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Sissejuhatus

Ühise integreeritud riskianalüüsi mudeli eesmärk on luua selge 
ja läbipaistev riskianalüüsi metoodika tõhusa teabevahetuse ja 
koostöö soodustamiseks piiride turvalisuse valdkonnas. Mudeli 
abil püütakse edendada ühesugust arusaama riskianalüüsist ja 
suurendada välispiiride halduse ühetaolisust. Mudeli väljatöö-
tamine ja rakendamine on vastavalt Frontexi määruse artik-
lile 4 õiguslik kohustus.

Frontexi määruse artikkel 4
(EÜ 2007 / 2004)

Riskianalüüs

Agentuur töötab välja ja rakendab ühtse integreeritud riskianalüüsi 
mudeli. Agentuur koostab nii üldisi kui ka erivajadustele kohandatud 
riskianalüüse, mis esitatakse nõukogule ja komisjonile. Agentuur ka-
sutab ühtse integreeritud riskianalüüsi mudeli tulemusi piirivalvurite 
koolituse põhikoolituse õppekava väljatöötamisel.

Mida tähendab ühtne integreeritud 
riskianalüüsi mudel?

Kuigi seadusandja mõisteid ei määratlenud, on versiooni 2.0 
väljatöötamisel lähtutud järgmisest arusaamast.

„Ühine” viitab liikmesriikide ja Frontexi väljatöötatud metoo-
dikale, mida on võimalik rakendada nii riiklikul kui ka Euroopa 
Liidu tasandil.

„Integreeritud” viitab Frontexi eesmärgile edendada integreeri-
tud piirihaldust, tagades välispiiride kontrolli ühtse ja kõrge ta-
seme. Integreeritud lähenemine riskianalüüsile võimaldab luua 
suhteid muude piiril tegutsevate õiguskaitseasutuste ja teiste 
rändeküsimustega tegelevate asutustega, nagu toll, migrat-
siooniasutused ja politsei.

„Riskianalüüs” viitab riski osade süstemaatilisele analüüsile in-
formeeritud otsuste tegemiseks.

„Mudel” viitab analüütilisele raamistikule, mis annab liikmesrii-
kide riskianalüüsile ühtse sõnastuse ja struktuuri. Mudel ei ole 
algoritm, mis annab alati vaieldamatu tulemuse.
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Riski ülevaade

Välispiiride haldamisega seoses on risk määratletud kui välis-
piiridel esineva ohu ulatuse (suuruse) ja esinemise võimalikkuse 
väljendaja, võttes arvesse piiridel ja Euroopa Liidu territooriumil 
rakendatavaid meetmeid, mis avaldavad mõju ELi sisejulgeole-
kule, välispiiride turvalisusele, optimaalsetele regulaarreisijate 
voogudele või millel võivad olla humanitaarsed tagajärjed.

Seega võib öelda, et välispiiride haldamise kontekstis koosneb 
risk kolmest osast: 1) oht, mida hinnatakse ulatuse (suuruse) ja 
võimalikkuse seisukohast, 2) haavatavus ehk ohule reageeri-
mise tasand ja tulemuslikkus, ning 3) mõju ehk ohu ilmnemise 
korral kaasnev mõju ELi sisejulgeolekule, välispiiride turvalisu-
sele, samuti humanitaarne mõju ja tagajärjed heas usus piiri-
ületuse tõhusale haldamisele.

Need kolm osa ei ole üksteisest eraldatud ning neid ei pea hin-
dama ranges järjestuses. Pigem kujutab iga osa endast erine-
vat vaatenurka riski uurimiseks, kusjuures ühele osale antud 
hinnang annab lähteandmeid ülejäänud kahe osa hindamiseks.
Riskianalüüs nõuab võrdlusperioodi – päeva, nädalat, kuud või 
aastat –, mis vastab selle põhjal tehtava otsuse tasandile. Näi-
teks piiripunktide tasandil (taktikaline tasand) tehtav riskiana-

lüüs kavandatakse selleks, et hõlbustada lühiajaliste otsuste 
tegemist (nagu vahendite leidmine järgmiseks päevaks või nä-
dalaks), samal ajal kui Frontexi haldusnõukogu otsuse aluseks 
oleva riskianalüüsi tegemiseks nähakse ette terve aasta.

