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JUHTKIRI
Mul süveneb viimasel ajal tunne, et lugude valik siia 
ajakirja muutub üha keerukamaks, sest põnevat ja 
kajastamist väärivat on palju rohkem, kui ühe ajakirja 
kaante vahele mahub. Seetõttu on artiklipalett kirev.

Kas ja kuidas kujutavad vihakuriteod ohtu sise-
turvalisusele, seda teemat avab Riina Kroonberg. 
Kõrge päästeteenistuse tunnustuse on pälvinud 
meie emeriitprofessorid ja õnnitlustega ühineb kogu 
akadeemia pere. Sisekaitseakadeemia on hoog-
sasti liikumas tervisliku ülikoolilinnaku programmis. 
Seekordne persoonilugu võimaldab paremini tuttavaks 
saada õppekorraldaja Maarja Bachmanniga. Ja veel 
palju muud.

On olnud keerukas aasta meie kõigi jaoks. 
Loodame, et järgmine õppeaasta tuleb stabiilsem, 
kindlam ja et inimtühjad õppehooned on jäädav 
minevik. 

Akadeemia välisilme on veelgi täiendust saamas, 
valminud on tervikvisioon Tallinna Kase tänava õppe-
keskusest – järgnevate aastate jooksul saab meie 
peahoone olulist täiendust. Kadette peaks rõõmus-
tama see, et hakkame rajama uut ühiselamut, para-
nevad välitingimustes sportimisvõimalused ja kavan-
damisel on ka taktikahoone, mis rikastab väljaõppe 
võimalusi veelgi enam. Valminud on suurejooneline 
plaan Väike-Maarja harjutusväljaku lõpuni arenda-
miseks. Kui kõik kavandatu teoks saab, on tegemist 
ühe Euroopa parima sisekaitsevaldkonna harjutus-
väljakuga. Selle kõige kirjeldamiseks oleks vaja ilmselt 
ajakirja erinumbrit. Mainitu on siiski pigem vormi kui 
sisu küsimus, aga selleks, et pakkuda tänapäevast sisu, 
on vaja ka tänapäevast vormi. 

Soovin meile kõigile järgmiseks hooajaks jõudu ja 
jaksu!

Marek Link, 
rektor
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Andrese näol oli tegu väga soliidse härrasmehega, 
kes hindas alati head seltskonda ja hästi väljapeetud 
huumorit. Mäletan seda, et ükskõik millist raken-
duskõrgooli või kutsekooli me Eestis külastasime, oli 
Andres alati see, keda kõik kohaliku kooli inimesed 
tundsid, ja vahel tundis ta kooli isegi rohkem kui 
meid võõrustanud koolijuhid. See kõik on märk 
sellest, kui suur panus temast maha jäi mitte ainult 
Sisekaitseakadeemias. 

Marek Link, rektor

Andres oli meiega alati kaasas, kui õppeosakonna 
naistega midagi õppeaasta lõpus või jõulude eel 
ette võtsime või üksteisel külas käisime. Nii on ta 
meiega valmistanud näiteks lõhnastatud värvilisi 
küünlaid, mille eest koduski kiita sai, sest taht oli 
väga õigesti paigaldatud. Meie analüütik-metoodik 
Anu Kose meenutas, kuidas ühel jõulueelsel kutse-
õppe seminaril sattusid nad Andresega paaris 
piparkooke valmistama. Alguses vaatasid ükstei-
sele nõutult otsa, aga siis reageeris Andres kiiresti: 
„Mina rullin!“

Meenusid ka Andrese füüsilise suurusega 
seotud lood, mida ta ise jutustada armastas. Sellest, 
kuidas ta Hiina reisil furoori tekitas ja kõik teda 
pildistada tahtsid. Või sellest, kuidas talle sõjaväkke 
minnes tuuba sülle anti, et tugev noormees, saad 
kandmisega hakkama. Aga loomulikult oli kand-
misest vähe – vaja oli ka selle mängimine selgeks 
saada! Samuti on meeles, kuidas Andres oli nõu 
ja muidugi jõuga abiks, kui toimus Siimu kolimine 
vanast majast uude. 

Õppeosakond

Hea, Andres! Sa vaatad meid nüüd sealt pilvepiirilt 
maailma lõpust. Usun, et sa juhid ja suunad omal 
moel sealt kaugelt meid edasi. Oled oma otsustes 
konkreetne ja südames soe. Oled tegutseja, oled 
arutleja, kui vaja, siis vaikija. Sinu varjuna olemasolu 
loob turvatunde.

Me veel kohtume ja räägime. Räägime polii-
tikast, muusikast ja inimeseks olemise keeruku-
sest. Räägime reisimisest ja sellest, kus peitub tõde. 
Seniks aga…, võta vabalt… 

Triinu Kaldoja, arendusprorektor

Viimane kõnelus Andresega

Kuidas lahkujale öelda,
et ta ongi hoitud?
Et ta mõtted kestavad
ka pärast järgmist koitu.

Et ta mälupiltides
on ikka meie juures –
jagamas ja abistamas
kogukonnas suures.

Kuidas olla valmis hetkeks,
mida me ei oota?
Ilusam on ikka aina
uskuda ja loota.

Vahel lootus aitab võita
lahingute raskust.

Mälestuste merre nukralt
kaotuspisar laskub.

Epp Jalakas

Märtsi lõpus lahkus meie seast jäädavalt akadeemia õppeprorektor Andres Pung. See 
oli ootamatu, ebaõiglane ja valus kaotus. Tegu oli suurepärase spetsialisti, kolleegi ja 
inimesega, kelle panus Eesti haridusellu on olnud hindamatu. 

IN MEMORIAM

ANDRES PUNG  
(19.05.1955–27.03.2021)
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ANDRES PUNG omandas keskhariduse Tartu II Keskkoolis, õppides paralleelselt ka Heino Elleri nimelises 
muusikakoolis muusikateooriat. 1978. aastal lõpetas ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse 
erialal ning jätkas õpinguid aspirantuuris Leningradi Riiklikus Konservatooriumis, mille lõpetas 1983. aastal. 
Aastatel 1983–1990 töötas Andres Pung Tallinna Riiklikus Konservatooriumis esmalt vanemõpetaja, hiljem 
dotsendi ja kateedri juhatajana. 1992. aastal sai temast Eesti Muusikaakadeemia õppeprorektor, kellena 
töötas 2003. aastani.

2003. aastast juhtis Andres Pung Haridus- ja Teadusministeeriumis kutse- ja täiskasvanuhariduse 
osakonda, osaledes mitme töörühma, otsustuskogu, nõukogu ja rahvusvahelise organisatsiooni töös.

