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JUHTKIRI
Aasta eest jõudsime uude koolimajja, uude kesk-
konda, mis peaks tõstma nii õppimise kui ka õpeta-
mise uuele tasemele. Mitte et vanas majas asjad 
kuidagi halvasti olnuks, kuid uus tehnoloogia 
avardab võimalusi ning uus keskkond annab hoogu. 
Samas peab olema keskkond alati inimeste jaoks 
ning igal ruumil või seadmel on mõte vaid siis, kui 
seda sihipäraselt kasutatakse, mitte ei keskenduta 
kindlat värvi vormile. Olgu selleks vormiks silinder, 
koonus või kuup.

Uude majja on mahtunud väga palju betooni ja 
klaasi, mis teeb majast maja. See ei tee siiski ühestki 
koolist kooli, vaid kooli teeb kooliks just sisuline 
töö, milleks on õpetamine ning seda toetavad tege-
vused. Kui õppetegevus aitab saada paremaks 
tudengitel, siis teadustegevus, välisprojektid ja aren-
dustöö aitavad meil õppejõududena professionaal-
semaks saada. Seda eesmärki kannab muuhulgas 
oma tegevuse publitseerimine. Ei piisa ainult sellest, 
et me ise ennast parimaks peame, teised peavad ka 
seda teadma ning nägema.    

Natuke vähem kui aasta eest läbisime insti-
tutsionaalse akrediteerimise. Need kolleegid, kes 
on hiljem liitunud ning protsessis kaasa lüüa ei 
saanud, ei pea muretsema – kuue aasta pärast tuleb 
uus ring. Eesmärgina peaks hoidma silme ees, et 
eelmisel hindamisel toodud puudused ei kajastuks 
uuesti kuue aasta pärast. Hoidma peab ka tugevusi, 
et need ei lahtuks ega muutuks nõrkusteks. Need 
tugevused ei säili aga iseenesest, vaid selleks tuleb 
iga päev vaeva näha. Üks väljatoodud paranda-
mist vajav koht on akadeemiline kultuur. See on 
keskkond, mis toetab tudengeid ning akadeemi-
list personali. Milline see akadeemiline kultuur on ja 
kuidas ta peaks arenema, on meie endi teha. 

Erkki Koort, sisejulgeoleku instituudi juhataja
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N agu Valdur ise ütleb, on 
ta „tehtud ja välja lastud 

sõja ajal“: sündis Pärnu haiglas 
Tallinna pommitamisele järg-
nenud päeval, 10. märtsil 1944. 
Kasvas isakodus Surjus Metsaääre 
küla Metsaääre talus ja esimesed 
neli klassi õppis Surju 7-klassi-
lises koolis. Alates 1955. aasta 
sügisest õppis Häädemeeste 
7-klassilises koolis, mis aja jooksul 
arenes Häädemeeste keskkooliks. 
Lõpetas selle kooli I lennu aastal 
1962 ja samal aastal asus Tallinna 

Pedagoogilises Instituudis 
(TPedI) õppima füüsika ja 

üldtehniliste distsip-
liinide erialal, mille 

lõpetas cum laude 
diplomiga 1970. 

aastal. 

Õpetajast direktoriks 
ja osakonnajuhatajast 
öövahiks

Ülikooliõpingute ajal töötas Valdur 
poole kohaga instituudi füüsika-
kateedri elektro- ja raadioteh-
nika laboratooriumis, kus olles 
(lõputööks) kavandanud ja välja 
ehitanud töökohtade elektrivarus-
tuse, juhendas viimastel kursustel 
juba nooremate tudengite labo-
ritöid. Vast seetõttu suunati teda 
pärast lõpetamist tööle TPedI-sse 
plaaniga saata Leningradi Peda-
googilise Instituudi aspirantuuri, et 
ta hiljem töötaks TPedI õppejõuna. 
Paraku pani sellele plaanile kriipsu 
kaks aastat Nõukogude armees, 
pealegi oli Valdur selleks ajaks juba 
Anne-Liiga abielus ja nii ta edasi 
õppima ei läinudki. Neile sündisid 
pojad Sven (1972), Janek (1973) 
ja Taavi (1978), kellelt kokku on 
tänaseks lapselasteks 4 poissi ja  
2 tüdrukut.

VALDUR 
TALTS

VÄSIMATU RÖÖPRÄHKLEJA 

Sisekaitseakadeemia kirjastaja LAURI VANAMÖLDER võttis 
nööbist kinni enda eelkäijal, aastail 1993–2014 akadeemia 

kirjastustegevust juhtinud Valdur Taltsil, ja uuris, miks ta 
juba kuus aastat käib öösiti akadeemias, valvurimunder 
seljas, ja mis mees ta üldse on. Fotod: Valdur Taltsi kogu
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TPedI-s töötas Valdur matemaatika kateedri 
õpetajana ja instituudi kaadriosakonna juhatajana, 
kuni viidi 1975. aastal üle ENSV Kõrg- ja Keskeriha-
riduse Ministeeriumi teaduslik-metoodilise kabineti 
juhatajaks (üle 30 ametikoha ja iseseisev eelarve). 
Pärast kolme haridussüsteemi liitmist 1988. aastal 
määrati ta Eesti Õppekirjanduse Keskuse direkto-
riks, kellena ta tegeles üldharidus- ja kutsekoolide 
õpikute käsikirjade koostamise ja väljaandmisega.

Turumajanduse saabudes keskus sellisel kujul 
likvideeriti ja 1993. aasta aprillis asus Valdur tööle 
Eesti Sisekaitse Akadeemia (SKA) kirjastustege-
vuse korraldajana, esiti üksinda peaspetsialistina ja 
pärast toimetaja Mailis Moora ja küljendaja Reena 
Kitsingu töölevõtmist loodud SKA kirjastuse juha-
tajana. Aja jooksul SKA kirjastus ja kirjastustegevus 
muutus ja 2008. aastal see struktuuriüksusena 
kaotati ning Valdur loobus talle pakutud raama-
tukogu kirjastaja ametikohast, kuna oli selleks 
ajaks juba ligi 4 aastat saanud vanaduspensioni ja 
iseseisva tööga harjunule ei sobinud uus olukord.

Ent sellel ajal oli akadeemial vajadus sisevalve 
korraldaja järele ja selle koha võttis Valdur vastu, 
olles selles ametis vanemvalvurina kuus järgmist 
aastat. „Pensionärile igati sobiv amet ja tekkis 
võimalus oma armsa akadeemia katuse all jätku-
valt toimetada,“ muheleb Valdur. Kui 2014. aastal 
loobus akadeemia oma sisevalvest ning valvetee-
nust hakati sisse ostma erafirmadelt, ei kadunud 
Valdur kuhugi, vaid tõmbas selga turvafirma 
vormi ning lihtsalt vahetas palgalehe väljastajat. 

Enam-vähem aasta tagant turvateenuse pakkujad 
akadeemias vahetuvad, kuid Valdur on ikka oma 
kohal, kandes praegu juba neljanda firma mundrit.

Töö kõrvalt on Valdur osalenud üheksal täiend-
koolituse kursusel ning tal on kõikide sõidukikate-
gooriate juhtimisõigus, lisaks ka II liigi autojuhi ja 
õppesõidu instruktori kvalifikatsioon. Pärast PPA 
alarmsõidukijuhtide kursuse läbimist oli Valdur 
Riigikantselei teenistuses välisdelegatsioonide 
ühe sõidutajana EL-i parlamendi Eesti eesistumise 
perioodil. 

Andekas Nõukogude armee radist 
//—/·—/·—··/—/···//*

Et Teise maailmasõja ajal sündinud poisse oli vähe, 
siis võeti neid Nõukogude armee 3-aastasesse 
ajateenistusse ka kõrgkoolis õppimise ajal. Nii sai 
Valdurist teise kursuse sügisest Kaliningradi oblasti 
jalaväe diviisi sidepataljoni radist (1963–1966). 
„Kuna minu musikaalsus soodustas Morse märkide 
„meloodiate“ vastuvõtmist, siis kirjutati Balti sõja-
väeringkonna ajalehes: „Seersandid Planken ja Talts 
täitsid 2. teenistusaastal I klassi normatiivid“. Üsna 
teenistuse lõpus aga vahetasime Janis Millersiga 

*  Morse tähestikus TALTS

Isa „ümberkasvamiselt“ saabumise järel (1956) on 
pere jälle rõõmsalt koos. Vasakult ema Alma, vend 
Raivo, vend Jaan, Valdur ja isa Johannes. 

Tartu Pedagoogilise Kooli ees avati märtsis 1988 
aukivi Õpetajale. Kivist vasakul (vasakult) autorid 
Airike ja Endel Taniloo ning kolleegid Tallinna 
Pedagoogilisest Koolist Laas Masing ja Mare Peil. 
Paremal pool (vasakult) Eesti hariduskomitee esimees 
professor Väino Rajangu, osakonnajuhataja Valdur 
Talts ja valitsuse juhataja Ilmar Rute
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(praegune Riia Tehnikaülikooli emeriitprofessor) 
ühe tunniga 510 gruppi (I klassi nõutav tase oli 360 
gruppi)!“

Ajateenistusest viilimise mõttes läbis Valdur 
Tartu ülikooli poistega nn „mikromajorite“ 
3-kuulised kursused, mistõttu viimased ei pidanud 
käima enam iga nädal ühel päeval sõjalise kateedri 
tundides. 

„Paljude sõjaaegsete poiste saatus oli siiski 
pärast kõrgkooli 2-aastane teenistus Nõukogude 
armee ohvitserina. Nii teenisin minagi 1970–1972 
Tallinnas Tondil asunud jalaväepolgu sideroodu 
komandöri kohusetäitjana, alguses leitnandi, hiljem 
vanemleitnandi auastmes,“ jutustab Valdur. „Pärast 
seda kutsuti reserviste igal talvel 10 päevaks TPI 
sõjalise kateedri juurde armeeside täienduskursus-
tele. 1975 talvel saadeti mind kaheks kuuks Rjazani 
sõjakooli sidepataljoni komandöride väljaõppe 
kursustele ning 1977. aastal omistati mulle reserv-
kapteni aukraad.“

Trompetimäng, tantsuorkester ja 
meeskoorilaul

Olles keskkooli ajal viis aastat kooli vanima klassi 
õpilane, tuli Valduril paraku pea igal alal kaasa teha. 
Nii mängis ta algul kooli mandoliiniorkestris, hiljem 

puhkpilliorkestris ja sellest tulenevalt osales oma 
klassi tantsuorkestris. Valduri instrumendiks oli 
trompet ja orkestriga sai mängitud nii Häädemeeste 
kultuurimaja tantsuõhtutel kui ka ümbruskonna 
majandite „pika laua lõikuspidudel“. Loomulikult olid 
sealt teenitud rublad õpilasele igati meelepärased.

Kohe ülikooli alguses liitus Valdur TPedI mees-
koori tegemistega, kuni pea kõik poisid armeesse 
võeti ja kooritöö lakkas. „Pärast armeeteenis-
tust enam koori kokku ei pandud, küll osalesime 
mõnekümnemehelise projektkoorina 1967. ja 
1968. aastal Gaudeamuse pidudel ning 1969. aasta 
üldlaulupeol Tartus ja Tallinnas, tähistamaks 100 
aasta möödumist 1. üldlaulupeost,“ meenutab 
Valdur. „1970. aastal kuulusin „grupi seltsimeeste“ 
hulka, kes kutsusid kokku endised TPedI mees-
koori lauljad kõikidest rajoonidest ning asuta-
sime Eesti Õpetajate Meeskoori. Nimekirjas oli 120 
lauljat! Olen korduvalt valitud koori presidendiks 
ja olnud seda ka viimased 25–30 aastat, kuid täna 
pean enda häbiks tegelema selle üle-eestilise koori 
(MTÜ) likvideerimisega väikese koosseisu tõttu,“ 
tõdeb Valdur kahetsusega, aga paraku on meeskoo-
ride kokkukuivamine tänapäeva trend. 

Ent vana koorilaulja ei ole jäänud puhkama 
– vajaduse korral on Valdur „kehana“ laulnud 
K. Türnpu Meeskoori välisreisidel Itaalias, 
Norras ja Poolas ning Eesti Meestelaulu Seltsi 

Diviisikomandöri I asetäitja (raadio)sidesõlme ülemana pidi Valdur läbima ka oma sõiduki juhtimiskursused. 1966
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projektkoorides. „EMLS-i projektkooridega laulsin 
2015. aastal Kanadas Vancouveris ja seejärel 
USA-s San Franciscos peetud üleilmsel ESTO-l ning 
2017. aastal USA idaranniku eestlaste päevadel, 
mis peeti Miamis ja Kariibimere kruiisilaeval,“ 
räägib Valdur uhkusega ning lisab, et selle aasta 
juulis tahab Türnpu-koor tema kaasabi konkursil 
Kreekas.

Tegemisi spordiradadelt

Tõelise vana kooli mehena pole Valdu-
rile võõras ka kehakultuur. Keskkooli ajal 
sai 3–4 aastat tehtud tõsisemalt jalgratta-
sporti. „Üks neljast Pärnu Jõu võistlusrat-
tast Start Šošee oli minu kasutuses. Suvel 
kuni neli korda nädalas kuni 80 km maan-
teesõitu, talvel rullpukil väntamine kooli 
saalis.“ Tulemuseks jäid mõned diplomid 
Pärnu rajooni tasemel.

Koolitalved möödusid suusatades 
mööda Häädemeeste liivaluiteid ning 
oma elu esimese spordidiplomi saigi 
Valdur Tali ja Häädemeeste koolide 
suusavõistlusel 3 km sõidu võitmise eest. 
Regulaarsed treeningud algasid aga TPedI-s. „Olen 
kaks korda sõitnud Tallinn-Keila-Tallinn maratoni 

4-liikmelise TPedI teise meeskonna koosseisus (I 
võistkond koosnes tavaliselt kehakultuuriteadus-
konna tudengitest). Treenisime koos praeguse SKA 
rektori isa Aarne Lingiga,“ toob Valdur huvitava 
seose.

Suusatajate jooksutrenn hakkas sisaldama ka 
orienteerumisvõistlustel osalemist. 1963. aasta 
sügiseks oli Valduril täidetud juba I järgu norm. 

1987. aasta kevadel, aasta pärast Tšernobõli katastroofi, käis Eesti Õpetajate Meeskoor Ukrainas samas 
piirkonnas kontsertreisil. Foto: Jaan Arjak

TPedI I võistkond Tallinn-Keila-Tallinn 
suusamaratonil 1963. aastal. Paremalt esimene 
Aarne Link
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Sama aasta sügisel Põhja-Lätis Smiltenes peetud 
Balti üliõpilaste orienteerumisvõistlustel sai Valdur 
oma elu parima tulemuse – III koha meeste arves-
tuses. Kuna eespool oli vaid üks lätlane ja TÜ-st 
Madis Aruja, sai ta ka Eesti üliõpilaste meistrivõist-
luste arvestuses II koha diplomi. 

Kahjutundega mäletab ta oma superedu 1967. 
aastal Võrus Kirumpääl peetud Jüriöö jooksul. 
„Segavõistkondade ühisstardi II vahetuse järel tõin 
TPedI võistkonna esimesena vahetuspaika, kuid 
mind vahetama pidanud neiu oli paraku kusagil 
eemal soojendust tegemas, ning nii see meie hea 
koht kaduma läks ...“

Korraldamine ja  
organiseerimine veres

Valduri organiseerimisvõimed leidsid ülikoolis kohe 
rakendamist. Teda kaasati matemaatika-füüsikatea-
duskonna esindajana instituudi seinalehe toime-
tusse ja pärast ajateenistust valiti üliõpilaste ameti-
ühingu komiteesse, kus ta tegutses elamuheaolu 
sektori juhatajana. 

Ka ministeeriumis töötatud 14 aastast oli ta 
vähemalt 12 aastat valitud ametiühingu komitee 
esimeheks, mistõttu kaasati teda ka vastava 
ametühingu vabariikliku komitee töösse, kus 
oli pikemalt kultuurikomisjoni pealik. „Haridus-
töötajate isetegevuse ülevaatuste vedamise 
eest anti mulle igal teisel aastal võimalus sõita 
Liidu turismigrupi juhina sotsmaadesse. Hooli-
mata ametialasest positsioonist tulid sel ajal aga 
mängu hoopis teised tegurid. Kuna mu isa oli 
olnud Siberis „ümberkasvamisel“, siis isegi Jugos-
laaviasse, rääkimata kapmaadest, mind nõuko-
gude ajal ei lubatud,“ meenutab Valdur toonast 
olukorda. 

Ent aktiivsele inimesele, nagu Valdur on, ei 
piisanud vaid neist töövälistest ametitest. „Kõik 
oma kõrgkooli aegsed suvepuhkused töötasin 
Tabasalu II ja Rocca al Mare pioneerilaagrites 
vanempioneerijuhina kahes vahetuses. 1973. 
ja 1974. aasta suvel olin Tallinna Mererajooni 
alaealiste asjade komisjonis arvel olevate poiste 
töölaagri ülem Harju-Ristil. Laager oli loodud 
lisaks Eesti Õpilasmaleva poisterühmadele. 1975. 
aasta suvel saadeti mind Saksamaale TPedI baasil 

Schwerini rühma komandör Valdur Talts raporteerib 
Tallinnas Maarjamäe memoriaalil EÜE komandörile 
Donald Visnapuule kõikide välisrühmade 
valmis olekust 1976. aasta töösuveks. 

