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JUHTKIRI
Kolm kuud tagasi sulgesime koroonaviiruse tõttu 
kõik Sisekaitseakadeemia õppekeskused. Loetud 
päevadega ja isegi tundidega korraldasime ümber 
kogu senise õppetöö ja töökorralduse nii, et see 
saaks toimuda distantsilt. 

Lähtusime kolmest prioriteedist: õppurite 
ja töötajate ohutus ja tervise kaitse, õppetege
vuse jätkumine ja kvaliteedi säilimine ning ametite 
aitamine nii inimeste, teadmiste, tehnoloogia kui ka 
taristuga. Ligemale 10% akadeemia personalist oli 
kaasatud kriisijuhtimisse, olles teenindamas telefo
niabiliine, osalemas staabitöös ja ka meie droonide 
eskadrill oli seiramas 2+2 reegli täitmist. Tänan 
südamest kõiki töötajaid ja kadette, kes selles kaasa 
lõid, olen teie üle uhke!

Olen alati uskunud, et akadeemia peab olema 
suurem kui meid ümbritsevad betoonmüürid, 
mis, tõsi küll, valiti Eesti eelmise aasta parimateks 
– Tallinna uus õppehoone on „Aasta betoonehitis 
2019“. Hea näide meie võimekusest on üleminek 
distants- ehk e-õppele. Kui varem suutis akadeemia 
luua keskmiselt 100 e-kursust aastas, siis kriisi 
esimese kahe nädalaga loodi neid ligi 400. Kriisi ajal 
loodi kokku ning viidi läbi ligi 1800 tundi õppetege
vust digitaalsetes keskkondades. Paljude õppejõu
dude jaoks oli see esmane kogemus ning sealjuures 
kasutasime keskkondi, mida oleme õppetegevuses 
varem harva kasutanud.

Elame ajastul, kus personaalsed õpioskused 
ja enesejuhtimine muutuvad üha olulisemaks, 
õppimaks ka kõike seda, mis jääb õppekavast välja
poole. Kaugtöö ja distantsõpe on muutunud igapäe
vaelu osaks. Seejuures on aga oluline mitte ükstei
sest kaugeks jääda ja mina loodan, et kohtume üsna 
peagi, sest originaal on alati parem kui virtuaalne 
koopia ekraanil. 

Marek Link, rektor
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A rtikli kirjutamise ajal on Vabariigi Valitsus 
kuulutanud Eesti territooriumil välja eriolu

korra ning ajutiselt kehtestanud piirikontrolli ja 
riigipiiri valvamise. Inimelude kaitsmise ja elutäht
sate teenuste toimimise tagamise õhustikus on 
aktuaalne käsitleda erinevate korrakaitseorganite 
pädevust kaitsta avalikku korda ning volitusi kohal
dada riikliku järelevalve meetmeid ja kasutada 
(häda)vajadusel vahetut sundi, eeldusel, et politseil 
pole alati võimalik oma ülesannete täitmise tõttu 
teistele korrakaitseorganitele (ameti)abi osutada. 

Demineerija õigus kasutada  
vahetut sundi

Korrakaitseseadus (KorS) jõustus 2014. a, kuid selle 
kooskõla valdkondlike eriseaduste sätetega on vähe 
uuritud. Korrakaitseõiguse põhimõtted ja -mõisted 
peaksid kajastuma valdkondlikes eri- ja tüvisea
dustes. Ebakõlad ja vastuolud tekitavad õiguse 
rakendajates aga ebakindlust, mida ei vähenda ka 
kavandatavad seadusemuudatused. Näiteks 19. 
detsembril 2019 algatati päästeseaduse ja relva
seaduse muutmise seaduse eelnõu, seletuskirja 
kohaselt antakse demineerijate kutseid omava
tele ametnikele õigus kanda ja kasutada tulirelva. 
Muudatus on seotud tulirelva kasutamise õigusega 
hädakaitses, mitte riikliku järelevalve meetmete 
jõustamiseks kasutatava vahetu sunni vahendi 

kasutamise õigusega. Kui demineerijal peaks näiteks 
lõhkematerjali ohu väljaselgitamisel tekkima vajadus 
viibimiskeelu kehtestamisel vahetu sunni kasutami
seks, siis lubatavaks vahendiks on tulevikus ainult 
füüsiline jõud. 

Korrakaitseseaduse alusel võib vahetut sundi 
kasutada politsei. Muu korrakaitseorgan võib seda 
kasutada ainult seaduses sätestatud juhtudel. 
Vahetut sundi kasutatakse enamasti kiiret sekku
mist vajavates olukordades, kus sunniraha ja asen
dustäitmine ei võimalda eesmärki saavutada. 
Vahetu sunni kasutamine on olemuselt haldustoi
ming, millele eelneb korraldus ohu tõrjumiseks 
või korrarikkumise kõrvaldamiseks ehk antakse 
haldusakt. Vahetu sunni kasutamise eest peab 
eelnevalt hoiatama. 

Hetkel veel kehtiva päästeseaduse (PäästeS) 
alusel võib vahetut sundi kasutada Päästeameti 
(PäA) päästeametnik, lubatavad vahendid on füüsi
line jõud, erivahendid ja teenistusrelvad. Pääste
ametniku erivahendid on eriotstarbeline lõhkamis
seadeldis, mida ei kasutata inimese vastu, ja teenis
tuskoer, keda võib kasutada demineerimistööl 
lõhkematerjali ja -aine tuvastamiseks ning pääste
tööl isiku otsimiseks ja ohu väljaselgitamiseks. PäA 
teenistusrelvad on tulirelvad. 

PäA võib PäästeS § 131 alusel kohaldada 
järgmisi erimeetmeid: küsitlemine ja dokumendi 
nõudmine (KorS § 30), isikusamasuse tuvastamine 
(§ 32), viibimiskeeld (§ 44), vallasasja läbivaatus 

PÕHJALIKUMAT 
TÄIENDAMIST

PÄÄSTESEADUS VAJAB 

PPK korrakaitse õppetooli lektor ÜLLE VANAISAK teeb ülevaate, kuivõrd vastab 
kehtiv päästeseadus ja selle kavandatavad muudatused seoses demineerija töödega 

õigusselguse põhimõttele. 
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(KorS § 49), valdusesse sisenemine ja valduse läbi
vaatus (§-d 50, 51). Päästeseaduse alusel võib 
päästeasutus valdaja nõusolekuta siseneda tema 
valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, 
ehitisse, eluruumi ja ruumi, sealhulgas avada uksi, 
väravaid ning kõrvaldada muid takistusi üksnes 
pääste või demineerimistööks (PäästeS § 131 lg 2). 
Pääste- ja demineerimistööks on õigus võtta vett, 

liiva, kruusa ja muid aineid, materjale, seadmeid 
ja abivahendeid sundkasutusse (PäästeS § 20 lg 
1). Valdaja nõusolekuta on õigus isiku kinnisasjal, 
ehitises või ruumis teha lammutustöid, kaevetöid, 
maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada 
kraave, ojasid või jõgesid ning teha muid samalaad
seid vajalikke tegevusi, kui see on vältimatult vajalik 
päästetööks või demineerimistööks (PäästeS § 21 

Tabel 1. Demineerija tööülesanded võrrelduna korrakaitseseaduse põhimõtete, päästeseaduse ja Päästeameti 
demineerimiskeskuse põhimääruses sätestatuga

Päästeseadus Päästeameti demineerimis
keskuse põhimäärus

Korrakaitseseadus

Vahetut sundi kasutab 
Päästeameti päästeametnik  
(§ 241)

Vahetut sundi võib kasutada 
korrakaitseorgan (§ 75 lg 1)

Päästeasutused on Päästeamet ja 
Häirekeskus (§ 4)

Pädev (eri)korrakaitseorgan  
(§ 6 lg 1).

Demineerimistöö (§ 3 lg 12) Demineerimistöö tegemine  
(p 2.1.4)

Korrakaitse ja riiklik järelevalve 
(§ 2 lg 1, 4).

Seaduses puudub vastav säte koostab käitumisjuhendeid 
plahvatusohu puhuks ja teeb 
ennetustööd (p 2.2.8)

Ohu ennetamine (§ 5 lg 7).

Seaduses puudub vastav säte reageerib pommiähvardustele ja 
leidudele, millest võib tuleneda 
plahvatusoht (p 2.2.3);
kasutab pommikoeri lõhkemater-
jali otsimisel (p 2.2.4);
teeb pommitehnilist kontrolli 
VIP-de kaitseks, politsei 
operatsioonidel ja peale 
plahvatust (p 2.2.5)

Ohukahtluse väljaselgitamine 
(§ 5 lg 6).

Seaduses puudub vastav säte identifitseerib ohuallika ning 
likvideerib lahingumoona ja 
lõhkematerjali (p 2.2.2);

tagab reageerimisvalmiduse CBRN 
ohule ja ründele (p 2.2.11)

Kõrgendatud ohu väljaselgitamine 
ja/või tõrjumine (§ 5 lg 4)

Päästeamet võib kasutada KorSs 
sätestatud riikliku järelevalve 
üld- ja erimeetmeid: KorS §-d 30, 
32, 44, 49, 50, 51 + demineerimis
tööks lubatava asja sundkasutusse 
võtmist, sõiduki ümberpaigu
tamist, raadioside piiramist jm 
vajalikke tegevusi (§-d 15; 131 lg 1; 
132 lg 2, 3; 16; 20, 21)

Üld- ja erimeetmete kataloog  
(§-d 24–53)

Päästeameti päästeametnikul on 
lubatud kasutada vahetu sunni 
vahendeid (§d 241–26)

Vahetu sunni vahendid  
(§-d 74, 781–81)
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lg 1). Liiklusseaduse § 190 lg 2 alusel on PäA-l õigus 
sõidukite ümberpaigutamiseks pääste- ja deminee
rimistööde piirkonnas. Plahvatusohu piirkonnas on 
õigus plahvatusohu tõkestamiseks piirata raadio
sidet (elektroonilise side seadus § 115).

Demineerija järelevalve ülesande sisu 
peab täpsustama

Päästeseadus on pääste valdkonna tüviseadus, 
millega reguleeritakse päästeasutuste ülesanded ja 
selgitatakse olulised mõisted, näiteks mis on pääs
tetöö või -sündmus. Detailsemalt reguleeritakse 
päästeametnike ülesanded tuleohutuse seaduses ja 
ehitusseadustikus. 

PäästS alusel on päästeametniku ülesanne 
ka demineerimistöö, mille tegemisel on lubatud 
kohaldada eelpool välja toodud riikliku järele
valve meetmeid ja kasutada vahetu sunni vahen
deid. Kõik demineerimiskeskuse ja pommigrup
pide töötajad on päästeametnikud, kellel on demi
neerija, pommitehniku või demineerimisinstruk
tori vastav kutse. Demineerimistöö on pommiohu, 
lahingumoona ohu ja plahvatusohu tõrjumisega 
seotud tegevus. Õigusnormi grammatilise tõlgen
duse kohaselt ja korrakaitseõiguslikult tähendab 
see kõrgendatud ohu tõrjumist. 

Kõrgendatud ohu olulisemad kriteeriumid on 
oht inimeste elule, suure väärtusega varalisele 
hüvele või suure keskkonnakahju tekkimise oht. 

Ehk selline oht (näiteks leitud on 100 kg lennuki
pomm, kurjategijal on ümber pommivöö) on reaal
selt olemas ja selle peab tõrjuma. 

Demineerijate töö sisu on aga oluliselt laiem 
ning kõik nende korrakaitselised ülesanded peaksid 
olema sätestatud päästeseaduses. Sisuliselt tege
levad demineerimiskeskuse päästeametnikud ka 
ohu ennetamise ja ohukahtluse väljaselgitami
sega (vt Tabel 1). Ohukahtluse väljaselgitamine on 
näiteks pommitehnilise kontrolli tegemine VIP-dele, 
pommikoerte kasutamine lõhkematerjali otsimisel 
jmt. 

Hetkel on demineerijate (riikliku järelevalve) 
ülesanded detailselt kirjas demineerimiskeskuse 
põhimääruses, osaliselt ja üldsõnaliselt ka PäA 
põhimääruses. Mida intensiivsemalt riivatakse 
isikute põhiseaduslikke õigusi, seda täpsemalt 
peavad olema seaduse tasandil reguleeritud sekku
mise sisu ja ulatus. Inimesel peab olema teadmine, 
et temaga tegeleb pädev korrakaitseametnik, 
ja ametnikul peab olema kindlus, et ta tegutseb 
seaduse alusel ja lubatud ulatuses.

Puudused seaduses tekitavad 
vastuolu reaalses töös

2019. a novembris osalesid demineerimistööde 
juhid Sisekaitseakadeemias kahepäevasel koolitusel, 
kus käsitleti korrakaitselise sekkumise teoreetilisi 

Joonis 1. Erimeetme kohaldamise olulisus demineerija töös (demineerimistööde juhtide küsitluse põhjal)
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aluseid ja praktilist rakendamist. Pärast koolitust 
küsitleti osalejaid LimeSurvey keskkonnas.

Küsitlus edastati 12 demineerimistöö juhile. 
Täielikult vastatud ankeete saadi tagasi üheksa. 
Küsitletavate tööstaaž demineerimstöödel on 9–27 
aastat, keskmine tööstaaž on 16,5 aastat, seega on 
vastajatel suur töökogemus ja nende vastustel on 
praktiline väärtus. Küsitluse tulemused näitasid, et 
lubatud riikliku järelevalve meetmed ei ole demi
neerija ülesannete täitmiseks piisavad. Samuti on 
vaja täiendada vahetu sunni vahendite loetelu.

Esmalt anti vastajatele loetelu korrakaitse
seaduses sätestatud erimeetmetest ning paluti 
hinnata nende kasutamise vajalikkust 5-pallisel 
skaalal, kus 5 on väga oluline ning 1 pole üldse 
oluline. Kõik vastajad märkisid kõige olulisemaks 
kohaldada valduse ja vallasasja läbivaatusi ning 
valdusesse sisenemist, peaaegu sama oluliseks 
peeti (8 vastajat 9-st) kohaldada vallasasja hoiule 
võtmist, turvakontrolli, isiku läbivaatust, viibi
miskeeldu ja isikusamasuse tuvastamist. Seitse 
vastajat üheksast pidas oluliseks sõiduki peata
mist, isiku küsitlemist ja dokumendi nõudmist ning 
isikusamasuse tuvastamist andmete saamisega 
sideettevõtjalt, üle poole vastajatest (5 vastajat 
9-st) pidas oluliseks ka isiku kinnipidamist. Isiku
samasuse tuvastamist jälgimisseadmestiku kasu
tamise ja erilise tuvastamismeetmega nii oluli
seks ei peetud. Praegu kehtiva päästeseaduse 
alusel on demineerijatel õigus küsitleda ja nõuda 
dokumente, tuvastada isikusamasus, kehtestada 

viibimiskeeld, siseneda valdusesse ja teha vallas
asja ja valduse läbivaatust. Demineerijale peaks 
laienema õigus teha ka turvakontrolli, isiku ja 
vallasasja läbivaatust, võtta vallasasi hoiule ja 
pidada isik kinni (vt Joonis 1).

Vastajatel paluti hinnata vahetu sunni vahen
dite kasutamise vajadust. Kõige olulisemaks 
peetakse gaasirelva kasutamise õigust (8 vastajat 
9-st), seejärel on olulised sidumisvahend, tehniline 
tõke, teenistusloom, tulirelv ja füüsiline jõud (6–7 
vastajat 9-st). Üle poolte vastajatest toob välja, et 
demineerijatel peaks olema ka sõiduki sundpea
tamise, käeraudade ja pneumorelva kasutamise 
õigus. Elektrišokirelva ja külmrelva kasutamise 
vajadust olulisena välja ei tooda (vastavalt 4 ja 2 
vastajat 9-st). Hetkel on demineerijatel korrakait
seseaduses sätestatud vahetu sunni vahenditest 
õigus kasutada füüsilist jõudu, teenistuslooma, 
tulirelva. Päästeseaduse alusel on õigus kasutada 
ka eriotstarbelist lõhkamisseadeldist, mida ei 
kasutata inimeste vastu (vt Joonis 2).

