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NELI TUGEVAT

SISUKORD

See kevad tuleb teisiti. Kõik kõrgkoolid Eestis on
tajunud, et algab võidujooks. Ja seda varem kui
eelnevatel aastatel, sest sisseastumisavaldusi saab
hakata esitama juba veebruaris. Kuigi haridusasutused on omavahel Eestis ennekõike koostööpartnerid, ollakse uute õppurite püüdmisel ka tugevad
konkurendid. Üha enam meenutavad ülikoolide
ja ka rakenduskõrgkoolide sisseastumiskampaaniad kaubanduslikke teadaandeid. Kuid mis teha,
reklaam on reklaam ja selle eesmärk on ennekõike
silma torgata.
Olukorras, kus demograafiline situatsioon
paneb haridusasutused uute potentsiaalsete
õppurite hulgas huvi tekitamisel tugeva surve alla,
võibki reklaam muutuda üksteist ületrumpavaks
lahinguks. Kõik tahavad ju saada endale parimaid.
Nii ka Sisekaitseakadeemia, kes tänavusel õppimisvõimaluste tutvustamisel panustab väärtushinnangutele, kvaliteedile ja soovib kõnetada eelkõige
neid, kel ka tegelikult põleb südames soov ja tahe
aidata, päästa, kaitsta, olla toeks ja tagada meile
kõigile turvatunnet. Neli tugevat – see on meie
tänavune sõnum. Tugevus peegeldub siin ennekõike
soovis olla üheskoos tugevad, õppida ja tegutseda
koos ühise eesmärgi nimel.
Need neli nägu, keda meie ajakirja esikaanel
seekord näete, ongi need neli tugevat, kes väljendavad meie väärtusi, koostööd ja ühist panustamist.
Kui te nende silmavaates ka enese ära tunnete, on
kindlasti põhjust mõelda, kas mitte Sisekaitseakadeemiast ei saa alguse ka teie tulevik – olla ja saada
tugevaks. Meie kõigi jaoks.
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KUI TURVALINE
ON MEIE KOOL?

Sisekaitseakadeemia uude õppehoonesse kolimise valguses uuris LAURI VANAMÖLDER,
kui turvaline on see maja, kus hakatakse koolitama meie kõigi siseturvalisuse tagajaid.
Ühtlasi heitis ta ka pilgu uute üldhariduskoolide turvalisusele.

A

rhitektist rektori nõunik Peeter Tambu on
akadeemia uue majaga olnud seotud algusest
peale. Meie vestlus toimus nädal enne uude majja
kolimist.
Alustan keerutamata: kas see on turvaline maja?
Sõnal „turvaline” on mitu tähendust. Selline igapäevases kasutuses olev avalik hoone lihtsalt peab
olema turvaline, alustades tuleohutus-, jälgimis- ja
signalisatsioonisüsteemidest, lõpetades evakuatsiooniteede, suitsueemalduse ja kõige muuga. Seda
ta kindlasti on.
Kuigi tänapäeval on suured klaaspinnad üsna
igapäevased, võiks ju neid käsitleda mõnes mõttes
turvariskina. Näiteks ei pruugi inimesed klaaspinda
märgata ja võivad sellest läbi joosta, ent selle vastu
peaks aitama kleebismärgistus, mis klaaside peal on.

Klaasfassaadid on küll hiigelsuured, samas on
nad kolmekihilised ja nii karastatud kui ka lamineeritud kihtidega. Ka on siit majast vajadusel evakueerimine lihtsam ja kiirem. Selles mõttes võib väita, et
meie uus maja on turvaline.
Paratamatult on aga siseministeeriumi asutusena Sisekaitseakadeemia eripäraks julgeolekuobjekti staatus ja see annab sõnale „turvalisus” hoopis
teise tähenduse. Seega see hoone ei tohiks olla ligipääsetav igale tänavalt sisseastujale. Nii maja ümber
kui majas sees on väga palju jälgimisseadmeid.
Meie uus maja on planeeritud tagavara asupaigaks väga erinevatele meie haldusala asutustele kas
või olukordadeks, kus nende oma hoonetes näiteks
mingisugune kommunikatsioon streigib või on
tekkinud tulekahju. Seetõttu peab maja olema ka
sissetungimise mõttes turvaline.

Sisekaitseakadeemia valminud hoone veebruaris 2019
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Sarnaselt paljude meie haldusala asutustega
hakkab maja olema ligipääsetav isikutuvastamise
ja uksekaartidega ehk mitte kõik inimesed ei pääse
kõigisse maja osadesse ja külalised saavad minna
vaid sinna, kuhu neil asja on. Majas on ruume, kuhu
igaühel ei olegi asja, näiteks kõrgendatud riskiga
alad – lasketiir või relvaruum.
Kuidas siis on tagatud, et tänavalt inimene sisse ei
astu, kas vaid kaartidega või on ka valvurid?
Kui uks on lukus, siis lihtsalt ei saa sisse. Valvur laseb
inimese majja sisse ja fuajeest edasi saab ta külaliskaardiga, millele valvur annab konkreetsed ligipääsuõigused tsoonidele, kuhu külalisel on asja. Külalisel ei pea tekkima võimalust käia automaatselt läbi
kogu maja. Maja on jagatud korpusteks, need on
väga mugavalt eristatavad.
Kõige avalikum osa on A-korpus, kus on fuajee,
konverentsitiib ja raamatukogu. Samas saab
näiteks konverentsitiiva eraldada nii, et asutused
saavad seal korraldada oma konverentsi, ilma et
sinna satuks kõrvalised isikud.
B-korpus ehk maja keskmine osa on see, mis
hõlmab endas enamiku õpperuume ja kabinette,
kuhu on ligipääs nendel inimestel, kes siin majas
töötavad või õpivad. Või siis külaliskaardiga nendel
inimestel, kes tulevad kas näiteks täienduskoolitusele või mõne töötaja juurde tema kabinetti.
Kolmas osa on C-korpus ehk spordikeskus,
mida anname kasutada ka väga paljudele majavälistele inimestele, kes saavad küll siseneda oma
kaartidega spordikeskusesse, kuid ei saa sealt
edasi ülejäänud hoonesse. Samamoodi kehtib
see ka meie oma inimestele, eriti just kadettidele. Spordikeskus hakkab olema kauem lahti kui
ülejäänud õppehoone.
See annab meile võimaluse reguleerida seda,
kes kus majas liigub. Lisaks on mis iganes intsidendi järel suhteliselt lihtne tuvastada, kelle
kaardiga, mis hetkel ja kus mis juhtus, sest kõiki
kaardiga avanevaid uksi jälgivad kaamerad.
Vaatame ka turvalisust majas sees olija aspektist: kas tema tunneb ennast seal turvaliselt? Majas, mis paistab läbi, majas, mis on täis
jälgimisseadmeid…
Kõik need inimesed, kes siin õpivad ja töötavad,
on ju teinud oma elus valdkonna valiku ehk nad

Kõige suuremas auditooriumis on 252 kohta,
tõlkeseadmed ja kinoekraan

Ootevalmis raamatukoguriiulid

Vaade teise korruse trepilt aatriumile

on tulnud sellisesse asutusse, kus neil, eriti õppuritel, ongi viimane aeg sellega harjuda, sest kõik
tööandjad, kelle juurde nad lähevad, jälgivad ju iga
nende sammu väga palju hoolsamalt kui meie.
Loomulikult järgitakse selle juures isikukaitse
ja privaatsuse reegleid, kaameraid ei ole riietusruumides ja tualettides. Põhiliselt valvatakse
käiguteid ja tsoonide piire, et oleks näha, kuidas
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inimesed majas tsoonist tsooni liiguvad ja ka seda,
kui keegi kavatseb hoonet kusagilt väljastpoolt
rünnata.
Et hoone suured klaasfassaadid muutsid murelikuks ka Siseministeeriumi, siis on ümbrus kavandatud niimoodi, et ei oleks võimalik sõidukiga klaasi
sisse sõita. Ka hoone kuju tuleneb pisut sellest.
Neisse kohtadesse, kus on võimalik sõidukiga
läheneda, on loodusesse üht-teist peidetud, näiteks
kivirahne, et mitte otseselt müüre ehitada.
Kas on mõeldud ka selle peale, kui peaks juhtuma
kõige hullem, et keegi seestpoolt relvaga ründab.
Kas on mõeldud sellele, kuhu varjuda?
Kõige ohtlikumaks peavadki meie valdkonna
asutused just nimelt seda stsenaariumit. Ma arvan,
et selle riski maandamine peaks ennekõike toimuma
läbi mitte niivõrd ehituslike detailide kui erinevate korralduslike meetmete. Ka meie riskianalüüs
sisaldab seda osa. Õnneks on tõenäosus siiski suhteliselt väike.
Kuid hoones on arvestatud ka ründamisega.
On olemas kohad, mis on turvapaigaks majas olijatele, juhul kui neil ei ole võimalust majast lahkuda.
Ehkki sellises olukorras oleks kõige mõistlikum just
nimelt hoonest lahkumine. Kuna hoone on jagatud
erinevateks tsoonideks, ka näiteks tuletõkketsoonideks, on seal väga palju evakuatsioonipääse, mis
tähendab, et sellises olukorras on kõige lihtsam
hoonest mööda lähimat teed väljuda.
Juhul, kui on tegemist sellise välise rünnakuga,
et hoonest lahkumine ei ole võimalik, on hoonesse
kavandatud ka see koht, kuhu saab taanduda
niimoodi, et ollakse sissetungija jaoks praktiliselt kättesaamatu. Sinna peaks ära mahtuma kõik
hoones olevad inimesed.
Kas võib öelda, et meie uus maja on praegu
vähemalt Siseministeeriumi valdkonna uutest
ehitistest kõige turvalisem?
Sellele on väga raske anda hinnanguid niikaua, kuni
midagi juhtunud ei ole. Arvestades seda, et tegemist
pole mitte otseselt politseijaoskonna või prefektuuriga, vaid ikkagi ennekõike koolimajaga, siis on see
vähemalt sama turvaline kui meie uued politsei- või
meie valdkonna muud uued hooned. Võrreldes tavakoolide või tavaülikoolidega on meie maja kindlasti
oluliselt turvalisem. 

Uued üldhariduskoolid
Ka uute üldhariduskoolihoonete puhul torkab
silma rohke klaasi ja avatud ruumide kasutamine.
Siiski ei ole kadunud ka kinnisemad ja privaatsemad alad – projekteerijad on lähtunud vajadustest ja funktsioonist.
Erki Tamm, Haridus- ja Teadusministeeriumi
riigivaraosakonna haldusteenuse koordinaator (E. T.): Koolihooned on mõeldud ennekõike
ikka õpilastele ja õpetajatele meeldiva, inspireeriva
ja erinevaid tegevusi võimaldava keskkonna tekitamiseks. Projekteerimisel arutame kooliga läbi nende
vajadused ning leiame tasakaalu soovide ja võimaluste vahel. Senine tagasiside näitab, et avarus ja
avatus on hea, sest inimesed tunnevad end sellises
ruumis paremini. Kaasaegne arhitektuurikäsitlus
toob kaasa ka uued ülesanded, kuidas tagada turvalisus, kuid avatud ruumidega kaasnevaid kitsaskohti
saab lahendada ka kaasaegsete turvalahendustega.
Andro Mänd, Eesti Arhitektide Liidu asepresident (A. M.): Kool peab olema mitmekesine.
Seal peab olema avatud alasid, kus õpilased saavad
suhelda, ning ka privaatsemaid alasid, kus õpilased
saavad keskenduda või üldisest kärast eemalduda.
Inimesed on erinevad. Kooliruum peab nende kõigi
vajadustega arvestama. Turvaline ruum on see, kus
õpilane ennast hästi tunneb. Kongina mõjuv ruum ei
ole see, kus inimene tahaks olla.
Mare Räis, Järveküla Kooli direktor (M. R.):
Järveküla Kooli hoonet iseloomustab pigem avatus.
Kuna lapsi on palju, siis vaikseid soppe on siin vähe.
Enamikes klassides on klassiruumi ja koridori vahel
tavapärase seina asemel klaasaken. Mõni klass on
aga klaasseinata. Mõne õppetegevuse jaoks pole
seda vajagi (nt eriklassid hariduslike erivajadustega
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laste jaoks). Üldjuhul on klaasseinte taga toimuv õpe
ja koridoris tehtav omavahel orgaaniliselt seotud.
Rühmatööd kanduvad sageli klassiruumist koridori
üle, tundide ajal akende taga nägusid tegemas ei
käida. Kuna samasugused seinad on ka juhtkonna
kabinettidel, siis on see avatud, koolidemokraatia
üks osa.
Turvalisust aitab tagada kaardisüsteem ja jälgimine,
on palju väljapääse.
M. R.: Järveküla Kooli hoone oli turvalisuse eest
vastutajatele paras väljakutse. Meil on väga palju
sisenemise ja väljumise võimalusi (ainuüksi algkoolimajas neli välisust ja suures majas kümmekond). See
tähendab, et peame tagama õpilaste liikumise nii, et
meil oleks üheaegselt usaldus ja vajadusel kontrollivõimalus. Igapäevaelus on enamik välisuksi avatud
teatud kellaaegadel (nt hommikul kooli tulemise ajal
ja peale lõunat koolist lahkumise ajal), muul ajal on
need uksed avatavad vaid kiipkaartide abil. Kõigele
lisaks jälgivad liikumist kaks täiskohaga administraatorit. Kui õuevahetundidel on mängu- ja spordialadel
lastel silma peal hoidmas õpetajad, siis teiste vahetundide ajal meil korrapidajaõpetajaid ei ole. Kuigi
koolimaja on sopiline, koridorid laiad ja garderoobid
kõigile avatud, on igaühel kohustus märgata ja vajadusel sekkuda.
A. M.: Uuemates koolides on oluline, et õpilased
saaksid vahetundide ajal vabalt liikuda hoonest välja
ning sisse. Eesmärk on, et nad veedaksid võimalikult palju aega värskes õhus. Seega on ühe teise
eesmärgi täitmise kaudu suurendatud ka turvalisust,
kuna õpilased saavad hoonest väljuda kiiresti ning
paljudest kohtades.
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Ohuolukordadega on uute koolide projekteerimise
puhul aegsasti arvestatud ja üldjoontes võib väita,
et hooned on turvalised. Sisemise rünnaku vastu
aga on paraku ehitustehniliselt raskem võidelda.
E. T.: Koolidel on olemas erinevate stsenaariumitega hädaolukorras tegutsemise juhendid. Tegutsemine sõltub konkreetse õppehoone ehitusest, evakuatsiooniteedest, varuväljapääsudest
ja turvasüsteemidest. Kõik koolihooned võimaldavad rünnaku korral piisavalt varjumisvõimalusi ja
evakuatsioonilahendusi.
Meie koolisüsteem on üles ehitatud laste
märkamisele ja nende vajadustega arvestamisele.
Hooned kujundatakse koolide vajadustest lähtuvalt ning turvalisus on üks põhimõte, mille arvelt
kompromisse ei tehta. Mina olen veendunud, et
kõik koolid on turvalised nii õpilastele kui ka kooli
personalile.
A. M.: Koolide puhul tuleb lähtuda eelkõige päästeameti nõuetest ning tervest mõistusest. Me keegi ei
taha, et meie õpikeskkond meenutaks vanglat, sest
selline keskkond pigem toodab probleeme. Välist
rünnakut on arhitektuursete vahenditega lihtne ära
hoida (näiteks saatkonnad). Sisemise rünnaku puhul
on seda juba märksa keerulisem teha ning tihti ei ole
selle tulemiks keskkond, kus me tahame viibida.
M. R.: Minu kõige suurem ohukoht on tänavatel
valitsev jää. Koolimajas tunnen ennast kaitstult. 
Järveküla Kooli moodne hoone
veebruaris 2018. Foto: Indrek Riigor

6

VERBIS AUT RE 1/2019

BLOKKI –

TARGEMAT JA SÕBRALIKUMAT
TEENISTUSKOERA ANNAB LEIDA!

