
 

 

  

 
 

Sisejulgeoleku instituudi  

parimad magistritööd 

(kaitstud hindele A või B) 

2021-2011 

 

2021. a 

1. Arold, Uku „Põhjala ja Balti riikide psühholoogilise kaitse süsteemide 

kontseptuaalsed ja praktilised alused“ LINK 

2. Avarmaa, Piret „Elanikkonna varjumise võimalused lahingutegevusega kaasnevate 

ohtude eest Ida-Virumaa näitel“ LINK 

3. Heinsar, Merit „Isiku riigist väljasaatmine julgeoleku tagamiseks ning selle 

kohaldamise kitsaskohad kohtulahendite näitel“ LINK 

4. Jääger, Kai „Teabepõhise politseitöö rakendamise lähtekohtade väljatöötamine 

raske peitkuritegevuse valdkonnas Politsei- ja Piirivalveametis“ (AK ja kärbitud 

versioon) LINK 

5. Karm, Annika „Eesti haldusorganite koostöö inimkaubanduse tuvastamisel 

kolmandatest riikidest tulevate inimeste hulgast“ LINK 

6. Kolga, Mari „Eesti üldhariduskoolide valmisolek hädaolukordade lahendamiseks“ 

LINK 

7. Laprik, Maarja-Liis „Praktikajuhendaja professionaalse identiteedi areng 

Päästeameti teenistujate näitel“ LINK 

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2698
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2782
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2814
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2792
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2812
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2788
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2787
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8. Nõmm, Olger „Vintraudse tulirelva padruni omaduste mõju lastud kuulidele 

jäävatele jälgedele“ LINK 

9.  Paas, Kadri „Eesti riikliku julgeoleku kommunikatsiooni võimalused vaenulike 

inforünnakute mõju leevendamiseks infosõjas“ LINK 

10.  Parmo, Hannes „Political jamming: paremäärmuslikud narratiivid Eestis 

meeleavalduste näitel“ LINK 

11.  Pillmann, Hendrik „Asjade interneti tehnoloogia kasutusega seonduvad turvalisuse 

riskid ning nende maandamine inimeste tavakasutuses olevate tehnoloogiate 

näitel“ LINK 

12.  Pärmik, Heleri „NATO liikmesriikide relvajõudude käibemaksutagastuse kord, 

probleemid ja lahendused“ LINK 

13.  Reinson, Mirell „Kodutute subkultuuri tüüpjooned Tallinnas“ LINK 

14.  Rullinkoff, Marrieliisa „Kriisikommunikatsioon Ida-Virumaa evakueerimisel 

relvakonflikti korral Eesti ida piiril“ LINK 

15. Tänav, Silvia „Eesti politseiuurijate ja prokuröride uskumused petliku käitumise 

tunnuste kohta“ LINK 

16.  Viilup, Helen „Vanglakaplanite rolliteadlikkus kinni peetavate isikute 

radikaliseerumise märkamisel ja sellele reageerimisel“ LINK 

17. Voronin, Nikolai „Piirivalve ja tolli koostöö arendamine ja uute lahenduste 

rakendamine Euroopas Eesti piiripunktide näitel“ LINK 

 

2020. a 

1. Burov, Roel „Vihjeandmise meetmete süsteemi loomine Eesti kohalikes 

omavalitsustes“ LINK 

2. Golubtsov, Mikk „Kaitseväe ja Politsei- ja Piirivalveameti ülese lennuvahendite 

ristkasutamise vajadus ja võimalused“ (AK ja kärbitud versioon) LINK 

3. Lember, Hannes „Vormikaamerate kasutamise õiguslikud alused ja praktika Eestis“ 

LINK 

4. Ombler, Mati „Eesti korruptsioonivastase tegevuse võimekuse tõstmine peamiste 

korruptsioonivastaste asutuste näitel“ LINK 

5. Perli, Remo „Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis“ LINK 

6. Raudsepp, Doris „Radikaliseerumise ja vägivaldse ekstremismi riskinäitajad 

riskihindamisvahendi komponentidena“ LINK 

7. Roos, Riko „Pikaajalistel tsiviilmissioonidel osalenud ametnike kogemuste 

rakendamine sisejulgeolekuga tegelevates asutustes, politsei näitel“ LINK 

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2795
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2697
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2791
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2793
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/1430
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2779
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https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2502
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2505
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2488
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https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2506
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8. Sepp, Mari-Liis „Kliendikeskne lähisuhtevägivalla sündmuse menetlemine 

esmakontakti käigus Häirekeskuse näitel“ (AK ja kärbitud versioon) LINK 

9. Tättar, Aveli „Illegaalsete tubakatoodete käitlemise tõkestamise tõhusus“ LINK 

10. Unt, Hare „Sõjalise kohaviitevõrgustiku kasutuselevõtmise võimalikkus ühtse 

standardina Eesti jõustruktuurides maismaal asukoha määramiseks“ LINK 

 

