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JUHTKIRI
Taas on suvi ukse ees, on kooli lõpetamise ja uute 
õppurite sisseastumise aeg. Küsite, miks selle 
ajakirja kaanelt vaatab vastu laulja Uku Suviste, 
hakkate ehk nende kaante vahelt otsima pikemat 
lugu või intervjuud temaga... Ei, me ei intervju
eerinud Ukut seekord. Tahtsime teda lihtsalt 
märgina oma esikaanepoisiks, koos meie õppuri
tega, et näidata – oleme avatud, rõõmsameelsed, ka 
tundlikud, aga ennekõike tugevad, just nagu Ukugi. 

Kasutame just teda meie sellekevadises sisse
astumiskampaanias, sest arvame, et peame 
kõnetama ning julgustama kõiki, kes sooviksid 
oma elu siduda siseturvalisuse valdkonnaga. 
Nii nagu Uku ei ole peljanud minna võistlustulle 
oma lauludega, olgu siis kas siin Eestis või meie 
idanaabri juures, nii soovime meiegi kõigile öelda, 
et oleme tugevate meeskondade ja julgete teotah
teliste inimeste akadeemia. Olgu inimese emakeel 
milline tahes, olgu tema koduks kas Valga, Kükita, 
Kärdla või Narva – kui tingimused, mis ühele tule
vasele turvalisust loovale ametnikule esitatakse, on 
täidetud (olgu selleks siis kodakondsus, plekitu käitu
mine, kehaline võimekus vms), siis me ootame vaid 
seda sammu – otsust liituda meie akadeemiaga. 

Uku on just selline – kartmatu, samas ka 
eel arvamustevaba; südamlik, kuid teab oma hinda; 
sõbralik, kuid vajadusel minemas ka rind ees, 
et oma tahe ellu viia. Niisugused oleme meiegi, 
nii sugustena tahame näha oma tulevasi õppureid 
ja kolleege. Seega – mõelge Ukust kui sümbolist ja 
te mõistate, kes me siin akadeemias oleme ning kes 
veelgi enam tahame olla. 

Priit Põiklik, kommunikatsioonijuht
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K erese tn 14 kerkiv õppekompleks valmib 
2020. aasta septembris ja läheb maksma 

15,4 miljonit eurot. Ehitust rahastab peamiselt 
Siseministeerium. Tartu Ülikool panustab majutus
kompleksi valmimisse 3,7 miljonit eurot.

Õppekompleksi arhitektuurse lahenduse 
autorite Kolm Pluss Üks arhitektide idee on olnud 

koondada kõik avalikud ja poolavalikud ruumid 
hoone esimesele korrusele ning tõsta privaatsed 
majutusruumid tänava tasapinnast kõrgemale.

Hoone välisilmes domineerivad eri funktsioo
nidega avatud ja suletud astmestikud – näiteks 
avalik ujula on väljast vaatajale nähtav, lasketiir 
aga peitub maastiku sisse.  Hooneid ühendab telg, 

NARVAS LÖÖDI 

Narva ehitatavat uut siseturvalisust teenivat hoonet hakkavad lisaks 
Sisekaitseakadeemia (SKA) kadettidele õppe-, treening- ja majutushoonena kasutama 
ka Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenistujad ning Tartu Ülikooli (TÜ) Narva 
kolledži tudengid. Nüüdseks on kopp maasse löödud, hoonele nurgakivigi pandud ja 
ehitustööd kulgevad jõudsalt. Kommunikatsiooniosakonna juhataja PRIIT PÕIKLIK tegi 
juttu SKA nõuniku ja arhitekti Peeter Tambuga. Fotod: Peeter Tambu

KOPP MAASSE

Kõige keerulisem töö ehituse esimeses etapis 
oli lõhkuda ja murda läbi paepinnase, kuhu 
rajada majale kindel vundament
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mille äärde jäävad lipuväljak, istumisalad, jalgratta 
varjualused ja haljastus.

SKA-poolne ehituse projektijuht Peeter Tambu, 
suur töö on tehtud Narva maja ülesandepüsti-
tuse ja tulevaste funktsiooonide kaardistamisega, 
palju on koostööd nii PPA kui ka TÜ-ga, arhitek-
tuurivõistlus, projekteerimine, ehitushange jne. 
Millised tööd juba tehtud on?
Tänaseks on valmis hoone süvend, millest 
suurem osa on lõigatud paesse. Ümber on paigal
datud ASi Narva Vesi kanalisatsioonikollektor, 
mis oleks muidu jäänud meie hoone alla. Paesse 
on puuritud enamik terasankruid ning valatud 
esimene tööbetoonikiht. Algab hoonealuste isolat
sioonikihtide paigaldamine ning esimeste betoon
põrandate ja vundamentide valamine.

Tõrkeid ja seisakuid on olnud 
üllatavalt vähe

Kas Narva maja ehituslubade ja muude vajalike 
dokumentide saamisel oli ka tõrkeid või takistusi, 
kuidas sujus koostöö asjaomaste ametkondade ja 
linnavalitsusega?
Lubade saamine on läinud üllatavalt sujuvalt. 
Koostöö nii Narva linnavalitsuse arhitektuuri ja 
linnaplaneerimise ameti kui ka päästeameti Ida 
piirkonna inspektoritega oli konstruktiivne ja kiire. 
Selliste suurte hoonete rajamisel on alati mingeid 
tõrkeid ja seisakuid. On üllatav, kui vähe neid on 
seni olnud meie Narva hoone juures.
See on päris märgiline ehitus ja suur projekt 
Narva jaoks. Kindlasti ootavad narvakad 
ujulat, mis sinna tuleb. Kas ehitustegevus 
võib kohalikke ka segada? Kui kaugel on 
lähimad elumajad?
Mistahes ehitustööd segavad otse loomuli
kult kohalikke elanikke. Nii on see igas linnas 
iga suure ehituse korral. Arvestades aga, 
et ehitatakse päeval, mil enamik elanikest 
on tööl, ei ole see seni kedagi liigselt häirinud. 
Lähimad majad meie uuele hoonele on meie 
endi krundil asuvad vanad Narva kolledži hooned 
ning linnale kuuluvad ühiselamud paarikümne 
meetri kaugusel. Korterelamud on juba mõnevõrra 
kaugemal, teisel pool Kerese tänavat. Ehitusplatsi 

ümber on iga päev palju uudistajaid, suhtumine 
on aga pea alati uudishimulik ja ootusärev, mitte 
pahandav.
Millised etapid niisuguse suure hoone ehitamisel 
on, mida millises järjekorras tehakse?
Kõigi hoonete rajamisel on üsna sarnased etapid 
ja need ei sõltugi eriti hoone suurusest – ehitus
plats tuleb puhastada sellest, mis seal varem on 
olnud; kaevata hoonealune süvend; rajada vunda
mendid ning hakata neile korrus haaval maja peale 
ehitama. Arvestades, et kaks meie maja korrust 
on maa all, on esimene oluline etapp kindlasti 
süvendi valmimine ja vundamentide ehitus.

SKA Narva hoone
• arvestab oma tegevuses IdaVirumaa võima

luste ja vajadustega;
• üks tegevuse eesmärke on toetada turvali

sust Narvas ning teha Eesti Narvas rohkem 
nähtavaks;

• uue õppekeskuse rajamine toetab SKA 
arengusuundi ja ei killusta akadeemia 
põhitegevusi;

• arvestab Narvas kõigi SKA partnerametite, 
eriti aga PPA huvidega.
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Tavaliselt on järgmine verstapost nulltsükkel 
ehk siis see hetk, kui vundamendid on valmis ja 
maja maa alt nähtavale ilmub. Meie hoone puhul 
on aga ilmselt olulisem see, kui lõppeb kolme 
esimese, betoonist korruse montaaž ja valamine, 
st kui on valmis ka esimene maapealne korrus. Üks 
kõige keerulisematest osadest saab kindlasti olema 
kolme ülemise, puidust korruse montaaž, kuivõrd 
see jääb ajaliselt selleks kõige ebasobivamate ilma
oludega aega – sügistalve.

Traditsiooniliselt on üks olulisemaid hetki 
ehituse juures see, kui hoone saavutab oma täis
kõrguse. Enamasti tähistatakse seda hetke siis sari
kapeoga, mille tellija ehitajatele korraldab. Järgmist 
etappi võib lühidalt nimetad „karp kinni“, st et 
hoonekarp on saavutanud oma kuju ning ta on 
muudetud ka ilmastikukindlaks – uksed-aknad on 
ees ja katus peal.

Viimane, kõige tempokam ja tihedam ehituse 
osa on tehnovõrkude paigaldamine ning sise ja 
välisviimistlus. See on periood, kui ehitusel viibib 
korraga kõige rohkem inimesi, kelle töö juhtimine 
nii, et nad üksteist ei segaks ja võimalikult efektiiv
selt toimiksid, on ehituses omaette kunst.

Lõpuks jäävad veel hoone ümbruse heakorra 
ja haljastustööd, kasutusloa taotlemine, sisusta
mine jne.

Sarikapidu on oodata talvel

Millal võiks sarikapidu oodata? Ega meil vist enne 
sinna asja ei ole ja ehitajaid segama minna ei tasu?
Enne sarikapidu pannakse ikka hoone nurgakivisse 
traditsiooniline metallsilinder asjasse puutuvate 
suveniiridega – hoone jooniste ja saamisloo, seotud 
inimeste nimede, akadeemia värskemate trükiste 
jmsga. See saab teoks 18. juunil.

Sarikapeo aega on praegu raske ennustada, 
kuid Eesti kliimat arvestades on kuidagi tavaks kuju
nenud, et seda peetakse suuremate hoonete puhul 
tavaliselt talvel, nii tõenäoliselt saab olema ka meie 
Narva hoone puhul.
Sa käid ise ka Narvas ehitusel silma peal hoidmas, 
kuigi tänapäeval on ehitustel palgatud ka eraldi 
omanikujärelevalve. Milliste praktiliste teemade, 
küsimuste või probleemidega sa ise seal kokku 
puutud? On projektides veel hulk täpsustusi või 

käid ja näitad näpuga ka vahepeal, kuhu see või 
teine materjal kallutada või kui suur mõni auk 
kaevata?
Omanikujärelevalve ei ole teab mis tänapäevane 
leiutis. See on ikka juba üsna vana ja tavaline osa 
ehitusprotsessist. Samas ei tohi segamini ajada 
omanikujärelevalvet ja tellija esindamist.

Kui midagi muuta on juba pea 
võimatu, tahetakse seda kõige 
rohkem.

Omanikujärelevalve jälgib ehitustööde ja mater
jalide vastavust normidele ja õigusaktidele, 
mitte hoone sobivust tellijale või tema maksu
muse kujunemist. Omanikujärelevalve on 
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nähtud ennekõike ette seetõttu, et enamasti ei 
ole tellijat esindamas erialase ettevalmistusega 
inimene. Sellises olukorras on omanikujärelevalve 
ülesanne kaitsta teadmatut omanikku ka tema 
enda eest…

Tellija esindajana on minu ülesanne jälgida, 
et hoone saaks selline, nagu me oleme ta kavan
danud, et ta täidaks neid eesmärke, mis me oleme 
talle seadnud, sh vajadusel tuleb teha ka muuda
tusi, kui need eesmärgid vahepeal peaksid olema 
muutunud. Tallinna uus õppehoone on hea 
näide sellest – tellija seatud eesmärgid muutusid 
pidevalt – mida lähemale ehituse lõpule, seda 

tempokamalt. Just sellel ajal, kui midagi muuta oli 
juba suhteliselt võimatu, muutusid tulevaste kasu
tajate soovid lausa iga päev.

Loomullikult on täiesti igapäevane ka töö 
projektiga, kuivõrd ehitustöödega paralleelselt 
valmivad ehitamise aluseks olevad tööjoonised, 
mis peavad olema projektist oluliselt täpsemad. 
Hetkel on kõige kiirem nõrk ja tugevvoolu osa 
tööjoonistega, et betoonkonstruktsioonidesse 
saaksid õigesti paika kõik kaablite, pistikute ja 
lülitite paigaldamiseks vajalikud torud-toosid.

Puhaste betoonpindadega jäävas hoones ei 
ole nende asukohtade muutmine hiljem ju enam 
võimalik. Enamasti ei saa inimesed sellest aru, 
miks poolteist aastat enne hoone valmimist ürita
takse nende vajadusi nii täpselt teada saada, ning 
on siis hiljem pahased, kui pealiskaudse info najal 
rajatud hoonet ei saagi enam ümber teha selli
seks, nagu nad lõpuks asjasse süvenedes saada 
loodavad.

Ja lõpuks on minu ülesanne jälgida, et kõik 
tööjooniste koostamise ja igapäevase ehituse 
käigus ette tulnud muudatused mahuksid kuidagi 
ära meie rahaliste võimaluste piiresse.

Narva hoone puhul on omaette osa ka 
osapoolte koostöö koordineerimisel, kuivõrd lisaks 
tavapärastele osapooltele – projekteerijale, ehita
jale, omanikujärelevalvele – on sellel hoonel tule
vikus ju päris mitu kasutajat – SKA, PPA, TÜ ja 
ka linnarahvas, kellel kõigil on hoonele omad 
ootused.

Last enam pesuveega koos  
välja ei visata

Kas Narva ehitise puhul saame rääkida ka ener-
giasäästlikest lahendustest nagu SKA Maar-
jamäe uue maja puhul, näiteks et päike ei paistaks 
nii ruumidesse, et neid peaks jahutama, või 
maaküttest?
Narva hoone on võrreldes Tallinna uue hoonega 
energiasäästu mõttes täiesti teine ja uus tase. 
Kuivõrd hoone valmib pärast 2019. aasta 1. jaanuari, 
on see projekteeritud liginullenergiahoonena. Hari
dusasutuste hoonetele on energiasäästu nõuded 
teiste avalike asutuste hoonete omadest oluli
selt rangemad ning nende täitmiseks on Narva 

SKA hoone on kolmas arhitektuurivõistluse 
tulemusel kerkiv kaasaegne hoone Tartu Ülikooli 
kolledži ja Joaoru rannahoone kõrval, mille Narva 
saab Eesti taasiseseisvuse ajal
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õppehoones kasutusele võetud kõik meile täna 
jõukohased uued vahendid.

Näiteks on lisaks soojustagastusega venti
latsioonile ka kogu nn „halli vee“ kanalisatsioon 
soojustagastusega – enamasti ei aduta, kui palju 
energiat lahkub hoonest kasutatud veega. Täna
päeval võiks tõesti pool naljaga öelda, et last pesu
kausist koos pesuveega enam välja visata ei ole 
isegi mitte seaduslik. Samuti on hoone katusele 
ette nähtud päikesepaneelid.
Millisena uus maja Narva linnaruumis mõjub? On 
ju Narvas ikkagi n-ö pärastsõjaaegne nõukogulik 

linnaruum, kus palju ajaloolist kahjuks pole 
säilinud. Kuidas see maja muidu halli ja pisut 
korratusse Narva sobitub?
Kui see töö konkursil võitjaks valiti, oli üks argument 
ka see, et ta sobitub linnaruumi hästi… See on, 
muide, arhitektuurivõistlustel alati üks kõige oluli
semaid eesmärke ja kriteeriume. Lisaks on kind
lasti oluline see, et suur osa hoonest on puidust 
(seni suurim avalik puithoone Eestis), mis on märgi
line nii akadeemiale puithoonete tuleohutuse 
rakendusuuringu valguses kui ka Narvale, kus ei ole 
säilinud peaaegu üldse sõjaeelset puithoonestust 
ning kuhu ei ole ka sõjajärgsel ajal oluliselt puitehi
tisi püstitatud.

Selles mõttes on eriti sobiv just meie uue 
hoone asukoht Kerese tänava ääres, kuivõrd kuni 
1944. aasta 6. märtsini oli kogu see ala  
Kalamajale sarnase puithoonestusega.
Kas Maarjamäe maja ehitamisest õppisid ise isikli-
kult midagi sellist, mille puhul saad nüüd öelda, et 
jah – Narva majas neid vigu me enam ei korda ja 
see saab parem?
Inimene õpib iga tehtud tööga midagi. Aga konk
reetset võrdlust tuua Tallinna ja Narva majade vahel 
ei saa. Nende saamislugu, eesmärgid, asukoht, 
konstruktsioonid jne on selleks liiga erinevad. 
Narvas on suur eelis see, et kuna akadeemial ei 
ole seni Narvas midagi olnud, ei ole enamik meie 
kolleege seni väga süvenenud ehitatava maja 
teemadesse ning inimestel pole ka väga mingeid 
kujutelmi, milline see maja võiks olla.

See muudab hoone kavandamise oluliselt liht
samaks ja ratsionaalsemaks. Samas muudab asja 
keerulisemaks see, et hoonet hakkavad kasutama 
nii paljud täiesti erinevate tegevussuundade ja 
vajadustega kasutajate rühmad. Samas teeb see 
omakorda töö jälle põnevamaks.

Neid kaht hoonet pole ka pärast valmimist 
võimalik paremhalvem skaalal võrrelda, kuna 
nad on nii tüpoloogialt kui ka kõigelt muult ikka 
täiesti erinevad hooned. Ka see, mida SKA hakkab 
tegema Narva hoones, saab olema midagi täiesti 
teistsugust, kui me täna teeme Tallinnas.
Kui Kase tänava uue hoone kohta on öeldud: 
kolossaalne, muljetavaldav, kaasaegne, helge, 
ruumikas, sõbralik, siis millised märksõnad ütled 
Narva maja kohta, kui see valmis on?
Vot kui valmis saab, siis tuled ja vaatad ise ja ütled.

Narva õppekeskuses planeeritud 
tegevused:

• kõik kõrgharidusõppe üliõpilased on oma 
õpingute, sh praktika, ajal Narvas vähemalt 
2–3 kuud, kutseõppes olijad sooritavad Narvas 
ja Ida-Virumaal vähemalt osa oma praktikast;

• aasta jooksul viibib Narva õppekeskuses prak
tikal kuni 400 õppurit;

• ka vanglateenistus tunneb huvi kriminaalhool
duse praktika läbiviimiseks Narvas;

• päästekorraldaja eriala õpilaste viimine Narva 
praktikale;

• asjakohaste koolitustsüklite läbiviimine (nt 
tolli, piirivalve, magistriõppe õppetsüklid) – 
tasemeõppes hakkab Narvas toimuma mõnin
gate moodulite ja teemade õpe (piirivalve, 
toll, keeleõpe jne);

• Narva piirkonna ametnike täiendkoolitused, 
kutsealane eelkoolitus, kohalike elanike kooli
tused jne;

• vene keele õpe keelekeskkonnas, sh inten
siivne keeleõpe (nt päästekorraldajad), 
tandemõpe, keeleõpe enne õpingute alusta
mist jne;

• FRONTEX’i magistriõppe tsüklid;
• sisekaitseline eelkoolitus piirkonna gümnaa

siumiõpilastele, õppereisid teiste Eesti piirkon
dade noortele;

• vabatahtlike koolitus (abipolitseinikud, vaba
tahtlikud päästjad);

• piirkonna elanikkonnale suunatud ennetustöö 
ja muud ettevõtmised (riigiametnike klubi, 
spordivõistlused, matkad) jne.
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Narva tuleb meie moodsaim, 180- 
kraadise taktikalise laskmise alaga tiir

Räägi pisut ka sellest, kes ja mis seal hoones üldse 
akadeemia tarvis asuma hakkab, peale selle, et seal 
on kaheksarealine bassein ja ühiselamu.
Akadeemia jaoks on kõige olulisemad kindlasti maju
tusruumid, kuivõrd kogu hoone idee sai alguse just 
meie praktikabaasist. Juba praegu on päris suur 
osa praktikast Narvas. Samas oleme sunnitud oma 
kadette majutama näiteks Sillamäel, 25 km kaugusel 
Narvast. Uue hoone valmimisega on kavandatud veel 
rohkem praktikaid viia läbi just Narvas, ka suuremal 
hulgal erialadel kui praegu.