Seitsmeaastane Saksa lambakoer Blokki on oma elu jooksul näinud
tõenäoliselt rohkem kui enamik tema liigikaaslastest. Kui iga päev
teenib ta koos oma peremees Viidas Kõnniga leiba Vasknarva
kordonis Eesti idapiiril, siis vabal ajal õpetab ta teistele vabatahtlikele päästekoertele, kuidas näiteks mööda köit maja katuselt
alla laskuda, käib Frontexi missioonidel piiri taga või aitab eksinud
inimesi metsast välja. EGER KARUSE käis tutvumas, kuidas teenistuskoera elu käib.
Fotod: Tiina Villako, Reelika Riimand, erakogu

PERSOON
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lokkil on äärmiselt vedanud oma peremees
Viidasega, kes on juba 22 aastat olnud teenistuskoerajuht (Blokki on tema kolmas teenistuskoer).
Viidasest on nende aastatega saanud peremees,
kes oskab küllaltki hästi ette aimata, kuidas ühe
koera mõtlemine töötab ning mida tema hing ihkab.
Blokki enda karjäär on kestnud pisut üle viie aasta,
mis on aga teenistuskoera jaoks juba päris paras aeg
(enamjaolt lähevad teenistuskoerad väljateenitud
pensionile pärast kaheksat tööaastat).
See, et Blokki just Viidase juurde jõudis, oli aga
paras juhtumiste kokkusattumine. Teisest küljest
vaadatuna võiks tõdeda, et nende kohtumine oli
lihtsalt ette määratud. „Meil on Soome ühingus
üks väga kõva tegija – Heidi Levander. Ta on mitmekordne päästekoera juhtide maailmameister, aga
ta töötab retriiveritega,” jutustab Viidas, kuidas
ta endale uut teenistuskoera otsides oli palunud
Soome kolleegil paar head sõna poetada tolles
Rootsi kennelis, kust Heidi kõik oma maailmameistritest päästekoerad on saanud. „Tavainimene endale
koera sealt ei saa, seal on järjekord ja koera saamiseks on vaja kasutada tutvusi,” selgitab Viidas ning
lisab, et kuna tol momendil polnud selles kennelis
pesakonda, ei olnud tal võimalik sealt koera nõnda
kiiresti saada.
„Siis aga helistas mulle Tõnu (Tõnu Tänav,
Politsei- ja Piirivalveameti politseimajor, teenistuskoerte logistik – autor) ja ütles, et läheb Soome
kutsikatele järele. Et ma olen koerasoovijate nimekirjas ja kas ma tahan temaga ühes minna? Ma
mõtlesin, et mis seal ikka – lähen kaasa. Ja nii ma
saingi endale hoopis Blokki. Ja nüüd ongi sakslane!”
meenutab Viidas saatuslikku reisi Soome.
Muuseas, seitse aastat tagasi tõid mehed tollest
Troyen’si pesakonnast Eestisse veel teisegi koera
– Blokki venna –, kelle Viidas pidi alguses endale
võtma, ent viimasel hetkel mõtles mees miskipärast

TROYEN’S BLOKKI
Sündinud: 14.08.2011
Tõug: Saksa lambakoer
Amet: teenistuskoer Alajõe teenistuses, Vasknarva kordonis, PPA Ida prefektuuris
Vabatahtlik töö: otsingu- ja jäljekoer Eesti Päästekoerte Ühingus
Hobid: mängimine!

Et elu oleks huvitavam, käivad Blokki ja Viidas ka
välisriikides missioonidel. Mees ja koer on tänaseks
kinni pidanud 98 illegaalset piiriületajat.

ümber. Tänaseks on kahest koerast elus paraku vaid
Blokki. „Ma ei oska täpselt öelda, mis see oli, miks
ma just tema valisin. Eks see valik toimub alati mingi
seletamatu sisetunde järgi,” ütleb Viidas.

Tark ja töökas
Teenistuskoeri atesteeritakse kaheaastaselt. Selle
ajani koer õpib ning kui ta läbib atesteerimise
edukalt, on kuts töötegemiseks valmis. „Mul ei ole
kunagi ühegi koeraga eksamil ühtki muret olnud.
Eks esimese koeraga peab kõige rohkem tööd
tegema, aga iga koeraga tuleb kogemusi juurde ja nii
ma naerangi, et vajaliku tulemuse tarvis pean järjest
vähem tööd tegema,” jutustab Viidas ning lisab, et
Blokki on üks suurepärane töökoer.
Eks koerajuht õpib sellestki, kui koolitab
pääste- ja vabatahtlikke koeri, kelle seas on äärmiselt palju eri tõugu ja iseloomuga koeri. „Tegelikult on kõik koerad erinevad. Ühtki tõugu ei saa
ühe mustri järgi koolitada. Iga koer on isemoodi
ja sa pead lähenema talle individuaalselt,” nendib
Viidas. Blokki on peremehe sõnul ääretult tark koer,
kes saab asjadest suurepäraselt aru. Näiteks kui
Viidas võtab naisega kodus jutuks, et peab kuskil
ära käima, on Blokki, hops, ukse juures ja vaatab
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peremehele küsiva pilguga otsa, et millal nad siis
minema hakkavad. „Võib-olla me hakkame kehakeeles kuidagi teisiti käituma, aga aru saavad nad
päris hästi,” vihjab Viidas oma mõlemale sakslasele ning tõdeb, et ega tema ei saa ega oskagi koera
teadmisi alati lõpuni lahti seletada.
Blokki on alati oma peremehe kõrval ja on väga
harukordne, kui Viidas kuskile läheb ning teda kaasa
ei võta. „Autos on alati ka koera asjad kaasas ning kui
ma olen näiteks Tartus ja on vaja ootamatult kuskile
appi minna, siis saame seda enamasti ka võrdlemisi
kiiresti teha,” jutustab Viidas selle väite illustreerimiseks kohe ka loo, kuidas neid Blokkiga ootamatult
üht relvastatud meest otsima kutsuti.

Koer asendab 50 inimest
Mees räägib ka seiga ühest viimasest suuremast
leiust Ida-Virumaalt Illuka kandist, kui neil õnnestus
Blokkiga päästa ühe metsa jäänud vanahärra elu.
Mees oli läinud seenele ning saanud üsna kohe
kergema insuldi. Ta kukkus maha ja ei suutnud
enam omal käel liikuda. Leidmise ajaks oli vanahärra
metsas abi oodanud umbes 13–14 tundi ja on vaid
suur õnn, et Blokki mehe üles leidis.
„See, kas koer välja kutsutakse, sõltub otsingu
välijuhtidest. Kas nad taipavad koera kaasata või

mitte. Tihtipeale aga paraku ei teata, kuidas otsingukoerad töötavad ja kuidas neid kasutada saaks,”
on Viidasel kahju, et teadlikkus Eestis ikka veel liialt
madal on. „Selge on see, et üks koer asendab metsas
vähemalt 50 inimest!” on koerajuht kindel ning lisab,
et inimese lõhna võtab koer lihtsalt niivõrd kaugelt ja
hästi üles, et ükski inimene sellele vastu ei saa.
Viidasel on nii mõnigi kord tulnud ette juhuseid,
mil talle ametist helistatakse ja uuritakse, kas tal
oleks võimalik koeraga otsingule appi tulla, ent
pärast otsingu eest vastutav välijuht enam ühendust
ei võtagi. „Mul jääb nõnda metsas lõppenud
inimeste puhul ikka hinge kripeldama, et võib-olla,
kui me oleksime appi läinud, siis võib-olla oleks see
inimene elus! Võib-olla…” mõtiskleb mees. Ta lisab,
et teinekord on piirialadel ka telefoni järgi positsioneerimine küllaltki ebatäpne ning otsingu diameeter
võib vabalt ulatuda 15 kilomeetrini.
Jälje ajamine ja inimese otsimine on koera ja
tema juhi jaoks kaks täiesti erinevat rituaali. Kui
Viidas läheb kadunud või eksinud inimest otsima, ei
pane ta koerale rakmeid selga ega pikka rihma külge,
vaid kasutab pelgalt GPS-kaelarihma. „Kui mets
mühiseb ja ta on pool kilomeetrit eemal, siis ma
tihtilugu lihtsalt ei kuule, kui ta haugub. GPSi järgi
saan aga kohe aru, kui ta kuhugi toppama on jäänud.
GPS annab sellest kohe värinaga märku,” kirjeldab
Viidas tööd ning lisab, et kui koer mõne inimese

Jälge ajades või inimest otsides on Blokki teinekord oma peremehest ka mitusada meetrit eespool, ent Viidas
saab oma koera alati usaldada.
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leiab, siis ta ei tule tema juurest enne peremehe
saabumist ära.
Inimest otsides otsitakse ala. See tähendab, et
koer ja koerajuht saavad endale teatud maa-ala,
mis neil tuleb koos läbi kammida. Otsing planeeritakse risti tuult nõnda, et tuul saaks tuua inimese
lõhna koerale peale. Viidas tõdeb, et palju on
ka tühja otsimist, sest otsingul jagatakse kogu
eeldatav maa-ala erinevate otsijate vahel ära: „Koer
reageerib kõigi alal olevate inimeste lõhnadele ja
kui ta leiab otsingu käigus suvalise seenelise, siis ma
kiidan teda hea töö eest ning otsing jätkub.”

Mäng ongi elu!
Viidas räägib, et Blokki teeb tööd vaid ühe eesmärgi
nimel – et saaks mängida! Isegi pärast pikka
tööpäeva, kui koer uuesti jälitatava inimese lõhna
kätte saab, elavneb ta silmnähtavalt: „Ahah – siit
ta ongi läinud! Nüüd on mu mäng küll vaid nurga
taga!” Viidase sõnul jätab koer isegi söögi, kui on
lootust mängida.
Pääste-otsingukoeral peab olema veel üks
ääretult oluline omadus – ta ei tohi mitte kunagi
kedagi hammustada. Selleks, et koer ka kõige
kummalisemalt käituva inimesega sõbralikult ja
hästi hakkama saaks, on vaja teda juba titest saati
sotsialiseerida. „Blokkile meeldivad lapsed kohe
eriliselt, kuna täiskasvanud ju ei viitsi nii palju
mängida kui nemad. Isegi kui laps torkab sõrmega
silma, siis äkki ta siiski viskab seda palli ka!” püüab
Viidas oma kaaslase mõttemaailma kirjeldada.
Mees selgitab, et kui päästekoer leiab metsast
näiteks lapse või vana inimese, pole kunagi teada,
kuidas too käitub, kuid koer lihtsalt ei tohi mitte
mingil juhul hammustada. Viidas on selle omaduse
treenimiseks Blokkiga juba kutsikast saati käinud
näiteks Tartus AHHAA keskuses, kus on alati palju
lapsi, kes koeraga mängivad. Samuti on nad käinud
päästekoera elu ja tegevusi tutvustamas lasteaedades, messidel ning muudes rahvarikastes
kohtades.
Rääkides hammustamisest, tõdeb Viidas, et eks
Blokki on enda elu jooksul ikka paar korda hammustanud ka. Seda aga vaid juhul, kui ta on arvanud, et
on kiputud tema või ta peremehe elu kallale. Viidas
jutustab loo teenistuskoerte võistlustest Lätis, kus

Vabatahtlike päästekoerte suvelaagris Sirgalas
näitavad Viidas ja Blokki, kuidas maja katuselt köie
abil alla laskuda.

Poole oma ajast on Blokki ametis Eesti idapiiril
Vasknarva kordonis. Ja kui töö nõuab, sõidab ta lisaks
autoga patrullimisele ka paadis jõe ja järve peal.
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Viidase sõnul on Blokkil vaid üks pisike eripära. Nimelt võib koer vahetevahel ükspuha mille peale kiunatada.
„Kui me koos jooksmas käime ja mingi kivike lendab, siis ta võib niimoodi kiunatada, et ehmatab ennastki
ära,” jutustab Viidas ning lisab, et töö tegemist see siiski ei sega. „Siis ei ole tal ei kiuksusid ega piuksusid ja ta
keskendub vaid tööle.”

ühes ruumis oli üles seatud rünnak koerajuhi vastu
ning kus koer pidi iseseisvalt koerajuhti kaitsma.
„Ma mõtlesin, et kui saame seal null punkti, siis mis
seal ikka, peame pärast lihtsalt kiiremini jooksma.
Aga näed, hammustas küll. Talle ei olnud seda
õpetatud, aga see oli tal instinktiivne reaktsioon
kaitsta ennast ja oma peremeest,” räägib Viidas, et
Blokki on väga arukas loom ja saab tegelikult suurepäraselt aru, mis tema ümber toimub.

Erepunane jäljerida
Lisaks arukusele on koer ka väga vastupidav. „Kui
on head tingimused, võib koer töötada mitu tundi
järjest. Ta ei tööta kogu aeg kõrgel instinktil, aga ta
läheb siiski mööda jälge,” selgitab ta ja meenutab,
kuidas kord, kui nad üht kodust plehku pannud
meest jälgi pidi taga ajasid, kõndisid nad kuue tunni
jooksul maha 16 km.
Viidas tõdeb, et koos koeraga tööd tehes on
ainus võimalus teineteist usaldada. Koerajuhte

koolitades ütleb ta ka alati, et oma koera tuleb
usaldada, ent vana politseiametnikuna ei saa Viidas
ilma ise kinnitust leidmata ja veendumata. „Kui ma
koeraga jälge ajan, siis ma ise ka ikka kogu aeg kontrollin ja jälgin, kas näen mõnd jälge või märki siit
läinud inimesest,” naerab Viidas, et tema puhul
kehtib vana hea ütlus „usalda, aga kontrolli!”.
Eduka koostöö kohta tõdeb Viidas vaid, et rihma
mõlemas otsas peab olema mõistus. Sest tihtilugu,
kui ei ole ohtu elule ja tervisele, lähevad mees ja
koer metsa vaid kahekesi ning üksteise usaldamine
ja tarkus on sellistel hetkedel hädavajalikud.
Samas on aga koeral omadusi, mille vastu
ükski inimene ei saa ja mida tasubki lihtsalt aktsepteerida. Näiteks suudab koer teha ilmeksimatult
kindlaks jälje värskuse. „Jälgede vanuste vahe võib
olla minutite küsimus, aga koer saab aru,” ütleb
Viidas ning selgitab: „Viimane jäljerida on koera
jaoks sama nagu värve vaatavale inimesele kõige
eredam punane rada, mis alalt välja läheb. Kui koer
leiab ristuva jälje, siis ta teab täpselt, millises suunas
inimene liikunud on, sest ta võtab alati üles selle
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kõige värskema jälje. Ta ei lähe sinna, kust inimene
tuli, vaid sinna, kuhu inimene läks.”
Illustreerimiseks toob Viidas jällegi näite Kevadtormi õppuselt, kus grupp inimesi oli jälgede segamiseks maha tallunud karikakra õie kujulise jäljerea.
Viidas naerab, et neil inimestel läks selle lille tegemiseks tõenäoliselt kordades rohkem aega, kui koeral
ülesande lahendamiseks: „Koer tegi keskel ühe
kahemeetrise ringi, valis kõige värskema jälje ja läks
mööda seda kenasti järele.”

Valvab Eesti piiri
Blokki igapäevaelu koosneb aga piirivalvuri tööst
Eesti idapiiril. Seitse päeva on nad Viidasega
patrullis ning seejärel on seitse päeva puhkust
Tartumaal Peipsi veerel kodutalus. Tööpäevadel
sõidab Blokki enamasti auto kastis Vasknarva
kordoni lõigus mööda jõeäärseid alasid, vahel teeb
ka mõnetunniseid jalgsipatrulle. Tööpäevadest on
tal 12 tundi patrulli ning 12 tundi puhkeaega. Kui
vaba aeg satub päevasele ajale, käivad nad peremehega näiteks jooksmas, kui aga on vaba õhtu,
siis tuleb leppida vaid peremehe ergomeetri-trenni
jälgimisega.
Loomulikult mõtleb Blokki hää peremees alati
ka selle peale, kuidas koera elu veidi mängulisemaks
ja toredamaks muuta. Näiteks teinekord patrulli ajal
viskab Viidas koera jaoks mõned esemed maha ning
uuesti samasse paika tagasi sattudes laseb ta Blokkil
need üles otsida. „Vahepeal teeme jälgi maha ja
käime otsimas, et meeli erksana hoida ja oskust
treenida,” jutustab Viidas ning lisab, et mängu
kasutab ta siiski pigem preemiana hästi tehtud
töö eest. „Parem kasutada mängu positiivselt ja
palgana. Mina viskan pulka siis, kui ta midagi teeb.
Mulle ka ei anta ju raha niisama kodus istumise
eest,” muheleb koerajuht ning lisab, et tegelikult pole Blokkil töö tegemise vastu absoluutselt
mitte midagi, pigem vastupidi – ta saab palju enam
tähelepanu ning temaga tegeletakse tõenäoliselt
kordades rohkem kui suurema osa teiste koertega.
„Päästekoera elu eesmärk on täidetud, kui
tema abil kas või üks inimene ära päästetakse,” on
Viidas kindel. Oma põhjatust kogemuste pagasist
on tal võtta lugu kolmeaastasest poisist, kes talvel
kodust kaduma läks ning kelle mees oma esimese

Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuse juht
JÜRI PAJUSOO:
„Koera ja inimese sõprus on tähtis ning eriline.
Sõprus on hingele hädavajalik. Koera sõprus on
tingimusteta, jäägitu ja püsiv kui sõpra hoida.
Sõprusel põhinev koostöö pakub mõlemale rahuldust ja on tulemuslik. Sellise meeskonna tunneb
juba kaugelt ära. Viidase ja tema teenistuskoera
Blokki koostööd on hea vaadata. Koerajuht võtab
omale teenistuskoera töökaaslaseks, kellega
ollakse koos 24/7/365 ja nii 10–12 aastat ühtejärge. Nii tööl kui kodus, nii heas kui halvas, ikka
koos. Kui saadakse omale paariliseks kahekuune
kutsikas, on tegu ju väikese koeralapsega, teda
tuleb hooldada ja koolitada, hoida ja armastada.
Mõne aja pärast on koer ja koerajuht nii-öelda
ühevanused – keskiga – mõlemal on rohkem
kogemusi, nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi. Ja siis hakkab koera jaoks aeg kulgema kiiremini: ta vananeb, saab vanemaks kui koerajuht
ja kaugel ei ole aeg jätta hüvasti. Selle aja jooksul
õpib koerajuht oma koera tundma ja seeläbi ka
mõtestama tema elujoont ning paljud elutarkused saavad selgemaks.”

teenistuskoera Mandiga veel viimasel hetkel üles
leidis. „Ma loodan, et täna on ta täiskasvanud
inimene, kes teeb oma eluga midagi head,” ütleb
koerajuht, kellele annavad sellised kogemused
jõudu edasi töötada nii kaua, kui jaksu on.
Paari aasta pärast, kui Blokki töö lõpetab, oleks
ka Viidasel võimalik pensionile jääda. „Aga kuna
mul on tervis korras, siis ma mõtlen küll, et võiks
veel edasi teha,” arvab ta. See tähendab, et juba
sügisel võib Blokki enda kõrvale saada ühe väikese
kaaslase, kellega lõputult mängida ja kellele kogu
oma koeratarkus pärandada. 
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TOIMUNUD SÜNDMUSED
Kinnitati Sisekaitseakadeemia aukohtu uus
koosseis

Möödunud aasta oktoobris kinnitati järgnevaks
kolmeks aastaks Sisekaitseakadeemia aukohtu
uus koosseis. Aukohtusse kuuluvad Mairit Kratovitš (sisejulgeoleku instituudi esindaja), Silvia
Luige (justiitskolledži esindaja), Kairi Pruul (päästekolledži esindaja), Liis Ader (administratsiooni
esindaja), Rene Murumaa (politsei- ja piirivalvekolledži esindaja), Oliver Keller (üliõpilaste esindaja)
ja Indrek Saar (finantskolledži esindaja). Aukohtu
esimeheks valiti Indrek Saar.
Aukohtu esimene koosolek toimus 19.
novembril. Arutati nii aukohtu rolli, töökorraldust
kui ka valiti aukohtu esimees. Koosolekul leiti, et
kuigi aukohus tegeleb esmajärjekorras aukohtusse
laekunud avalduste ja pöördumiste menetlemisega, võidakse kujundada seisukohti ka muudel
juhtudel, võttes eesmärgiks osutada tähelepanu
või pakkuda lahendusi olukordadele, mis on vastuolus akadeemia põhiväärtuste, akadeemilise
eetika printsiipide või ametnikueetikaga.
Sisekaitseakadeemia aukohus on kogu, mis arutab
Sisekaitseakadeemia siseseid akadeemia liikmeskonna põhiväärtuslikke või akadeemilise eetika

alaseid eksimusi ja lahendab isikutevahelisi selleteemalisi vaidlusi. Aukohtu poole võib pöörduda iga
akadeemia liige, esitades kirjaliku avalduse aukohtu
esimehele. Aukohus arutab üksnes akadeemilise
töötajaga, üliõpilasega või õpilasega seotud juhtumeid ning võttes need arutamiseks, kui juhtum
puudutab akadeemia põhiväärtusi või akadeemilise
eetika põhimõtteid.