Riskid tuvastatakse ja seejärel hinnatakse, võttes arvesse nen-
dega kaasneva ohu, haavatavuse ja mõju tasandit, misjärel 
teavitatakse riskidest otsustajaid. Samal ajal kui analüütikud 
vastutavad ohu tuvastamise ja hindamise eest, vastutavad ot-
sustajad oma volituste piires riskide juhtimise eest.

Näide: Frontexi strateegiliste riskide analüütikud teatavad 
riskidest haldusnõukogule, et haldusnõukogu saaks teha in-
formeeritud otsuse iga-aastaste eelarvevahendite jaotamise 
kohta eri riskide vahel. Piiripunktide (PP) tasandi riskiana-
lüütikud teavitavad tegevusriskidest piiripunkti ülemat, et 
piiripunkti ülem saaks teha informeeritud otsuse isikkoos-
seisu määramise kohta piirikontrolli ja piiride valvesse.

Sageli ei ole võimalikkust näiteks tõenäosusmeetodite abil või-
malik täpselt määratleda. Siiski on mõistlik sarnasele võimalik-
kusele viidata järjepidevalt samade mõistete abil.
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Risk

HaavatavusOht Mõju

Ulatus (suurus) ja võimalikkus
Haavatavavuse aste 

(EL, sisenemis-/sihtliikmesriik)
Ohu mõju tasand 

(EL, sisenemis-/sihtliikmesriik)

Piiri läbitavus (maastik, 
infrastruktuur, võimalused, vood)

Piiriturvalisus ja sisejulgeolek

Kes, kus, millal

Teekonnad (raskusaste ja vahemaa),
juurdepääs edasitoimetajatele

Trendid ja prognoosid 
(kasv, langus, stabiilne, tagasivaatav)

Tõuketegurid

Tegevus (isikkoosseis, 
väljaõpe, koostalitlusvõime)

Vastumeetmete tõhusus

Tõmbetegurid

Seadusliku reisijatevoo 
haldamisvõimekus piiridel

Humanitaarmõju

Tegevusmoodus
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Oht

Oht on määratletud kui välispiiridele avalduv surve. Ohtu ise-
loomustatakse selle ulatuse ja esinemise võimalikkusega.

Ohtude tuvastamine tähendab suutlikkust koostada otsuste 
tegemise hõlbustamiseks kõige asjakohasemal viisil kokkuvõte 
analüütikutele edastatud või nende kogutud andmetest ja in-
formatsioonist. Ohtude tuvastamiseks on palju eri meetodeid 
ja mitmed meetodid täiendavad üksteist.

Kõikide ohtude täielik kirjeldamine läheks otsustamise hõl-
bustamise seisukohast liiga pikaks. Üldjuhul tuleks otsustajaid 
teavitada viiest kuni kümnest ohust. Mõnikord analüüsitakse 
vaid üht ohtu.

Ohu kirjeldus sisaldab reeglina tegevusmoodust, toimepanija 
eesmärke, motiive ja suutlikkust (kes, kus, millal, mitu), trende 
ja prognoose – ohu ulatust ja esinemise võimalikkust mõjuta-
vaid tõuketegureid.

Analüütikud peaksid andma otsustajatele ohu ulatuse kohta 
mingi hinnangu, et erinevaid ohte saaks omavahel võrrelda ja 

panna paika prioriteedid. Näiteks võib ebaseadusliku piiriüle-
tuse ohu ulatus olla välispiiridel väga erinev: mitmest tuhan-
dest juhtumist kuus Vahemere piirkonna kriisi ajal kuni vähem 
kui kümne juhtumini mõne välispiiri lõigu kohta aastas. Kui 
täpne mõõtmine ei ole võimalik, saab kasutada suhtelisi skaa-
lasid või tasemeid.

Kuna analüüsi eesmärk on otsustajaid teavitada ning näidata, 
et otsustel on ka tulevikus teatav mõju, on ohu analüüs olemu-
selt tulevikuprognoos ning peaks viitama esinemise võimalik-
kusele konkreetses ajaraamistikus. Ohu esinemise võimalikkuse 
hindamine on osa informatsioonist, mis aitab otsuseid teha.