Lisaks majutusruumidele on Narva hoonesse 
kavandatud ka õpperuumid, mis võimaldavad tule
vikus seal läbi viia eri õppekavade moodulite õpet 
ning kaugemas tulevikus ehk ka õpetada Narvas 
mõnda õppekava terviklikult.

Kindlasti on SKA kasutuses ning lisavad meie 
kadettide jaoks hoonele lisandväärtust iseenesest 
küll teiste tarvis kavandatud hoone osad, nt laske
tiir, spordisaalid ja bassein. Kusjuures lasketiir saab 
Narvas olema meie esimene 180-kraadise taktikalise 
laskmise alaga sisetiir, milles on moodsad terasest 
kuulipüüdjad jm.

Kindlasti ei ole meie õpilaste jaoks vähetähtis 
see sünergia, mis peaks sündima selles hoones 
koos teistega elamisest – näiteks on kõik üldalad 
ja puhkeruumid jm kavandatud nii, et vaba aega 
veedavad meie kadetid külg külje kõrval vanemate, 
juba teenistuses olevate ametnikega ja ka TÜ tuden
gitega. Nii peaks neil olema hiljem oluliselt lihtsam 
tööle asuda, sh ka Narvas.
Kellelt ja millal peaks küsima, milline osa õppetööst 
hakkab toimuma Narvas ja kes peavad arvestama, 
et mingist hetkest tuleb hakata seal lühemalt või 
pikemalt viibima?
Narva hoonesse kavandatud praktikate ja õppetöö 
planeerimine algab meil juba sellel sügissemestril, 
aga sellest räägime täpsemalt siis, kui aeg on küps.

Soovime Peetrile jõudu projekti juhtimisel ja jääme 
uue hoone avamist pikisilmi ootama. Tore on see, 
et uus maja loob kindlasti Narvale ilmet, mida kaua 
on oodatud. Uued võimalused õppetöö tulemus-
likumaks läbiviimiseks valmistavad meile ette ka 
senisest paremad siseturvalisuse tagajad.

Narva maja parima lahenduse arhitektuurikonkursi 
võitis ideekavand nimega TWIX, mille autorid on 
Gert Guriev, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel 
Meriste, Andres Ojari ning Ilmar Valdur arhitektuuri
büroost Kolm Pluss Üks
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T uuba sai Andres endale täiesti juhuslikult, 
sõjaväes. Kõrgema sõjakooli orkestri dirigent 

oli teda silmates sõnanud: „О, здоровый парень, 
может носить тубу!“ (Oo, tugev noormees, 
suudab kanda tuubat!). Kuna tema orkestris just 
tuubamängijaid nappis, siis selle pilli ta ka sai – 
kõige suurema, Btuuba. „Kaks nädalat harjutasin 
omaette ja siis istusin juba orkestrisse, hakkasin 
kõiki partiisid kaasa mängima, nii see pilliõpe käis,“ 
muheleb Andres. „Aga jõudu ja vastupidavust oli 
selle pilli puhumiseks vaja küll, lisaks suurele puhu
misintensiivsusele tuli mitmelgi korral mängida 
marssides, näiteks Nevski prospektil Moskva 

vaksali juurest Talvepalee väljakule ja anda seal siis 
veel pooletunnine kontsert.“ 

Pargimuusika ja paraadid

Sõjaväkke võeti Andres üsna „kõrges eas“ – 24aasta
selt, kui ta oli juba pool aastat õppinud aspiran
tuuris Leningradi konservatooriumis. Kuigi ta pärast 
keskkooli lõppu seoses Tallinna konservatooriu
misse õppima asumisega sõjaväest pääses, siis 
pärast kõrghariduse omandamist sai kroonu ta 
ikka kätte ja tuli minna. Teenistuspaigaks osutus 

ANDRES PUNG  
EESTI HARIDUSE KUJUNDAJA 

Orkestri tuubamängijad Nõukogude armee aegadest, Andres paremalt esimene

Kord küsiti ühes akadeemia töötajate mälumängus, mis pilli on mänginud õppe
prorektor Andres Pung. Vaid väga vähesed teadsid nimetada, et tegu oli tuubaga. 
LAURI VANAMÖLDER võttis nõuks välja uurida, kuidas sellega siis lood täpsemalt olid. 
Jutt aga arenes kaugemale. Fotod: erakogu
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Leningradi külje all olev Puškin, praegune Tsarskoje 
Selo. Seal siis pärast pooleteise kuu pikkust noorsõ
duri väljaõpet ta orkestrisse võetigi, kuid muuhulgas 
„ülendati“ üsna pea ka ajateenijate komandöriks. 
Allohvitseri pagunitest Andres aga loobus kategoori
liselt. „Reamehena läksin ja reamehena ka väljusin, 
sõjaväelist karjääri ma Nõukogude armees teha ei 
soovinud.“

Elu sõjaväeorkestris oli üpris värvikas, 
mängida tuli palju. Hommikupoolikuti tehti 
proove, mängida tuli ka kadettide hommikurivis
tustel. Suviti esinesime igal laupäeva ja pühapäeva 
hommikul Pavlovski pargi kõlakojas. Pärast lõunat 
olid sageli pidulikumad või vähempidulikumad 
sündmused, kus tuli esineda. Mängida tuli ka sõja
väelaste matustel. Õhtuti olid vahel kontserdid. Ka 
kõik paraadid tuli ära mängida. Näiteks oktoobri ja 
maiparaadiks harjutati kuu aega ette, olid hommi
kused proovid, pealelõunased proovid, kõige lõpus 
olid ka öised proovid, kus mängiti paraad mitu 
korda läbi. Kogu seda tramburaid tegin poolteist 
aastat järjest kaasa. Kolmel suurel paraadil Talve
palee väljakul sai mängitud, seal oli kolmneli
sada pillimeest, kõik garnisoni orkestrid aeti sinna 
kokku, moodustus tohutult suur koondorkester,“ 
meenutab Andres oma sõjaväe orkestrandi põlve.

Teekonna algus

Ent sel kõigel on oma loogiline eellugu, ei võeta ju 
orkestrisse mängima igaüht. Andres Pung sündis 
muusikalembesse koju. Tema isa, akadeemik ja Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia professor Aarne Pung 
oli erialalt zootehnik, kuid väga musikaalne mees, 
kelle kodutalus oli olemas harmoonium, millel ta ise 
Puncheli koraaliraamatust mängima õppis. Klaver oli 
nende kodus juba enne Andrese sündi ja lastemuu
sikakooli lõpetaski Andres klaveri erialal.

Andrese ema Laine oli samuti õpetaja ja 
õppejõud, erialalt kehakultuurlane. Tema kuus 
aastat vanem õde Silvia on Tartu Ülikooli Kliini
kumis arstõppejõud, erialalt kardioloog. Nii et 
muusika ja kõrghariduspisik oli juba kodust kaasa 
saadud.

Keskhariduse omandas Andres Tartu II Kesk
koolis, praeguses Miina Härma Gümnaasiumis, 
kuid keskkooli ajal õppis ta paralleelselt ka Heino 

Elleri nimelises muusikakoolis. „Sel aastal, kui mina 
lõpetasin lastemuusikakooli, avati Elleri koolis 
uus, teooria osakond ja mu õpetajad soovitasid 
just seda õppima minna. Kuna soovisin ülikooli 
minekuks saada tugevat baasharidust, käisin paral
leelselt ka gümnaasiumis,“ selgitab Andres oma 
üsna ebatavalist õppeteed.

Kuna keskkool kestis tollal kolm aastat, aga 
Ellerikooli kursusi oli neli, siis sõjaväest pääse
miseks tegi Andres kohe pärast keskkooli lõpeta
mist sisseastumiskatsed Tallinna konservatooriu
misse muusikateaduse erialale ja sai sisse. Seega 
jäi Ellerikooli viimane kursus tal läbimata, kuid 
seeeest oli kutsekoolis õppimise kogemus olemas.

Kõrgharidus Tallinnast ja Leningradist

Konservatooriumis spetsialiseerus Andres muusi
kaanalüüsile. Teda huvitas, kuidas helilooja muusi
kateost loob, millised on muusikalised struktuurid, 
kuidas kuulaja neid tajub, miks osa muusikateo
seid on emotsionaalselt väga mõjuvad, liigutavad 
inimest hingepõhjani, teised aga sellist mõju ei 
avalda. 

Pärast konservatooriumi lõpetamist 1978. 
aastal astus Andres Leningradi Riiklikusse Konser
vatooriumisse aspirantuuri. 1980. aasta novembris 
sõjaväest naasnuna sukeldus ta Neevalinna pulbit
sevasse kultuuriellu ja jätkas oma õpinguid. 

Andres Pung

Sünniaeg: 19. mai 1955
Haridus: 

1962–1973 Tartu II Keskkool
1970–1973 Heino Elleri nimeline Tartu muusi

kakool, muusikateooria
1973–1978 Tallinna Riiklik Konservatoorim, 

muusikateadus
1978–1983 Leningradi Riiklik Konservatoo

rium, aspirantuur
Amet: Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
Tunnustused: 

Eesti Muusikaakadeemia auliige 2004
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kolmanda klassi 

aumärk 2010
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„Kool asus otse kesklinnas, kohe Kirovi ooperi
teatri vastas, filharmoonia saalid olid umbes viie
teist minuti jalgsitee kaugusel. Nii et see oli üks 
suur kultuurikeskus ja kogu see õpingute aeg oli 
väga suur enese harimise ja kultuuritarbimise aeg. 
Seal käisid esinemas välisorkestrid, maailmakuulsad 
muusikud. Loomulikult ka Ermitaaž, Vene kunsti 
muuseum, kõik need on kultuurivaramud, mis 
käisid õpingute juurde, nii et see oli väga rikastav 
aeg.“

Leningradis tegutsesid ka maailmatasemel 
koolid ja ülikoolid. Juba tollal käis neis õppimas 
palju välismaa noori, peamiselt küll idablokist, aga 
oli ka tudengeid Läänest ja lausa USAst. „Konserva
toorium oli väga huvitav eri kultuuride ja eri rahvus
test inimeste suhtluskoht ja seal sai esimese tõelise 
rahvusvahelise kogemuse,“ nendib Andres, kes ei 
mõista tänast probleemi, et välisüliõpilaste ja eesti 
üliõpilaste vahel ei teki tihedamat suhtlust.

1983. aastal lõpetas Andres õpingud ja naasis 
Tallinnasse, kus asus tööle Tallinna Riikliku Konser
vatooriumi muusikateooria kateedri vanemõpeta
jana, tõustes lõpuks kateedri juhatajaks.

Muusikaakadeemia õppeprorektor

Laulva revolutsiooniga algasid põnevad ajad, Eesti 
hakkas vabaks saama, ning Andreski sukeldus täie 
innuga neisse protsessidesse, lõi muuhulgas kaasa 
konservatooriumis Lepo Sumera eestvedamisel 
loodud rahvarinde rakukese töös.

Pärast iseseisvuse taastamist tegi 1992. aastal 
konservatooriumi uueks rektoriks valitud Peep 
Lassmann Andresele ettepaneku tulla õppepro
rektoriks. „See oli täiesti uus perspektiiv. Mõtlesin 
järele ja nõustusin. Ja ma ei pea seda otsust kahet
sema, sest algas ülimalt huvitav aeg, Eesti riigi üles
ehitamise aeg, kogu haridussüsteemi reformi
mise aeg. Kõige suuremad reformid algasidki kõige
pealt just kõrghariduses,“ meenutab Andres. „Vene
aegne kõrgharidus oli ju Saksatüüpi kõrgharidus – 
ühtne viieaastane diplomiharidus, mis ei jagunenud 
erinevateks tsükliteks. Nõukogude riigis oli kõrg
haridus suhteliselt elitaarne, selle sai vaid 10–20% 
inimestest. Ülejäänud pidid piirduma kutseharidu
sega või läksid koolist otse ilma mingi erialase hari
duseta tööle. Üsna pea hakkasime Eesti kõrghari
dust viima kooskõlla Bologna struktuuridega, kus 
kõrgharidus jaguneb bakalaureuse, magistri ja 
doktoriõppeks. Uue haridussüsteemi väljatööta
mises lõid aktiivselt kaasa ülikoolide rektorid, õppe
prorektorid, õppeosakonna juhatajad. Mina olin 
aktiivne liige mitmes töörühmas, sealhulgas näiteks 
esimese kõrgharidusstandardi töörühmas ja akredi
teerimissüsteemi väljatöötamise töörühmas. Meil 
oli tõesti väga tegus õppeprorektorite ja õppeosa
konna juhatajate seltskond. Initsiatiiv teha uusi asju 
ja kiiresti tuli just ülikoolidelt. Õppeprorektorite roll 
uue kõrgharidusmaastiku kujundamisel ja seadus
andluse loomisel oli ääretult oluline. See oli niivõrd 
inspireeriv aeg ja inimesed olid tohutult entusiast
likud. Kõik see andis suurepärase võimaluse enese
teostuseks, mida pean elus äärmiselt oluliseks, 
kuna see loob võimaluse oma isiksuse potentsiaali 
maksimaalselt avada ja rakendada ning minul on 
seda olnud võimalik teha mitmel korral.“

Eesti ülikoolide õppeprorektorid 1990. aastate lõpust 
Eesti avatud ülikooli ühise vihmavarju all. Esireas 
vasakult ametisse asuv Tartu Ülikooli õppeprorektor 
Volli Kalm, Kunstiakadeemia õppeprorektor Lylian 
Meister, Tartu Ülikooli lahkuv õppeprorektor Teet 
Seene. Tagareas vasakult Eesti Maaülikooli õppepro
rektor Lembit Nei, Tallinna Ülikooli õppeprorektor 
Larissa Jõgi, Eesti Muusikaakadeemia õppeprorektor 
Andres Pung, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor 
Jakob Kübarsepp
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Haridusministeeriumis

2003. aastal, olles 11 aastat olnud muusikaaka
deemia õppeprorektor, otsustas Andres edasi 
liikuda, sest senine amet hakkas ammenduma – 
muusikaakadeemia uus hoone, mille rahastuse 
pärast tuli pidada pikka ja pingelist võitlust, oli 
valmis saanud; edukalt olid läbi viidud esimesed 
akrediteerimised, sh institutsionaalne; akadeemia 
õppesüsteem oli ümber kujundatud, kõik õppe
kavad uuendatud. Andrese uueks erialaks ja tege
vusfookuseks oli kujunenud hariduskorraldus 
ning nii otsustaski ta kandideerida Tartusse viidud 
Haridus ja Teadusministeeriumisse kutse ja täis
kasvanuhariduse osakonna juhatajaks. Kandideeri
mise ajal pakuti talle kõrgharidusosakonna juhataja 
kohta, aga sellest ta loobus. „Mõtlesin, et olles pikalt 
töötanud ühes ülikoolis, ei sobi mul minna järsku 
ametnikuna istuma teisele poole lauda ja hakata 
riigi positsioone esindama, mis oleks olnud natuke 
liiga ränk oma endiste võitluskaaslaste ja ülikoolide 
kolleegide suhtes.“ Andres leidis, et huvitav oleks 
hoopistükkis valdkonda vahetada, kuna kutseha
ridus oli nö peksupoisi rollis, samas tundus suure 
väljakutsena – äkki õnnestub seal midagi ära teha.

Andrese esimene suurem ülesanne oli kooli
võrgu korrastamine. Nõukogude aja lõpus oli Eestis 
pea 90 tehnikumi ja kutseõppeasutust. Kuna Eesti 
riigi algusaegadel hakkas haridusstruktuur kiiresti 
muutuma, tekkis palju uusi kõrgkoole ning levis 
massikõrgharidus, osutusid paljud kutsekoolid 
ebavajalikeks. Lisaks oli kutsehariduse maine 
suhteliselt nigel ja tase polnud kiita. 

Andrese juhitud ümberkorralduste tulemu
sena jäi Eestis alles 30 kutseõppeasutust. „See oli 
esimene Eesti koolisüsteem, mille koolivõrk korras
tati. Seejärel oli meil juba hea öelda, et nüüd on 
vaja süsteemi investeerida ja kutseharidus kaas
ajastada. Meil õnnestus välja rääkida ja ära kaitsta 
üle 240 miljoni euro Euroopa Liidu ja Eesti riigi 
investeeringuid kutsehariduse tarvis! Omal ajal 
oli see 3,6 miljardit Eesti krooni. See oli tohutu 
impulss kutsehariduse arengule. Meie prioriteet 
oli kaasajastada kõigi kutseõppeasutuste õppetöö
kojad, sisustades need kõige kaasaegsema tehno
loogia ja seadmetega. Teiseks tuli korda teha ühis
elamud, et õppuritel oleksid normaalsed elamis
tingimused. Ja siis alles tulid tavalised klassiruumid 

Kuidas Andres president  
Ronald Reaganiga kohtus
1994. aasta suvel pakkus USA saatkond välja 
võimaluse osaleda LõunaCalifornia luterliku 
ülikooli suvekoolis, mis oli mõeldud Balti riikide 
ülikoolide juhtkondade liikmetele. Suvekool kestis 
3 nädalat ja oli väga mitmekesise programmiga: 
näiteks tutvustati põhjalikult USA kõrgharidussüs
teemi, organiseeriti külastus kümnesse sealsesse 
kõrgkooli (sh täielikesse tippülikoolidesse nagu 
Caltech, UCLA (University California Los Angeles), 
väga omapärasesse Thomas Aquinos College’isse 
jne). Programm sisaldas ka palju muud huvitavat. 
Sealhulgas ütles suvekooli organiseerija ja läbi
viija professor Leonard Smith, et äkki kohtume 
ka legendaarse USA presidendi, selleks ajaks erru 
läinud Ronald Reaganiga tema presidendiraama
tukogus (teatavasti on igal USA presidendil oma 
raamatukogu tema elukoha osariigis, kuhu koon
datakse kokku kõik tema presidentuuri aegsed 
arhiivimaterjalid jm dokumendid). Raamatukogu 
külastades president Reaganit seal aga polnud. 
Arvasime, et eks professor tahtiski asja lihtsalt 
põnevamaks teha. Aga siis ühel päeval selgus, et 
läheme uuele katsele, sedakorda presidendi tolla
sesse büroosse Los Angelese kesklinna ühe pilve
lõhkuja 33. korrusel. Ja ennäe imet – seal võttiski 
meid vastu väga heas vormis olev president 
Reagan! Ta leidis poolteist tundi aega, et meiega 
vestelda, vestlus puudutas muidugi eelkõige 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja sellele järg
nenud vabariikide (taas)iseseisvumist. Ta tundis 
siirast huvi, kuidas vabades Balti riikides uue ühis
konna ülesehitamine edeneb, kuidas reformime 
oma haridussüsteemi jne. See oli muidugi fantas
tiline elamus vestelda sellise ajaloo suurkujuga 
nagu võrdne võrdsega ja kohtumise lõppedes 
tegime temaga ka selle suurepärase ja haruldase 
foto. Presidendilt õnnestus saada ka autogramm. 
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ja koolihooned. Suures osas see plaan ka teostus. 
Kutseharidus on tõesti väga palju uuenenud. Kasu
tasime Euroopa vahendeid ka õppe sisu reformimi
seks, uuendasime peaaegu kõik õppekavad, kooli
tasime massiliselt kutseõpetajaid, töötasime välja 
uusi õppevahendeid. Reform oli tõepoolest komp
leksne,“ on Andres tehtu üle uhke.