Tulirelva kasutamise õigus on poolik 
lahendus

2014. a tegi tollane õiguskantsler siseministrile 
ettepaneku legaliseerida politseiametniku häda
kaitse norm. Sama peaks laienema ka päästeamet
nikele, kelle elu ja tervis võivad tööülesannete täit
misega seonduvalt olla ohustatud. Kavandatavate 
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Joonis 2. Vahetu sunni vahendi olulisus demineerija töös (demineerimistööde juhtide küsitluse põhjal)
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täiendustega päästeseaduses ja relvaseaduses 
sellised muudatused ka sisse viiakse. Eelnõu sele
tuskirja kohaselt lubatakse tulirelva kanda teenis
tusülesande täitmise ajal (nt demineerimistöö 
tegemise ajal, reageerimisel CBRNE-ohule ja 
ründele, lõhkematerjali käitlemisel), ent selle kasu
tamine on lubatud üksnes hädakaitses. Tulirelva 

võib eelnõu kohaselt kanda ja kasutada üksnes 
demineerija kutset omav päästeametnik. 

Hädakaitse on eelkõige mõeldud isiku või teise 
isiku õigushüve kaitsmiseks õigusvastase ründe 
puhul. Kui demineerijal on avaliku korra kaitsmisel, 
meetme täitma sundimiseks vaja kasutada vahetut 
sundi, ei pruugi füüsiline jõud olla piisav, see võib 
pigem intensiivsemat rünnet esile kutsuda. Seega 
on oluline täiendada päästeseaduses demineerija
tele lubatud vahetu sunni vahendite loetelu järg
miselt (lisaks füüsilisele jõule õigus kasutada): 
käerauad, sidumisvahend, gaasirelv, pneumorelv ja 
sõiduki sundpeatamise vahend.

Lõpetuseks

Eelnev on kirjutatud põhimõttel, et Päästeamet on 
pädev korrakaitseorgan ja demineerijal on seaduslik 
alus sekkuda isikute põhiseaduslikesse õigustesse, 
näiteks peatada sõidukit, kehtestada viibimiskeeld, 
teha isiku ja vallasasja läbivaatust ning vajadusel 
kasutada sobivaid vahetu sunni vahendeid. 

Hetkel kehtiv seadus ja kavandatavad seadu
semuudatused ei anna seaduse tasandil ammen
davat loetelu, milliseid korrakaitselisi ülesandeid 
demineerija täidab. Kui seadusandjal ja huvirüh
madel puudub soov käsitleda demineerijat pädeva 
korrakaitseorgani korrakaitseametnikuna, siis pole 
alust anda neile seaduse tasandil meetmete kohal
damise ja vahetu sunni kasutamise õigust „korra
kaitseseaduses sätestatud alustel ja korras“. Sellisel 
juhul töötavad demineerijad tüüpilise haldusor
ganina, kellel on õigus anda haldusakte ja teha 
haldustoiminguid, näiteks on demineerimistöö 
tegemiseks õigus siseneda halduskohtu loata 
valdaja eluruumi või võtta demineerimistööks vaja
likke aineid, materjale ja seadmeid sundkasutusse. 
See pole aga mõistlik lahendus, eelkõige tulevikus 
tekkida võivates olukordades, kus politsei ei saa 
oma ülesannete tõttu demineerijate tööd toetada. 

Üks võimalik lahendus on, et demineerija saab 
politseilise väljaõppe, mis sisaldab demineerijast 
eksperdi ning politseiametniku teadmisi ja oskusi. 
Sellisel juhul on tagatud õigusselguse põhimõte, 
kus ametnike sekkumist reguleerivad selged sätted 
ja inimestel on kindlus, et nende õigusi riivavad 
pädevad ametnikud. 

Ukraina Lvivi ja Harkivi ülikoolide demineerijad 
Siseakaitseakadeemias 3.–5. juunil 2019
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O lin tavaline väikelinna laps. Kasvasin üles 
Kesk-Eestis – Liivimaa kuningriigi pealinnas 

Põltsamaal. Elasin linna servas, kus linn läks sujuvalt 
üle heinamaadeks ja viljapõldudeks ning suurteks 
mustsõstraistandusteks. Kiviga visata oli Kuninga
mägi, spordiväljakud ja Saksa surnuaed. Ja loomu
likult jõgi, mis ülalpool Paala silda on laisa vooluga 
ning Emajõe poole tormab kärestikuga, kuni jõuab 
kokku Pedja jõega.

Emapoolne suguvõsa on sealtkandist pärit, 
esimesed ülestähendused on kirikuraamatutest 
Põhjasõja-aegsed. Isapoolne sugu on pärit Peipsi 
idakaldalt eestlaste külast. 

Mu perekond tegeles aasta ringi loomapida
mise ja igasugu saaduste kasvatamisega. Mulle 

ja mu vennale oli see meelepärane põhjusel, et 
veetsime palju aega masinate ja tehnika ning 
pudulojuste seltsis. Täiskasvanutel oli selle kõrvalt 
igavene häda meid rohima, kastma, marju korjama 
ja muid töid tegema saada. Seda elu ma küll taga 
ei igatse, sest ega lehm pole mingi kass, mida 
vahepeal sõbrale hoida anda saab. 

Pärast keskkooli lõpetamist Põltsamaal siirdusin 
Tallinnasse. 1995. aastal tegin sisseastumiskatsed 
Sisekaitseakadeemiasse, Tehnikaülikooli ja Tartu 
Ülikooli. Valisin akadeemia ning päästeteenistuse 
eriala, mille läbimisel saadud oskused tundusid 
olevat vajalikud kriisides ellu jäämiseks – midagi 
sellist, millest on kasu tulekahju, loodusõnnetuse 
või muu häda korral. 

Eriolukorras sai Sisekaitseakadeemia hakkama – õppurite ja töötajate nakatu-
mist suudeti vältida. Kriisiaja tegevuste suunajaks akadeemias sattus kriisiregu-
leerimise ja tuleohutuse õppetooli juhataja-lektor Tarmo Terep. Kommunikat-
siooniosakonna spetsialist JOHANNA TAU palus tal rääkida, kuidas ta sellise ala 
peale sattus ja mida viimased kuud on kaasa toonud. Fotod: erakogu

TARMO TEREP –
KRIISIHUVILINE

Tarmo Terep eriolukorra ajal mais 2020  
Foto: Johanna Tau
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Palju ameteid

Akadeemia kõrvalt töötasin legendaarses Lilleküla 
päästekomandos ja vetelpäästjana Stroomi rannas. 
Mul on hea meel, et nüüd saab Lilleküla komando 
endale renoveeritud ja juurdeehitusega maja. Alati, 
kui kesklinna sõidan, heidan sinna pilgu peale.

Olen olnud ka päästemeeskonna vanem 
Maardus Muuga päästekomandos, kus õppisin ära 
lihtsa vene keele, sest paljud abivajajad rääkisid 
meiega nii. Proovisime olla alati sõbralikud ja 
abivalmis, meie tegevust märgati ning tunnustati. 
Oli meeletu aeg: kevadised „kulurallid“, kütuseli
miidid lõppesid otsa, suvilaid süüdati vahel seitsme 
kaupa, põlev traktor peatati politseiniku pumppüssi 
laskudega… Inimesed, kellega koos töötasin, elasid 
koos minuga mingit seletamatut unenäotaolist elu. 

Pärast Maardut läksin tööle Päästeameti 
peakontorisse Raua tänaval ning tegelesin välja
õppega, päästetehnika ja varustusega, õppustega, 
Eesti päästemeeskonna välismissioonide kodutoe
tusega. Operatiivteenistuse osakonnas töötades 
õnnestus osaleda paljude sündmuste, nagu metsa
tulekahjude, õlireostuste, pandeemiate, rongi ja 
lennuõnnetuste lahendamisel. 

Sisekaitseakadeemiaga olin seotud peami
selt täienduskoolituste planeerimise ja õppuste 
korraldamise kaudu. Mul on väga hea meel, et sain 
osaleda VäikeMaarja õppeväljaku arendustes suit
susukeldusmaja ja varingumajaga seotud koolitus
projektide ettevalmistamisel. 

Keerukamatest projektidest võiks nimetada 
operatiivteenistuste raadioside kasutusele võtmist 
ning EL-i struktuurivahenditest päästeautode ja 
tehnika ning hoonete ostmist. Ühel hetkel tabasin 
ennast kolmandat korda päästeautode hanget 
ette valmistamas ja mõtlesin, et ehk on aeg muuta 
suunda. Juhtus nii, et pakuti kriisireguleerimist. 
Päästetöö valdkonnas tegelesin väiksemate kriisi
dega, sealt edasi läks asi keerulisemaks. 

2014. aastal oli minu esimene aasta kriisire
guleerimises, mis algas Krimmi annekteerimise 
ja Venemaa-Ukraina sõjaga. Asi läks kohe väga 
karmiks. Me polnud kunagi enne päästes rääkinud 
uutest julgeolekuriskidest nii palju ja nii avalikult. 
Natuke ehk 2007. aasta aprillirahutuste ajal, aga 
siis möödaminnes. Nüüd olid asutuste toimepi
devus ja kriisideks valmisolek olulised märksõnad. 

Tarmo Eesti päästemeeskonna rahvusvahelise 
missioonivalmiduse õppusel 2001. aastal
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Mitte keegi ei olnud selleks valmis, ma ise ka mitte. 
Nägin vist kaks kuud järjest unes erinevaid lahin
guid ja sõda. Sama juhtus mul ka esmakordselt 
Lilleküla komandos päästjana alustades, siis olid 
unenäod tulekahjudest.

Teadsin oma varasemast kogemusest rahvus
vahelise eksperdina, et Euroopa on solidaarne 
ja abistab üksteist kriiside korral. Kriisiregu
leerimises on partnerite ja sõprade olemasolu 
teistes riikides tähtis. Ei pea kõike üksi tegema 
ja kõigeks ei saa kunagi valmis olla. 2017. aastal 
oli Eesti Euroopa Liidu eesistuja, mis võimaldas 
tegeleda laiemalt nii Euroopa elanike kaitsega 
kui ka ÜRO ja rahvusvahelise humanitaarabi ning 
-partnerlusega. 

Enne akadeemiat olin poolteist aastat pääste
ameti välissuhete nõunik. Selles ametis tekkis meil 
kolleegiga võimalus maailm omavahel ära jagada 
– mina sain Euroopa ja Ameerika, tema Aasia 
ning Aafrika. Õppisime tundma eri riikide elanik
konnakaitse süsteeme, võtmeisikuid, ühishuvi ja 
seisukohti. Ja siis ühel hetkel selgus, et olen kõige 
kauem peakontoris järjest töötanud teenistuja. 

Kokku üle 19 aasta erinevates rollides. Pidin midagi 
muutma.

Mulle meenus, et olin endale kunagi lubaduse 
andnud: kui saan 40, siis tulen võib-olla akadee
miasse. Kaaludes erinevaid võimalusi, mõtlesin 
enda jaoks asja selgeks ja tulingi.

Hetkel on meeletu elutempo ja tahtmist ning 
huvi teha. Teadsin, et õppetoolil ja kolledžil ei 
pruugi olla kõige lihtsamad ajad, ning algus ongi 
olnud rabe. Kui võrrelda meid purjelaeva mees
konnaga, siis õpime koos sõitma ja ka uut taristut 
kasutama. Marsruut on enam vähem teada ja sõit 
käib siksakki mööda ning teinekord ei ole me ka 
madalikule sõidust pääsenud. 

Kriisireguleerija põnev töö

Akadeemias alustasin tööd 2019. aasta mai alguses 
ja sellist tormi nagu see viirus, ei oleks osanud 
tööelu lainetel kuidagi ette näha. Aga ma valetaks, 
kui ütleks, et see olukord mulle ei meeldi. Lõpetada 
esimene tööaasta kriisiga – milline tore üllatus!

112 päev 11. veebruaril 2020 Sisekaitseakadeemias. Vasakul õppekorralduse spetsialist Paula Misjutina
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Mind üllatab, kuidas kogu Eesti, Euroopa ja 
kogu maailm jäi seisma. Ma päriselt ka ei uskunud, 
et saan seda kogeda. Me pole kunagi kriisiks 
valmis, see tabab meid ikka ootamatult. Küll on 
hea, et oleme saanud ja saame ka jätkuvalt prak
tikat, mõnel juhul ehk ainult mõni gramm – aga 
see on parem kui tonn teooriat. Minu mõte on, 
et kui õpime sellest natuke, on suur tõenäosus, et 
oleme tulevikus paremal positsioonil.

Tunnen, et minu tööpõld on akadeemias väga 
lai ning hea on olla õigel ajal õiges kohas. Võib-
olla paari aasta pärast polegi enam nii huvitav – 
2020 on siis juba kauge mälestus ja uut kriisi ei ole 
niipea tulemas. Vähemalt siin Eestis ja naabrite 
juures.

Enne eriolukorda suurendasin võtmeisi
kute olukorra teadlikkust. COVID-19 pandeemia 
mõju tuli panna konteksti ja küsida lihtsaid 
küsimusi õppetöö, personali, halduse, kommu
nikatsiooni ja juhtimise kohta ning mõelda koos, 
mis stsenaariumid võiksid meil akadeemias ette 
tulla. Inimesed said väga hästi aru, kuhu me 
teel olime ning kuhu peaksime välja jõudma. 
Kogusin rektoraadi liikmetelt kriisiaja infohal
duse õppetunde.

Olime infoallikas akadeemia laiale partne
rite võrgustikule, muutsime rektoraadi akadeemia 
üleseks kriisiaja koordinatsiooniplatvormiks, 
millele tekkis juurde kriisiaja toetusgrupp. Leiu
tasime ja katsetasime käigu pealt. Tunnustan 
akadeemia õppekorraldusega seotud töötajaid 
ja head kriisikommunikatsiooni – kõiki, kes tulid 
kohe kriisireguleerimisega kaasa, – see on super 
töö! Saada aru, et see ongi see töö ja seda peabki 
kriisi ajal tegema, sest muud ei jää üle – vot see 
on lahe! Mulle tundub, et inimestele peab lihtsalt 
ära seletama, et see ongi osa nende tööst ja ei pea 
kartma, kui tavarutiin enam ei tööta. Seda eduko
gemust on vaja, et mitte pettuda. Mulle tundub, 
et oleme akadeemias kriisiga hästi toime tulnud. 
Tarkust on nüüd küll kõvasti, aga eks see pärast 
suvepuhkust hakka ka ununema. 

Kriisist kriisini

Mõnikord tundub, et tean eksperdina kriisidest 
palju. Akadeemias õpin aga paremini selgitama ja 
oma mõtteid õpilasteni viima ehk ma näen, et minu 
teadmistest on ka tulevikus kasu. Minu eesmärk 

Maailma koristamine 2018. aastal. Kriisimeeskonna 
liige Terep jälgimas maailma ohupilti ja vahendamas 
turvalisuse infot

Itaalias õppusel 2019. aastal
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on teha nii, et 20 aasta pärast on siin rohkem 
neid, kellele kriisideks valmistumine huvi pakub 
ning kes soovivad sellel alal tegutseda. Praeguses 
kriisis tahaksin panna kasvama idee, et meil need 
inimesed tekiksid. Ei ole vahet, kas nad tulevad 
politsei ja piirivalve, pääste, justiitsi või maksunduse 
ja tolli suunalt. Näiteks kui tekib mingi jama, tuleb 
meeskond kokku ja sööb selle supi väikese lusikaga 
ära. Peaks tekkima selline universaalne mudel, et 
Eestis ongi hübriidkaitse.

Akadeemia roll saaks olla siin suurem. Näiteks 
üks mõte on luua akadeemia kriisilabor – koht, kus 
käivitatakse projekte akadeemia üleselt. Olen siin 
veel nii uus, et pean mõtlema, kuidas sellist asja 
käivitada. Äkki keegi aitab ja pakub mõtteid, kuidas 
ideed ja inimesed kokku saaksid? 

Oma aja väärtused

Mida aastaid edasi, seda rohkem on vaja end tööst 
välja lülitada. Ma üritan väga täpselt oma aega 
kontrollida. Tööaeg ja tööväline aeg – proovin neid 
kahte selgelt eristada, sest elu on õpetanud, et kui 
need segi on, ei lähe asjad paremaks, vaid pigem 

tekivad vead ja tõrked. Kui on kokku lepitud, et teed 
40 tundi nädalas tööd, siis pead igal juhul pürgima 
selle poole, et sa seda teed, ja ülejäänud aeg on 
sinu enda aeg. Tee sellega, mis sa tahad. Mina 
üritan vabal ajal tervisesporti teha, sõidan rattaga 
ja jooksen, suusatan. Poolmaratoni läbin kahe 
tunniga, aga vahel läheb ka kauem.

Tuleviku suhtes olen igatahes põnevil – vaatan, 
kuhu kriis meid viib. Proovin olla ikka rõõmsa
meelne ja mitte nina norgu lasta. Eriti kui olen 
kaelani sees. Ma sõltun kriisidest!  