Valdur Taltsi laulupidude 
korraldamise statistika

10  üldlaulu- ja tantsupidu 1975–2019
7  laste ja noorte laulu- ja tantsupidu 

1987–2017
12  Balti üliõpilaste laulu- ja tantsupidu 

Gaudeamus
5  mitmesugust erilaulupidu või festivali 

1975–2010
8  rahvusvahelist folkloorifestivali Baltica 

1989–2010
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formeeritud Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva (EÜE) 
Güstrowi välisrühma komandöriks ja 1976. aastal 
olin tehnikumide õpilastest moodustatud EÜE 
Schwerini välisrühma komandör. Pälvisin EÜE kuld-
märgi 1975,“ loetleb Valdur oma jahmatavaid 
tegevusi ja lisab: „Eesti Õpetajate Meeskoori presi-
dendina olen aastaid osalenud ka Eesti Meeste-
laulu Seltsi ja Eesti Kooriühingu volikogude töös.“

Organisatoorsete tegevuste loetelu aga jätkub, 
kui võtta arvesse, et Valdur on olnud asutajaliige 
Eesti Õpetajate Meeskoori (1970), Eesti Mees-
telaulu Seltsi (1988) ja International Lions Club’i 
Tallinna Kesklinna klubi asutamise juures (2007).

Valduri arm – laulupeod

Kui kõike eeltoodut tundub olevat ühe inimese 
kohta tavapäratult palju, siis ometi on mainimata 
jäänud Valduri peamine armastus – laulupeod. 
Nimelt on Valdur viimased 45 aastat hoolitsenud 
erinevate laulupidude logistika eest ehk korraldanud 
osalejate transporti, linnaliikluse ajutist korral-
dust rongkäigu teekonna ja peopaikade ümbruses, 
osavõtjate sõidukite parkimist ning osalenud rong-
käigu korraldamises. Muuhulgas on ta viimasel 
neljal üldlaulupeol käinud kolonni liikumise tempo-
hoidjana rongkäigu pea ees! 

2019. aasta üldlaulu- ja tantsupeol pälvis 
Valdur Talts teiste seas esimest korda välja antud 
autasu Kodarraha, mis on „kõrgeim austusavaldus 
pühendumise eest laulu- ja tantsupidude väär-
tuste hoidmisel ja edasikandmisel“ *. Tema põhi-
tööga rööpseid tegemisi on märganud ka Eesti 
Kultuurkapital, mille rahvakultuuri sihtkapital 
määras äsja Valdurile rahalise preemia pikaajalise 
korraldustöö eest!   

*  „Laulu- ja tantsupidu Minu Arm teataja“, 2019, lk 26

Valdur 2011. aasta üldlaulu- ja tantsupeo rongkäigu 
liikumistempo hoidjana. Foto ETV ekraanilt

Maaleht, 18. juuli 2019
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Oma põnevast tööst Päästeametis ja selleni 
jõudmisest räägib Sisekaitseakadeemia 
vilistlane SANDRA TAMMIKSAAR (27).  

TULE- JA PLAHVATUS-
OHU EKSPERT

ÕPPIMISHARJUMUSEGA 

Foto: Taavi Prints
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Milles sinu töö seisneb?
Minu töö eesmärk on arendada ja hallata üle-eesti-
liselt elanikkonna tule- ja plahvatusohu teenuseid, 
just ennetuse vaatevinklist. Samuti käin ka Väike-
Maarja päästekoolis päästjatele ennetusalaseid 
tuleohutuse loenguid lugemas. 

Sel ametikohal olen töötanud poolteist aastat. 
Kuna tegu on asenduskohaga, siis olen väga 
õnnelik, et mulle see võimalus on antud. 

Kõige enam köidab mind see, et tänu meie 
tegevustele muutub elukeskkond päriselt turvalise-
maks ja kasvab elanike teadlikkus. Oleme leidnud 
viisi, kuidas igat sihtrühma kõige paremini tabada 
ja kõnetada, neid koolitada, nõustada ja teavitada. 

Oma päevad veedan enamasti kontoris, 
mistõttu midagi ekstreemset mul igapäevases töös 
väga ei juhtu. Küll aga mis mulle väga meeldib, on 
see, et Päästeamet toetab meie julgeid ideid ja 
tahet proovida uusi lahendusi. Näiteks oli huvitav 
võimalus luua Päästeameti Messengeri vestlus-
robot, mis oli sel hetkel teadaolevalt Eesti riigisek-
toris esimene omataoline. Kuna ma IT-d õppinud 
ei ole, kui üks Tartu ülikooli programmeerimise 
veebikursus välja arvata, siis mul erialased tead-
mised täiesti puuduvad. Sellegipoolest sain valmis 
ehitatud roboti, mis andis vastuseid esialgu tule- 
ja veeohutuse küsimustele. Käisin isegi Terevisooni 
saates seda tutvustamas. Õnneks oleme nüüd 
võtnud appi selle ala asjatundjad, sest see vajas 
ikka liiga palju erialaseid teadmisi, aga vähemalt 
saime laheda kogemuse ja tegevuse käivitada.

Mis on sinu töös suurimad väljakutsed?
Suurimad väljakutsed on näha üle-eestilist pilti ja 
seda arendada, samuti tuleb olla sammuke ees ja 
näha rohkem ette ja laiemalt. Aega nõudvamad 
tegevused on olnud käivitada suuri projekte, kus 
tuleb näiteks koolitada kõiki päästekomandode 
valvevahetusi ja teha süsteem toimivaks. Kuna 
minu staaž ei ole just väga pikk, siis sellise mõnusa 
ärevuse toob kaasa ka see, kui mul on tulnud kohtu-
mistel asendada juhatajat.

Kuidas täiendad oma erialaseid teadmisi ja 
oskusi?
Praegu teen täpselt sellist tööd, mida olen õppinud. 
Seega minu üldine töö iseloom aitabki mul kogu aeg 
erialaseid teadmisi täiendada. Aga üldiselt mulle 

meeldib pidevalt uusi asju õppida. Kui tuleb mingi 
uus programm, õpin hea meelega selle selgeks ning 
toetan oma osakonna inimesi oma teadmistega. 
Samuti osalen koolitustel ja kursustel.

Miks võiks SKA lõpetaja selle eriala valida? 
Arvan, et ennetuse valdkond on väga mitmekülgne 
ja põnev. Päästekeskus on hea koht oma töökarjääri 
alustamiseks, sest liikumist on rohkem ja tegevusi 
saab ise läbi viia ning koordineerida. Samuti ma ei 
jätaks tähelepanuta teisi suundi, aga see on kindel, 
et kui sa juba oled sellele erialale õppima tulnud, 
siis töövalik on lai ja igaüks leiab selle, mis paneb tal 
silma särama.

Kuidas sattusid Sisekaitseakadeemiasse 
õppima? 
Päästeteema on mul juba perekondlikult sees ja 
ühel hetkel tundus see kõik nii loomulik. Samuti 
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SANDRA TAMMIKSAAR

Erialased ametid:
• Alates 2018: Päästeamet, ennetustöö 

osakond, ekspert, spetsialiseerumine – 
elanikkonna tule- ja plahvatusohutus 

• 2016–2018: Päästeamet, ennetustöö 
osakond, peaspetsialist, spetsialiseeru-
mine – teavitusprotsess 

• 2016: Päästeamet, Põhja päästekeskus, 
ennetusbüroo, juhtivspetsialist, spetsia-
liseerumine – elanikkonna hädaolukor-
dadeks valmisolek 

• 2015–2016: Päästeamet, Põhja pääs-
tekeskus, kriisireguleerimise büroo, 
juhtivspetsialist, spetsialiseerumine – 
hädaolukordadeks valmisolek

Foto: Taavi Prints
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käisin lapsena palju kordi päästeala noortelaagris – 
need olid kõige lahedamad viis päeva terves aastas 
üldse. Võib lausa öelda, et olen sealt välja kasvanud. 
Käies selles laagris, mõtlesin ma esimest korda, et 
minust saab ka tulevikus ennetaja ja et tahan ka 
aidata seda laagrit kunagi korraldada. Nüüdseks 

olen selles laagris kaasa löönud nii kasvataja, abilise 
kui ka päevajuhi rollis juba aastaid. See on üks vaba-
tahtliku tegutsemise viise, mis paneb päriselt silma 
särama ja hinge helisema, ning siiani ootan piki silmi 
seda, millal üks ülimalt vinge nädal koos laste ja 
noortega üheskoos veeta ning neile ohutusalaseid 
tarkusi õpetada. 

2015. aastal lõpetasin päästekolledži pääste-
teenistuse eriala ning meie rühm oli esimene, kes 
läbis kolm aastat kestnud kursuse, eelnevalt kestis 
kool kokku neli aastat. Eelmisel aastal sain taas 
laval seista, aga siis juba lõpetades sisejulgeoleku 
magistriõppe. 

Sisejulgeoleku instituudi valik tuli mul üsna 
loomulikult, kuna töötan Päästeametis ning julge-
oleku teemad köidavad mind ning õppekava 
sobis mulle. Muidugi kaalusin ka teisi variante ja 
teisi ülikoole, aga see lihtsalt tundus õige valik 
olema ning hea võimalus oli arendada edasi oma 
lõputööd. Leian, et on väga oluline valida oma 
lõputööks teema, millest oled ise huvitatud ning 
tunned, et see teema on vajalik. Mina sain näiteks 
oma lõputöö teema Selveri teisel korrusel, kui 
kohtusin oma juhendajaga ja ohkasin talle, et olen 
oma mõtetega eksinud. Siis pakkuski ta mulle 
teema, mis toetaks tema doktoriõpinguid. 

 
Mis on sellest ajast eriliselt meelde jäänud?
Kooli ajal täitsin mitu oma unistust. Mulle meeldis 
väga olla õpilasesinduse liige. Korraldasime tuden-
gitele üritusi, olin aastaid SKA aastapäeva õhtujuht, 
viisin läbi laagreid jne. Olen olnud ka Bulgaarias 
vahetusõpilane, kus mind ei juletud küll koman-
dosse praktikale lasta, sest kardeti, et võin katki 
minna, kuid see eest sain hoopis teistsuguse 
huvitava kogemuse – palju ringi käia ja nende 
süsteemi palju laialdasemalt näha.

Mainimata ei saa jätta ka ühikaelu. Aga veel 
rohkem kasvasime kokku, kui veetsime aasta Väike-
Maarja päästekoolis. See väljaõpe oli päriselt väga 
äge – sai õppida tehnikat, meditsiini, teha suit-
susukeldumist, nööripäästet, veepäästet, juhtida 
sündmusi jne.

Kui kaua ja mis ametikohtadel oled pärast 
lõpetamist töötanud?
Pärast kooli on mul töökohtadega väga vedanud ja 
minu isiksusele sobivalt olen saanud Päästeametis 

Vahetusüliõpilasena Bulgaarias. Foto: erakogu

Magistriõppe lõpetamisel 20. juunil 2019.  
Foto: Tiit Mõtus
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päris mitmel ametikohal kätt proovida ning areng on 
olnud üpriski kiire. 

2015. aastal kooli lõpetades pälvis minu 
lõputöö parima rakenduskõrgkooli lõputöö tiitli, 
tänu millele jäin silma ja kutsuti tööle Põhja 
päästekeskusesse. 

Esimene ametikoht oli mul kriisireguleerimise 
büroos juhtivspetsialistina ning minu teema oli 
hädaolukordadeks valmisolek. Pärast seda liideti 
meid Põhja päästekeskuse ennetusbürooga ning 
jätkasin elanikkonna hädaolukordadeks valmisoleku 
teemadel – kokku olin Põhja päästekeskuses pea 
poolteist aastat. 

Seejärel kutsuti mind edasi Päästeametisse 
ennetustöö osakonda peaspetsialistiks, kus tege-
lesin teavitustööga ehk kõige sellega, mis hõlmab 
üle-eestilist info- ja ohutuspäevade korraldamist, 
kampaaniate läbiviimist ja jaotusmaterjalide loomist. 

Praegu olen samas osakonnas asendus-
kohal olnud poolteist aastat tule- ja plahvatusohu 

eksperdi ametikohal, mis on olnud täis väljakut-
seid. Minu jaoks on olnud väga huvitav hallata ja 
arendada teenuseid. Kui osadele inimestele sobib 
stabiilsus ja nad naudivad ühel ametikohal olemist 
aastaid, siis mina naudin uusi olukordi ja olen 
avatud olnud uutele võimalustele ja pakkumistele. 

Kuidas laed oma akusid töövälisel ajal?
Ma ei ole kindel, kas seda saab laadimiseks 
nimetada või on see harjumus, aga olen tegeli-
kult siiani õppimisega tegelenud. Pärast magistri-
õpet hakkasin sügisest käima treeneri kursustel ja 
praegu õpin eksamiteks. Aga kui mõelda päriselt, 
siis tegelen aktiivselt postitantsu trenniga, mida 
olen tänaseks teinud neli aastat. Hetkel olen 
võtnud eesmärgiks kõik oma puhkuse päevad 
reisida ja avastada maailma. Talvel meeldib käia 
lumelauaga sõitmas ja uisutamas ning suvel on 
minu lemmikuks SUP-i lauaga sõitmine ja rulluisu-
tamine.  

Kaugtööl. Foto: Meelis Piller
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Rakvere politseijaoskonna koerajuht 
vanemkomissar Tõnu Kohver ja teenistuskoer 
Belgia lambakoer Ruutipussi Uljas ▲
Tollikoer Labradori retriiver Niinivuoren 
Jäähile (hüüdnimega Morgan) ▼

Tunnustati Eesti parimaid koerajuhte ja 
teenistuskoeri
2018. aastal Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte 
koolituskeskuse eestvedamisel kokku kutsutud 
teenistuskoerte ümarlaua eesmärk on valdkonda 
ning teenistuskoeri ja nende juhte ühiskonnas 
laiemalt väärtustada, propageerida koerajuhi 
elukutset, samuti kasutada teenistuskoeri nii amet-
kondade siseselt kui ka ametkondade üleselt. 2019. 
aasta lõpul tunnustati valitsusasutuste parimaid 
koerajuhte ja teenistuskoeri ning tunnustused anti 
üle aastalõpu üritusel Tallinna Vanglas. Tunnustuse 
said järgmised paarid:
• Justiitsministeeriumi vanglateenistus – Viru 

Vangla järelevalveosakonna valvur Alo Haav 
ja teenistuskoer Saksa lambakoer Knox Saules 
Vilkas. 2019. aastal saavutasid nad Soome vang-
lateenistuse (RISE) võistlustel üldarvestuses 
kolmanda koha, kusjuures kahel alal saavutasid 
ka alavõidu (pagasist ja ruumist otsimine); 

• Kaitseväe sõjaväepolitsei – seersant Erlich 
Vahter ja teenistuskoer Saksa lambakoer Estrel-
lest Lustig, kelle ülesandeks on teha narkokont-
rolle erinevatel objektidel. 2019. aastal võitsid 
nad narkokoerte X kutsemeisterlikkuse võist-
lustel individuaalarvestuses esikoha ja esikoha 
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Vasakult paremale: Viru Vangla järelevalveosakonna valvur Alo Haav 
ja teenistuskoer Saksa lambakoer Knox Saules Vilkas, Päästeameti 
koerajuht Pille Volmerson ja teenistuskoer Belgia lambakoer 
Suhteliseen Melli, seersant Erlich Vahter ja teenistuskoer Saksa 
lambakoer Estrellest Lustig, Rakvere politseijaoskonna koerajuht 
vanemkomissar Tõnu Kohver ja teenistuskoer Belgia lambakoer 
Ruutipussi Uljas ning MTA tolliosakonna inspektor koerajuht Bärbel 
Parm ja tollikoer Labradori retriiver Niinivuoren Jäähile  ▲
Päästeameti teenistuskoer Belgia lambakoer Suhteliseen Melli ▼

Tunnustuse saavad Viru Vangla järelevalveosakonna valvur Alo 
Haav ja teenistuskoer Saksa lambakoer Knox Saules Vilkas, neid 
õnnitleb PPA logistikabüroo juhtivametnik Tõnu Tänav.

ka Päästeameti narkootikumide otsimise 
võistlustel;

• Maksu- ja Tolliamet – tolliosakonna inspektor 
koerajuht Bärbel Parm ja tollikoer Labra-
dori retriiver Niinivuoren Jäähile (hüüdnimega 
Morgan). 2019. aasta suvel läbisid nad etteval-
mistava missioonikoolituse ja on valmis järg-
misel aastal missioonil osalema. Maksu- ja Tolli-
ametisse on nad võistlustelt toonud mitmeid 
auhindu; 

• Politsei- ja Piirivalveamet – Rakvere politseijaos-
konna koerajuht vanemkomissar Tõnu Kohver 
ja teenistuskoer Belgia lambakoer Ruutipussi 
Uljas. Nad on osalenud mitmel politseioperat-
sioonil, leidnud läbiotsimiste käigus narkootilisi 
aineid, samuti on abistanud kurjategijate kinnipi-
damistel. Koos on osaletud ka Frontexi missioo-
nidel, mille käigus on tabatud illegaalseid piiri-
ületajaid ja tabatud kurjategijaid; 

• Päästeameti demineerimiskeskus – koerajuht 
Pille Volmerson ja teenistuskoer Belgia lamba-
koer Suhteliseen Melli. Valimisel said otsustavaks 
suurepärased saavutused ja oskused igapäeva-
töös ning edukad esinemised Läti ja Eesti lõhke-
ainekoerte võistlustel. Nende koostöö ühtsus on 
eeskujuks kõigile koerajuhtidele.

Fotod: Marge Sillaots
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E estis kehtiva korrakaitseseaduse alusel võib 
füüsilist jõudu, erivahendit või relva kasutada 

üldkorrakaitseorganina politsei. Lubatud eriva-
hendid on käerauad, jalarauad, sidumisvahendid, 
teenistusloom, tehniline tõke, sõiduki sundpeata-
mise vahend, veekahur jm. Politsei teenistusrelvad 
on tuli-, gaasi-, pneumo-, külm- ja elektrišokirelv. 
Teised korrakaitseorganid võivad vahetut sundi 
kasutada ainult siis, kui valdkonna eriseadused 
selle ette näevad.

Keskkonnainspektsiooni (edaspidi KKI) kesk-
konnakaitseinspektoril (edaspidi inspektor) võib 
olla vahetu sunni kasutamise vajadus 26 erisea-
duse alusel riiklikku järelevalvet tehes, süüteome-
netluses topeltfunktsiooniga meetmete kohalda-
misel ja menetlustoimingute ja kriminaalmenet-
lust tagavate toimingute tegemisel. Vahetu sunni 
vahendite kasutamise vajadus võib tekkida ka 
hädakaitse olukorras, kui inspektori elu ja tervis on 
seoses tööülesannete täitmisega ohus.