2015. aasta augustis asus Andres Pung ametisse Sisekaitseakadeemia õppeprorektori kohale, kus 
keskendus integreeritud haridusmudeli väljatöötamisele, õppekavaarendusele ja akrediteerimisnõuete 
läbimisele.

2019. aastal tõdes ta Verbis Aut Res: „Minu töine karjäär on olnud üsna huvitav ja sisaldanud nii verti-
kaalset tõusu karjääriredelil kui ka horisontaalset liikumist teistesse asutustesse ning valdkondadesse. Oma 
õpitud eriala juurest olen sujuvalt liikunud hoopis hariduskorralduse juurde, aga see kõik on pakkunud mulle 
piisavalt väljakutseid ja ka eneseteostuse ning arenemise võimalusi.“

Andres Pungaga saab hüvasti jätta 24. juulil kell 12.00 Sisekaitseakadeemias. Tema põrm sängitatakse 
mulda Tallinna Metsakalmistul perekonna hauaplatsile.

Verbis aut Re 2019. aasta II numbris ilmus persoonilugu „Eesti hariduse kujundaja Andres Pung“.

https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/verbis_7_web_uus
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E estis on esinenud intsidente, kus inimesi on 
sõimatud, solvatud ja füüsiliselt rünnatud 

teise nahavärvi, rahvuse, soo, pagulasseisuse, 
seksuaalse sättumuse jm kuuluvuse tõttu. Sellele 
on seoses koroonaviirusega lisandunud võimen-
dusena juurde väga muret tekitav libamaailm: 
liba(õigus)teadlased, arstid, meedia jm, mis teeb 
sobivate meetmete leidmise olukorra normalisee-
rumiseks veelgi keerulisemaks. Levinud on kurjust 

ja vihkamist täis sõim, mida õigustatakse põhisea-
dusest tuleneva sõna- ja arvamusvabadusega. See 
on aga silmakirjalik. Sõna- ja arvamusvabadus ei 
anna õigust teisi alandada või solvata, vaid sellega 
kaasneb ka vastutus ja kohustus teisi austada.

Äärmuslus võib ohustada riigikorda
Arusaadavalt on koroonapiirangud tekitanud 
inimestes väsimuse ja tüdimuse, mis on aga varem 

Eestis on mõne aasta jooksul tekkinud teatud viha ja kurjuse foon, mis ei lõhesta 
üksnes ühiskonda, vaid ka perekondi ja sõpru. Sisejulgeoleku instituudi lektor  
RIINA KROONBERG avaldab mõtteid tekkinud uuest olukorrast, et aidata kaasa  
diskussioonile, kuidas võiks olukorra taas normaalseks muuta.

VIHKAMIST TÄIS TEOD   
KUI VÕIMALIK OHT 

SISETURVALISUSELE

USA presidendi Donald Trumpi poolehoidjad valmistumas Kapitooliumit ründama, 6. jaanuar 2021  
Foto: Tyler Merbler, Wikimedia Commons
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kujunenud vaenukeskkonda kahetsusväärselt 
veelgi võimendanud. Leidub inimesi, kes kasutavad 
olukorda ära ja kes tõmbavad endaga kaasa neid, kes 
on lihtsamini mõjutatavad. Eriliselt taunimist vääriv 
ja ka ohtlik on, kui nii käituvad teatud poliitikud ja 
avaliku elu tegelased. Sageli jääb mulje, et tegu on 
teadliku ja koordineeritud tegevusega, mis tekitab 
aga küsimuse, mis on selle kaugem eesmärk.

Siin tuleb mängu küsimus siseturvalisusest ja 
lõpuks riigi julgeolekust. Ajakirjandusest on läbi 
käinud, et näiteks Saksamaal on julgeolekuasu-
tused hakanud ohuhinnangutes rääkima äärmus-
laste tegevusest kui ohust kogu riigikorrale. Reaalse 
näite avalikult olulist võimu ja mõju omava isiku 
äärmiselt ohtliku tegevuse kohta võib tuua hiljuti 
Ameerika Ühendriikidest, kus presidendivalimised 
kaotanud Donald Trump kutsus oma poolehoid-
jaid Kapitooliumi ründama. Ei olnud kaugel olukord, 
kus asi oleks ohtlikult eskaleerunud ja kaasa 
toonud tõsised tagajärjed kogu riigikorrale. See on 
ilmekas näide, kuidas olulist mõju omava avaliku 
elu tegelase vastutustundetu käitumine võib kaasa 
tuua väga ohtlikud tagajärjed kogu riigile. Võiks 
eeldada, et rasketel aegadel hoitakse kokku, kuid 
kahjuks on olukord vastupidine. 

Vihkamine on kahe teraga mõõk
Inimõiguste deklaratsiooni järgi on inimesed sünnilt 
vabad ja võrdsed ning neid ei tohi eristada mistahes 
alustel, sh rassi, nahavärvi, soo, keele, usu, poliiti-
liste vaadete, rahvuse, sotsiaalse päritolu, varalise 
seisundi, sünnitunnistuse vm alusel. Põhiõiguste 
harta järgi on keelatud diskrimineerimine etnilise 
päritolu, geneetiliste omaduste, veendumuste, 
rahvusvähemusse kuulumise, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu ning nende õiguste kaits-
misega on üksikisik EL-i tegevuse keskmes. Inim-
õigused on kõigile inimestele kaasasündinud ja 
võõrandamatud õigused ning kõigil inimestel on 
õigus inimõigustele ilma diskrimineerimiseta. Eesti 
Vabariigi põhiseaduse § 12 järgi on kõik seaduse ees 
võrdsed ning kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, 
rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnis-
tuse ega poliitiliste või muude veendumuste, samuti 
varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude 
tõttu. 

Inimeste vihkamine ja vihkamisele õhutamine 
sünnitab väga ohtlikke ilminguid, millega võivad 

kaasneda radikaalsemad tagajärjed palju suurema-
tele massidele. Praktika näitab, et suutmatus tole-
reerida erinevust võib kaasa tuua radikaliseerumise 
ja sealt edasi juba terroristlikud aktid. Nii ei mõista 
paljud, kes sellise vihkamisega kaasa lähevad, et 
see võib tulevikus kaasa tuua negatiivsed taga-
järjed nii vihkajale endale, tema perekonnale kui ka 
kogu ühiskonnale. Õigusteadlane Rait Maruste on 
viidanud, et tuleb leida põhjendatud tasakaal kahe 
põrkuva väärtuse, inimväärikuse ja arvamusvaba-
duse vahel. Seega võib terrorikuriteo ja vaenu(viha)
kuriteo konteksti mõista koosmõjus selliselt, et 
viha või vaenu õhutamise tagajärg võib olla terro-
riakt ehk terrorikuritegu. Või teistpidi, terroriakti 
ajendiks on vaenu õhutamine jms. 