Tervisesportlasena Tallinna maratonil 2018. aastal

TARMO TEREP

Sünniaeg: 22. märts 1977
Hariduskäik: Sisekaitseakadeemia 1995–1999 
(päästeteenistus), Sisekaitseakadeemia 2009–
2011 (magister)
Teenistuskäik: Tallinna Tuletõrje ja Pääste
amet, Harjumaa Päästeteenistus, Päästeamet, 
Sisekaitseakadeemia
Amet: Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise- 
ja tuleohutuse õppetooli juhatajalektor
Perekond: abielus, kaks last
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Justiitskolledži aktus
10. veebruaril anti lõputunnistus justiitskolledži 
kutseõppe 16 vanglaametnikule, kelle töö on hoida 
vanglates korda ja aidata kinnipeetavatel valmistuda 
uueks ning ausaks eluks.

Eesti ametlik poliitika on vähendada vangistust 
kandvate isikute arvu ja muuta sedakaudu vanglates 
tehtav taasühiskonnastamise töö tõhusamaks. Ka 

akadeemia õppetöös pannakse üha enam rõhku just 
sellele väljaõppe osale, milles õppurid omandavad 
oskuse toetada vanglateele sattunud inimeste õigete 
eluhoiakute väljaarendamist ja suunamist.

Lõpetajaid tervitasid rektor Marek Link, justiits
ministeeriumi vanglate osakonna karistuse täidevii
mise talituse juhataja Priit Post ja vanglateenistuse 
juhtivametnikud.

Intellektika mess
13. veebruaril toimus Tartus 
Intellektika haridus- ja karjää
rimess, kust võttis osa ka Sise
kaitseakadeemia esindus. 
Akadeemia messiboksi ümber oli 
sagimist terve päev, sest tutvuda 
oli paljuga. Ennast olid esitlemas 
kõik kolledžid. Aktiivsed kadetid 
selgitasid huvilistele nii õppimis- 
ja karjäärivõimalusi kui ka huvi
tavaid seiku oma õppetööst ja 
praktikast.
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Vabariigi aastapäeva rivistus 
21. veebruaril toimus Tallinna õppehoone lipuväl
jakul Eesti vabariigi 102. aastapäeva pidulik rivistus. 
Avakõnes sõnas rektor: „Eesti vabariigi sünd on 
sünnilugu ka kõikidele sisejulgeoleku ja turvali
suse teenistustele – seega on see ühine sünni
päev kõigi meie jaoks, kes me Eestimaad oma kodu
maaks peame. Minu generatsioonil on olnud õnne 
– ei ole pidanud ellu jääma võõral ja külmal maal, 
ei ole pidanud olema olukorras, kus vend tõstab 
venna vastu relva, ja pole pidanud teenima võõra 
võimu armees. Seda enam on minu ja järgnevate 

põlvkondade roll mõista vabaduse hinda ja väärtust 
ning anda oma panus igapäevaselt oma nõu ja jõuga, 
oma sõnade ja tegudega.“

Siseminister Mart Helme kuulutas välja iga-
aastase Kaarel Eenpalu nimelise eristipendiumi, 
mille sai justiitskolledži III kursuse tudeng Emma 
Kinnunen, ja andis üle tänukirjad akadeemia 
töötajatele. 

Tervituskõned pidasid ka teised jõustruktuu
ride esindajad. Rivistusel osales ligi 400 õppurit 
akadeemia kõikidest õppeüksustest koos kolledžite 
direktoritega ning politsei- ja piirivalveameti orkester.

Vabariigi aastapäeva paraad
24. veebruari varahommikul asuti Sisekaitseakadeemia 
Tallinna õppehoone eest üheskoos jalgsimatkale Toompeale, 
et viia sinna päikesetõusuks Sisekaitseakadeemia lipp. Edasi 
suunduti ühiselt kaitsejõudude paraadile. 

Akadeemia on paraadil järjepidevalt osalenud 2010. 
aastast. Kui alguses osalesime ühe rühma suuruse üksusena, 
siis sel korral olime paraadil üks suuremaid. Esindatud olid 
kõik kolledžid ja esimest korda ka meie enda teenistuskoerte 
koolituskeskus.
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Projekti taust

Projekt on otseselt seotud Maailma Terviseor
ganisatsiooni (WHO, World Health Organiza
tion) tubaka tarbimise leviku vähendamise raam
konventsiooniga (FCTC, Framework Convention 
on Tobacco Control, 2003), mille Riigikogu ratifit
seeris 2005. aastal. Konventsiooniga liitunud riigid 
tunnistavad tubaka tarbimise levikut ülemaailmse 
probleemina, millel on rasked tagajärjed inimeste 
tervisele, aga ka laiemalt ühiskonnale, keskkon
nale ja majandusele. Konventsioonis määratle
takse terve rida meetmeid, mida osalised peaksid 
tubaka tarbimise leviku vähendamiseks raken
dama. FCTC artiklis 15 on kokku lepitud ka ebasea
dusliku tubakaäri kõrvaldamise meetmete raken
damine, millele tuginedes arendati WHO eest
vedamisel 2012. aastaks välja tubakatoodetega 
ebaseadusliku kauplemise tõkestamise proto
koll. Selles lepiti kokku kolmes peamises kohus
tuses protokolliga liituvatele riikidele: rakendada 
meetmeid tubakaäri tarneahela kontrollimiseks, 
osaleda rahvusvahelises koostöös ja informatsioo
nivahetuses tubakaga seotud rikkumiste uurimisel 
ning kehtestada nendele rikkumistele piisavalt 
karmid karistused.

Protokoll jõustus 2018. aastal, kui sellega oli 
liitunud 40 riiki. Kuigi 2016. aastal ratifitseeris selle 
ka Euroopa Liit (EL), on praeguseks selle ratifit
seerinud umbes pooled ELi liikmesriigid, sh Läti ja 
Leedu, kuid mitte veel Eesti. Antud projekt kutsu
tigi ellu selle protokolli ratifitseerimise toetami
seks, et tõsta tubakatoodete salakaubandusealast 

Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli professor INDREK SAAR osales 
2018.–2019. a Euroopa Komisjoni rahastatud uurimisprojektis, mille fookuses oli 
tubakatoodete salakaubandus ja selle tõkestamine, ning jagab projektis õpitut ja 
kogetut.

TUBAKATOODETE 
SALAKAUBANDUSE 
UURIMISPROJEKTIS  

OSALEMISE KOGEMUSED, ÕPPETUNNID  
JA TULEMUSED

Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise 
tõkestamise protokolli publikatsioon, mis on 
kättesaadav inglise, prantsuse, hispaania, araabia ja 
hiina keeles
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teadlikkust EL-s. Projekti kaasati teadlasi EL-i 
idapoolsetest liikmesriikidest, et nad õpiksid 
paremini tundma tubakatoodete salakaubanduse 
tõkestamise peamisi probleemkohti ja panustaksid 
nende leevendamisse uute uuringutega. 

Tubakatoodetega seotud  
ühiskondlikud probleemid

Enne projekti tegevuste kirjeldamist on oluline 
mõista tubakavaldkonna probleemide ulatust. 
Tubakatooteid tarvitab maailmas regulaarselt 
15-aastaste ja vanemate hulgas ligikaudu iga neljas 
inimene (WHO, 2019). Eestis jääb igapäevasuitseta
jate osakaal alla 20%, aga arvestades juhusuitseta
jaid, ulatub see samuti 25% juurde (Tervise Arengu 
Instituut, 2019). Põhiprobleem on aga see, et 
maailmas sureb tubakatoodete tagajärjel hinnan
guliselt 8 miljonit inimest aastas (vt joonis 1). Kõiki
dest surmadest moodustab see ligikaudu 15%, 

seega saab tubaka kasutamist lugeda üheks olulise
maks enneaegse suremuse riskiteguriks (vt joonist 
1). On hinnatud, et ligikaudu pooled tubakatarvi
tajad surevad enneaegselt ja nende eluiga lüheneb 
keskmiselt 10 aasta võrra (Doll et al., 2004). Sarna
sele tulemusele on jõutud ka ühes Eesti uuringus: 
meeste eluiga lüheneb keskmiselt 11 aastat ja 
naistel 6 aastat (Kõks et al., 2018).

Positiivse aspektina saab esile tuua, et nii 
Eestis kui ka maailmas on viimase kahekümne 
aasta jooksul tubakatarvitajate osakaal rahvas
tikus languses. Näiteks kui 2000. aastal oli tarbi
jate osakaal maailma rahvastikus 33%, siis 2020. 
aastaks on projekteeritud see 23%-le (WHO, 2019). 
Eestis on suurem langus toimunud viimase kümne 
aasta jooksul, mil igapäevasuitsetajate osakaal 
16–64-aastaste vanuserühmas kahanes 26%-lt 
17%-le (Tervise Arengu Instituut, 2019). Ka tarbi
jate koguarv maailmas on langenud viimase 20 
aastaga 1,3 miljardilt 1,2 miljardile, kuigi meessoost 
tarvitajate arv suurenes samal perioodil 40 miljoni 

Joonis 1. Surmade arv maailmas 2017. aastal riskitegurite lõikes (GDB 2017 Risk Factor Collaborators)
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võrra. Langustrendi põhjuseid on mitu. Ilmselt 
on tõusnud inimeste teadlikkus ning muutunud 
on tarbimisharjumused. Samas ei saa alahinnata 
tubakapoliitika meetmete mõju. 

Kuid kahtlemata on endiselt tegemist 
globaalse sotsiaalse probleemiga, mille taga
järjel sureb liiga palju inimesi. Kuna tubakaga 
seotud surmasid loetakse ärahoitavateks surma
deks – need on võimalik tulemusliku poliitikaga ära 
hoida –, siis rakendatakse paljudes riikides suhte
liselt rangeid poliitikameetmeid. Lisaks on WHO 
salakaubanduse projekti vaates oluline, et suhte
liselt range tubakapoliitika on suurendanud ille
gaalse kaubanduse probleemi. Näiteks hindas Eesti 
Konjunktuuriinstituut 2017. aastal Eestis salasiga
rettide osakaalu turu kogumahust 30% lähedale, 
mistõttu riigieelarvesse jäi laekumata ligikaudu 80 
miljonit eurot (Eesti Konjunktuuriinstituut, 2018). 
Maailmas tervikuna hinnatakse salaturu mahuks 
10% ning sellega seotud maksutulude kaotuseks 
30–40 miljardit USA dollarit (Petit & Nagy, 2016).

Majandusteaduslik vaatenurk

Majandusteoreetilisest perspektiivist on tubaka
turul toimuv intrigeeriv vähemalt kolmel põhjusel. 
Esiteks on palju uuringuid, mis tõendavad tuba
katoodete tarvitamisega kaasnevat suurt majan
duslikku koormust, mis on võrreldav ligikaudu 
0,5–1%-ga SKPst (Barrio et al., 2017). See hõlmab 
produktiivsuskadu haiguspäevade ja elamata 
jäänud aastatena, kuid ka otsest kulu tervishoiu
süsteemile. Samas intrigeerivaks muudab selle 
probleemi see, et laiemalt vaadates tubaka kasu
tajad ka säästavad ühiskonna ressursse. Näiteks 
kui 55-aastane mees sureb suitsetamise põhjus
tatud kopsuvähi tagajärjel, siis just oma järgnevatel 
eluaastatel oleks ta ilmselt kasutanud keskmisest 
enam tervishoiuressursse ja saanud riigikassast 
pensionimakseid. Seega vajab see teema kvanti
tatiivset empiirilist uurimist, et erinevaid tubaka 
mõjusid täpsemalt võrrelda.

Sageli tõuseb siin küsimus, et kas selline inim
elude võrdlemine fiskaalsete tulude või kuludega 
on eetiline. Majanduslikus vaates üldjuhul on. 
Teevad ju selliseid valikuid inimesed oma isiklikus 
elus pidevalt. Näiteks valides muidu kahe identse 

sõiduki vahel, kus üks on parema turvavarustuse 
tõttu 5000 eurot kallim, siis tegelikult otsustatakse, 
kas ollakse nõus maksma 5000 eurot selleks, et 
enneaegse hukkumise risk võimaliku liiklusõnne
tuse korral langeks. Ka ökonoomilistes analüüsides 
on vaja selliseid võrdlusi teha üksnes erinevate 
valikute analüüsimiseks. Muus kontekstis ilmselt 
enamik ökonomiste nõustub, et iga inimelu on 
hindamatu väärtusega.

Teine majandusteoreetiline intriig puudutab 
inimeste valikuid tubakaturul. Majandustead
lased eeldavad sageli, et inimesed teevad enda 
jaoks parimaid valikuid ehk käituvad ratsionaalselt. 
Seega me ei peaks muretsema tubaka tarvitajate 
tervise pärast. Kui isik on ratsionaalne, siis on ta 
erinevad riskid läbi kaalunud ning jõudnud parima 
otsuseni. 

Samas on ka majandusteaduses üha enam 
teadvustatud, et inimesed teevad sageli vigu. See 
õigustab ka nende vigade korrigeerimist erine
vate sekkumistega, kui selle tulemusel suude
takse inimeste heaolu suurendada. See muudab 
tubakapoliitika analüüsimise keerukamaks, sest 
enam ei saa lähtuda ratsionaalsuse eeldusel põhi
nevast tavapärasest loogikast, kus põhiproblee
miks olid teistele isikutele tekitatud kahjud. Nüüd 
tuleb lisaks teistele tekitatud kahjudele arvestada 
ka seda, mil määral tubaka kasutajad arvestasid 
negatiivsete mõjudega nende enda tervisele. 

Kolmas intrigeeriv küsimus puudutab tubaka 
illegaalset kaubandust. Üldiselt tuuakse selle 
negatiivse majandusliku mõjuna esile kaotatud 
maksutulusid, mis ühiskondliku probleemina on 
kõigile lihtsasti mõistetav. Kuid ühiskondlikus 
vaates selle maksutulu kättesaamine väga suurt 
majanduslikku heaolu tingimata juurde ei too. 
Selle tulemusel küll riigieelarve seis paraneks, 
kuid seda just nende isikute heaolu arvelt, kes 
nüüd salatubaka asemel aktsiisiga maksustatud ja 
kallimaid sigarette peavad ostma või üldse sellest 
loobuvad. Kuigi riigi tulu suureneb, siis tubaka 
tarvitajate heaolu võib sama palju kahaneda. 
Loomulikult on illegaalse kaubanduse vähene
misel ja riigieelarve tulude kasvul eraldi väärtus, 
kuid sellest saadava kasu võrdsustamisel kogutud 
maksutuluga puudub ühemõtteliselt selge majan
duslik loogika. Seega on siin väljakutseks majan
dusteoreetiliselt sobiliku lähenemise leidmine 
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illegaalse kaubanduse ühiskondlike mõjude 
hindamiseks.

Projekti tegevused ja esile tõusnud 
teemad

Projekti praktilised tegevused võib jagada mõtte
liselt järgmisteks etappideks: 1) tolliametite külas
tused ning töötuba WHO peakorteris Genfis, 2) 
uurimistööde kirjutamine, 3) valitsusametnike 
osavõtuga töötuba Riias. Järgnevalt esitan mõned 
esile tõusnud teemad ja tähelepanekud kogetust. 

Tolliametite külastuste tulemusi saab lugeda 
WHO (2020) koostatud raportist. Minu kohtu
mistest Eesti ja Soome tolliametnikega toon esile 
kaks tähelepanekut. Esiteks, kui Eestis on põhi
probleem üle idapiiri tulevad salasigaretid, valda
valt odavad valged – nii kutsutakse sigarette, mis 
on legaalselt toodetud, kuid eesmärgiga ekspor
tida ja müüa illegaalselt –, siis Soomes on peamine 

probleem mokatubaka levik. See on tingitud sellest, 
et kui Soome naaberriigis Rootsis on seda lubatud 
nii müüa kui ka tarbida, siis Soomes üksnes tarbida, 
mis loob ideaalse olukorra salaturu tekkimiseks. 

Teiseks ilmnes, et Soomes ei olnud vähemalt 
külastuse hetkel võimekust mõõta salaturu suurust. 
Sama probleem ilmnes projektis osalenud uurijate 
teiste riikide tolliametite külastustest (WHO, 2020). 
Selle poolest on Eesti tolliametnikud paremas 
seisus: Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) tubaka
turu uuringutel põhinevad hinnangud annavad 
hea ülevaate illegaalse turu suurusest. Kuid ka siin 
esineb vastuolusid, sest kuigi Maksu- ja Tolliamet 
(MTA) hindab salaturu mahtu EKI uuringute baasil, 
hindavad EKI ja MTA salaturu suurust erinevaks. EKI 
(2018) hinnangul ulatus see 2017. aastal 30%-ni 
koguturu mahust, MTA hindab salaturu osakaalu 
ligikaudu kaks korda väiksemaks.