KKI inspektoritele vahetu sunni kasutamise 
õigust sätestavad seadused on vastuolulised. 
Näiteks KKI nn tüviseaduses, keskkonnajärelevalve 
seaduses, lubatakse kasvava metsa, jahiuluki- ja 
kalavaru kaitsel kanda teenistusrelva ning kasutada 
erivahendina teenistuskoera ja käeraudu. Samas 
jahiseaduse alusel on lubatud täiendavalt kasutada 
füüsilist jõudu, kuid puudub õigus kasutada teenis-
tuskoera. Looduskaitseseaduse ja jäätmeseaduse 
alusel on aga lubatud kasutada ainult füüsilist 

jõudu. Toote nõuetele vastavuse seaduse ja vedel-
kütuse seaduse alusel pole vahetu sunni kasuta-
mine üldse lubatud. 

Kirjeldatud olukord põhjustab tööülesannete 
täitmisel põhjendamatut ebakindlust – õigussel-
guse põhimõtte kohaselt peab norm andma selle 
rakendajale selge käitumisjuhise.

Avaliku korra kaitsel töötava inspektori 
hädakaitse õigus vajab legaliseerimist  

Töövälisel ajal saab korrakaitseametnik tugineda 
tavainimesena karistusõiguslikule hädakaitsele. 
Avaliku võimu teostajale laienevad põhiseadus-
likud õigused riigi kaitsele ja õigus elule. Hädakaitse 
õigus puudutab ka KKI inspektoreid, kes ametiko-
hustuste täitmisel võivad kokku puutuda olukor-
raga, kus kohustuste täitmine toob kaasa nende 
vastase ründe. Seda olukorras, kus ründe põhjustab 
ametniku ametialane tegevus, mitte persoon. 
Näiteks isiku kinnipidamisel läheb tema vastuhaku 
mahasurumine üle ametniku vastase ründe tõrju-
miseks. On oluline, et esmalt peab teenistuskohus-
tuste täitmisel lähtuma vahetu sunni kasutamise 
normidest KorS-i alusel. Olukorras, kus korrakait-
seõigus ei võimalda vahetut sundi kasutada, kuid 
see on vältimatult vajalik ametniku elu ja tervise 
kaitseks, saab ametnik tugineda talle laienevale 
hädakaitse karistusõiguslikule regulatsioonile. 

Ülevaateartiklis võtab lektor ÜLLE VANAISAK kokku uuringu tulemused, mis 
avaldati 2019. aasta sügisel ilmunud ajakirjas Proceedings Estonian Academy of 
Security Sciences, nr 18: Security: From Corner To Corner.  

Fotod: Keskkonnainspektsioon

VAHETU SUNNI  
VAHENDITE KASUTAMISEL

VASTUOLUD SEADUSTES TEKITAVAD 
KESKKONNAKAITSEINSPEKTORITES SEGADUST

https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/2301/Proceedings%202019_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/2301/Proceedings%202019_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Õigusselguse põhimõtte kohaselt peab ametnik 
saama õigusnormist selge juhise oma võimupii-
ride kohta ning kindluse, et tegutseb adekvaatselt. 
Näiteks abipolitseinikule kehtivad riiklikud taga-
tised, kui ülesannete täitmisel on tema suhtes kasu-
tatud vägivalda ja ta on saanud kehavigastuse, 
samuti on selgelt sätestatud hädakaitses tulirelva 
või elektrišokirelva kasutamise õigus. Vanglateenis-
tuse ametnik võib teenistusülesannete täitmisel ja 
enda ohutuse tagamiseks kasutada enesekaitseva-
hendeid ning füüsilist jõudu. Sarnased tagatised ja 
õigused peaksid sisalduma ka KKI inspektorite jaoks 
keskkonnajärelevalve seaduses.   

Vahetu sunni vahendite loetelu  
vajab täiendamist

KKI inspektoritel on kehtivate seaduste järgi õigus 
vahetu sunni vahenditest kasutada füüsilist jõudu, 
käeraudu, teenistuslooma (koera) ja tulirelva. Sidu-
misvahendi, tehnilise tõkke, sõiduki sundpeata-
mise vahendi, gaasirelva, pneumorelva, külmrelva 
(näit kumminuia või teleskoopnuia) ja elektrišoki-
relva kasutamist kehtivad seadused inspektorile ette 
ei näe, kuid tulenevalt kohaldatavate meetmete 
olemusest võiks neid olla tarvis tööülesannete täit-
misel kasutada.

Keskkonnainspektsiooni maakondlike büroode 
juhtide seas tehtud küsitlus näitas, et kõige suurem 
on vajadus kasutada füüsilist jõudu, käeraudu ja 
tulirelva. Nende vahendite kasutamise õigus on 
mõnes seaduses ka lubatud. Üllatuslikult ei peeta 
väga vajalikuks teenistuskoera kasutamist. Vastused 
võivad olla tingitud sellest, et KKI-l pole praegu 
ühtegi koera ega koerajuhti. Sõiduki sundpeatamise 
vahend pole aga ühegi seaduse alusel ette nähtud, 
kuid selle kasutamise vajadus on vastajate arvates 
kõige suurem. Järgnevad elektrišokirelva ja sidu-
misvahendi ning külm- ja gaasirelva kasutamise 
vajadus. Tehnilise tõkke ja pneumorelva kasutamise 
õigust ei peeta vajalikuks (vt joonis 1).

Joonis 1. Vahetu sunni vahendi olulisus büroode 
juhatajate hinnangul, kus 10 on maksimaalsel määral 
oluline, 0 pole üldse oluline (autori koostatud).

KKI uued laevad

Tulirelv 
Tehniline tõke

Teenistusloom (koer)
Sõiduki sundpeatamise vahend

Sidumisvahend
Pneumorelv

Külmrelv (kummi- või 
teleskoopnui)

Käerauad
Gaasirelv

Füüsiline jõud
Elektrišoki relv

0 4 82 6 10
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Vahetu sunni kasutamise vajadust nähakse 
ette eelkõige kalanduse, jahinduse ja metsan-
duse valdkonnas, kus on tegemist suurte kahju-
dega, korrarikkujad ei kuuletu ja on inspekto-
rite suhtes agressiivsed või püüavad põgeneda. 
Probleeme on ette tulnud ka jäätmekäitlejate ja 
kütusekauplejatega. 

Vahetut sundi on olnud tarvis kasutada kinnis-
asjale sisenedes või sõiduki peatamiseks. Vahetu 
sunni kasutamise valmidust kinnitavad järgmised 
vastused.

• Olen jälitanud joostes põgenevat kalastajat. 
Otsest rüselust ei tekkinud, aga oli tarvidus 
selleks valmis olla.

• Värske näitena saan tuua olukorra Peipsi 
järvel, kus alkoholi liigtarvitamise tõttu olid 
kalurid muutunud agressiivseks ja viskasid 
KKI-le kuuluva elektronkaalu üle parda vette 

ning tungisid neid takistama läinud inspekto-
ritele füüsiliselt kallale. Samuti meenub juhus 
Peipsi äärest, kus inspektorid võtsid järvest 
välja ebaseadusliku mõrra ja asetasid selle 
sadamas kai peale nõrguma. Mõrra omanik 
tahtis selle sealt salaja ära viia. See olukord 
lõppes käsikähmlusega ja teenistusrelvast 
tehti ka hoiatuslask, mille tulemusena suudeti 
olukord lahendada.

• Tüüpilisemad näited on seotud nn eest ära 
sõitmisega, kus KKI-l puudub võimekus sõiduki 
sundpeatamiseks. Täna on sõiduki peata-
miseks kasutusel helkurketas ja mõningates 
büroodes ka taskulambi otsa käiv nn porgand, 
ent kui sõidukijuht sellele ei reageeri, siis edasi 
puudub võimekus sõiduki peatamiseks. Oma 
praktikast saan tuua vähemalt kaks näidet, 
kus öösel on eiratud KKI-i antud peatumismär-
guannet ja lihtsalt minema sõidetud. Sellised 

Tabel 1. Enesekaitse, erivahendite ja teenistusrelvade kasutamine. Väljavõte KKI järelevalveametniku koolitus-
programmist.

ÕPIVÄLJUND ÕPPE SISU HINDAMISMEETOD HINDAMIS
KRITEERIUMID 

• Teab turvataktika 
põhialuseid ning jõu 
kasutamise õiguslikke 
piire. 

• Kasutab jõukasu-
tamise võtteid ja 
elementaarseid 
löögitehnikaid. 

• Oskab kasutada 
käeraudasid ning 
käsitleda ametirelva. 

Teoreetiline osa: 
• Turvataktika põhialused – 

distantsid, käed, asendid. 
• Õiguslikud piirid jõu 

kasutamisel järelevalve-
ametnikuna. 

Praktilised harjutused:
• kukkumised, püsti 

tõusmised, maas kaitse, 
püsti asendis liikumised, 
käte ja jalgade löögid ning 
nende kaitse. 

• Ründeliinist kõrvale 
liikumised. 

• Kinnipidamise tehnikad –
üksi ja paaris. 

• Käeraudade tutvustus, 
teooria ja praktika. 

• Käeraudade kasutamine. 
Harjutused üksi, paaris. 

• Teenistusrelva hoided, 
asendid, kabuurist 
haaramine. 

• Teenistusrelvaga liikumine 
ja kinnipidamine. 

Koolitusel osaleja 
demonstreerib 
koolitajale enesekaitse 
võtteid ja erivahendite 
kasutamist  praktilise 
sooritusega.

Osaleja oskab 
põhjendada ja kasutab 
vastavalt situatsioonile 
sobilikke enesekaitse 
võtteid ning erivahen-
deid.
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juhtumid on seotud võimaliku ebaseadusliku 
kalapüügi ja jahipidamisega.

• Kalur hakkab inspektorit nähes rikkuma doku-
mente (tõendeid) ja ei reageeri keelule tegevus 
lõpetada.

• Jahireidil ja kalapüügihooajal vähkide otsimisel 
sõiduki läbivaatust tehes olen  kasutanud 
jõudu.

• Tavaliselt on meil kõige agressiivsemad kont-
rollitavad kala- ja jahimehed, aga ka jäätme-
käitlejad. Õnneks saadakse enamasti jutuga 
hakkama, aga autode avamiseks, asjade 
ettenäitamiseks, saagi ja vahendite kontrolli-
miseks on tulnud kasutada ka sundi, füüsilist 
jõudu jne.

Büroo juhatajad tõid välja, et vahetu sunni 
kasutamise vajadust ei tule ette sageli, kuid 
väljaõpe peab olema piisav, kui taolised harvad 
olukorrad peaksid esile kerkima. Olulisena toodi 
välja järgmist.
• KKI teenistujatele oleks tarvis selgeks teha, 

mis vahe on vahetu sunni ja hädakaitse vahel. 
Nooremad põlvkonnad on meil minu hinnangul 
kohati natuke liiga sõjakad. Seda eriti puudu-
liku väljaõppe tingimustes.

• Igasugu sunni ja vahendi puhul on oluline, et 
isik, kelle vastu seda võidakse kasutada, teab 
seda, näeb seda, usub seda. Siis ei ole ena-
masti sundi või vahendit vaja kasutada. Piisab 
hoiatusest vahendit kasutada. Kui hoiatus, 
tegevus ja vahendid on reaalsed, siis tavaliselt 
isik teeb nõutud tegevust vabatahtlikult, et 
tema suhtes ei rakendataks sundi või vahendit.

• Väga puudulikult on läbi mõeldud vahetu sunni 
vahendite kasutamine keskkonnajäreleval-
ves. Kuna inspektorid on väikestes büroodes 
suhteliselt universaalsed, peavad nad väga 
täpselt teadma, mis seaduse alusel nad mingis 
olukorras tegutsevad. Seetõttu võikski see olla 
suhteliselt ühetaoliselt reguleeritud. Inspekto-
reid peaks koolitama, et nad ei ületaks vahetu 
sunni kasutamise piire (ei kasutaks ebapro-
portsionaalset vahendit).

KKI inspektorid kalastajaid kontrollimas
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• Kui on vaja isikut tuvastada ja ta ei tee koos-
tööd, siis milliseid vahendeid valida? Meie 
kutsusime politsei.

• Minu meelest ei ole põhjendatud hetkel 
valitsev olukord, kus KKI-l on õigus kasutada 
vahetu sunnina füüsilist jõudu, kuid enamikul 
juhtudel ei ole lubatud kasutada käeraudu 
ega teenistusrelva. Ei ole ju loogiline, et kui 
inspektor peab kellegi nt kaklushimulise või 
põgeneda tahtva isiku füüsiliselt kinni, siis 
ta jääbki seda isikut sinna füüsiliselt kinni 
hoidma (nt on olnud ka juhuseid, kui jäät-
mete metsa vedaja on tahtnud lihtsalt eest 
ära joosta. Iseenesest lihtne rikkumine, aga 
madinat kui palju).

Vastustest ilmnes selge vajadus täiendada 
olemasolevate vahetu sunni vahendite loetelu ning 
ühtlustada seda erinevates seadustes. Olemas-
olevad regulatsioonid on vastuolulised ja puudu-
likud, esinevad ebakõlad süvendavad ebamäära-
sust ja sellest tingituna võib jääda mingi olukord 
lahenduseta.

Kehtiv KKI ametnike õppekava  
vajab täiendamist

Keskkonnainspektsioon koolitab alustavaid amet-
nikke Sisekaitseakadeemias, välja on töötatud spet-
siaalne järelevalveametniku koolitusprogramm, 
mille läbimisel saadakse teadmised ja oskused järe-
levalveametniku tööülesannete täitmiseks. Õpe 
on jaotatud kuueks 99 akadeemilist tundi kestvaks 
mooduliks. Enesekaitse, erivahendite ja teenistus-
relva kasutamise õpe on valdavalt praktiline ning 
kestab 21 akadeemilist tundi, ka hindamiskritee-
riumid on sõnastatud tegevustena (vt tabel 1). 

Õppekava väljundid ja õppe sisu kirjeldus 
toetab füüsilise jõu, käeraudade ja tulirelva kasu-
tamist, kuid ei sisalda teenistuskoera kasutamist 
erivahendina. Politseiametnike vastava õppeka-
vaga võrreldes on KKI inspektorite baasväljaõppe 
maht väike. Nende vahetu sunni kasutamise välja-
õppe maht võimaldab anda ülevaate ja õppejõud 
saab näitlikustada ja harjutada mõnd võtet, kuid 
oskused sellise lühikese ajaga ei teki ega kinnistu. 
Ohtlikes tingimustes, kui võib olla tarvis kasutada 

vahetut sundi, tuleb KKI inspektoritel vastu võtta 
otsuseid, mis põhinevad reflektoorsetel liigutustel. 
Reflektoorsete oskuste kinnistamiseks kasutatakse 
nn kordusmeetodit. Kordusmeetod põhineb järje-
pideval ühe ja sama liigutuse kordamisel, st  baas-
oskuse omandamisel peab õppur järjepidevalt 
kordama ühte ja sama liigutust selleks, et säili-
tada ja lihvida närvi ning lihasaparaadi motoorset 
programmi.

Kui mitmekesistada KKI inspektoritele luba-
tavate vahetu sunni vahendite valikut, sätestada 
erivahendina ka sõidukite sundpeatamise vahendi, 
külmrelvana kummi- või teleskoopnuia ja gaasi- 
ning elektrišokirelva kasutamise õigus, peab välja-
õppe maht kindlasti suurenema. Enamik büroode 
juhatajaid pidas vahetu sunni kasutamise väljaõpet 
ebapiisavaks. Kõik vastajad tõid välja vahetu sunni 
eritreeningute ja praktilise väljaõppe täiendamise 
vajaduse. Koolituse tõhusamaks muutmise ettepa-
nekud on järgmised:

• kehtivas õppekavas on oluline suurendada 
praktilise õppe mahtu. 21 akadeemilise 
tunni asemel peaks see olema vähemalt 50 
akadeemilist tundi, siis kinnistub õpitu ja tekib 
lihasmotoorika;

• elektrišokirelva väljaõpe eeldab eelneva 
vahetu sunni kasutamise baaskoolituse läbi-
mist. Elektrišokirelva algkoolituse maht on 16 
akadeemilist tundi, millest 6 tunnis käsitle-
takse elektrišokirelva kasutamise õiguslikke 
aluseid ning 10 tundi on ette nähtud prakti-
listeks harjutusteks simuleeritud olukordades 
(sarnaselt politseile kehtestatud õppekava-
dega);  

• kui seadustesse lisada täiendavate vahetu 
sunni vahendite kasutamise õigus, siis peab 
muutma ka õpet. Õppekava täiendamise 
ettepanekud lähtuvad politseiametniku baas-
õppekavast.

KKI peaks organisatsioonis juurutama järjepi-
devaid treeninguid ja süsteemselt testima inspek-
torite vahetu sunni vahendite kasutamise taset ja 
oskust. Juba on eeskuju võetud PPA treeningprog-
rammist, mis sisaldab tegevusi ootamatu ründe 
korral (TORK).
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Keskkonnajärelevalve seadus (KeJS) X X X X X X X X
Atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS) X X? X X X X X X
Biotsiidiseadus (BS) X X? X X X X X X
Ehitusseadustik (EhS) X X? X X X X X X
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 
rakendamise seadus (ELÜPS) X X? X X X X X X

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide 
suletud keskkonnas kasutamise seadus 
(GMMOKS)

X X? X X X X X X

Geneetiliselt muundatud organismide 
keskkonda viimise seadus (GMOVS) X X? X X X X X X

Jahiseadus (JahiS) X X X X X X X X
Jäätmeseadus (JäätS) X X X X X X X X
Kalandusturu korraldamise seadus (KTKS) X X? X X X X X X
Kalapüügiseadus (KPS) X X X X X X X
Kemikaaliseadus (KemS) X X X X X X X X
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (KeÜS) X X X X X X X X
Keskkonnaseire seadus (KeSS) X X X X X X X X
Kiirgusseadus (KiS) X X X X X X X X
Looduskaitseseadus (LKS) X X X X X X X X
Loomakaitseseadus (LoKS) X X X X X X X X
Maapõueseadus (MaaPS) X X X X X X X X
Metsaseadus (MS) X X X X X X X X
Pakendiseadus (PakS) X X? X X X X X X
Sadamaseadus (SadS) X X X? X? X X X?
Toote nõuetele vastavuse seadus (TNVS) X X X X X X X
Tuleohutuse seadus (TuOS) X X X X X X X
Tööstusheidete seadus (THS) X X X X X X X X
Vedelkütuse seadus (VKS) X X X X X X X
Veeseadus (VeeS) X X X X X X X
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus 
(ÜVVKS) X X X? X? X X X?