Näiteks peaks analüütik ütlema, et ebaseadusliku piiriületuse 
oht piiripunktide A ja B vahel on väga võimalik, arvestades 
varasemaid tõendeid ja praegu kättesaadavaid luureandmeid, 
samal ajal kui piiripunktide B ja C vahel on see ebatõenäo-
line. Selline teave võimaldab otsustajatel eraldada vahen-
deid eelkõige piiripunktide A ja B vahelisele alale.
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Ohu võimalikkuse hindamise sõnavara

Esinemise võimalikkus Tõenäosuse määr (sageli raske hinnata) Esinemise võimalikkuse kirjeldus

Kindel 100% – kindel
Kindlasti 
Kahtlemata

Peaaegu kindel 93% (+ / - 6%)

Leiab aset – toimub 
Praktiliselt kindel 
Väga võimalik 
Suur tõenäosus 
Väga suur tõenäosus

Tõenäoline 75% (+ / - 12%)
Võimalik 
Tõenäoline 
Usutav tõenäosus

Võrdsed võimalused 50% (+ / - 10%)
Võrdne võimalus 
Keskmine tõenäosus

Tõenäoliselt mitte 30% (+ / - 10%)

Vaevalt 
Vähene tõenäosus 
Kaheldav 
Väga väike tõenäosus

Peaaegu kindlalt mitte 7% (+ / - 5%)

Praktiliselt võimatu 
Peaaegu võimatu 
Väga väike võimalus 
Äärmiselt kaheldav 
Väga ebatõenäoline 
Arvestatavalt vähe tõenäoline 
Äärmiselt ebatõenäoline 
Vähe tõenäoline 
Ebatõenäoline 
Kaudne tõenäosus 
Äärmiselt väike tõenäosus

Võimatu 0% – võimatu
0-võimalus 
Võimalus puudub 
Võimatu
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Haavatavus

Haavatavuse all mõistetakse süsteemi suutlikkust ohuga toime 
tulla.

Haavatavuse all ei mõelda kuritegelike rühmituste tekitatavat 
haavatavust, kuigi sageli kasutatakse kriminaalteabe kirjandu-
ses just seda määratlust. Pigem kirjeldatakse praeguste süstee-
mide võimekust ohtu tuvastada või vältida.

Üks peamisi haavatavust mõjutavaid tegureid on piirialade 
geograafilised olud, mis võivad varieeruda kõrbest kuni tihe-
asustusega linnapiirkondadeni. Samuti on oluline teada, kas 
piirilõigu valvamiseks saab kasutada kümneid või sadu tööta-
jaid. Olemasoleva suutlikkuse tundmine võimaldab analüüti-
kul välja selgitada regulaarselt kogutud andmetes täheldatud 
trendi põhjused. Näiteks ebaseaduslike piiriületuste avastatud 
juhtumite arvu kasv võib tuleneda sisserändajate piiriületus-

katsete arvu kasvust või sisserändajate avastamise oskustega 
isikkoosseisu suurendamisest.

Haavatavus hõlmab küsimusi, mida on sageli võimalik hoolikalt 
uurida ja piisavalt täpselt prognoosida, näiteks isikkoosseisu suu-
ruse või piiripunkti varustuse nimekirja alusel. Tegelikult võivad 
juba ainuüksi aja jooksul toimunud muutused näidata, kuidas 
kasutatud meetmed eri kohtades arenevad.

Analüütikute käsutuses peaksid olema vahendid, et näidata ot-
sustajatele, millised piirilõigud on teatud ohtude suhtes kõige 
haavatavamad, et sündmustele saaks kiiresti reageerida. Sa-
muti peaksid otsustajad mõistma erialakeelt, mida analüüti-
kud kasutavad haavatavuse tasandi hindamisel. Seepärast on 
oluline, et analüütik määratleks haavatavuse eri tasandeid vas-
tavalt allpool esitatud näitele.
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Näide: haavatavuse tasandi kvalitatiivsed hinnangud haavatavuse eri aspektide puhul

Tasand Piiri läbitavus Tegevussuutlikkus ja õiguslikud 
vahendid

Tõmbetegurid: kõrge töötuse määr, 
liikmesriikide suured kogukonnad, 
tajutud hõlbus kuritahtlik 
juurdepääs rahvusvahelisele 
kaitsele ja sotsiaaltoetustele

Väga suur haavatavus
Ohu allikas kasutab ära välispiiride 
maastikku või looduslikke tingimusi

Ohu tõrjumiseks puuduvad nii oskused 
kui ka õiguslikud vahendid

Olemas on kõik nimetatud tegurid

Suur haavatavus
Välispiiride maastik või looduslikud 
tingimused on ohu tekkimise 
seisukohast soodsad