Tolliametite külastuste järel kogunesid kõik 
uurijad koos WHO ja Euroopa Komisjoni esindaja
tega Genfis WHO peakorteris arutama kahepäevase 

Riias toimunud töötoas oma uurimistöö tulemusi tutvustanud uurijad
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töötoa vormis külastuste tulemusi ning uuri
misvajadusi. Kõik uurijad tegid oma ettepane
kuid uurimisteemade kohta ja said kohe ka taga
sisidet. Töötoas tutvustasid oma vaatenurki tuba
katoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkesta
mise protokolli suhtes ka WHO ja Euroopa Komis
joni esindajad. Projekt lõppes ametlikult uurin
gute käsikirjade esitamisega konventsiooni sekre
tariaadile suve lõpuks. Sellele järgnes 2019. aasta 
sügisel töötuba Riias, kuhu kogunesid lisaks uurija
tele ning WHO ja Euroopa Komisjoni esindajatele 
ka 11 riigi valitsusasutuste esindajad. Eesti valit
susasutusi esindanud Siim Rudissaar MTAst esines 
ettekandega salakaubanduse tõkestamise välja
kutsetest Eestis. Selles töötoas osales neli uurijat, 
kes kõik esitlesid projekti raames tehtud uuringute 
tulemusi.

Enamik aega Riia töötoast pühendati ette
kannetele ja aruteludele salakaubanduse tõkes
tamise protokolli sisu ja sellega liitumise prot
sessi üle. Kuid eraldi teemana tõsteti üles 
tubakatööstuse roll tubakapoliitika mõjuta
misel. Näiteks üheks tüüpiliseks tubakatöös
tuse strateegiaks on koostada erinevaid vastas
tikuse koostöö memorandumeid tubakapoliiti
kaga otseselt ja kaudselt seotud organisatsioo
nidega. Lisaks rahastatakse uuringuid ja toeta
takse muul moel võitlust salakaubanduse vastu. 

Globaalsel tubakaturul domineerivate ettevõtete 
müügitulud ulatuvad miljarditesse dollaritesse, 
mis teeb nad ühiskonnas väga mõjukaks majan
duslikuks jõuks ja lobigrupiks. Kuid seni ei ole 
tõendeid, et tubakatööstuse tegevus oleks oluli
selt salakaubandust vähendanud. Tubakatööstuse 
mainet kahjustasid kõvasti 1990. aastatel kohtu
kaasuste kaudu avalikuks tulnud mitme tubakae
ttevõtte miljonid sisedokumendid, mis kinnitasid 
näiteks, et tubakaettevõtted turundasid teadli
kult oma tooteid ka noortele ja lastele. Hiljutised 
analüüsid on näidanud sedagi, et tubakatöös
tuse rahastatud uuringutega on püütud näidata 
salaturu ulatust tegelikust suuremana (Gallagher 
et al., 2018; Stoklosa, 2016). Sellisel tegevusel on 
loogiline põhjendus: see võimaldab teha mõju
samat lobitööd poliitikute hulgas leebemate tuba
kapoliitikate rakendamiseks. Lisaks sellele, et 
leebem tubakapoliitika vähendab salaturu mahtu, 
suurendab see legaalsete sigarettide müüki ja 
tubakatööstuse kasumeid.

Tubakatööstuse lobitöö mõju piiramiseks 
sisaldab WHO raamkonventsioon artiklit 5.3, mille 
kohaselt tuleb rahvatervise poliitika kujunda
misel ja rakendamisel kaitsta poliitikat tubakatöös
tuse ärihuvide eest. Selle punkti tõlgendamiseks 
on välja antud eraldi juhend (WHO, 2013), kuna 
selle rakendamisega on olnud praktikas probleeme 

Joonis 2. Suuremate tubakaturul tegutsevate ettevõtete müügitulud tubakatoodete müügist ületavad Eesti 
riigieelarve tulusid mitu korda (Statista, 2020)
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(Joossens et al., 2016; Crosbie et al., 2019). Artikli 
5.3 järgi tuleks vältida igasuguseid partnerlusle
pinguid tubakatööstusega poliitika kujundamisel, 
see puudutab ka uurimistoetuste vastuvõtmist, 
kuna see soodustab huvide konflikti tekkimist. 
Sellele vaatamata oli näiteks Euroopa Komisjonil 
perioodil 2004–2016 koostööleping ühe maailma 
suurima tubakatoodete tootja Philip Morrisega. 
Lepingut 2016. aastal siiski ei pikendatud, mis 
kinnitab teatud suunamuutust Euroopa Komisjoni 
strateegias. 

Kuigi artikkel 5.3 puudutab eelkõige tubaka
poliitika kujundamisega vahetult seotud riigiamet
nikke, siis seda konteksti ei saa eirata ka akadeemi
lises maailmas tegutsevad teadlased ja õppejõud. 
Näiteks sai rahvusvaheliselt suhteliselt negatiivse 
vastukaja Utrechti Ülikooli koostöö Philip Morri
sega illegaalse tubakakaubanduse uurimisel. Kokku
võttes Utrechti Ülikool katkestaski sidemed tuba
kaettevõttega ja otsustas rahastusest loobuda 
(University World News, 2018). Seega tuleb oma 
partnerite valikul olla tähelepanelik ja heas mõttes 
valiv ning teha otsused, mis on ühiskonna huvidega 
parimas kooskõlas.

Tulemused

Projekt andis ja annab koostatud uuringute kaudu 
tulevikuski sisendit globaalsel tasandil tubakapo
liitika rakendamisse. Seega projekti tulemuslikkus 
WHO ja Euroopa Komisjoni vaatenurgast vaada
tuna selgub pikema aja jooksul. Kuna tegemist 
oli uurimisprojektiga, loen isiklikust vaatenurgast 
projekti peamiseks tulemuseks kahte enda koos
tatud uuringut. 

Esimese fookuses oli tubakatoodetega seotud 
sotsiaalsete kulude hindamine Eestis, kus koos 
kolleeg Helle Koitlaga analüüsisime eraldi ka ille
gaalsest tubakakaubandusest tekkivat majandus
likku koormust. Kui varem on sellealastes uurin
gutes olnud peatähelepanu tubakatoodete tervi
semõjudest tekkival majanduslikul koormusel, siis 
uuringust selgus, et võitlus illegaalse tubakakau
bandusega nõuab ühiskondlikke ressursse sarnases 
suurusjärgus, nagu tubakaga seotud haiguste 
otsesed ravikulud. Näiteks ligikaudu kolmandik 
MTA  menetletavatest väärtegudest ja üle 5% 

kuritegudest on seotud tubakatoodetega. Arves
tades, et MTA kasutab oma funktsioonide täitmi
seks aastas umbes 50 miljonit eurot, on ilmne, et 
tubakaga seotud korrakaitsekulud ulatuvad miljo
nitesse eurodesse. Täpsemalt saab selle analüüsi 
tulemusi lugeda teadusajakirjast Tobacco Control 
(Saar & Koitla, 2020).

Teises uuringus võrdlesime projektis osalenud 
tšehhi ökonomisti Petr Janskyga tubakatoodete 
salaturu mõõtmiseks laialdaselt kasutatavaid küsit
lusuuringutel ja kaubandusstatistikal põhine
vaid metoodikaid. Esimese lähenemise peamiseks 
piiranguks on tubakatarbijatelt usaldusväärse info 
saamine, kuna isikud kipuvad erinevatel põhjustel 
oma tarbimisnäitajaid valesti hindama. Kaubandus
statistika põhises metoodikas tuletatakse illegaalne 
tarbimise maht tubakatoodete impordi ja ekspordi 
näitajate võrdlemise teel. Näiteks kui statistika 
näitab, et Venemaa ekspordib Eestisse 100 kg 
tubakatooteid, kuid Eesti impordib Venemaalt 80 
kg samu tooteid, siis nende erinevust saab käsit
leda salakaubanduse mahuna, sest 20 kg ilmselt 
liikus salaturule. Samas esineb ka teisi põhjuseid, 
miks selline statistiline erinevus võib tekkida ning 
lisaks ei võeta selle metoodikaga arvesse riigi sees 
toimuvat illegaalsete tubakatoodete tootmist ega 
illegaalselt üle piiri tulevaid kaupu. 

Kokkuvõttes hindasime tarbijapõhiseid lähene
misi asjakohasemaks valikuks kui kaubandusstatis
tikal tuginevaid hinnanguid, kui soovitakse saada 
usaldusväärseid ja teiste riikidega võrreldavaid 
tulemusi. Selle analüüsi publitseerimisprotsess on 
algusjärgus ja avaldamiskoht veel selgumisel. 

Lõpetuseks

Olen väga rahul, et avanes võimalus sellises 
projektis osaleda. Sain lähedalt näha ja tunda 
globaalsel tasandil poliitika kujundamist ja raken
damist ning ka ise selles kaudselt osaleda. Lisaks 
võimaldas see enda uurimistegevusi paremini 
fokusseerida vastavalt sihtgrupi vajadustele, mis 
annab teadustööle täiendava kaalu ja väärtuse. 
Kindlasti on võimalik projektis õpitut ja kogetut 
rakendada ka õppetöös. Näiteks salakauban
duse ulatuse hindamise tehnikate teema plaanin 
põimida ka enda läbiviidavasse õppetöösse.
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U ue õppeaasta ajaarvamist alustame tava
päraselt vastuvõtust, mis 2019. aasta 

suvel toimus veidi teisiti. Kuna kandidaatidele 
pakuti vastuvõtuprotsessis paindlikumaid võima
lusi ja dokumentide vastuvõtt algas juba veeb
ruaris, sealhulgas said kandideerida ka gümnaa
siumi lõpuklassides õppijad, siis oli juuni keskpai
gaks ehk vastuvõtu II etapi alguseks meil juba 365 
avaldust laekunud. Paindlikkust lisasime kandidaa
tide jaoks ka vastuvõtukatse korraldamisel – need 
toimusid huvilistele juba veebruari ja aprillikuus 
nii Tallinnas kui ka Jõhvis. Samuti võtsime kasu
tusse uue lisapunktide süsteemi, mille alusel oli 
võimalik saada kuni 5 punkti erakordsete õppetöö 
tulemuste, tippsportlike saavutuste ja sisekaitse
õppes osalemise eest. 

Kandideerida sai kaheksale õppekavale ja 
kokku oli avalikul konkursil täidetavaid õppekohti 
250, ametkondlikuks suunamiseks 269. Võrreldes 
eelmise aastaga oli avaldusi avalikul konkursil 

rohkem: esitati 84 avaldust (9,63%) rohkem kui 
2018. aastal, kuigi potentsiaalsete sisseastujate 
vanusegruppi kuulujate arv Eestis on langustrendis.

Suurim konkurss oli tolli ja maksunduse erialale 
– 7,37 avaldust õppekohale, samuti politseiteenis
tuse erialale – 3,52 avaldust õppekohale. Kutse
õppes oli suurim konkurss politseiametniku erialal 
– 3,98 avaldust õppekohale. 

2019. aastal oli meie avalikul konkursil kandi
deerija keskmiselt 22,9 aastat vana. Kandideerija
test 41% olid mehed ja 59% naised. Enim kandi
daate oli pärit Harjumaalt (40%), järgnesid Ida-
Virumaa (16%) ja Tartumaa (13%). 

Õppeaasta algus

Esmakursuslastena alustas 201 kõrgharidusõppe 
ja 291 kutseõppe õppurit. Seoses kõrgharidussea
duse jõustumisega antakse alates 2019. aastast õpet 

Esimene täisaasta uues õppehoones, uus õppeinfosüsteem ja eriolukord – kokkuvõte 
2019/20. aasta õppetööst teeb õppeosakonna juhataja TIINA KARU.

ERAKORDNE 
ÕPPEAASTA

Esmakursuslaste tutvumispäevad, 26. august 2019
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alustavatele üliõpilastele pärast rakenduskõrghari
duse õppekava täies mahus täitmist bakalaureuse 
kraad.

Traditsioonilised esmakursuslaste tutvu
mispäevad toimusid esimest korda uues õppe
hoones. Uus õppehoone ja selle võimalused aval
dasid õppuritele ja ka kaasa tulnud uudistava
tele vanematele sügavat muljet, eelkõige muidugi 
sportimisvõimalused.

Esmakursuslaste sujuva õppetöösse sisseela
mise huvides loodi ka uus e-kursus, mille eesmärk 
oli anda ülevaade akadeemiast ning haldusalast 
tervikuna, õppekorraldusest ja vaba aja veetmise 
võimalustest. 

Tavapäraselt teeme iga õppeaasta alguseks ka 
väiksemaid või suuremaid muudatusi õppekorral
duslikesse regulatsioonidesse. Seekordsed muuda
tused olid eelkõige ajendatud kõrgharidussea
duse, kõrgharidusstandardi ning kutseharidusstan
dardi muudatustest, aga ka igapäevase töö käigus 
ilmnenud vajadusest. Näiteks täpsustati vahehin
damise ja koondhindamise erisusi ja nõudeid, loodi 
õppuritele paindlik võimalus võtta akadeemilist 
puhkust erandkorras õppekorralduslikel põhjustel, 
uuendati eksterni õppelepingu vormi ning selle 
menetlemise protsessi, loodi paindlikumad võima
lused VÕTA taotlemisel. 

Alates 2019. aasta sügissemestrist rakendame 
uut ainetele/moodulitele antavat tagasisideküsi
mustikku. Uus loodud küsimustik koosneb kolmest 

osast: õppija enesehinnang ja panus õppeprot
sessi, koosõppimise protsessi hindamine ja üldine 
hinnang ainele/moodulile tervikuna. Tagasisidet 
saab anda jätkuvalt õppeinfosüsteemis. 

Praktikatega seotud osapoolte toetamiseks viidi 
läbi mitu seminari ja koolitust, valmis praktika hea 
tava. Õppurite toetamiseks loodi valikainena tuuto
rite arenguprogramm, mis aitab õppijatel õppi
misega toime tulla, iseend tundma õppida, teisi 
märgata ja toetada. Samuti oli õppuritel endiselt 
võimalus kasutada tasuta psühholoogi abi ning isik
suseküsimustiku abil end tundma õppida. 

Õppurite ja õppegruppide arv on alates 
2015/16. õppeaastast iga aasta tõusnud. 10. 
novembri seisuga ehk kuupäevaga, mille järgi peab 
arvestust haridus- ja teadusministeerium, oli meil 
45 õppegruppi ning 962 õppurit. Olgu võrdlu
seks, et viis aastat tagasi toimus õppetöö 30 õppe
grupi ja 881 õppuriga. Õppeaasta lõikes õppegrup
pide ja õppurite arv muutub, kuna meil on ka amet
kondlikult suunatud õppurid, kes alustavad õppe
aasta sees. Õppurite üldarv on kasvanud kutse
õppe osakaalu suurenemise tõttu, olles 2019/2020. 
õppeaastal 40% õppurite koguarvust. 

Kuigi olime õppetööga uues õppehoones juba 
alates veebruarist 2019 harjunud, siis kevadega 
võrreldes tõid sügissemestril uued õppegrupid, 
suurenenud tasemeõppe ja täiendusõppe õppurite 
arv kaasa ruumipuuduse ja topelt broneerimisi. 
Seetõttu võtsime kasutusele mõned uued, selleks 

Õppekohtade ja avalduste arv 2019/20 vastuvõtul
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eraldi kohandatud klassiruumid. Õppetöö mahtu 
aitas vähendada vooruloengute mahu kasv. 

Uus õppeinfosüsteem

Õppekorralduslikult oli kõige suurem muudatus ja 
ka väljakutse üleminek uuele õppeinfosüsteemile 
Tahvel alates 27. jaanuarist. Tahvel on kutse- ja kõrg
koolidele mõeldud õppeinfosüsteem, kuhu läksid 
üle kõik rakenduskõrg- ja kutsekoolid hiljemalt 
käesoleva aasta juuniks 2020. Hariduse Infotehno
loogia Sihtasutuse (HITSA) ja Fujitsu Estonia AS-iga 
koostöös loodud õppeinfosüsteemi kasutuselevõt
mise ajendas eelmise õppeinfosüsteemi tehniline 
aegumine ja arendusvõimaluste puudumine. Uus 
süsteem aitab õppetööd efektiivsemalt administ
reerida ning toetab osapoolte suhtlust operatiivse
malt ja innovaatilisemalt. 

Kahtlemata on uue süsteemi tundmaõppi
mine ja kasutusele võtmine keerukas, eriti kui see 
toimub õppeaasta sees. Samas tuleb väga kiita 
kõiki õppureid, õppejõude ja õppekorraldusega 
seotud töötajaid, kes on tublisti muudatustega 
kaasa tulnud. Toimus mitmeid koolitusi, indivi
duaalseid nõustamisi, loodud on juhendmaterjalid. 