Lisaks sellele töötati siis välja ka täiesti uus 
kutseõppeasutuse seadus, loodi uued hästi paind
likud kutseõppe liigid. „Me lähtusime juba tol 
korral ideoloogiast, et kõik Eesti kutseõppekes
kused peavad olema avatud kõigile õppijate siht
rühmadele. Kõik Eesti inimesed, kes vajavad mingi
sugustki kutse või erialast koolitust, peavad seda 
saama. Igas maakonnas pidi olema vähemalt 
üks kutseõppekeskus. Selle ideoloogiaga säilitati 
näiteks ka Hiiumaal kutseõppe võimalus. Julgen 
öelda, et elukestva õppe ideoloogia ongi Eestis 
kõige paremini juurdunud kutseharidussüsteemis. 
Keskmine õppija vanus tasemeõppes on juba üle 
24 aasta, kuna praegu tulevad massiliselt kutseõp
peasutustesse uut eriala omandama, täiendkoo
litust ja ümberõpet saama täiskasvanud,“ räägib 
Andres veendunult.

Siseriiklikes ja rahvusvahelistes organi-
satsioonides ja nõukogudes osalemine

Andres on osalenud paljude töörühmade, otsustus
kogude, nõukogude ja rahvusvaheliste organisat
sioonide töös. „Eriti huvitav oli selles osas Haridus- 
ja Teadusministeeriumis töötatud aeg. Olen esin
danud Eestit Euroopa Komisjoni juures tegut
senud liikmesriikide kutsehariduse peadirektorite 
kogus. See oli ääretult kasulik ühendus ühise kutse
hariduspoliitika kujundamise aga ka info vaheta
mise seisukohalt, kõik uuendused ja parimad prak
tikad sai sealt kõrva taha pandud ja nii mõnigi neist 
Eestis kasutusele võetud. Teine Brüsselis tegutsenud 
kogu oli kutsehariduse nõuandev komitee, milles 
Eesti riigisektori esindajana tegutsesin. Maailma 
kutsemeistrivõistluste organisatsiooni World-
skills liikmeks astus Eesti 2007. aastal Jaapanis, 
kus Eesti võistkond osales esmakordselt ka võist
lustel. Euroopa analoogse organisatsiooniga Euro
skills ühines Eesti 2008. aastal. Mõlemas nime
tatud organisatsioonis olin kuni 2014. aastani Eesti 

ametlik delegaat. Nimetatud organisatsioonidesse 
astumise eeldus oli Eesti kutsemeistrivõistluste 
süsteemi rajamine, millega alustasime süsteem
selt 2006. aastal. Siseriiklikest nõukogudest võiks 
ära nimetada töö SA Innove nõukogu esimehena ja 
SA Kutsekoda nõukogu liikmena 10 aasta jooksul. 
Olen olnud ka Otsakooli nõukogu esimees ja liige, 
Rahvusooperi nõukogu liige, kahel korral nii kutse
õppeasutuse seaduse väljatöötamise kui ka kutse
hariduse arengukava väljatöötamise töörühma juht, 
arvukate komisjonide ja muude töörühmade liige 
või juht. Panustamine kõigi nende kogude töösse 
oli huvitav ja vastutusrikas, samas aitas läheneda 
kompleksselt kutsehariduse reformimisele ja hoida 
kõiki selle valdkonna arenguid kokkulepitud suunal. 
Mul on olnud kokkupuude ka militaarharidusega, 
kuna olin aastaid kaitseministeeriumi haridusnõu
kogu liige kaitseministrite Jaak Aaviksoo ja Mart 
Laari ajal. Just sellel ajal liideti Meegomäe lahingu
kool ühendatud kaitseväe õppeasutustega, kujun
dati välja magistriõpe jne. Kõik need arengud on 
läbitud ka Sisekaitseakadeemias. Ka praegu Sise
kaitseakadeemias töötades olen näiteks viimase 
aasta jooksul osalenud CEPOLi kvaliteeditagamise 
töörühma töös.“ 

Sisekaitseakadeemias

Kui haridusministeeriumis sai 11 aastat töötatud, 
tundus taas, et seegi ring hakkab täis saama. 
Ka pidev TallinnaTartu maanteed sõitmine oli 
muutunud kurnavaks. Pärast lühiajalist töötamist 
Innoves otsustas Andres konkureerida Sisekaitse
akadeemia õppeprorektori kohale. Sinna ta ka valiti 
ning 2015. aastast töötabki ta siin.

Andres sattus seega äsja akadeemia rekto
riks valitud Katri Raigi meeskonda. „Nii Katri kui ka 
mina, kes me tulime haridusmaailmast, võtsime 
kursi, et Sisekaitseakadeemia peab olema eelkõige 
kõrgkool, mitte tavaline siseturvalisuse asutus. 
Ja ma arvan, et meie alma mater ongi viimaste 
aastate jooksul palju rohkem kõrgkooliks kuju
nenud,“ ütleb Andres. „Kõrgkooli vaieldamatu 
tunnus on see, et õppejõud peavad olema kursis 
oma eriala arengutega ja arendama oma eriala 
arendus ja teadustegevustega. Kust muidu see 
uus tarkus valdkonda tuleb.”
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Sisulise poole pealt toob ta olulise saavutu
sena esile integreeritud haridusmudeli väljatöö
tamise. „See on andnud uue impulsi viimaste 
aastate arengutele. Ühisel akadeemial ei ole ju 
mõtet, kui seal sees on väga autonoomsed ja 
eraldiseisvad kolledžid. Ülikool saab sünergia ju 
sellest, et seal toimivad erinevad valdkonnad ja 
erialad koos ühtse tervikuna ja need võimestavad 
üksteist. Viimaste aastate jooksul on ka meie 
akadeemias toimunud positiivsed muudatused 
selles suunas, et ühistegevust ja ühist õppetööd 
on tunduvalt rohkem, ja ma loodan, et mida 
aasta edasi, on seda veelgi rohkem. Toimivad ju 
siseturvalisuse valdkonnad reaalses elus koos, 
seega peame koos koolitama ka õppureid, et nad 
saaksid oma töises elus hästi koos hakkama. Ka 
uus õppehoone avab uued suurepärased võima
lused koosõppeks ning uued tehnoloogilised 
rakendused võimaldavad viia selle koostöö ka 
täiesti uuele tasemele.“

Viimaste aastate jooksul on akadeemia 
pidanud läbima ka mitu kvaliteedihindamist, 
kõigepealt õppekavarühmade osas ja sel kevadel 

institutsionaalselt. Andres on rahul, et mõlemal 
hindamisel suutis akadeemia ennast tõestada ja 
esitleda hästi ja kvaliteetselt toimiva kõrgkoo
lina ning saavutas mõlemal korral maksimaalse 
tulemuse. See on suur tunnustus kogu kollektiivi 
tehtud tööle ning annab teada nii õppijatele kui 
ka partneritele, et tegemist on kõrgetasemelise 
akadeemiaga, mis pürib Euroopa üheks paremaks. 
Samuti on hea meel õppekavaarenduse üle, mille 
põhirõhk on olnud moodulipõhiste õppekavade, 
samuti 5. taseme jätkuõppekavade loomisel, ka 
paindlikkuse suurendamisel erinevaid õppijate 
sihtrühmi silmas pidades. Õppekavadest on välja 
kujunenud terviklik süsteem, mis läbib 4 erinevat 
haridustaset kutseõppest magistriõppeni. 

„Minu töine karjäär on olnud üsna huvitav ja 
sisaldanud nii vertikaalset tõusu karjääriredelil kui 
ka horisontaalset liikumist teistesse asutustesse 
ning valdkondadesse. Oma õpitud eriala juurest 
olen sujuvalt liikunud hoopis hariduskorralduse 
juurde, aga see kõik on pakkunud mulle piisavalt 
väljakutseid ja ka eneseteostuse ning arenemise 
võimalusi,“ summeerib Andres lõpetuseks. 

Sisekaitseakadeemia 2017. aasta lõpuaktusel: vasakult õppeprorektor Andres Pung, rektor Katri Raik ja 
arendusprorektor Marek Link
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TOIMUNUD SÜNDMUSED

Reedel, 22. veebruaril 2019 avati piduli-
kult Sisekaitseakadeemia uus õppehoone 
Tallinnas Maarjamäel. Samas toimus ka uue 
rektori Marek Linki ametisse pühitsemise 
tseremoonia. 

Hoone avamisele eelnes traditsiooniline vaba
riigi aastapäevale pühendatud pidulik rivistus, kus 
akadeemia kadette ja töötajaid tervitasid peami
nister Jüri Ratas, siseminister Katri Raik, justiitsmi
nister Urmas Reinsalu ja siseturvalisusametite juhid.

Sisekaitseakadeemia uue õppehoone rajamise 
peamine põhjus oli vajadus kooli eripära ja õppe
viisiga arvestava hoone järele. Seni tegutses 
akadeemia Tallinnas nõukogude okupatsiooni ajal 
ehitatud ja tollasele ehitusvägede kõrgemale poliit
koolile mõeldud hoonetekompleksis.

Uues hoones on u 11 000 ruutmeetrit kasu
likku pinda. Auditooriumite ja administratiivruu
mide kõrval on hoones spetsiifilised ruumid sisetur
valisust puudutava õppe läbiviimiseks ja virtuaal
simulatsioonivahendite kasutamiseks, tuleohutus 
jm laboratooriumid, vangla õppekambrid, spordi
saalid, siselasketiir jne. Lisaks paikneb hoones ka 
suur konverentsikeskus, mille peasaal mahutab 256 
osalejat – sellega sai siseturvalisuse ja julgeoleku 
valdkond juurde võimaluse korraldada Eestis oma 
ala suuri rahvusvahelisi konverentse.

Sisekaitseakadeemia tähistas 15. 
aprillil 27 aasta möödumist kooli asuta-
misest. Sel puhul tänati ja tunnustati 
akadeemia uues õppehoones Tallinnas 
Maarjamäel parimaid töötajaid ning 
koostööpartnereid.

Akadeemia rektor Marek Link sõnas kell 
12 toimunud pidulikul aktusel, et kõik meie 
lõpetajad, olgu selleks siis päästjad, häirekes
kuse töötajad, vanglaametnikud, maksu ja 
tolliametnikud või politseinikud, on profes
sionaalid, kelle panus ühiskonna turvalisuse 
tagamisel järjest kasvab.

Traditsiooniliselt olid kavas võistlused 
akadeemia ja vilistlasvõistkondade vahel ning 
ka meie uue jõusaali avamine ja Ott Kiivikase 
näidistreening. 

▲ Akadeemia teeneteristid üleandmist ootamas
▼ Eesriie langeb!
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26. aprillil 2019 toimus Sisekaitseakadee-
mias Maarjamäel pidulik justiitskolledži 
teabe- ja uurimisametniku kutseõppe eriala 
teise lennu lõpuaktus. Lõputunnistused sai 
kätte 12 uut ametnikku.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži juht Triinu 
Kaldoja on rõõmus, et saab akadeemiast tööle 
saata 12 õppe läbinud ametnikku. „Usun, et 
möödunud kaheksa kuud õpet andis tänastele 
lõpetajatele oskused täita vangla teabe ja uuri
misosakonna ning sisekontrolliametnike teenis
tusülesandeid teadlikult, tõhusalt ja vastutus
tundlikult,“ sõnas Kaldoja, tänades sealjuures 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonda koostöö 
eest õppijate arendamisel.

Ta lisas, et põhjalik ja sisuline õpe tagab 
tööandja ootustele vastava ettevalmistuse. Sise
kaitseakadeemia roll koostöös vanglateenistu
sega on seda pakkuda, tagades õppijatele vajalikud 
teadmised teenistusülesannete mõtestatud, õigla
seks ja vastutustundlikuks täitmiseks. „See on see, 
mida ühiskond akadeemialt ootab – et me kooli
taksime pädevaid ja ausaid riigiametnikke,“ ütles 
Kaldoja.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid lisaks Sise
kaitseakadeemia justiitskolledži juhile ka Justiits
ministeeriumi asekantsler, vanglateenistuse juht 
Priit Kama, Tallinna vangla direktor Hannes Liivak, 
Viru vangla direktor Marek Aas, Tartu vangla 
direktori asetäitja Kristo Kulo ning teised vanglate 
juhtivametnikud.

Sisekaitseakadeemia soovib kõigile lõpetaja
tele palju õnne ning edu edasistes ettevõtmistes!

15. märtsil 2019 lõpetasid politsei-
ametniku kutseõppe eriala Sisekait-
seakadeemia politsei- ja piirivalve-
kolledži Paikuse õppekeskuses 40 
politseiametnikku.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid nii Sise
kaitseakadeemia rektor Marek Link, sise
minister Katri Raik, politsei ja piirivalvekol
ledži direktor Kalvi Almosen kui ka Politsei- ja 
Piirivalveameti peadirektori asetäitja Janne 
Pikma, Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno 
Erkmann jt.

„Tänased lõpetajad on esimesed, kes 
läbisid täies mahus uuendatud õppekava, 
mis on oma loomult laiapindne, sisaldades 
kõiki kompetentse, mida on vaja esmatasandi 
teenistusülesannete täitmisel,“ tõdes Sisekait
seakadeemia rektor Marek Link.

Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve
kolledži direktor Kalvi Almosen kiitis: „Lõpe
tavat kursust saab iseloomustada kui aktiivset, 
rõõmsameelset ja uudishimulikku meeskonda. 
Mina usaldan nende kätte oma turvalisuse!“

Justiitskolledži lõpetajad
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MAREK LINK:   
SISEKAITSEAKADEEMIA PEAB JÄTKUVALT OLEMA  

ORGANISATSIOON, MIDA JUHIVAD IDEED JA AATED

Rektori inauguratsioon 22. veebruaril 2019. Foto: Marit Kuusk
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Oled akadeemia rektoriks saanud justkui loomu-
liku arengu tulemusena, enne olid arenduspro-
rektor, seejärel lühikest aega ka rektori kohuse-
täitja. Kas olid sellest ka varem mõelnud, et nii 
võiks lõpuks minna, või mängis siin siiski juhus 
oma osa?
Ilmselt rektoriks päris juhuse tahtel ei saada (nagu 
ka ministriks), kuid kindlasti on ka juhusel oma 
roll. Pigem oli otsus kandideerida suur sisemine 
debatt. Ma teadsin, mida see 
töö enamvähem tähendab, 
kui suur vastutus see on ja 
ka seda, et rektor on tööl 
24/7. Samas algas SKA uue 
maja avamisega nii mõneski 
mõttes uus ajastu, mis 
võimaldab teha uut hüpet 
nii sisus kui ka vormis. Isik
likus ja isekas võtmes on see 
võrratu kogemus – ükskõik, 
mida ma hiljem tööelus veel 
ette kavatsen võtta. Samas on 
rektori töö kõige isetum, sest 
lähtuda tuleb eelkõige orga
nisatsiooni huvidest ning nii mõnigi isiklik plaan tuli 
riiulisse hoiule panna.

Keeruline oli olukord ilmselt ka veel selle 
pärast, et minu kui rektori kohusetäitja roll ja 
peamine ülesanne oli sellel napil ajahetkel tuua ja 
leida koolile uus rektor – kes oleks organisatsioo
nile parim. Juhus oli ilmselt see, et tollel hetkel oli 
siseministriks SKA eelmine rektor Katri Raik, kuid 
kandidaate sõelus esinduslik spetsiaalne komisjon 
mitme kuu vältel. Paljuski on see ka tagasiside 
selle kohta, et Katri võetud suund on õige ja tema 
koostatud plaan ehk arengukava tuleb minul koos 
teiega lõpuni viia, sest kool vajab nii järje kui sihi
kindlust. Meenub Katri lause värbamise lõpuvest
lusel: „Mina küll ei uskunud, et sina kandideerid!“, 
mis viitas sellele, et kas ikka päriselt igatsen sellist 
töökoormat.

Sellel teel oli nii majas sees kui ka väljas palju 
müksajaid, kes süstisid selle vajamineva doosi 
enesekindlust. Kuid juhustega on nagu on – lõpuks 
on ikkagi see su enda otsus. Kahetseda saab vaid 
tegemata otsuseid ja võtmata riske. Meenub üks 
lause minu seitsmeaastaselt tütrelt Mettelt, kui 
otsus teatavaks sai: „Issi, kas sa oled nüüd veel 

vähem kodus?“ – igal mündil on kaks külge. Praegu 
on töörõõm alles ja usun, et oleme meeskonnana 
edukad.

Asusid ametisse koos uue maja avamisega, see oli 
vägagi sümboolne: uus maja, uus juht. Kuidas sa 
siin ennast tunned, mida majast arvad?
Kahjuks ilmselt ei saa traditsiooniks, et iga kord, 
kui tuleb uus rektor, antakse kaasa ka uus kaas

aegne õppehoone. Kui arves
tada seda, et hoone rajamiseks 
on 3,5 aasta jooksul teinud 250 
inimest ligi 1 miljon inimtöö
tundi (nõunik Peeter Tambu 
memo rektorile 22.02.19), ja ka 
seda, kui palju nähti vaeva või 
peeti läbirääkimisi selle nimel, 
et SKA peahoone saaks jääda 
Tallinnasse, siis on see kindlasti 
hinge ja südamega ehitatud 
maja, mida on ka hoones 
liikudes tunda. Seda peame 
oskama hinnata iga päev. 

Maja kõige tähtsam 
omadus tuleneb sellest, mis ülesannet ta peab 
täitma. Õpikeskkond ei ole aga hoone üksinda, vaid 
õppijad, õppejõud, töötajad ja füüsiline keskkond 
kokku. Uus maja kehastab minu jaoks nii eetili
selt kui esteetiliselt neid väärtusi, mida üks kaas
aegne sisekaitseline akadeemiline õppeasutus peab 
esindama: olles mõnes mõttes konservatiivse turva
tunde looja, kuid alati avatud uutele teadmistele ja 
innovatsioonile. 

Maja loomise ajal pidid paljud meist muutuma 
lisaks oma põhitööle hankejuhtideks, ostujuhti
deks, õpikeskkonnadisaineriteks, eelarvestajateks, 
ITvisionäärideks ja insenerideks. Paljudele oli see 
esmakordne kogemus. Kui nüüd vaadata tulemit, 
siis võib uhkust tunda küll. Praegu külastab akadee
miat sadu külalisi ja delegatsioone ning nende 
pilkudes peegelduv on üsna kõnekas.

Samas ei maksa unustada, et kaasaegseid 
õpitingimusi vajavad ja väärivad kõik akadeemias 
õppijad, õppigu nad siis Paikusel, VäikeMaarjas, 
Murastes või Narvas.