Tabel 2. Seadustesse vahetu sunni vahendite lisamise ettepanekud (autori koostatud).
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Ettepanekud probleemi  
lahendamiseks

Seaduste ja KKI maakondlike büroode juhatajate 
küsitluste analüüs näitab, et keskkonnakaitseins-
pektorile lubatud vahetu sunni vahendite hulk on 
ebapiisav seadusandja antud ülesannete täitmi-
seks. Ka tekitab ebaühtlane ja süsteemitu vahetu 
sunni vahendite loetelu erinevates seadustes amet-
nikus ebakindlust tööülesannete täitmisel. Küsit-
luse vastustes toodi välja, et inspektorid on jäänud 
enesekehtestamisega hätta ja loobunud situat-
sioonide lahendamisest, sest puuduvad tead-
mised vahetu sunni vahendite kasutamisest, samuti 
kogemused. 

Vahetu sunni vahendite ja nende kasuta-
mise astmestik on üles ehitatud leebemalt riiva-
vama poole, kuid KKI-le volitatud vahendites 
puudub hierarhia. Nii võib mõne seaduse alusel 
kasutada füüsilist jõudu ja teenistusrelva, vahe-
pealsete ja leebemate, näiteks käeraudade, külm- 
või gaasirelva kasutamise õigus puudub. Mitmes 
seaduses on sätestatud ainult füüsilise jõu kasuta-
mise õigus, kuid puuduvad alternatiivid, mida võiks 
kasutada, kui näiteks füüsilise jõu kasutamine ei 
anna tulemust. On oluline, et keskkonnajärele-
valve seadus, KKI tüviseadusena, annab edaspidi 
ammendava loetelu, milliseid vahetu sunni vahen-
deid KKI inspektorid üldse tohivad kasutada, seda 
nii riikliku järelevalve- kui ka süüteomenetluses 
ning hädaolukorras. Selleks tuleb täiendada KeJS § 
15 järgmiselt:

• keskkonnakaitseinspektoril on lubatud 
ametiülesannete täitmisel kasutada järgmisi 
vahetu sunni vahendeid: füüsilist jõudu, 
käeraudu, teenistuskoera, sõiduki sundpea-
tamise vahendit, külm-, gaasi-, elektrišoki- ja 
tulirelva;

• loetletud vahetu sunni vahendite kasutamine 
keskkonnajärelevalve inspektori poolt on luba-
tud ainult äärmuslikel juhtudel, kui kõik muud 
meetmed on ammendatud;

• ametnik, kelle elu ja tervis võib olla tööülesan-
nete täitmisega seonduvalt ohus, võib kasu-
tada vahetu sunni vahendeid hädakaitses, 
seejuures hädakaitse piire ületamata.

Õigusselguse põhimõtte kohaselt peab 
õigusnorm andma ametnikule selge juhise ja 
kindluse tegutsemiseks. KKI inspektoril ei ole 
võimalik tööülesannete täitmisel pidevalt analüü-
sida, millise seaduse alusel, millist vahetu sunni 
vahendit tohib meetme jõustamiseks, süüteome-
netluse tagamiseks või enesekaitseks kasutada. 
Sellest põhimõttest lähtuvalt on oluline, et KeJV-s 
sätestatud vahetu sunni vahendid on kasuta-
tavad ka kõikide teiste seaduste alusel (vt Tabel 
2). Samas on üksikud erisused vajalikud. Nii ei ole 
näiteks ehitusseadustiku, sadamaseaduse, veesea-
duse ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse 
alusel tõenäoliselt asjakohane meetmete jõustami-
seks teenistuskoera kasutamine. Sellest tulenevalt 
on tabelis tehtud täiendav ja teist värvi märgistus 
koos küsimärgiga. 

KKI inspektor reostusproovi võtmas
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P rojekti avaseminar toimus 7. märtsil 2019. 
Seminaril saime põhjaliku ülevaate eelmise 

koostööprojekti „Sisejulgeoleku valdkonna prak-
tikad – ühine vaade tulevikku“ (SVEPS) tulemustest, 
sh praktika heast tavast ja praktikate veebikeskkon-
nast www.sisekaitse.ee/praktika, Instar OÜ uuringu 
tulemustest „Noorte ootused tööandjatele (kõrg-
koolid, kutseõppeasutused)“, 2017/2018. õppe-
aasta praktikate tagasiside olulisematest tulemus-
test, ning sõnastasime kokkulepped uue projekti 
SVEPPP elluviimiseks.

Aprillist novembrini korraldasime prakti-
kate juhendajatele 12 baaskoolitust „Praktikate 
juhendamine kui koos õppimise protsess – mida, 
mis eesmärgil ja kuidas?“, neli kolledžite põhist 
seminari koostöös tööandjatega „Praktika (moodul) 
õppekavas – mida, mis eesmärgil ja kuidas?“, kaks 
seminari „Praktikaaruande koostamise protsess –  

mida, mis eesmärgil ja kuidas?“, ühe praktikate 
veebikeskkonna arendamist toetava seminari 
„Praktikate veebikeskkonna arendamise vajadus ja 
võimalused“ ning kaasasime õppeprotsessi rikasta-
mise eesmärgil praktikuid.

Koolitustel ja seminaridel said kokku praktika-
süsteemi arendamisega seotud osapooled, kes 
aktiivselt mõtlesid ja rääkisid kaasa nii kolledžite 
praktikate kui ka akadeemiaülese praktikasüsteemi 
arendamisel, esitasid sisulisi ettepanekuid, jagasid 
kogemusi. 

Baaskoolitused

Baaskoolitustel kaardistasime praktika juhen-
daja ja praktikandi tegevused, kooli ja praktikaasu-
tuse koostöö enne praktikat, praktika ajal ja pärast 

Sisekaitseakadeemia viib Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel ellu praktika-
süsteemi arendamist toetavat koostööprojekti „Sisejulgeoleku valdkonna 
erialade praktikad parimatelt praktikutelt“ (SVEPPP). Projektijuht MERLE 
TAMMELA teeb vahekokkuvõtte.

TULEMUSLIK AASTA

KOOSTÖÖPROJEKTI „SISEJULGEOLEKU VALDKONNA 
ERIALADE PRAKTIKAD PARIMATELT PRAKTIKUTELT“ 

Joonis 1. Praktika juhendajate ootus tunnustusele.

Siiras suuline tänu ülemustelt, praktikandilt

Konstruktiivne tagasiside

Praktikast/praktika juhendajast oli kasu praktikandile

Lisatasu

Juhendaja panuse märkamine

Praktikant tahab tulla erialasele tööle

Tänukiri ja meene (nt parima juhendaja valimine)
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praktikat ning paigutasime tegevused ajajoonele. 
Eelmise projekti baaskoolitustel avaldasid juhen-
dajad arvamust selle kohta, mis motiveerib neid 
olema juhendaja. Seekord selgitasime välja, millist 
tunnustust nad ootavad oma tööle. Kõigil oli 
võimalik anonüümselt esitada nii palju arvamusi, 
kui nad soovisid. Joonisel 1 on toodud 280 baas-
koolitusest osavõtja 7 olulisemat ootust. 

Nagu jooniselt näha, ootavad juhendajad enne-
kõike siirast suulist tänu oma vahetutelt juhtidelt ja 
praktikantidelt.

Baaskoolitusel käsitleti kõige tähtsamaid 
juhendamisega seotud teemasid, sh saadi täpsem 

ülevaade konkreetse kolledži praktikakorraldu-
sest. Koos erinevaid praktika käigus ettetulevaid 
olukordi läbi arutades leiti parimad lahendused 
probleemkohtadele. Kolledžite üleste baaskooli-
tuste gruppide lisandväärtuseks olid näited, kuidas 
erinevates valdkondades (nt politseis, pääste-
ametis, vanglates jne) praktikaid korraldatakse, st 
kogemuse jagamine. 

Koolitaja Shvea Järvet sidus koolitustel oskus-
likult teoreetiliste teadmiste jagamise eluliste 
näidete, praktiliste ülesannetega, kaasates aktiiv-
selt osalejaid kaasa mõtlema, rääkima ja tegut-
sema, rõhutades seejuures juhendajate ja 

AJAJOON. Praktika juhendaja ja praktikandi koostöö 
praktika ajal – enne praktikat, praktika ajal ja pärast 
praktikat.

• Ajaplaani ja õpiväljundite 
analüüs

• Oma tööde planeerimine
• Koolitusel osalemine
• Teiste juhendajatega kogemuste 

jagamine
• Oma praktika meenutamine
• Praktika ülesannete ettevalmis-

tamine
• Praktika koha ettevalmistamine  

(varustus, ligipääsud, majutus, 
ohutustehnika/ohutuse 
mõistmiseks kaasused)

• Eneseanalüüs – minu kui 
juhendaja eeskuju (vastutus 
ameti ees)

• Tutvumine (välja selgitada 
praktikandi taust, keeleoskus, 
huvi, kogemused, ootused, 
eelnevad erialased teadmised)

• Ühine õpiväljundite analüüs
• Ühiste eesmärkide seadmine 

ja aja planeerimine (varustus, 
menetlused, toimingud, 
ajakava)

• Kokkulepete sõlmimine
• Sõbralik suhtumine tulevasse 

kolleegi ja sõbralik vastuvõtt
• Ohutusele tähelepanu 

juhtimine 
• Hirmude leevendamine
• Eneseanalüüs – mida saan mina 

juhendajana teha, et praktikanti 
toetada. Mida saan mina 
praktikandina teha, et praktika 
õnnestuks

• Tutvumine hoonega, töötingi-
mustega, kolleegidega, ametiga, 
töökorraldusega 

• Vahetu suhtlus ja praktikandi 
reaalsete oskuste väljaselgita-
mine

• Aja planeerimine, et 
õpiväljundid ja eesmärgid saaks 
täidetud

• Juhendaja võimaldab tutvuda 
reaalse tööga, et saavutada 
praktika eesmärgid (juhendaja 
roll julgustada ja tagasisides-
tada, praktikant parandab vead)

• Juhendaja kuulab ja märkab 
praktikandi vajadusi ning toetab

• Turvalisusele tähelepanu 
pööramine

• Mõlemad pööravad tähelepanu 
valdkonna eripärale ja 
väärtustele 

• Hea praktika õhkkonna 
loomine, juhendaja positiivne 
eeskuju, hea meeleolu ja 
inspiratsioon

• Praktikandi emotsionaalne 
toetus

• Sisuline ja väärtustav koostöö 
praktikandi, juhendaja, kooli, 
asutusega

• Õpiväljundite omandamise ees 
on vastutus praktikandil 

• Praktikandi iseseisvuse 
soosimine ja võimaluste piires 
vastutuse delegeerimine 
praktikandile 

• Jooksev ja vahetu arengut 
toetav tagasiside/dialoog, 
praktikandi suunamine 

• Juhendaja teadmiste ja 
kogemuste jagamine

• Praktika käigus kinnistada 
õpitud teoreetilisi teadmisi ja 
praktilisi oskusi

• Praktikanti suunata küsimusi 
küsima 

• Koos õppimine ja  probleemi-
dele lahenduste otsimine

• Ühised vahekokkuvõtted
• Võimalusel suhtlemine 

töövälisel ajal (praktikanti 
kaasatakse meeskonna ühisüri-
tustesse) 

• Koos analüüsida praktika 
tulemuslikkust, mõju ja koos 
õppimist (kuidas saavutati 
õpiväljundid, kuidas praktikant 
omandas uusi teadmisi, 
kogemusi praktika raames)

• Tagasiside andmine üksteisele 
• (Ühine) tagasiside ja 

ettepanekud koolile ja 
tööandjale

• Juhendaja suunab praktikanti 
eneseanalüüsile (millised  
teoreetilised teadmised 
vajavad täiendamist, praktika 
ajal omandatud teadmised/
kogemused, mida saab 
kasutada hiljem oma töös)

• Juhendaja eneseanalüüs 
(eduelamus, enesetäiendamise 
vajadus) 

• Huvi üles näitamine  
edaspidiseks koostööks 
ja suhtluseks 

• Võimalusel loeb juhendaja 
praktika aruannet ning annab 
tagasiside aruandele

• Praktikandi kohta iseloomus-
tuse kirjutamine

• Soovi korral saab juhendaja 
osaleda praktika kaitsmisel 
(näiteks videosilla vahendusel) 

• Peale praktikat arutab 
juhendaja vahetute juhtidega, 
kuidas edaspidi veelgi paremini 
juhendada (kas oli ajapuudus, 
suur töökoormus, millist tuge 
on vaja)

• Kontakti hoidmine ka edaspidi 
(tööpakkumised, valdkondlik 
tugi)

ENNE PRAKTIKAT
Juhendaja tegevused enne 
praktikandiga kohtumist

ENNE SISULISI TEGEVUSI
Juhendaja ja praktikandi esimene 
kohtumine 

PRAKTIKA AJAL 
võimaluste loomine  
praktikandile

PRAKTIKA AJAL 
praktikandi ja juhendaja arengut 
toetavad tegevused

KOKKUVÕTTEV KOHTUMINE 
juhendaja ja praktikandi arengut 
toetavad tegevused

PÄRAST PRAKTIKAT 
juhendaja ja praktikandi edasine 
koostöö
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praktikantide koostöö ja dialoogi olulisust praktika 
tulemuslikkusele. Juhendajate tagasiside põhjal 
võib öelda, et nad said juurde enesekindlust järg-
misteks juhendamisteks.

Praktikajuhendajad, praktikate kuraatorid ja 
praktikate koordinaatorid (tööandjate esindajad) 
ning kõik teised praktikasüsteemi arendamisega 
seotud kooli ja tööandjate esindajad andsid posi-
tiivse tagasiside koolituste ettevalmistamisele, 
läbiviimisele ja tagasisidestamisele. Iga baaskooli-
tuse grupiarutelude põhjal koostasime kokkuvõtte 
ja saatsime selle koolitusel osalejatele. Kõikide 
baaskoolituste arutelude kokkuvõtete koondüle-
vaate põhjal on meil planeeritud arutelud kolled-
žites koos ametkondade esindajatega. Näiteks 13. 
novembril oli meil võimalus tutvustada SVEPPP- 
projekti baaskoolituste grupiarutelude tulemusi 
Jõhvis Ida prefektuuri juhtide info- ja arengupäeval 

ning 25. novembril vestlesime baaskoolituste 
teemal Maksu- ja Tolliameti (MTA) esindajatega. 

