitatiivsetes uurimustes.  

Uurimisküsimused on kitsamad küsimused kui uurimisprobleem (sisuliselt kirjutavad 

uurimisprobleemi kui üldisema küsimuse lahti).  

Näide: 

Magistritöös otsitakse vastust uurimisprobleemile, kuidas tagada lennuohutus Balti regioonis 
neutraalvete kohal, kus Venemaa Föderatsiooni militaarlennukite riskikäitumine on ohuks tsiviil- ja 
militaarlennuliiklusele? Tulenevalt uurimisprobleemist on sõnastatud neli uurimisküsimust:  
1. Mis on Vene õhujõudude lennutegevuse põhjusteks Balti regioonis lähtuvalt ründava realismi 
teooriast?  
2. Millisel määral esineb Vene õhujõudude koostööst hoiduvat lennutegevust Balti regioonis 
neutraalvete kohal?  
3. Milliseid riske põhjustab Vene õhujõudude riskikäitumine lennuohutusele?  
4. Kuidas maandada Vene õhujõudude lennutegevusest tulenevaid lennuohutusriske Balti regioonis? 
(Habakuk, 2017, lk 7) 

 

Hüpotees on väide uurimisprobleemi oletatava(te) lahendus(t)e kohta, mis on tõestatav või 

ümber lükatav ja mis põhineb kas teoorial, olemasolevatel faktidel või varasematel 

uurimustel. Hüpoteese püstitatakse võimalike erinevuste, suhete või põhjuste kohta. 

Näide: 

Varasemad uuringud on näidanud, et võrreldes naissoost mootorsõidukijuhtidega, iseloomustab 
meessoost mootorsõidukijuhte riskeerivam liikluskäitumine (Johnson, 2011; Wellmann, 2013; Watts, 
2015; Langley, 2017). Sellest tulenevalt on püstitatud magistritöös järgmised hüpoteesid:  

1. Eesti naissoost mootorsõidukijuhid võtavad liikluses vähem riske 

2. Eesti naissoost sõidukijuhid põhjustavad võrdluses meessoost sõidukijuhtidega 
vähem liiklusõnnetusi 

 

5. Kavandatava magistritöö eesmärk ja uurimisülesanded 

Kavandatava magistritöö eesmärk sõnastatakse lühidalt ja selgelt ning tulenevalt magistritöö 

pealkirjast ja uurimisprobleemist. Tööl on selgelt sõnastatud üks eesmärk, mis ei koosne eri 

alaeesmärkidest või küsimustest. Töö eesmärk ei saa olla metoodiline tegevus (nt midagi 

analüüsida, sünteesida, võrrelda), vaid eesmärk peab olema jõuda tulemus(t)eni, st 

uurimisprobleemi lahendades midagi olulist välja selgitada, määratleda, leida praktilisi 

rakendusvõimalusi vms.   



Tööprotsessi raamistamiseks ja/või struktureerimiseks esitatakse lisaks eesmärgile täpselt 

sõnastatud uurimisülesanded, mis kirjeldavad tegevusi, mida plaanitakse töös püstitatud 

eesmärgi täitmiseks teha. Uurimisülesanded peaksid katma nii teooria kui ka empiirilise osa, 

soovitav on püstitada 3–5 uurimisülesannet. 

Näide: 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Vene õhujõudude lennutegevusest tulenevad riskid ja nende 
põhjused Balti regioonis ning teha ettepanekuid lennuohutuse suurendamiseks.  
 
Magistritöö eesmärgi saavutamiseks ning uurimisküsimustele vastamiseks on püstitatud neli 
uurimisülesannet:  
1. Analüüsida Vene õhujõudude riskikäitumist Balti regioonis ründava realismi teooria kaudu.  
2. Kaardistada Vene õhujõudude koostööst hoiduva lennutegevuse marsruudid ja sagedus Balti 
regioonis.  
3. Selgitada välja empiirilise uuringu abil Vene õhujõudude koostööst hoiduva lennutegevuse 
põhjustatud riskid lennuohutusele.  
4. Sünteesida teoreetiliste lähtekohtade ja empiirilise uuringu tulemusi ning töötada välja 
ettepanekud riskide maandamiseks ja lennuohutuse suurendamiseks Balti regioonis.  (Habakuk, 
2017, lk 7) 

 

6. Kavandatava magistritöö struktuur  

Töö struktuuri osas esitatakse lühiülevaade sellest, kuidas on töö üles ehitatud ja milline on 

selle üldine loogika. Seejuures on oluline silmas pidada, et struktuur ei ole töö sisukorra esitlus, 

vaid väljendab probleemi lahendamise ja eesmärgile jõudmise loogikat. Töö struktuur peab 

juhatama nii uurija kui ka lugeja samm-sammult aktuaalsest probleemipüstitusest kuni 

uurimistöö järelduste, tulemuste ja ettepanekuteni. 

„Magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk analüüsib ohutuse ja turvalisuse teemade 
käsitlemist õppeprotsessis. Analüüsitakse koolikultuuris kasutusele võetud nüüdisaegse õpikäs ituse 
sidusust läbi ohutuse vaatenurga. Peatükis on avatud andmebaasidest pärinevate teadusartiklite ja 
teoreetilise kirjanduse analüüsi tulemusena ohutusalased pädevused, kus on kirjeldatud teadmised, 
oskused ja hoiakud, mis toetavad õpetajaid õppeprotsessis. Teises peatükis antakse ülevaade läbi 
koolikultuuri mudeli, kuidas toimub ohutuse teemade käsitlemine Eestis. Keskendutakse empiirilisele 
uuringule, uurimusülesannetele, kirjeldatakse magistritöö valimit, metoodikat, sünteesitakse 
uuringust saadud tulemusi ning tehakse ettepanekud aineõpetajate toetamiseks ohutuse teema 
käsitlemisel.“  (Tammiksaar, 2019, lk 7) 

 

7.  Kavandatava magistritöö metodoloogia ja andmekogumise põhimõtted  

Selles kava osas kirjeldatakse, milliseid andmekogumise meetodeid planeeritakse kasutada 

empiirilise uuringu läbiviimiseks. Andmekogumise-ja analüüsimise meetodid peavad aitama 

saavutada magistritöö eesmärki. 

Näide: 

„Käesolevas töös kasutatakse andmekogumise meetoditena dokumendianalüüsi, 
poolstruktureeritud ekspertintervjuusid ja ankeetküsitlust, mille valimid on eesmärgistatud. 
Dokumendianalüüs põhineb Eesti ja USA küberjulgeolekuga seotud strateegiatel, mis on avalikkusele 



kättesaadavad. Poolstruktureeritud ekspertintervjuudesse kaasati kaheksa eksperti, kaks eksperti 
vastasid ankeetküsitlusele. Respondendid on praegused või endised teenistujad või töötajad Eesti 
riigikaitse ja julgeolekuga seotud asutustest või isikud, kes töötavad nimetatud valdkondadega 
seotud teadusasutustes või erasektoris. Andmete analüüsimisel kasutatakse kvalitatiivset suunatud 
sisuanalüüsi.“  (Kiisel, 2018, lk 10) 

  

8. Kasutatava kirjanduse esialgne loetelu  

Esitatakse loeteluna allikad, mida kava koostamisel kasutati ning mis on eelnevalt kavas 

viidatud. Allikaid, mida kavas eelnevalt viidatud ei ole, loetellu ei tooda. Kirjanduse valikul 

jälgida, et magistritöö kava ehitatakse üles valdavalt teaduskirjandusele (monograafiad, 

teadusartiklid) ja ei kasutata populaarteaduslikke allikaid (nt laiatarbe ajakirjad, päevalehtede 

artiklid). Kirjanduse loetelu ja viidete vormistamisel tuleb lähtuda Sisekaitseakadeemia 

üliõpilastööde koostamise juhendist. 

 

9. Informatsioon võimaliku juhendaja kohta (olemasolu korral)  

Kavas tuuakse välja võimaliku juhendaja nimi, akadeemiline kraad ja töövaldkond.  

 

10. Magistritöö kava koostamisel on veel abiks: 

• Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend 

• E-kataloog ESTER juhendab Sind soovitud raamatu ja raamatukoguni 
• Digiriiulist ja raamatukogu kodulehelt saad vaadata varasemalt Sisekaitseakadeemias 

tehtud magistri- ja lõputöid (vt DIGIRIIULI JUHEND ja Raamatukogu koduleht) 
•  Teadusartiklite lugemiseks EBSCO andmebaasist: 

o ligipääs kõikidest rahvaraamatukogudest 
o läbi Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaali (registreeru kasutajaks) 

• Eesti Rahvusraamatukogu kaudu saab ka teisi andmebaase (nt SAGE’i) kasutada 
• Eesti Märksõnastik aitab leida teemaga seonduvaid märksõnu 

• Raamatud „Uuri ja kirjuta“ ning  „Kvalitatiivne uurimisviis“ aitavad magistritöö 
uurimisstrateegiat kavandada 

https://www.sisekaitse.ee/sites/default/files/inline-files/Uliopilastoode%20koostamise%20ja%20vormistamise%20juhend_0.pdf
https://www.ester.ee/search~S88*est
https://www.sisekaitse.ee/sites/default/files/inline-files/Digiriiuli%20juhend.pdf
https://www.sisekaitse.ee/et/raamatukogu
https://ems.elnet.ee/index.php
https://www.ester.ee/record=b2037070*est
https://www.ester.ee/record=b2337246*est