2019.a 

1. Alev, Rain „Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide terrorismivastase koostöö 

takistused ja võimaldajad lennureisijate broneeringu infosüsteemi (PNR) näitel“ 

LINK 

2. Keskküla, Rasmus „Elutähtsa teenuse osutajaks mittekvalifitseeruvate 

kaugkütteteenusepakkujate valmisolek teenuse toimepidevuse tagamiseks“ LINK 

3. Lukjanovitš, Irina „Häirekeskuse töötajate koolitussüsteemi arendamise vajadused 

ja võimalused“ LINK 

4. Matiisen, Marek „Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased 

ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas“ LINK 

5. Onno, Kerli „Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: 

õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt“ LINK 

6. Repp, Kristjan „Politsei esmareageerijate naloksooni kasutusele võtmise 

võimalused Tallinnas“ LINK 

7. Roop, Alar „Elanikkonna kaasamise võimalused Eestis korraldatavatele 

kriisiõppustele“ LINK 

8. Tammik, Andre „Õpimotivatsiooni ja kaasahaaratuse tegurite kaardistus päästetöö 

juhtide arendamisel ja hindamisel“ LINK 

9. Tammiksaar, Sandra „Päästealaste ohutuse teemade käsitlemine II kooliastme 

aineõpetajate poolt“ LINK 

10. Tartu, Merike „Asutuste ülene koostöö süüdimõistetud välisriigi kodanike 

väljasaatmismenetluses“ LINK 

11. Ulejev, Guido „Päästeameti integreeritud riskijuhtimise mudel“  LINK 

12. Usai, Keio „Eesti abiturientide hoiakud ja kavatsused kaitseväeteenistuse suhtes 

ning nende kujunemist mõjutavad tegurid“ LINK 
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2018.a 

1. Fuks-Kuus, Kristina „Mootorsõidukijuhtide riskeeriva käitumise tegurid 
raudteeülesõidukohtadel: uurimisinstrumendi koostamine ja pilootuuring“ LINK 

2. Kiisel, Saskia „Eesti küberjulgeoleku tugevdamise võimalused läbi küberheidutuse: 
Ameerika Ühendriikide näitel“ LINK 

3. Koemets, Liia „Ettevõtjate ootused maksuhalduri teenustele“ LINK 
4. Nagel, Robert „Venemaa Föderatsiooni julgeolekupoliitika realiseerimise 

majanduslikud aspektid Eesti suunal Ust-Luga sadama arendamise näitel“ LINK 
5. Palm, Elena „Õppepraktikate kvaliteet ja selle seosed praktikajuhendajate 

motivatsiooniga Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse erialadel“ LINK 
6. Palusaar, Jaana „Üliõpilase ja juhendaja koostöö Sisekaitseakadeemia 

rakenduskõrghariduse õppepraktikal“ LINK 
7. Sargma, Sven „Mereolukorrateadlikkus ja selle parendamise võimalused 

mereseirega tegelevate ametkondade näitel“ LINK 
8. Sepp, Priit „Digitaalsete tõendite käitlemine Politsei- ja Piirivalveametis“ (AK) 
9. Sildnik, Mihkel „Kohalike omavalitsuste valmisolek leevendada kriisiolukorrast 

tulenevat haavatavust elutähtsate teenuste pakkumise  evakuatsiooni läbiviimise ja 
kriisikommunikatsiooni korraldamise kaudu“ LINK 

10. Tamp, Katre „Kinnise lasteasutuse teenusele suunatud alaealiste retsidiivsuse 
vähendamine“ LINK 

11. Väljari, Marek „Naabrivalvepiirkondade koostöövõimekuse tõstmine Viljandis ja 
Narvas“ LINK 
 

2017.a 

1. Gontšarenko, Aleksandr „Libavabaühenduste negatiivsed mõjud Eesti Vabariigi 
julgeolekule“ LINK 

2. Habakuk, Mikk „Venemaa Föderatsiooni õhujõudude riskikäitumine Balti regioonis“ 
LINK 

3. Kraam, Stina „Eneseteadustus-uuring alaealiste delinkventse käitumise levimusest 
ja latentsusest Lõuna-Eestis“ LINK 

4. Laats, Marit „Piiriüleste jälitustoimingute läbiviimine digitaalkeskkonnas“ LINK 
5. Laev, Janek „Lähtekohad kriisiinfotelefoni mudeli väljatöötamiseks ja 