Kolledžite põhised seminarid

Neljal kolledžite põhisel seminaril osales 106 
kooli ja ameti praktikatega seotud inimest, sh 
õppurid. Seminarid olid väga hea võimalus tuua 
kokku iga kolledži praktikasüsteemi arendamisega 
seotud osapooled. Töörühmades segatult üles-
andeid lahendades tekkisid sisukad arutelud ja 
jõuti tõdemuseni, et osapooled mõistavad prak-
tikatega seotud tegevusi erinevalt. Seminaridel 
osalenud õppuritelt/praktikantidelt saadud tagasi-
side andis võimaluse näha praktikandi vaadet prak-
tikale, analüüsida igapäevase töö toimimist nende 
silmade läbi. Seminaridel tekkis ühine arusaam, 

• Ajaplaani ja õpiväljundite 
analüüs

• Oma tööde planeerimine
• Koolitusel osalemine
• Teiste juhendajatega kogemuste 

jagamine
• Oma praktika meenutamine
• Praktika ülesannete ettevalmis-

tamine
• Praktika koha ettevalmistamine  

(varustus, ligipääsud, majutus, 
ohutustehnika/ohutuse 
mõistmiseks kaasused)

• Eneseanalüüs – minu kui 
juhendaja eeskuju (vastutus 
ameti ees)

• Tutvumine (välja selgitada 
praktikandi taust, keeleoskus, 
huvi, kogemused, ootused, 
eelnevad erialased teadmised)

• Ühine õpiväljundite analüüs
• Ühiste eesmärkide seadmine 

ja aja planeerimine (varustus, 
menetlused, toimingud, 
ajakava)

• Kokkulepete sõlmimine
• Sõbralik suhtumine tulevasse 

kolleegi ja sõbralik vastuvõtt
• Ohutusele tähelepanu 

juhtimine 
• Hirmude leevendamine
• Eneseanalüüs – mida saan mina 

juhendajana teha, et praktikanti 
toetada. Mida saan mina 
praktikandina teha, et praktika 
õnnestuks

• Tutvumine hoonega, töötingi-
mustega, kolleegidega, ametiga, 
töökorraldusega 

• Vahetu suhtlus ja praktikandi 
reaalsete oskuste väljaselgita-
mine

• Aja planeerimine, et 
õpiväljundid ja eesmärgid saaks 
täidetud

• Juhendaja võimaldab tutvuda 
reaalse tööga, et saavutada 
praktika eesmärgid (juhendaja 
roll julgustada ja tagasisides-
tada, praktikant parandab vead)

• Juhendaja kuulab ja märkab 
praktikandi vajadusi ning toetab

• Turvalisusele tähelepanu 
pööramine

• Mõlemad pööravad tähelepanu 
valdkonna eripärale ja 
väärtustele 

• Hea praktika õhkkonna 
loomine, juhendaja positiivne 
eeskuju, hea meeleolu ja 
inspiratsioon

• Praktikandi emotsionaalne 
toetus

• Sisuline ja väärtustav koostöö 
praktikandi, juhendaja, kooli, 
asutusega

• Õpiväljundite omandamise ees 
on vastutus praktikandil 

• Praktikandi iseseisvuse 
soosimine ja võimaluste piires 
vastutuse delegeerimine 
praktikandile 

• Jooksev ja vahetu arengut 
toetav tagasiside/dialoog, 
praktikandi suunamine 

• Juhendaja teadmiste ja 
kogemuste jagamine

• Praktika käigus kinnistada 
õpitud teoreetilisi teadmisi ja 
praktilisi oskusi

• Praktikanti suunata küsimusi 
küsima 

• Koos õppimine ja  probleemi-
dele lahenduste otsimine

• Ühised vahekokkuvõtted
• Võimalusel suhtlemine 

töövälisel ajal (praktikanti 
kaasatakse meeskonna ühisüri-
tustesse) 

• Koos analüüsida praktika 
tulemuslikkust, mõju ja koos 
õppimist (kuidas saavutati 
õpiväljundid, kuidas praktikant 
omandas uusi teadmisi, 
kogemusi praktika raames)

• Tagasiside andmine üksteisele 
• (Ühine) tagasiside ja 

ettepanekud koolile ja 
tööandjale

• Juhendaja suunab praktikanti 
eneseanalüüsile (millised  
teoreetilised teadmised 
vajavad täiendamist, praktika 
ajal omandatud teadmised/
kogemused, mida saab 
kasutada hiljem oma töös)

• Juhendaja eneseanalüüs 
(eduelamus, enesetäiendamise 
vajadus) 

• Huvi üles näitamine  
edaspidiseks koostööks 
ja suhtluseks 

• Võimalusel loeb juhendaja 
praktika aruannet ning annab 
tagasiside aruandele

• Praktikandi kohta iseloomus-
tuse kirjutamine

• Soovi korral saab juhendaja 
osaleda praktika kaitsmisel 
(näiteks videosilla vahendusel) 

• Peale praktikat arutab 
juhendaja vahetute juhtidega, 
kuidas edaspidi veelgi paremini 
juhendada (kas oli ajapuudus, 
suur töökoormus, millist tuge 
on vaja)

• Kontakti hoidmine ka edaspidi 
(tööpakkumised, valdkondlik 
tugi)

ENNE PRAKTIKAT
Juhendaja tegevused enne 
praktikandiga kohtumist

ENNE SISULISI TEGEVUSI
Juhendaja ja praktikandi esimene 
kohtumine 

PRAKTIKA AJAL 
võimaluste loomine  
praktikandile

PRAKTIKA AJAL 
praktikandi ja juhendaja arengut 
toetavad tegevused

KOKKUVÕTTEV KOHTUMINE 
juhendaja ja praktikandi arengut 
toetavad tegevused

PÄRAST PRAKTIKAT 
juhendaja ja praktikandi edasine 
koostöö
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kuidas asjad igapäevaselt toimivad ning mida koos 
teisiti võiks teha, sõlmiti kokkuleppeid praktikasüs-
teemi arendamiseks kolledžites. Kokkuvõtted semi-
naride aruteludest saatsime osalejatele, sh kolled-
žitesse ja tööandjatele. Seminarid andsid sisendi 
teemadega edasi tegelemiseks nii konkreetsete 
praktikate korralduses kui ka laiemalt (nt vaadata 
üle SKA praktikate üldised põhimõtted, kuidas teha 
sisulist koostööd osapoolte vahel ja kajastada prak-
tikaid veebikeskkonnas jne). Näiteks finantskolledž 
rakendas seminaril tudengite soovitatud praktika-
seminari (mitte infotunni) ideed, kus osalesid ka 
MTA praktikajuhendajad. Nad koostasid ka seminari 
arutelude põhjal tutvumispraktikat tutvustava info-
kirja MTA tutvumispraktika juhendajatele.

 

Praktikaaruande koostamise 
seminarid

Kahel seminaril osales 51 praktikaaruande ette-
valmistamise, koostamise, kaitsmise ja kogu prot-
sessi tagasisidestamisega seotud inimest. Semi-
naride grupitööde/arutelude põhjal koostasime 

„Praktikaaruande koostamise ja kaitsmise prot-
sessi hea tava“, mis saab olema kolledžitele ühtseks 
raamistikuks, juhendmaterjaliks. Valmimas on prak-
tikaaruande koostamise ja kaitsmise teemakohane 
ülevaatlik e-materjal/visuaal, mis pannakse ülesse 
praktikate veebikeskkonda.

Veebikeskkonna arendamist toetav 
seminar

8. aprillil toimunud seminaril osales 15 õppurit ja 
praktikate juhendajat. Grupiarutelude põhjal saime 
lennukaid ideid veebikeskkonna arendamiseks. 
Selgusid olulised küsimused, millele otsitakse veebi-
keskkonnas vastust:

• Millised praktikad on ja millal?
• Kui pikk on praktika?
• Mida praktikal tegema peab?
• Millised on praktikate ettevalmistamise, läbi-

viimise ja tagasisidestamise põhimõtted?
• Mida ja kuidas praktikal hinnatakse?

Mida saab meist igaüks teha selleks, et prakti-
kate veebis https://www.sisekaitse.ee/et/praktika 
info värskena hoida ja sihtgruppi veebikeskkonda 
kasutama suunata, st veebikeskkond aktiivses 
kasutuses hoida?

• Jagada veebiaadressi https://www.sisekaitse.
ee/et/praktika nii kolledžites kui ka kõikides 
ametites (praktikakohtades), sh vilistlastele. 

• Anda sisulist tagasisidet materjalidele vee-
bileheküljel (koos asjalike ettepanekutega), 
et materjalid oleksid sisukad, võimalusel 
visualiseeritud ning lihtsalt ja loogiliselt kätte-
saadavad.

• Filmida ja saata meile videolugusid/pildima-
terjali reaalsetest töösituatsioonidest prakti-
kal, praktikasituatsioonidest.

2020. aasta koolitused ja seminarid

Sel aastal jätkame huvitavate ja arendavate kooli-
tuste ja seminaridega (koolitustele ja seminaridele 
saate registreerida riigitöötaja infoportaalis).SVEPPP-projekti avaseminariks valmis!
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• Koolitus „Väärtustavast pilgust innustava 
koostööni“ (3-päevane koolitus) toimub Sise-
kaitseakadeemias 30. jaanuaril, 25. veebruaril 
ja 21. mail ruumis A-109. Koolitus on suunatud 
kogenud praktikajuhendajatele, kes on valmis 
olema algajatele juhendajatele tugiisikuteks, 
kellest saavad juhendajate juhendajad, noorte 
juhendajate toetajad, suunajad, kaasteeli-
sed. Koolituse märksõnad on koos õppimine, 
kogemuse jagamine kolleegilt kolleegile, vas-
tutuse andmine ja võtmine, hinnanguvabade 
mina-sõnumite kasutamine, nelja rolli mudel, 
praktikajuhendaja kui tiitlita juht, puhta lehe 
mudel, eesmärkide elluviimine tuleviku vaates, 
kolleegide kaasamine juhtumite ja väljakutsete 
lahendamisse, juhendaja väärtustava pilgu 
treenimine. Koolitajaks on Kaidi Peets.

• Koolitused „Kuidas saavutada suuremat 
rahulolu oma igapäevasest tööst ja tege-
vusest“ toimuvad 19. veebruaril Tallinnas, 
26. veebruaril Tartus, 11. märtsil Pärnus ja 
25. märtsil Jõhvis. Koolituspäevade fookuses 
on teemad, mis aitavad inimestel asju uuest 
vaatenurgast näha, annavad uusi/värskeid 
ideid, kuidas ise ennast motiveerida. Eesmärk 
on, et osalejad kogeksid ise motivatsiooniele-
mentide toimet ja saaksid kogemuse nende 
juhtimise võimalustest. Koolituse märksõnad 
on eneseanalüüs, psühholoogilised tehnikad 
ja mudelid, positiivne eelhäälestus ja toetavad 
mõttemustrid. Koolitajad on Jaana Liigand-
Juhkam ja Piia Berting.

• Koolitused „Professionaalne suhtlemisos-
kus kui sisejulgeoleku valdkonna töötajate 
visiitkaart“ toimuvad 4. märtsil Tallinnas, 18. 
märtsil Tartus, 8. aprillil Pärnus ja 6. mail Jõh-
vis. Koolitusel osalejad kasutavad aktiivse kuu-
lamise ja peegeldamise metoodikaid, oskavad 
vajadusel ennast kehtestada ning tunnevad 
ära olukorrad, mis on selleks ebakohased; 
lahendavad praktikal ette tulevad konfliktid 
konstruktiivselt; on probleemide lahenda-
misel koostööle orienteeritud. Koolituse 
märksõnadeks on dialoog, empaatia, aktiivne 
kuulamisoskus, asjakohane enesekehtesta-
mine, konfliktide mõistmine ja lahendamine. 
Koolitajaks on Ene Raid. 

• Veebikeskkonna arendamist toetavad semina-

rid „E-õppe ja enesereflektsiooni töövahen-
dite loomine“ ja „Praktikate kajastamine vee-
bikeskkonnas – erinevate koolide praktika, 
kogemuse jagamine“ toimuvad 13. veebruaril 
ja 9. septembril Sisekaitseakadeemia ruumis 
B-114. Seminare viib läbi Vaiko Mäe.

• Kolledžite ülesed koostööseminarid „Tule-
muslik praktikaprotsess – mida, mis eesmär-
gil ja kuidas?“ toimuvad 28.–29. aprillil Nar-
vas ja 3.–4. juunil Tartus. Seminaride fookuses 
on kogemuse jagamine, kogemusest õppimine 
ning koos õppimine: kas ja mida ning mis 
eesmärgil võiksime muuta, kokkulepete 
sõnastamine sisuliseks koostööks, ettepane-
kute tegemine SKA ja ametite juhtkondadele. 
Seminaride sihtgrupp on praktikate etteval-
mistamise, läbiviimise ja tagasisidestamisega 
seotud ametite ja koolide võtmeisikud, õppe-
jõud, praktikate juhendajad, õppijad/prakti-
kandid. Aruteludesse kaasame ka teiste raken-
duskõrgkoolide esindajaid vastavalt nende 
võimalustele (nt Lennuakadeemia, Kaitseväe 
Akadeemia, Tervishoiu Kõrgkool jne).

• Praktikute kaasamine õppe rikastamise ees-
märgil on praktikasüsteemi arendamisel uus 
tegevus. Kolledžite üleselt on meil võimalus 
projekti kaasata 12 praktikut. 

• Projekti lõpuseminar toimub 29. oktoobril 
2020 Tallinnas (koht täpsustamisel).

Kokkuvõtteks

Kõik SVEPPP-projekti tegevused on toetanud kooli 
ja ametite (tööandjate) vahelist sisulist koostööd 
akadeemiaülese praktikasüsteemi ja kolled-
žite praktikate arendamisel. Olulised märksõnad 
on olnud eri osapoolte kaasamine, kogemuse 
jagamine ning avatud arutelud.Koolitused ja 
seminarid, nii kolledžite põhised kui ka kolled-
žite ülesed, on olnud kõiki praktikatega seotud 
osapooli rikastavad.

Praktikaprotsessis on meil võimalus areneda 
ise ja arendada tulevasi kolleege, koos õppida – 
aidata kinnistada tundides omandatud teadmisi 
praktikas, lihvida praktilisi oskusi, luua toetav 
töökeskkond hoiakute ja väärtuste kujunda-
miseks. 
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Alates 1. jaanuarist 2020 alustas 
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku 
instituudis tegutsemist Euroopa 
rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt. 
Millega tegu, kirjutavad rände eksperdid 
BARBARA ORLOFF ja  
EIKE LUIK.

EUROOPA 
RÄNDEVÕRGUSTIKU 
EESTI KONTAKTPUNKT 
SISEKAITSEAKADEEMIAS

Euroopa rändevõrgustik on 2003. aastal piloot-
projektina alustanud ning EL-i Nõukogu otsuse 

2008/381/EÜ alusel loodud ja Euroopa Komisjoni 
koordineeritud uurimis- ja teabevahetusvõrgustik, 
mis koosneb liikmesriikide riiklikest kontaktpunkti-
dest (lisaks Norra) ja kohalikest rände- ja varjupaiga 
valdkonna organisatsioonidest, millega kontakt-
punktid koostööd teevad. 

Sisekaitseakadeemias tagasi

Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt alustas oma 
tegutsemist 2006. aastal sihtasutuse Migratsiooni-
fond juures. Kuni 2008. aastani tegutses kontakt-
punkt Euroopa Komisjoni pilootprojekti raames. 
Seoses Migratsioonifondi likvideerimisega 2009. 
aasta lõpus läksid rändevõrgustiku tegevused 2010. 
aastast üle Sisekaitseakadeemiale. Fondi muud 
rändetegevused viidi üle toonasele Integratsiooni ja 
Migratsiooni Sihtasutusele. Sisekaitseakadeemias 
tegutses rändevõrgustik Migratsiooniuuringute 
Keskuse all. Alates 2015. aasta juunist määrati sise-
ministri käskkirjaga rändevõrgustiku uueks asuko-
haks Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut. 
Tallinna Ülikool oli rändevõrgustiku kontaktpunktiks 

kuni 31. detsembrini 2019, kuna alates 2020. 
aastast muudeti siseministri käskkirjaga rändevõr-
gustiku kontaktpunkti asukohaks tagasi Sisekaitse-
akadeemia, kus ta asutuse struktuuris paikneb sise-
julgeoleku instituudi all.

Eesmärgid ja väljundid

Võrgustiku peamine eesmärk on koguda ja analüü-
sida ajakohast, objektiivset, usaldusväärset ja 
võrreldavat rände- ja varjupaigavaldkonna infot 
ning jagada saadud teavet poliitikakujundajate ja 
laiema avalikkusega. 

Euroopa Komisjoni kodulehele on koondatud 
rändevõrgustiku keskne infovoog, kuid iga liik-
mesriik on loonud ka oma riikliku kontaktpunkti 
kodulehe. Eesti kontaktpunkti koduleht on  
http://www.emn.ee.

Rändevõrgustiku peamised väljundid on
1) iga-aastased rände- ja varjupaigapoliitika 

raportid, mis kajastavad riiklikku rändepo-
liitika olukorda eelneva aasta vaates, tuues 
välja olulisemad poliitilised, õigusalased 
ja praktilised muudatused liikmesriikides 
ja EL-is. Varasemad raportid on leitavad 

COLOR VERSION GREYSCALE VERSION REVERSED VERSION GREYSCALE REVERSED VERSION
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aadressilt https://www.emn.ee/publica-
tions-catalog/aastaaruanded/. 2019. aasta 
poliitikaraport peaks valmima 2020. aasta 
aprillis;

2) kuni neli rände-, varjupaiga või tagasi-
pöördumise valdkonna uuringut aastas. 
Uuringuteemad valitakse kontaktpunktide 
või Euroopa Komisjoni ettepanekute alusel 
ning valituks osutuvad liikmesriikidele/
komisjonile kõige relevantsemad teemad. 
Liikmesriigid koostavad iga uuringu kohta 
riikliku raporti, mille alusel valmivad võrd-
levad koondraportid. 

Võrgustik kirjutab 2020. aastal uuringuid järgnevatel 
teemadel:

• rahvusvahelise kaitse taotluste registreeri-
mise ja andmevahetuse protseduur;

• hooajatöötajate vastuvõtmise poliitikad 
EL-is ja Norras;

• jätkusuutlikud lahendused pikaajaliselt rii-
gis ebaseaduslikult viibivatele sisserändaja-
tele: EL-i ja Norra praktikad ja väljakutsed;

• kolmanda riigi kodaniku kinnipidamine ja 
selle alternatiivid;

3) kiireloomulised ad hoc päringud, mille 
eesmärk on jagada liikmesriikide vahel eri-
nevat poliitikat ning praktikaid. Päringutest 
koostatakse võrdlevad kokkuvõtted;

4) erinevad informid (teatud tüüpi teavikud), 
kuni neli korda aastas ilmuv uudiskiri, 
millega jagatakse rändealast infot Eesti-
siseselt, kvartaalselt ilmuv bülletään, mis 
koondab kõikide liikmesriikide olulisemaid 
rändealaseid uudiseid ning sisaldab vald-
konna interaktiivset sõnaraamatut;

5) iga-aastaste temaatiliste konverentside ja 
siseriiklike võrgustikukohtumiste korral-
damine. Viimane konverents keskendus 
välistööjõu kaasamise ja integratsiooni 
küsimustele.  

Võrgustiku töögrupid

Rändevõrgustik koondab oma kodulehel valdkonna 
statistikat, mis puudutab eestlaste rännet, seadus-
likku rännet, rahvusvahelist kaitset ning ebaseadus-
likku rännet. Lisaks on loodud erinevad töögrupid:

• tagasipöördumise töögrupp (REG), mis 
toimib kui operatiivse koostöö platvorm, 
kus jagatakse praktilisi tagasipöördumise 
ja reintegratsiooni alaseid teadmisi ning 
kogemusi;

• info töögrupp, mille eesmärk on paran-
dada infokampaaniaid korraldavate 
organisatsioonide koordineerimisvõimet 
ja pakkuda keskkonda operatiivteabe 
jagamiseks;

• sõnaraamatu töögrupp, kus toimub 
järjepidev rändevõrgustiku sõnaraamatu 
täiendamine varjupaiga ja rände vald-
konna terminite ja definitsioonidega;

• kodakondsusetuse teemaline platvorm, 
mille eesmärk on kodakondsuseta isikute 
teemal avaliku teadlikkuse tõstmine ja 
huvirühmade koondamine;

• kommunikatsiooni töögrupp, mille 
eesmärk on kommunikeerida rändevõr-
gustiku tegevust avalikkusele ning levitada 
valminud tooteid. Näiteks tehakse uurin-
gute tutvustamiseks videoid: ttps://www.
youtube.com/watch?v=RNI3a0mTScY;

• statistika töögrupp, kus töötatakse välja 
uuringute jaoks kogutavate statistika 
andmete valimid.