Igaühel on kohustus teise isiku 
põhiõigusi austada
Vihkamine on emotsionaalne, elastne ja kontsep-
tuaalselt ebamäärane tegevus, millel on olulised 
tagajärjed, nt kuriteod, mis on klassifitseeritud 
vihakuritegude vormideks ja on suunatud ohvrite 
rühmadele. Vaenu õhutamisele on aga raske anda 
ammendavat ja universaalset definitsiooni, see 
võib sõltuda konkreetses õiguskorras talle omistata-
vast sisust. Inglise keele seletav sõnaraamat käsitleb 
vaenu (hate) kui tugevat, intensiivset mittemeeldi-
mist, vihast suhtumist kellessegi või millessegi. Eesti 
õigekeelsussõnaraamatu järgi on vaen sallimatus 
ja vihkamine ning viha vaenulikkuse ja ärritatusega 
seotud tugev tunne, äge pahameel. Radikaliseeruma 
tähendab äärmustuma, radikaalseks muutuma, ja 
terror vägivalda, vägivalla- ja hirmuvalitsust.

Igasugune vihast või vaenu õhutamisest ajen-
datud tegu on suunatud üldjuhul teise inimese 
põhiõiguste vastu. Sellise teo toimepanija peamine 
eesmärk on saata laiemale ühiskonnale nn teist-
suguse isiku suhtes alandav sõnum, et vaenamis-
alune isik ei ole oma isiksuse omadustega indiviid, 
vaid mingisse rühma kuuluv olevus, kelle õigusi 
tuleb või isegi peab rikkuma. Kõige kõvemahäälsed 
enda põhiõiguste täitmist nõudvad isikud unus-
tavad ära, et seal, kus algab teise isiku põhiõigus, 
lõpeb tema õigus ja algab tema kohustus teise isiku 
õigusi austada. 

Soome kogemuse kohaselt mõeldakse 
vihkamis(kuri)teo all üldiselt kõiki kuritegusid, mis 
on põhjustatud eelarvamustest või vaenulikkusest 
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inimrühmade vastu. Rühm võib olla etniline 
grupp, usuline grupp või seksuaalsel sättumusel 
põhinev jmt grupp. Sealjuures ei pea ohver tingi-
mata olema ka selle rühma liige. Piisab sellest, et 
ründaja (kurjategija) seda nii arvab. Ohvriks võib 
saada ka seetõttu, et tal on lähedased suhted 
gruppi kuuluva inimesega või mõni muu seos 
grupiga. 

Ka Eestis eksisteerib sarnane muster, kus 
kellegi vaenamine on põhjustatud isiku kuulumi-
sest vähemuse hulka, nahavärvist, seksuaalsest 
sättumusest, usust jne. Vaenamise ja viha alla võib 
sattuda ka kellegi sugulane ja sõber, kes tunneb 
kedagi taolisest rühmast. Eestis ei ole palju vaenu 
õhutamise ehk KarS § 151 järgi kvalifitseerita-
vaid tegusid. Statistikast leiab pigem süütegusid, 
mida saab pidada vägivallategudeks, nt ähvarda-
mine, kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra 
rikkumine.

Vägivald ja vaen 
on seaduse silmis erinevad
Tuleb meeles pidada, et vaenu(viha)kuriteod ja 
vaenu õhutamise väär- ja kuriteod on kontseptuaal-
selt omavahel eristatud. Need teod ei ole koossei-
sutüübilt samad. Need teod on juriidiliselt erine-
valt tõlgendatavad ja kvalifitseeritavad. Üldjuhul 
on vaenu õhutamisest ajendatud kuriteod vaadel-
davad teatud mõttes „sõnumi kuritegudena“, mille 
eesmärk ei ole anda vaid sõnumit ühele ohvrile, 
vaid sellele grupile, kuhu ohver kuulub, viidates, et 
nad on erinevad. Seepärast on ka vaenu õhutami-
sest ajendatud kuriteo mõju oluliselt suurem, teki-
tades suuremas hulgas haavatavust ja hirme, hirmu 
sealjuures ka teistes vähemusse kuuluvate gruppide 
liikmete hulgas. 

Riigikohtu tõlgenduses võib vaenu õhutamine 
olla vältav delikt. See on suunatud võrdõiguslik-
kuse vastu, koosseis näeb ette kõige ohtlikuma teo, 
sest avalik üleskutse vihkamisele, vägivallale või 
diskrimineerimisele kahjustab kaitstavat õigushüve 
üldjuhul enam kui diskrimineerimiskeelu mate-
riaalne rikkumine, mis on karistatav KarS § 152 ja 
153 alusel. Antud süüteo ohtlikkust rõhutab põhi-
seaduse § 12 lg 2, mis sätestab expressis verbis, 
et rahvuslik, rassiline, usuline või poliitiline vihka-
mine, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on 
seadusega keelatud ja on karistatav ning samuti on 

karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskri-
mineerimist ühiskonnakihtide vahel. Seega tuleb 
lähtuvalt eeltoodust vahet teha vägivalla kurite-
gudel ja vaenu õhutamise kuritegudel.

Juhtumid Eestis
Allpool on toodud valik juhtumitest, kust võib leida 
viha ja vaenu õhutamise tunnuseid. Osad leidsid 
üksnes avalikku hukkamõistu, osades juhtumites ei 
tuvastatud teo toimepanijaid ning osades said isikud 
ka kohtulikult karistatud.

1. Juhtumid seoses poliitilise jõu EKRE liikmete 
avalike väljaütlemistega. 2019. aastal, olles sise-
minister, solvas Mart Helme kaudselt naisi, nime-
tades Soome peaministrit müüjatüdrukuks, kellest 
sai peaminister. 2020. aastal antud intervjuus leidis 
siseminister Mart Helme, et homod võiksid joosta 
Rootsi ja tema vaatab neid ebasõbralikult, andes 
märku oma vaenulikust suhtumisest seksuaalvähe-
mustesse. Samuti korduvad väljaütlemised teisest 
rassist ja rahvusest inimeste suhtes, väljendades 
solvavat, halvustavat ja kohati vaenu õhutavat 
suhtumist „meist erinevate“ suhtes.