Loodame, et uus õppeaasta uues süsteemis 
läheb juba sujuvamalt, kuna planeerimine hakkab 
toimuma ühes süsteemis, mistõttu topelt tööd 
jääb vähemaks. Tuleb aga ära märkida, et Tahvel 
on uus ning pidevalt arenev ning kõik funktsioonid 
ei ole veel nii ideaalsed, kui vaja oleks. 

Eriolukord

Uue õppeinfosüsteemiga harjumine ei olnud aga 
2019/20. õppeaasta kõige suurem katsumus. 
Selleks sai hoopis Eestis alates 13. märtsist kehtes
tatud eriolukord, mistõttu suleti õppehooned 
ja ühiselamud ning kontaktõppelt mindi üle 
distantsõppele.

Kolledžid olid paindlikud ja operatiivsed nii 
distantsõppel erinevaid eõppe lahendusi kasu
tades kui ka õppe sisulisel ümberkorraldamisel. 
Õpetati vajadusel ja võimalusel juba ka järgmise 
õppeaasta teoreetilisi aineid, muudeti prakti
kate ja muu õppetöö perioode. Mitmel politsei ja 

piirivalvekolledži õppegrupil peatati aga õppetöö 
sootuks, kuna PPA vajas neid tööle. Praktilised 
tunnid, grupitööd või erivahendeid nõudvad 
teemad tuli muidugi eriolukorda arvestades edasi 
lükata. 

Kuna eriolukorrale iseloomulikult selgeid 
teetähiseid, tähtaegu ja vastuseid ei olnud, eriti 
küsimusele, millal saame taas tavapärase õppega 
alustada, siis lõime erinevaid stsenaariume, kuidas 
õppetööga edasi minna.

Lõpetamine

Artikli ilmumise ajaks on meil enamik õppegruppe 
eriolukorrale vaatamata edukalt oma õpingud lõpe
tanud või väljateenitud suvevaheajale läinud. See 
on nõudnud väga suurt pingutust ning paindlik
kust nii õppuritelt, õppejõududelt kui ka õppekor
ralduse poolelt. Nii olidki koolinädalad pärast eriolu
korra lõppu väga pingelised ning tähendasid mõnele 
õppegrupile töötamist ka nädalavahetuseti. Õppe
korralduslikult oli väga palju tarvis planeerida ja jälle 
ümber planeerida, kuna riigis kehtivad piirangud ja 
nende järkjärguline leevendamine muutis olukorda 
kiiresti. Kõik kesksed ja ühised teemad olid sel aastal 
pigem hajutatud ning iga õppegrupi, sh õppuri jaoks 
tegime n-ö rätsepatööd. Nii oli lubatud näiteks 
lõputööd kaitsta ka siis, kui veel mõni aine või 
praktika oli sooritamata, õppejõud olid iseseisvate 
tööde tähtaegade osas mõnevõrra paindlikumad, 
lõpuaktused toimusid hajutatult ning paari-kolme 
õpperühma kaupa jne. 

Väga paindlikult ja hajutatult korraldasime ka 
vastuvõtu esimese etapi, kui maikuus oli võimalik 
teha eesti keele testi Moodle’i ja Zoomi keskkon
dades ning kehalised katsed toimusid seitsmes 
Eesti paigas koostöös meie partnerametitega.  

Lõplikke kokkuvõtteid veel kogu õppeaasta 
ja ka eriolukorra kohta teha ei saa, sest õppetöö 
osaliselt veel käib, viimased kõrghariduse õppe
rühmad lõpetavad alles septembris ning kutse
õppes lükkub õppetöö teatud rühmadel veel ka 
järgmisesse õppeaastasse. Küll aga saab tunnus
tada kõiki õppureid, õppejõude ja töötajaid suure
pärase töö ja mõistva suhtumise eest nii eriolu
korra ajal, selle järel kui ka kogu õppeaasta jooksul 
tervikuna.

Aitäh ja kosutavat suvepuhkust!  
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2020. aasta tõi akadeemia arendusosakonnale palju 
uut: vahetusid arendusprorektor ja juhataja, lisandus 
uusi inimesi. Osakonnal on tegemisi seinast seina: 
korraldame üritusi ja koostame strateegiaid, võõrus
tame väliskülalisi ja juhime droone, teame palju 
IT-lahendustest ning aitame õpetajatel tunde e-õppe 
abil atraktiivsemaks muuta. 

Ambitsioonikad lapsepõlveunistused

Arendusprorektor Triinu Kaldoja, kes on alati valmis 
arutlema ja kaasa mõtlema kõikidel teemadel, mis 
puudutavad akadeemia paremaks muutmist, aren
damist ja kasvu, ütleb, et tema mõtteviis – muuta 
midagi paremaks ja soov aidata – on temas juba 
lapsepõlvest saadik. Veel lasteaialapsena elas Triinu 
kindlas teadmises, et temast saab politseinik. See 
unistus haihtus lasteaia lõppedes. Sealt edasi kuni 
gümnaasiumi lõpuni oli ta kindel, et temast saab 

arst. Nüüd on Triinu Sisekaitseakadeemia arendus
prorektor, kelle hea tuju valemiks on hoolivad, posi
tiivsed, inspireerivad inimesed, kellega koos olemine 
muudab hetked eriliseks. 

Politseinikuamet meelitas ka arendusprojektide 
arendusjuhti Kaisa Kägu: „Politseiniku unistus on siiani 
säilinud ja loodetavasti kunagi saab see ka teoks.“ 

Ka haridustehnoloog Arlee Kaugemaale, kelle 
isa oli pikka aega patrullpolitseinik, tundus polit
seitöö kõige põnevam ja huvitavam maailmas. 
Sellel aastal on Arlee suurim eesmärk aga magist
riõppe lõpetamine. Soovime talle palju edu ja 
hoiame pöialt! 

Haridusinnovatsiooni arendusjuht Kristian 
Sirbile tundus küllaltki ambitsioonikana suure 
masina juhtimine. „Nagu öeldakse – oskad mõelda ja 
unistada täpselt nii suurelt, kui seda on sinu teadlik 
ümbritsev elukeskkond,“ ütleb Kristian. Tema lapse
põlv möödus Hiiumaal külas, mida ühelt poolt 
ümbritses meri, teiselt mets ja põllumaad. 

ARENDUSOSAKOND
SAAME TUTTAVAKS: 

ARENDUSOSAKOND kogus end kokku ja otsustas avalikustada, milliste küsimuste 
lahendamisega saavad nad akadeemia inimesi aidata, mis teeb neid rõõmsaks, 

kelleks tahtsid lapsepõlves saada ja millised on nende ülivõimed.

Triinu Kaldoja Kaisa Kägu
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Kristiani kabinetikaaslane, info- ja kommunikat
sioonitehnoloogia juht Hanno Hantson tahtis saada 
rongijuhiks. „Väiksena oli nii äge käia maal vanaema 
juures mööduvaid ronge vaatamas,“ põhjendab ta. 
Nüüd juhivad mõlemad mehed küll masinaid, aga 
natukene teistsuguseid ja teistmoodi. 

Osakonnajuhataja Erik Rüütel kehastab oma 
rikka isiksusega väga hästi arendusosakonna mitme
plaanilist olemust. Kusjuures, Erik on alati tahtnud 
olla näitleja. „See on kõige vahvam töö maailmas – 
saad olla ükskõik, kes tahad,“ selgitab ta. Olles nüüd 
osakonna juhataja, saab Erik mitut erinevat rolli 
proovida. Ja kuna tema 2020. aasta lubadus iseendale 
on olla parim versioon endast, siis kindlasti aitab selle 
täitmisele kaasa uus vastuvõetud väljakutse. 

Kui meil oleks ülivõimed…

Paljudele meie õppejõududele tundus Moodle 
kunagi hirmutav, aga meie haridustehnoloog-
projektijuht Alina Gavrijaševa leiab, et kõik hirmu
tavad asjad on huvitavad, ning sellepärast tahtiski 
ta kunagi saada... hambaarstiks! Nüüd aitab Alina 
arsti täpsuse ja kannatlikkusega kõiki Moodle’i ja 
muude digitaalse toega seotud tegevusi korraldada. 
Kui tal oleks ülivõime, tahaks ta mõtteid lugeda, 
kuigi tundub, et ta oskab seda praegugi – Alina teab 
juba ette, kuidas ja mis moel aidata kõige paremini 
akadeemia töötajaid erinevate digilahendustega. 
Veel sooviks ta osata ka teleporteeruda, et lõuna
pausidel kähku Tais rannas käia. 

Liis Käämer, väliskoostöö projektijuht, kes 
koordineerib Euroopa Liidu mobiilsusprogrammi 
Erasmus+, korraldab välisüliõpilaste õppetööd 
ning rahvusvahelise mooduli arendamist, unistab 
sarnaselt Alinaga teleporteerumisest, et näiteks 
pärast tööpäeva käia kiirelt ära Vahemere ääres või 
Aafrikas safaril. Sellel aastal on Liis lubanud iseen
dale, et võtab rohkem aega raamatute lugemiseks. 

Arvatavasti kohtavad Alina ja Liis paikades, 
kuhu nad mõttekiirusel saabuvad, ka Hannot ja 
Arleed, sest nemad tahaksid väga osata lennata. 
„Lendamisvõime on ju piiramatu liikumisvabadus 
ja võimalus näha maailma teise nurga alt,“ selgi
tavad nad.

Kaisa ütleb, et tema ülivõime võiks olla ajas rända
mine, kuigi natukene teistsugune. Kuna tema suur kirg 
on ajalugu, läheks Kaisa hea meelega ajas tagasi ja 
näeks oma silmaga, kuidas elu sada aastat tagasi välja 
nägi. Samas tulevikku ei soovi ta ette teada. Aga võite 
olla kindel, et Kaisa, kes koordineerib projektide vald
konda, tagab ja levitab infot riiklike ja rahvusvaheliste 
finantseerimisvõimaluste kohta ning algatab, käivitab 
ja juhib arendusprojekte, aitab teid hea meelega aren
dusprojektidega, ennustades meisterlikult ühe või 
teise projektielu tulevikku. 

Kui soovite minna välismaale oma tööülesan
nete täitmise eesmärgil traditsioonilisel viisil, siis 
pöörduge julgelt väliskoostöö arendusjuhi Anna 
Rubtsova poole. Anna vastutab rahvusvahelistu
mise protsessi ning koostöösuhete eest, vajadusel 
assisteerib välisprojekte ning menetleb välislähe
tusi, aga kõige rohkem meeldib talle inimeste tuju 

Arlee Kaugemaa Liis Käämer
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paremaks teha ja neid positiivselt mõjutada. Kui 
Annal oleks ülivõime, siis see oleks tema lähedaste 
inimeste probleemide ja murede kustutamine ühe 
käeliigutusega. 

Ülivõime-teemaga jätkates märkame ka seda, 
et kolm arendusosakonna liiget sooviksid ühel 
või teisel moel ennustada tulevikku. „Ülivõime 
võiks olla oskus näha ette oma otsuste, tegevuste, 
tegemata jätmise mõju erinevaid aspekte. Ehk siis 
see, et silme ees avaneks etteulatuvalt tagajärgede 
loetelu, mille toob kaasa minu käitumine,“ leiab 
Triinu. Kristiani soov sarnaneb väga Triinu omaga: 
„Ülivõime võiks olla oskus aimata otsuste mõju ja 
kulgu.“ Erik aga mainib, et tema tahaks näha ette 
kausaalsust 99%-lise täpsusega. 

Harilikud superkangelased

Arendusosakonnas on kaks päästetaustaga tõsist 
meest, kellel ei olegi vaja unistada ülivõimest, sest 
nad juba ongi mingil määral superkangelased. Üks 
neist on tehnoloogia ekspert Andres Mumma, kes 
tegeleb tehnoloogiliste lahenduste arendamise, 
tootearendusprojektide algatamise, õppejõudude, 
õppurite ja partnerasutuste ekspertide vaheliste 
koostöövõrgustike moodustamise ning oma päde
vuses nii suuremahuliste siseriiklike kui ka rahvus
vaheliste õppuste toetamisega. Teiseks superkan
gelaseks on päästekolledži kriisireguleerimise ja 
tuleohutuse õppetooli assistent Kristjan Sepp, 
kes on osaliselt ka arendusosakonna meeskonna 

liige. Kristjani kokkupuude arendusosakonnaga on 
tänasel päeval seotud kõige rohkem simulatsiooni
keskusega. Tema pakub õppejõududele metoodilist 
ja tehnilist tuge ning on suureks toeks ka suurõp
pustel, nii ettevalmistamisel kui ka läbiviimisel.

Hea tuju retsept

Olles üks akadeemia tugiüksus, mis on alati valmis 
akadeemia töötajaid abistama, proovime ka ise olla 
alati heas tujus ning selleks on meil kõigil väiksed 
saladused, mida hea meelega ka teiega jagame.

Erik soovitab mitte mõelda ja muretseda asjade 
üle, mida ei saa ise kontrollida, siis on tuju kind
lasti hea.

Hanno Hantson Erik Rüütel

Andres Mumma
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Kaisa tuju tõuseb, kui ta saab üksinduses 
jalutada, aias töötada või sarja vaadata.

Kui Arlee jalutab värskes õhus, mõnus 
meloodia kõrvus, siis on tema vaim kõrge.

Kristiani jaoks on hea tuju valem see, kui teda 
ümbritsevad inimesed, kes toimetavad ausa, 
teotahte ja kindla eesmärgi alustel. 

Alina võtab alati oma roosad prillid kaasa.
Triinu suule toovad naeratuse valged tulbid.
Kui tahate Liisi rõõmsaks teha, tehke temaga 

koos sporti, tehke nalja ja tooge talle ka midagi 
magusat.

Annale piisab, kui tulete tema juurde naeratu
sega, aga kui toote midagi ükssarviku kujutisega, 
siis on tema tuju kindlasti ekstra hea. 

Hanno leiab, et kui tahta super-fiilingut, siis 
tuleb kaasaelava rahva ees üks korralik burnout 
teha.

Sajaprotsendilise kindlusega võime aga öelda, 
et meie hea tuju sõltub võimalusest akadeemia 
töötajaid aidata. Mida rohkem teid aitame – seda 
rohkem oleme õnnelikud. See on pealtnäha lihtne 
valem, mille järgi arvutamine vajab aga osavust.

Lõpetuseks

1. mail oli viimane tööpäev akadeemias meie 
armastatud haridustehnoloog-projektijuhil Vaiko 
Mäel. Usume, et kindlasti läheb tal uutes kohtades 
suurepäraselt. Tuult tiibadesse! 

Vaiko Mäe ja Kristian Sirp

Alina Gavrijaševa Anna Rubtsova
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UUS 
ÕPPEKESKUS 

NARVAS

Sisekaitseakadeemia uue, Narva õppekeskuse 
ja Tartu ülikooli Narva kolledži ühise õppe-, 

treening- ja majutushoone kerkimisest kirjutab 
akadeemia nõunik arhitekt PEETER TAMBU. 

Fotod: Peeter Tambu

Kogu hoone pikkuses elukorruseid läbiv katusakendega aatrium, puhke- ja 
kogunemisalana mõeldud sisetänav, milles „ripuvad“ ühised köök-elutoad  
ning kus on aastaringne haljastus, sealhulgas bambus ja araukaariad
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V abariigi Valitsus otsustas 31. märtsil 2017 
loobuda eelnevalt palju pingeid tekitanud 

kavast viia Sisekaitseakadeemia (SKA) Narva ja 
toetada hoopis akadeemiale uue, neljanda õppe
keskuse rajamist Narva 14,8 miljoni euroga.*

Uue õppekeskuse rajamiseks vajalik eeltöö 
algas juba samal suvel eesmärgiga alustada hoones 
õppetööga 2020. aasta sügisest. Hoone rajatakse 
koos Tartu ülikooliga (TÜ). SKA osa kasutajaks 
saab ka Politsei- ja Piirivalveamet (PPA), hooneosa 
majutus- ja treeningruumid rajatakse ja neid halla
takse ühiselt. 

Tempokas ehitus

Arhitektuurivõistluse võitja büroo Kolm Pluss Üks 
OÜ-ga sõlmiti projekteerimisleping 2018. aasta 
alguses, projekt valmis sama aasta sügisel ning 
27. detsembril 2018 väljastas Narva Linnavalitsus 
akadeemiale ja ülikoolile ehitusloa. Ehitaja leidmi
seks viis akadeemia 2018. aasta lõpus – 2019. aasta 
alguses läbi riigihanke, mille võitis soodsaima pakku
musega AS Nordecon. 