rakendamiseks Eestis“ LINK 
6. Luik, Ege-Lii „Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalase suhtes 

järelevalvemeetmete kohaldamine“  LINK 
7. Raidla-Puhm, Kristiina „Islamiradikalismi ohtude ennetamise meetmed Eestis“ LINK 
8. Tamm, Tarmo „Plaaniliste demineerimistööde vajadus Eestis“ LINK 
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9. Täri, Taivo „Sisserände julgeolekustamine Eestis poliitiliste kõneaktide põhjal 2014-
2016“ LINK 
 

2016.a 

1. Ivanov, Vadim „Üleujutusriskide riskikommunikatsiooni korraldamine Eestis“ LINK 
2. Kaljuvee, Hannes „Sõjaväevastuluure funktsioonipõhine korraldamine“ (AK)  
3. Kivirand, Kristiina „Gümnaasiumiõpilaste siseturvalisuse alane teadlikkus ning selle 

seos sisekaitselise eelkutseõppega“ LINK  
4. Leskov, Siiri „Kolmandate riikide kodanike väljasaatmisega seotud probleemid 

Eestis“ LINK 
5. Link, Indrek „Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike rahulolu teenistusastmete 

süsteemiga“ LINK 
6. Pukk, Rait „Takistused suuremahuliste puithoonete ehitamiseks Eestis“ LINK 
7. Tamberg, Andrus „Eesti kuvand Venemaa online-meedias 2015. aastal julgeoleku 

seisukohalt“ LINK 
8. Tamme, Mari-Liis „Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade koostöö 

rakendusprobleemid“ LINK 
 

2015.a 

1. Kajo, Kaisa „Kiiruseületamise eest määratava karistuse seos liikluskäitumisega 
Eestis“ LINK 

2. Kaljula, Diana „Sümbolite kasutamine massiliste korratuste õhutamisel Eestis 2007. 
aasta aprillirahutuste näitel“ LINK 

3. Koreškova, Katerina „Õpetajatele esitatavad ootused ning õpetajate valmisolek 
esmaabi andmiseks kooliturvalisuse tagamisel“ LINK 

4. Kumm, Roger  „Teabetoodete kasutamine juhtimisotsuste tegemisel 
kriminaalpolitseis“ LINK 

5. Lipp, Katrin „Kuritegevuse ennetamine keskkonna planeerimise kaudu: protsessi 
kasutusvõimalused avalikus ruumis Tallinna näitel“  LINK 

6. Narits, Taavi  „Psühholoogiline kaitse Eesti julgeolekupoliitika kujundajate 
käsitluses“ LINK 

7. Nero, Kristi „ Eesti tervishoiusüsteemi valmisolek hädaolukordadeks“ LINK 
8. Otsatalo, Pille „Väärtuste seos soolise võrdõiguslikkusega 1.jalaväebrigaadi näitel“ 

LINK 
9. Pruul, Kairi „Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala õppekava arendamise 

võimalused“ LINK 

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/1399
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10. Raudla, Kaspar  „Varimajandus e-kaubanduses ning sellest tulenev maksukahju 
Eestis“ LINK 

11. Tamm, Merje „ Ühele hädaabinumbrile ülemineku protsessiga kaasnenud 
muudatuste kinnistamine Häirekeskuse Ida keskuse näitel“ LINK 

12. Vahur, Särely „Kuritegudes kahtlustatavate ja süüdimõistetute rahvusvaheline 
tagaotsimine Eesti õiguskaitseasutuste initsiatiivil“ (AK) 

 

2014.a 

1. Berkis, Lemme „Tulirelvade ohutu käitlemise alane teadlikkus Kaitseliidus“  
2. Jaani, Kristian „Eakate jalakäijate liikluskäitumine sõidutee ületamisel Harjumaa 

näitel“ LINK 

3. Kirs, Steven „Päästeteenistujate suhtumine heidutavatesse meetmetesse infoturbe 
valdkonnas Häirekeskuse näitel“  (AK ja kärbitud versioon) LINK  

4. Põder, Sten-Fred „Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna rakendamine 
siseturvalisuse asutuste tegevuse ja koostöö tõhustamisel“ LINK 