2. 2019. aastal rünnati avalikult verbaalselt Eesti 
pearabi Shmuel Kotit lausega „Mida sa, juut, vahid, 
ahju lähed.“ 

3. 2015. aasta septembris süüdati Vao külas asuv 
varjupaigataotlejate keskus, kergelt kahjustada sai 
vaid keskus ise. Ükski rühmitus vastutust ei võtnud. 
Politsei sõnul oli tegu tõsise juhtumiga, kuna hoones 
viibis üle 50 inimese, kellest 13 olid lapsed. Üldine 
poliitikute hukkamõist, vaid Mart Helme (toonane 
EKRE juht) ütles, et see on alles algus, kuna 
inimesed hakkavad vastu.

4. 2007. aasta augustis avaldati internetiportaalis 
DELFI artikkel „Martin, Saulus, Paulus“, millele anti 
muuhulgas järgnev kommentaar: „Normaalsed 
inimesed on need, kelle bioloogilised ja vaimsed 
funktsioonid on ilma kõrvalekalleteta. Homod, sh 
pederastid, on omasooiharad perverdid ja seni, 
kuni nad seda ei propageeri, pole mul nendega 
asja. Vihale ajavad nad oma kuradi meediasse 
paisatud mölaga, nagu tegemist oleks veel kanna-
tajatega, keda ei mõisteta. Mis kuradi mõistmist 
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vajab üks väärakas pederast, 
kelle ainus teene ühiskonnas on 
anda alaealistele halba eeskuju, 
eksponeerides oma perversset 
orientatsiooni valedest kubise-
vate õigustustega. Homod on 
värdjad ja väärivad üksnes vihka-
mist kõikide poolt, kellele nad 
oma mölaga pinda on käinud.“

Kommentaari kohta esitati 
politseile avaldus, kuid politsei 
väärteomenetlust ei alustanud, 
kuna ei tuvastanud kommen-
taaris KarS § 151 lg 1 järgi väärteo-
koosseisu ning puudus alus väär-
teomenetluse alustamiseks vaenu 
õhutamises. Samas asjas leidis 
Harju Maakohus, et KarS § 151 lg 1 
koosseis eeldab avalikku üleskutsu-
mist, mille sisu on tekitada teistes 
isikutes vihkamist, vägivalda või diskri-
mineerimist mingi sotsiaalse grupi 
suhtes ning kui sellega on põhjustatud oht isiku 
elule, tervisele või varale, seega puudub kommen-
taaris üleskutse seksuaalvähemuste aadressil. 
Kohus möönis, et toodud kommentaar võib olla 
teatud seksuaalvähemuse suhtes solvava sisuga, 
kuid ei ole aluseks väärteoasja alustamiseks KarS 
§ 151 tunnustel. Kohtu hinnangul ei ole kommen-
taaris võimalik tuvastada üleskutset, mis võiks 
kutsuda vihkamist ja vägivalda esile ka teistes 
isikutes ning tuua kaasa mingi sotsiaalse grupi 
vastu suunatud vihkamise või vägivalla levimise.

5. Nn Pronksiöö kaasus. Liikumise Öine Vahtkond 
juhid organiseerisid koos Vene noorteorgani-
satsiooni Naši liidriga Tallinnas massilise korra-
tuse, millega kaasnesid rüüstamine, purustamine, 
süütamine ning vastuhakk võimuesindajatele.

6. Gennadi Afanasjevit trahviti selle eest, et ta 
levitas 2005. a Narvas veteranide liidu liikmete seas 
Hitleri kujutisega lendlehti pealkirjaga „HS“, milles 
oli üleskutse sallimatusele Keskerakonna teatud 
liikmete suhtes. Politsei hinnangul kutsus isik avali-
kult üles sallimatusele või vägivallale rahvusliku 
kuuluvusega seotud motiividel ja poliitiliste veen-
dumuste alusel. Kohus tühistas määratud karistuse, 
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leides, et isiku tegevus ei põhjustanud ohtu Keskera-
konna teatud liikmete elule, tervisele või varale.

7. 2005. a Eesti Päevalehes ilmunud arvamuses 
„Suitsetamine pole mõeldud naistele” avaldati 
järgnev tekst: „Ja mõtlen suitsetavat venelannat 
vaadates: no suitseta, tapa ennast ja oma lapsi – 
teid on ju nii palju.” Teksti suhtes esitati kaebus, 
kuna leiti, et isik kutsus üles vihkamisele seoses 
rahvusega. Kohus sellega ei nõustunud ja leidis, et 
antud arvamuse kirjutamine ja avalik eksponeeri-
mine ei põhjustanud ohtu konkreetse isiku elule, 
tervisele ega varale. Tol hetkel kehtiva KarS redakt-
siooni kohaselt ei olnud kohtu hinnangul eelpool 
kirjeldatud artikli kirjutamine ja avalik eksponeeri-
mine karistatav KarS § 151 lg 1 järgi.

8. 2001. a märtsis lasti Tallinnas maha venekeelse 
ajalehe väljaandja Vitali Haitov. Ükski rühmitus 
vastutust ei võtnud. Süüdistus esitati kahele leedu-
lasest palgamõrvarile.

9. 1999. a juunis plahvatas Tallinnas reklaami-
büroo juhi Pear Väli auto all pomm. Vastutuse 
võttis grupp nimega „Isamaa“ (mitte segamini 
ajada erakonnaga Isamaa), väites, et neid vihas-
tasid läänemeelsed reklaamid, mis ohustasid Eesti 
rahvuslikku kultuuri.

10. Lauris Kaplinskit süüdistati KarS § 151 järgi 
selles, et ta koostas ajavahemikus 1995–1998 
teksti „Meie võitlus“, mis – olles suunatud 
juutide, kristlaste ja demokraatide vastu – õhutas 
sotsiaalset vaenu ja sisaldas üleskutset relvastatud 
terrorile. Tekst oli internetis vabalt kättesaadav. 
Mõningad näited tekstist: „Lihtsaim ning ühtlasi 
ainuke kindel viis vabaneda mingist mõtteviisist 
on selle kandjate füüsiline hävitamine. (---) Mida 
juhuslikum on hävitamisele kuuluvate inimeste ja 
objektide valik, seda raskem on neil välja töötada 
vastu-strateegiat. (---) Kuna kristlus peab Eestist 
jäägitult kaduma, on ainus võimalus selle saavuta-
miseks kõigi kristlaste ning juutide likvideerimine 
ja kirikute purustamine. (---) Seepärast peavad 
esmajärjekorras langema rünnaku alla haiglad, 
sünnitusmajad, koolid, lasteaiad.“

Riigikohus leidis toona, et arvestades, et KarS 
§-le 151 vastab igasugune tegevus, millega on 

avalikult üles kutsutud vihkamisele või vägival-
lale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, 
päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, 
varalise või sotsiaalse seisundiga, võib ka sellele 
koosseisule vastav tegu olla vältav. 