Põhifookuses kolmandate riikide 
kodanike ränne Euroopa Liitu

Rändevõrgustiku põhifookuses on kolmandate 
riikide kodanike ränne Euroopa Liitu. Kogu võrgus-
tiku kogutav info on avalik ning avalikkusega 
jagatav.

Võrgustikul on töös mitu tegevust: 2019. aasta 
rände- ja varjupaigapoliitika aruande koostamine; 
eelmise aasta uuringute, nagu „Võrdlev ülevaade 
riiklikest kaitsestaatustest“ ja „Kolmandate riikide 
kodanike võimalused saada EL-i liikmesriikide 
kodakondsus“, koondraportitesse panustamine;  
ad hoc päringutele vastamine; saatjata alaealiste 
ja pikaajaliste elanike informidele sisendi andmine, 
infopäringute koostamine jm.

 Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti 
meeskond on kujunemisjärgus. Kui hetkel töötavad 
selles rändeeksperdid Barbara Orloff (juhataja 
kt) ja Eike Luik, siis loodame, et meie meeskond 
laieneb juba lähiajal. 
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Arendusprojektide arendusjuht KAISA KÄGU tutvustab üleeuroopalist 
kriisireguleerimise projekti ja Sisekaitseakadeemia rolli selles.  
Fotod: www.driver-project.eu

DRIVER+?
MIS ON

D RIVER+ on seitsme raamprogrammi rahas-
tatud rahvusvaheline kriisijuhtimise ja vastu-

panu võimekuse tõstmise innovatsiooniprojekt. 
Tegemist on ühe Euroopa suurima kriisijuhtimise 
valdkonna projektiga, mis ühendab üle 30 asutuse 
üle terve Euroopa. Sisekaitseakadeemial (SKA) on 
olnud au osaleda ühe komponendi – treeningmoo-
duli loomise – juhina. 

DRIVER+ toob kokku kriisivaldkonna prak-
tikud, teadustöö tegijad, ametnikud, tehno-
loogia eksperdid üle Euroopa. Kriisireguleerimise 
eksperdid töötavad, et teha kindlaks uusi innovaa-
tilisi lahendusi, mis aitaksid praktikutel suuri kriise 
ja katastroofe paremini hallata. Enne, kui neid inno-
vaatilisi lahendusi praktikas kasutama hakatakse, 
on vaja neid testida. See ongi DRIVER+ eesmärk: 
uute võimalike innovaatiliste lahenduste hindamine 
kriisireguleerimise valdkonnas, enne kui neid töös 
kasutama hakatakse. Uusi innovaatilisi lahendusi 
testitakse katsetel. 

Katsete läbiviimine 

Üks oluline DRIVER+ osa on olnud katsete (trials) 
läbiviimine. Katsed ei ole harjutused – seal ei 
mõõdeta inimeste oskusi, vaid hinnatakse innovaa-
tiliste lahenduste toimimist konkreetses olukorras. 
Innovaatiline lahendus võib olla uus koostöö-
meetod, uus tehnoloogiline lahendus, uus tarkvara 
vms. Innovaatiliste katsete testimisel kasutatakse 
Trial Guidance Methodology (TGM) metodoloogiat, 
mis võimaldab kriisireguleerimise alaseid innovaa-
tilisi lahendusi struktureeritult hinnata. Lisaks saab 
kasutada virtuaalset keskkonda (Test-Bed Infrast-
ructure), mis aitab katseid läbi viia ja objektiivselt 
hinnata. 

Katsed võivad olla vastavalt eesmärkidele 
suured (50 osalejat) või väikesed (6–10 osalejat).

DRIVER+ projekti raames loodi 5 katset. Näiteks 
saab tuua Hollandi katse, mille käigus hinnati 
üleujutuse korral inimeste evakueerimise logistilist 
võimekust Haagist. 

Mis on projekti tulemused? 

TGM sisaldab erinevate lahenduste hindamiseks 
koostatud samme – seda ettevalmistusfaasist kuni 
hinnangu andmise faasini. Katse planeerimine TGM-i 
abil eeldab mitme osapoole omavahelist koostööd ja 
toetust. Nende osapoolte hulka kuuluvad näiteks krii-
sireguleerijad, teenusepakkujad, teadus- ja arendusor-
ganisatsioonid, ülikoolid, konsultatsioonifirmad jne. 

DRIVER+ Training Module (TM) on kursus, mis 
aitab õppuritel iseseisvalt rakendada DRIVER+ 

KIIRE ÜLEVAADE
• FP7 raamprogramm
• 31 partnerit üle Euroopa
• Kogueelarve 4 339 326,2 eurot, ligi-

kaudu 100 tööpaketti ja umbes 250 
tulemit, töökuid kokku 3749,6

• Valdkond: kriisireguleerimine
• Eesmärk: võimalike innovaatiliste 

lahenduste hindamine kriisiregulee-
rimise valdkonnas enne, kui neid töös 
kasutama hakatakse

• Projekt veebis: www.driver-project.eu 
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TGM-i ja tulemeid. Treeningprogramm koosneb 
e-õppe ülesannetest ja harjutustest ning töötuba-
dest. Treeningkursuse moodulid sisaldavad kõike, 
mida on vaja katse läbiviimiseks. 

DRIVER+ Test-Bed Technical Infrastructure on 
vahend, mis aitab hinnata kriisijuhtimise innovaa-
tilisi lahendusi. Innovaatilisi kriisijuhtimise lahen-
dusi saab ühendada nii omavahel kui ka olemas-
oleva süsteemiga, et aidata kaasa süsteemide-
vahelisele infovahetusele. Lisaks on süsteemiga 
võimalik ühendada ka simulaatoreid, luues nii 
realistlikke kriisikeskkondi, milles uusi lahendusi 
katsetada. 

DRIVER+ Portfolio of Solutions (PoS) on veebi-
põhine kataloog, mis võimaldab ligipääsu kriisi-
juhtimise innovaatilistele lahendustele. Kasutajad 
saavad jagada lahendustega seotud kogemusi ja 
teenusepakkujad saavad pakkuda nii taustinfor-
matsiooni kui ka kasutajatuge. Vaata lähemalt 
veebilehelt: pos.driver-project.eu.

DRIVER+ Centre of Expertise (CoE) on 
ekspertiisikeskus, kes kasutab DRIVER+ tulemeid 
ning arendab kriisijuhtijate võimekusega seotud 
tegevusi ja innovatsioonijuhtimist. Ekspertiisi-
keskuse ülesanne on ka DRIVER+ väljundite 

Hollandis läbi viidud katse meeskond. Katse üheks eesmärgiks on logistilise võimekuse hindamine üleujutuse 
korral.

VÄLJUNDID
• Katsete läbiviimise keskkond ehk 

Test-Bed Technical Infrastructure
• Metodoloogia katsete läbiviimiseks ehk 

Trial Guidance Methodology (TGM)
• Euroopa kriisijuhtimise innovatsiooni-

võrgustik ehk European Crisis Manage-
ment Innovation Network (CMINE)

• Olemasolevate lahenduste kataloog 
ehk Portfolio of Solutions (PoS)

• Ekspertiisikeskus ehk Centre of Exper-
tice (CoE)

• Treeningmoodul ehk Training Module 
(TM)
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säilitamine ja uuendamine ning saadud õppe-
tundide jagamine teiste keskustega Euroopa 
Liidu liikmesriikides. Sel moel on ekspertiisi-
keskused osa suuremast, üleeuroopalisest 
võrgustikust. 

DRIVER+ Crisis Management Innovation 
Network Europe (CMINE) on kriisijuhtimise alal 
tegutsevate töötajate kogukond, mille eesmärk 
on arendada innovatsiooni kriisijuhtimises ning 
vähendada loodusõnnetuste riski. CMINE on nii 
veebipõhine ühisplatvorm kui ka vahetud kohtu-
mised ja töötoad, eesmärgiga lahendada aktuaal-
seid ja tuleviku probleeme ja ülesandeid ning 
suurendada kriisijuhtimisega seotud organisatsioo-
nide uurimis- ja innovatsioonitegevust. Kriisijuh-
timise teemadega, seehulgas üleujutuste, metsa-
tulekahjude ning vabatahtlike juhtimisega seotud 
aktuaalsete probleemide lahendamiseks on kokku 
pandud mitu töörühma. Vaata lähemalt veebi-
lehelt www.cmine.eu.

SKA roll projektis ja plaanid 

SKA on projektis osalenud alates 2017. aastast. SKA 
peamine eesmärk on treeningmooduli väljatööta-
mine platvormil Moodle ja kontakttundide läbivii-
mine. Treeningmooduliga saab tutvuda Moodle’i 
keskkonnas, pannes otsingusõnaks „DRIVER+ 
training module“. 

Veebruaris 2020 allkirjastab akadeemia rektor 
Marek Link ja projekti juht Dr. M.P.W. (Marcel) 
van Berlo hea tahte lepingu, millega SKA nõustub 
võtma treeningmooduli kontaktpunkti rolli. See 
tähendab, et üleeuroopaliselt on SKA kontakt 
nendele organisatsioonidele, kes soovivad läbida 
treeningmoodulit ja hakata korraldama katseid. 
Koos teiste ekpertiisikeskustega moodustatakse 
üleeuroopaline võrgustik, mille ülesanne on 
DRIVER+ väljundite säilitamine ja uuendamine.  

Täpsemat infot DRIVER+ projekti ja treeningmooduli 
kohta saab teksti autorilt e-posti aadressil 
kaisa.kagu@sisekaitse.ee.

REKTOR MAREK LINK:

Projekt on oluline verstapost SKA kuju-
nemisloos kompetentsi keskuseks, antud 
juhul on kokku viidud kriisijuhtimine ja 
potentsiaalsed väärtuslikud innovatiivsed 
lahendused ning nende hindamise meto-
doloogia. Ametid ja ministeeriumid ei küsi 
SKA-lt abstraktset teaduslikku nõu, küll aga 
seda, millised on teiste riikide praktikad, 
millised lahendused võiksid 
Eestis kasu tuua nii efekti kui 
efektiivsuse poolest. Meil 
on nüüd olemas nii infrast-
ruktuur kui ka valideeritud 
metoodika, mille kombinee-
rimine võimaldab pakkuda 
uut teenust ametitele, ning 
ka lai võrgustik, mille kaudu 
on võimalik teadmisi sisse 
tuua ning uusi arendusi luua. 
Metoodika ei saa olla halb ega 
hea, küsimus on selles, kas 
see on kasulik ja rakendatav. 

Tegemist oli väga keeruka projektiga, mis 
oli peamiselt kolme akadeemia töötaja 
kanda. Eriti tahan siin esile tõsta Kaisa Kägu 
panust – ta suutis projekti meie osa lootu-
setust seisust edulooks pöörata, õppides 
sealjuures väga palju ja see kogemus on 
SKA jaoks väga kasulik ka tulevikus.
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Detsembris toimunud 12. konverentsi valguses vaatab tehtule tagasi finants-
kolledži direktor KERLY RANDLANE.

FINANTSKOLLEDŽI KONVERENTSI 

TRADITSIOON JÄTKUB

F inantskolledži aastakonverentsi traditsioon 
sai alguse 2008. aastal tollase kolledži direk-

tori Uno Silbergi eestvedamisel. Toona keskenduti 
eelkõige aktuaalsetele maksumuudatustele ning 
konverents sisaldas ettekandeid nii võimalikust 
automaksust, siduvatest eelotsustest, ajakohas-
tatud tolliseadustikust kui ka käibemaksu- ja tulu-
maksuseaduse muudatustest. 

Temaatiline lähenemine

Nüüdseks, kus konverents on toimunud juba 
12. korda ja seda võib pidada traditsiooniks, on 

konverentsi formaat uuenenud – enam ei kesken-
duta peamiselt maksumuudatustele, vaid juba 
teist aastat on konverents suunatud ühele konk-
reetsele valdkonnapõhisele aktuaalsele küsimu-
sele. Nii pühendati 2018. aasta konverents Eesti tolli 
100. aastapäevale ja Riigikogu konverentsisaalis sai 
kuulda ettekandeid nii Maksu- ja Tolliameti rollist 
ühiskonna kaitsmisel, tolliametniku oskustest riik-
likus järelevalves, pahede emotsionaalsest maksus-
tamisest, tolli ajaloost ning tulevikusuundumus-
test, aga ka ametniku eetikast kui julgeoleku taga-
tisest. Konverentsi avas Riigikogu rahanduskomis-
joni liige Aivar Sõerd, kes tõi kuulajateni seaduse-
looja ootused maksu- ja tollialasele haridusele. Kuna 

12. konverents. Konverentsi üks traditsioon on parimate praktikajuhendajate tänamine, vasakult Maksu- ja 
Tolliameti personalijuht Piret Põldre-Vahur, parimad praktikajuhendajad Martin Vippul ja Katrin Polli, finants-
kolledži direktor Kerly Randlane.
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Aivar Sõerd oli ühtlasi aastail 1999–2003 Maksu-
ameti peadirektor, siis tema südamlikud meenu-
tused tolleaegsest ametist tekitasid saalis võbelevat 
nostalgiahõngu ning sobisid suurepäraselt konve-
rentsi peateemaga.

Rahast nii ja teisiti

Viimane, 12. finantskolledži konverents toimus 21. 
novembril 2019 Sisekaitseakadeemia uue õppe-
hoone konverentsikeskuses, kandes pealkirja 
„Rahast nii ja teisiti“. Lisaks sellele, et sel korral 
saime pakkuda konverentsi suuremale hulgale 
osalejatele, muutsime ka selle formaadi kuula-
jate jaoks atraktiivsemaks ning kaasa haaravamaks. 
Konverentsil kohtusid teemadena maksukuulekus ja 
tolliteenused, mis ei tunne kasutaja vaates piire ja 

piiranguid, kuid on samal ajal suunanäitajad Maksu- 
ja Tolliameti igapäevases tegevuses ning seostuvad 
ühel või teisel viisil riigieelarve vaates rahaga. 

Konverentsi esimene osa „Maksukasu maksu-
tahte kujundajana“ keskendus ühelt poolt Maksu- 
ja Tolliameti strateegilistele suundumustele ja 
uuenduslikele teenustele ning teiselt poolt erasek-
tori ootustele maksusüsteemile ja maksumenetlu-
sele. Konverentsi teine osa „Tolli roll Toilas?“ avas 
diskussiooni tolli ülesannete laiemast käsitlusest 
ehk toll ei ole üksnes riigipiiril, vaid ka sisemaal, 
nii Antslas, Haapsalus kui ka Toilas. Nii jäid ette-
kannetes kõlama tollikuulekuse mõiste, selle sisus-
tamise ning parandamisega seotud tegevused, 
lisaks arutleti tolliametnike kutsestandardi koosta-
mise vajaduse üle ning analüüsiti tubakatoodete 
mõju ühiskonnas ehk kes maksab kinni suitsetajate 
arve ühiskonnale. Konverentsi viimane ettekanne 
käsitles rahaliste väärtuste erinevaid tähendusi 
avalikus teenistuses. Arutelusid juhtisid majandus-
teadlane ja eraettevõtja Paul Tammert ning Sise-
kaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi lektor 
Priit Heinsoo. 

Üha laiem auditoorium

Konverentside sarja läbivaks jooneks on tihe 
koostöö riigi- ja erasektori vahel, kus aruteludesse 
on kaasatud valdkonna juriidilise ja majandustaus-
taga teadlased ning spetsialistid nii avalikust kui ka 
erasektorist. Igal aastal on kaasatud aruteludesse 
nii Maksu- ja Tolliameti esindajaid, akadeemia vilist-
lasi kui ka meie endi õppejõudusid. Kuulajaskond on 
aga veelgi laiem, akadeemia õppuritest ja akadee-
milisest personalist raamatupidajateni ja asjahuvi-
listeni välja. 

Lisaks sellele, et konverents on aja jooksul 
aina sisukamaks ja populaarsemaks saanud, on sel 
korral uuendusena konverentsi ettekannete lühi-
kokkuvõtted ka publitseeritud, et viia esinejate 
põhiteesid ja mõtted laiema avalikkuseni. Konve-
rentsi ettekannete lühikokkuvõtted leiate Finants-
kolledži Toimetiste teisest numbrist, mis on kätte-
saadav nii digiriiulis kui ka Sisekaitseakadeemia 
kodulehel. 

Kohtumiseni 13. finantskolledži aastakonve-
rentsil! 

12. konverents. Maksutahte paneelis arutlevad Paul 
Tammerti juhtimisel (vasakult) Maksu- ja Tolliameti 
personalijuht Piret Põldre-Vahur ja avalike teenuste 
valdkonnajuht Sander Aasna, Deloitte Advisory AS 
maksunõustaja ja Sisekaitseakadeemia vilistlane 
Gaily Kuusik, Sisekaitseakadeemia vilistlane Karmen 
Sipelgas.

12. konverents. Tolli paneelis arutlevad Priit Heinsoo 
eestvedamisel (vasakult) Sisekaitseakadeemia 
professor Indrek Saar ja lektor Helle Koitla, Maksu- 
ja Tolliameti sisemaa tollijärelevalve valdkonnajuht 
Voldemar Linno.
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ILMUNUD ON 

FINANTSKOLLEDŽI  
TOIMETISTE 
ESIMESED NUMBRID 

FINANTSKOLLEDŽI  
AASTAKONVERENTS 2019

RAHAST NII JA TEISITI

sisekaitse.ee

FINANTSKOLLEDŽI TOIMETISED 
NR 2/2019

MARET GÜLDENKOH,  
HELLE KOITLA, MARIKA KASELO,  
LIINA SIEBERK, INDREK SAAR

TOLLIAMETNIKU 
KUTSESTANDARDI 
RAKENDATAVUS EESTIS

sisekaitse.ee

FINANTSKOLLEDŽI TOIMETISED 

NR 1/2019

VAATA LÄHEMALT: www.sisekaitse.ee/et/kirjastus
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Rahvusvaheline nädal ja konverents
4.–8. novembril 2019 toimunud Sisekaitseakadeemia 
rahvusvahelisel nädalal osales 12 partnerkõrgkoolide 
töötajat Poolast, Tšehhist, Saksamaalt ja Kosovost. Küla-
lised tutvusid Sisekaitseakadeemiaga, osalesid konve-
rentsil ning külastasid Schengeni piiri lennujaamas ja 
e-Estonia esitluskeskust. 