Ohu tõrjumiseks on oskusi ja 
õiguslikke vahendeid väga piiratult

Olemas on mitu tegurit

Keskmine haavatavus
Maastik ja looduslikud tingimused ei 
soodusta sellise ohu tekkimist

Ohu tõrjumiseks on mõõdukalt oskusi 
ja õiguslikke vahendeid

Nimetatud teguritest on olemas üks

Vähene haavatavus
Maastik või looduslikud tingimused 
takistavad sellise ohu tekkimist

Ohu tõrjumiseks on piisavalt oskusi ja 
õiguslikke vahendeid

Ühtki nimetatud tegurit ei esine
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Mõju

Mõju määratletakse kui ohu mõju sisejulgeolekule ja välispii-
ride turvalisusele. Seda võib samuti analüüsida kui mõju välis-
piiride reisijatevoogude optimaalsusele, aga ka humanitaarsete 
tagajärgede seisukohast.

Frontexi ja liikmesriikide piirivalveasutuste töö põhieesmärk on 
ELi piiriturvalisuse ja sisejulgeoleku säilitamine. Seetõttu hinna-
takse riskide mõju piiriturvalisusele ja sisejulgeolekule.

Suutlikkus hallata reisijatevoogu, et tagada kooskõlas Schen-
geni piirieeskirjaga piiriületajate optimaalne voog, moodustab 
ühe osa hinnangust.

Piirivalveametnikud on sageli ka esimesed ametiisikud, kes rah-
vusvahelist abi vajava inimesega kokku puutuvad. Frontex läh-
tub oma operatiivtegevuses ja analüüsides põhiõigustest ning 
seetõttu jälgitakse hoolikalt riskianalüüsiüksuses tuvastatud 
riskide humanitaarmõju.

Kui ei saa anda kvantitatiivseid või kvalitatiivseid hinnanguid, 
võib mõõta mõju tulemuste kirjelduse induktiivanalüüsi või 
stsenaariumide analüüsi abil. Nagu ka hindamise muude lii-
kide puhul, on kasulik selgesti määratleda hinnangus kasuta-
tavad mõju eri tasandid.

Näide: ebaseadusliku sisserände mõju ulatuse kvalitatiiv-
sed hinnangud

Mõju Ülioluline Väga oluline Oluline Vähe oluline

Inimelude 
kaotus

Enamikul juhtudest 
(nt > 75%) on 
inimelud ohus

Paljudel juhtudel  
(nt 20% < x < 75%)  
on inimelud ohus

Mõnel juhul 
(< 20%) on 
inimelud ohus

Ei ohusta 
inimelusid
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Riski hindamine

Riski astme väljendamine arvuliselt, näiteks protsentides, võib 
jätta otsustajatele eksitava mulje, et hinnang on täpne. Riski 
astme kvantitatiivsed hinnangud kehtivad ainult konkreetsete 
juhtude korral, mille kohta on palju andmeid ja mille puhul on 
tulemusi võimalik aja jooksul valideerida. Piirihalduse puhul see 
aga tõenäoliselt nii ei ole ning analüütikud peaksid tuginema 
eelkõige riskide kvalitatiivsetele kirjeldustele.

Enamikul juhtudel soovitatakse lähtuda kvalitatiivsetest hinnan-
gutest ja liigitada riske olulisuse põhjal. Analüütiku ülesanne on 
valida riski astmete arv ja dokumenteerida oma arusaam riskist.

Riskide astmeid võib kirjeldada erinevalt, kuid allpool olevad näi-
ted annavad teatava ettekujutuse. Riski astmete kirjeldused on 
riskianalüüsi peamine väljund ja otsustusprotsessis väga tähtis 
abivahend. Analüütikud peaksid arvestama seda, et nende töö 
mõjutab otsuste tegemist, ning püüdma kirjeldused ja selgitu-
sed võimalikult selgesti sõnastada.

Näide: kolm riskiastet

Riski aste Kirjeldus

Madal
Vastuvõetav risk. Mõjuga on võimalik toime tulla ja 
haavatavus on talutav, kuid ohte tuleb pidevalt jälgida, 
avastamaks muutusi, mis võivad tõsta riski astet.