Kuna koosseisupärane tegu seisneb avalikus 
üleskutsumises, peab edastatav sõnum olema 
selline, millega mitte lihtsalt ei väljendata oma 
vaenulikku meelestatust mingi KarS §-s 151 nime-
tatud grupi vastu, vaid mis võiks kutsuda vihkamist 
või vägivalda esile ka teistes isikutes, tuua kaasa 
mingi sotsiaalse grupi vastu suunatud vihkamise 
või vägivalla levimist. 

Oht siseturvalisusele
Kõigis kirjeldatud juhtumites on nii viha kui ka 
vaenu ilminguid teatud (vähemus)gruppi kuulu-
vate inimeste suhtes. Nagu artikli teoreetilises 
osas välja toodud, näitab ka praktiliste juhtu-
mite käsitlus, et vihkamine ja vaen eksisteerib 
alati teatud gruppi kuuluva isiku suhtes ehk saab 
öelda, et märksõnaks on grupikuuluvus ja vihka-
mist laiendatakse kogu gruppi kuuluvate inimeste 
suhtes, st mitte konkreetse isiku, vaid selle 
suhtes, et inimest saab liigitada teatud rühma, 
mis väärib vihkamist ja sallimatust. Nii saab 
vihkamise ja vaenu motiivina välja tuua näiteks 
soolise, usulise, rahvusliku, rassilise ja seksuaalse 
kuuluvuse. 

Neis juhtumites on toimunud nii verbaal-
seid kui ka reaalseid rünnakuid ja vägivallaakte, 
üleskutseid rünnakutele, vihkavaid kommen-
taare teatud isikute suhtes, kes kuuluvad teatud 
vähemusgruppi. Nende tegude tagajärjel on teki-
tatud kahju konkreetsetele inimestele, aga ka 
loodud ühiskonnas vihkamise ja vaenu õhkkonda, 
mis omakorda on seadnud ohtu siseturvalisuse. 
Ka näiteks koroonapiiranguid eirates protestide 
korraldamine seab ohtu siseturvalisuse, kuna 
suuremate rahvahulkade kogunemine on hea 
pinnas viiruse laiemaks levikuks. 

Õiguskaitse institutsioonid peavad reagee-
rima kõigile juhtumitele. Ühiskond ei saa pikemas 
perspektiivis lubada, et teatud isikute käitumist 
ajendab viha ja vaen ning sellest tulenevalt võib 
kannatajaks osutuda kogu ühiskond. Ajalugu on 
näidanud, et vihkamisest kantud tegevus võib 
hävitada nii riike kui ka rahvaid. 
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Kui juba koolipõlvest on meeldinud pidulikud rivistused ja organi-
seeritus, siis on Sisekaitseakadeemia töötamiseks õige koht. Lisades 
sinna tudengid ja head kolleegid, pole ime, et üle tosina aasta on siin 
läinud lennates. Politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spet-
sialisti Maarja  Bachmanniga vestles eluolust akadeemias ja kaugemal 
kommunikatsiooni spetsialist JOHANNA TAU. Fotod: erakogu

MAARJA BACHMANN – 
TÜDRUK, KES ARMASTAS  

PARAADE
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Vaikne maatüdruk

Olen läbinisti maatüdruk. Kasvanud Järvamaal pisi-
keses külas nimega Roosna. Ema ja isa töötasid 
majandis ning olin vist napilt aastane, kui me Tapa 
linnast sinna kolisime. Elu seal keerles tolle aja kohta 
tüüpiliselt vaid töötegemise ümber: loomad, aed, 
põld, heinamaa ja mets. Ega mul sellist teiste lastega 
koosolemist polnudki, õde on minust neli aastat 
noorem ja vend 12 aastat vanem. Töökasvatuse 
sain korraliku koos teadmisega, et ega elu ei peagi 
alati kerge olema. Olin hästi vaikne, tubli ja korralik 
laps ning kuna isa oli meil väga nõudlik, siis on see 
tagantjärele vaadates igati loogiline. 

Ega nüüd elu ainult Roosnaga ka piirdunud. Palju 
hoidis mind Tallinnas Nõmmel elanud vanaema. 
Kõige rohkem ongi mind vast kasvatanud ja 
õpetanud just tema. Juba siis, kui olin veel väga noor, 
viis ta mind Estoniasse, kunstinäitustele ja muudesse 
sellistesse kohtadesse. Kui palju ma sellest nüüd 
lapsena jagasin, aga seda mäletan küll, et tunne oli 
oi kui eriline. Estoniasse minekule eelnes alati ka 
kohustuslik enese sättimine, mis väikese tüdruku 
jaoks oli elamus omaette. Vanaema teadis, et kui 
minnakse Estoniasse, siis tuleb selleks vastavalt ka 
valmistuda.

Aasta enne kooli arvasid ema ja isa, et ma 
peaksin suutma ka teiste lastega kontakti leida, ja 
nii pandi mind lasteaeda. Ema räägib siiamaani, 
et ma olin väga hea laps. Aga tol ajal seisneski hea 
lapse mõte selles, et ta on vaikne, ei päri, ei jookse, 

ei karju ja on tagasihoidlik ning minu moodi häbelik. 
Ei olnudki raske olla väga hea laps, kui lasteaias olid 
lauad ja toolid ning just seal ma enamiku ajast istu-
singi. Kõik lapsed mängisid, aga mina olin hea laps. 
Mida kasvataja sellest kõigest arvas, on takkajärele 
raske öelda. 

Orkestrimuusikast lummatud

Kooliteed alustasin ma Amblas, kodust kümne kilo-
meetri kaugusel. Igal hommikul viis koolibuss lapsed 
kooli ja lõuna ajal tõi tagasi. Väga lahe oli! Kool – see 
oli hoopis teine tera kui lasteaed. Samas esimene 
klass oli pigem sisseelamise aeg, aga kui minust juba 
oktoobrilaps sai, läks asi ägedaks. Mulle tohutult 
meeldis, et oli palju ühistegevusi. Oktoobrilapse 
aeg edukalt läbitud, sai minust pioneer. Õppisin 
selgeks morse, nii äge oli sõbrannadega morses 
kirjutada! Telkimine ja laagrid. Igasugused rivistused 
ja paraadid meeldisid mulle juba tol ajal tohutult. 
Mäletan, kui Paides oli pioneeride paraad ja ma olin 
kõige ees lipuvalves marssimas. Orkestrimuusika 
köitis mind juba siis, ka nüüd akadeemias olen ma 
alati esimeste hulgas lipuväljakul paraadi ja orkestrit 
ootamas. Eks see kõik sealt pärit ole.