Tänu ehitajate pingutustele ja Eesti jaoks 
ebaharilikult soodsatele ilmaoludele on ehitus 

*  Lähemalt otsusest ja arhitektuurivõistlusest vt Verbis 
Aut Re nr 1/2018 lk 38–42. https://issuu.com/sisekaitseaka
deemia/docs/verbis_aut_re__3_web

kulgenud tempokalt. Nii jõuti hoone nurgakivi, 
õigemini küll ajakapsli asetamiseni raudbetoonist 
valatud nurgakivisse 18. juunil 2019. Nurgakivi asub 
uue hoone põhjapoolses otsas, keldrikorrusel asuva 
jõusaali põranda all. Nurgakivisse asetatud silinder 
sisaldas lisaks hoone saamisloole mõlema kõrg
kooli rektorite pöördumisi, kogu hoone projekti nii 
digitaalsel mälukandjal kui ka paberil, akadeemia 
lippu ning vapiga rinnamärki, kohalikke perioodika
väljaandeid. Silindri nurgakivisse asetamise pidu
likul üritusel osalesid SKA ja TÜ rektorid, siseminis
teeriumi ja PPA esindajad ning ennekõike hoone 
saamisega seotud inimesed – arhitektid, inse
nerid, ehitajad, aga ka paljud akadeemia ja ülikooli 
töötajad.

Praeguseks on hoone juba peaaegu valmis, 
juuni lõpul on kavas alustada kasutusloa taotlemist, 
sisustamine peaks toimuma augustis ning paigas 
on hoone avamise kuupäevgi – 2. september 2020. 
Õppetöö ja elu peaksid hoones algama kohe järg
misest päevast. 

Betooni ja puidu maitsekas kooslus

Hoone kujutab endast esmapilgul 120 m pikkust 
põhja-lõunasuunalist lihtsat tahukat, mis ühelt 
poolt on justkui kohendunud paralleelselt kulge
vate hruštšovkade rütmi, kuid teisalt loob täiesti 

Vaade esifassaadile sissesõidul P. Kerese tänavalt

https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/verbis_aut_re__3_web
https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/verbis_aut_re__3_web
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uue linnaruumi selle lääneküljel, kujundades ümber 
paepealse tasase maa hooneesiseks lainetavaks 
maastikuks ja sellest kahe külgneva tänavani kiir
gavaks pargialaks. Kuna kinnistut ei piirata, saavad 
hoone esine ja pargiala meeldivaks liikumis- ja 
olemisruumiks lisaks hoone elanikele ka linna
rahvale. Lainetavat reljeefi loovad roostes teras
lehtede toetatud kukeharjamattidega rohelised 
astmikud, pargiala saab hulga kõnniteid ja platse 
välitegevusteks mõeldud linnamööbliga – alustades 
pinkidega ning lõpetades lauatennise laudadega. 
Kaugemas tulevikus on plaanis pargialale rajada ka 
mitut mängu võimaldav piiratud palliplats ja teisi 
spordielemente.

Hoone jaguneb kasutajate vahel küll risti 
osadeks, kuid see ei ole arhitektuurselt jälgitav. 

Olulisem on hoone kahe maaaluse ja esimese 
korruse betoonosa ning kolme ülemise, elukor
ruste puitosa eristumine. Betoonosa puithoonega 
sidumiseks on interjööris kasutatud enneolema
tult palju laudraketisega (st puidusüü mustriga) 
monoliitbetooni, mis on tehtud erakordselt kõrgel 
tasemel. 

Ka on huvitavad mitmed teisedki, sh konstruk
tiivsed lahendused: pinnavette jäävast kessoonehi
tusest kuni basseiniruumi massiivsete järelpinge
taladeni. On ju üsna tavatu, et niivõrd suure spor
diruumi kohale ehitatakse veel kolmekorruseline 
kortermaja. 

Uudsed materjalid ja 
energiasäästlikkus

Puitosa on terviklikult ristkihtliimpuitpaneelidest 
(CLT), mis on kogu maailmas küllalt uus materjal. 
Seni on suurimad sellised hooned püstitatud Põhja
maades. Eesti ehitajad on Norras püstitanud palju 
kõneainet pakkunud 2500 m² suuruse puithoone. 
SKA Narva hoone puitosa on aga üle kahe korra 
suurem, tehes sellest seni Eesti suurima puidust 
avaliku hoone. 

Akadeemiale on puidu kasutus märgiline, sest 
päästekolledž on puitehitiste tuleohutuse teemal 
koostöös mitme teise Eesti kooli ja asutusega 
hakkama saanud suurema rakendusuuringuga, 
mille käigus akadeemia Väike-Maarja polügoonil 
viidi 2017. aasta novembris eduka katse käigus 
läbi just sama konstruktsiooniga kahekorruselise 
katsemaja põletamine. Edukaks muutis katse CLT 
omadus põlengu käigus iseseisvalt kustuda.*

Uuringu tulemusena muudeti 2018. aastal 
üle pika aja Eesti tuleohutuse alaseid õiguslikke 
regulatsioone ning pakuti välja ehituslikud lahen
dused kuni 8-korruseliste puithoonete püstitami
seks. Selliselt on tegemist ühe olulisema edulooga 
akadeemia rakendusuuringutes.

Et tegemist on esmakordse sellise hoonega 
Eestis, projekteeriti see Soome tuleohutusnormide 
alusel, mistõttu on hoonesse igaks juhuks lisatud ka 
automaatne veeudu kustutussüsteem.

*  Katsest lähemalt vt Verbis Aut Re nr 3/2018 lk 12–16. 
https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/verbis_aut_
re_3_2018_veebi

Tasasele platsile loodavat uut astmelist reljeefi ja 
seda katvat haljastust toetavad teraslehed

Vaade sisetänavale ühest köök-elutoast

https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/verbis_aut_re_3_2018_veebi
https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/verbis_aut_re_3_2018_veebi
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Ehitis on kavandatud liginullenergia hoonena. 
Selle katusele lisatud päikesepaneelide hulk on 
piisavalt suur, et nimetada hoonet väiketootmis
jaamaks, ning need muudavad selle vähemalt 
arvutuslikult peaaegu passiivmajaks.

Ainulaadne siselasketiir  
ja korralik ujula

Hoone kolme elukorrust läbib hoone keskel 
pikisuunas kolme korruse kõrgune aatrium, 
moodustades justkui sisetänava. Sinna avanevad 
aknad piirnevatest koridoridest ning selle 
õhuruumis ripuvad eri kohtades korruste ühised 
köök-elutoad. Viimased on eriti akadeemia poolel 
olulised vabaaja koosviibimisruumid akadeemia 
õppuritele ja PPA töötajatele, võimaldades luua 
sotsiaalseid sidemeid tulevaste ja juba töötavate 
kolleegide vahel.

Hoone esimesele korrusele on kavan
datud valdavalt akadeemia õppe ja tööruumid 
ning eraldi akadeemia ja ülikooli sissepääsud 
ja fuajeed. Keldrikorrusele tulevad aga spordi
ruumid (jõu- ja matisaalid), riietusruumid ning 
muidugi linnas juba nii kaua puudunud esimene 
korraliku basseiniga (25 m, 8 rada) ujula. Keldri
korrusele tuleb ka maa-alune lasketiir ning seda 
teenindav maaalune erisõidukite parkla. 

Rajatava 25 x 12 m lasketiiru näol on 
tegemist esimese Eesti siselasketiiruga, milles on 
180-kraadine taktikalise laskmise osa (12 x 12 m).
Esimest korda Eestis kasutatakse ka sarnases 
mahus mujal maailmas juba tavaliseks saanud 
metallist ja erikummidest kuulipüüdjaid, mis 
peaksid muutma tiiru kasutamise varasemast 
oluliselt hooldusvabamaks ja säästlikumaks.

Hoone rajamine ühiselt TÜ-ga annab lisaks 
säästlikkusele hoone tehnovõrkude jm halda
mises võimaluse õppe- ja spordiruumide ühiseks 
kasutamiseks ka ülikooli osa elanikele. Samuti 
on plaanis õppekeskuse spordiruumid, eriti just 
ujula, avada tulevikus ka linna elanikele. 

Ehitustööd on ajakavas ning ehk jäävadki. 
Loodan väga, et see hoone saab valmis õigel ajal 
ja sellisena, nagu me teda oleme kavandanud, 
ning et ta seisab ja teenib oma rahvast kaua ja 
hästi.  

EHITUSPROJEKTIGA OTSESELT 
SEOTUD ISIKUD JA ETTEVÕTTED:

Sisekaitseakadeemia meeskond projekti elluvii-
misel: Katri Raik, rektor 2015–2018, siseminister 
2018–2019; Peeter Tambu, nõunik

Tartu ülikooli poolne meeskond projekti elluvii-
misel: Heiki Pagel, kinnisvaraosakonna juhataja;
Jaanus Villiko, Narva kolledži haldusjuht

Projekteerimise peatöövõtja: 
Kolm Pluss Üks OÜ
Arhitektid Markus Kaasik, Gert Guriev, Kerstin 
Kivila, Mihkel Meriste, Pirko Võmma, Siim Tiisvelt 

Maastikuarhitektuur ja asendiplaan:
TajuRuum OÜ

Sisearhitektuur: T43

Ehituskonstruktsioonid: Arro & Agasild Inseneri
büroo OÜ

Tuleohutus: OÜ Rovalis

Soojusvarustuse välisvõrk; küte, ventilat-
sioon, jahutus; veevarustuse ja kanalisat-
siooni välisvõrk; veevarustus ja kanalisatsioon; 
energiatõhusus:
GECC LP OÜ

Tulekustutussüsteem: HF Tulekustutus AS

Tugevvool ja välisvõrk; nõrkvool ja välisvõrk; 
automaatikapaigaldis: ACDC OÜ

Ehituse peatöövõtja: Nordecon AS
Koit Kuus, töödejuht; Risto Toming, objektijuht; 
Viljo Niit, objektijuht

Omanikujärelevalve: IB Telora OÜ
järelevalveinsenerid Aare Eessalu, Jaanus Krikk

AITÄH KÕIGILE NEILE!
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Avatud uste päev 
28. veebruaril avas Sisekaitseakadeemia dokumen
tide vastuvõtu avatud uste päevaga Tallinna õppe
hoones. Viie tunni vältel said huvilised tutvuda õppe
hoone innovaatiliste võimalustega, aatriumis tutvus
tasid end kõik kolledžid. 

Terve päeva vältel toimusid majas demoesine
mised ning tehti tutvustavaid ekskursioone. Vangla 
õppekambris sai näha, kuidas töötab reaalne 

vanglaametnik; maksu- ja tolliamet tutvustas nii 
konfiskeeritud kaupu kui ka tollikoera töömetoo
dikat; päästekorraldajad etendasid reaalseid häda
abikõnesid; politsei- ja piirivalvekolledž tutvustas 
lasketiirus teenistusrelvi ning erivahendeid, näitas, 
kuidas tuvastatakse võltsitud dokumente, ja andis 
ülevaate kriminalistikatehnikast; üliõpilasesinduse 
aktiivsed noored viisid soovijad kurssi tudengite 
eluoluga.

Sisekaitseakadeemia valiti aasta 
betoonehitiseks!
Eesti Betooniühing kuulutas betoonipäeval,  
11. märtsil, välja konkursi „Aasta betoonehitis 
2019“ võitjad. Esikoha pälvis Sisekaitseakadeemia 
Tallinna uus õppehoone. Žürii kommentaar: „Siin 
pole mitte ainult palju eksponeeritud siledat 
betooni vormipinda – arhitekt on olnud väga loov, 
kasutades osavalt ära just betoonelementidega 
saavutatavaid efekte. Kõrgete kaldseinte ehita
mine (5- ja 10-kraadiste nurkade all) harilikult 
vahelagedes kasutatavates eelpingestatud õõnes
paneelidest. Hoone esteetiliselt puhas betoon
koor moodustab märgiliselt tugeva kilbi, mis 
peidab endas inimlikku ja pehmet sisu.“  Foto: Maris Tomba
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Emakeelenädal
9. märtsil algas Sisekaitseakadeemias emakeele
nädal. Tallinna õppekeskuse fuajees ning akadeemia 
Instagrami kontol sai näha erinevaid keelenõuan
deid. Toimus luulekonkurss, kuhu olid oodatud kõik 
emakeele või akadeemiaga seotud luuletused, ning 
kes luuletusi kirjutada ei soovinud, said osaleda vana
sõnade ja mõtteterade konkursil. Kokku esitati 24 
teost, mille hulgast 90 hääletanut oma lemmikud 
valisid. Esimese koha pälvis spordijuht Epp Jalaka 
luuletus „Ballaad akadeemiast“. 

Emakeelenädal lõppes ühiselt torti süües ning 
luuletusi lugedes.

Politseiametniku eriala lõpuaktus
13. märtsil, esimesel eriolukorra päeval, lõpetas 
Paikusel järjekordne lend politseiametniku eriala 
kutseõppureid. Politsei- ja piirivalvekolledži direktor 
Kalvi Almosen ütles oma kõnes: „Meie töö on 
kandnud vilja – nägin aktusel rõõmsameelseid noori 
politseinikke. Nad on valmis minema sel keerulisel 
ajal turvalisust tagama. Olen uhke selle üle, kuidas 
me suudame kiiresti reageerida ja raskete olukorda
dega toime tulla. Me saame hakkama!“

Lõpetajate poolt kõne pidanud kadett Riana 
Sõrmus avaldas tänu: „Oleme õnnelikud, et meile 
anti poolteist aastat tagasi võimalus, et saaksime 
õppida parimate keskel ning anda tulevikus endast 
kõik, et Eesti riik jääks turvaliseks riigiks!“

Akadeemia aastapäeva tähistamine 
15. aprillil alustasime Sisekaitseakadeemia aasta
päeva traditsioonide kohaselt Metsakalmistult, kus 
külastasime akadeemia esimese rektori Eduard 
Raska hauda. 

Traditsioonilisest ümber lipuväljaku ühisjooksust 
pidime sel aastal loobuma, kuid see-eest läbis spor
dijuht Epp Jalakas distantsi üksi. Toimus ka kodune 
kolmikvõistlus, millest kõik soovijad said osa võtta. 

Koogivõistlusele esitati imeilusaid kooke ja 
küpsetisi, mille hulgast žürii ja publik lemmikud 
valisid. Üldvõitjaks osutus justiitskolledži korrekt
sioonieriala kadeti Riin Paabo valmistatud kook.

Lisaks sai jagada oma fotosid ning lugusid kodu
kontoris töötamisest või õppimisest.

Aastapäevapeo asemel toimus Eesti esimene 
virtuaalne aastapäevaaktus. Videosilla vahendusel 
esines tervituskõnega ka siseminister Mart Helme, 
sõnades muu hulgas: „Meie sisejulgeoleku tagamise 
sepikoda on Sisekaitseakadeemia. Kriis annab meile 
kriteeriumina kinnituse, kui hästi ette valmistatud 
meie sisejulgeoleku valdkonna töötajad on. Me 
oleme praegu võinud veenduda, et ettevalmistus 
on hea.“

Aktusel osales 258 inimest ning tehti ka ühispilt.
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EMERIITPROFESSOR 

R ein Tiivel on sündinud 28. juulil 1940. 
aastal Tartus. 1959. aastal lõpetas ta Tartu 

5. Keskkooli ja jätkas õpinguid Eesti Põllumajan
duse Akadeemia maakorralduse osakonnas, mille 
lõpetas kiitusega insener-maakorraldaja kvalifikat
siooniga 1965. aastal. 1966.–1967. aastal töötas ta 
riiklikus projekteerimisinstituudis Eesti Põllumajan
dusprojekt maamõõtjana. 

1967. aasta kevadel alustas Rein Tiivel tööd 
teadurina NSVL Teaduste Akadeemia Majandus
matemaatika Keskinstituudi Eesti filiaalis. 1971. 
aastal valmis tal professor Mihhail Bronšteini 
juhendamisel kandidaaditöö, mille kaitses edukalt 
Tartu Ülikooli õigus- ja majandusteaduskondade 
nõukogus 1971. aastal, aasta lõpul vormistati ta 
vanemteaduriks. 

Rein Tiiveli edasine 
töö maa kasutamise 
optimeerimise laboris 
jätkus maa majandus
liku hindamise võima
luste uurimisega opti
maalse plaani duaal
sete hinnangute ja 
regressiooniana
lüüsi kasutamise 
abil. Tema juhtimisel 
hakati uurima põllu
majandusettevõ
tete asukoha mõju 
majandustulemus
tele. 