Verbis Aut Res nr 2/2018 soovisid, et uue hoone 
ehitamisega seonduv suur ettevõtmine muudaks 

On möödunud neli kuud 
akadeemia uue maja 

avamisest, sama palju 
on olnud ametis ka uus 

rektor Marek Link. LAURI 
VANAMÖLDER küsis, kuidas 

seni läinud on ja millist 
kurssi akadeemia edaspidi 

hoiab.
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akadeemiat ühtsemaks, et igaüks meist peaks 
tükikese ennast sinna sisse panema. Kuidas see on 
õnnestunud?
Ühine pingutus ühendab ja ega see teekond uue 
majani päris ilma stressi, higi, konfliktide ja pisa
rateta kulgenud. Ma usun, et murrang tuli siis, kui 
saime kollektiivina aru, et me tahame ja ajame 
ühte asja. Maja ei ole kummist ja igaühe erisoove ei 
saa ka alati täita. Uus maja vajas kiireid otsuseid ja 
kompromisse – otsustamatus ja aeg olid meie kõige 
suuremad vaenlased piiratud ressursi tingimustes.

Kõigil oli võimalus anda see tükike iseendast 
ja paljud meist seda ka tegid, mõni rohkem, mõni 
vähem. Ilma selleta uut maja ei oleks.

Sel kevadel toimus taas institutsionaalne akreditee-
rimine. Kuidas meil läks? 
Akrediteerimiseks valmistumine oli iseenesest pikk 
ja õpetlik protsess, mille käigus analüüsisime üsna 
põhjalikult läbi nii akadeemia tugevused kui ka 
nõrkused. Usun, et saime ise seeläbi targemaks ning 
alati on hea, kui meie töödele ja tegemistele annavad 
hinnangu oma ala eksperdid, kes paljuski peegeldasid 
meile tagasi seda, mida me ise olime aruandes välja 
toonud. Samas oli ka terve rida tähelepanekuid, mida 
me igapäevarutiinis kipume unustama. Saadud taga
siside aitab meil püstitada uusi eesmärke ja kinnitab 
seda, milles me oleme juba päris head. 

Esile toodi kogu akadeemiapere professionaal
sust ja pühendumist akadeemia ambitsioonika 
visiooni täitmisesse. Hinnati kõrgelt ka koostööd 
ametkonnaga ning seda, et meie õppetegevus 
vastab tööandja ootustele. Eraldi märgiti ka kaas
aegset ning innovaatilist õpikeskkonda, orienteeri
tust rakendusuuringutele ning suurt rahvusvahelist 
koostöövõrgustikku. 

Leiti, et rohkem võiks tähelepanu pöörata 
akadeemilisuse aspektidele ja rõhutada nii õppetöös 
kui ka laiemalt teaduspõhisust. Teadus ja aren
dustöö tuleks paremini siduda akadeemia õppete
gevusega, haarates ja kaasates rohkem õppureid. 
Integreeritud haridusmudel vajaks kõrvale integ
reeritud teadusmudelit. Rõhutada tuleks akadeemi
lise eetika tähtsust. Täiendavalt tuleks luua võima
lusi õppurite rahvusvahelisustumisega seotud tege
vusteks (pikaajaline mobiilsus). Leiti ka seda, et 
akadeemia kommunikatsioon on liialt värbamistege
vuste poole kaldu. 

Kuigi ametlikku otsust hetkel veel ei ole, siis 
minu hinnangul saime nn eksamiga väga hästi 
hakkama, sest kodutöö oli meil hästi tehtud.

Kuhu Sisekaitseakadeemia liigub, millised on 
peamised lähimad eesmärgid? Millised kaugemad?
Esmalt peame õppima realiseerima seda, milleks 
akadeemial juba täna eeldused on. Akadeemia 
missioon on jätkuvalt õpetada julgeolekut tagama 
ja turvaliselt elama. See tähendab rohkemat kui 
õppetöö läbiviimine ja selle korraldamine, me 
peame olema Eesti ja rahvusvahelise kogukonna 
jaoks rohkem nähtavad. Akadeemia on rahvusva
heliselt tuntud ja tunnustatud kõrgkool, mis teeb 
koostööd paljude siseturvalisuse valdkonna õppe 
ja teadusasutustega. Organisatsioonina peame 
muutuma paindlikumaks ja efektiivsemaks, kuid 
mitte tulemuslikkuse arvelt. Sisekaitseakadeemia 
peab jätkuvalt olema organisatsioon, mida juhivad 
ideed ja aated, mitte ressursi kärped nagu see 
paljuski avalikus sektoris täna on. 

Akadeemial on läbi aegade olnud traditsioone, 
mis aga eri aegadel on olnud kas varjusurmas või 
sootuks kadunud. Eelmine rektor taaselustas vaba-
riigi aastapäeva ühisrivistuse, mis loodetavasti 
jääb ka edaspidi püsima. Samuti tõi ta akadeemi-
lise isikuna rivistustele „Gaudeamuse“. Kuidas sina 

Üks SKA traditsioone on akadeemia aastapäeva 
hommikul Metsakalmistul esimese rektori Eduard 
Raska haual käimine. 15. aprill 2019
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traditsioonidesse suhtud? Ehk on ka sinul plaan 
midagi unustatut taastada või suisa uut luua? 
Traditsioonid ühes akadeemilises asutuses on eluli
selt tähtsad – need on osa meie identiteedist ning 
liidavad ja ühendavad meid. Tõsi ta on, et mõned 
traditsioonid on lisandunud ja on ka neid, mis on 
hääbunud. Mina kindlasti traditsioone lõhkuma ei 
hakka. Mida ma mõningal määral igatsen, on nn alt 
üles traditsioonid, ehk midagi, mille algatajad on 
meie õppurid või vilistlaskond, mille järgi oleksime 
tuntud kogu üliõpilaselu maakaardil. Näiteks aasta
päevaretk on üks nendest. Kui arvestada uue maja 
võimalusi, siis miks mitte ei võiks aastas korra 
töötada kooli raadio või televisioon.

Käes on lõpuaktuste aeg, peagi ootame uusi sisse-
astujaid. Milliseid õppureid sa soovid Sisekaitse-
akadeemias näha? Mida neile motivatsiooniks 
sooviksid?
Sisekaitseakadeemiasse ootan õppima eelkõige 
neid, kelles on sisemine tahe ja soov midagi 
Eesti heaks ära teha, kes on aktiivsed ja ennast 

juhtivad, uudishimulikud ning kelle väär
tushinnangud on avaliku teenistuse jaoks 
sobivad. Kindlasti ei ole akadeemia pakutavad 
erialad igaühe jaoks – see on paljuski kutsu
muse küsimus. Need aga, kes seda kutset enda 
südames tunnevad, on akadeemiasse väga 
oodatud. Siit algab Eesti turvalisus ja julge
olek – nii kaua, kuni on selliseid inimesi, seni 
kaua kestab ka Eesti riik. Meie pakume head ja 
kvaliteetset haridust Euroopa innovatiivseimas 
õpikeskkonnas koos motiveeriva tugisüsteemiga: 
majutus, vormiriietus, toitlustus, stipendiumid 
ning kindel töökoht õpingute lõpus.

Kuidas on lood sinu võrkpalliharrastusega, selleks 
vist kipub nüüd vähem aega jääma?
Inimesel peab jätkuma aega hobide jaoks. Eks meil 
kõigil ole vaja kohta ja aega enda maha laadimi
seks ning võrkpalliplats on selleks hea koht. Uues 
majas on väga head sportimisvõimalused ning 
lisaks sellele on meil ka väga äge trenni grupp, kes 
mind igal nädalal pallima nügivad. 

Rektori amet on eeskätt suhtlemine. Vasakul Independent Gloucestershire Police and Crime Commissioner 
Peeter Martin Surl Ühendkuningriigist, paremal Peeter Moora Riigikantseleist 9. mail 2019 akadeemiat 
külastades
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MILLAL PEATUB 

POLITSEINIKU MÕTLEMINE? 

Turvataktika õppetooli õppejõud JAAK KIVISTE ja RAIMO KIVESTE annavad 
ülevaate, kuidas organismis toimuv võib mõjutada taktikaliste otsuste 
vastuvõtmist.

P olitseinikul tuleb olla valmis ootamatuks 
kriisiks, mille lahendamiseks on vaja hetkega 

aru saada, mis toimub, mis on lubatud, vajalik ja 
võimalik kriisist väljumiseks teha. Korraga tuleb nii 
mõelda, otsustada kui ka oskuslikult tegutseda (vt 
joonis 1).

Kui stressorit ei ole võimalik kontrollida, see on 
ebaselge, uus, pikaaegne või sisaldab psühhosot
siaalse stressi elementi,  hakkab organism tootma 
kriisiolukorras toimetulekuks vajalikke hormoone.1 
Füsioloogiline reaktsioon mõjutab aju ja see 
omakorda isiku käitumist: 
• pulss ja vererõhk tõusevad (suureneb lihaste 

jõud ja kiirus);
• pupillid laienevad (et võimalikult palju valgust 

tajuda ning ohtu teravamalt näha);
• nahaveenid ahenevad (rohkem verd 

suunatakse suurtesse lihasgruppidesse, vähem 
verd jääb nahas sooja hoidmiseks, mistõttu 
tunnetatakse vahel külmavärinaid);

1  Kemeny, M. E., 2003. The Psychobiology of Stress. 
[Võrgumaterjal] Leitav: http://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1111/14678721.01246

• veresuhkru tase tõuseb (mis annab lihastesse 
energiat);

• lihased lähevad pingesse (saades adrenaliinist 
ja glükoosist energiat, peenmotoorika on 
häiritud);

• silelihased lõdvestuvad (rohkem hapnikku 
pääseb kopsudesse, toonuses lihased tarbivad 
rohkem hapnikku);

• mittehädavajalikud süsteemid lakkavad tööta
mast (sealhulgas energiamahukas mõtte
tegevus, et hädavajalikele funktsioonidele 
rohkem energiat jaguks).2 

Stressiolukorras kaob märkamatult situatsiooni
kontroll ning otsustusvõime, inimene võib sellest 
aru saada alles siis, kui on juba hilja.3 Ootamatu 
rünnaku korral on organismi kaitsereaktsioon kiire 
ja järsk.

Kaheksa põhilist situatsiooniteadlikkust 
mõjutavat faktorit on
• tunnelnägemine; 
• mälulünk; 
• töökoormus, ärevus, väsimus ja teised 

stressorid; 
• informatsiooni üleküllus; 
• valele asjale tähelepanu pööramine;
• olukorra keerulisemaks muutumine; 
• viga uue informatsiooni tõlgendamisel; 
• tegutsemine vananenud informatsiooni 

põhjal.4

2  R.B. Gasaway 2010. „Understanding Fireground 
Command: Making Decisions Under Stress“
3  R.B. Gasaway 2010. „Understanding Fireground 
Command: Making Decisions Under Stress“
4  Endslay, M. R. & Jones, D. G., 2012. Designing for 
Situation Awerness: An approach to User-Centered 
Design. 2. trükk. Florida: CRC Press. 31; Miido,K., 2018. 
Politseiniku pulsisageduse ja tegutsemisvõime seotus 
simulatsiooniülesannete lahendamisel. Bakalaure
usetöö. Sisekaitseakadeemia, politsei ja piirivalvekol
ledž.

Joonis 1. Taktikalise tegutsemise otsustusmudel  
(ing k OODA LOOP, eesti k OHJA)

Tegutse 

Otsusta 

Orienteeru 

Hinda 
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Pulsi ja vererõhu tõusuga organismis kaasnevast 
stressist tingitud sooritusvõime muutused on välja 
toodud joonisel 2.5 Selle kohaselt on südamelöögi 
sageduse vahemik seotud kindla seisundi tekkimi
sega. Valge tähistab rahuolekut, punane võitlus
võimet ja must võitlusvõimetut seisundit. Kollane ja 
hall tähistavad võitlusvõime tekke ja kadumise piiri. 
Parabool kujutab sooritusvõimet, mis on madala 
pulsiga madal, keskmise pulsiga kõrge ja kõrge 
pulsiga madal.

Politseitöös on kriitiline punase tsooni ületa
mine, misjärel on tugevalt pärsitud või lausa 
kadunud võime tajuda, teadlikult sündmust analüü
sida, kontrollida ja suunata. Selles seisundis pigem 
reageeritakse ärritajale ning kui ametnik ei ole 
vastavat olukorda eelnevalt treeninud, on reakt
sioon (ründa, põgene, tardu) ettearvamatu. 

Südame löögisageduse ületamisel 145 bpmi on 
tegemist halli seisundiga, kus inimkeha on viidud 
šokiseisundisse. Komplekssed motoorsed võimed 
hakkavad hallis seisundis kaduma, tekitades bilate
raalsümmeetria, mille tulemusel puudub inimesel 
kontroll oma keha ühe. 

Näiteks, kui ametnik hakkab kasutama oma üht 
kätt, on tõenäoline, et teine käsi kopeerib antud 
tegevust. Kui ukselingi alla vajutamisel on teises 
käes oleval relval sõrm päästikul, võib järgneda 
tahtmatu lask. 

5  D.Grossmani ja Loren W. Christenseni teoses „On 
Combat. The Psychology and Physiology of Deadly 
Conflict in War and in Peace“

Hall seisund lõppeb südame löögisageduse 
küündimisel 175 bpmni. Mustas faasis (175 bpmi 
ja rohkem) töötavad süda ja kopsud nii kiiresti, et 
aju varustamine hapnikuga on viidud miinimumini, 
kuna kogu energia on suunatud ohuallika likvideeri
misele. Inimese ajus toimuvate reaktsioonide tule
musel lakkavad tunnetuslikud protsessid tööta
mast. Antud faasis töötab inimkeha ainult eesmär
giga ellu jääda.6 

Uuringud politsei käitumise kohta 
kriitilises olukorras 

Kanada politseinike seas läbi viidud uuringus 
mõõdeti politseiametnike südamelöögi sagedust enne 
vahetuse algust ja lõppu. Uuringu tulemused näitasid, 
et ametnike keskmine südamelöögi sagedus tõusis 
tööle asudes 59-lt 82 löögini minutis. Uuringu tule
mustest selgus, et ametnikud kannatavad ootusäreva 
stressi käes juba vahetuse alguses ning sündmusele 
lisapatrullina reageerivate ametnike südame löögisa
gedus oli kõrgem kui juba sündmuskohal tegutsevatel 
politseiametnikel. Samuti mõjutasid südame löögisa
gedust patrullidele edastatavad väljakutsete reagee
rimise prioriteedid. Mida keerulisem ja riskantsem oli 

6  Grossman, D., Christen, L. W., 2008. On Combat: The 
Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and 
in Peace. Ameerika Ühendriigid: Warrior Science Publica
tions. 31, 34-44; Miido,K., 2018. Politseiniku pulsisage
duse ja tegutsemisvõime seotus simulatsiooniülesannete 
lahendamisel. Bakalaureusetöö. Sisekaitseakadeemia, 
politsei ja piirivalvekolledž.

Joonis 2. Pulsi mõju inimese võimetele

PULSS
135–145

80–115

145–175

115–135

Peataolek, mälulüngad, nn vale mälu (nähakse seda, mida ei ole 
olnud). Tegutsetakse autopiloodil, ollakse hirmust kõnevõimetu.

Väga piiratud kognitiivsed võimed. Sügavustaju kaob, lähedale 
nägemise võime kaob, kuulmiskadu.

Keerukamate motoorsete oskuste halvenemine.

Kognitiivne (tunnetuslik) reaktsiooniaeg on optimaalne. Komplekssed 
motoorsed oskused on optimaalsed, visuaalne taju akuutne.

Peenmotoorsed võimed halvenevad.  Sõrmede tegevus muutub 
kohmakaks (näiteks raske niiti nõela taha ajada).

Pulss kuni 80 – normaalne südamelöögisagedus rahuolekus.

üle 175

kuni 80
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sõidukiga jälitamine, seda kiirem oli südame löögisa
gedus. Politseinike südame löögisagedus oli kõrge ka 
tänaval võimaliku kahtlusaluse kontrollimisel.7

Antud uuring selgitab üldlevinud politsei taktika 
soovitusi, kus näiteks alarmsõidul on kõrvalistuja 
kohustus säilitada rahu, suhelda rahulikult nii juhiga 
kui ka raadiosaatja kaudu toetuse kutsumisel. 
Sama reegel kehtib ka massiohje olukordades, kus 
juhi poolt üksusele antava käsu mitteverbaalne 
(emotsioonide väljendus hääles) külg mõjutab 
reageerijate stressitaset reageerimisel ja võib 
põhjustada ülereageerimist. 

Hollandis uuriti, kas vahemaa politseiniku ja kahtlus
aluse vahel võiks mõjutada otsustusvõimet. Katsest 
nähtus, et kõrgema ohu korral tulistati pikemalt 
distantsilt. Nimelt  suurenes vahemaa 13,6%, kui 
katses asendati ründaja kumminuga valuaistingu 
imiteerimiseks elektrišokki andva noaga. See tulemus 
on võrreldav varasemate uuringutega, mis käsitlesid 
politseiametnike käitumist tulistamisel, ja kinnitab, 
et kui ametnikud on ärevusseisundis (nt kardavad 
haavata saada), siis nende otsustamise reaktsioon 
kiireneb. Katsest selgus, et kui katsealused olid rohkem 
ärritatud ning ärevil, tegid nad järelduse, et ründaja on 
ohtlikum. Seetõttu ei hakanud nad enam analüüsima 
vahemaad ründajani, vaid tulistasid varem (võrreldes 

7  Gregory S. Anderson, Robin Litzenberger, Darryl 
Plecas, 2002, Physical evidence of police officer stress, 
Policing: An International Journal of Police Strategies & 
Management, Vol. 25

madala ohu olukorraga, kus vahemaa hindamisele 
pöörati tähelepanu veidi kauem).8 

Uuringu tulemustest tasub õppesse üle võtta 
teadmine, et adekvaatne reaktsioon on saavutatav, 
kui kasutada realistlikke imitatsioonivahendeid 
ning harjutuse sooritajal on reaalne vastutus või 
võimalus vigastada saada. Teisalt on suurema 
hirmu korral suurem tõenäosus ennatlikuks 
reaktsiooniks.

USA-s läbi viidud uuringust selgus, et laskeharju
tusel lasketiirus oli politseiametnike märgi tabamise 
protsent 97,12 ning südame löögisageduseks mõõdeti 
keskmiselt 118 lööki minutis. Simulatsiooniülesande 
ajal oli aga südame löögisagedus 159,8 ja tabamisprot
sent 15,69.9

Kõrge stressitaseme korral langeb oluliselt 
tulemusliku taktikalise reageerimise võimekus. 

Inglismaa uuringu järeldusena saab öelda, et 
ametnikud hindasid stressis reageerimise kiirust 
ja kaugust valesti. Ennatlikult ja kaugelt sooritatud 
löök osutus nõrgaks ja viis lööja tasakaalust välja. 
Lisaks selgus uuringust, et ametnike eelneval inst
rueerimisel oli reageerimisaeg lühem kui ootamatu 

8  Arne Nieuwenhuys, Rouwen Cañal-Bruland ja Raôul R. 
D. Oudejans, 2012. Effects of Threat on Police Officers’ 
Shooting Behavior: Anxiety, Action Specificity, and 
Affective Influences on Perception.
9  Gorman, D. R., Lirgg, C. D., Adams, D. J., 2014. An 
Analysis of Firearms Training Performance among Active 
Law Enforcement Officers in the USA. [Võrgumaterjal] 
Leitav: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1350/
pojo.2014.87.4.685

Joonis 3. Gruppide soorituse võrdlus enne ja peale psühholoogilise stressi 
juhtimise treeningut
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kontakti saavutamise korral. Randmeluku kasuta
misel ametnike tegutsemisvõimes suuri muutusi ei 
täheldatud.10

Ütlus „sündmus toimus aegluubis“ peab paika. 
Kriisisündmusel võib reaktsioon olla kiirem, kuid 
seetõttu ebatäpsem.