Põhikoolis käisin ma näiteringis, rahvatantsus ja 
sel ajal hakkasin ka Tapal muusikakoolis akordionit 
õppima. Kuna ma olin väga pisikest kasvu, siis esialgu 
ikka vaadati, et nii väiksele ei saa akordionit anda. 
Küll aga olin ma niivõrd kange, et vanemad olid mind 
nõus lõpuks muusikakooli panema. Kuna muusika-
kool asus Tapal, läksin sinna ka keskkooli. 

Koolis käimine oli tol ajal keeruline, sest kodust 
pidin sõitma ühe bussiga Amblasse ning sealt teisega 
Tapale ja õhtul sama ringiga tagasi. Ikka mituküm-
mend kilomeetrit, ja koju jõudsin tihti üsna hilja 
õhtul. Kui rahvatants ja akordionimäng on praegu 
pigem tahaplaanile jäänud, siis näitlemine köidab 
mind jätkuvalt. Kui akadeemias toimuvad õppused, 
siis korrakaitse õppetooli vanemõpetaja Rene 
Murumaa ja turvataktika õppetooli assistent Heldur 
Lomp on ikka põnevamatesse suhtlemisoskust nõud-
vatesse rollidesse mind kutsunud. 

Akordionit mängiksin ma praegugi hea meelega, 
aga elan korteris ja mul oleks lihtsalt naabritest 
siiralt kahju. Vabal ajal meeldib mulle lisaks käsi-
tööle ja aias müttamisele ka väga metsas seenel ja 

Jõulud Roosnas
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marjul käia. Olen vahel mõelnud, et võtaks akor-
dioni sinna kaasa, aga siis ma taban end mõttelt, 
et ka metsas on oma metsaelanikud. Nii et sinna-
paika on akordionimäng praeguseks jäänud. Naudin 
hea meelega muusikat ja näitekunsti pigem rahvus-
ooperis Estonia.

Õhtulehest merd sõitma

Olen omandanud masinakirja-asjaaja kutse. 
Lühikest aega pärast keskkooli ja ka keskkooli ajal 
töötasin Õhtulehes masinakirjutajana. Masinakir-
jutajana istusin oma kabinetis, kuhu mulle toodi 
ajakirjanike käsikirjad ja märkmikud, kust pidin 
suutma aru saada, mida on tahetud öelda, ja siis 
selle kõik õhtuse lehe tarvis sisse lööma. Oli põnev 
keskkond ja olid väga erinevad huvitavad isiksused. 

Kuid ega seda pikalt olnud, oma elu tahtis ka 
elamist. Pärast keskkooli läksin ma kohe mehele 
ja aasta pärast sündis juba poeg. Ma olen siiralt 
õnnelik, et ma nii noorelt emaks sain. Raske oli, 
ja kohe väga raske, aga see muutis mind ainult 
paremaks emaks. Minu poeg on olnud minu suurim 
õpetaja. Sama võin öelda praegu oma 13-aastase 
tütre kohta, kes peab end naljatades Sisekaitse-
akadeemia lapseks ja on kõigi minu ettevõtmiste 
suurim toetaja ja nõuandja. 

Mingil hetkel pisikese poisi ja talutööde kõrvalt 
tundsin suurt soovi end väljendada milleski enamas 
ja otsustasin kunstiakadeemiasse kalligraafiat 
õppima minna. Ma ei olnud üliõpilaste nimekirjas, 
vaid käisin kaks ja pool aastat erinevatel täiendkooli-
tusel. Tagantjärele mõtlen, et see andis ikka tohutult 
palju: oskuse näha ja mõista kunsti ning seda vahel 
vägagi veidrates asjades, ja minu eneseväljendus 
muutus väga. Oma kätega ilu luua meeldib mulle 
siiani. 

Kunstikoolis sain ma tuttavaks ühe naisega, 
kes töötas merel ja oskas mereelu mulle niivõrd 
põnevaks rääkida, et ühel kenal suvepäeval otsus-
tasin ootamatult laevale tööle minna. Meil oli 
kursuse lõpunäituse avamine vanalinnas Katariina 
käigus ja selle lõppedes jalutasin ma oma uljalt 
põnevate mõtetega mööda linna ringi ning avastasin 
end Tallinki kontori eest. Ma ei ole kunagi olnud 
selline inimene, kes mõtlemata midagi ära teeb, 
aga tookord läksin uksest sisse ja ütlesin, et tahan 

merele tulla. Kontoris öeldi, et palun, kirjuta paber 
ja vist läks nädal, kui mind juba õppelaevale kutsuti. 

Koplis Miinisadamas asuval laeval Korall õppisin 
ma ohutust, vettehüppeid, parvedega vees mässa-
mist ja kõiksugu muid olulisi ja tavainimese seisu-
kohalt ehk kohati täiesti ebaolulisi asju. Pärast 
seda olingi juba merel! Töötasin kolm aastat Georg 
Otsa peal, kus sain ka legendaarse laeva, tema 
päris viimastel päevadel, pensionile saata. Seejärel 
töötasin veel aastaid Stockholmi liinil. Nii et välis-
maad on elus nähtud üksjagu. Mulle meeldis väga, 
et merel olid kindlad reeglid, meeskonnale sai igas 
olukorras kindel olla ja ootamatut uisapäisa isete-
gevust seal ei toimunud. Sain tunda ka ohtlikke 
olukordi ning õppisin tänu nendele enda kohta nii 
mõndagi olulist. Kõige suuremaks boonuseks oli 
muidugi võimalus väga erinevate inimestega rootsi, 
aga peamiselt siiski inglise keeles suhelda.

Parvlaeval Georg Ots
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Tööle Sisekaitseakadeemiasse

Sisekaitseakadeemiasse sattusin 2005. aasta 
suvel üsna juhuslikult. Nimelt oli mul finantskol-
ledžis tuttav, kes kuulis, et justiitskolledžisse otsi-
takse õppereferenti. Mõtlesin, et tulen ja proovin, 
kuigi, olgem ausad, ega ma ei teadnud koolitööst 
ööd ega mütsi. Tol ajal oli justiitskolledži direktor 
Urmo Paal ning vestlusel ma ainult teda ja õppere-
ferent Tiina Tursmani kohtasingi. Sama päeva õhtul 
helistati mulle ja öeldi, et tule tööle, juba homme. 
Mis siis ikka, kui juba nii öeldi, siis otsustasin minna 
ja proovida, kaotada polnud midagi. Tööle tulles 
toimus minu jaoks tõsine maailmarevolutsioon, 
pidin alustama tööd arvutiga! Ma polnud elu sees 
sellise veidrusega kokku puutunud. Siis mõtlesin 
küll, et jumal tänatud, ma ju oskan masinakirja ja 
kasvõi silmad kinni! Poleks ma seda osanud, oleks 
ma omadega täielikult alt läinud. 