5.–6. novembril 2019 toimunud rahvusvaheline konve-
rents „Piiri peal“ tõi kokku asjahuvilised ja eksperdid nii 
Eestist kui ka paljudest välisriikidest. Teemade käsitlemisel 
lähtusime tõdemusest, et piiri äratundmine on sageli üsna 
keeruline, sest mitte alati pole tegu selge joonega. Konve-
rentsil osalejaid tervitasid siseminister Martin Helme ja 
päevakajalistel teemadel võtsid sõna EUROPOL-i juht 
Catherine de Bolle, FRONTEX-i asejuht Berndt Koerner ja 
EU-Lisa juht Krum Garkov. Hoopis teise ja põneva vaate-
nurga alt lahkasid teemat Setomaa ülemsootska Rein 
Järvelill ja zooloog Aleksei Turovski. Sisulisi arutelusid 
paneeldiskussioonides juhtisid Kristian Jaani ja Mari-
Liis Tamme. Teine päev jätkus kolme töötoaga: piiritöö-
tuba „Kas tara või joon või nullid ja ühed?“, mida juhtis 
Helen Neider-Veerme; kübertöötuba „Kas küberpiiril on 
kedagi?“, mida juhtis Marit Laats, ja hariduse töötuba 
„Tuleviku hariduse piir on horisondi taga?“, juht Marek 
Väljari. 

Fotod: Tiit Mõtus

Setomaa ülemsootska Rein Järvelill

Paremalt vasakule: moderaator Kristian 
Jaani, Martin Sepp, Tauno Suurkivi ja Kristiina 
Raidla-Puhm vestlusringis „Mis meil küberiga 
pistmist on“ ▲
EUROPOL-i juht Catherine de Bolle ▼
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Lõpetas uus lend päästjaid
20. detsembril anti Sisekaitseakadeemia pääs-
tekolledžis Väike-Maarjas üle lõputunnistus 34 
uuele päästjale. Lõpetajaid tervitasid rektor 
Marek Link, päästekolledži direktor Häli Allas, 
Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno 

Suurkivi, Lääne-Viru maavanem Marko Torm 
ning Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla. 
Lõpetajate nimel tänas kooliperet ja õpingute 
ajal toeks olnud lähedasi värske lõpetaja Urmo 
Kesküla. Lõpetajad asusid tööle komandodes 
üle Eesti.

TULEKUL:

• 21. veebruaril kell 14.00 toimub SKA Tallinna 
õppekeskuses Eesti Vabariigi aastapäeva tähis-
tamise pidulik rivistus. Antakse üle Sisemi-
nisteeriumi ja ametkondade stipendiumid, 
uute teenistusastmete tunnistused ja õlakud 
ning tunnustatakse SKA 2019 parimat nais- ja 
meessportlast.

• 28. veebruaril toimub Sisekaitseakadeemia 
avatud uste päev ja algab dokumentide 
vastuvõtt.

• 13. märtsil kell 13 toimub politsei ametniku 
eriala õpperühmade PaS181, PaS182 ja PaK181 
lõpuaktus Paikusel (Kooli tee 12). 

• 15. aprillil toimub Sisekaitseakadeemia sünni-
päeva tähistamine.

• 13.–15. maini toimub Sisekaitse akadeemia 
IV aastapäevaretk. Retk algab ja lõpeb Nõva 
päästekomandos. Ligikaudu 45-kilomeet-
rine retk viib osalejad läbi maaliliste Läänemaa 
männimetsade.

• 12. juunil kell 16 toimub politsei- ja piirivalve-
kolledži vilistlaste kokkutulek  
„30 aastat politseiharidust Paikusel“.

• 19. juunil kell 11 toimub Sisekaitse akadeemia 
lõpuaktus.

Fotod: Jess Foto
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Spordijuht EPP JALAKAS valgustab, millistel spordivõistlustel on akadeemia 
õppuritel võimalik osaleda ja milline kasu sellest kokkuvõttes tuleb.

VÕIMALUSTEROHKED
AMETKONDLIKU JA  

ÜLIÕPILASSPORDI AASTAD

S isekaitseakadeemial on viimastel aastatel 
läinud spordis päris hästi – meil on praeguste 

õppurite seas oma üliõpilaste maailmameister ja 
Euroopa meistrid, lisaks üliõpilaste maailma karika-
võistluste medalivõitja. Kõik nad pingutavad kooli-
tööga akadeemias, läbivad praktikaid ja teevad 
tugevat trenni järgmiseks võistlushooajaks. Meie 
vilistlaste seas on olümpiamängude medaliste ja 
maailmameistreid, aga ka politsei Euroopa meist-
rivõistluste medalivõitja. Akadeemia õppurid 
on mitmel aastal toonud Eestile kõrgeid kohti 
universiaadidelt.

Tšempionid erinevatelt aladelt

Eduga on lihtne harjuda ja et mitmed akadeemia 
vilistlased on osalenud tippspordis pikka aega, on 
olnud vähe aastaid, kui Eesti aasta sportlaste või 
võistkondade nominentide sekka ei ole sattunud 
akadeemia taustaga spordimehi või -naisi. Nii valiti 
vehkleja Maarika Võsu 2005. aastal Eesti aasta 
parimaks naissportlaseks, sõudja Allar Raja on alates 
2006. aastast kuulunud Eesti parimaks tunnistatud 
võistkondadesse viiel korral, maadleja Heiki Nabi on 
samuti võitnud nii aasta noorsportlase kui ka aasta 

EASL-i aastapäevaturniiri võrkpallikohtumine SKA-TÜ lõppes meile napi kaotusega, kokkuvõttes saavutas 
akadeemia meeskond kolmanda koha. Foto: Marin Lõo
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meessportlase tiitli. Konkurents maailma tipus 
muutub aga üha tihedamaks, tuleb juurde uusi 
spordialasid ning väikese Eesti jaoks on ka üksikud 
tiitlivõistluste medalid hea saavutus.

Üliõpilaste maailmameistrivõistlustel ja univer-
siaadidel osalemine on piiratud nii õppija staatuse 
kui ka vanusega, seetõttu on nende medalitel suur 
kaal. Samuti on defitsiitsed parimate üliõpilas-
sportlaste tiitlid, sest kõrgkoole on palju ning Eesti 
koondises saavad võistelda ja tiitleid püüda ka 
välisriikide kõrgkoolides õppivad eestlased. Seda 
enam võime rõõmustada, et teist aastat järjest 
tunnustatakse parimate tiitliga ka akadeemia 
õppureid. Kui 2018. aasta lõpul valiti Eesti üliõpi-
laste seast parimaks naissportlaseks meie justiits-
kolledži õppur Andra Aho, siis 2019. aasta parima 
üliõpilasvõistkonnana tunnustati akadeemia 
paarisaerulist kahepaati – Liisu Mitt, Kärolyn 
Mäesaar. 

Mitmel pool on märgatud ka meie jõutõstja 
Helena Veelmaa 2019. aasta spordisaavutusi ning 
ta on pälvinud nii jõutõstmise alaliidu edukaima 
naissportlase kui ka kõige sportlikuma vanglaval-
vuri tiitli.

Võistlused kui indikaator ja motivaator

Akadeemia jaoks on hea, kui täidetud on spordi-
püramiidi kõik tasandid – kui meil on igal õppuril 
ja töötajal piisavalt liikumisvõimalusi, kui nad on 
kaasatud akadeemia treeningutele ja võistlustele, 
kui aktiivsemad ja võimekamad saavad osalemis-
rõõmu Eesti üliõpilaste ja jõustruktuuride võistlustel 
ning kui kõige paremad teevad kaasa rahvusvahe-
lises spordis.

Võistlused on hea võimalus enda sportlikku 
vormi testida, sageli ka hea motivaator treenida. 
Sageli võib jääda üks inimene puudu, et mõnda 
võistkonda kokku saada, mistõttu on igaühe 
panus väga oluline. Akadeemia õppurite üldine 
sportlik ettevalmistus võiks olla keskmisest inime-
sest mõnevõrra parem ja kui ajaliselt ning tervise 
poolest vähegi võimalik, on kõik oodatud nii 
akadeemia, üliõpilaste ja ametkondlikele võistlus-
tele, aga ka rahvaspordiüritustele.

Meie üliõpilasesindus on teinud juba head 
tööd ning nii sügisesel Ylipallil kui ka jaanuari 

talimängudel võideti akadeemiale Ylispordi aktiiv-
suse rändauhind. Ehkki nende mängude paljudel 
aladel on sportlik konkurents päris kõrge, aitab 
iga osaluskord paremale üldtulemusele kaasa, 
võimalusi erinevaid alasid proovida on tohutult 
ning võistlema on oodatud ka meie vilistlased 
ja töötajad. Eraldi töötajatele korraldatud Eesti 
Akadeemilise Spordiliidu (EASL) aastapäevatur-
niirilt õnnestus akadeemial saada üldkokkuvõttes 
neljas koht.

Õppeaasta keskel olime üliõpilaste meistri-
võistluste üldarvestuses Tartu Ülikooli järel teisel 
kohal. Kevadsemestrile on jäänud saalijalgpall, 
sisesõudmine, ujumine, sisekergejõustik, male, 
jõutõstmine ja sulgpall. Kui meie õppurid kõigil 
nendel aladel aktiivselt osalevad, võime loota 

Meie õppurid pühendunult sportimas üliõpilaste 
talimängude võrkpalliturniiril. Foto: Marin Lõo
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ka õppeaasta lõpul kohta esikolmiku piiril, mis 
oleks meie kõrgkooli suurust arvestades väga hea 
näitaja.

Vanglateenistuse spordivõistlustest on sel 
semestril tulekul võrkpall, saalihoki, prakti-
line laskmine, discgolf, frisbee ja kergejõustik. 

Politseivõistlused on kavas ujumises, saalihokis, 
korvpallis, discgolf’is, praktilises laskmises, orien-
teerumises, jalgpallis, kergejõustikus ja täien-
davalt mitmel kevadolümpial kavas oleval alal. 
Märtsis võõrustame huvilisi siseorienteerumise 
lõpuetapil ning korraldame jõustruktuuride male 
auhinnavõistlused.

13.–14. augustil on Viljandis jõustruktuuride 
spordimängudel samuti lai alade valik – kerge-
jõustik (100 m, kaugus, kuul, oda, teatejooks), 
discgolf, jalgpall, rannavõrkpall, korvpall, orientee-
rumine, kabe, jõuraja läbimine, juhtide võistlus, 
sulgpall, laskmine, välissõudmine, jalgrattakross, 
maastikujooks, juttu on olnud ka lamades surumi-
sest ja pikamaaujumisest. Mitmel individuaalalal 
on eraldi võistlusklass 40+ vanusele.

Rahvusvahelistest võistlustest on sel aastal 
kavas SELL-i mängud Lahtis, Põhjamaade politsei 
laskmise ja võrkpalli MV ning mitu üliõpilaste 
maailmameistrivõistlust, kuhu on pürgimas ka 
akadeemia sportlasi.

Et suurendada vestluseni jõudvate kandidaa-
tide arvu, on käesoleva aasta vastuvõtuks alan-
datud PPK sisseastujaile kehaliste katsete läven-
deid, mis avab võimaluse õppimiseks ka varase-
mast madalamate kehaliste võimetega noortele. 
Loodetavasti tunnevad aga endiselt meie erialade 
vastu huvi ka need, kes plaanivad õpingute kõrvalt 
tippspordiga tegeleda ning suudavad spordipi-
sikuga teisigi nakatada, et akadeemia spordiau 
ikka kõrgel hoida. Hea, kui õpingute ajal treenijad 
võtaksid siit endaga kaasa sportimisharjumuse 
kogu eluks. 

Politseispordis võitis „Parim PPK kadett 2019“ tiitli 
Liisu Mitt (keskel), nominentideks olid ka Mihkel 
Holzmann ja Kärolyn Mäesaar. Foto: Reelika Riimand

Sisekaitseakadeemia naiskond ja meeskond võitsid 
sisesõudmise võistlustel Alfa 2020 kõrgkoolide ja 
kaitseväe klassis esikoha. Foto: Liisu Miti erakogu

Talimängude teatesuusavõistlus pakkus pinget ka 
lumeta jaanuaris. Foto: Marin Lõo
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F red Ise sündis 20. aprillil 1925. aastal Tallinnas 
insenerist diplomaadi perekonnas. Ta lõpetas 

Jakob Westholmi gümnaasiumi. Võttis koos vanema 
venna Sveni ja veel paari noormehega 28. augustil 
1941. aastal kahe okupatsiooni vahelisel ajal Pika 
Hermanni tornist maha punalipu ja heiskasid sini-
mustvalge. Sven Ise, hoides kõrvale Saksa mobi-
lisatsioonist, läks 1943. aasta algul Soome, kus 
sõdis koos teiste Eesti vabatahtlikega. Pool sajandit 
hiljem sai temast vabanenud Eestis silmapaistev 
kaitseväe taastaja, kolonelleitnant ja üks soome-
poiste juhte. 

1944. aasta märtsi õhurünnakutes kaotas pere 
kodu ja asus ümber Saksamaale. Pärast sõja lõppu 
oli Fred Ise Memmingeni põgenikelaagris eestlaste 
skaudijuht. 1946. aastal alustas ta elektrotehnika-
õpinguid Müncheni Tehnikaülikoolis. 1949. aastal 
sai uueks elukohaks Baltimore USA-s, kus ta jätkas 
õpinguid ja töötamist John Hopkinsi ülikoolis. Ta 
lõpetas Texas Western University. 

Korea sõja puhkedes 1950. aastal värvati Fred 
Ise armeesse, kus ta teenis ohvitserina tanki- ja 
õhutõrje suurtükiväes. Hiljem oli Fred Ise neli 
aastat õppejõud suures armee õhutõrje koolis 
Texases, kus õpetas nii USA kui ka liitlasriikide ohvit-
seridele radari- ja juhitavate rakettide teooriat ning 
kasutamist. Sellele järgnesid juhtivad kohad rake-
titõrje süsteemide arendamisprogrammides USA-s 
ja Atlandi ookeanil. Osales tuumarelva katsetusel 
Vaiksel ookeanil 1962. aastal ja juhtis kontinen-
tidevaheliste ballistiliste rakettide vastast kaitse-
programmi Gröönimaal. Seejärel töötas aastaid 
USA kosmoseuuringute heaks, olles ühe NASA 

rahvusvahelise programmi tehnilise administrat-
siooni juht. 

Fred Ise osales aktiivselt väliseesti organisat-
sioonides ja Eesti iseseisvuse taastamist taotle-
vates liikumistes. Ta oli ülemaailmsete eesti kultuu-
ripäevade ESTO 76 üldkoordinaator, Baltimore’i 

Jätkub artiklisari meie akadeemia arengule selle algusaastatel kaasa aidanud 
isikutest. Emeriitprofessor FELIKS ANGELSTOK meenutab möödunud aasta  
23. septembril jäädavalt lahkunud akadeemia tulihingelist toetajat Fred Iset – 
inseneri, kes tegi kõrgelennulise karjääri USA armees ja kosmoseagentuuris NASA. 

NASA INSENER, 
KES VÕTTIS SISEKAITSEAKADEEMIA SÜDAMEASJAKS

Fred Ise kõneleb akadeemia vana õppehoone  
E. Raska nimelises auditooriumis. Kuulajate hulgas 
võib näha ka praegu riigireeturina paljastatud ja 
hiljuti vanglast vabanenud Herman Simmi (teises  
reas kõnelejast paremal).
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Eesti Seltsi esimees, Baltimore’i Markuse koguduse 
esimees, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides 
Esinduskogu ja Ülemaailmse Eesti Kesknõu-
kogu juhatuse liige, akadeemiliselt kuulus korp! 
Rotaliasse. 

Koostöö Eduard Raskaga

Sisekaitseakadeemia esimene rektor õigusteaduste 
doktor professor Eduard Raska, kes töötas tol ajal 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu nõunikuna julgeoleku 
probleemide valdkonnas, külastas kahel korral, 1990. 
ja 1991. aastal, Ameerika Ühendriike, kus tutvus FBI 
Akadeemiaga Virginias, politseikoolide ja korrekt-
siooniasutustega New Hampshire’is ja Massachu-
settsis ning lõi sidemeid nende osariikide ja Mary-
landi väliseesti kogukondadega. Nende külaskäikude 
tulemusena ja tänu väliseestlaste abile said mitu 
Eesti politseiametnikku õppida New Hampshire’i 
politseiakadeemias.

Olulise panuse selleks andis Fred Ise. USA-s 
nähtud demokraatliku riigi korrakaitse- ja selle 
koolitussüsteemi toimimine avaldas muljet ning 
leidis kajastust korra- ja riigikaitse spetsialis-
tide koolituskontseptsioonis, mille Raska hiljem 
akadeemia loomist ja sisekaitseharidust käsitle-
vates dokumentides sõnastas.

Fred Ise abikaasa Anne meenutas ajalehe „Vaba 
Eesti Sõna“ internetiväljaandes 21. aprillil 2015:

„Mäletan hästi, kui 1991. aasta lõpus kohta-
sime esimest korda dr Eduard Raskat, kes veetis 
nädalapäevad meil, kui ta osales American Univer-
sity õigusteaduse ettekannetel Washingtonis. Mõtte-
vahetused dr Raska ja Fredi vahel kestsid varajaste 
hommikutundideni ja nende tagajärjel sündis Eesti 
Riigikaitse Akadeemia loomise idee. Peatselt peale 
Eestisse naasmist viis Eduard Raska selle idee ka ellu. 