Soomes läbi viidud uuringus läbis katserühm 
eelnevalt stressiolukordadega toimetuleku 
treeningu. Katse käigus selgus, et uurimisrühma 
situatsiooniteadlikkus oli kõrgem ja suurema 
tõenäosusega võeti vastu õige otsus tulistada või 
mitte tulistada

Raimo Kiveste uuris aastatel 2014–2017 
milline on politseikadettide südamelöögi sagedus 
simuleeritud keskkonnas taktikalise ülesande 
lahendamisel. Kaasusest, stressorist ja sooritajast 
tulenevalt jäi südamelöökide sagedus 144 ja 
213 löögi vahele. Kõrgema pulsisageduse puhul 
täheldati olulist sooritusvõime langust ning 
eriti kõrge pulsi korral tegutsemisvõimetust ehk 
tardumist.

Ajendatuna Kiveste läbiviidud uuringust 
kirjutas politsei ja piirivalvekolledži politseikadett 

10  Renden, P. G., Landaman, A., Geerts, S. F., Jansen, S. 
E. M., Faber, G. S., Savelsbergh, G. J. P., Oudejans, R. R. 
D., 2014. Effects of anxiety on the execution of police 
arrest and selfdefense skills. [Võrgumaterjal] Leitav:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,url,uid&db=a9

h&AN=91949144&site=ehost-live

Kelly Miido lõputöö „Patrullpolitseiniku 
pulsisageduse ja tegutsemisvõime seotus 
simulatsiooniülesannete lahendamisel“.11 

Uurimiseksperimendi ja videovaatluse 
käigus selgus, et 14 uuritava ametniku südame 
löögisagedus tõusis kaasusele stressori lisamisel 
ning 2 ametniku pulsisagedus oli stressori 
lisamisel madalam kui ilma stressorita. Ametnike 
tegutsemisvõime langes kaasusele stressori 
lisamisel 33,3%. Stressoriga simulatsiooniülesande 
lahendamisel tõusis patrullpolitseinike 
pulsisagedus sedavõrd kõrgele, et ametnike 
tegutsemisvõime oli häiritud. 

Pidevalt muutuv keskkond ning välised 
ärritajad (sündmuses osalevad vastaspooled, 
pealtvaatajad, sündmuse jäädvustamine, 
kommentaarid ja hõiked) võivad viia 
ametiülesandeid lahendavad politseiametnikud 
sellisesse seisundisse, kus nad ei ole võimelised 
oma tegevusi objektiivselt juhtima, sest 
kognitiivsed võimed ning reaktsioonivõime on 
pärsitud. Ohtu tunnetav inimene reageerib 
suurema tõenäosusega varem ja olukorrale 
mittevastavalt.

11  Miido,K., 2018. Politseiniku pulsisageduse ja tegutse
misvõime seotus simulatsiooniülesannete lahendamisel. 
Bakalaureusetöö. Sisekaitseakadeemia, politsei ja 
piirivalvekolledž.

Joonis 4. Tajumise ja infotöötluse võime vähenemine tugevas negatiivses stressis
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Politsei treening kriitilises olukorras 
toimetulekuks 

Politseinik on võimeline adekvaatselt olukordasid 
hindama, otsuseid langetama ja lahendamiseks 
tegutsema, kui tal on informatsiooni töötlemiseks 
piisavalt kognitiivseid reserve. Spetsiaalse väljaõp
pega on võimalik arendada erinevate infoühikute 
(nägemine, kuulmine, haistmine, kompamine jne) 
tajumist ja töötlust (seos mälu ja vahetult kogetu 
vahel) (vaata joonis 4).12  

Drill – automaatsuseni harjutatud tegevused 
kasutavad vähem aju infotöötluse võimekust 
ja rohkem ressurssi jääb olukorra tajumiseks, 
analüüsiks ja tegevuseks. Drillima peaks eraldi nii 
tajumist (näen relva, käsi, vaatan seljatagust, nurga 
taha, kuulen, haistan), otsustamist (see on ohtlik 
või mitte, mida ja kuidas peaksin ütlema, tegema) 
kui ka tegutsemist (haaran, liigun, räägin, lasen).

1. Tajumisel näeme ja kuuleme seda, mida 
oleme õppinud tähele panema.13 

Näiteks ametnik, kes pole teadlik, et ründeks 
võidakse kasutada krediitkaardi külge peidetud 
žiletti, ei oska sellisele ohule tähelepanu pöörata. 

Edukaks julgestamiseks on vajalik hästi hääles
tatud ja töötav ohuradar14 (kõikidest tajutavatest 
ärritajatest tuleb eristada vaid ohtlikud ja olulised, 
millele tähelepanu suunata) häälestada olukorrast 
tingitud sobivale tundlikkusele. Joonisel 5 toodud 
ohu klassifikatsiooni tabeli järgi peaks töötama 

12  Ungerer, D. Ungerer, J. Lebensgefährliche Situationen 
als polizeiliche Herausforderunden“ lk 33
13  Ibis. lk 134
14  Füllgrabe, U. Psyhologie der Eigensicherung, 
Überleben ist kein zufall

kollasel tasemel, reageerima oranžil tasemel ja 
kontaktis olles olema punasel või mustal tasemel. 
Mida keerulisem on olukord, seda tähtsam on 
eristada olulist, sest puudub aeg ja võime töödelda 
suurt infohulka.

2. Otsustamisel tuleb arendada iga isiku 
individuaalseid võimeid: vaatamist, kuulamist, 
perifeerset nägemist ning nähtu mõistmist ja 
seostamist sündmuse kontekstiga ehk arusaamist, 
mida teha.

Näiteks isiku taustast, kultuurist, usust 
vms tulenev seos esemete, jutu, keskkonnaga. 
Laskeklubi logo peatatud sõidukil, peatamisel 
pidurduse ja kiirenduse vaheldumine, isiku vältiv 
pilk võib anda teavet võimalikust ohust või ründe 
kavatsusest. 

3. Tegutsemisel on lisaks võtetele oluline 
harjutada kriisiolukorras kommunikatsiooni 
ohtliku isikuga. Eesmärk on anda isikule selged ja 
üheselt mõistetavad korraldused (seepärast on 
soovitav kasutada drillitud standardväljendeid), 
et ei tekitataks ohuolukorda viivitatud, valesti 
sõnastatud ja mõistetud sõnumi tõttu. 

Sporditreeningutel kasutatav kordusmeetod 
on asendamatu ka politseitaktika väljaõppes. 
Teatud tegevusi on vaja korrata kümneid, sadu ja 
tuhandeid kordi, et need toimuksid automaatselt 
ning perfektselt. Selle ilmekamaid näiteid on relva 
haaramine lukustatud kabuurist või käeraudade 
paigaldamine kinnipeetavale. Treenimata inimesel 
võtab näitena toodud liigutus kogu tähelepanu ja 
olukorra hindamiseks vajaliku mõtlemise ressursi.

Kui drilliga on omandatud info märkamine, 
mõistmine ja tegutsemisoskus, siis saab edasi 

Joonis 5.  Ohuastmed politseiniku ohuradaril

Turvaline – ohtu ei ole

Tähelepanu – jälgida olukorda, ohu kahtlust ei ole

Ohu kahtlus – olukord võib olla ohtlik, 
kuid puudub kindel teadmine

Oht – vajalik kohe tegutseda

Rünnak – rünne on toimumas
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liikuda järgmise raskusastme juurde ja kontrollida 
oskuste toimet pingeolukorras. 

Realistlik keskkond – tegevused treeningul 
peavad olema reaalse sündmuse sarnased. 
Realistlik peab olema keelekasutus, kehakeel, 
perifeerne tegevus, keskkonnatruu esitlus 
imitatsioonivahenditega, nagu näiteks FX relvad. 
Vastasel juhul tekivad valed seosed ja ekslikud 
järeldused. 

Selleks, et tööl ekstreemse olukorraga 
toime tulla, on vaja väljaõppel ja treeningul 
harjutada veel karmimaid hädaolukordasid ja 
ekstreemsemaid sündmusi, kui tööl aset leiavad. 
Ametnik, kes on treeningul kogenud tugeva 
tegevust pärssiva stressi mõju, on tööl sarnases 
olukorras vähem negatiivsest stressist mõjutatud. 

Õppimine algab oskuse omandamisega, 
jätkub drilliga ning lõppeb stressiolukorras 
oskuse kasutamisega, tulemuseks on stressoritest 
sõltumatu suurepärane sooritus.

Taktika alusteks on regulaarne füüsiline 
treening ning seda toetav ideomotoorne 
treening, kus tegevust mõttes läbi korratakse ja 
harjutatakse.   

Mentaalne treening peaks politseis olema 
võrdväärsel kohal relvastuse ja füüsilise 

treeninguga. Uwe Füllgrabe pakub välja võtete 
kogumi vaimse tasakaalu saavutamiseks, nime
tades seda mentaalse turvataktika judoks (vaata 
joonis 615). Selle kohaselt on ootamatus olukorras 
toimetulekuks vaja sihikindlalt ette valmistuda.  

Traumaatiliste olukordade teema ettevalmistus on 
eraldi keeruline ning lisaks on selle juures olulisem 
ennetus kui tagajärgedega tegelemine. PTSH välti
miseks on vaja treeningul need olukorrad läbi harju
tada, et ootamatus tegelikus olukorras jalust ei 
lööks. Iga ametnik peaks kompama oma isiklikke 
piire. Sündmuse järel tuleb kasutada defusing'u 
ja debrifing'u tehnikaid, ennetamaks hullemat 
tagajärge. Unustada ei tohiks ka, et julgestaja roll 
ei lõppe pärast kriitilist kontakti tagasi politsei 
sõidukisse istumisega, vaid siis, kui on taastatud 
mentaalne ja psüühiline seisund, mis valitses enne 
kriitilist sündmust.

Krooniline stress ja läbipõlemine nõuavad 
professionaalset toetust ja vajaks vähemalt kahe
nädalast pausi ja hingekosutust. 

15  Füllgrabe, U. 2014. Psyhologie der Eigensicherung, 
Überleben ist kein zufall lk 105

Joonis 6. Mentaalse judo soovitused kriitilise olukorra ettevalmistuseks ja reageerimiseks 

I – ootamatu olukord

1) Enne – ründe olukorra tekkimise eel – turvataktika:

• Näidata kehakeeles ja verbaalselt enesekindlust
• Ohuradar, märkamine, tajumine tööle panna (märka enne, kui on hilja)
• Valmis reageerima, tegutsema (kui märkad, ära kõhkle)
• Distantsi loomine (võidad aega kaitseks)
• Enesekindlalt ja otsustavalt tegutseda (meetme rakendamine kindlalt ja turvaliselt)

2) Kriitilises olukorras (eluohtlikus olukorras)

• Eelnev stressiga kohanemine treeningul (immuunsus, tuttav olukord)
• Automatiseeritud käitumismustrite kasutamine (kiire õpitud tegevus, mõistus vaba)

3) Raske vigastus ja eluohtlik seisund

• Psühholoogilise kaitse aktiveerimine (ei anna alla, valmis võitluseks)
• Tegutseda samm haaval ohutsoonist eemaldumiseks (osa meetod)

4) Eluohtliku sündmuse järel

• Viha ületamine
• PTSSi ennetamine

II – planeeritud kontakt isikuga (ja selgub, et isik ähvardab/valmistub ründama politseinikku)

• Kasutada kehtestavat suhtlust, näidata välja tugevust  (väljendada austust, kuid mitte sõbralikkust, mida 
vastane nõrkusena tõlgendaks, või üleolevust, mida vastane rünnakuna tõlgendaks)

• Järgida turvataktika reegleid
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TOIMUNUD SÜNDMUSED
23. aprillil toimus Sisekaitseakadeemias 
teenistuskoerte teemaline ümarlaud. 

Kohtumise fookus oli ühtsete seisukoh
tade kujundamine, kuna teenistuskoeri kasu
tavad ametkonnad on küllaltki erinevad nii 
koerajuhtide arvult kui ka teenistuskoerte 
teenistusülesannete poolest. Käsitletud 
teemad sisaldasid koerateenistuste 2018. 
aasta kokkuvõtteid ning plaane 2019. aastaks. 
Samuti tõsteti lauale teenistuskoerte pensio
nile jäämise põhimõtete väljatöötamise 
temaatika.

Kohtumisel pandi paika ka 2019. ja 2020. 
aastal korraldatavate võistluste ajad ning 
läbiviijad:
•  Rahvusvahelist koerte päeva 26. augustil 

tähistatakse koostöös Siseministeeriumiga.
•  17. septembril 2019 toimub teenistuskoerte 

kuulekusvõistlus, mida korraldab Pääste
ameti Demineerimiskeskus.

•  2019. aasta ametkondade parimate koera
juhtide ja teenistuskoerte tunnustamis
üritus jäi Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna kanda.

•  2020. aastal toimuva narkokoerte võistluse 
kuupäevad jäid veel lahtiseks, korraldaja on 
Maksu ja Tolliamet.

•  2020. aastal toimuvad ka patrullkoerte 
kutsemeisterlikkuse võistlused, mille korral
dajad on Politsei ja Piirivalveamet ning 
Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte 
koolituskeskus.

•  Ühiselt panustatakse koerajuhtide suvepäe
vade ning ühiste koolituste korraldamisse.

Teenistuskoerte ümarlaud koondab kõiki 
teenistuskoeri kasutavaid ametkondi: Kait
seväe Sõjaväepolitsei, Politsei ja Piirivalve
amet, Maksu- ja Tolliamet, Justiitsministee
riumi vanglate osakond, Päästeameti Demi
neerimiskeskus ja Sisekaitseakadeemia teenis
tuskoerte koolituskeskus. Osalesid koera
juhtide ja teenistuskoerte tegevust juhtivate 
struktuuriüksuste juhid, koerajuhtide ja teenis
tuskoerte koolitusega tegelevad instruktorid 
ning koerajuhtide esindajad.

Murastes kogunes rahvusvaheline 
seltskond koerajuhte ja Frontexi 
koolitajaid.

27.–31. maini toimus Sisekaitseaka
deemia teenistuskoerte koolituskeskuses 
Murastes Frontexi välismissioonile eelnev 
koolitus koerajuhtidele ja teenistuskoer
tele jäljeajamises ning inimese otsimises 
avamaastikul.

Koolitusel osales 12 koerajuhti ja teenis
tuskoera Taanist, Soomest, Lätist ja Eestist. 
Koolitajad tulid Soomest ja Leedust. Frontexi 
koolituse eesmärk oli anda koerajuhtidele 
teadmised ja oskused, kuidas valvata teenis
tuskoeraga Euroopa Liidu välispiiri, kasu
tades selleks ühtseid koolitusstandardeid. 
Peamine siht oli tagada ametnike oskus 
koos töötada, mis tähendab, et koerajuh
tidel on lisaks rahvusvahelise meeskonna 
töö kogemusele ka ühesugused erialased 
teadmised ja oskused.

Esmalt toimus pärast avamist ja tutvus
tusvooru teenistuskoerte tasemekontroll – 
kuulekuse ja kontrolli harjutused ning koera
juhi ja teenistuskoera koostöö hindamine. 
Pärast seda jaotati koerajuhid kolme rühma, 
hiljem lisandusid otsimis ja teatamisharju
tused rühmades. Päeva lõpetas nii koerajuh
tide kui ka instruktorite tagasiside.

Teisipäevast neljapäevani lahendati 
erinevaid ülesandeid ja harjutati nii kooli
tuskeskuses kui metsas. Viimasel kooli
tuspäeval hindasid instruktorid metsa
jälje lõpuharjutusel kaarditööd ja esmaabi 
andmist.

Teenistuskoer mängeldes takistust ületamas. 
Foto: Arno Mikkor
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Sisekaitseakadeemia kolmanda aastapäeva-
retke võitis politsei- ja piirivalvekolledži 
kadettide võistkond.

16. mai varahommikul alanud 32tunnisel retkel 
võistlesid külg külje kõrval akadeemia kadetid, 
õppejõud, vilistlased ja koostööpartnerite esin
dajad. Retke korraldaja, akadeemia vilistlane Martin 
Kreek ütles, et eks aastapäevaretke hakatigi korral
dama eesmärgiga luua sisekaitsevaldkonna inimeste 
vahel ühtekuuluvustunne.

Võitjate meeskonda kuulusid Edward Timoska, 
Rivo Mölder, Nikolaj Semjonov ja Oleg Gromov. 
Teiseks tuli justiitskolledži kadettide võistkond Kõva 
mees (Emma Kinnunen, Erlend Kanarbik, Ott Vikat, 
Olari Kaljuste ja Fred Jürgen Taro) ning kolmandaks 
Sisekaitseakadeemia töötajate võistkond Walk and 
Talk (Malle Tiirusson, Külliki Tamm, Leho Tumme
leht, Tarmo Orav ja Heldur Lomp).

Võidumeeskonna edu saladus oli kokkuvõttes 
see, et nad sooritasid võistlusülesanded hästi ning 
läbisid raja väga kiiresti. Kui neljapäeva hommikul 
läks teele 14 võistkonda, siis finišisse jõudis neist 
üheksa. Enamik retke lõpetanud võistkondadest 
kõndis läbi keskmiselt 85 kilomeetrit.

Retke korraldaja, akadeemia vilistlane Martin 
Kreek sõnas, et ta on väga uhke kõigi nende 
inimeste üle, kes söandasid sellise väljakutse 
vastu võtta. „Lisaks on uskumatult äge, et kõigil 
kolmel aastal on meil ilmaga tohutult vedanud, 
nagu ka sel aastal,“ nentis Kreek ning lisas, et tema 
jaoks on säärase retke korraldamise puhul kõige 
olulisem anda osalejatele võimalus teha midagi 
ennastületavat.

Sisekaitseakadeemia 3. aastapäevaretk toimus 
tänavu 16.17. mail. Linnulennult 45kilomeetri 
pikkune rada viis osalejad läbi paksude metsade ja 
imeliste rabade Nelijärvelt päästekolledži hoovile 
VäikeMaarjas. Võistkondadel oli raja läbimiseks 
aega 32 tundi, kiiremad jõudsid finišisse 30 tunniga. 
Teekonna vältel pidid osalejad läbima kümme kont
rollpunkti, kus tuli lahendada ellujäämiseks vajalikke 
ning sisekaitselise temaatikaga seotud ülesandeid.

TULEKUL

27. juunini dokumentide vastuvõtt SAISis
19. juunil õppeaasta lõpuüritus ja 
lõpetava lennu tamme istutamine
20. juunil kõrgharidus- ja magistriõppe 
lõpuaktus Alexela Kontserdimajas
25.–27. juunini sisseastumiseks 
paberdokumentide esitamise võimalus 
Sisekaitseakadeemias
22.–23. augustil Suveakadeemia 2019 
Paikusel
26.–30. augustini esmakursuslaste 
tutvumispäevad
30. augustil uue õppeaasta avaaktus

Võidumeeskond rajal. Foto: Andreas Preisfreund
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2 013. aastal pakkis Lasnamäel üles kasvanud 
ja seal põhikooli lõpetanud Ivan Sazanakov 

/ Abdurrahman Azan (moslemi nimi) oma asjad 
ja sõitis Süüriasse, et /---/ sõdida uskmatutega ja 
osaleda Kalifaadi loomises /---/ ja /---/ et elada 
shariaadi järgi. (Kohtuasjad 1158149/36, 311
10116). Süüriasse saabudes ühines ta terrorior
ganisatsiooniga Islamiriik (ISIS) ning hiljem läks üle 
teise terroriorganisatsiooni Dzabat Nusrasse. Peagi 
järgnes talle Süüriasse ka tema abikaasa koos kahe 
alaealise lapsega, kelle aitasid Süüriasse toimetada 
Sazanakovi kaks kaaslast Eesti Islami Kogudusest. 
Mõlemad Sazanakovi kaaslased, kes mh kogusid 
tema tegevuse toetuseks raha, mõisteti esimes
tena Eestis süüdi terrorismi toetamises. Sazanakov 
ise on tänaseks suure tõenäosusega hukkunud. 