Üks esimesi tööülesandeid oli suur ja mahukas. 
Oli õppeaasta algus, direktor marssis oma uhkes 
mundris meie kabinetti ja pani lauale suure virna 
toimikuid. Nagu muuseas, et võta need andmed 
ühte tabelisse kokku. Ja kadus sinna, kust tuli. Ei 
mingit juhatust ega selgitust, kuidas täpselt või 
milleks see üldse vajalik on. Olgu öeldud, et sellist 

toetust sisseelamisel ja tööülesannete tutvustamisel 
nagu praegu uutele kolleegidele pakutakse, sel ajal 
ei olnud. Nii ma siis alustasin, kohusetundlik nagu 
olen, ei küsinud ja ei pärinud ka, vaid hakkasin kohe 
tegutsema. Päev otsa tegin ja pool toimikute virnast 
jõudsin õhtuks ära teha. Kui järgmisel hommikul 
jätkama hakkasin, märkasin, et eilset tööd polegi 
alles. Ma ei teadnud ju tol ajal isegi salvestusnupu 
olulisust!

Murastesse ja tagasi

Justiitskolledžis tõstsin akadeemia tööviljakust 
kuni 2007. aasta suveni. Vahepeal jõudsin haldus-
kolledžis halduskorraldust ka õppida. Üsna pea 
sündis teine laps ja tagasi tulin 2009. aasta sügisel. 
Selleks ajaks oli justiitskolledžis üks kaugõppe vastu-
võtt vahele jäänud ja mulle jäi ainult pool kohta. 
Mõtlesin juba, et kas ma tõesti hakkan poole koha 
pärast Sakust igal hommikul Maarjamäele sõitma. 
See oli hetk, kus minu karjäär akadeemias oli tõsise 
küsimärgi all.

Kus aga häda kõige suurem, seal abi kõige 
lähem. Politseikolledži direktor Aivar Toompere 
kutsus mind enda juurde ja küsis, et kas ma 

Aastapäevaretk 2018. Maarja all keskel
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Murastesse tema meeskonda tahaksin tulla. Kutse 
oli ootamatu, kiirelt käis peast läbi, et seekord 
pean ikka veidi oma otsuseid mõtlema ja kaaluma. 
Mäletan nii selgelt, et Toompere istus laua taga, 
roosa lips ees, nägu rõõmus nagu kesksuvine päike, 
ja ütles, et ootab mind homme Murastes. Nii ma 
järgmisel hommikul seal olingi. Algus oli keeruline, 
sest see oli politsei ja piirivalve ühendamise aeg 
ning seejärel liideti ka kolledžid. Eks sellised ühine-
mised on alati rasked, eriti kui oma mõistus ei võta, 
milleks seda kõike vaja on.

Ma olen Aivarile ääretult tänulik, et ta mind 
sinna kutsus. Sellist meeskonnatunnet, nagu oli 
Murastes, igatsen ma väga. Kui Muraste suleti ja 
me kolledžiga Tallinna tulime, oli taaskord väga 
keeruline ja ärev aeg. Need tingimused, mis meil 
eelnevalt olid, ei olnud Kase vana majaga võrrel-
davadki. See aeg oli ka tudengitele raske, sest ka 
nemad ütlesid, et meil oli seal justkui teine kodu 
või sanatoorium: meri, bassein, linnulaul, jooksu-
rajad metsas ja muud hüved lisaks suurepärastele 
õppimisvõimalustele. 

Tingimused Tallinnas olid Murastega võrreldes 
muidugi pehmelt öeldes jamad. Olime siiani 
töötanud igaüks oma kabinetis, nüüd aga olime 
järsku kõik ühes toas, lisaks õppejõududele olid 
vahetundidel ka kadetid meie juures. Kui juba tuldi, 
siis ega tulekut raisku ei lastud. Nii oli meie suure 
toa pehmel diivanil koht, kus ikka keegi istet võttis 
ning oma rõõme või muresid jagas. Eks me saime 
aru, et kõigil on vaja end välja elada, aga miks see 
just alati meie tuba ja diivan olema pidi? Sellele 
ilmselt vastust polegi. Tore on mõelda, et ju me siis 
olime nii ilusad ja olulised inimesed. 

Südamega tunnetatav töö

Mulle meeldib enda töö juures, et minu ümber 
on meeskond, keda ma saan usaldada ja kes teab 
selgelt, miks me siin oleme. Armastan suhtlemist 
noortega ja mulle meeldib nendega jagada seda, 
millesse ise usun. Töö on mitmekülgne ja rutiini 
ei ole veel nende aastate jooksul jõudnud kordagi 
tekkida. Töö kõrvalt on võimalik väga palju ka 
õppida. Kõige olulisemaks pean, et mul on võimalus 
õpitut peaaegu alati kohe ka rakendada. 

Minu vaieldamatult kõige parem paarimees on 
õppekorralduse spetsialist Marika Laan, kes on siin 
„sada aastat“ töötanud, ta on väga suurte kogemus-
tega ja ääretult hea südamega. Meie töö tulemus ei 
ole küll mingil meile seletamatul põhjusel mõõdetav 
rahas, aga siiski on see õnneks vähemalt südamega 
tunnetatav. Puhkuse ajal enda tööst välja lülita-
mine on olnud minu jaoks alati raske teema, samas 
ikka püüan, et suuremaid tööasju sellel ajal ette ei 
võta. Töötades inimestega, ei saa sa end ju täielikult 
välja lülitada. Ja kui paarimees on töödega ametis, 
siis kus minagi pääsen. Jõudu annab teadmine, et 
oleme teineteisele ikka alati olemas ja vajadusel 
jagame ka töötükikesi. Eks see ole ju ka akadeemia 
deviis – „Sõna või teoga“. Kui tudeng kirjutab 
Messengeris ka kell kaks öösel, siis järelikult on 
selleks väga oluline põhjus. Seni, kuni mõistvad ja 
samaväärselt panustavad kolleegid on kõrval, pole 
probleemi.

Mulle meeldivad väga paraadid, rivistused ja 
hetk, kui tudengid on värskelt vormid selga saanud. 
Väga oluline on ka esimene infotund, esimene 
kohtumine tudengitega. Vestleme, kes me oleme 
ja miks me siin oleme. See usaldusliku tunde 
tekkimine võtab vahel kaua aega, aga kui see on 
tekkinud, on see väga tugev. Räägin neile ikka, et 
julgege vajadusel olla vahetevahel ka nõrgad, seda 

KIITUS ÕPPEKORRALDUSE SPETSIALISTIDELE!