Uus rektor valitud

Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raiki siseministriks saamise tõttu eelmise aasta novembris oli uue
rektori leidmiseks välja kuulutatud konkurss, mille
tulemusena määrati alates 18. veebruarist uueks
rektoriks senine arendusprorektor Marek Link. Uue
rektori ametisse vannutamine toimub 22. veebruaril, samal ajal akadeemia uue õppehoone avamisega Tallinnas.
Marek Link on varem juhtinud akadeemia
politseikolledži õppekeskust ning akadeemia innovaatiliste haridustehnoloogiate keskust. 2015.
aastal pälvis Link kõige innovaatilisema õppejõu
tiitli, 2013. aastal akadeemia hõbedase teeneteristi ning 2012. aastal valiti ta aasta kolleegiks.
Rektor on sündinud 16. mail 1980. aastal. Ta
on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise
eriala ja kaitsnud samas magistrikraadi, tema uurimisteema oli noorte vabaaja tegevuste ja huvihariduse strateegiline planeerimine.

Vägivalda käsitlev minikonverents

Indrek Saar parima finantskolledži õppejõu tiitlit
vastu võtmas

22. novembril toimus järjekorras kolmas vägivalda
käsitlev minikonverents, mis on kasvanud välja
Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostööst ühise vabaaine „Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine” väljatöötamisel ning
arendamisel.
Korraldajate eesmärk on muuhulgas tõsta esile
25. novembrit kui rahvusvahelise naiste- ja lastevastase vägivalla vastu võitlemise päeva. Ühiskonnas
on oluline vägivalla ja eriti nõrgemate (nagu naised
ja lapsed) vastu suunatud vägivalla märkamine ja
sellega tegelemine, ohvrite, aga ka vägivallatsejate,
abistamine et lõhkuda vägivalla ahel.
Vägivaldne käitumine ja ka ohvriks muutumine
saab sageli alguse lapsepõlvest ning kui sellesse
ei sekkuta, võib kasvada üles täiskasvanu, kes ei
oskagi teisiti hakkama saada. Seepärast on tähtis,
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Sisekonverents. Jutuhoos sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koort, siis veel rektori kt arendusprorektor
Marek Link ja rahandusosakonna juhataja Ain Sari

et teemat hoitaks pidevalt avalikkuse tähelepanu
all ja ka kahes kõrgkoolis antaks tulevastele spetsialistidele vastavaid teadmisi ja oskusi. Just politseinikud ja tervishoiutöötajad on enamasti need,
kes kutsutakse esimesena sündmuskohale, kelle
juurde pöördub võimalik ohver või kellelt küsitakse
nõu, kui on kahtlus, et peres, koolis või miks mitte
virtuaalruumis esineb vägivalda.
Konverentsil esines sisuka ettekandega Kaire
Tamm Justiitsministeeriumist. Ta andis ülevaate
vägivalla levikust Eesti noorte seas ja tutvustas
nii juba rakendunud kui ka eesootavaid seadusemuudatusi vägivalla ennetamiseks. Veebikonstaabel Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist
tõi hulga elulisi ja enda igapäevatööst pärit näiteid
vägivallast küberruumis. Gestaltpsühhoterapeut
Mirjam Püvi kirjeldas enda tööd lähisuhtevägivalla
ohvrite nõustamisel ja perevägivalla mõju lapsele.
Sotsiaalkindlustusameti lastemaja juht Anna FrankViron kõneles seksuaalvägivalla ohvriks langenud
laste toetamisest ja andis nõu, kuidas toimida, kui
kahtlustatakse laste väärkohtlemist.
Kuulajaid teemad puudutasid, sest küsimusi
igale ettekandjale oli palju ning tõenäoliselt
jätkuvad arutelud ka edaspidi. Kindlasti tulevad
vägivalla ja lähisuhtevägivalla teemad käsitlemisele
järgmise aasta novembris toimuval konverentsil.
Kui sel aastal oli korraldaja Sisekaitseakadeemia,
siis järgmisel aastal toimub üritus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.
Sisekaitseakadeemia toonane rektor Katri
Raik andis konverentsi avasõnade järel tänukirja

kolmele koostööpartnerile tervishoiu kõrgkoolist –
Silja Mets-Ojale, Marika Meritsale, Mare Tupitsale
– olulise panuse eest ühise vabaaine väljatöötamisel, arendamisel ja tutvustamisel.

Sisekaitseakadeemia sisekonverents „Kuidas
väärtused meid juhivad?”

5. detsembril toimus Kultuurikatlas akadeemia organisatsioonisisese koostöö sisekonverents.
Väärtused peegeldavad meie arusaama heast ja
halvast, õigest ja valest. See väljendub omakorda
meie sõnades ning tegudes, mida peame oluliseks, mille poole püüdleme. Kui suveakadeemias
pidasime dialoogi väärtustest läbi väärtuste mängu,
siis seekord astusime sammukese edasi ehk liikusime arutelude juurest tegudeni.
Akadeemia väärtused – ausus, austus, asjatundlikkus, avatus, areng – sõnastati 2008. aastal.
Sisekonverentsil arutasime seda, kuidas me täna
neist väärtustest aru saame ning kuidas nendest
oma igapäevatöös juhindume. Meie eesmärk
oli leida nendele viiele A-le uuem, meie inimesi
kõnetav ja nende endi pakutud sisu ehk see, kuidas
meie väärtused meid juhivad. Seejuures andis
väärtuste sõnastamise mäng kinnitust, kuivõrd
olulised meie väärtused meile on.
Tänaseks on juba moodustatud ka töörühm,
kuhu kuuluvad nii õppurite, õppejõudude kui ka
tugiteenuste töötajate esindajad. Töörühm jätkab
kõikide väljapakutud ideede koondamist ja filtreerimist ning esitab tulemused ka kõikidele akadeemiapere liikmetele, et neid veelkord hinnata.
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LINNA JA VALLA

KORRAKAITSEAMETNIKUD
RIIKLIKU JÄRELEVALVE MENETLUSE
LÄBIVIIJATENA – ÕIGUSTE SUURENDAMISE
VAJADUS JA VÕIMALUSED
Ülevaateartiklis võtab korrakaitse õppetooli lektor ÜLLE VANAISAK lühidalt
kokku uuringu tulemused, mis avaldati 2018. a sügisel ilmunud ajakirjas
Proceedings Estonian Academy of Security Sciences no 17: Versatile Security.*

P

robleem on selles, et valla ja linna korrakaitseametnikel (edaspidi VLKKA) on riikliku järelevalve pädevus 19 seaduse alusel, kuid võrreldes
teiste korrakaitseorganite ülesandeid samades
seadustes, pole VLKKA-le lubatud erimeetmete
loetelu oma töö tegemiseks piisav, samuti puudub
neil õigus kasutada meetme täitma sundimiseks
vahetut sundi. 2017. a veebruaris püüti probleemi
lahendada seaduste muutmisega. Seaduse eelnõu
ei läbinud kooskõlastusringi ega jõudnud Riigikogu
menetlusse, ühiskondlik vajadus seadusi täiendada
on aga endiselt olemas.
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti
korrakaitseüksuse korrakaitseametnike
kaasaegsed töövahendid.
Foto: Jan Garshnek

Eestis on 79 kohaliku omavalitsuse üksust,
mis jagunevad 15 linnaks ja 64 vallaks. Sise
ministeeriumi 2017. a andmetel töötab Eestis
u 125 korrakaitseametnikku – Tallinnas 80 (tuntud
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti e MUPO
ametnikena), Tartus 19, Pärnus 7, Narvas 4,
*Artikkel „City and rural municipality public order
officials as bodies conducting state supervision
proceedings – the needs and opportunities for
increasing their rights” on tervikuna kättesaadav
aadressil: https://digiriiul.sisekaitse.ee/
handle/123456789/2190

TEADUS

Narva-Jõesuus, Saaremaal ja Viimsis 3; Maardus
2; Türil, Toris, Nõos, Kohtla-Järvel ja Kohilas 1.
Lisaks töötab kohaliku omavalitsuse üksustes veel
23 erineva nimetusega ametnikku, kelle töö sisu
ametijuhendi või töökirjelduse järgi on riiklik järelevalve avaliku korra üle.

Valla- ja linna korrakaitseametnikele hetkel
seadusega antud tööriistade pakett – õigus
kohaldada erimeetmeid – ei pruugi võimaldada tõhusat järelevalvet.

Seadused, kus sätestatakse VLKKA riikliku järelevalve pädevus, on: alkoholi- (AS), jäätme- (JäätS),
kaubandustegevus- (KaubTS), keskkonnajärelevalve(KeJV), keskkonnaseadustiku üldosa- (KeÜS), korrakaitse- (KorS), lastekaitse- (LasteKS), liiklus- (LS),
looduskaitse- (LKS), muinsuskaitse- (MuKS), pakendi(PaKS), reklaami- (RekS), tarbijakaitse- (TKS), tubaka(TubS), turismi- (TurS), väärismetalltoodete- (VMTS),
ühistranspordi- (ÜTS), ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
seadus (ÜVVKS) ning ehitusseadustik (EhS).
Analüüsides 19 seadust, on VLKKA-l õigus
kohaldada peamiselt kolme kuni kümmet riikliku
järelevalve erimeedet. Isikuandmete töötlemisega seonduvate hulgast võivad VLKKA-d kohaldada eelkõige küsitlemist ja dokumentide nõudmist
(KorS § 30), kutse saatmist (KorS § 31) ning isikusamasuse tuvastamist (KorS § 32). On mõistetamatu, miks liiklusseaduse, muinsuskaitseseaduse ja reklaamiseaduse alusel pole VLKKA-l õigust
isikutele kutset edastada. Isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestikuga (KorS § 34), mis sisuliselt tähendab avalikku ruumi paigutatud kaamera
salvestuse abil korrarikkuja tuvastamist, on hetkel
lubatud korrakaitseseaduse alusel, kuid ka selle
meetme kohaldamise õigus peaks olema laiem.
Korrakaitseseaduses sätestatud avalikus kohas
käitumise üldnõuete üle järelevalve tegemise
pädevus on VLKKA-l täpselt sama, mis politseil,
kuid joobeseisundi kahtlusega isiku suhtes kohaldatavatest meetmetest ei ole neil ühegi erimeetme
kohaldamise õigust. Näiteks on sarnane pädevus
sekkuda avalikus kohas magamisse, millega takistatakse pargis või bussipeatuses oleva pingi kasutamist. Tavapäraselt on selliste juhtumite puhul
avaliku korra eest vastutavaks joobes isik, keda on
alus toimetada kainenema arestimajja või arestikambrisse. Praegu on selle erimeetme kohaldamise
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pädevus ainult politseil. Kainenema toimetamine eeldab joobele viitavate tunnuste kirjeldamist, isiku joobeseisundi kontrollimist ja tuvastamist, turvakontrolli ja läbivaatuse tegemist. Kehtiva
õiguse alusel on ka need õigused hetkel ainult
politseil. Alkoholiseaduse alusel on VLKKA-l politseist laiem järelevalve pädevus, politseinikel on
õigus sekkuda ainult alaealistega seotud korrarikkumistesse. Tekkinud on kummaline olukord, kus
VLKKA-le lubatud erimeetmed ei võimalda joobekahtlusega täisealiste isikutega tegelemist, kuigi
näiteks Tallinnas toimetatakse ühes kuus kainenema 300–500 inimest.
Seega, alkoholiseaduse ja korrakaitseseaduse
alusel riiklikku järelevalvet tehes peaks VLKKA-l
olema õigus isiku joobeseisundi kontrollimiseks
ja tuvastamiseks, alkoholijoobe kontrollimiseks
ja tuvastamiseks kohapeal, narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine tarvitamise või sellest põhjustatud joobeseisundi tuvastamiseks ning joobeseisundis isiku kainenema
toimetamiseks.
Muudest riikliku järelevalve erimeetmetest kohaldavad VLKKA-d kõige enam eriseaduste alusel vallasasja läbivaatust (KorS § 49),
valdusesse sisenemist (KorS § 50), valduse läbivaatust (KorS § 51) ja vallasasja hoiulevõtmist
(KorS § 52). Korrakaitse-, liiklus- ja tubakaseaduse alusel on volitus kohaldada viibimiskeeldu
(KorS § 44). Sõidukit (KorS § 45) võib peatada
jäätme-, keskkonnajärelevalve- ja ühistranspordi
seaduse alusel. Seaduseandja on soovinud, et
riikliku järelevalve erimeedet, valdusesse sisenemist on lubatud kohaldada 18 eriseaduse alusel,
selline õigus puudub vaid liiklusseaduses. Valdusesse sisenemine on riikliku järelevalve meede,
mille kohaselt sisenetakse valdaja nõusolekuta
tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sh hõlmab
see uste ja väravate avamist või muude takistuste
kõrvaldamist. Valdaja tahte vastaselt tema valdusesse sisenemisel riivatakse põhiseaduslikke õigusi
nagu kodupuutumatus ning perekonna- ja eraelu
puutumatus. Seetõttu peab selle erimeetme kohaldamist eriti kaalutlema ning see peab olema riivatavate õiguste suhtes proportsionaalne. Vahetut
sundi võib olla vaja kasutada asja (uks, lukk, aken,
värav, tõke) eemaldades või avades ning sundi võib
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Korrakaitseametniku 5. taseme kutsetunnistusega lõpetajad. 2019. aasta kevadel plaanib SKA alustada
korrakaitseametniku 6. taseme õppega.

kasutada valdaja vastu, kui isik sisenemist füüsiliselt takistab. Eelneva alusel võiks VLKKA-l olla
õigus kasutada valdusesse sisenemiseks vahetut
sundi alkoholi-, jäätme-, keskkonnajärelevalve-,
korrakaitse-, looduskaitseseaduse alusel sarnaselt
Keskkonnainspektsiooni-, Maksu- ja Tolliameti järelevalveametnike ning politseiametnikega.
Ohtlikud ja keelatud esemed tuleb võtta vallasasjana hoiule, kehtivas õiguses on see VLKKA-le
lubatud kokku üheksa seaduse alusel, näiteks korrakaitse- ja tubakaseaduse, kuid see õigus peaks kindlasti olema ka alkoholiseaduse alusel järelevalvet
tehes. Ohtlikud ja keelatud esemed on võimalik
muuhulgas avastada ka turvakontrolli või isiku läbivaatuse käigus – nende erimeetmete kohaldamise
õigust VLKKA-l hetkel ühegi seaduse alusel pole.
Kokkuvõtvalt on seadusi vaja täiendada
järgmiselt.
Lisada erimeetme (kutse saatmise) õigus
liiklus-, muinsuskaitse- ja reklaamiseadusesse,
selleks täiendada liiklusseaduse § 1961 lg 2, muinsuskaitseseaduse § 441 lg 2, reklaamiseaduse § 31,
lisades kohaldatavate erimeetmete loetellu KorS
§ 32.

