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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. Mehitamata vahendite kasutamine ja nende vastane tegevus siseturvalisuse valdkonnas   

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada mehitamata lennu-, maismaa-, vee- ja veealuste 

vahendite rakendamise võimalused siseturvalisuse valdkonna protsesside ja tegevuste 

toetamiseks. PPA spetsiaalne huvi on teemafookuse osas, mis käsitleb merepiiri seire-

võimalusi, reostustõrje- ja merepäästeroboteid; pinnaltpääste iseliikureid; allveeotsingu-

droone 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 väike-

laevadest merepiiril ja väikesadamates ning nende tuvastamine ilma vahetu lähenemiseta. 

Uurimistöö võib selle sihtteema piires keskenduda ühele konkreetsele fookusele tehnilises, 

õiguslikus vm uurimisvaldkonnas.  

 

3. 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. 

 

4. 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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5. 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.  

 

6. Isemõõtev patrullsõiduk: kontseptsioon ja võimalikud rakendatavad komponendid  

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada politseiliste kontrollitegevuste automati-

seerimise võimalusel politseisõiduki ja integreeritud tehnoloogia abil (kaamera, numbri-

tuvastussüsteem, kiiruse mõõtmine, ärandatud sõidukite tuvastamine jm) ning esitada 

ettepanekud selle sobivaks rakendamiseks Eestis. 

 

7. Kogukonnakeskne politseitöö küberruumis  

Uurimistöö teema eesmärk on 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 politsei-

ametnikule selleks vaja. 

 

8. Teadmushalduse põhimõtete rakendamine PPAs siseturvalisuse tagamiseks  

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada rahvusvahelised head kogemused ja sobivad 

lahendused eduka teadmushalduse rakendamiseks PPAs. Asjakohane teadmushaldussüsteem 

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. 

 

 