Mõõdukas

Talutav risk, kuid selle mõjuga pole olemasoleva 
võimekuse juures kerge toime tulla. Ohu suuruse 
väiksemgi kasv võib ohustada toimetuleku tõhusust. 
Ohu arengut tuleb pidevalt jälgida, tagamaks vajadusel 
vastavate meetmete rakendamist.

Kõrge
Vastuvõetamatu risk. Olemasolev võimekus ei 
võimalda ilma eelneva riski vähendamise meetmete 
rakendamiseta riski mõjudega adekvaatselt toime tulla.
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Andmete ja informatsiooni kogumine

Et riskianalüüs oleks tõhus, peab see tuginema piisavatele 
andmetele ja informatsioonile. Andmete / informatsiooni ko-
gumine on analüüsiüksuste ja teiste andmekogumisüksuste 
ühine ülesanne. Andmeid / informatsiooni võib saada eri alli-
katest ning need võivad olla piiratud juurdepääsuga või üldsu-
sele kättesaadavad.

Andmeid (arvandmeid) kasutatakse ohu hindamisel kõige sa-
gedamini mustri ja trendi, samuti ohu ulatuse kirjeldamiseks, 
kuid neid võib kasutada ka haavatavuse või mõju hindamise 
ühe osana.

Riiklikul tasandil võib valmiskujul andmeid leida järgmistest 
allikatest:
 ◆ eriandmebaasid, nagu VIS, SIS, Eurodac;
 ◆ reisijatevoo andmeid sisaldav andmebaas;
 ◆ ametnike arvu kajastav dokument.

Frontexi tasandil on Frontexi riskianalüüsi võrgustik kogunud 
2008. aastast alates iga kuu andmeid järgmistes valdkonda-
des: ebaseaduslike piiriületuste avastamine piiripunktide vahe-
lisel alal, piiripunktide kaudu varjatud sisenemise avastamine, 
arvatavate edasitoimetajate avastamine, ebaseadusliku riigis 
viibimise avastamine, sisenemise tõkestamine, varjupaigataot-
lused, valedokumentide avastamine, tagasisaatmisotsused, täi-
deviidud tagasisaatmised.

Informatsioon e mittearvulised andmed on riskide, ohtude, 
haavatavuse ja mõju tuvastamiseks ning kirjeldamiseks äär-
miselt olulised.

Riiklikul tasandil võib valmiskujul andmeid saada järgmistest 
allikatest:
 ◆ reisijainfo (päritoluriik, saabumise põhjus, reisiinfo, piiri üle-

tamiseks kasutatud sõiduk jms) riiklikud andmebaasid;
 ◆ õiguskaitseandmebaasid, sealhulgas tagaotsitavate isikute 

andmebaas, karistusregister, kinnipeetud isikute andmebaas, 
luureandmebaas, varastatud dokumentide andmebaas jt;

 ◆ analüüsi või olukorrapilte sisaldavad aruanded ja avatud 
allikad.

Frontexi tasandil on Frontexi riskianalüüsi võrgustik kogunud 
2008. aastast saadik iga kahe kuu tagant analüüsiaruandeid, 
milles esitatakse liikmesriikide kokkuvõtlik analüüs neljas vald-
konnas: kolmandad riigid, piiriolukord, ebaseaduslik viibimine 
ELis, institutsioonilised muutused riiklikul tasandil.
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Informatsiooni hindamise süsteem

Kasutusel on mitu informatsiooni hindamise süsteemi, kuid kõige 
levinum on 4×4 informatsiooni hindamise süsteem. Selles süs-
teemis hinnatakse informatsiooni / andmeid kahest aspektist: 
esimene on informatsiooni / andmete allika usaldusväärsus ja 
teine on informatsiooni / andmete õigsus. Kõnealust kaht as-
pekti hinnatakse neljapunktilisel skaalal järgmiselt.

Allika usaldusväärsuse hindamine

Hinnang Kirjeldus

A
Allika autentsuse, usaldusväärsuse ja pädevuse suhtes ei 
ole kahtlusi; informatsioon on saadud allikalt, kes on varem 
olnud eranditult usaldusväärne

B
Allikas, kellelt informatsioon saadi, on enamikul juhtudel 
olnud usaldusväärne

C
Allikas, kellelt informatsioon saadi, ei ole enamikul juhtudel 
olnud usaldusväärne