Lisada alkoholi- ja tubakaseadusesse õigus
töödelda isikuandmeid jälgimisseadmestiku kasutamisega, selleks täiendada alkoholiseduse § 491,
tubakaseaduse § 33 lg 1, lisades kohaldatavate
erimeetmete loetellu KorS § 34.
Lisada õigus joobeseisundi kontrollimiseks ja
tuvastamiseks, alkoholijoobe kontrollimiseks ja
tuvastamiseks kohapeal, narkootilise või psühhotroopse aine või muu joovastava aine tarvitamise või
sellest põhjustatud joobeseisundi tuvastamiseks,
joobeseisundis isiku kainenema toimetamiseks,
turvakontrolliks ja isiku läbivaatuseks alkoholiseadusesse ja korrakaitseseadusesse, selleks täiendada
alkoholiseaduse § 491 ja korrakaitseseaduse § 572 p
1, lisades kohaldatavate erimeetmete loetellu §-d
37–42, 47 ja 48.
Lisada vallasasja hoiulevõtmise õigus alkoholiseadusesse, selleks täiendada alkoholiseaduse
§ 491, lisades kohaldatavate erimeetmete loetellu
KorS § 52.
Lisaks täpsustada korrakaitseseaduse neljanda
peatüki ja selle esimese jao sõnastusi, muutes
peatüki pealkirjaks „Avalikus kohas käitumine” ning
jao pealkirjaks „Avalikus kohas käitumise nõuded”.

Tulirelv (lask kehasse)(lask pea piirkonda)
Elektrišokirelv (haigusseisundi korral eluohtlik)
Külmrelv (löögid lihastesse, liigestesse, süda ja selgroog, pea)
Gaasirelv (eluohtlik haigusseisund)
Teenistuskoer (suukorviga, hammustamine, vaba ründamine)
Käerauad (käerauad liialt tihedalt)
Füüsiline jõud (käelukk, kinnipidamine, kaitselöögid, ründelöögid, lämmatamine)
Suhtlemine
Politseiniku kohalolek

SEKKUMINE

LIIKUMISE
PIIRAMINE

VALU

KEHAVIGASTUS

ELUOHTLIK
ISIKU SURM
KEHAVIGASTUS
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Vahend ja selle kasutamise intensiivsus
valitakse proportsionaalsuse kaalutlusel

TEADUS

Joonis 1. Vahetu sunni vahendi valik ja kasutamine (Laaring, jt., 2017, lk 284; koostanud Jaak Kiviste)

Selline sõnastus võimaldab üheselt mõista, et valla
ja linnavalitsusel on riikliku järelevalve pädevust
nii KorS §-s 55 sätestatud avalikus kohas käitumise
üldnõuete kui ka KorS §-s 56 sätestatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keelu üle. Samuti täpsustada KorS § 572 lg 1
sõnastust järgmiselt: „Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud avalikus kohas
käitumise üldnõuete ja §-s 56 sätestatud ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keelu üle riikliku järelevalve teostamiseks
kohaldada….”
Vaata ka tabelit, kus on märgitud erimeetmed, mille
kohaldamise õigust peaksid VLKKA-d evima, et täita
neile pandud järelevalve ülesandeid tõhusalt ja
lõpuni.

Korrakaitselise meetme jõustamiseks võib
tekkida vajadus kasutada vahetut sundi.
Selleks osutab valla või linnavalitsuse korrakaitseametnikule ametiabi korras tuge
politsei. Kas ja milliste vahetu sunni vahendite kasutamise õigust võiks omada valla ja
linna korrakaitseametnik?

Vahetu sunni vahendi kasutamisel tuleb hoiduda
inimese tervise kahjustamisest, valu põhjustamisest
ning isiku ja inimväärikuse alandamisest suuremal
määral kui see on konkreetsel juhul vältimatu.
Esmalt saab korrakaitseametnik sekkuda kohaloleku ja suhtlemisega (vt vahetu sunni vahendite

intensiivsusest joonist nr 1). Inimeste vabadusi see
intensiivselt ei mõjuta, kuid korrarikkujale mõjub
ennetavalt. Füüsilise jõu kasutamine riivab intensiivselt isikupuutumatust, selle kasutamine põhjustab
valu; kehavigastuse, ründelöökide või lämmatamisvõtete kasutamisel võib tekkida eluohtlik kehavigastus või surm. Käeraudade liialt tihedal kokku
surumisel ja gaasirelva kasutamisega põhjustatakse
enamasti valu, kuid harva kehavigastusi. Ka külmrelvaga (teleskoopnuiaga) põhjustatakse valu, kui
löögid tehakse lihastesse, hoiduma peab muidugi
löökidest elutähtsatesse organitesse. Valla või linna
korrakaitseametnikule peab jääma võimalus valida
sobiv vahetu sunni vahend, mis murraks isiku tahte
ja paneks teda korraldusi täitma. Agressiivse, korrakaitseametnikku ründava isiku puhul peab olema
võimalus kasutada ka intensiivsemat vahendit,
näiteks gaasi- või külmrelva. Praegu saab valla või
linna korrakaitseametnik rünnet tõrjuda vaid hädakaitse reeglitele tuginedes, mis pole riikliku järelevalve menetluse läbiviija suhtes õiglane.
Erimeetmete jõustamiseks vahetu sunni
kasutamise õiguse andmine VLKKA-le on vajalik
põhjusel, et praegu on korrakaitseametnikud
olukorras, kus neil puudub õigus neile riiklikult
pandud ülesande täitmine lõpuni viia. Vahetu
sunni kohaldamiseks kutsutakse ametiabi korras
politsei, kelle kiire sekkumine on töökohustuste
tõttu sageli võimatu või õigel ajal raskendatud.
Seega on asjakohane täiendada alkoholi-,
tubaka-, jäätme-, keskkonnajärelevalve-,

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
seadus (ÜVVKS)
X

X

X
X

X

X

X

X

?

X

?

X

X

X

Turismiseadus (TurS)

Väärismetalltoodete seadus
(VMTS)
Ühistranspordiseadus (ÜTS)

X
X

Tubakaseadus (TubS)

Reklaamiseadus (RekS)

Tarbijakaitseseadus (TKS)

X
X

Pakendiseadus (PaKS)

X

X
X

X

X

Liiklusseadus (LS)

Muinsuskaitseseadus (MuKS)

X

X
?

X

X

Looduskaitseseadus (LKS)

X

X

X

X

Kaubandustegevuse seadus
(KaubTS)
Keskkonnajärelevalve seadus
(KeJS)
Keskkonnaseadustiku üldosa
seadus (KeÜS)
Korrakaitseseadus (KorS)

Jäätmeseadus (JäätS)

X

X

X
X

Ehitusseadustik (EhS)

X

X

X

?

X

X

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

33

X

34

?

?

?

?

38

?

?

39

?

?

40

?

?

41

37

31

30

26

28

Joobeseisundi kahtlusega
seonduvad isiku suhtes
kohaldatavad erimeetmed

ÜldIsikuandmete töötlemimeetmed sega seonduvad
erimeetmed

Alkoholiseadus (AS)

Seadus

?

?

42

X

X

?

44

X

X

X

45

?

X

X

46

?

?

X

?

?

47

?

?

?

?

?

48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

X

X

X

53

Muud riikliku järelevalve erimeetmed (viibimiskeeld, sõiduki peatamine, isiku kinnipidamine,
turvakontroll, isiku läbivaatus, vallasasja läbivaatus,
valdusesse sisenemine, valduse läbivaatus, vallasasja
hoiulevõtmine, hoiulevõetud vallasasja müümine või
hävitamine)
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Tabel 1. VLKKA volituste laiendamine erimeetmete kohaldamiseks riiklikus järelevalves (autori koostatud)

TEADUS

Väljund

Käsitletavad teemad

Õppemeetodid, maht

Korrakaitseametnik kontrollib ja
tuvastab joobed ning toimetab
isiku kainenema.

Joobeseisund ja selle liigid
Isiku joobeseisundi kontrollimise
ja tuvastamise alus
Alkoholijoobe kontrollimine ja
tuvastamine
Narkootilise või psühhotroopse
aine või muu joovastava aine
tarvitamise või sellest põhjustatud
joobeseisundi tuvastamine
Joobeseisundis isiku kainenema
toimetamine
Dokumenteerimine

Kontakttunnid:
loeng-seminar – 2 ak/h
praktilised ülesanded – 6 ak/h

Korrakaitseametnik kasutab
riikliku järelevalve meetme
jõustamiseks eesmärgipäraselt ja
proportsionaalselt vahetut sundi.

Vahetu sunni kasutamise
õiguslikud alused, sh vigastatud
isikule abi andmine
Dokumenteerimine
Kukkumise tehnikad, seis, distants
ja liikumine
Kinnipidamise tehnikad:
erinevatest haaretest
vabanemine
käeraudade kasutamine ja
turvakontrolli teostamine
külm- ja gaasirelva kasutamine
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Iseseisev õpe:
riikliku järelevalve menetluse
protokollide koostamine –
4 ak/h

Kontakttunnid:
loeng-seminar – 4 ak/h
praktilised harjutused – 16 ak/h
demonstratsioon – 2 ak/h
Iseseisev õpe:
vahetu sunni kasutamise
dokumenteerimine ja
õiguspärase kasutamise
kirjandusega tutvumine –
10 ak/h

Tabel 2. Õppekavade täiendused korrakaitseametnike kompetentside muutmisel (autori koostatud)

korrakaitse- ja looduskaitseseadust, lisades vallaja linnavalitsusele vahetu sunni kasutamise õigus.
Vahetu sunni vahenditest on õigus kasutada füüsilist jõudu, erivahendina käeraudu ning teenistusrelvadena gaasipihustit ning teleskoopnuia.

Kuidas tagada, et VLKKA kasutab vahetut
sundi vaid äärmise abinõuna, eesmärgipäraselt ja proportsionaalselt?

Isikul, kes leiab, et korrakaitseametnik on rikkunud
tema õigusi või piiranud tema vabadusi, on võimalik
esitada korrakaitseametniku tegevuse peale vaie,
mille vaatab läbi valla- või linnavalitsus. Kui vaiet
ei rahuldata või inimene leiab, et tema õigusi on
ka vaidemenetluses rikutud, on tal võimalik oma
õiguste kaitseks pöörduda kohtusse. Lisaks on
võimalik võtta korrakaitseametnik teenistuskohustuste süülise rikkumise eest distsiplinaarvastutusele või võtta erivahendi või vägivalla ebaseadusliku
kasutamise eest vastutusele kriminaalkorras võimuliialduse paragrahvi alusel (KarS § 291).

Linna- või valla korrakaitseametnikele võiks
luua politseiametnikega sarnased teenistusse
võtmise üld- ja kutsesobivusnõuded ning teha
neile enne tööle võtmist tervisekontroll. Sellega
tagatakse, et valla- ja linnavalitsuse korrakaitseametnikul on inimestega töötamiseks sobivad
isikuomadused ja füüsilised võimed, ühtlasi maandatakse risk kahjustada ülemäära inimeste põhiseaduslikke õigusi. Need nõuded on asjakohane
lisada kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse (KOKS).
12. oktoobril 2018 intervjueeris artikli autor
kahte valdkonna eksperti, kinnitamaks seaduste
täiendamise vajadust. Mõlemal küsitletaval on
avaliku korra kaitsmisel rikkalikult kogemusi. Aivar
Toompere töötab Tallinna Munitsipaalpolitsei
Ameti direktorina alates 2017. aastast. Tema alluvuses töötab 109 ametnikku, neist 88-l on õigus
teha riiklikku järelevalvet ja menetleda väärtegusid. Kristian Jaani töötab Põhja prefektuuri
prefektina alates 2013. aastast, politseinikuna
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töötab ta alates 1995. aastast. Tema alluvuses
töötab 1380 inimest, patrullis töötab neist u 300
ametnikku.
Toompere ja Jaani ei näe riigi jõumonopoli
delegeerimises kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikule vastuolu. Küsimusele, kuidas tagada, et
suuremate õiguste saamisel ei hakka MUPO korrakaitseametnik inimeste põhiseaduslikke õigusi
rikkuma (näit valib liiga intensiivse meetme või
kasutab põhjendamatult vahetut sundi), vastab
Toompere järgmiselt: „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis on toimiv sisekontroll ning muud
nõuded tervisele, kehalisele ja eriettevalmistusele on sarnased politseis väljatöötatud nõuetele.
Lisaks reguleerivad ametnike tööd ameti töökorralduseeskirjad jm õigusaktid.” Võrdluseks viitab
Toompere 66tunnise väljaõppe ja põhihariduse nõudega turvamehe õigusele isikuid kinni
pidada, turvakontrolli ja läbivaatust teha, vajadusel
kasutada erivahendeid, relvi ja teenistuskoera. Ka
Jaani ei näe riigi jõumonopoli linnavalitsuse korrakaitseametnikule delegeerimises vastuolu. Võrdluseks toob ta vabatahtlikkuse alusel töötavad abipolitseinikud, kes võivad avalikus kohas käitumise
nõuete üle järelevalvet tehes erimeetmete jõustamiseks kasutada vahetut sundi. Kindlasti on vahetu
sunni kasutamise õiguse saamisel oluline täiendada olemasolevaid õppekavasid vastava õppega.

Sisekaitseakadeemia on pädev andma korrakaitseametniku viienda ja kuuenda taseme
kutset. Kas kehtivad kutsestandardid ja
õppekavad vajavad valla ja linna korrakaitseametnike õiguste laiendamisel täiendamist?
Olemasolevad korrakaitseametnike kutsestandardid kehtivad 2023. aastani ja on küllaltki üldsõnalised. Sisekaitseakadeemias on kinnitatud korrakaitseametniku 5. taseme ja 6. taseme õppe õppekavad. Mõlemal tasemel käsitletakse teoreetiliselt ametiabi andmise ja vahetu sunni kasutamise aluseid kui korrakaitseametniku kohaldatud
riikliku järelevalve meetmete jõustamise võimalusi.
Eraldi ei õpetata joobe kontrollimist, tuvastamist
ja isiku kainenema toimetamist. Kui korrakaitseametniku tööülesanded muutuvad, siis peab täiendama kutsestandardite kompetentsusnõudeid ja
õppekavade õpiväljundeid. Vahetu sunni kasutamisega seonduvalt peaks täiendama kutsestandardeid

järgmises sõnastuses: kasutab riikliku järelevalve
meetme jõustamiseks eesmärgipäraselt ja proportsionaalselt vahetut sundi. Soovitav on kompetentsid
sõnastada täpsemalt, see omakorda on aluseks
õppekavades õpiväljundite konkretiseerimisel ja
võimaldaks teoreetilisele teemakäsitlusele ka praktilisemat õpet kavandada.
Korrakaitseametnike õppekavade täiendamise
vajadus on ülevaatlikult kajastatud tabelis 2. 
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SELGUNUD ON AKADEEMIA 2018. AASTA

PAREMAD SPORTLASED
„Kuidas otsustada? Alad on ju nii erinevad,” muretses mõni valimiskomisjoni
liikmetest, kui pidi sportlasi pingeritta panema. Siiski on igal aastal suudetud
otsused langetada ja hakkama saadi ka sel korral. Spordijuht EPP JALAKAS
kirjutab lähemalt.

M

uidugi vajavad spordialad erinevaid
võimeid ja oskusi, ühise nimetajana
võiks kõrgel tasemel võistlejate puhul välja tuua
sarnaste isiksuseomadustena töökust ja järjepidevust ning valmidust ja julgust pingutada.

Andra Aho ülekaalukas võit
naiste arvestuses

Lisaks õppimisele ja sportimisele jõuab Andra ka
messidele akadeemiat tutvustama

Naiste puhul arvasid paljud juba enne hääletust, et
tulemus on teada, ning ennustus pidas paika. Kui
kõrgkoolis on õppimas naissportlane, kes on juba
tunnistatud 2018. aasta parimaks üliõpilassportlaseks, nii nagu meie justiitskolledži 2. kursuse kadeti
Andra Aho puhul juhtus, on teistel raske selle tulemusega konkureerida. Umbkaudu 80% valimiskomisjoni liikmetest paigutaski Andra enda valikutes esikohale. Lisaks üliõpilaste MM kullale oli
tal eelmise aasta sügisel saavutatud ka võit King of
Kingsi profiturniiril.
Mitmel teisel naisnominendil oli häid võistlustulemusi palju, aga nii kõrgeid rahvusvaheliste võistluste saavutusi ei olnud. Samas tunnistasid valijad,
et just naiste puhul oli neil raske õiglasena tunduvaid otsuseid langetada, sest oli keeruline alade
tipptulemuste vahel valida.
Näiteks tegi eelmisel aastal tulemuste ja auhinnakohtade poolest suure arenguhüppe Andra
kursusekaaslane Helena Veelmaa, kelle alaliit
valis ka parimaks naisjuunioriks jõutõstmises.
SELLi mängude kullale lisaks oli tema kõrgemate
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Helena Veelmaa lamades surumise võistluskatsel.
Foto: Henry Küla

Akadeemia sõudenaiskond pärast Alfa 2019
sisesõudmise võitu. Vasakult Liisu Mitt, Kärolyn
Mäesaar, spordijuht Epp Jalakas, Aleksandra
Kulitskaja, Maria Pärli

rahvusvaheliste võistluste – EMi tulemuseks seekord
11. koht. Lisaks mitu Eesti meistritiitlit jõutõstmise
aladel, jõustruktuuride ja vanglateenistuse võistluste auhinnakohad.
Kuue parema naise sekka mahtusid sõudjatest Liisu Mitt ja Kärolyn Mäesaar (mõlemad PPK).
Liisu oli aasta varem akadeemias õppima asununa
jõudnud tavasõudevõistlustele lisaks võita rohkem
medaleid akadeemia, politsei ja üliõpilasvõistlustelt, lisaks sisesõudmisele muuhulgas ka ujumises ja
ergomeetrite neljavõistluses. Kärolyn tuli ja püstitas
aga võimsa uue rekordi naiste lühemal sisesõudmise distantsil (500 m 1.35,4) ning tema eelmisesse
võistlusaastasse mahtus osalemine U23 sõudmise
MMil ja samuti mitu Eesti meistrivõistluste medalit.
Nagu juttu on olnud, plaanivad meie sõudenaised
edaspidi ka koos treenida, et edukalt esineda sügisel
üliõpilaste EMil Rootsis.
Rahvusvaheliste võistluste loetelus olid nii
üliõpilaste MM kui ka Balti karikavõistlused
Marjana-Kristiina Meronenil, kes õpib finantskolledžis. Tema hooaja parim tulemus oli Eesti meistrivõistlustel saavutatud erakordne Eesti juunioride rekord 617,6 silma õhupüssi 60 lasku lamades
harjutuses.
Teine finantskolledži õppur naiste esikuuikus
oli sprinter Ene Liis Lisovik, kes suvel uuendas
enda isiklikke rekordeid nii 60 m, 100 m kui 200
m jooksudes, sai mitu Eesti MV medalit ning
muuhulgas võitis ka sprindidistantsi jõustruktuuride spordimängudel.