Aastatel 1980–1981 juhendas Rein Tiivel Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia õppejõu Mare Järve
otsa ja Tartu labori kolleegi Vaike Teini kandidaadi
dissertatsioone. Mõlemad tööd kaitsti Läti Teaduste 
Akadeemia Majanduse Instituudi spetsialiseeritud 
nõukogus.

1982. aastal asus Rein Tiivel tööle Eesti Põllu
majandusprojekti maa majandusliku hinda
mise osakonna juhatajana, kus tal oli võimalik 
jätkata senist uurimistööd selle praktilise 
rakendamisega. 

1990. aasta teisel poolel jätkas Rein Tiivel 
maareformi ettevalmistamisega seotud tööd Tartu 
Ülikooli täiendus ja uurimiskeskuses teaduri ja 
vanemteadurina. Sellesse perioodi kuulub ka 
nn Tartu töörühma moodustamine ja alterna
tiivse maareformi seaduse eelnõu ettevalmista
mine vastukaaluks ametlikule (justiitsministee
riumi tellitud) maareformi seaduse eelnõule. 
Selle eelnõuga arvestati olulisel määral Riigikogus 
1991. aasta oktoobris vastu võetud maareformi 
seaduses. 

Seaduse vastuvõtmise järel, 1992. aastal kutsuti 
Rein Tiivel Riigi Maa-ametisse maareformi etteval
mistamiseks loodud osakonna juhatajaks. Aastatel 
1993–2000 oli ta notariaadi ja kinnistusraamatu 
osakonna juhataja. Sel ajal tegi Rein Tiivel inten
siivset koostööd Saksa Notarite Kojaga asjaõigus
seaduse eelnõu täiendamise ja kinnistusraama
tuseaduse valdkonnas. Tihe koostöö Saksamaaga 
jätkus ka edaspidi.

Silmapaistva töö eest maareformi ettevalmis
tamisel, õigusloomes ja justiitsministeeriumis sai 

Suvel täitub 80. eluaasta Sisekaitseakadeemia emeriitprofessor Rein Tiivelil. Selleks 
puhuks andis Sisekaitseakadeemia kirjastus välja tema personaalbibliograafia, mis 
paigutub juba olemasolevate emeriitprofessorite Eduard Raska (2012), Ivar Aimre 
(2012) ja Helmo Käerdi (2015) bibliograafiate väärikasse ritta. 

REIN TIIVEL 80

REIN TIIVEL
PERSONAALBIBLIOGRAAFIA
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Rein Tiivel 2001. aastal Valgetähe viienda klassi ordeni. 
2004. aastal pälvis Rein Tiivel Notarite Koja teeneteristi.

2000. aasta sügisel tehti Rein Tiivelile ettepanek 
tulla Sisekaitseakadeemiasse kohtunikuabide koolita
mist ette valmistama ning temast sai kohtuametnike 
õppetooli juhataja. 2003. aastal läks õppetool justiits
ministeeriumi finantseerimisel oleva justiitskolledži 
koosseisu.

Rein Tiiveli põhilised tegevusvaldkonnad õppetooli 
juhatajana olid eriala õppetöö üldine juhtimine ning 
õppetöö läbiviimine asjaõiguse ja kinnistusraamatuõi
guse valdkonnas. Kuid ta tegeles aktiivselt ka täiend
koolituse valdkonnas, pidades loenguid Riigikantselei 
Avaliku Teenistuse Arenduskeskuses, millest sai 2005. 
aastal Sisekaitseakadeemia täiendõppekeskus. 

Pärast kohtuametnike õppetooli tegevuse lõpe
tamist 2006. aastal jätkas Tiivel tegevust erakorralise 
professorina halduskolledži eraõiguse õppetooli koos
seisus ning halduskolledži likvideerimise järel 2010. 
aastal professorina kolledžitevälises üldainete keskuses, 
mis nimetati 2011. aastal ümber õigus- ja sotsiaaltea
duste keskuseks ja 2016. aastal ühendati vastloodud 
sisejulgeoleku instituudiga. 

2013. aasta sügisel sai Rein Tiivel rektorilt tänukirja 
kui finantskolledži parimate konspektide autor. 2014. 
aasta kevadel autasustas rektor Rein Tiivelit pikaaja
lise laitmatu töö eest Sisekaitseakadeemias aukirjaga. 
Alates 1. juulist 2014 on Rein Tiivel emeriitprofessor. 

Seoses maksunduse ja tolli eriala õppekava ümber
korraldamisega sellel erialal 2014/2015. õppeaastal 
tsiviilõiguse õpet ei toimunud ja see andis Rein Tiive
lile sobiva tõuke edaspidisest õppetööst loobumiseks. 
Ta keskendus teadustegevusele ja jätkas kuni 2016. 
aastani ka artiklite kirjutamist. 

Hiljem on Rein Tiiveli töö piirdunud põhiliselt osale
misega Saksa Pandikirjapankade Liidu Berliinis korral
datud iga-aastastel kinnispandialastel ümarlauakohtu
mistel, millest ta võtab osa juba 2005. aastast alates.

Vähesel määral on Rein Tiivel kuni viimase ajani 
tegelenud kohtunikuabi eriala vilistlaste nõustamisega. 
Ta on juhendanud ka kohtunikuabi eriala vilistlase Tiina 
Kullamä Tallinna Tehnikaülikoolis 2010. aastal kaitstud 
magistritööd.

Rein Tiivel on kirjutanud 6 raamatut ja õpikut, 37 
teadusartiklit, avaldanud ajakirjanduses üle 50 artikli, 
koostanud rohkelt konverentsimaterjale ja toimetanud 
teadusväljaandeid. 

Palju õnne juubilarile!  
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S isekaitseakadeemia (SKA) esimestest päeva
dest alates oli probleem eestikeelse erialase 

õppekirjanduse puudumine. Arusaadavatel 
põhjustel ei sobinud meie kaitseväe ja paramilitaar
sete erialade õpetamiseks nõukogudeaegsed õppe
materjalid, mis enamikus olid pealegi venekeelsed. 

Väljapääsu otsides

SKA-s nähti algupäraste õppevahendite saamise 
võimalusi oma kirjastustegevuse kaudu, sest meie 
erialadel teistes kõrgkoolides riigiametnikke (veel) 

ette ei valmistatud. Esialgu olid akadeemia välja
anded mõeldud ainult oma raamatukogu komp
lekteerimiseks vastavalt neid kasutavate üliõpilaste 
arvule. Lisaks valmistati 5 eksemplari akadeemia 
kinkefondi, 2–3 eksemplari autorile ning 7 eksemp
lari vastavalt sundeksemplaride seadusele hoiule 
saatmiseks. 

Seoses SKA eelarve drastilise vähendamisega 
alates 1994. aastast vähendati raamatukogule 
laenutamiseks valmistatavaid koguseid. Akadee
miale omatulu teenimiseks alustas kirjastus oma 
väljaannete müüki kadettidele, aga ka teiste kõrg
koolide raamatukogudele ning meie erialadega 

TRÜKIKODA
KUI UUE MAJA ASEMEL TEGUTSES 

Aastail 1993–2008 tegutses Sisekaitseakadeemias iseseisva üksusena kirjastus.  
Selle toonane juhataja VALDUR TALTS meenutab, mis ülesanded kirjastusel 

algusaastatel olid ja kuidas toona trükiseid valmistati.

Kirjastusosakonna müügilett SKA konverentsil, 21. november 2007
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seotud ametkondadele. Loogilise jätkuna alusta
sime laiemat huvi pakkuvate väljaannete müüki 
mitmes Tallinna ja Tartu raamatukogus. Kirjastus
tegevuse efektiivsusest annavad pildi SKA 1999. 
majandusaasta aruandes olevad read: kulud trükis
tele – 74 614 ja tulud trükiste müügist – 161 143 
krooni! 

Õppematerjalide käsikirjade koostamise korral
damise ja trükiks ettevalmistamise (toimeta
mine, küljendamine) kõrval tuli lahendada ka tira
žeerimise küsimus. 1990. aastate alguses oli suur 
probleem trükipaberi, rotaprindile vajalike fotofil
mide ja trükiplaatide toorikute nappus, mistõttu 
trükkalid töötasid eelkõige tellija materjalidega. 
Akadeemia varustusosakonnal nende materjalide 
hankimise võimekus peaaegu puudus.

1993. aasta aprillis kirjastuse peaspetsialistina 
tööle asununa hakkasime koos kantsler Feliks Angel
stokiga otsima võimalusi akadeemia enda trükikoja 
loomiseks. Üsna kiirelt sai aga selgeks, et vajaliku 
trükitehnika hankimine on rahapuudusel võimatu, ja 
nii otsustasime pakkuda mõnele trükifirmale koos
töölepingu alusel meie tühjalt seisvaid ruume. 

1994. aasta kevadeks saime kokkuleppele 
firma Rabber Pluss OÜ omaniku Mati Vinkeliga, et 
akadeemia annab tasuta tema käsutusse vajalikud 
ruumid. Tasuta seetõttu, et toonased reeglid nägid 
ette teenitud omatulu kandmise riigieelarvesse, s.t 
akadeemia poleks ise rendiraha nagunii kasutada 
saanud. Küll tuli koostööpartneril tasuda elektri-, 
kütte- ja veekulu eest. Tegu oli bartertehinguga, 
sest trükifirma täitis meie tellimusi väljaspool järje
korda ja turuhindadest üksjagu odavamalt. Vähe
tähtis polnud ka asjaolu, et trükikoda asus kirjastu
sest vaid mõnesaja meetri kaugusel, praeguse uue 
õppekompleksi asukohas. 

Sajandivahetuse paiku lahkus trükifirma meie 
õuelt ning asus suurematesse ruumidesse Suur-
Sõjamäel, samas jätkates meie tellimuste täitmist, 
kuid nüüd juba turuhindadega.

Kasutada olnud trükitehnoloogia

Trükifirma ostis Soomest kasutatud ofsettrükimasina 
Romayor ja komplekti tööks vajalike lisaseadmetega. 
Põhiliselt võimaldas see tehnoloogia teha ühevärvi
list trükki, aga kui tellija tõi originaali värvilahutused, 

siis ka mitmevärvi trükitööd. See aga tähendas, et 
iga lehekülg tuli vastavalt värvide arvule trükima
sinast korduvalt läbi lasta. Lisaks tuli enne iga uue 
värvi trükkimist masina valtsid/rullid vanast värvist 
pesta ning värvide kokkutrüki tagamiseks teha proo
vitrükke ehk trükimasin seadistada. See suurendas 
kasutatud paberi kulu, mis kõik koos tõstis oluliselt 
tellimuse hinda. Seetõttu olid akadeemia esimesed 
väljaanded trükitud mustvalgetena. 

Esimene värvitrükis oli 1998. aasta aprillis 
ilmunud brošüür „Eesti Riigikaitse Akadeemia 
1992–2008“, millest valmis ka ingliskeelne 
tõlketrükis. 

Juba 1993. aasta lõpuks saime kõigile kirjastuse 
töötajatele lauaarvutid ja 1994. aasta veebruarist 
hakkasime käsikirjade trükieelses ettevalmistuses 
kasutama ainult arvutiküljendust. 

Väga tõhusalt toetas kirjastuse tehnilise baasi 
arendamist täiend- ja hilisem kaugõppe prorektor 
professor Ivar Aimre. Tasuliste õppevormide 
omatulu arvelt sai kirjastus akadeemia esimese 
A3-formaadis laserprinteri, mida edaspidi käisid 
väljatrükkideks kasutamas ka teiste allüksuste 
töötajad. 

Kaugõppevormi laienemisel tekkis hädava
jadus anda kadettidele õppejõudude koostatud 
loengukonspektide paljundusi. Kahjuks ei võimal
danud akadeemia paljundustehnika konspekte 
piisavalt tiražeerida ja pealegi oli see üsna kulukas 
tegevus. Väljapääsuna osteti kirjastusele rotaatori 
tüüpi paljundusmasin. See võimaldas ühe trükivor
miga valmistada soodsalt kuni kaks tuhat koopiat! 
Masin trükkis küll ühte värvi korraga, aga trumlite 
ja värvipadrunite vahetamisega sai samale lehele 
ükshaaval trükkida ka muid värve. Lisaks osteti 
kirjastusele väga korralik paberi giljotiinlõikur ning 
brošüüride kamm- ja liimköitmise seadmed. 

Seega oli kirjastusosakonna tehniline baas välja 
kujundatud. Paraku struktuurimuudatuse tõttu 
kirjastusosakond aastaks 2008 kaotati ja kirjastus
tegevus koos kogu tehnikaga anti üle raamatukogu 
haldusalasse. 

Rauast tähtsam oli inimtegevus

Päris alguses tellisin kirjastuse peaspetsialis
tina käsikirjade nn „raamilöömist“ lepingulistelt 
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masinakirjutajatelt, kes valmistasid ette trükivalmis 
originaaltekstid paberil. Need lehed viisin trüki
kotta, kus neid pildistati fooliumil trükiplaatide 
valmistamiseks. 

Aja edenedes tellisin eraisikult lepingu alusel 
tekstidest trükioriginaalide valmistamise arvutis. 
Valmistoote saime kätte 8-tollistel ümbrikketastel 
ning informaatikaosakond tegi oma tekstiredakto
riga seadmel lehtede väljatrükid.

1993. aasta lõpuks kujunes akadeemias kirjas
tusgrupp (hiljem tegutses see kirjastustalituse, 
kirjastusosakonna ja lõpuks kirjastuse nime all), kui 
tööle oli võetud keeletoimetaja Mailis Moora ja 
küljendaja Reena Kitsing. Viimase ülesandeks sai ka 
õppejõudude käsikirjade arvutisse sisestamine ja 
pärast toimetamist tekstide lõplik küljendamine. 

Kui sajandivahetusel läks akadeemia üle 
teenuste sisseostmisele, koondati 2001. aasta 
algusest toimetaja ja küljendaja. Siinkohal ei saa 
jätta märkimata, et endiselt säilis akadeemia struk
tuuris kirjastusosakond juhataja ainuisikus. Ühelgi 
teisel rakenduskõrgkoolil taolist struktuuriüksust 
polnud ega toimunud ka kirjastamistegevust.

Seejärel kirjastuse ainukeseks töötajaks jäädes 
oli mu põhitöö suhtlemine õppeallüksuste juhti
dega käsikirjade valmimiseks, samuti nende trükiks 
ettevalmistamise, trükkimise ja toodangu müügi 

Kirjastusgrupi töötajad Valdur Talts, Reena Kitsing ja Mailis Moora ning kirjastuse vaimne isa prof Ivar Aimre

Valdur Talts vormistab õpiku „Sõjatopograafia“ 
ilmumist, autorid Vello Kala ja Ahto Peets, 1995
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korraldamine. Siis lisandus kohustus leida toime
tajad ja küljendajad, sõlmida nendega töövõtu
lepingud ning tellimuste täitmise käigus nendega 
suhelda. Veidi leevendust andis asjaolu, et 
varasem suuremahuline käeline tegevus raken
dustrükiste originaalide ettevalmistamisel asendus 
kujundamisega arvutiprogrammiga CorelDraw.

Rakendustrükised –  
mis need veel olid?

Kogu akadeemia juhtimiseks ja toimimiseks vaja
likku blanketimajandust, aga ka muid ajutise iseloo
muga trükiseid, nagu iga-aastane teatmik sisseas
tujatele, nimetati rakendustrükisteks. Selliseid eri 
väljanägemisega trükiseid oli üle poolesaja. Näiteks 
mõned: kantseleile SKA kirja- ja faksiplangid, rektori 
käskkirjade päistega plangid; raamatupidamisele 
kassa sissetuleku ja väljamineku orderid; sööklale 
saatelehed, menüüplangid; õppeosakonnale üliõpi
laspiletid, õpperühma päevikud, eksamihinnete 
lehed, matriklid jne. Üks koloriitsem oli kadettide 
õppepataljonis peetud karistuste, s.h toimkondade 
registreerimise raamat! 

Arvutieelsel perioodil valmistasin nende 
trükioriginaalid kirjutusmasina, tušiga joonsule, 
kääride ja liimi abil. Kirjutusmasinaga trükkisin 
vajalikud tekstid, mille mõõtude järgi konstruee
risin ja joonisin tabeli ruudustiku, kuhu siis klee
pisin väljalõigatud tekstid. Paljudel juhtudel tuli 
päisesse eraldi liimida ka SKA logo koopia. Selline 
käsitöömontaaž läks trükikotta, seda pildistati 
ja valmistati trükiplaat ning tiražeeriti. Hiljem oli 

Rakendustrükise näidis. Kadettidele relvade väljastamise register (allkirjad on andnud hilisem SKA teadus- ja 
arendusprorektor Ramon Loik)

AKADEEMIA LOGO LÕVIDE  
SINISTEST KEELTEST

Eespool kirjeldatud ühevärvi trükitehnoloo
giast tulenevalt tekitas akadeemiale lisakulutusi 
akadeemia logo trükkimine viie värviga. Kuivõrd 
seadus näeb ette võimaluse ka riigivapi ühevärvi
liseks trükkimiseks, siis asendasin lõvide punased 
keeled sinistega, mis vähendas trükitöö mahtu ja 
maksumust viiendiku võrra! 