X Allika usaldusväärsust ei ole võimalik hinnata

Informatsiooni / andmete õigsuse hindamine

Hinnang Kirjeldus

1 Informatsioon, mille õigsuse suhtes ei ole kahtlusi

2
Allikale isiklikult teadaolev informatsioon, mis ei ole isiklikult 
teada seda edastavale ametnikule

3
Informatsioon, mis ei ole allikale isiklikult teada, kuid mida 
kinnitab juba muu olemasolev informatsioon

4
Informatsioon, mis ei ole allikale isiklikult teada ja mida ei 
saa kinnitada

Näiteks usaldusväärselt allikalt saadud informatsioon (hin-
nanguga A), mida hinnatakse õigeks (hinnanguga 1), on A1-
informatsioon. Informatsioon allikalt, keda ei saa hinnata ja 
keda faktiliselt ei tunta, on X4-informatsioon.
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Näited: Frontexi riskianalüüsiüksuse pakutavad 
tooted

ARA – aastane riskianalüüs

Aastaaruanne ebaseadusliku sisserände olukorra kohta eel-
nenud aastal, sh tulevikuväljavaated ja soovitused, mis toetab 
Frontexi operatiivtegevuse kavandamist järgmiseks aastaks.

SARA – poolaasta riskianalüüs

ARA ajakohastatud poolaastaversioon, mis sisaldab vajaduse 
korral ka läbivaadatud ja kohandatud soovitusi.

FRAN kvartalianalüüs

Kvartaliaruanne, milles esitatakse tagasiside ebaseadusliku sis-
serände trendide kohta ja nende analüüs, mis on koostatud 
Frontexi riskianalüüsi võrgustiku sisese infovahetuse põhjal.

TRA – suunatud riskianalüüs

Analüüsiaruanne, mis keskendub ühele konkreetsele nähtusele 
või geograafilisele piirkonnale: nt iraaklaste ebaseaduslik sisse-
ränne ELi või finantskriisi mõju ebaseaduslikule sisserändele ELi.

TFA – taktikalise suunitlusega analüüs
Analüüsiaruanne, mida kasutatakse kindla ühisoperatsiooni 
kavandamisel.

WAR – analüütiline nädalaülevaade
Konkreetse ühisoperatsiooni käigus kogutud informatsiooni 
iganädalane analüüs operatsiooni meeskonna ja asukohariigi 
ametiasutuste jaoks.
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Luuretsükkel

Riskianalüüsi oluline osa on luureandmed, mida võib määrat-
leda mis tahes saadud või koostatud informatsioonina, mis on 
seotud riski ühe osaga, st ohu, haavatavuse või mõjuga.

Piirikontrolli kontekstis viitavad luureandmed tavaliselt infor-
matsioonile, mis käsitleb konkreetseid piiriületusjuhtumeid, 
eelkõige ebaseaduslikku tegevust, ning mida saab kasutada 
operatiivtegevuses. Piiriturvalisuse valdkonna luureandmed 
võivad näiteks sisaldada informatsiooni sisserändajate kohta, 
kes kavatsevad piiri ebaseaduslikult ületada, või informatsiooni 
konkreetsete uimastisaadetiste kohta.

Struktureeritud luureprotsess on luuretsükkel – määratletav 
tsükkel, mis tagab kontrolli- ja tasakaalustussüsteemi abil õi-
guskaitse tõhususe.

1.
 Ülesande

püstitamine

8. 
Läbivaatamine

/ümberhindamine

7. 
Jagamine

6.
 

Ettekandmine
/esitlemine

5.

Analüüs ja 
tõlgendamine

 

4. 
Koondamine

3. 
Hindamine

2.  

Kogumine



Frontex · Ühtne integreeritud riskianalüüsi mudel

16

[Sisukord]

Riskianalüüsi üksuste asutamine liikmesriikides

Iga liikmesriiki julgustatakse asutama ja käigus hoidma ris-
kianalüüsi üksust.

Riskianalüüsi üksuse ülesanne on koguda informatsiooni, mis 
mõjutab piiriturvalisust ja üldisemalt ELi sisejulgeolekut. Sel-
leks koostavad ja levitavad riskianalüüsi üksused analüüsiaru-
andeid ja hinnanguid. See hõlmab üld- või eritrende, marsruute, 
tegevusmooduseid ning kuritegevuseks kasutatavaid transpor-
divahendeid, samuti organiseeritud kuritegelike võrgustike või-
malikku kaasatust.