Parim meessportlane on Semjon Karhanin

Marjana-Kristiina Meronen seab taas sihiku paika.
Foto: Sigrit Juhkam

Meeste kuue nominendi hulka sattus sel korral kaks
võrkpallurit, kaks kergejõustiklast, poksija ja laske
sportlane. Kõige rohkem toetushääli kogus ja 2018.
aasta parima meessportlase tiitli sai PPK lõpukursuslane poksija Semjon Karhanin. Semjon on korduvalt tulnud täiskasvanute arvestuses Eesti meistriks ning kaitses tiitlit ka eelmisel aastal. Ta on võistelnud Eesti koondises rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, samuti saanud auhinnakohti mitmelt rahvusvaheliselt poksiturniirilt.
Kergejõustiklane Mihkel Holzmann, kes võitis
kõik akadeemia sisekergejõustiku alad peale kuulitõuke ning tuli esikohale ka korvpallis, võis eelmisel
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hooajal Eesti MV tulemustest rõõmustada U20
klassi kolme medalivõidu üle ning lõi kaasa ka oma
vanuseklassi Balti MV 10-võistluses.
Jahilaskmises sai ühe Eesti meistritiitli ja karikavõidu Carl-Ulrich Uuemõis.
Karl Liiva ja Karl Lumi said ühepalju võrkpalliauhindu akadeemia, politsei, EASLi ning EKKSLi võistlustelt, Liiva täiendas medalirivi akadeemia sulgpalli
MV medalitega.
Kõik eelpool mainitud mehed õpivad PPKs.
Ainsa muu kolledži võistlejana tõusis seekord
esikuuikusse Artjom Nikitin finantskolledžist SELLi
mängude kettaheite pronksi ning jõustruktuuride
spordimängude enda vanusegrupi kettaheite võidu
ja kuulitõuke teise kohaga.
Ilmselt jäi mõni põhialana pallimänge harrastav
meessportlane seekord ka kandidaatide hulka nimetamata, samuti loodame järgmiseks korraks rohkem
kandidaate jõualadelt.
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Ees ootab palju sportlikke
väljakutseid
Üliõpilasspordis alustati sellel õppeaastal taas punktiarvestust kõrgkoolide vahel ja esimese semestri
lõppedes hoidis Sisekaitseakadeemia Tartu Ülikooli
ja Tallinna Tehnikaülikooli järel kolmandat kohta.
Selle säilitamine on keeruline, aga kaasa aitaks meie
paremate sportlaste aktiivne osalemine kõigil üliõpilasvõistlustel. Üheskoos oleme tugevamad!
Sportlikke katsumusi, kus oma võimed proovile
panna, tuleb eesoleval aastal taas palju, olgu siis
terviseradadel või spordisaalide treeningutes liikumisvaeguse vastu võideldes, aga ka akadeemia
spordiüritustel kaasa lüües, rahvajooksudel ning
paljudel teistel Eesti ja rahvusvahelistel jõuproovidel end ületades. Loodetavasti aitavad sportimismotivatsiooni tõsta ka uue hoonega paranevad
sportimistingimused. 

Akadeemia kergejõustikukuningas Mihkel Holzmann

Taas on matši võitnud Semjon Karhanin.
Foto: Valentina Šestero

Akadeemia võrkpallimeeskond Eesti kutsekoolide
karikavõitjana. Esireas vasakult Karl Lumi, Stanislav
Gruzdev, Karl Liiva, Martin Männik, seisavad Andreas
Põldaru, Mark Pilin, Kardo Liitmäe, Hendrik Ebber

24

VERBIS AUT RE 1/2019

PIUSA KORDONI PÄRL –

PIIRIVALVUR
KRISTINE

Kristine Haukamägi (25) on
särasilmne noor neiu, kes unistas
põnevast liikuvast tööst looduse
rüpes. „Kui mul on eesmärk, siis
kasvõi hambad ristis, võtan ette ja
teen ära,” räägib ta sellest, kuidas
temast sai looduse rüpes põnevat ja
liikuvat tööd tegev piirivalvur Piusa
kordonis.
Tekst ja fotod:
Kerly Virk, PPA pressiesindaja

ELUKUTSE

E

esti kagunurgas Võmmorski külas viib kitsas
metsatee ühe massiivse roostekarva hoonete
kompleksini. Tere tulemast, jõudsite Eesti maismaapiiri valve ühe olulisema tugipunkti, Piusa
kordoni õuele!
Esmapilgul näib, nagu oleks puude vahele
peitunud uhke hoone hüljatud: silmapiiril ei paista
ühtki inimhinge ning kõrvus viliseb vaid jäine tuul.
Õigepea saab selgeks, et siin piiriäärsel alal ja
iseäranis kordonihoone lähistel on aga iga ootamatut külalist saatmas piirivalvurite terav pilk.
Juba astubki kordonist välja piirivalve korrapidaja,
selgitamaks, kes ja miks kõrge keevisaia vahelt
sisse piilub. Selgub ka piiriäärse vaikelu proosaline
põhjus: piirivalvurid on tööl. Osa neist Võrumaad
Venemaast lahutaval piiriribal jälgi küttimas ning
teine osa kordonihoones nõu pidamas.
Viimaste hulgast leiab ka särasilmse piirivalvuri
Kristine Haukamägi, kel jookseb nüüd juba kolmas
teenistusaasta rohemundrite seas. „Mulle tõsiselt
meeldib see töö ja meeskond. Kerge huumor on
meil omavahelise suhtluse lahutamatu osa ning
seeläbi on töine atmosfäär üdini mõnus. Töö
iseloom sobib mulle kui valatult, aga lisaväärtuseks
on äge meeskond, kes mindki tegutsema motiveerib,” kiidab Kristine oma ametivendi.
Kristine on mitmes mõttes selle kordoni silmapaistvaim pärl, sest mehises meeskonnas on ta üks
väheseid õrnema soo esindajaid, ühtlasi on ta ka
meeskonnas kõige noorem. Etteruttavaid järeldusi
ei tasuks siinkohal teha, kuivõrd tragi naine paistab
selle kõrval silma ka oma tugeva isiksuse, iseseisvuse ja raudse sihikindlusega.

Piirivalvuriks palaviku kiuste
Lapsena kodutütarde elu mekkida saanud Kristine
teadis juba siis, et kaart näpus, kott varustusega
seljas, kümnete kilomeetrite läbimine keerulisel
maastikul nii ööl kui päeval on see, mis tal vere
eriliselt keema paneb. „Käisin mitmes laagris ning
hiljem ka Erna retkel. Varitsesime vastaseid, oli ka
vastutegevust ning adrenaliin oli kogu aja mõnusalt
laes. Näis, et selline eluviis ongi mul loomuses,
sest pereringis ei ole mulle keegi taolisi ekstreemsusi eeskujuks seadnud. Mind lummas aga sügavalt
looduses värskes õhus liikumine, pikad kõnniretked
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ja põnevus, mida piirivalvuritöö pakub. See ei olnud
üllatuseks, et maastik piiriäärsel alal ei ole sirgjooneline jalutustee, vaid hakkama tuleb saada keerulisel maastikul, leitsakus parme tõrjudes, põlvini
rabas või ka krõbedates külmakraadides patrullides. Enamik mõtleks, kui õudsena see kõik kõlab,
aga mulle on see loomupärane väljakutse. Ma vist
olengi selline teistsugune, lihtne looduslaps,” räägib
Kristine naerdes.
Elu ei ole Kristinele midagi niisama lihtsalt
sülle veeretanud. Ka oma unistuste ametini
jõudmine piirivalves oli talle paras kadalipp.
Praegu meenutab ta seda ennekõike rahulolutundega, vaadates uhkelt, kuhu ta oma sihikindlusega välja on jõudnud. „Tahtsin nii hirmsasti Sisekaitseakadeemiasse sisse saada, aga just tol päeval
olin tõsiselt tõbine. Palavik küündis 39 kraadini ja
enesetunne oli äärmiselt vilets. Kehalistes katsetes
pingutasin kätekõverdusi teha, aga tõbi sai minust
võitu ning just see kõige viimane kätekõverdus jäi
normist puudu. Öeldi, et puhka veidi ja saad ühe
võimaluse veel. Pingutasin nii, et silme eest must,
ja saingi tehtud. Edasi tuli järgmine füüsiline katse
– jooksmine. Ma ei heitunud. Mõtlesin, et kui kätekõverdused sain tehtud, saan joostud ka,” vaatab
Kristine läbielatule naerdes tagasi. Hiljem selgus,
et halva enesetunde põhjuseks oli angiin. Arstilt
diagnoosi saades ei tundnud murdmatu naine aga
muud kui uhkust oma suure vastupanuvõime üle.
„Ma lihtsalt olen selline, et kui midagi pähe
võtan, võitlen lõpuni ja teen ära,” räägib ta.
Võimalik, et sellise meelekindluse põhjuseks on
gramm või liitergi setu verd, mis tema soontes
voolab. Nimelt on Kristine pärit Võrumaalt ning
töökohast Piusa kordonis lahutab tema kodu keskmiselt vaid paarkümmend kilomeetrit.

Praktika lisas vürtsi
Poolteist aastat väldanud piirivalve kutseõppes
tuli selgeks saada rida erialaseid oskusi menetlemisest, dokumendikontrollist, jälgede otsimisest ning enesekaitsest, taktika- ja lasketreeninguteni välja. Osa koolitunde toimus Murastes, osa
Paikusel. Koolist jäid Kristinele eriliselt meelde
need õppejõud, kel oli kadestamisväärne oskus
kõike keerulist, nagu näiteks karistusõigus, puust
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Kristine grupijuht Mati Mikson annab patrullimineku
eel ülevaate piiriolukorrast ja jagab patrullidele
tööpiirkonnad

ja punaselt selgeks teha. Teooriale omakorda lisas
vürtsi praktika. Kõigepealt viidi noored piirikaitsjad
tutvumispraktikale. Eesmärk üks – lasta vahetult
otsustada, kas see töö ikka päriselt sobib ja meeldib.
Kristine kursus leidis üksmeelselt, et kokkupuude
tegevvalvuritega üksnes kasvatas soovi asjaga edasi
minna. Hiljem võeti ette juba pikemad praktikaperioodid nii piiripunktis kui ka kordonis, kummaski
poolteist kuud.
Õpingute finaalina tuli sooritada piiripunkti
eksam sõiduki ja dokumentide kontrollimisel ning
eksam maismaapiiril, tabamaks ebaseaduslikud
piiriületajad. Seekord läks kõik palju ladusamalt kui
sisseastumiskatsetel ning angiin või muud tervisehädad Kristinet ei kummitanud. Vastupidi, pärast
piirivahejuhtumi lahendamist ütles üks komisjoniliikmetest, et kui tal oleks käepärast Ameerika
talendisaates kasutatav kuldne nupp, vajutaks ta
seda kõhklusteta, et tunnustada Kristine ja tema
paarilise suurepärast sooritust eksamil. Kristine
unistus täitus – temast saigi piirivalvur.

Esimene patrull öises metsas
„Mäletan oma esimest patrulli väga eredalt – olin
varasügisel öises vahetuses. Vilumust veel ei olnud
ja silm ei tahtnud pimedaga harjuda. Kottpimedas
metsas jalgsipatrull ei tundunud ka päris see, mille
peale otsejoones hurraa öelda. Igas ilmakaares
tundus midagi kahtlast toimuvat. Küll nägin tulukesi
ja kuulsin sahinat. Tahtsin jooksult kõiki neid kahtlasi

tähelepanekuid kontrollima tormata. Ajapikku silm
harjus ja olulist ebaolulisest oskasid eristada ka
kuulates. Vanemad olijad selgitasid rahumeeli, et iga
laudatule peale ei ole vaja häiret anda, ning näitasid
neid märke, mis valvsaks peaks tegema,” räägib
Kristine.
Tööpostil olek piirivalvuritöös tähendab, et
kui viis 12-tunnist vahetust oled piiri valvanud,
saad teise viispäevaku sinna otsa puhkeajaks.
„Suurema osa tööajast olemegi väljas ja piirialadel.
Hommikul jagame kiirelt infot, paneme varustuse
valmis ja läheme patrulli. Vahepeal käime lõunal
ja vahetame vajadusel riideid või komplekteerime
varustust ning siis jälle ringiga piiripatrulli tagasi,”
kirjeldab Kristine oma tavalist tööpäeva.

Helikopteri, suuskade ja saaniga
Lumine talv, mis heidutab kurjategijaid piirialale
oma jalatsijälgi jätmast, on piirivalvuritele võrdlemisi rahulik aeg. Ometi ei tõmba Kristine töövaiksema aja ja rutiini vahele võrdusmärki. „Vaheldust
piiripatrullides pakub töö iseloom ja võimalused.
Kui suvel patrullime jalgrataste, ATVde ja UTVdega,
siis talvel ajame välja saanid ja käime ka suusapatrullis. Autopatrull on igapäevane olenemata hooajast
ning boonusena saab aegamööda käia ka kopteripatrullis, et linnulennult piirialasid kontrollida. Otsime
kui jäljekütid kõike, mis välispiiri vaates kahtlane või
kummaline tundub. Olgu selleks kentsakas kohas
seisvad ja liikuvad sõidukid või inimeste liikumised
piiriäärsel alal. Kogu infot kontrollime põhjalikult ning
veendume, et ei oleks viiteid ebaseaduslikele piiriületustele, salakaubaveole, piiriülesele inimkaubandusele või muule kuritegelikule,” kirjeldab Kristine.
Suitsuvedajate jälgedele ei ole Kristine ise seni
veel sattunud, aga sellest rääkides läheb tal kohe
silm põlema: „Väga tahaks küll!”
„Ma ei saa midagi parata, aga mind ahvatleb
mõte, et saan ajakriitilisel väljakutsel oma oskused
proovile panna ning hinnata, kuidas ma hakkama
saan,” räägib ta. Positiivseid emotsioone nopib ta
aga ka koostööst kolleegidega, sest piiri valvamine
ei ole tema sõnul soolo. See on meeskonnatöö.
„Mõni aeg tagasi peeti meie piirilõigus kinni suitsuvedajad. See on aga üks osa tööst, sest muuhulgas
tuleb leida koht, kus nad piiri ületasid, ning koguda

ELUKUTSE

piirialalt tõendeid nende ebaseadusliku tegevuse
kohta,” selgitab piirivalvur, kes on kinnipeetud või
ka kahtlaste sõidukite ja inimeste liikumisteekonna
selgitamisel saanud ühes teistega juba kordi abiks
olla. „Parima tunde sellest meeskonnatööst saabki,
kui oleme pahalase kätte saanud ning iga meeskonnaliige tunneb tehtud tööst rõõmu ja rahulolu.”

Kambakesi puhketoas
Selleks, et piirivalvurid saaks pika tööpäeva järel
end kordonis võimalikult hästi tunda, on kohapeal
üksjagu mugavusi. „Oma tuba ja mõnus magamisase, soe saun, jõusaal, kokk vaaritab söögi või
võtad ise meelepärase kaasa, puhkeruum ja muud
võimalused,” kirjeldab Kristine töökohale loodud
elamistingimusi. Kõik see ei soodusta üksnes mugavamat äraolemist, et järgmise päeva 12-tunniseks
patrulliks reipaks saada, vaid samamoodi ka sotsialiseerumist ja ühist ajaveetmist.
„Alles hiljuti kutsus üks kolleegidest vahetusest
vabad piirivalvurid kokku, et puhketoas kambakesti Tõnis Niinemetsa šõud vaadata. Ja vaatasimegi. Mõni päev hiljem kogunesid jällegi teleka
ette kõik Tänaku fännid, et talle kaasa elada. Ei
ole nii, et pärast tööpäeva oleme surmväsinud ja
kukume jalalt voodisse. Jõuame vabal ajal paljugi
ette võtta, näiteks ka ratastega sõitma või metsajooksule minna,” räägib Kristine.