Seega kasutasime logol vaid nelja ülejäänud 
värvi: must, (lipu)sinine, kuld ja hõbe. Paraku 
jätkus siniste lõvikeeltega logo kasutamine ka 
4-värvi trükitehnoloogia ja värviliste laserprinte
rite aja saabumisel. 

Akadeemia lipul on logo värvidega kõik korras, 
aga A-hoone vestibüüli seinal olnud reljeefsel 
logo kujutisel ning rektoraadi saali seinavaibal on 
lõvide sinised keeled põlistunud! Muide, sajandi
vahetusel B-õppehoone seinalt eemaldatud teine 
reljeefne logo on siiski säilinud ja asub A-hoone 
ruumis A101. Oleks kena, kui leitakse võimalus 
need mõlemad korrastada ning paigutada uues 
kompleksis auväärsetele kohtadele.
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kõike seda võimalik komponeerida kirjastamise 
arvutiprogrammiga Publisher. 

Esimesed õppematerjalid

Esimesed kaks õppevahendit korrektsiooni eriala 
üliõpilastele ilmusid juba novembris 1992, mõlema 
koostaja oli kolledži direktor Uno Ilm: „Kuritegelik 
subkultuur tätoveeringutes“ ning „Tapa erikooli 
tätoveeringud ja släng“. Nende käsikirjade trükiks 
ettevalmistamisel kasutati tavapäraselt mehaani
list kirjutusmasinat ja trükiti veel nõukogudeaegsele 
kollasele kirjapaberile. 

Esimestel tegevusaastatel ilmunud õppe
vahenditest väärib mainimist Phd Juhan Sõerdi 
„Üld psühholoogia konspekt“ ning kui algas 
koostöö kaitsejõudude peastaabiga, valmis esime
sena „Laskeväljaõppe eeskiri“. Mitmed õppema
terjalid ilmusid koostöös tolleaegse Tallinna piiri
valvekooli ning Paikuse politseikooliga. 

Alates 1994. aastast alustati õppevahendite 
sarjade avaldamist, esimestena „Kriminoloogia“, 
„Tervishoid“, „Kodanikukaitse“ ning kadettide 
isamaalise kasvatuse eesmärgil avatud „Isamaa 
kutsel“. 1995. aastal avati uued sarjad „Sotsio
loogia“, „Pedagoogika“ ja „Majandus“, 1997. aastal 
veel „Matemaatika“ ja „Psühholoogia“. 

1997. aastal ilmus esimene tõlkeõpik, soome 
autori Matti Laine „Sissejuhatus kriminoloogiasse 
ja hälbiva käitumise sotsioloogiasse“. 

1999. aastal jätkus uute sarjade avaldamine 
ning laienes tõlkeõpikute nimekiri. Samal aastal 
läksime akadeemia firmastiili juurutamise raames 
üle kirjastuse väljaannete ühtsele kaanekujundu
sele. Mõnevõrra seetõttu, aga peamiselt seoses 
akadeemia õppekavade muutmisega, lõpetati 
varasemate õppematerjalide sarjad.  

Loe artikli laiendatud versiooni siit: https://digiriiul.
sisekaitse.ee/handle/123456789/2470

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2 5 22 14 15 23 25 20 16 10 29 24 29 20 36 16

Kirjastusgrupi toodangu väljapanekud  
raamatukogus

Üks esimesi SKA väljaandeid. Autor korrektsiooni
kolledži direktor Uno Ilm

Enne akadeemia 15. sünnipäeva ilmunud õppe- ja teaduskirjandus (v.a rakendustrükised)
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UUS  
ÜLIÕPILASESINDUS
Nagu igal kevadel, valiti ka sel korral ametisse uus üliõpilasesindus. Värsked  
ametnikud tutvustavad end.

Tekst ja fotod: üliõpilasesindus

S isekaitseakadeemia üliõpilasesindus koosneb 
iga kolledži kahest kadetist ning kolmest 

liikmest koosnevast juhatusest. Esindus seisab 
üliõpilaste huvide ja vajaduste eest ning korraldab 
akadeemilisi üritusi, et muuta kadettide elu koge
musterohkeks ja meeldejäävaks. 

Sel kevadel ametisse asunud esinduse põhi
eesmärk on julgustada kadette osalema aktiivselt 
kõiges, mida akadeemia neile pakub, ning ka ise 
panustama akadeemia elu täiustamisse. Jätkame 
aktiivi liikmete kaasamist, et tekitada juba esime
sele kursusele võimalus osaleda esinduse töös. 
Sellega tagame, et ka järgnevatel aastatel on 
olemas aktiivne tudengkond. 

Soovime, et iga Sisekaitseakadeemia kadett 
oskaks leida lahendusi ja ideid, kuidas muuta 
akadeemiat veel paremaks, sest nii kasvatame 
akadeemia vaimu ja ühtsustunnet. Tahame saavu
tada häid tulemusi üle-eestilistel tudengite 
üritustel ja hoida Ylispordi Aktiivsuskarikat kindlalt 
Sisekaitseakadeemias. 

Iga kadett, kes tunneb, et tahaks midagi korda 
saata, võib julgelt võtta ühendust üliõpilasesindu
sega – üheskoos oleme tugevamad ja aktiivsemad. 

Sisekaitseakadeemia põhiväärtused, tuntud ka 
kui viis A-d, on ausus, austus, asjatundlikkus, avatus 
ja areng. Iga esinduse liige selgitab, milline neist on 
tema jaoks kõige olulisem. Verbis aut re! 

Esinduse ruum C110 akadeemia peahoones. Foto: Lauri Vanamölder



KADETID 4342 VERBIS AUT RE 2/2020

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Valisin mitte
ametliku kuuenda 
väärtuse, milleks on 
armastus. „Mõis
tusel on väärtus ainult 
armastuse teenis
tuses!“ (Antoine de 
Saint-Exupéry)

ANGELA SÖÖT
Spordi- ja 
kultuurivaldkonna 
aseesimees

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Õppetöö on minu 
jaoks esimesel kohal. 
Seepärast valisin täht
saimaks arengu. Minu 
eesmärk on enda 
teadmisi pidevalt täien
dada ning selle abil 
liikuda edasi mööda 
enda karjääriredelit.

ANITA KATTAI 
Tavaliige

Politsei- ja piiri-
valvekolledž, 
politseiteenistus
Minu jaoks on oluline 
austus, mis algab 
sellest, kui õppejõud 
ja kadett üksteist 
hommikul teretavad, 
näidates nii üksteise 
suhtes üles lugupida
mist ja viisakust.

AIRI PAHVA
Tavaliige

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Minu jaoks on kõige 
olulisem väärtus areng. 
Iga kadett peaks tundma 
huvi, miks asju tehakse 
teatud moodi ning  kas 
saaks teha paremini. 
Areng ning huvi arengu 
vastu on oluline ja viib 
elus edasi. 

KÄRT TALLINN
Esimees

Politsei ja piirivalvekol-
ledž, politseiteenistus
Mind kõnetab enim 
austus. ,,Õnneliku elu 
saladus on austus. 
Austus iseenda ja teise 
vastu.“ (Ayad Akhtar)

KERTU LIIS JÄRVMÄGI
Turunduse ja 
kommunikatsiooni 
aseesimees

Finantskolledž, toll ja 
maksundus
Minu jaoks on kõige 
olulisem väärtus 
areng, sest pean oluli
seks õppimist ja 
enesearengut. 

MARIS PRAATS
Tavaliige
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Politsei- ja piiri-
valvekolledž, 
politseiteenistus
Valisin arengu, sest 
olen alati unistanud 
suurelt ning ka oma 
unistused ellu viinud. 
Julgen võtta uusi 
väljakutseid ning läbi 
nende õppida ning 
omandada midagi uut.

KATRE MERILOO 
Tavaliige

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Areng on iga isiku 
ning ka ühiskonna 
jaoks oluline, sest ilma 
arenguta me tammuk
sime paigal. Julge 
areneda, julge eksida, 
julge paremaks 
muutuda!

ERKI PALUSOO
Tavaliige

Justiitskolledž, 
korrektsioon
Mind kõnetab enim 
austus. See ei ole 
ainult emotsioon, 
mida me teiste suhtes 
tunneme. Austus on 
ka käitumismaneer, 
mida me teiste suhtes 
üles näitame.

STEN HAASMA
Tavaliige

Päästekolledž, 
päästeteenistus
Minu jaoks on kõige 
tähtsam ausus. Tuleb 
tunnistada oma vigu 
ja neist õppida ning 
olla otsekohene.

KARL-GABRIEL 
HIIE
Tavaliige

 ja sa ei oska kuhugi pöörduda, siis kirjuta või joonista meie e-postile 

ESINDUS@LIST.SISEKAITSE.EE 
või otsi meie leht üles Facebookist, kuhu võid ka oma muresid kurta: 

WWW.FACEBOOK.COM/SKAESINDUS

KUI SUL ON PROBLEEME  
       VÕI MURESID

ÜLIÕPILASESINDUS ON SIIN, ET SIND AIDATA!
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Uuringuraport räägib olemasole
vatest ja potentsiaalsetest hübriid-
ohtudest Eesti julgeolekule ning 
juhib tähelepanu potentsiaalsetele 
nõrkustele Eesti julgeolekus. Raporti 
eesmärk on osutada tähelepanu 
olemasolevatele kitsaskohtadele, 
mis vajavad parandamist. Käsitle
takse ka seda, kuidas reageerida 
operatiivselt ja kasutada tõhusalt 
erinevaid võimalusi hübriidse ohu 
korral (nt massirahutused, radikali
seerumine, kuritegevuse kasv, 
terrorism, info- ja mõjutustegevus, 
küberrünnakud).

Teatmik „Ettevõtja maksugiid 
2020“ koondab olulisema 
informatsiooni 2020. aasta 
maksuarengutest, aidates märksa 
paremini muutustes orientee
ruda ning ülemääraseid riske ja 
maksukulu vältida. Teatmikus on 
tõlgendatud kujul välja toodud 
aktuaalsed seadusemuudatused 
ning maksundusvaldkonna 
teemad, millega peavad kursis 
olema nii ettevõtjad, finants
juhid kui ka raamatupidajad. 
Olulisemad tähelepanekud 
on kergesti eristatavad ning 
varustatud praktiliste näidetega.

Raamatust leiab ülevaate 
käibemaksu ajaloost, teooriast 
ja põhimõtetest; juhendma
terjali, kuidas toimub Eesti 
ja rahvusvaheliste tehingute 
deklareerimine ja maksusta
mine; näidiskaasused 
levinumate tehingute kajasta
miseks; näidisülesanded koos 
vastustega; aktuaalse Euroopa 
Liidu ja Riigikohtu praktika 
ülevaate.

SISEJULGEOLEKU HÜBRIIDOHTUDE TUTVUSTAMINE
Vladimir Sazonov, Erkki Koort, Priit Heinsoo ja Kadri Paas
Sisekaitseakadeemia, 2020
  

ETTEVÕTJA MAKSUGIID 2020
Joel Zernask, Einar Rosin, Mikk Tereping
Äripäev, 2020

Kogumiku eesmärk on kajastada 
kuritegevuse, seadusandluse 
ja tehnoloogia omavahelist 
dünaamikat. Soome on üks 
juhtivaid riike infrastruktuuride 
digitaliseerimisel ja kaasajas
tamisel ning seepärast on see 
riik parim näide antud teema 
uurimiseks.

CYBERCRIME, LAW AND TECHNOLOGY IN FINLAND  
AND BEYOND 
Giulio Calcara, Peter Sund ja Matti Tolvanen 
Poliisiammattikorkeakoulu, 2019 

KÄIBEMAKS: ÜLDISTEST PÕHIMÕTETEST KUNI 
AKTUAALSE KOHTUPRAKTIKANI
Tõnis Elling
KMS OÜ, 2019

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

UUDISKIRJANDUS SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

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

Biomeetriline tehnoloogia aitab 
näpujälgede, DNA, silmaiirise jm 
kaudu kindlaks teha ja reguleerida 
inimeste piiriüleseid liikumisi. 
Alates 1990ndatest on biomeet
riline piirikontroll saavutanud 
võtmetähtsuse kogu Euroopas. 
Raamatus uuritakse, kuidas 
biomeetria areneb ning innovatiivse 
koostöö kaudu Euroopa tähtsai
mates piiripunktides kasutusele 
võetakse.

Korruptsioonist on saanud 
üleilmastuv nähtus. Raamatus 
võtavad sõna erinevate 
valdkondade tippspetsialistid, et 
analüüsida korruptsiooni ilmingute 
põhjuseid ja vorme globaalses 
kontekstis ja erinevatel elualadel. 
Uuritakse ka järjest laienevaid 
seoseid korruptsiooni ja teiste 
globaalsete kuritegude vahel. 

THE BIOMETRIC BORDER WORLD
Karen Fog Olwig, Kristina Grünenberg, Perle Møhl  
and Anja Simonsen. Routledge, 2020

CORRUPTION IN THE GLOBAL ERA:  
CAUSES, SOURCES, AND FORMS OF MANIFESTATION
Toimetanud Lorenzo Pasculli, Nicholas Ryder. Routledge, 2019
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Raamatu autoril on 50 aasta pikkune 
töökogemus betoonrajatistega ning 
raamatus uurib ta talle teadaolevaid 
probleeme ning räägib, kuidas neid 
lahendada. Raamatu esimeses osas 
on lood juhtumitest, kus betoonra
jatiste ehitamisel on midagi valesti 
läinud. Iga juhtumi juures on analüüs, 
mis tuvastab põhjuse ja toob välja 
õnnetuse ennetamise võimalused. 
Teises osas uuritakse, kuidas lepingu
tingimused mõjutavad või ennetavad 
projekteerimise ja ehitamise käigus 
tekkivaid probleeme. 

Kuritegevuse analüüs on 
protsess, mille puhul kasutatakse 
kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid 
tehnikaid, et analüüsida 
politseiasutuste ja -kogukonna 
jaoks väärtuslikke andmeid. 
Raamat annab põhioskused 
ja -teadmised kaasaegsetes 
õiguskaitseasutustes töötavatele 
analüütikutele politsei andmete, 
statistika, geoinfosüsteemide, 
kvalitatiivse analüüsi, 
tehnoloogiate jms kohta.

Autor uurib korruptiivset 
käitumist riikides, kus on 
nõrgad institutsionaalsed 
keskkonnad. Raamat pakub 
uudse selgituse ajatule 
mõistatusele, miks mõned riigid 
arenevad jõudsalt hoolimata 
korruptsioonist. Lähema 
vaatluse all on korruptsiooni 
ja antikorruptsiooni vastaste 
kampaaniate sümbiootiline roll 
diktatuuri säilitamisel.

Järjest kasvav digitaliseeritud 
maailmamajandus õõnestab 
traditsioonilist maksundust. 
Tekivad küsimused, mis 
puudutavad maksustamisõiguste 
jaotamist seoses sissetulekutega,  
mis laekuvad piiriüleste digitaal
sete tehingute kaudu. Raamatus 
analüüsitakse, millised muutused 
on võimalikud, vajalikud ja 
teostatavad, et ära hoida hetkel 
toimiva rahvusvahelise maksuraa
mistiku lagunemist. 

FAILURES IN CONCRETE STRUCTURES: CASE STUDIES IN 
REINFORCED AND PRESTRESSED CONCRETE
Robin Whittle. CRC Press, 2018

EXPLORING CRIME ANALYSIS:  
READINGS ON ESSENTIAL SKILLS
Toimetanud Kathleen Gallagher, Julie Wartell, Samantha 
Gwinn, Greg Jones, Greg Stewart. Overland Park, 2017

BRIBERY AND CORRUPTION IN WEAK INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENTS: CONNECTING THE DOTS FROM A 
COMPARATIVE PERSPECTIVE
Shaomin Li. Cambridge University Press, 2019

TAX AND THE DIGITAL ECONOMY:  
CHALLENGES AND PROPOSALS FOR REFORM
Toimetanud Werner Haslehner, Georg Kofler, Katerina 
Pantazatou. Kluwer Law International B. V., 2019

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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