Euroopa Komisjoni andmetel ühines perioodil 
2011–2016 Islamiriigiga üle 42 000 välisvõitleja 
enam kui 120 riigist, nende hulgas u 5000 võit
lejat Euroopast. Seega on viimastel aastatel üha 
valjemalt tõstatunud küsimused, et miks ja kuidas 
suhteliselt rahumeelses ja jõukas Lääne ühis
konnas elavad inimesed võtavad omaks äärmus
likud ideoloogiad, mis pärinevad kaugematest 
regioonidest. Kuidas märgata, et inimesed on radi
kaliseerumas, radikaliseerunud või radikaliseerivad 
teisi? Mida julgeolekuasutused saavad teha, et 
selliseid protsesse ennetada?

PPA ametnike oskuste täiendamiseks radi
kaliseerumisjuhtumitega tegelemisel koostas 

Sisekaitseakadeemia projekti DARRA1 raames 
juhendi „Esmaste radikaliseerumise ohumär
kide tuvastamise juhend Politsei ja Piirival
veameti töötajaile“.2 Kuna oma igapäevatöös 

1  Detection and response to radicalisation 
appearances
2  Juhend on mõeldud ametkondlikuks kasutami
seks. Selles toodud põhimõtteid on plaanis integree
rida Politsei- ja Piirivalvekolledži õppekavadesse. 
Juhendi koostamisse panustasid Sisekaitseaka
deemiast Helina Maasing, Mairit Kratovitš ja Riina 
Kroonberg ning Politsei- ja Piirivalveametist Pärtel 
Preinvalts ja Siseministeeriumist Ringo Ringvee.

ÜHE LASNAMÄE POISI MUUTUMIST
KUIDAS MÄRGATA 

TERRORISTIKS?
Sisekaitseakadeemia koostas juhendi, et täiendada Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) 
ametnike oskusi radikaliseerumisjuhtumitega tegelemisel. Milles see seisneb, 
selgitab sisejulgeoleku instituudi teadur HELINA MAASING.

Eestist Süüriasse lahkunud ja terroristliku organisat
siooniga liitunud Ivan Sazanakov. Foto: kaader 
videost
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puutuvad politseiametnikud kokku paljude inimes
tega, siis nende kohtumiste ajal võivad nad näha 
ohumärke, mis viitavad sellele, et mõni isik on 
radikaliseerunud, radikaliseerib teisi või plaanib 
tegevusi, mis ohustavad avalikku korda või julge
olekut. Juhendi eesmärk on jagada PPA töötajaile 
esmaseid juhtnööre, et nad saaksid tõhusamalt 
ennetada radikaliseerumist ja äärmuslikke vägival
laakte. Ennetamine ei tähenda siin ennustamist, 
kas inimene käitub vägivaldselt või mitte; see ei 
tähenda nõiajahti. Ennetamine on ennekõike see, 
kui ametnik suudab tuvastada oma kogukonnas 
haavatavaid inimesi, kes võivad osaleda radikali
seerumises või olla sellele altid. 

Radikaliseerumine – mis? kuidas?

Väga lihtsustatult öeldes on radikaliseerumine 
protsess, mis toimub enne „pauku“. See on 
protsess, mille käigus võtab inimene omaks äärmus
likud vaated ja seisukohad. Üht võimalikku mudelit 
radikaliseerumise kujutamiseks illustreerib terroris
mipüramiid (joonis 1). See mudel lähtub eeldusest, 
et radikaliseerumisele on vastuvõtlikud inimesed, 
kes on rahulolematud ning kes on legaalsete vahen
ditega õiglust otsides pettunud. Kui selline isik 
satub vägivalda õigustavate äärmuslike ideoloo
gide meelevalda või sellisesse inforuumi, on lihtne 
mõjutada teda liituma äärmusliku rühmitusega 
või veenda toetama nende ideid, kuivõrd need 
pakuvad lahendust tema isiklikule probleemile, nt 

rahuldamata kuuluvus, tunnustus või eneseteos
tusvajadusele. Säärane protsess võib viia terroriku
riteoni, kuid püramiidi tippu jõuab üksnes väike osa 
radikaliseerunud inimestest. 

Radikaliseerumine on sotsiaalne protsess, 
milles tihti mängib olulist rolli mõni karismaati
line isik või tihedalt kokkuhoidev tuumikrühm, 
kes võimaldab pühenduda ja olla ustav nii omaks
võetud ideaalidele kui ka rühmale. Sageli mängib 
internet olulist rolli, aidates leida „hädasolijatel“ 
äärmusliku ideoloogia kaudu mõttekaaslasi ja 
alternatiivseid lahendusi isiklikele või ühiskondlik-
poliitilistele probleemidele.

Ka Sazanakovi puhul märgati, et ta vaatas ja 
jagas sotsiaalmeedias radikaalse sisuga mater
jale ning oli lummatud märterlusest. Olemasole
vate andmete põhjal on raske öelda, kuidas või 
miks Sazanakov radikaliseerus – kas keegi värbas 
ta või radikaliseerus ta ise interneti kaudu. Teada 
on, et tee islami juurde leidis ta Tallinna Katleri 
taekwondo klubi moslemist treeneri kaudu, kes 
tutvustas talle seda paar aastat enne Süüriasse 
lahkumist. Ta oli aktiivne Eesti Islami Keskuse 
külastaja, õppis araabia keelt ning oli käinud palve
rännakul Mekas. Mõnda aega enne Süüriasse 
lahkumist kaotas ta töö. Tema radikaliseeru
mise protsessis võis rolli mängida kuuluvustunne/
identiteet – samastumine ülemaailmse umma 
ja Süüria rahva kannatustega ning teiselt poolt 
mittetäielik kuuluvus Eesti ühiskonda (ta oli vene 
rahvusest määratlemata kodakondsusega isik). 
Samuti võis teatavat rolli mängida finantsolukord 

Terrorism

Jätkuv  
radikaliseerumine

Radikaalse rühmaga liitumine

Pettumine

Õigluse otsimine

Ühiskonnas olevad rahulolematud inimesed 

Joonis 1. F. M. Moghaddami terrorismipüramiid 
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(töökaotus) ning sellest tulenevalt negatiivsed 
tulevikuväljavaated. 

Iga inimese puhul on radikaliseerumise 
protsess ja tõuketegurid erinevad, mis teeb keeru
liseks selle märkamise ja ennetamise. 

Mida märgata? 

Märka muutusi! Oluline on märgata muutusi isiku 
käitumises, välimuses ja tegevuses ning hinnata 
neid alati antud isiku kontekstist ja keskkonnast 
lähtuvalt. Ühe või mitme ohumärgi olemasolu ei 
tähenda tingimata seda, et isik on radikaliseerumise 
teel või valmistab ette terroriakti. 

Kuigi ei ole olemas üht terroristi profiili, on 
eksperdid täheldanud teatud tegurite ja dünaa
mika kordumist. Lähtudes teaduskirjandusest ja 
teiste riikide praktikatest, keskenduti koostatud 
juhendis viiele ohumärgile: 1) maailmavaade, mis 
õigustab vägivalda (poliitiline või religioosne); 2) 
äärmuslik vastandumine teistele ühiskonnaliikme
tele; 3) diskrimineerimise õigustamine ja demo
kraatlike väärtuste eiramine; 4) äärmusliku rühmi
tuse tegevuses osalemine; 5) internetipõhine radi
kaliseerumine. Iga ohumärgi puhul on juhendis 
detailsemalt kirjeldatud, millised märgid näitavad, 
et isik võib olla radikaliseerunud. 

Kui näed, siis reageeri!

Koostatud juhend on üles ehitatud põhimõttel 
MÄRKAVESTLEEDASTA. Ohumärkide näge
misel küsi isiku käest, mis on tema jaoks selle 
märgi tähendus või muutuse põhjus. Juhendist 
leiab viiteid välistele tundemärkidele, mis võivad 
osutada sellele, et isik on radikaliseerunud või 
radikaliseerumas (nt äärmusliku sümboolika kasu
tamine). Kuna pelgalt tundemärkide põhjal järel
dusi teha ei saa, siis on vaja välja selgitada isiku 
hoiakud (ideoloogia) ning seejärel tegutseda, mis 
selle juhendi järgi tähendab info edastamist PPA 
prefektuuride kultuurilisreligioosse riskikäitu
mise kontaktpunktile (rad@politsei.ee) ja vaja
dusel otse Kaitsepolitseiametile (korrapidaja@
kapo.ee). 

Mõned äärmuslikku ideoloogiat  
kujutavad sümbolid

MÄRKA 
(+ äärmuslik käitumine, sümbolid, 

keelekasutus)

VESTLE
(+ vägivalda õigustav ideoloogia, ohu 

olemasolu)

EDASTA
PPA (rad@politsei.ee)

KAPO (korrapidaja@kapo.ee)

Joonis 2. Hindamisjuhendi ülesehitus: MÄRKAVESTLEEDASTA
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UUS  
ÜLIÕPILASESINDUS
Üliõpilasesindus on kõikide Sisekaitseakadeemia kadettide eestkosteorgan 
ülikoolis. Meie eesmärk on olla tugev partner akadeemiale ning seista kõikide  
kadettide heaolu ning parima oleviku ja tuleviku eest. 

Tekst: Üliõpilasesindus Fotod: Arno Mikkor

Ü liõpilasesinduse igapäevane ülesanne on 
tegeleda hariduspoliitikat puudutavate küsi

mustega nii akadeemia sees kui ka väljaspool. Lisaks 
akadeemilise valdkonna arendamisele on oluline 
pakkuda kadettidele ka meelelahutust ning vaba aja 
sisustamise võimalusi. Kindlasti on tulemas huvita
vaid koolitusi, spordisündmusi ning meeleolukaid 
koosviibimisi.

Üliõpilasesinduse soov on kasvatada kadet
tides ühtsustunnet ning Sisekaitseakadeemia 
vaimu. Meie unistus on tekitada igas kadetis 
huvi akadeemias toimuva vastu ning julgust oma 

arvamus kuuldavaks teha. Kindlasti soovime 
näha aktiivset osavõttu akadeemia üritustest 
ning julgustame kõiki osalema ka üle-eestilistel 
tudengite ja õppurite üritustel. Järgmine suurem 
sündmus, kuhu kindlasti kõiki Sisekaitseakadeemia 
kadette ootame, on üliõpilaste suvemängud 
Käärikul.

Kui tunned, et sa ei oska oma rõõmu või 
murega akadeemias mitte kuskile minna või seda 
kellegagi jagada, siis Üliõpilasesindus on just see 
koht, kus rõõmustame koos sinuga või leiame 
lahenduse. Verbis Aut Re!

Vastne üliõpilasesindus Sisekaitseakadeemia aastapäeval 15. aprillil 2019. Pildilt puuduvad Jaan Spaidel ja 
Emma Kinnunen
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Politsei- ja piiri-
valvekolledž, 
politseiteenistus
Karl Erik on hooliv, 
maksimalist ja 
järjekindel.
„Suund, kuhu 
haridus inimese viib, 
määratleb tema 
tulevase elu.“  
– Platon

KARL ERIK  
RANDLAINE
Esinduse liige

Politsei- ja piiri-
valvekolledž, 
politseiteenistus
Kevin on abivalmis, 
aus ja otsekohene.
„Siin maailmas pole 
oluline mitte see, 
kus me oleme, vaid 
see, millises suunas 
me liigume.“ – Oliver 
Wendell Holmes

KEVIN AAS 
Esinduse liige

Päästekolledž, 
päästeteenistus
Allan on tugev, julge ja 
abivalmis.
„Tarkus kuulub mine
vikule, tegevus olevi
kule ja rõõm tulevi
kule.“  
– Hiina vanasõna

ALLAN RASVA
Esinduse liige

Politsei- ja piirivalvekol-
ledž, politseiteenistus
Karl on analüüsiv, hooliv 
ja lootusetu optimist.
„Pessimist näeb igas 
võimaluses raskust, 
optimist näeb igas 
raskuses võimalust.“  
– Winston Churchill

KARL LUMI
Esimees

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Grete on julge, abivalmis 
ja elav. 
„On kaks võimalust 
tamme latva saada. 
Üks on istuda tõrule ja 
oodata, teine – hakata 
puu otsa ronima.“  
– Charles Kemmons 
Wilson

GRETE RÜÜTLI
Aseesimees spordi- ja 
kultuurivaldkonnas

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Karlis on sõbralik, 
aktiivne ja täpne. 
„Hea on olla rikas ja hea 
on olla tugev, kuid veel 
parem on olla armas
tatud paljude sõprade 
poolt.“  
– Euripides

KARLIS PADAR
Aseesimees turundus- 
ja kommunikatsiooni-
valdkonnas
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Päästekolledž, 
päästeteenistus
Karl on järjepidev, 
otsusekindel ja leidlik.
„Võib välja kannatada 
kõike peale tegevuse
tuse.“  
– Marguerite 
d’Angouleme

KARL-GABRIEL 
HIIE
Esinduse liige

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Erlend on autentne, 
hooliv ja avatud.
„Räägi tõtt, või 
vähemalt ära valeta.“ 
– Jordan Peterson

ERLEND  
KANARBIK 
Esinduse liige

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Emma on siiras, aus ja 
väga kohusetundlik.
„Ei ole piisav see, kui 
anda endast kõik. 
Oluline on kõigepealt 
teada, mida teha, ja 
siis anda endast kõik.“ 
– William Edwards 
Deming

EMMA KINNUNEN
Esinduse liige

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Hanna-Stina on rõõm
sameelne, aus ja 
abivalmis.
„Lakkamatult tilkuv 
vesi uuristab kivisse 
augu.“  
– Plutarchos 

HANNA-STINA 
MERISTE
Esinduse liige

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Jaan on aktiivne 
suhtleja, järjekindel ja 
kartmatu.
„Ma usun, et kui sa 
tahad elada paremas 
maailmas, siis pead 
sa püsti tõusma 
ning selle paremaks 
tegema.“  
– Jacque Fresco

JAAN SPAIDEL
Esinduse liige

KUI SUL ON PROBLEEME VÕI MURESID 
ja sa ei oska kuhugi pöörduda, siis kirjuta või 

joonista meie e-postile 

esindus@list.sisekaitse.ee 

või otsi meie leht üles Facebookist, kuhu võid ka 
oma muresid kurta. 

Üliõpilasesindus on siin, 
ET SIND AIDATA!
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Politsei spordirajatiste juurde sõideti Dirk Weningeri 
ametiautoga. Foto: erakogu

Spordijuht EPP JALAKAS külastas veebruari alguses Berliini 
Politseiakadeemiat ja tutvus sealse kehalise ettevalmistuse valdkonnaga.

POLITSEIAKADEEMIASSE
KÜLASKÄIK BERLIINI 

K ohtusin politseidirektor Bernd Jankega, kes 
juhib praktiliste õppuste osakonda, kuhu 

kuuluvad ka kehalise ettevalmistuse, ujumise ja 
vetelpääste ning enesekaitse väljaõpe. Sain kokku 
ka politseispordi eest vastutava politseiülemko
missari Dirk Weningeriga, kes on pikalt töötanud 
Euroopa Politseispordi Liidu (USPE) heaks ning 
valiti viimasel kongressil ka USPE tehnilise komitee 

delegaadiks. Ühes Berliini sümboliks oleva karuga 
jäädvustati meid ka lisatud fotole.

Kokku on õppureid Saksamaa pealinna polit
seijõude ette valmistava akadeemia kesk- ja mada
lamal tasemel u 2500, aga täiendkoolitust ja tree
ninguid korraldatakse ka juba töötavaile politsei
ametnikele. Samuti juhitakse koolist Saksamaa 
ja Berliini politseisporti. Ühte kooli territooriumil 
asuvasse vanasse võimlasse sisse vaadates tundus, 
et meil on isegi oma vanas spordihoones treenin
gutingimused paremad, aga siis jalutasime edasi ja 
nägin avarat judosaali ja spinningurataste hoidlat 
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ning sain ka teada, et suurem treeningukeskus asub 
hoopis eemal ning suundume kohe seda külastama.

Mõõdupuuks politseiauto

Politsei peakomissar Jörg Hasse tutvustas treenin
gukeskuse spordirajatisi – uhkustundega näitas ta 
Berliini politsei ainsat nelja rajaga ujulat, samuti 
kolme väljakuga pallimängusaali, mille välisringil 
nad vajaduse korral jooksukatseid vastu võtavad, 
samuti kahte vana ja kahte uut matisaali. Nende 
jaoks suure uudsusena oli ühes matisaalis ka laest 
alla lastav projektor, millega seinale õppematerjale 
näidata. Lisaks oli hoones suur eritreeningute ruum 
ja palju laopinda vahendite hoidmiseks. Staadion 
oli veidi vana, aga jooksukatsete jaoks tihedas kasu
tuses. Välisväljakutest torkasid silma rannavõrkpalli 
ja tänavakorvpalli platsid.

Sisseastumiskatseteks on seal 2000 m jooks 
(meestel lävend 9.20, naistel 11.20 ja 30aastastel 
või vanematel lisaks 30 sekundit) ning takistuste 
läbimine.

Kuna varem kehtinud pikkuse lävend (meestel 
1.68, naistel 1.60) tühistati, on nüüd vastuvõtul 
esimeseks katseks politseiautosse istumine, et 
kontrollida, kas kandidaat saaks selle juhtimisega 
hakkama. Samuti on uueks katseks relvamaketil 
päästikule vajutamine.

Juba pikemat aega kasutusel olnud katsed 
on sportvõimlemise põhised – üle võimlemisho
buse hüppamine, 140 cm kõrgustest paralleelse
test rööbaspuudest keskelt kätele tõustes üle ühe 
rööpa küljele maha hüppamine ning eri kõrgu
sega rööbaspuude vahelt ülemisest kinni hoides 
hooga läbi hüppamine – ühelgi nendest katsetest ei 
tohi jalgadega vahendit puudutada. Veel on katse
teks u 180 cm kõrguse plangu ületamine 40 cm 
paku abil ning 65 kg rehvi kantimine. Aastas testi
takse u 9000 kandidaati, kellest 40% esimesel katsel 
ebaõnnestub.

Loeb korrektne sooritus

Kummaline oli, et mingit ajalimiiti takistuste läbi
miseks ei olnudki, luges vaid korrektne sooritus. 
Proovisin enda väikese kontsaga saabastega samuti 

ettevaatlikult rööbaspuude ja plangu harjutusi ning 
midagi keerulist seal küll ei olnud, samuti nagu ka 
rehvi kantimises. Paraku siiski mul katseid edukalt 
läbida ei õnnestunud, sest enne kehalist osa tuleb 
kõigil läbi saada kirjalikust testist.

Õppuritel on kas 1 või 2 korda nädalas 90 
minutit kehalise tegevusega aineid. Jörg Hasse 
kurtis, et sellest jääb väheks, et võimeid piisavalt 
arendada, sest Berliin on üks ohtlikumatest piir
kondadest ning politseiametnikel tuleb sageli ette 
olukordi, kus on vaja jõudu rakendada. 