Riskianalüüsi üksuste ülesanne on edastada Frontexile ja asja-
omastele liikmesriikidele informatsiooni, mille mõju võib tõe-
näoliselt ulatuda liikmesriikide piiridest kaugemale. Koostöö on 
välispiiride tõhusaks haldamiseks hädavajalik.

Riskianalüüsi üksuse tõhus juhtimine on analüüsi kvaliteedi ta-
gamiseks äärmiselt oluline. Riskianalüüsi üksuste juhtidel on 
mitmeid juhtimiskohustusi, sealhulgas:
 ◆ juhtida ja hallata vahendeid;
 ◆ teha koostööd teiste sidusrühmade ametiasutuste/

osakondadega;
 ◆ olla riiklike ja rahvusvaheliste asutuste kontaktisikuks;
 ◆ tagada ühtekuuluvus, koostöö ja informatsiooni / luureand-

mete vahetus;

 ◆ aidata kaasa tegevuse kavandamisele ja prioriteetide 
seadmisele;

 ◆ lahendada probleeme ja likvideerida puudusi;
 ◆ ajakohastada ja muuta üksuse töömeetodeid;
 ◆ teha muid algatusi riskianalüüsi üksuse toimimise 

parandamiseks.
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Hindamismeetodid

Eri analüüside jaoks saab kasutada erinevaid hindamismeeto-
deid. Meetodi valik oleneb kättesaadavatest andmetest ja in-
formatsioonist, nende alusel tehtava otsuse liigist ja analüüsi 
koostamiseks antud ajast, samuti sellest, kui hästi analüütik 
meetodeid tunneb. Näidiseks on allpool esitatud valik kõige 
sagedamini kasutatavatest ja universaalsematest meetoditest, 
kuid see loetelu ei ole ammendav. Analüütikud peaksid valima 
endale kõige käepärasema meetodi, millega nad on varem saa-
vutanud kõige paremaid tulemusi. Erinevaid meetodeid võib 
kasutada eri luuretoodete, nagu ohu-, haavatavus- või mõju-
hinnangute koostamiseks.

Ajurünnak: ajurünnak on praktiline kujutlusmeetod, mis hõl-
mab vaba vestluse arendamist vajalike teadmistega osalejate 
vahel. Kuivõrd selle meetodi puhul pannakse rõhku kujutlusele 
ja mõttevahetusele, on see eriti kasulik olukorras, kui andmed 
ei ole kättesaadavad või soovitakse vabaneda harjumuspäras-
test mõttemallidest.

Ekspertide kaasamine: kõnealune metoodika võimaldab süs-
teemselt kaasata piiriturvalisuse peamistes probleemvald-

kondades (ebaseaduslik sisseränne, kuritegevus ja terrorism) 
eksperte. See võimaldab suurendada teadmistebaasi mitme-
kesisemalt ja on olemuselt peamiselt kvalitatiivne. Mõningaid 
kvantitatiivseid meetodeid on võimalik omavahel kombineerida 
(näiteks paluda ekspertidel ohud tähtsuse järjekorda panna).

Mustri- ja trendianalüüs: selle lähenemise puhul on võimalik 
kombineerida erinevaid vahendeid. Metoodika puhul on olu-
line juurdepääs varasematele andmetele (varasemate juhtu-
mite statistikale). Trendianalüüsis võib kasutada kvalitatiivseid 
meetodeid, samas kui mustrianalüüs põhineb kvantitatiivsetel 
meetoditel (näiteks selliste ebaseaduslike sisserändajate arv, 
kes teatud ajal teatud piiripunkte läbivad).

Uuringud: kõnealuse metoodika puhul uuritakse peamiselt haa-
vatavust (kasutades loodusteaduslikku lähenemist, ekstrapolee-
rides kogu elanikkonnale tabamise / kordustabamise meetodit, 
mis on tabatud piiriüleste kurjategijate arvu suhe konkreetsel 
perioodil piiri ületavate piiriüleste kurjategijate koguarvu). Sel-
lisest informatsioonist on kasu ka ohtude analüüsimisel.
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Põhiterminite sõnastik

Analüüs: riski, ohu, haavatavuse või mõju uurimine, mille tule-
musena need tuvastatakse ning neid kirjeldatakse ja hinnatakse.

Haavatavuse all mõistetakse süsteemi suutlikkust ohuga toime 
tulla. Haavatavuse all mõeldakse piiridel või ELis valitsevaid te-
gureid, mis võivad ohu ulatust või selle esinemise võimalikkust 
suurendada või vähendada.