Kohaliku kogukonna abistaja
Kristine perekond on tütre valiku üle uhke, nentides,
et amet ei vaja ainult füüsilist, vaid ka vaimset
vastupidavust, ning seda noores piirivalvuris jagub.
Kristine on vahetult kursis, mida see õigupoolest
tähendab. „Suhtlus kogukonnaga on olnud läbi
aegade piirivalvetöös üks olulisemaid tööliine, sest
kohalikud on piirivalvuritele täiendavateks silmadeks ja kõrvadeks. Teinekord tuleb kohalikega
suhelda ka kriitilistes küsimustes. Näiteks tuleb aegajalt ette perevägivallajuhtumeid, kuhu kiireim on
abi saata just kordonist ja piirivalvuri näol.”
„Muidugi läheme kohe appi, olgugi et väljakutse pole vahetult piiri valvamisega seotud. Need
on siiski meie inimesed, samamoodi abivajajad.
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Kui piirivalvur on lähim abi, ei ole mõistlik politseipatrulli kutsumiseks minuteid raisata,” on Kristine
veendunud. Vaimselt raskem pool on aga see, kui
lähed justkui appi, ent purjutanud rusikakangelased sinu saabumisest kuigi vaimustunud ei ole.
Keegi võib öelda halvasti ja mõnele sinu saabumine ei meeldi. Sellistesse konfliktidesse sekkumine ja nende lahendamine on raske, aga see on
omamoodi väljakutse. Paned proovile oma suhtlemisoskuse, et tekkinud tüli rahumeelse lahenduse
leiaks,” sõnab Kristine.

Tulevik koerajuhina
Kuigi Kristine on oma elukutsevalikuga väga rahul,
sirguvad temas tasapisi aina uued ambitsioonid.
„Ühelt poolt elan päev korraga, aga teisalt jõuan
vahel ka veidi unistada. Koolitee ei ole minu jaoks
kindlasti möödanik ning tulevikus soovin kaugõppes
ka kõrghariduse omandada. Kuna olen suur koerasõber, tahaksin proovida piirivalvetöös ka koerajuhi ametit. Praegu tunnen, et selleks on veel liiga
vara, ent sihte tuleb seada ja oma unistusi püüda.
Ja pole kahtlustki, et kui mul on eesmärk, siis varem
või hiljem, kasvõi hambad ristis, võtangi ette ja teen
selle ära,” ütleb Kristine. 
Kristine unistab,
et tulevikus saaks
temast piirivalve
koerajuht. Fotol on
ta kolleegi teenistuskoer Poisuga, kelle
nimel mitu edukat
jäljeajamist ja
piirikurjategijate
tabamist
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Päästja eriala lõpetajad

TOIMUNUD SÜNDMUSED
Päästja eriala lõpuaktus

7. detsembril 2018 lõpetasid päästja kutseõppe
eriala Sisekaitseakadeemia päästekolledži VäikeMaarja õppekeskuses 20 päästjat.
Päästekolledži direktor Ain Karafin nentis, et
täna lõpetas päästekolledži üks äärmiselt õpihimuline ning ühtehoidev õpperühm. „Nende head füüsilist vormi ja hiilgavat meeskonnatööd iseloomustab
suurepäraselt küllaltki keeruka ning katsumusterohke Sisekaitseakadeemia aastapäevaretke võitmine
käesoleva aasta kevadel. Lisaks oli õpperühma koosseisus üks naisterahvas, kes sai Eestis seni pigem
meeste erialaks peetava ameti oskuste omandamisega hakkama esmaklassiliselt,” hindas päästekolledži
direktor kõigi lõpetajate panust kõrgelt.
Päästja eriala 48. lennu lõpetajaid tervitasid ja
õnnitlesid koos teistega nii Sisekaitseakadeemia
rektori kohusetäitja Marek Link ja päästekolledži
direktor Ain Karafin kui ka Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Finantskolledži aastakonverents

14. detsembril 2018 toimus Riigikogu konverentsisaalis Sisekaitseakadeemia finantskolledži traditsiooniline aastakonverents.
Sedakorda oli konverents pühendatud
Eesti tolli 100. aastapäevale. Selle teema oli

Finantskolledži aastakonverents

maksunduse ja tolli integratsioon sisejulgeolekus
ning iga esineja käsitles seda oma vaatevinklist. Seaduselooja kõneles ootustest maksu- ja
tollialasele haridusele, sotsiaalõiguste professor
rääkis ametniku eetikast sisejulgeolekus ning
Alkoholitootjate Liidu tegevjuht arutles pahede
emotsionaalse maksustamise teemal.
Finantskolledži direktor Kerly Randlane
tõdes, et kolledži aastakonverents on oluline
nii maksunduse ja tolli eriala populariseerimise
kui ka teadlikkuse tõstmise mõttes. „Kindlasti
on oluline kaasata diskussiooni ka huvigruppe,
näiteks tudengeid, tööandjate esindajaid ja praktikuid. Konverentsi teemad on ühtmoodi köitvad,
alustades tolli valdkonnaga seotud väljakutsetest, ettevõtja vastutuse laiendamisest äriühingu
tasumata maksukohustuse ees ning lõpetades
pahede emotsionaalse maksustamisega,” lisas
Randlane.
Finantskolledži aastakonverents on oluline
traditsioon, tänu millele on kolledžil iga aasta
lõpus kindel aeg sisekaemuseks, et peegeldada olnut, mõtiskleda tänavuste arengukohtade üle ning sõnastada ehk ka võimalik tulevikuvisioon. Selliste oluliste küsimuste üle olid
kutsutud arutlema partnerasutuste kolleegid,
näiteks Maksu- ja Tolliametist, Riigikogu rahanduskomisjonist, Rahandusministeeriumist ja
Tartu Ülikoolist.
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Korrakaitseametnike lõpuaktus

18. jaanuaril 2019 lõpetas Sisekaitseakadeemias
teine lend linna- ja vallavalitsuse 5. taseme korrakaitseametnikke. Kutsetunnistused anti 11 korrakaitseametnikule üle Eesti.
Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž kvalifitseerus korrakaitseametnike 5. ja
6. taseme kutseandjaks juba aastal 2015. Enne
kutseeksameid pakub Sisekaitseakadeemia vallaja linnavalitsuse korrakaitseametnikele koolitusi. Õpetatavad teemad on õigusalased teadmised, riikliku järelevalve menetluse läbiviimine,
väärteomenetluse läbiviimine, süütegude ennetamine ja patrullimine ning kohtuvälise menetleja esindamine kohtus. Õppekavade väljundid on
sarnased, sõnastatud selle erisusega, et korrakaitseametniku 6. tasemel õppija peab olema kõrgharidusega, tal on juhtimisülesanded ja kohtuvälise menetleja kohtus esindamise pädevus.
Mõlemal juhul lõpeb õpe lõpueksamiga, mis
võrdsustub kutseeksamiga. Väljundite saavutatust
hinnatakse testi, kaasuse lahendamise ja dokumendi koostamisega. 5. taseme kaasuse lahend
seisneb korrakaitseametniku sekkumise õiguslikus analüüsis ja erimeetme dokumenteerimises.
6. tasemel lahendatakse lisaks testile kohtuvälise menetleja toimingu või määruse peale
esitatud kaebus ja koostatakse vastav dokument.
Õpet viivad läbi Sisekaitseakadeemia õppejõud
Rauni Rohuniit, Triin Roosve, Ülle Vanaisak, Priit
Heinsoo, Rene Murumaa ja Kristjan Haljasoks.
5. taseme korrakaitseametnike õpet ja
kutseeksamit korraldati juba teist korda, 2017.
aastal lõpetas 13 korrakaitseametnikku. Sisekaitseakadeemia jätkab 5. taseme korrakaitseametnike õppega sügisel, kuid juba selle aasta kevadel
pakume välja korrakaitseametnike 6. taseme
koolituse ja kutseeksami sooritamise võimaluse.

Traditsiooniline siseministri vastuvõtt

30. septembril võttis siseminister Katri Raik ministeeriumi sinises saalis vastu meie akadeemia
tublimaid tudengeid ja õppejõude. Tervituskõnes ütles ta, et sisejulgeolek vajab võimekaid,
hea hariduse saanud ja oma eriala hästi tundvaid
inimesi. Tudengite nimel võttis sõna finantskolledži üliõpilane Oliver Keller.

Korrakaitseametnike lõpuaktust ilmestas kommunikatsioonijuht Priit Põikliku südamlik laulmine

Siseminister Katri Raik avaldamas tunnustust Bergo
Rubergile päästja erialalt

TULEKUL
11. veebruarist kuni 27. juunini dokumentide
vastuvõtt SAISis.
22. veebruaril Eesti Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine ja uue õppehoone avamine
Tallinna õppekeskuses
28. veebruaril ja 30. aprillil avatud uste päev
12. aprillil ühiskülastus Rakvere teatrisse
vaatama lavastust „Paunvere poiste igavene
kevad”
15. aprillil Sisekaitseakadeemia 27. aastapäeva
tähistamine
16.–17. mail Sisekaitseakadeemia III
aastapäevaretk
19. juunil õppeaasta lõpuüritus ja lõpetava
lennu tamme istutamine
20. juunil kõrgharidus- ja magistriõppe
lõpuaktus Alexela Kontserdimajas
25.–27. juunil sisseastumiseks paberdokumentide esitamise võimalus Sisekaitseakadeemias
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MEIE VALDKOND,
MEIE TEADUS
Sisejulgeoleku instituudi juhataja ERKKI KOORT leiab, et Sisekaitseakadeemia saaks
ja peaks rohkem kaasa rääkima avalikkuses peetavatel julgeoleku ja turvalisuse
valdkonda puudutavatel teemadel. Potentsiaali selleks on, kuid peab ka ise
pingutama. Ühe võimaluse selleks pakuvad uurimisgrupid.

I

ga kõrgkooli lahutamatu osa on teadustegevus,
et uus teadmine jõuaks õpetamise vereringesse
ning tekiks teadmiste kiht, mida igapäevatöö tegijatele pakkuda, sest olles pidevalt administratiivses
oravarattas, on arenduseks jääv aeg paratamatult
ahtam.
Siseturvalisuse teemadel annavad avalikus
debatis kommentaare valdavalt Siseministeeriumi
või selle haldusalaga seotud ametiisikud, kuid autoriteetset ja sõltumatut kõrvalpilku välise teadus
asutuse või mõttekoja ekspertide näol on väga
vähe. Seda tühimikku saab täita Sisekaitseakadeemia (SKA), kus igapäeva operatiivküsimused ei
sega tuleviku ohtude analüüsi. Akadeemia tugevus
on kahtlemata ka see, et me ei pea olema kinni
olemasolevas mudelis ja akadeemiline vabadus
võimaldab läheneda probleemidele teaduspõhiselt
ning innovatiivselt seal, kus ametnikul on tihtipeale
ees igapäevased raamid. Akadeemiline keskkond
võimaldab vaadata ka üle struktuuriüksuste, eelarve
ja õigusruumi, sest kõik need kolm on kohandatavad ja muudetavad.

Teadustegevus peab suurenema
2018. a suvel-sügisel tegi sisejulgeoleku instituut koos akadeemiliste üksuste ja teiste kolleegidega analüüsi, milles leppisime kokku uurimisteemad ning täitsime selle jaotuse ka viimase viie
aasta teadustegevusega. Kokku toodi Sisekaitseakadeemia teadussuundades välja 18 põhiteemat ning
55 alateemat. Nendel teemadel on tehtud kokku
umbes 70 teadusartiklit, 60 projekti (mille hulka on

loetud ka õpikud) ja 20 uuringut. Kokku 150 teadustoodet, mis tundub suure arvuna, kuid kui arvestada, et see hulk jaguneb viie aasta peale ja meil
on peaaegu 90 teadustöö kohustusega õppejõudu,
ei paista pilt ülemäära roosiline. Ühes aastas teeb
see SKA peale kokku 30 toodet ning u 0,3 toodet
õppejõu kohta. Vähevõitu, meie ambitsioon peaks
olema märksa suurem. On väga tugevaid tegijaid,
kes teevad ja suudavad uut teadmist luua, kuid
kandepind peab suurenema.

Saagem valdkonna kõneisikuteks!
Julgeoleku ja turvalisuse valdkonnas on jäänud
viimastel aastatel kõlama peamiselt riigikaitse probleemid, eesmärgid ja vajadused (sh konsensus kaitsekulude 2% SKP eesmärgi osas). Turvalisuse vajadused on jäänud avalikus debatis tihti varju. See on
koht, kus meie saame kaasa aidata ning olla valdkonna kõneisikuteks, sest turvalisuse eesmärkide
saavutamiseks on oluline sõltumatute valdkondlike ekspertide rakendamine ja süsteemne nähtavus
avalikus debatis. See aitab suurendada avalikkuse
teadlikkust turvalisuse väljakutsetest, valikutest
ja eesmärkidest ning toetada poliitikakujundajaid
valdkonna arengu kavandamisel.
Üks oluline argument on ka kasutamata võimalused, sest vaid seitsmel (varsti kuuel) Euroopa
Liidu liikmel on olemas riiklik julgeoleku uuringute programm (AT, DE, FI, FR, NL, SE, UK). Sõltuvus
Euroopa Liidu analüüsidest on veelgi suurenenud
Euroopa Liidu julgeolekuriskide suurenemise ning
riigisiseste uurimuste eelarve vähenemise tõttu.
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Kogu akadeemiat ühendavad
uurimisteemad
Nagu eespool mainitud, on meil sätestatud 18 uurimisvaldkonda, mis jaotuvad peamiselt viie akadeemilise üksuse vahel, kuid organisatsiooni ühtsust
arvestades oli oluline leida ka kogu SKAd ühendavad teemad. Need valiti välja eelmisel aastal ning
kinnitati 6. veebruaril 2019. a toimunud teadus-,
arendus- ja innovatsioonikomisjoni (TAIK) koosolekul. Arvestades toimuvaid protsesse ja tehnoloogia arengut, on plaanis edaspidi keskenduda akadeemias ka järgmistele siseturvalisuse
valdkondadele.
• Radikaliseerumine ja terrorism. Oluline teema
kogu maailmas, sh Euroopa Liidus. Tehnoloogia areng avab uusi aspekte ning ühtne
piirideta Euroopa loob vajaduse teemaga
süvitsi tegeleda, kuna kõikidelt liikmesriikidelt
oodatakse seisukohavõtmist. Kuigi Eestis pole
ühtegi terrorismikuritegu toime pandud, on
meiltgi lahkunud sõjapiirkonda välisvõitlejaid
ning samuti on eestlased sattunud pantvangi
ja rünnaku alla välismaal. See teema puudutab
ka kõiki meie partnerasutusi ja seeläbi meie
akadeemilisi üksusi ning toob uusi väljakutseid.
• Küberturvalisus ja massandmete kogumine
ning privaatsus. Valdkonna areng on muutnud
igapäevaelu tundmatuseni ning samuti on
muutunud turvalisuse tagamine. Massandmete kogumise ja privaatsuse dilemma
puudutab kõiki, sest me kõik jätame endast
iga päev arvestatavas koguses digitaalseid
jälgi. Suur osa kuritegevusest on kolinud internetti sh tumeveebi, kus toimub narko- ja relvakaubandus. Ometigi tuleb pidada silmas uusi
lahendusi, mis võivad juba täna olemas olla,
kuid mille kasutust me ei tea või ignoreerime.
• Hübriidohud ja strateegiline kommunikatsioon. Peamine uurimisprobleem on hübriidkonfliktide olemus ja nendest lähtuv oht,
sest mitte iga hübriidne tegevus ei pruugi
kujutada endast ohtu, kuigi see esmapilgul nii
näib. Kogemus on näidanud, et hübriidkonfliktide puhul on esimesed reageerijad igapäevast turvalisust tagavad asutused, sest konflikti lävendit soovitakse hoida allpool avalikku
sõjalist kokkupõrget. Soovitused, milliseid

hübriidseid meetodeid Eesti ise võiks oma
julgeoleku tagamiseks rakendada. Kuidas
peaks toimuma info jagamine, et teave oleks
kaitstud, kuid vastupanuvõime ja märkamise võime tagatud? Samuti tuleb arvestada,
et hübriidseid meetodeid kasutavad lisaks
riikidele ka terroristid ning organiseeritud
kuritegevus.
Mainitule lisanduvad universaalsemad arendusja innovatsioonitegevused, nagu näiteks õppetegevuse (didaktika) täiustamine, innovatiivsed haridustehnoloogiad ning õppekeskkonna arendus, mis
on üksuste ülesed, kuid mis on ühele kõrgkoolile
möödapääsmatud.

Võimalus olla eestkõneleja
ja diskussiooni suunaja
Tuleb arvestada, et Eesti-taolisel e-riigil on mitmes
valdkonnas turvalisuse ja julgeoleku uuringute
järele suur vajadus, samuti vastutus uuringute tegemisel, sest partnerid Euroopa Liidus ning maailmas
vaatavad lootusrikkalt meie suunas. Oleme seda
huvi ja pilku enesel kogenud, kui Eesti oli eesistuja Euroopa Liidu Nõukogus. Kuid see pole ainult
kohustus ja vastutus, vaid eelkõige on tegemist
võimalusega olla nendes küsimustes eestkõneleja ning diskussiooni suunaja. Selle tõhustamiseks
plaanime moodustada eelnimetatud teemadel kolm
uurimisgruppi, kus on oodatud kaasa lööma ka SKA
akadeemiline personal.
Kuna Eestis ei ole neid teemasid veel süsteemselt uuritud, on ka Siseministeerium uue siseturvalisuse arengukava (STAK) koostamise ajal
näidanud üles huvi, et akadeemia oleks nende
teemade eestvedaja. Kokku on lepitud, et uue
STAK-i 5. peatükk käsitleb teadus-, arendus- ja
innovatsioonitegevusi.
Lõpetuseks, 2018. aastal avaldas Kanada Calgary
Ülikooli strateegiliste ja sõjaliste uuringute keskus
teadusartikli Balti riikide julgeolekust lähtuvalt
Kaliningradi oblastist. Meil pole midagi sarnast
esitada ja kuigi on tore, et teised selliseid uuringuid
teevad, peame oma regiooni turvalisust ja julgeolekuriske ka ise käsitlema. 
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PRAKTIKAD

PARIMATELT PRAKTIKUTELT
Praktikasüsteemi arendamise edu võti on koostöö
praktikaprotsessi osapoolte vahel. Õppeosakonna arendusjuht
MERLE TAMMELA annab ülevaate koostöökultuuri arendavatest
projektidest.