Nähtud tundidest ühes tehti ringtreeningut ning 
teises võeti vastu kehalisi katseid – ka mehed soori
tasid kätekõverdusi võimlemispingil ning nende 
lävend oli meestele 13 ja naistele 2 kordust, maksi
mumpunktid sai aga vastavalt 55 ja 44 korduse eest. 
Lisakatsed õppureile on samuti 2 km jooksu test, 
takistusriba läbimine ja ka rippes kätekõverdused. 
Vetelpääste katses kontrollitakse 50 m kauguselt 
kannatanu transportimist (lävendaeg meestel 1.33, 
naistel 1.40) või kui sellesse aega ei mahu, siis alter
natiivina 100 m riietes ujumist (mehed 2.35, naised 
2.50). Samuti kontrollitakse enesekaitsevõtete, 
kinnipidamise ja transporditehnikate ning kaitseva
hendite ja nuia kasutamisoskuse omandamist.

Vastuvõtt oli sõbralik ning soovisime vastas
tikku edu sarnaste probleemide – osa sisseastujate 
madalad kehalised võimed, nõrk sportlik aktiivsus ja 
vähene treeningumotivatsioon – lahendamiseks. 

Bernd Janke ja Dirk Weningeriga Berliini Politseiaka
deemias 2019. Foto: erakogu
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„Kõigi kategooriate (Eesti üliõpilaste MV, 
SELLi Mängud, Taliuniversiaad, Ylisport) 

kokkuvõttes on nii osalemisaktiivsuse kui ka meis
terlikkuse arvestuses parim Tartu Ülikool, kellele 
kaotab napilt Tallinna Tehnikaülikool, kolmas on 
Sisekaitseakadeemia.

Kokku on saanud punkte 15 kõrgkooli. Medalite 
arvestuses juhib kindlalt TÜ (80 medalit) SKA (32) 
ja TTÜ (29) ees,“ kirjutas EASLi president Ants 
Veetõusme mai lõpus rektoritele saadetud kirjas.

Suurima medalisaagiga olid eestlastest just 
meie kõrgkooli sportlased mais Kaunases toimunud 
XXXV SELLi mängudel. Kaks kulda keskmaajook
sudes võitis magistriõppes õpinguid 
pikendanud Kelly Nevolihhin. Uute 
rekorditega kükis (Eesti rekord) ja 
jõutõmbes (isiklik rekord) 
sai klassikalises jõutõst
mises esikoha justiitskol
ledži teise kursuse kadett 
Helena Veelmaa. Helena 
järel võttis hõbemedali 
eelmisel aastal vangla
ametniku eriala lõpetanud 
Anni Kurik, kes samuti 
uuendas samades harju
tustes isiklikke rekordeid. 
Kreekarooma maadluses 
oli enda võistlusklassis 
pronksmedalit väärt PPK kaug
õppetudeng Gerrith Pungas. 
Koolide üldtabelis sai Sise
kaitseakadeemia 42 osalenud 
kõrgkooli seas 14. koha, mis on 
delegatsiooni väiksust arves
tades väga hea saavutus.

Auhinnakohti võideti ka PPA Kevadolümpialt. 
30.–31. mail Viljandis peetud võistlustel said ranna
võrkpallis esikoha PPK lõpukursuslased Karl Liiva ja 
Julia Pimenova. Jõu mitmevõistluses valitses mitme 
alavõidu ja vanuseklassi üldvõiduga PPK assistent 
Peeter Aan. Kergejõustikus tuli PPKle meeste Suur-
Rootsi teatejooksu kindel esikoht ning jooksu ja 
kaugushüppe kaksikvõidud võtsid Mihkel Holzmann 
ja Timo Tuulis. Tennises oli Karolina Tupits esimene 
ja Margit Fix (kõik PPK 1. kursuselt) kolmas.

Vanglateenistuse kergejõustikuvõistlustelt käisid 
aga justiitskolledži kadetid ja töötajad medaleid 
noppimas, enim kogus neid JK assistent Ivo Kitsing 

hüpetest, odaviskest ja sprindist ning tõi ka 
4 x 100 m jooksu keerukast seisust viimase 
vahetusega hõbemedalitele. 1500 m jooksus 

sai hõbeda Juhan Aasorg, odaviskes ja 
kettaheites oli kolmas Ketter Kõre 

(mõlemad 3. kursuselt).
Juunis Tallinnas toimuvatel 

Põhjamaade politsei jalgpalli 
meistrivõistlustel kuulub Eesti 
politsei naiskonda ja mees

konda nii PPK kadette kui ka hiljuti 
akadeemia lõpetanuid.

Tänan kõiki lõpetajaid nende 
panuse eest akadeemia spordita
seme hoidmisel, soovin, et prae
gustel tudengitel jätkuks õpingute 
kõrvalt ikka jaksu ka treenimi
seks ja võistlustel osalemiseks, 
ning muidugi vaatame ootusäre
valt uute kooli tulijate poole, et 
konkurents püsiks! 

Meie tudengite sportimisaktiivsus ja selle õppeaasta tulemused on olnud nii head, et 
karmis konkurentsis suuremate kõrgkoolidega ei osanud sügisel sellist taset lootagi. 
Akadeemia on õppeaasta jooksul peetud üliõpilasvõistluste arvestuses jõudnud kõigi 
Eesti kõrgkoolide seas esikolmikusse. Tekst: Epp Jalakas

SKA SPORDI ÕNNEHETKED: 
SELLI MÄNGUDELT EESTI PARIMA KÕRGKOOLI TIITEL JA PALJU MUUD

Timo Tuulis ja Mihkel Holzmann 
PPA kergejõustiku MV autasusta
misel. Foto: Reelika Riimand
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M äletan üsna selgelt seda aega, mil õppisin 
põhikooli 6. või 7. klassis. Ühtäkki hakati 

tele ja raadiouudistes rääkima üha hoogsamalt 
„Tiigrihüppest“. Esialgu tundus see küllaltki arusaa
matu terminina, kuid mida aeg edasi, seda selge
mini oli mõistetav selle idee sisu. Ei läinud kaua, 
kui koolimajja tekkis uus arvutipark – visuaal
selt midagi sellist, mida olime näinud vaid lääne 
filmides. Iga koolijüts püüdis leida hetki, et neid 
moodsaid vahendeid uudistada ja oma käega 
katsuda. Õpetajatel oli suuri probleeme, et 
meid sellest ruumist eemale hoida. Igatahes oli 
kõigis õpilastes tekkinud elevus ja huvi uue ning 
tundmatu keskkonna vastu. Lisaks avati avalikud 

internetipunktid, tunniplaani lisandus arvutitund. 
Tagantjärele on oluline märkida, et see lõi võima
luse avastada maailma ja liikuda ringi täiesti uues 
keskkonnas – internetis. Oli ütlemata põnev aeg, 
mis lisas igapäevaellu ohtralt uut ja huvitavat. 

Digimaailm kui lahutamatu osa 
nüüdisajast

25 aastaga on toimunud tormiline areng. Eestis on 
viimaste andmete kohaselt (KantarEmor, 2018) 
15–74-aastaste seas internetikasutajaid lausa 92%! 
Vähe on neid, kellel puudub oma e-posti aadress 

TUKKUVAT DIGITIIGRIT?
Väikese riigina oleme saavutanud tuntuse ja maine, mis on positiivselt mõjutanud 
riigi majanduslikku keskkonda. See on oluline näitaja nii ettevõtlusele kui ka riigile 
tervikuna. Arendusosakonna juhataja KRISTIAN SIRP leiab, et e-riigi kuvand, mille 
oleme saavutanud, tuleb viia uuele ja laiemat haaret omavale tasandile.

KUIDAS ÄRATADA 

Tiigrihüpe innustas 1990. aastate koolinoori. Foto: PM/Scanpix
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või nutitelefon. Tänu sellisele kasutajate hulgale 
on aastate vältel välja arendatud hulga toimivaid 
e-lahendusi, mis on hõlbustanud teenuste kättesaa
davust ja loonud Eestile teada-tuntud e-riigi kuvandi. 
Teadmine, et saame oma eluolu toimetamisi pea 
täielikult korraldada nii, et isegi keset sügavat metsa 
on võimalik oma asjad ära ajada, võtab eriigi 
olemuse üsnagi selgelt kokku. 

Siiski, enesekriitiliselt kogu digitemaatikat 
hinnates on see vaid üks tahk paljudest, mida 
selles kontekstis vaadelda. Internetiajastu ja sellega 
kaasneva juures on kogu riigi tehnoloogiline taristu 
ja õigusruum teinud meeletu arengu. Kogu riigi 
info ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ja seda 
toetav õigusruum on sisuliselt nullist üles ehitatud 
ning toetab igati kõnealust teemavaldkonda. 
Selle edu võti peitus üheksakümnendate uljuses 
proovida ehitada riiki üles teistmoodi – uutmoodi. 
Seda ilmestavad mitmed edulood, mida oleme 
selle lühikese ajaga suutnud saavutada ning mis on 
suurte tähtedega kirjutatud digimaailma ajajoo
nele: ID-kaart, e-hääletus, Skype jne.

Puhkamine loorberitel

Aga kuidas seda edu jätkata? Millega määratleda 
enda ambitsioonikust ning mis on see eesmärk, 
mida tahame nüüd saavutada? Siin tuleb vaadelda 
mitut aspekti nii kitsamas (pindmises) kui ka laiemas 
(sügavamas) tähenduses. Pindmiselt on selle 
tähendus meie riik – e-Eesti tervikuna. Sügavamas 
vaates tuleb käsitleda ühiskondlikku tervikut, milles 
edendavad oma olulist rolli nii riigi kodanikud, avalik 
sektor, ettevõtlus kui ka tegurid. Tajutav on e-riigi 
maine pohmelus. Seeläbi tekkiv mugavuspositsioon 

on küllatki ohtlik antud teemavaldkonna võidu
jooksus globaalses kontekstis, luues tagant tulijale 
selge eelise.

Juhtimiskompetentsi pädevus

Meie eriik pole kaugeltki valmis, õigemini pole 
saavutanud soovitud taset. Paberimajandust ja 
liigset bürokraatiat on siiani palju. Eri asutused 
elavad erinevat eelu ja erinevad süsteemid ei haaku 
omavahel. Siinkohal pean oluliseks üldise visiooni 
olemasolu ehk pilti sellest, millisena me tahak
sime end ja ümbritsevat tulevikus näha või milli
seks soovime oma tegevusvaldkonda või organisat
siooni kaugemas tulevikus arendada – ideaali, mille 
saavutamisse usume. See on tugev motivaator stra
teegilises mõtlemises. Strateegiline mõtlemine ehk 
planeerimine on ajast aega olnud (suurte) organi
satsioonide eduka toimimise alus. Strateegia on kui 
kontseptsioon –„konstrukt“, mis tuleb „valmis teha“ 
ja „ellu viia“. Üha enam keskendutakse strateegilise 
juhtimisega seotud protsessidele ka avaliku sektori 
organisatsioonides. Keskkond, milles riigiasutused 
opereerivad, on poliitilises mõttes sageli ebasta
biilne ja keeruline. Avaliku sektori organisatsioonide 
ja eelkõige nende juhtide jaoks on oluline teada, 
milline on hetkeseis, kuhu tahetakse jõuda ning 
kuidas plaanid ellu viia. Pelgalt formaalsetest doku
mentidest selleks ei piisa, on väga oluline, et planee
rimisele järgneks ka strateegia elluviimine. 

Selleks, et teha tänases ühiskonnas teadlikke 
otsuseid, peavad juhil olema põhjalikud teadmised 
järgmiste pidepunktide kohta: probleemi olemus, 
probleemi ulatus, võimalikud valikud/lahendus
teed, otsuste mõju tegelikkusele ja organisatoorse 
tegevuseesmärgi „omakasu“ saamise võimalus. 
Oluline on eelpool nimetatu seostamine ajakohaste 
ja usaldusväärsete teadmistega. Hea juht peab 
olema nagu teadlane! Head ajakohased teoree
tilised teadmised aitavad saavutada juhina oma 
eesmärke, mida tööalasele kogemusele, isikuoma
dustele ja paljudele muudele eeldustele lisaks vaja. 
Kas meie juhtidel (tipp- ja keskaste) on see võime ja 
suutlikkus olemas? Kas nad on juhina justkui tead
lased, näevad ette põnevaid probleeme, püstitavad 
isekeskis hüpoteese, julgevad eksperimenteerida ja 
leida lahendusi?

OSALEN ISE JA SOOVITAN KA TEIL kõigil osaleda 
Sise kaitseakadeemia koolitusel „TehnoLoo
gika – tehnoloogia trendid ja suunad globaalses 
kontekstis”. Koolituse eesmärk on suurendada 
ametnike teadmist ja teadlikkust selle kohta, millised 
on tehnoloogia trendid ning prioriteetsed arengu
suunad. Tehnoloogiatest räägivad Tartu Ülikooli ja 
Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, arvamusliidrid, 
juristid ja eksperdid. Jälgige koolituskalendrit!
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Strateegilise planeerimise üldisemal raken
damisel avalikus sektoris on mitu põhjust. Edukas 
strateegiline planeerimine saab olla vaid kindlatel 
tingimustel. Oluline on hinnata organisatsiooni 
valmisolekut. Efektiivse planeerimise protsessi 
kaks kõige tähtsamat komponenti on eestveda
mine ja piisav informatsioon. Avaliku sektori orga
nisatsioonide planeerimist mõjutavatest raskustest 
ülesaamiseks on oluline järgida juhtimise print
siipe, mis on ilusti reastatud rahandusministee
riumi koostatud „Strateegilise planeerimise käsi
raamatus“ (2006). Strateegiline ettenägelikkus 
aitab püsida uuendusmeelsena. On olnud palju 
häid ettevõtteid, mis on hääbunud tänu aeglusele 
käia ajaga kaasas. 

Käiguvahetus

Kindlasti ei saa digi olla eesmärk omaette. See 
peab olema mõistuspärane ja eesmärgistatud. 
Kuid julgeme teha teisiti! Peame riigis tervi
kuna sisendama endisse hoiakut, et iga digiva
hend toetaks meis kõigis maast madalast loovust, 
ettevõtlikkust ja tahet globaalselt kaasa rääkida. 
Samuti on oluline nn taavetihoiaku propagee
rimine. Mis siis, et oleme väiksemad ja meil on 
vähem vahendeid, aga teeme suure nutikuse ja 

leidlikkusega neile koljatitele ära! See on midagi, 
mille üle saame uhkust tunda ning mis on kaht
lemata Eesti tuleviku identiteedi kujunemisel 
lootustandev teerajaja.

Loodetavasti nõustute, et kirjeldatu raames 
peab olema avalikus sektoris tervikuna IKTkäsitlus 
katkematu strateegia osa, milles sisalduvad 
IT-arendusprojektid on kooskõlastatud asutuse 
juhtkonnaga, organisatsiooni eesmärkide, priori
teetide ja teiste projektidega. 

Siseturvalisuse valdkonnale on oluline rahvus
vaheliselt edukas teadus ja arendustegevus, milles 
tuleb selgelt keskenduda enda niši tugevustele. 
Olen veendunud, et tugev valdkondlik kompe
tents nii avalikus kui ka erasektoris ja ka haridus 
ja teadusasutustes tähendab Eesti jaoks võima
likku majanduskasvu. Seetõttu tuleb IKT-võima
lusi ja tehnoloogiast tulenevaid väljakutseid 
arvesse võtta kõigi strateegiate ja arengukavade 
koostamisel. 

Lennart Meri on öelnud: „Sotsiaalse ebavõrd
suse kahandamise kõige tõhusam viis on hari
dusse investeerimine“. Praegu rõhutaks ta kind
lasti digitemaatikat. See on see, mille nimel peame 
üheskoos, ühtse riigina toimima. Ei ole kiiret lahen
dust, vaid aastate pikkune süsteemne töö selle 
nimel. Nii on võimalik raputada Eesti tukkuv digi
tiiger uuesti tegudele. 

Kristian Sirp kõnelemas tänastele noortele Sisekaitseakadeemia avatud uste päeval 30. aprillil 2019.  
Foto: Arno Mikkor
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Ü sna julgelt võib väita, et Sisekaitseaka
deemia (SKA) esimene õppekava oli küll 

teatud eeskujude järgi kokku pandud, kuid paljuski 
tuli õpetada aineid sõltuvalt sellest, milliseid õppe
jõude õnnestus kaasata. Paraku oli akadeemia 
(rakenduskõrgkooli) palgatase üksjagu madalam 
kui juba toimetavates kõrgkoolides, mistõttu oli 
see ülesanne üpriski keeruline. Kõige terava
malt sai seda muret tunda akadeemia esimene 
juhtkond – rektor Eduard Raska ja õppeprorektor 
Ivar Aimre, kes ise olid ametisse asunud akadee
milistest ringkondadest, ja ka tehnikakõrgkoolist 

tulnud esimene kantsler Feliks Angelstok. Nende 
kolme pilgud pöördusid eelkõige oma endiste 
kolleegide suunas. See ongi üks peamisi põhjusi, 
miks neid täna meenutada, sest kes tuli ära 
madalama palga peale, see tegi seda kindlasti 
aatelisusest ja tahtest aidata üles ehitada äsja 
taastatud Eesti Vabariigi riiklikke jõustruktuure.

Muljetavaldav hulk teaduskraadiga 
õppejõude
Nõukogude ajal omistati teaduskraade (teaduste 
kandidaat, teaduste doktor, vanem teaduslik 

ALUSEPANIJATEST
Igast koolist teevad õppeasutuse eelkõige õppurid ja õppejõud. Tõsiseltvõetava 
ülikooli jaoks on aga tarvis, et õppejõududel oleks teaduskraad. VALDUR TALTS 
meenutab, kes Sisekaitseakadeemia õppetöö kujundamist alustasid ja seda edasi 
viisid. 

SISEKAITSEAKADEEMIA ÕPPE

Mõned akadeemia juhid u 1997. a paiku, vasakult: kantsler Karl Arusoo (1996–1999); kantsler (1992–1994), 
praegu emeriitprofessor Feliks Angelstok; rektori abi Riina Soosaar; matemaatika õppetooli juhataja-professor, 
praegu emeriitprofessor Helmo Käerdi (1995–2012); õppeprorektor (1992–1994), hilisem emeriitprofessor Ivar 
Aimre ja rektor Eduard Raska (1992–1998). Foto: Helmo Käerdi kogu



AJALUGU 4140 VERBIS AUT RE 2/2019

töötaja) ja teaduskutseid (dotsent, professor) kogu 
eluks ja seda tegi ainult üleliiduline Kõrgem Ates
tatsiooni Komisjon. Akadeemia algaastatel püütigi 
leida eelkõige teaduskraadi või kutsega õppejõude, 
sest akadeemia pidi oma esimese ajutise põhikirja 
järgi (kehtis 1998. a juunini) pakkuma kaheastmelist 
kõrgharidust nagu teised ülikoolid. See aga eeldas 
teaduskraadiga õppejõude. Tänapäeval omistab iga 
kõrgkool enda õppejõududele dotsendi või profes
sori kutseid, mis aga teistes kõrgkoolides tööle 
asudes ei tarvitse olla arvestatavad. 