Nii algaski Fredi panus Eesti Riigikaitse 
Akadeemia (ERA) arengu abistajana ja Mary-
landi osariigi Rahvuskaardi Eesti abistamispro-
jekti sidemehena. Ta jätkas seda tööd ka kodumaal 

Fred Ise Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindajana tervitamas akadeemia esimest lendu lõpuaktusel Sakala 
Keskuse kõnepuldist 21. juunil 1996
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1997.–1998. aastatel Eesti kaitseministri ja kait-
seväe ohvitseride väljaõppe komisjoni nõunikuna.“

Tegelikult olid selleks ajaks, 1991. aasta 
lõpuks, juba akadeemia loomise idee ja põhi-
seisukohad välja kujunenud, kuid mõttevahetus 
niivõrd eru deeritud spetsialistiga nagu Fred Ise 
uue omalaadse õppeasutuse üle oli kindlasti väga 
kasulik. Eduard Raska sõnastas Sisekaitseakadeemia 
loomise kontseptsiooni ja esitas selle Riiklikule Polit-
seiametile, Siseministeeriumile ja Vabariigi Valitsu-
sele mais 1991. Valitsus arutas kontseptsiooni juulis 
ja kiitis põhimõtteliselt heaks. 17. detsembril 1991. 
aastal kinnitati Raska akadeemia rektori kohusetäit-
jaks ja 1992. aasta jaanuaris alustas Siseministee-
riumi juures tööd akadeemia asutamistoimkond. 

Akadeemia esimestel tegevusaastatel 1992–
1998 jätkusid Raska ja Ise tihedad kontaktid helis-
tades ja fakse saates. Ajavahe tõttu ei olnud sünnis 
Tallinnast enne kella 15 lombi taha helistada ja nii 
töötati teatud ajalise nihkega. Sel ajavahemikul 
käis Fred Ise korduvalt akadeemias ja esines siin 
mitmel haridusteemalisel nõupidamisel. 

Peamine küsimus: millist haridust 
vajab Eesti ohvitser?

Olles töötanud õppejõuna USA sõjakoolis, valutas 
Fred Ise väga südant Eesti ohvitseride hariduse 
pärast. Iseseisvuse taastanud Eestis käis sel teemal 
elav arutelu. Et Eesti kaitseväes nappis tol ajal ohvit-
sere, siis koolitati neid lühiajalistel mõnekuulistel 
kursustel. See oli vaid ajutine väljapääs. Vaja oli 
leida Eestile sobiv haridusmudel. Põhiküsimus oli, 
kas anda ohvitserile vaid erialane haridus või ka 
tsiviilkõrgharidus? Ohvitserid on tegevteenistuse 
lõppedes täies elujõus mehed, kes võivad anda veel 
suure panuse tsiviilellu, kui neid õigesti rakendada.

Kaitseministeeriumi juures tegutses sõjalise 
hariduse ja teaduse arengu planeerimise töörühm, 
mille esimeheks oli akadeemik Boris Tamm. Fred 
Ise saatis 10. septembril 1997. a talle, peami-
nistrile, kaitse-, sise- ja haridusministrile, Kait-
seväe juhatajale ning Riigikogu riigikaitsekomisjoni 
esimehele kirja, kus ta andis põhjaliku ülevaate 
oma seisukohtadest. Tema arvates pidi ohvitseril 
olema tsiviilkõrgharidus koos kaitseväe haridu-
sega. Ta kirjutas: „Nõnda peab ohvitserkond kui 

kaitseväe eliit, mis moodustab umbes 10% kait-
seväe koosseisust, olema hariduslikult võrdne 
tsiviilühiskonna haridusliku eliidiga… See süsteem 
tõmbab juurde intelligentsemaid noori, kellest 
saavad paremad ohvitserid. Haridus on ka oluline, 
et ohvitser ei tunneks ennast tsiviilühiskonnast 
eraldatuna ja oleks võimeline sellesse vastaval 
tasemel tagasi pöörduma pärast kaitseväelise 
karjääri lõpetamist.“ 

Riigikaitse Akadeemia esimeste lendude 1996–
1998 kaitseväe ohvitserid võivad tsiviilelus töötada 
näiteks riigikaitse õpetajatena, sest nende nelja-
aastases õppekavas oli õpetajakoolituse 40-aine-
punktine moodul nii nagu Tallinna Ülikoolis. Muide, 
mitmed meie kaitseväe praegustest kõrgematest 
ohvitseridest, ka juhataja, on just neist lendudest. 

Integreeritud õppe pooldaja  
juba toona

Fred Ise toetas väga akadeemias omaks võetud 
erinevate kaitsestruktuuride ohvitseride koolita-
mist ühes õppeasutuses. „Arvan, et Eesti tulevases 

Akadeemik Boris Tamm (vasakul) ja Fred Ise 
vestlemas Eesti ohvitserihariduse teemal
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kaitsekontseptsioonis peab olulist osa mängima 
Eesti väliskaitse (kaitsevägi) ja sisekaitse (politsei, 
päästeteenistus jne) koostöö. Ühises akadeemias 
saadud haridus annab kõikidele ERA kadettidele 
arusaamise üksteise vajadustest ja tegutsemismee-
toditest ning loob isiklikke kontakte, mis hõlbus-
tavad tulevikus koostööd,“ kirjutas ta. 

Selline lähenemine imponeeris väga ka 
akadeemiat külastanud välisekspertidele. „Et kõigi 
teenistuste ohvitserid, kaasa arvatud reservoh-
vitserid, lähevad teenistusse ühesuguste tead-
mistega ja sama haridustasemega, siis ei ole ette 
näha erinevate teenistuste vahel eraldusjoonte 
ja arusaamatuste tekkimist,“ kirjutas Albert M. 
Zaccor 1995. aastal ajakirjas The Journal of Slavic 
Military Studies.

Tulihingeline akadeemia kaitsja

Fred Ise astus vastu akadeemiat tabanud alusetu-
tele süüdistustele ohvitseride nappuse ja nende 

ettevalmistuse nõrga taseme kohta. Sellesisuline 
kampaania läks lahti ajakirjanduses aastail 1996–97, 
et põhjendada kaitseväe ohvitseride ettevalmistuse 
eraldamist akadeemiast. 

Ta kirjutas: „… jääb mulje, et Eesti kaitseväe 
ohvitseride puudus on peamiselt ERA süü. Kuid 
aktuaalselt oli ERA see asutus, mis alustas ette-
nägelikult, rohkem kui 5 aastat tagasi, ERA sõja-
kolledžiga. Nüüd on akadeemia kõikidest kolled-
žitest väljunud juba kaks kõrgharidusega lendu 
koosseisuga 53 tegev- ja 151 reservohvitseri. 
Õppimas on seal aga ligi 170 kaitseväe ja piiri-
valve ohvitseri kandidaati ning 470 reservoh-
vitseri kandidaati. Muuseas on ERA minu teada 
Eestis ainukene institutsioon, kus toimuvad 
reservohvitseride kursused. Kvalifitseeritud 
reservohvitseride küllaldane arv (vähemalt kolm 
korda suurem kui tegevohvitseride arv) oleks aga 
suurima tähtsusega üldmobilisatsiooni korral. 
Kui ERA ei ole andnud kaitseväele küllalt ohvit-
sere, on see tingitud valitsuse määratud eelarve 
puudulikkusest.“

Fred Ise (paremal) ja rektor Eduard Raska esimese lennu lõpetamisel 21. juunil 1996
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Ka polnud Fred Ise nõus etteheidetega 
akadeemia lõpetanud ohvitseride tasemele:  
„… kui ERA-d lõpetavate ohvitseride tase ei vasta 
kaitseväe nõuetele, on see Kaitseväe Peastaabi 
probleem, kuna sealt tulevad nii kaitseväelised 
õppekavad kui ka õppejõud.“ 

Pealegi sai ta tagasisidet meie noorte taseme 
kohta oma USA kolleegidelt: „USA ohvitserikur-
suse juht, major Everett, kes on kohanud palju 
noori Eesti kaitseväe ohvitsere, nimetas oma 
hinnangus ERA lõpetajaid oma maa väljapaist-
vateks esindajateks. Ta mainis selles raportis 
samuti, et nende sõjaväelised võimed olid head 
ja et nende topograafilised oskused ületasid USA 
kadettide omi. Kokkuvõttes mainis ta, et talle jäi 
väga positiivne mulje („I am greatly impressed“) 
nendest ohvitseridest ja ERA programmist.“ 

Fred Isel on suuri teeneid meie akadeemia 
loomisel ja väljakujunemisel kaasaegseks rahvus-
vaheliselt avatud kõrgkooliks. Tema nimi jääb meie 
ajaloos väärikale kohale. 

Sõjalise hariduse ja teaduse arengu planeerimise 
töörühma esimehele Boris Tammele, peaminister 
Mart Siimanile, kaitseminister Andrus Öövelile, 
siseminister Robert Lepiksonile, haridusminister 
Mart Klaasenile, Kaitseväe juhatajale Johannes 
Kerdile ja Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehele 
Peeter Loorentsile saadetud 9-leheküljelise kirja 
esikülg

Fred Ise oli ka osav sõnaseadja. Temalt on 
ilmunud 2009. aastal luulekogu, milles ta 
annab lugejale „võimaluse heita pilk minu 
ja mu põlvkonna saatusekaaslaste tunde- ja 
mõttemaailma“.

Põhjala pojad

Me oleme Põhjala pojad,
meid sünnitand Maarjamaa muld.
Kord ehime Eestimaa kojad,
taas süütame priiusetuld!

Me oleme Põhjala pojad,
ei murra meid võõraste võim.
Meil tuntud on kannatusrajad,
jääb seisma me mehine hõim!

Ja lippude sinimustvalge
taas heiskame üle me maa.
Vaid priiusepäikese palge
all vabana võrsugu ta!

Me oleme Põhjala pojad,
meid sünnitand Maarjamaa muld.
Ei valu, ei kannatusrajad
meis kustuta priiusetuld!
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Sisekaitseakadeemia finantskol-
ledži direktori Kerly Randlase 
doktoritöö põhifookus on 
maksukuulekusel, selle mõjutegu-
ritel ning maksuhalduri ja -maksja 
vahelistel suhetel. Tööst tuleb 
välja, et tõhusama maksukäitu-
mise juhtimiseks ja mõjutami-
seks liigutaksegi strateegiliste 
meetmete valikul järjest enam 
individuaalse lähenemise poole, 
milles on oluline maksumaksja 
ja -halduri vaheline koostöö. 
Randlase väitekiri pakub uudsena 
kasutada maksukuulekuse 
uurimisel süsteemse lähenemise 
põhimõtteid, mis võimaldavad 
vaadelda maksukuulekust tervikli-
kuna koos seda mõjutavate 
teguritega. Lisaks soovitab autor 
maksukuulekuse juhtimisel ja 
mõjutamisel kasutada tagasiside-
süsteemi, kus sisendite ja väljundi-
tega opereerides on võimalik 
maksukuulekust mõjutada. 
Selliste süsteemide loomine 
annab maksuhaldurile võimaluse 
hinnata erinevate meetmete mõju 
maksukäitumisele ja vajadusel 
neid korrigeerida.

Viimast kümnendit iseloomustab 
suurenenud fiskaalsurve ning 
seetõttu tehakse lisapingu-
tusi siseriiklike ressursside 
kaasamiseks. Raamat annab 
ülevaate strateegiatest, mis võivad 
märgatavalt kaasa aidata siseriik-
liku maksutulu suurenemisele, 
tõstes maksukuulekust, piirates 
maksudest kõrvalehoidumist 
ning parandades maksumaksjate 
ja maksuameti vahelist suhtlust. 
Raamatus kirjeldatakse erinevaid 
lähenemisi, kuidas maksukuule-
kust parandada.

Raamatus on 71 artiklit, 
mis annavad põhjaliku 
ülevaate Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni korruptsioo-
nivastasest konventsioonist 
ja korruptsiooniprobleemist. 
Konventsioon loob uued 
reeglid korruptsioonivastases 
seaduses ning aitab kujundada 
ülemaailmseid siseriiklikke 
seadusi ja -poliitikat.

THE CONCEPTUAL UNDERPINNINGS AND CHALLENGES 
OF THE STRATEGIES GUIDING TAX COMPLIANCE POLICIES
Kerly Randlane
Sotsiaalteaduste dissertatsioonid 125. Tallinna Ülikool, 2019

IMPROVING TAX COMPLIANCE  
IN A GLOBALIZED WORLD
Chris Evans, Michael Lang, Pasqual Pistone, Alexander 
Rust, Josef Schuch, Claus Staringer. IBFD, 2018

THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
CORRUPTION: A COMMENTARY
Toimetanud Cecily Rose, Michael Kubiciel, Oliver Landwehr
Oxford University Press, 2019

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

UUDISKIRJANDUS SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

Sisekaitseakadeemia e-üliõpilastööde ja e-raamatute 
keskkond DIGIRIIUL 
https://digiriiul.sisekaitse.ee/

Kommentaar on oma olemuselt 
akadeemiliselt õigusteaduslik – 
lähtutud on juriidilisele teadustööle 
esitatavatest nõuetest. Eesmärk 
on kohtute seaduse normistiku 
sisu õiguslik avamine, mitte 
õigusemõistmise põhialuste 
populariseerimine. Kommentaar 
ei piirdu siiski ainult positiivse 
õiguse hetkeseisuga, vaid annab 
nii mõneski osas pikema ajaloolise 
tagasivaate kehtiva regulatsiooni 
kujunemisloole.

Raamat annab hagimenetluses 
osalejale teada, mis toimub 
menetluse ajateljel – mida saab teha 
hagi esitamisest kuni menetlusse 
võtmiseni, mida eelmenetluses, kuidas 
ja millal eelmenetlus lõpeb ning mis 
toimub põhimenetluses. Tegemist 
on õppevahendi ja käsiraamatuga, 
mis aitab orienteeruda menetluse 
korralduses, seostada erinevaid norme 
ning selgitada normide koosmõju 
õiguslikke tagajärgi.

KOHTUTE SEADUS: KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE
Priit Pikamäe (peatoimetaja)
Juura, 2018

HAGIMENETLUS: HAGI JA TAOTLUSTE ESITAMINE
Andra Pärsimägi
Juura, 2019
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Autoril on õnnestunud sõnadesse 
valada midagi sellist, mida varasemad 
eksperdid pole suutnud – kuidas 
mõjutada inimest tema alateadvuse 
kaudu. Kui senised tehnikad 
on rõhunud intellektuaalsele 
võimekusele, loogikale ning mõjusale 
argumenteerimisoskusele, siis Vossi 
ligi viieteist aasta pikkune praktika 
FBI pantvangiläbirääkijana kõneleb 
sootuks teist keelt. Nimelt räägib tema 
kogemus sellest, et me kõik oleme 
parajalt irratsionaalsed, impulsiivsed 
ning emotsioonidest juhinduvad 
loomad, mistõttu on etteaima-
matus läbirääkimismängus ka kõige 
vahedamast mõistusest ja matemaati-
lisest loogikast vähe kasu.

Raamat on motiveeriva 
intervjueerimise muutnud 
erakordselt populaarseks 
töövahendiks, millega 
aidatakse kaasa positiivsetele 
käitumismuutustele. Raamatus 
tutvustatakse motiveeriva 
intervjueerimise kasutamise 
üldisi võimalusi ning selle 
kasutamist erinevates 
kontekstides, inimgruppides ja 
erinevate probleemide korral. 

Raamat kuulub 20. sajandi õigusfi-
losoofia mõjukamate teoste 
hulka. Raamatus antakse selge ja 
lühike ülevaade teooriast, mille 
eesmärk on välistada kehtiva 
õiguse kirjeldusest kõik poliitilised 
ja moraalsed hinnangud. Kelsen 
iseloomustab õigust sunnitehni-
kana, mille abil saab edendada 
ükskõik milliseid eesmärke. Nagu 
järelsõnas selgitatakse, oli puhtal 
õigusteoorial Kelseni silmis suur 
praktiline tähtsus, kuna selle abil 
sai võidelda õiguse muutmist 
takistavate ideoloogiatega.

Siseturvalisus ei tähenda ainult 
kuritegevuse vastu võitlemist, 
piiride kaitsmist või valmisolekut 
tegutseda nähtava kriisi ärahoid-
miseks, vaid laiemalt turvalisust 
ühiskonnas. Selline lähenemine 
peegeldub ka käesoleva numbri 
artiklites, kus autorid käsitlevad 
turvalisuse ja julgeolekuküsimusi 
erinevates vaatenurkadest: 
küberturvalisusest kuni stratee-
gilise kommunikatsioonini; 
laste riskikäitumist kuni riikide 
ja organisatsioonide vahelise 
julgeolekualase koostööni.

PROCEEDINGS OF ESTONIAN ACADEMY OF SECURITY 
SCIENCES NO 18/2019: SECURITY: FROM CORNER TO 
CORNER
Sisekaitseakadeemia, 2019

UNUSTA KOMPROMISSID:  
RÄÄGI LÄBI NII, NAGU SÕLTUKS SELLEST SINU ELU
Chris Voss, Tahl Raz. Äripäev, 2019

MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE ÕIGUSRIKKUJATEGA: 
KAASAMINE, REHABILITATSIOON JA ÜHISKONDA 
NAASMINE
Jill D. Stinson, Michael D. Clark. Justiitsministeerium, 2017

PUHAS ÕIGUSÕPETUS:  
SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSE PROBLEEMISTIKKU
Hans Kelsen. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018

Sisekaitseakadeemia 
raamatukogu 
lahtiolekuajad: 
E–R  8–17
L  9–15
P  suletud

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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TULE ÕPPIMA 
SISEKAITSEAKADEEMIASSE!

Vaata infot: 
2020.sisekaitse.ee