P

raktikasüsteemi arendamine Sisekaitseakadeemias on protsess, mis aitab kujundada
ja mõjutada praktikajuhendajate ning praktikantide väärtusi ja hoiakuid, võimaldab koos õppida ja
eesmärgipäraselt arendada tööalaseks toimetulekuks vajalikke üldisi oskusi (meeskonnatöö, suhtlemisoskus, analüüsivõime jne).
Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteemi arendamisel on oluline koostöö tööandjatega (Maksu- ja Tolliamet, Vanglateenistus, Politseija Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus). Ühiselt
töötatakse õppekavade, sh praktikasüsteemi
arendamisel.

Edukas esimene projekt SVEPS
Sisekaitseakadeemia viis ajavahemikul 01.03.2017–
30.09.2018 ellu projekti „Sisejulgeoleku valdkonna
erialade praktikasüsteem – ühine vaade tulevikku”
(SVEPS). Korraldasime ametipoolsetele praktikajuhendajatele kokku 19 koolitust, kus osales 399
praktikajuhendajat. Koolitusteemad olid erinevad,
näiteks „Praktika juhendamise protsess kui koostöökultuuri arendamise võimalus”, „Professionaalne
suhtlemisoskus – praktikate juhendajate võtmepädevus”, „Praktikate juhendajate arengut ja toimetulekut toetav tagasiside”. Koolituste arutelude põhjal
koostasime praktika hea tava, mis on kättesaadav
praktikate veebikeskkonnas www.sisekaitse.ee/
praktika.
Praktikasüsteemi edasist arendamist toetavad
2018. aastal kaitstud magistritööd: „Õppepraktikate kvaliteet ja selle seosed praktikate juhendajate

motivatsiooniga Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse erialadel” (Elena Palm) ning „Üliõpilase ja
juhendaja koostöö Sisekaitseakadeemia rakenduskõrghariduse õppepraktikal” (Jaana Palusaar).

Algav projekt SVEPPP
Ajavahemikul 04.02.2019–30.10.2020 jätkame sisejulgeoleku valdkonna eriala praktikasüsteemi arendamist uue koostööprojektiga „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt”
(SVEPPP).
Uue projektiga jätkame sisulise koostöö arendamist praktikaprotsessi osapoolte vahel. Eesmärk on
luua võimalusi praktikate osapoolte omavaheliseks
suhtlemiseks, aruteludeks aktuaalsetel teemadel
(tulemuslik praktikaprotsess, praktikandi vaade
protsessile, praktika mooduli sisu ja vormi ühtsus
õppekavas, kokkulepped juhendajate motiveerimise
/tunnustamise süsteemi arendamiseks jne).
Projekti planeeritud tulemused:
• Korraldame 21 koolitust olulistel teemadel:
„Praktikate juhendamine kui koos õppimise
protsess – mida, mis eesmärgil ja kuidas?”,
„Kuidas saavutada suuremat rahulolu oma
igapäevasest tööst ja tegevusest”, „Professionaalne suhtlemisoskus kui sisejulgeoleku valdkonna töötajate visiitkaart”. Keskendume juhendaja kui suunaja, mõjutaja, tugiisiku, kaasteelise/kaasõppija rollile, üldiste oskuste arendamise võimalustele praktika ajal ning praktikandi kui tulevase kolleegi väärtuste ja hoiakute

PRAKTIKA

Merle Tammela praktika
juhendajate lõpuseminaril
14. septembril 2018

•

•

•

•
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arendamise võimalusele. Koolitused on kolledžite põhised ja ülesed, eesmärgiks on koolitada
525 praktikajuhendajat.
Pilootprojektina viime läbi 3-päevase kolledžite
ülese koolituse „Väärtustavast pilgust innustava
koostööni” juhendajatele, kel on juba juhendamiskogemus ning kes on motiveeritud olema
tugiisikuteks algajatele juhendajatele.
Korraldame 10 kolledžite ülest seminari
teemadel „Praktika moodul õppekavas – mida,
mis eesmärgil ja kuidas?”, „Praktikaaruande
koostamise protsess – mida, mis eesmärgil ja
kuidas?”, „Tulemuslik praktikaprotsess – mida,
mis eesmärgil ja kuidas?”, et jagada kogemust
ja õppida üksteiselt, sõnastada kokkuleppeid edasiseks sisuliseks koostööks. Seminaride tulemuste kokkuvõtteid tutvustame praktikate osapooltele, sh praktikate veebikeskkonnas
www.sisekaitse.ee/praktika. Arutelude kokkuvõtete põhjal saame teha kooli juhtkonnale ja
ametitele ettepanekuid arendustegevusteks.
Veebikeskkonna arendamise toetamiseks korraldame 3 seminari, mille käigus kaardistame praktikaprotsessi toetavate e-materjalide vajaduse
ja nende loomise võimalused, saame ülevaate
e-õppe materjalide ja eneseanalüüsi vahendite
loomise protsessist. Oleme seadnud eesmärgiks luua 16 videomaterjali, nt praktikajuhendajate ja praktikantide lood. Eesmärk on jätkata
praktikate veebikeskkonna vormi ja sisu arendamist, et olla atraktiivne igas vanuses kasutajale
– info peaks olema kiiresti leitav, lühike ja edastatud arusaadavas keeles. Veebikeskkond hoiab
praktikate osapooled ühtses infoväljas, tekitab
noortes huvi sisejulgeoleku valdkonna erialade
vastu, tutvustab praktikaprotsessi lugude kaudu,
toetab erialade ülese ühisosa tekkimist.
Kaasame kolledžite õppeprotsessi 12 praktikut (igasse kolledžisse 2–3 praktikut), kes
pole viimasel kahel aastal SKA õppeprotsessis
osalenud, sh planeerime praktikute nn „ristkasutamist” kolledžite üleselt. Kaasame praktikuid/spetsialiste õppeprotsessi ja praktilistesse
tundidesse, et tekitada eriala vastu huvi ning
luua reaalne pilt tulevasest töökohast.

Projekti avaseminar toimub 7. märtsil 2019
Sisekaitseakadeemia uue hoone ruumis A-108. 
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SISEKAITSEAKADEEMIA

SUVEÜLIKOOL
AVAB UKSED AUGUSTIS

Paljud kõrgkoolid ei puhka ka suvel,
vaid korraldavad lisaks vastuvõtule
vahvaid suveülikoole. Sisekaitse
akadeemia otsustas 2019. aastal viia
läbi suveülikooli ning pakkuda huvilistele seitsme päeva jooksul põnevat
sisejulgeolekualast tegevust ning
aktiivset õppimis- ja puhkamisvõimalust. Mis kõik toimuma hakkab,
selgitab korraldusmeeskond koosseisus
KAISA KÄGU (arendusosakond), TRIIN
KRAVETS (üldosakond) ja TIINA KARU
(õppeosakond).

I

dee sai alguse eelmisel õppeaastal Kristjan
Otsmanni projektijuhtimise koolitusel, kus
me ei soovinud kodutööna lihtsalt midagi välja
mõelda, vaid tahtsime kirjutada projektiks
põneva idee, mis oleks huvitav ja kasulik nii tegijatele kui ka osalejatele. Nii sündiski mõte Sisekaitseakadeemia suveülikoolist, mida eeloleval
suvel esimest korda korraldame.
Suveülikooli plaan ning ajakava on nüüd
paigas ning kutsed välismaiste partnerkõrgkoolide üliõpilastele välja saadetud, lisaks
reklaamime oma suveülikooli rahvusvaheliste suveülikoolide kodulehel. Registreerimine

ÕPPIMINE
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Ohtralt kasulikku praktilist õpet
Suveülikooli nimi on „Safety and Security” ja
selle raames õpetatakse noortele, kuidas nii
tava- kui ka kriisisituatsioonis hakkama saada ja
kaaskodanikke abistada. Lisaks arendavad tegevused meeskonna- ja koostööoskusi rahvusvahelises seltskonnas oma ala spetsialistide käe all.
Osalejatel on võimalik õppida esmaseid enesekaitse ja esmaabi võtteid, samuti suitsusukeldumist ja pinnaltpäästet ning panna end proovile
ellujäämisõppel metsas. Eraldi päev on pühendatud küberturvalisusele, saab katsetada simulatsiooniklassi võimalusi ning loomulikult kuulub
kavasse korralik kultuuriprogramm ja rahvusvaheline õhtusöök. Lisaväärtusena saavad
osalejad osa ka Eesti Vabariigi taassünnipäeva
tähistamisest.

Kes võivad osaleda?

on avatud 30. aprillini ja etteruttavalt võib
öelda, et esimese nädalaga oli huvilisi juba
seitse.
Suveülikool toimub 15.–21. augustini 2019
ning selle sisu ja tegevused on seotud märksõnaga „sisejulgeolek”, st sisejulgeoleku valdkonnaga. Mitmekesisust loob ja ühise perena
toimetamise tagab see, et korraldusmeeskonnas on erinevate osakondade inimesed ning
tegevustesse on kaasatud erinevate kolledžite õppejõud. Lisaks Sisekaitseakadeemia tegijatele kaasame partnereid ka ametitest ning
Kaitseliidust.

Nagu öeldud, ootame suveülikooli üliõpilasi
Euroopa partnerkoolidest, eriti sisejulgeoleku
erialadel õppijaid. Sisekaitseakadeemia õppurid
on oodatud nii osalema kui ka suveülikooli
korraldamisel kaasa lööma.
Arvestada on vaja aga sellega, et kursus
on tasuline. Osalustasu 200 eurot sisaldab
osavõttu suveülikooli tegevustest, sh kultuuriprogrammist, õppematerjale, toitlustust,
majutust (12.–22.08.2019) ja transporti. Tore
on see, et üliõpilased saavad oma koduülikooli
üle kanda suveülikoolist laekuvad 4 EAP-d.
Kutsume kõiki huvitatuid – nii üliõpilasi kui
ka töötajaid – kaasa lööma nii korraldamises kui
ka sisutegevustes! 
Suveülikoolist täpsemalt vaata:
www.sisekaitse.ee/en/summeruniversity
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ÕPPETEGEVUSE DIGITALISEERIMINE

UUE ÕPPEHOONE VALGUSES
Arendusosakond heidab pilgu digikompetentsi arendamisele üldiselt ja tutvustab,
kuidas uus õppehoone aitab siduda erinevaid akadeemias kasutusel olevaid
digikeskkondi ja -võimalusi ning mugavdab oluliselt õppetreeningute läbiviimist.

2012. aastal pälvis Sisekaitseakadeemia põhjamaade
ühel tuntuimal kvaliteedikonkursil „Quality Innovation 2012” peaauhinna tänapäevase simulatsioonitehnoloogia õppetöösse integreerimise eest. See on
tähtis verstapost akadeemia õppetegevuse digitaliseerimisel, kuid sinna ei saa pidama jääda, vaid seda
tööd tuleb kogu aeg edasi teha.

Selle õppeaasta eesmärk on julgustada ja
innustada nutiseadmeid kasutama ka neid õpetajaid, kes on seni koolitustest kõrvale jäänud.
Oluline on muuta õppetegevus huvipakkuvamaks
ja arusaadavamaks nii õpilastele kui ka õpetajatele
endile.

IKT-alased oskused

Digitaristu: millest koosneb hea
digitaalne õppematerjal?

Selleks, et arendada läbimõeldult akadeemia IKTvaldkonna (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
valdkonna) nii sisulist kui ka tehnilist külge, jälgime
pidevalt, milline on meie töötajate digioskuste ja
-teadmiste seis ehk seda, kes mille ees „hirmu”
tunneb ning millist tuge ja koolitust vajab. Selle
põhjal saame koostada sisekoolituste kava.

Hea digitaalne õppematerjal tugineb ühilduvale digitaristule. Taristu kaasaegse ja „klientide” vajadustele vastavana hoidmine on aga terve protsess –
tuleb analüüsida haridus- ja teadussuuna vajadusi,
hankida vahendid, planeerida ja teha arendustöid.
Samuti peab baastaristu ühtima rahvusvaheliste
taristutega, et meie õppejõududel ja õpilastel oleks

Illustratiivne foto videostuudio olemusest
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Manzalab Groupi loodud digiturbe tõsimäng „CyberzenDesk” Oculus Go seadmele

võimalik osaleda võrdsetel tingimustel teiste riikidega rahvusvahelises koostöös.
Tänapäeva muutuv õpikäsitus ning tehnoloogiavahendite laialdane kasutamine on tekitanud
olukorra, milles kasvab õppija roll ja vastutus.
Õppida saab igal pool ja igal ajal ning teadmiste hankimine on tänu nutiseadmete ja interneti levikule vaid minutite küsimus. Õpetaja peab
sellistes tingimustes olema paindlik, leidlik ja koostööaldis. Väga oluline on tõsta õppijate aktiivsust ning kaasata neid juba õppetegevuse alguses,
õppematerjalide ettevalmistamisel, pakkudes neile
võimalust koostada ise huvitavaid ja interaktiivseid õppematerjale. Nendest õppides arendatakse
välja uued meetodid. Hästi koostatud õppeprogrammid muudavad ka kõige keerulisema õppeaine
omandamise põnevaks, pakkudes õppurile võimalust avastada elu müsteeriumi mängulaadses
keskkonnas.

Euroopa-üleste õppevahendite valmimist, nt
virtuaaltuuri soome piirivalvelaeval Merikarhu ja
rumeenlaste laeval Ștefan cel Mare.

Uued virtuaalreaalsusseadmed

E-õpe ja -klassiruum

Sisekaitseakadeemiale on soetatud uued ja tänapäevased virtuaalreaalsusseadmed (VR-seadmed)
Oculus Go, mis võimaldavad tajuda virtuaalmaailmas 360 kraadi enda ümber. Innukamad õppejõud
on juba koostanud esimesi õpiülesandeid, näiteks
virtuaaltuure Sisekaitseakadeemia vanas õppehoones, piirivalvekaatril Piiri-Liisu või vanas Tallinna
vanglas. Piloteerimisel on koostöös politsei- ja piirivalve kolledži õppejõuga valminud virtuaalse orienteerumise õppevahend. Koostöös Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Ametiga (Frontex) oleme toetanud

Digitaalne õpikeskkond on orienteeritud õppetegevuse läbiviimisele veebis, mis võimaldab hallata nii
õppe sisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne)
kui ka tegevusi (juhendamine, tagasiside, arutelud,
kodutööd, rühmatöö, hindamine).
Mõiste „e-õpe” koondab enda alla nii veebipõhist õpet kui ka arvutipõhist õpet, virtuaalseid
õpperuume ja digitaalset kommunikatsiooni. E-õpe
võimaldab kahesuunalist kommunikatsiooni ja
edastada multimeedia materjale (teksti, graafikat,
heli, videot, animatsioone).

Oculus Go VR seade
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Finantskolledži õpilased testimas uudset õppeviisi

Õpilane saab e-õppe korral õppida omas
tempos – teha ülesandeid endale sobival ajal
ning jälgida samal ajal kaasõpilaste postitusi, mis
omakorda paneb õppija rohkem kaasuma.
Milline on üks klassitund, kui paberõpikute
asemel on kasutusel tahvelarvutid, mille sisu
haldab õpetaja ning ligipääs on vaid käimasoleva
tunni materjalidele? Miks mitte viia õppetunde läbi
visualiseeritud interaktiivses keskkonnas?
Nutiseadmeid saab kasutada personaalsete
õpiülesannete ja ühisharjutuste tegemiseks, infootsinguks, seadustega tutvumiseks, eneseanalüüsi
või tagasiside korraldamiseks. Piiri tegevustele seab
vaid fantaasia. Nutiseade on mugav tee teatmeteoseni, mis sisaldab visuaalset meediat ja interaktiivset mängulisust.

Videoloengud
Videoloengute kasutusse võtmisega väljub õppetöö
järjest rohkem auditooriumist ja hakkab toimuma
juba mainitud e-õppe vormis. Videoloengud lisavad

õppetööle paindlikkust, mitmekesistavad seda ning
pakuvad õppimise ja enesetäiendamise võimalusi
üha laiemale sihtrühmale. Video on tõhus vahend,
mille kaudu saab õppimise muuta avatumaks ja
kättesaadavamaks.
Vaatamata sellele, et siiani on võimalused
akadeemias olnud oluliselt piiratumad, ei ole see
pidurdanud õppejõudude fantaasiat ja vähendanud
ootusi lõpptulemusele. Mitu põnevat õppevahendit
on valminud koostöös haridustehnoloogidega
loominguliselt n-ö põlve otsas. Uus maja pakub aga
uusi võimalusi nii videoloenguteks, õppevideote
tegemiseks kui ka loengusalvestusteks. Nende tootmiseks on kujundatud eraldi meediasimulatsiooni
keskkond.