5. Ratassepp, Andres „Kõrgharidusränne kolmandatest riikidest sisejulgeoleku vaates“ 
LINK 

6. Sulbi, Signe „Tulekahjudega seotud kuritegude kohtueelse menetluse 
korraldamine“ LINK 

7. Tamm, Kaili „Eesti Häirekeskuse sotsiaalmeedia strateegia kontseptsioon“ LINK 

8. Vernik, Jako „Vabatahtlike osalemine Eesti merepäästesüsteemis“ LINK 

9. Viltsin, Andris „Karjääri platoo esinemine Politsei- ja Piirivalveametis“ LINK 

 

2013.a 

1. Esinurm, Jürgen „Infoturbe alane teadlikkus sisejulgeoleku organisatsioonis“ (AK) 
2. Konsa, Jaarek „Vahistatute õigused, nende rakendamine ja suhestumine Euroopa 

vangistusõigusega“ LINK 
3. Kääparin, Toomas „Kodusprinklersüsteemi sotsiaalne tasuvus Eestis“ LINK 
4. Mitrahovitš, Nurmely „Alaealisest menetlusaluse isiku kohtlemine noorsoopolitsei 

töös“ LINK 
5. Mänd, Mari-Liis „Kaitsetahte seos riigikaitseõpetusega Tallinna gümnaasiumite 

näitel“ LINK 
6. Pung, Indrek „Päästeameti päästetöö valdkonna täienduskoolituse protsessi 

parendamise võimalused“ LINK 
7. Purik, Oliver „Tulirelvade alase täiendkoolituse kontseptsioon politseiametnikele“ 

LINK 
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8. Suurkivi, Tauno „Päästeameti ülesanded riiklikus kriisireguleerimise süsteemis“ 
LINK 
 

2012.a 

1. Draba, Mari „Kiiruskaamerate mõju liiklusohutusele Tallinna-Tartu maanteel“ LINK 

2. Kooskora, Enn „Tütarlaste kriminaalne karjäär ja resotsialiseerumist mõjutavad 
tegurid Kaagvere erikooli näitel“ LINK 

3. Kotter, Margus „Organisatsiooni eesmärkide saavutamist toetav 
motivatsioonisüsteem Politsei- ja Piirivalveameti näitel“ LINK 

4. Lambing, Martin „Riikliku tuleohutusjärelevalve paindlikum planeerimine ja 
rakendamine“ LINK 

5. Mesi, Meelis „Ühe hädaabinumbri 112 teenuse kvaliteedi lähtekohad ja mudeli 
väljatöötamine“ LINK 

6. Mihkelson, Heiko „Eesti sisejulgeolekupoliitikas osalevate huvigruppide mõjukus“ 

LINK 

7. Miilits, Tarmo „Noorte sõidukijuhtide riskikäitumine Eestis“ LINK 

8. Neider-Veerme, Helen „Koostöö tõhusus piirihalduse mitmetasandilisel 
korraldamisel Frontexi näitel“ LINK 

9. Raide, Ragnar „Kaitseväe luure- ja julgeolekusüsteemi roll ja ülesanded riigi 
julgeoleku tagamisel ning selle võimekuse parandamise võimalused“ (AK) 

10. Rei, Riho „Organisatsioonikultuuri arendamise ja ühtlustamise võimalused 
organisatsioonide ühinemisel Politsei- ja Piirivalveameti loomise näitel“ LINK 

11. Roosimaa, Raili „Ettepanekud avaliku sektori organisatsiooni muudatuste 
juhtimiseks Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse loomise 
protsessi näitel“ LINK 

12. Terve, Mati „Soovitused mereturvalisust tagava riigilaevastiku ülesehituse 
muutmiseks Eesti näitel“ LINK 

 

2011.a 

1. Breivel, Jaanus „Schengeni kompensatsioonimeetmed: rakendamine ja efektiivsus 
piirikontrolli taastamise näitel“ LINK 

2. Grentsmann, Grete „Olustikulise kriminaalpreventsiooni rakendusvõimalused 
maksukuritegude valdkonnas“ LINK 

3. Mõtus, Martin „Vägivallakuritegevuse dünaamika Eestis 2003-2010 ja selle mõju 
elanike turvatundele“ LINK 

4. Pahhutši, Leonid „Etapilise evakuatsiooni lahendus tervishoiu- ja 
hoolekandeasutustes“ LINK 
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6. Pärnsalu, Tuuli „Juriidiliselt mittesiduvate rahvusvaheliste kokkulepete kasutamine 
ja mõju julgeolekuvaldkonnas strateegilise kauba ekspordikontrolli näitel“ LINK 
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