Hinnang: analüütiku otsus tuvastatud riskide, ohtude, haava-
tavuse või mõju olulisuse kohta.

Informatsioon: iga kirjelduse hindamata / töötlemata mater-
jal; võib pärineda vaatlustest, aruannetest, väidetest ja kuulu-
juttudest, fotodelt ja muudest allikatest, mis töödeldud kujul 
võivad saada luureandmeteks.

Inimkaubandus: inimkaubandus on lühidalt ebaseaduslik ini-
mestega kaubitsemine ärilisel, seksuaalse ärakasutamise ja / või 
sunniviisilise töötamise eesmärgil. Rahvusvahelise organiseeri-
tud kuritegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsioonis on see 
põhjalikumalt määratletud.

Luureandmed: mis tahes saadud või koostatud informatsioon, 
mis on seotud riski ühe osaga, st ohu, haavatavuse või mõjuga. 
Praktilisemal tasandil viitavad luureandmed piirikontrolli kon-
tekstis tavaliselt informatsioonile, mis käsitleb konkreetseid pii-
riületusjuhtumeid, eelkõige ebaseaduslikku tegevust, ja mida 
saab kasutada operatiivtegevuses.

Mõju: mõju määratletakse kui ohu mõju sisejulgeolekule ja vä-
lispiiride turvalisusele. Mõju võib samuti analüüsida kui mõju 
välispiiride reisijatevoogude optimaalsusele, aga ka humani-
taarsete tagajärgede seisukohast.

Mõõdik: üksik andmeühik, mis viitab või osutab soovitusele, 
tingimusele või seisundile. Näiteks võib mõõdik osutada tea-
tava sündmuse või tegevuse toimumisele või sellise sündmuse 
toimumise tingimustele või viidata sihtmärgi võimalikele kavat-
sustele. Et mõõdikud oleksid kasulikud ja veenvad, tuleks neid 
välja arendada, koguda ja hinnata kogumina.

Oht on määratletud kui välispiiridele avalduv surve. Ohtu ise-
loomustatakse selle ulatuse ja esinemise võimalikkusega. Ana-
lüütik peaks kirjeldama, millised protsessid või tegurid nii ELis 
kui ka sellest väljaspool ohu ulatust ja selle esinemise võima-
likkust mõjutavad.
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Risk: välispiiride haldamisega seoses on risk määratletud kui 
välispiiridel esineva ohu ulatuse (suuruse) ja esinemise võima-
likkuse väljendaja, võttes arvesse piiridel ja Euroopa Liidu ter-
ritooriumil rakendatavaid meetmeid, mis avaldavad mõju ELi 
sisejulgeolekule, välispiiride turvalisusele, optimaalsetele re-
gulaarreisijate voogudele või millel võivad olla humanitaar-
sed tagajärjed.

Riskianalüüsi üksus (RAÜ): välispiiride haldamisel organi-
satsiooni üksus, mille ülesanne on teha riskianalüüs, et anda 
juhtkonnale riskihoiatus / hinnang / aruanded piiriturvalisuse, 
ebaseadusliku sisserände, inimkaubanduse ja rändajate salaja 
üle piiri toimetamise kohta.

Rändajate salaja üle piiri toimetamine: erinevalt inimkau-
banduse määratlusest ja rahvusvahelise organiseeritud kuri-
tegevuse vastu võitlemise ÜRO konventsiooni määratlusest 
mõistetakse „rändajate salaja üle piiri toimetamise” all edasitoi-
metaja ja edasitoimetatava isiku vahelist vastastikuselt kasu-
likku tehingut eesmärgiga vältida (piiri)kontrolli riiki sisenemisel.

Välispiirid: ELi liikmesriikide piirid ELi-väliste riikidega. Laiemas 
tähenduses kehtib see ka Schengeniga ühinenud riikide ja ELi-
väliste riikide vaheliste piiride kohta. Näiteks Poola piir Ukrai-
naga on välispiir ning laiemas mõttes on ka Norra ja Venemaa 
vaheline piir välispiir. Seevastu Rootsi ja Norra või Prantsusmaa 
ja Ühendkuningriigi (neid ühendaval raudteeliinil asuv), Ungari ja 
Rumeenia või Hispaania ja Portugali vaheline piir ei ole välispiir.
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