Simulatsiooniklass
Kes on kasutanud virtuaalsimulatsiooni, see teab,
et tegemist ei ole lihtsalt mänguga. Tegemist on
keskkonnaga, mis aitab õpetajal arendada õpilaste
analüüsi-, sünteesi- ja hindamisoskusi. Akadeemias
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kasutatakse simulatsiooni tarkavara XVR, milles saab
luua mistahes situatsioone. Tarkvara võimaldab
taasluua juba toimunud sündmuste olustikke,
lisades nii õppimisele reaalelulise mõõtme. XVR on
eelkõige metoodiline vahend, õpetamaks erinevate
situatsioonide äratundmist, mõistmist ja prognoosimist, samuti viise, kuidas situatsiooni lahendada.
Virtuaalsimulatsioon peab olema väga hästi
läbi mõeldud, et kasutaja tunnetaks täielikku
virtuaalreaalsust. Reaaleluline keskkond loob kriisisituatsiooni lahendaja peas erinevaid seoseid
päriseluga ja tekitab emotsioone, mis mõjutavad
tema otsustusprotsessi.
Õpetamisel on oluline pakkuda õpilastele
lahendamiseks selliseid stsenaariume, mille läbimängimine päriselus on pea võimatu (nt päästetööd lennuõnnetuse korral). Plaan on tuua
virtuaalsimulatsiooni sisse veelgi rohkem päriselulist keskkonda ja objekte, et õppematerjalide
immersioon oleks veelgi suurem, et need suudaks
haarata võimalikult palju õppurite meeli ja neid
rohkem visuaalsesse keskkonda tõmmata.

Droonikeskus
Eelmise aasta lõpus alustas Sisekaitseakadeemias
tööd droonikeskus, mille eesmärk on olla mehitamata lennuvahendite ja nende tõrjetehnoloogia
arendamise ja koolituse kompetentsikeskus siseturvalisuse valdkonnas. Droonikeskus koondab endas
siseturvalisuse valdkondliku huvi, soovid, teadmised ja oskused ning on siseturvalisuse asutustele
kontaktiks, abistajaks, motiveerijaks, testijaks, arendajaks, koolitajaks, samuti tudengite kaasajaks.
Keskuse tähelepanu on suunatud ennekõike
tavakasutuses olevate droonide täiustamisele just
innovaatiliste kasutus-, sensor- ja tarkvaralahendustega, sama kehtib ka tõrjetehnoloogiate kohta.
Antud valdkonnas on väga suur roll just sensor- ja
tarkvaratehnoloogia arendamisel, mis loob uusi ja
innovaatilisi võimalusi kasutada droone siseturvalisuse hüvanguks.
Lähituleviku ambitsioon on saavutada droonija nende tõrjeteenuste eestvedaja roll (alates
teenuse kujundamisest kuni pilootide eksamiteni/sertifitseerimisteni välja). Keskus soodustab
ennekõike igaühe algatusi, pakkudes abi nende

Olemasoleva tehnilise võimekusega loodud reaaleluline kolmemõõtmeline mudel situatsioonist selle
analüüsimiseks

elluviimisel ning võimaluse korral teistega jagamisel. Selline mudel aitab praegusel hetkel väga
killustunud valdkonda nii süstematiseerida, selles
tegutsejaid omavahel kokku tuua kui ka üles
ehitada usaldusväärset keskkonda, kuhu koondub
aja jooksul üha rohkem infot ja kompetentsi.
Digitaliseerimise tervikkäsitlus ja selle järkjärguline
rakendamine muudab arusaama, kuidas õpetada,
ja ootust, mida õppida. Nii koolituskeskkonnana kui
ka partnerasutustele kaasaegse ja keskkonnasõbraliku tööjõu konkurentsivõime loojana peitub digitaliseerimise võtmekoht meie endi võimekuses kombineerida valdkondade oskusi ning tegutseda koos
peamiste huvirühmade ja partneritega, keskendudes õpilas(inim)kesksele õppele. 

Artiklis käsitletud teemade kohta on täiendavat
infot võimalik leida siit: www.bit.ly/2GfkpPb
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SISEKAITSEAKADEEMIA ASUKOHAST

Uude õppekeskusse kolimise puhuks on paslik teha tagasivaateid akadeemia
Kase tänava krundilt eemaldamise katsetele ja nende teadaolevatele põhjustele.
Epopöa tähendab ju sangaritegude loetelu ja nii käsitleb seda kolimistega seotud
võitlusteed akadeemia veteran VALDUR TALTS.

P

ärast Teist maailmasõda ehitati Maarjamäele
osaliselt ka praeguse Sisekaitseakadeemia
(SKA) territooriumile Soomelt NSV Liidule sõjakahjude katteks valmistatud monteeritavate puitkilpmajade kvartalid. Nende eluajaks oli planeeritud

10–15 aastat. Seega, kui SKA sai endale Kase
tänava territooriumi, olid sellest mere pool asunud
barakid igati amortiseerunud ja nende asemele
hakati ehitama praegust eramajade rajooni. Et SKA
14 hektari suurust, pooleldi kasutamata ala ihkasid
endale elamuehituse arendamiseks ärimehed, siis
juba akadeemia esimestel aastatel liikusid jutud
kooli võimalikust ümberasustamisest.

Paldiski tuumaallveelaevnike õppekeskus ja
Tallinna spordiinternaatkool

Ka akadeemia territooriumil asusid Nõukogude
sõjaväelaste barakid, 1994. aasta suvi

Esimesena jõudis töötajateni info akadeemia
uueks asukohaks pakutud Paldiski linnast. Sealset
tuumaallveelaevnike õppekeskuse imposantset
keskmist korpust ja kahte pikka külghoonet
(tänaseks lammutatud) käisid vaatamas rektor
Eduard Raska ja akadeemia esimene kantsler
Feliks Angelstok. Viimane mäletab, et 1993. a
suvel olid hooned veel heas seisukorras: aknad
ees, põrandad lausa korralikust täispuitparketist ja

Sisekaitseakadeemia linnulennult 2016. aasta sügisel

JA TEMA KOLIMISTE
EPOPÖAST

AJALUGU

kütteradiaatoridki seinas. Hooned olid veel osaliselt NSV Liidu mereväelaste kasutuses, aga kohe
kerkis teravalt küsimus, kuidas sinna Tallinnast õppejõude saada. Ning vaevalt paelunuks uusi kadettegi
Eesti ääreala elu ja vaba aja veetmise võimaluste pea
täielik puudumine.
Seejärel olevat akadeemiale pakutud muid
asupaiku, millest näiteks Tondi tänavale toonase
Tallinna Spordiinternaatkooli kompleksi kolimise
idee langes kohe ära hoonete sobimatu mahu
tõttu. Tahaks uskuda, et juhtkond infot kõigi
pakutud ja sobimatute asupaikade kohta töörahu
huvides töötajateni ei toonud.

Kose põllumajanduskool

Tõsisem kolimise katse algas aastatel 1996–1997,
kui akadeemiale pakuti 720 õpilasele ehitatud põllumajandusliku kallakuga kutsekeskkooli nr 40 üsna
uut hoonete kompleksi Kosel. Selle sobivust SKA
jaoks püüti muuseas põhjendada asjaoluga, et kooli
peahoone alla oli rajatud Eesti NSV kõrgema juhtkonna majutamiseks mõeldud umbes 2500 m²
suurune varjend, nõukogudeaegse tsiviilkaitse
mõistes ENSV valitsuse linnatagune juhtimiskeskus.
Suuresti õppejõudude tööga seotud liikumispiirangute tõttu langes aga SKA kolimine linnast 40 km
kaugusel asuvasse Kose alevikku ära.
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täiendkoolituseks, nende sportlikuks arendamiseks ja nende tervise eest hoolitsemiseks. Paraku ei
võetud seda kuulda.
See-eest algas Siseministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-i poolne survestamine akadeemia ümberpaigutamiseks planeeritavale endise kommivabriku
Kalev maa-alale Pärnu maantee äärsetel kruntidel
Tallinnas tänase politseimaja lähedal. Tagamaks
SKA-le parima ruumilahenduse, tellis rektor Järvelaid arhitektuuribüroolt professionaalse visualiseeritud eskiisprojekti, et oleks ka tellijale arusaadav,
mis mahus hooneid oleks vaja ehitada ja kas need
on ka tegelikult sinna paigutatavad. Peeter Järvelaid meenutab: „Arhitektid nägid suurt vaeva,
et akadeemia ruumivajadus sellele suhteliselt
väiksele alale suruda. Eriti suur probleem oli staadioniga, sest arhitektid ei eitanud, et just sisejulgeoleku ala spetsialistide koolitamine eeldab head
spordikeskust ja küllaldasi võimalusi teha sporti
ka väljas. Siin olid arhitektid valmis planeerima

Esimene arhitektuurikonkurss
Kase tänava krundile

Uue sajandi alguses jäi mulje, et katsed akadeemiat
Kase tänavalt eemaldada oleksid nagu vaibunud, ja
sügiseks 2003 korraldas rektor Heiki Loot esimese
Kase tänava õppelinnaku arhitektuurikonkursi.
Eesmärk oli saada lisaks vanade rajatiste rekonstrueerimisele ka uute vajalike ehitiste ideekavandid.
Konkursile laekus kolm tööd, mille makette jõuti
tutvustada akadeemia töötajatelegi. Paraku katsed
akadeemiat kuhugi ümber paigutada jätkusid.

Paldiski tuumaallveelaevnike õppekeskus 1994. aastal.
Rahvusarhiiv

Kalevi kommivabrik

Rektor Peeter Järvelaid tegi kontrakäigu – vastupidiselt plaanile akadeemia äraviimisele senisest asukohast koondada selle 14 hektari suurusele alale Maarjamäel nii Siseministeerium kui ka näiteks Kohtuliku
Ekspertiisi Instituut jne. Samuti oli tema mõte kujundada sellele alale vajalik infrastruktuur, mis andnuks
võimaluse sisejulgeoleku valdkonna inimeste

Kose kutsekeskkooli hooned 1997. aastal.
Foto: Ivo Kruusamägi, Vikipeedia
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2003. aasta arhitektuurikonkursi maketid

silla üle Männiku raudtee terviserajale, mis oleks
avanud võimaluse kasutada selle raudtee ja Järvevana tee vahele jäävat metsatukka, kuhu saaks
rajada metsajooksurajad, mis oleksid siis saanud
ka akadeemia kadettide treeningu kohaks.” Projekt
oli akadeemia vajadusi enam-vähem rahuldav,
ent Järvelaidi sõnul ilmselt „„liialt kallis” huvirühmadele, kes ei soovinud võtta endale taolisel
kujul kohustust pakkuda Sisekaitseakadeemiale

tõesti ruumilahendust, mis mingilgi määral oleks
katnud neid vajadusi, mis sisejulgeoleku hariduse
andmisel juba Kase tänava maa-alal on olemas.”

Muraste piirivalvekool

Samasugust võitlust pidi jätkama järgmine rektor
Priit Männik, kuna Kase tänava äärse ala arendajatest ehitusärimeeste ja Kalevi vabriku territooriumi vaba maa-ala omaniku Oliver Kruuda huvid

Eesti Ekspressi uurimus ärimees P. Kotkase ja valitsuskoalitsiooni koostööst Sisekaitseakadeemia teisaldamiseks
Narva, 6. september 2012

AJALUGU
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16-korruseline ühiselamu koos
minimaalse staadioniringiga

Fragment Sisekaitseakadeemia tellitud planeeringust Kalevi vabriku territooriumile 2004. aastast. Rahvusraamatukogu

jätkuvalt kattusid. Midagi aga siiski oluliselt muutus,
sest 2006. a aprillis ja oktoobris arutas SKA nõukogu
akadeemia arengusuundi, s.h kolimist hoopis Murastesse, endise piirivalvekooli territooriumile.
Akadeemia õnneks selgus, et see territoorium asub Euroopa Liidu Natura alade loetelus koos
kaasnevate (ehitus)piirangutega, mis ei lubanud
puid langetada ega suuri kive nihutada. Ületamatuks takistuseks osutus erakruntide ja mereranna
vahel asunud kitsa juurdepääsu tee laiendamise
võimatus. Lisaks oli 2008. aastal alanud masuaeg,

mis kustutas akadeemia Murastesse asustamise
initsiaatorite järjekordsed lootused.

Esimene Ida-Virumaale kolimise plaan

Eelnevaga said nagu ammendatuks Tallinna elamuehituse ärimeeste katsed SKA-d Kase tänavalt
ärandada, kuid 2010. aasta kevadel kerkisid esile
Narva kandis Narva Futura uusarenduse rajooni
omaniku Priit Kotkase ärihuvid.
Kogu selle Narva kolimise tsükli ajal rektoriks olnud Lauri Tabur pidi koos oma meeskonnaga
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korduvalt koostama ja esitama asjaga tegelenud Riigi Kinnisvara AS-le (RKAS) uusi ja uusi
ruumide vajaduse plaane, mille eesmärk oli
akadeemia ruumivajadust vähendada. RKAS-i
poolt Ida-Virumaalt leitud võimalikust 23 maatükist pidasid eksperdid kõige sobivamaks siseministeeriumi töörühmale esitatud 4 maatükki,
mida seda protsessi kajastanud ajaleht Verbis
Aut Re kirjeldab järgmiselt: „Üks asub Jõhvi äärelinnas ja teised mõne km kaugusel Jõhvi kesklinnast.” Selline asjade käik jättis kõrvale Narva kandi
kinnisvara arendaja Kotkase erahuvid.
Verbis Aut Re märgib, et 2012. aasta lõpul
akadeemias korraldatud küsitluse tulemused
kinnitasid järgmist: „2/3 meie õppejõududest,
tugitöötajatest ja õppuritest on otsustavalt vastu
akadeemia kolimisele.” Omapoolset tegevust
arendas ka üliõpilasesindus, kelle peaministrile
saadetud kirjale vastati: „Valitsus ei ole veel otsustanud, et SKA viiakse Ida-Virumaale.” Pikema aja
jooksul kohtus rektor Tabur kõikide erakondade
ja parlamendi saadikugruppide juhtidega, selgitamaks, et SKA Ida-Virumaale üleviimine tähendaks
õpetamise kvaliteedi olulist langust. Prognoositavad olid raskused õppejõudude kaadri üleviimisel
või kohapealt leidmisel ning põhjendatud kartused
olid seotud oodatavate raskustega kadettide vastuvõtu komplekteerimisel.

Uus arhitektuurikonkurss
Kase tänava krundile

Kõik see, ja lisaks kindlasti veel palju muudki, tingis
valitsuse otsuse arendada akadeemiat siiski Kase
tänava krundil. Rektor Katri Raigi ametiajal, 2016.
aastal saadi ehitamiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest toetust, korraldati akadeemiale uue õppekompleksi rajamiseks arhitektuurivõistlus ja sõlmiti
leping projekteerijatega.

Teine Ida-Virumaale kolimise plaan

2016. aasta novembris moodustatud Jüri Ratase
valitsuse koalitsioonilepingusse kirjutati akadeemia
jaoks külma dušina otsustavalt: „Viime Sisekaitseakadeemia Narva.” Algas vaat et kõige vihasem võitlus
akadeemia püsimajäämise eest Kase tänaval. Rektor
Raigi ja tema meeskonna visa töö tulemusel valitsus
lõpuks siiski loobus akadeemia Narva viimise kavast
ja ehitus Kase tänaval võis alata.

Postimees teavitab valitsuste vahetusega tekkinud
konfliktist, 21. november 2016

Et üldlevinud arvamuse kohaselt olid poliitikud
SKA üleviimise aktsiooniga lootnud Ida-Virumaalt
koguda täiendavaid valijahääli, siis kompensatsiooniks pandi akadeemiale kohustus ehitada Narva
uus õppe-, treening- ja majutuskeskus koos ujulaga
spordikeskusega, kusjuures ujula antakse ka linna
elanike kasutusse. Keskus peaks valmima 2020.
aasta suvel.

Lõpetuseks

Artikli teemaga seoses peetud vestlustel ei selgunud
kahjuks ühtki juhust, kus SKA Kase tänavalt äraviimise initsiaatorid olevat põhjendanud seda oma
sooviga akadeemia materiaalset baasi parandada
või laiendada. Küll on igal korral selgelt jälgitavad
nende katsed akadeemia ruumiprogrammi kokku
tõmmata ehk SKA teisaldamisega seotud kulutusi
igati vähendada.
Lõpuks jääb vaid tänuga meenutada neil
tülikatel perioodidel akadeemia asukoha eest
võidelnud juhtkondi ja töötajaid ning soovida
igakülgset edu uue õppekompleksi targa sisuga
täitmisel! Vivat Academia!

Artikli laiendatud versiooni koos Peeter Järvelaidi
põhjaliku ülevaatega Kalevi territooriumile kolimise
põhjustest ja eskiisprojektist loe
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2201.

Esimene eestikeelne õpik,
mis võtab terviklikult kokku
psühholoogia rakendamise vanglas.
„Õpik on kompaktne ja väga
kasulik taasühiskonnastava
eneseharimise, õppetöö ja
Esimene
täienduskursuste läbiviimisel.”
–eestikeelne
AIRI VÄRNIK, Tallinna Ülikooli
vaimse
õpik,tervise
misprofessor
võtab

terviklikult kokku
psühholoogia
rakendamise
vanglas.

Saadaval Apollo
ja Rahva Raamatu
poodides ning
elektrooniliselt
Sisekaitseakadeemia
Digiriiulis.
www.sisekaitse.ee
Uus raamat

TÄNASE VENEMAA
PROPAGANDAST

Miks on see
tekkinud?
Kuidas on see
üles ehitatud?
Millistele
alustele see
tugineb?
Mis on selle
eesmärk?
Millised
institutsioonid
on sellesse
kaasatud?

Küsi raamatupoodidest
või Sisekaitseakadeemiast!
www.sisekaitse/kirjastus

„See raamat aitab lugejal
paremini mõista õigusrikkujat, kinnipeetavat ja vanglat
tervikuna.”
– ERKKI OSOLAINEN, Tallinna
Vangla direktor 2006–2011
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