Esimesest juhtkonnast oli E. Raska õigustea
duste doktor, I. Aimre ja F. Angelstok aga teaduste 
kandidaadid. Kohe akadeemia esimestest aasta
test töötas nende kõrval aga veel rida kõrge teadus
liku kvalifikatsiooniga õppejõude. Rektor Raska 
viimasel tööaastal ilmunud akadeemiat tutvustavas 
brošüüris „Eesti Riigikaitse Akadeemia 1992–1998“ 
on kirjas, et (praegu) „töötab õppejõududena 23 
professorit, 18 dotsenti, 22 lektorit ja 10 õpetajat“.

1997. a 17. veebruari seisuga koostatud 
SKA õppejõudude koosseisu nimekirjast leiame 
toonased teaduskraadiga õppejõudude nimed. 
Lisaks neile mäletan varasematest aastatest veel 
mitut kraadiga õppejõudu, kellega SKA kirjastusosa
konna juhatajana tegin koostööd õppe ja teadus
kirjanduse väljaandmisel. Asjaosalised annavad 
mulle andeks, et võibolla ma ei suuda mõnda 
tublit tegijat siinkohal nimetada, aga ka sajandilõpu 
aastakümnendi kohta kogutud kraadiga akadeemia 
õppejõudude loetelu on silmapaistev. 

Eri aegadel töötasid professori ametikohal 
pikemalt või lühemalt (tähestiku järjekorras):

1)  akadeemia nõukogu valituna: Ivar Aimre, Feliks 
Angelstok, Jaan Huik, Jüri Kaup, Heino Koitel, 
Liia Kubja, Ants Kõverjalg, Helmo Käerdi, 
Leonti Kährik, Peeter Lorents, Jaan Pärnat, 
Eduard Raska, Jüri Saar, Ants Soosaar, Andres 
Talvari, EerikJuhan Truuväli, Jaan Vainu, Too
mas Varrak;

2)  määratud rektori käskkirjaga: Gabriel Hazak, 
Rein Helme, Viive Külaots, Vahur Made, Ants 
Pinding, Mall Poola, Tiina Raitviir, Juhan Sõerd, 
Rein Tiivel, Maie Tuulik, Inge Unt, Uno Vallner, 
Vladimir Viies. 

Lisaks rektorile oli teaduste doktori kraadiga 
töötajaid teisigi:  Jaan Pärnat, Maie Tuulik, Toomas 

Varrak, Inge Unt ja Ants Kõverjalg. Viimane oli 
valitud ka NSV Liidu Pedagoogika Akadeemia 
liikmeks ehk akadeemikuks.

Mitu nõukogudeaegset praktikut määras 
professori ametikohale rektor oma käskkirjaga: Karl 
Kimmel (endine ENSV peaprokurör), Alfred Mõttus 
(endine ENSV siseministri asetäitja), PeeterUno 
Rahi (endine ENSV ülemkohtu kohtunik).

Teaduste doktori kraadiga Aare Reenumägi 
ja rida teaduste kandidaadi kraadiga töötajaid 
täitsid dotsendi ametikohti: Katrin Hauk, Urve 
Kukk, Riho Lepp, Vello Malken, Enn Markvart, Ants 
Pinding, Tiit Ruubel, Endel Ruustal, Ilmar Selge, Tiit 
Tammaru, Frederik Vichmann, Lembit Võime. Lisaks 
määras rektor käskkirjaga dotsendi ametikohale 
ilma teadusliku kraadita Igor Külaotsa, Ahto Peetsi 
ja ŠarmFriedebert Selge.

Tunniandjatest kohakaaslastena või nagu täna
päeval rohkem kasutatakse – osakoormusega 
– õpetasid akadeemias eri aegadel ka teaduste 
doktorid H. V. Kalm, H. Tooming ja I. Unt ning 
teaduste kandidaadid A. Anderson, H. Krips,  
K. Kutsar, R. Lepp, P. Leppik, A. Ots, L. Sarnits,  
A. Tarraste, M. Tilk.

Ja veel enne aastatuhande vahetust õppisid 
doktorantuuris esimesed akadeemia töötajad Anna 
Markina ja Jüri Saar ning mitmed teised ka magist
rantuuris. Neist on meelde jäänud järgmised: Aet 
Annist, Mari Hiiemäe, Ilme Hunt, Uno Ilm, Ilmo Liiv, 
Ene Pill, PeepAarne Sirge, Juta Veimer.

Kindlasti paneb lugejat imestama, miks oli 
akadeemia algaastatel nii palju professori tiitliga 

Vasakult: professorid psühholoogiakandidaat Jaan 
Huik (hilisem emeriitprofessor), majanduskandidaat 
Jaan Vainu, meditsiinidoktor Jaan Pärnat. Foto: 
artiklite kogumik „Ühiskonna turvalisuse teenistuses“, 
Sisekaitseakadeemia 2010
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õppejõude. Paljud neist ei töötanud põhikohaga, 
seega polnud SKA nõukogu neid sellele ameti
kohale valinud, vaid nad olid kohakaaslased või 
tunnitasu alusel töötavad õppejõud. Mõneti 
põhjustas seda ka tolleaegne õppekava, mis oli 
kirev bukett mõne ainepunktilistest kursustest, 
mida siis enamasti lugesid mittestatsionaarsed 
õppejõud. Ja kindlasti võimaldas professori palga
taseme kasutamine veidigi konkureerida teiste 
kõrgkoolide õppejõudude palkadega ning nii meile 
kergemini õppejõude saada.

Sajandivahetuse uued tuuled
Uue sajandi alguseks olid aga loetletuist tööle 
jäänud üksikud. See tulenes enne sajandivahe
tust alanud õppekavade muudatusest, mis tõi 
kaasa paljude varem õpetatud ainete õppekavast 
kadumise. Samuti hakati õppeaineid jaotama A- 
ja Bõppeaineteks, kusjuures kõrgemalt tasustata
vateks Aaineteks said õigusteadusliku kallakuga 

distsipliinid, samas langesid Bainete hulka kõik 
eriala ained, s.h näiteks päästekolledži insene
riained. Selline ebavõrdne palgapoliitika mõjus 
negatiivselt kõrgelt kvalifitseeritud õppejõudude 
soovile akadeemias edasi töötada. Samuti jaotati 
õppejõudude koostatavad kirjalikud õppematerjalid 
A, B ja Cõppevahenditeks ning tasu käsikirjade 
koostamise eest oli küllaltki erinev. Aga see on juba 
hoopis teine lugu.

Akadeemia saab emeriitprofessorid
Vaatamata oludele ja õppekavade muutmisele 
töötasid (tööleasumise järjekorras) Ivar Aimre, 
Feliks Angelstok, Helmo Käerdi, Andres Talvari 
ja Jaan Huik akadeemias oma pensionieani ning 
akadeemia nõukogu omistas neile eluaegse emeriit
professori ametinimetuse. Hiljem tööle asunutest 
(2000. a) jõudis neile lisaks emeriitprofessori tiitlini 
Rein Tiivel.

Akadeemia praegused doktorid
Võiks ju arutleda, miks on praegu akadeemias 
vaid kaks professori tiitliga õppejõudu – Priit Suve 
ja Indrek Saar. Küllap on põhjusi mitu, sealhulgas 
doktorikraadiga isikute kitsam erialane etteval
mistus, mille kohaselt ei ole võimalik anda neile 
akadeemias normaalkoormust. 

Ent doktoreid on õppejõudude seas teisigi: 
Aida Hatšaturjan (keelekeskuse lektor), Kerly 
Randlane (finantskolledži direktor), Anna Rubtsova 
(justiitskolledži lektor) ja Vladimir Sasonov (sisejul
geoleku instituudi teadur). Lisaks neile on dokto
rikraadi kaitsnud veel kaks akadeemia tugitee
nuste töötajat – Hanno Hantson (IKT juht) ja Katrin 
Toompuu (rahandusosakonna finantsanalüütik). 

Kindlasti pakub paljudele tänastele õppejõudu
dele põnevust alates 1. septembrist 2019 kehtima 
hakkava kõrgharidusseaduse § 36, mille kohaselt 
võib edaspidi emeerituse staatuse saada mitte 
ainult professor, vaid ka lektor ja teadur! 

Autor avaldab tänu artikli koostamisele kaasa aidanu-
tele: Tiina Koplile, Feliks Angelstokile ja Elmo Käerdile.

Ülevaadet teaduskraadide ja kutsete süsteemist 
enne ja nüüd loe artikli lisast https://
digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2237 

Akadeemia värskeim doktorikraadiga õppejõud Kerly 
Randlane koos oma juhendajate TLÜ dotsendi Triin 
Lauri ja professor Georg Sootlaga pärast edukat 
doktoritöö kaitsmist 7. mail 2019. Foto: erakogu

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2237
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Emeriitprofessor Ivar Aimre (11.09.1941–10.11.2009)
Töötas Sisekaitseakadeemias alates 01.08.1992 esimese õppeprorektorina 
ja sotsioloogia õt juhataja-professorina. Alates 30.08.1996 täitis ta kaug- ja 
täiendõppe prorektori kohustusi ja oli kuni 01.01.2000 sotsioloogia õt juhataja
professor. Seejärel kuni 31.07.2009 oli ta kriminoloogia ja sotsioloogia õppe
tooli juhatajaprofessor. Akadeemia nõukogu nimetas ta emeriitprofessoriks 
alates 01.08.2009.

Emeriitprofessor Feliks Angelstok (04.12.1942) 
Töötas akadeemia esimese kantslerina alates 01.07.1992 kuni 14.08.1994 ja oli 
15.08.1994–17.08.1999 õppekeskuse juhatajaprofessor, täites 1996–1998 ka 
õppeprorektori ülesandeid. Edasi oli kuni 15.08.2000 tehnikaainete õt juhataja 
erakorraline professor ning seejärel inseneriainete õt juhatajaprofessor ja 
lõpuks inseneriainete ja matemaatika õt professor kuni pensionile jäämiseni. 
Akadeemia nõukogu nimetas ta emeriitprofessoriks alates 01.08.2015. 

Emeriitprofessor Jaan Huik (28.09.1941)
Töötas akadeemias alates 03.01.1996 valituna kriminalistika õt juhataja-profes
sori ametikohale ning alates 01.01.2001 töötas kriminalistika õt juhataja-
professorina kuni 31.07.2009. Akadeemia nõukogu nimetas ta emeriitprofesso
riks alates 01.08.2009.

Emeriitprofessor Helmo Käerdi (14.04.1945)
Töötas 01.02–30.06.1994 Eesti Riigikaitse Akadeemia 0,5 koormusega koossei
suvälise matemaatikadotsendina ning oli alates 01.09.1994 matemaatika õppe
tooli juhataja-professor ja alates 01.08.2009 insenerainete ja matemaatika 
õppetooli juhatajaprofessor kuni 31.08.2012. Akadeemia nõukogu nimetas ta 
emeriitprofessoriks alates 01.09.2012.

Emeriitprofessor Andres Talvari (06.08.1942–03.10.2017)
Töötas akadeemias alates 05.10.1995–23.12.1996 päästekolledži direktorina 
ja alates 1997 rakenduskeemia õppetooli juhatajaprofessorina päästekol
ledži direktori ülesannetes (kuni 2001). Edasi kuni 31.07.2009 töötas rakendus
keemia õppetooli juhataja-professorina ja viimati oli päästekolledži kriisiregu
leerimise õppetooli professor kuni 31.08.2012. Akadeemia nõukogu nimetas ta 
emeriitprofessoriks alates 01.09.2012.

Emeriitprofessor Rein Tiivel (28.07.1940)
Töötas akadeemias alates 01.11.2000 kohtuametnike erialade õt juhatajana, 
alates 01.07.2003 oli sama õt juhatajaprofessor, alates 01.07.2006 oli pidevate 
struktuurimuudatuste tõttu eraõiguse õt professor, õigusainete õt professor, 
üldainete keskuse professor ja lõpuks õigus ja sotsiaalteaduste keskuse 
professor kuni 30.06.2014. Rektor nimetas ta oma käskkirjaga emeriitprofesso
riks alates 01.07.2014.
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Sisekaitseakadeemia ingliskeelse 
teadusajakirja 17. number 
sisaldab nelja artiklit. Esimesed 
kaks on teadusartiklid, millest 
esimene leiab seoseid koolinoorte 
isikuomaduste ning nende riskikäi
tumise vahel liiklus, tule ja 
veeõnnetuste korral ning teine 
diskuteerib teemal, kas tuleks 
laiendada kohaliku omavalitsuse 
avalikku korda tagavate ametnike 
õigusi. Teised kaks artiklit on 
essee vormis mõttearendused, 
millest esimene käsitleb Venemaa 
lähenemist asümmeetrilisse 
sõjapidamisse ning teine 
peegeldab erinevaid lähenemis
viise ulatuslikule migratsioonile 
Vahemere lõunapiirkonnas.

Korrektsioonipsühholoogia 
on esimene eestikeelne õpik, 
mis võtab terviklikult kokku 
psühholoogia rakendamise 
vanglas. Õpik on mõeldud 
eelkõige vanglaametnikuks 
õppivatele kadettidele ja teistele 
inimestele, kes puutuvad oma 
töös kokku õigusrikkujatega. 
Raamatus on palju näiteid 
vangla töö praktikast. Korrekt
sioonipsühholoogia õpik on 
huvitav lugemine kõigile ja selle 
elulised näited toovad selgust 
paljudele psühholoogilistele 
probleemidele. Raamat aitab 
lugejal paremini mõista, kuidas 
inimesest saab õigusrikkuja, 
kinnipeetava rehabilitatsiooni ja 
vanglat tervikuna.

PROCEEDINGS OF ESTONIAN ACADEMY 
OF SECURITY SCIENCES NO 17/2018:  
VERSATILE SECURITY
Sisekaitseakadeemia, 2018

KORREKTSIOONIPSÜHHOLOOGIA: TÄHED KAEVU 
SÜGAVUSES. ÕPIK TÖÖKS KINNIPEETAVATEGA
Erik Rüütel
Sisekaitseakadeemia, 2018

Raamatute, lõputööde ja muude teavikute otsimiseks 
e-kataloog ESTER 
https://www.ester.ee/search~S88*est

UUDISKIRJANDUS SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

Sisekaitseakadeemia eüliõpilastööde ja eraamatute 
keskkond DIGIRIIUL 
https://digiriiul.sisekaitse.ee/

Raamatus kajastatakse korrakaitse 
arengut. Suurema tähelepanu all 
on omariikluse aastad 1918–1940 
ja 1991–2018. Nii omariikluse 
algusajal kui ka 1990. aastatel 
kulus hulk aega, enne kui tekkis 
riiklikele vajadustele ja ühiskond
likele ootustele vastav politsei
organisatsiooni töökultuur. Elu ja 
ühiskondlikmajanduslikud olud 
muutuvad pidevalt ning kuritegevus 
areneb ja teiseneb. Muutunud on 
korrakaitsjate ülesanded, asutuste 
alluvus ja struktuur, isikkoosseisu 
väljaõpe ning igapäevatööks vajalik 
materiaaltehniline baas. Raamatus 
jääb rõhuasetus politseile, teisi 
Eestis tegutsenud korrakaitse
asutusi on käsitletud põgusalt. 
Politseitöö igati värvikast ajaloost 
on lähemalt peatutud mõnel – 
enamasti eripärastel – üksikjuh
tumil.

Finants ja maksuarvestus on üks 
olulisem osa ettevõtte majandus
arvestusest, mis sisuliselt tähendab 
ettevõtte igapäevast raamatupida
mist. Eestikeelseid raamatuid on 
selles valdkonnas väga vähe, need 
on ülesehituselt enamasti teoreeti
lised ning ülesannete vastused on 
antud lahenduskäiku esitamata. 
Maksuarvestuse raamatuid ja 
ülesannete kogumikke ei ole Eestis 
üldse välja antud. Seetõttu on see 
raamat unikaalne – teooriat käsitle
takse kokkuvõtlikult, tuues välja 
kõige olulisem lihtsas ja arusaadavas 
keeles. Samuti on kõikide ülesannete 
vastused esitatud lahenduskäiku
dega. Raamat on mõeldud eelkõige 
raamatupidajatele, kes soovivad 
sooritada raamatupidaja 5. taseme 
kutseeksami, aga ka väikeettevõtja
tele, kes plaanivad ise korraldada oma 
ettevõtte raamatupidamist.

EESTI POLITSEI 100 AASTAT. HOBUSEVARASTE 
PÜÜDMISEST KÜBERKURJATEGIJATE VÄLJARAALIMISENI
Küllo Arjakas Post Factum, 2019

FINANTS- JA MAKSUARVESTUS
Janek Keskküla
Tallinn 2018
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Raamat keskendub 
psühholoogia ja õigusteaduse 
kokkupuutepunktidele ning 
õpetab rakendama teadmisi 
mälu kohta tunnistajate ja 
kahtlustatavate ülekuulamisel, 
avastama valetamiskäitumist 
ning tutvustab lühidalt ka 
kohtupsühholoogia ekspertide 
tööd. Lisaks õigussüsteemis 
töötajatele leiavad raamatust 
rohkelt kasulikku teavet kõik 
need, kel tuleb igapäevatöös 
vahetu suhtluse abil infot koguda 
või kellele pakuvad huvi mälu ja 
meenutamise mehhanismid.

Dokument on mõeldud 
kasutamiseks inimestele, 
kes loovad ja kaitsevad 
organisatsioonis väärtusi riskide 
juhtimise, otsuste langetamise, 
eesmärkide püstitamise ja 
saavutamise ning tulemuslikkuse 
parandamise kaudu. 

Raamat pakub lugemist avaliku 
julgeoleku asutuste, infovahe
tusvõime ja küberkuritegevuse, 
juhtimisoskuste ning uute 
arengusuundade (näiteks sõjateh
noloogia rakendamine tsiviil
valdkonnas) kohta. Rõhutatakse 
tehnoloogia juhtimise oskuse 
tähtsust iga projekti edukaks 
läbiviimiseks. Raamat pakub 
juhiseid eesliini töötajatele, 
juhendajatele, juhtidele ning 
kõigile, kes tegelevad avaliku 
turvalisuse tehnoloogiaga. 

Käsiraamat annab ülevaate 
radikaliseerumise olemusest. 
See on mõeldud kohalike 
omavalitsuste töötajate 
teadlikkuse suurendamiseks, 
õpetades radikaliseerumist 
varakult märkama ja ära 
hoidma. 

KUI SEINAD RÄÄGIKSID: KÜSITLEMISE KUNST
Kristjan Kask
Argo, 2019

RISKIJUHTIMINE. JUHISED
Eesti Standardikeskus, 2018

MANAGING PUBLIC SAFETY TECHNOLOGY: DEPLOYING 
SYSTEMS IN POLICE, COURTS, CORRECTIONS, AND 
FIRE ORGANIZATIONS
Jeffrey A. Rose, Donald C. Lacher  Taylor & Francis Group, 2017

RADIKALISEERUMISE VARAJANE MÄRKAMINE 
JA VÕRGUSTIKUTÖÖ: KÄSIRAAMAT KOHALIKELE 
OMAVALITSUSTELE
Politsei- ja Piirivalveamet, Sisekaitseakadeemia,  
Siseministeerium Tallinn, 2019

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu 
lahtiolekuajad: 
E–R 8–17; L-P suletud (paaritutel nädalatel)
E–R 8–17; L 9–15; P suletud (paaris nädalatel)

Teadusandmebaase SAGE ja EBSCO saab nüüd 
kasutada kaugligipääsuga. Andmebaasidele pääseb  
ligi järgmiste linkide kaudu:
SAGE – https://sage.sisekaitse.ee
EBSCO – https://ebscohost.sisekaitse.ee 
Avanevasse aknasse tuleb sisestada isikukood 
ja arvuti parool.
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