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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. 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. Sobiv uurimistöö võib ka keskenduda teistele sihtgruppidele 

(täiskasvanutele) nendel käitumuslike muudatuste esile kutsumiseks ja sellega seotud 

meetodite, parimate praktikate, teaduspõhise lähenemise ja selle mõju analüüsiks.  

 

3. Ennetustegevuse mõju ning teadus- ja tõenduspõhisus Politsei- ja Piirivalveametis 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada, milline on Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) 

ennetustegevuse mõju, kas ja kui palju kasutab PPA teadus- ja tõenduspõhiseid 

ennetustegevusi ning kuidas nende kasutamisest saadavat kasu kogukonnale suurendada. Töö 

eelistatud fookuseks on uurida ennetustegevust PPA-s, selle mahtusid, mõju, arenguid ning 

erinevate võimekuste, teenuste ja tööliinide osalust. Uurimistöö peaks eelistatult käsitlema 

integreeritud, PPA võimekusi ühendavat ennetustegevuste mudelit ja selle komponente. 

Samuti võib uurimistöö käsitleda ennetustöö koostöömudelite väljatöötamist, 

koostööpartnerite kaasamist, erinevate sihtgruppideni jõudmist, mõju/kasutegurit ühiskonnale 

ning väärtuse loomist. 
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4. 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. Uurimistöö võiks käsitlema ka, millistes keskkondades suhtlus 

toimub (keskkonnad on vanuse, hobide jne järgi segmenteeritud), kuidas nendes 

keskkondades kogukonnale arusaadavalt suhelda (jäädes politseiametnikuks, aga samas 

orienteerudes keskkonna kultuuriruumis). Sobiv on ka uurimistöö, mis keskendub 

keskkondades tegutsemise õiguslike aluste käsitlemisele või teemaga seotud hariduslikele ja 

väljaõppe küsimustele. 

 

5. Vabatahtlike kaasamine siseturvalisuses 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada võimalused vabatahtlike süsteemi täiendamiseks 

ning vabatahtlike (nii üksikisikute kui erinevate Eestis tegutsevate organisatsioonide) 

kasutamiseks ennetusel ja reageerimisel. Hea uurimistöö arvestab siseturvalisuse vajadusi 

ning vabatahtlike võimeid ja oskusi ning pakub välja tervikvaadet arvestavaid ja/või 

konkreetsele valdkonnale või probleemile orienteeritud lahendusi. 

 

6. Uued tehnilised lahendused õiguserikkumiste ja ohtude ennetamiseks, piiriturvalisuse 

tagamiseks, hädaabiteate sündmuskohale reageerimiseks ning isikute ja kogukondade 

turvalisuse tagamiseks 

Uurimistöö teema eesmärk on välja töötada realistlikud uued tehnilised lahendused 

siseturvalisuse toetamiseks. Võimalikud lahendused peaksid toetama vähemalt ühte loetletud 

valdkondadest: õiguserikkumiste ennetamine, ohtude ennetamine, piiriturvalisuse tagamine, 

hädaabiteate sündmuskohale reageerimine, isikute ja kogukondade turvatunde tõstmine. 

Uurimistöö peaks toetama rutiinsete tegevuste võimaluste piires teostamist nutikate 

automatiseeritud lahenduste poolt. Sobiv uurimistöö võib keskenduda teoreetiliste 

lahendusvariantide analüüsile või konkreetse tehnilise lahenduse prototüübile.  

 

7. Väljakutsed ja võimalused identiteedihalduses 

Uurimistöö teema eesmärk on välja selgitada sobivad uued lahendused ja arendussuunad 

isikutuvastuse ja/või identiteedihalduse valdkonnas. Uurimistöö peaks keskenduma vähemalt 

ühele järgnevatest suundadest: lahendused isikutuvastuse tõsikindluse toetamiseks erinevates 

rakendusvaldkondades, kliendimugavuse tõstmine isikut tõendavate dokumentide taotlemisel 

ja väljastamisel. Sobiv uurimistöö käsitleb erinevate riikide praktikat identiteedihalduses ning 

analüüsib võimalikke arengusuundi. Töö võib keskenduda teoreetiliste lahendusvariantide 

analüüsile või konkreetse tehnilise lahenduse prototüübile.   

 

8. 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 vormikaameraid, mis salvestavad olustiku sündmuskohal või sündmuse 

lahendamisel, millised on piirangud tulenevalt Andmekaitse Üldmäärusest ja 

rahvusvahelistest lepingutest) või võimalikule tehnilisele käsitlusele (süsteemide 

integratsioon) täpsema fookusega selle sihtteema piires.  

 

 