Distantsõpe tõi selgelt esile kiire reageerimis- ja 
kohanemisvõime olulisuse õppejõudude puhul, kuid 
mitte ainult. Õppejõudude eneseületused tunniformaadi 
muutmisel, õppemeetodite väljavahetamisel ja uute 
e-õppematerjalide disainimisel oleksid olnud kasutud, kui 
poleks olnud õppekorraldajaid, kes seisid hea selle eest, 
et õppurid ja õppejõud selles virtuaalruumis üksteist õigel 
ajal ja õiges kohas ka üles leiaksid. Erinevaid kanaleid, 
platvorme ja nuppe, mille vahel ära eksida, oli rohkesti. 
Lisaks sajad küsimusi ja emotsioone täis e-kirjad, millele 
tuli vastata sageli väljaspool tööaega. Kriisisituatsioonides 
väljendub meeskonnatöö olulisus ja usun, et kogetu vaid 
kinnitas, et tulemusliku õppeprotsessi eeldus on kõigi 
osapoolte panus. Ühinen akadeemia tunnustusavaldusega 
kõigile õppekorraldajatele: aitäh, et olete meie 
õppeprotsessi head haldjad!

Kristi Kulu, Sisekaitseakadeemia arendusosakonna juhataja 
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ei pea pelgama, vaid see näitab teie tugevat inim-
likku poolt. 

Lõpuaktused on minu jaoks ilusad, aga samas 
kurvad hetked. Siis ma tunnen, et teen päriselt olulist 
tööd. Olen nende aastate jooksul akadeemiast diplo-
miga ära saatnud üle tuhande tudengi. Tore on see, 
et igast rühmast on jäänud vähemalt kolm-neli, 
kellega siiani vahetevahel suhtleme. See on nagu 
selline suure pere tunne. Paljudega tekib tihedam 
suhtlus ja side alles viimasel aastal enne lõpetamist. 

Aktiivne liikuja

Spordist ei saa üle ega ümber. Mulle meeldib, kui 
sportides on lõbus, mulle ei meeldi pingutada lihtsalt 
sellepärast, et peab. Lapsena meeldis mulle väga 
sulgpalli mängida, nüüd meeldib mulle maanteel 
või terviserajal meetreid mõõta. Mulle ongi rohkem 
hingelähedased kestvusalad. Aastaid tagasi otsus-
tasin, et hakkan ujumas käima ja järsku basseinis 
olles mõtlesin, et nüüd enne veest välja ei tule, kui 
kaks kilomeetrit on ujutud. Aja möödudes selgus, et 
olin jäänud basseinis silma ühele tegelasele, kes mind 
lausa triatlonile kutsus. Uskumatult naljakas oli see 
pakkumine. Mõtlesin, et kuidas suutsin jätta sellise 
mulje, aga ju olen siis mõnes asjas lihtsalt nii kange, 
et kui midagi ette võtan, siis pean endale tõestama, 
et saan hakkama. Järelikult paistis see seal basseinis 

välja. Muigega võin ju mõelda, et kunagi. Võib-olla. 
Aga mitte veel. Praegu on muud tegemised.

Kui akadeemias oli aktiivse aprilli kampaania, 
siis otsustasime Marikaga lisaks veel ka tervisera-
dade kampaaniast osa võtta ning igal neljapäeval 
terviserajal käia. Oi, meil oli ikka päris lõbus! Ma 
harjusin selle kõndimisega nii ära, et käin siiamaani 
pikemaid ringe kõndimas. See, kui näed teiste 
sammude arvu, on ikka tohutult motiveeriv. Marika, 
kes alguses ütles, et temale võistlused ei meeldi, 
ja ärgitas ikkagi enese jaoks seda asja tegema, oli 
mul kord külas ja hõiskas järsku telefoni vaadates: 
„Mis mõttes ta minust mööda on läinud!“ Nii ta mul 
mööda tube neid samme hoogsalt tegema hakkaski, 
kuna just 60 sammu oli kiiresti kirja vaja saada. Mis 
seal salata, olen ise samasugune. Ühesõnaga oleme 
üks paar parajaid ja see on lahe.

Ma olen osalenud kolmel akadeemia aastapäe-
varetkel. Esimesele polnud mul üldse plaanis minna, 
aga mu tudengid tulid ja ütlesid, et neil on mees-
konnast inimene puudu. Muidugi olin ma nõus. 
Teadsin, et peab palju sokke olema, siis ei teki ville, 
mõned teadmised olid veel, aga palju neid polnud. 
Alles pärast selle 150 kilomeetri läbimist sain aru, 
et kõige olulisemad on hoopis inimesed. Väike-
Maarjasse jõudes oli hinges kohutavalt tühi tunne 
– hoidsin terve tagasisõidu pisaraid tagasi. Eesmärk 
polnudki kohale jõuda, vaid see, mis terve aja hinge 
ja südant täitis, oli teelolek ja inimesed. Oluline ei 
ole, kes on sinu vastas või milliseid takistusi pead 
ületama, vaid kes on su kõrval. Nii on olnud ka edas-
pidiste retkede puhul.

Akadeemia täidab hinge

Kokkuvõtteks võib siiski öelda, et minu töös on 
kõige olulisemad tudengid. Just nende jaoks meie, 
õppekorraldajad, olemegi. Liidame siia juurde 
toredad traditsioonid, võimaluse kõigest midagi 
õppida ja julguse ka eksida, suurepärased missioo-
nitundega kolleegid ja kõik selle positiivse, mis ma 
oma tööd tehes vastu saan, ja nii saamegi vastuse, 
miks ma akadeemias juba rohkem kui tosin aastat 
oma igapäevast vaeva rõõmuga näen. Akadeemia 
on saanud osa minust ja mina akadeemiast, see 
täidab minu hinge ja südant ja mina teistmoodi  
ei saa.  

Tööpostil akadeemias
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Lähima 30 aasta jooksul vajab Eestis rekonst-
rueerimist ligi 54 miljonit ruutmeetrit 

hooneid, nende seas ligikaudu 100 000 üksik-
elamut, 14 000 korterelamut ja 27 000 mittee-
luhoonet. Vajaliku energiasäästu saavutami-
seks on levinud, et hoonete rekonstrueerimisel 
võetakse kasutusele lokaalse taastuvenergia 
võimalused, mis tiheasustusega aladel tähendab 
üldjuhul päikesepaneelide paigaldamist. Seetõttu 
on ilmselge, et lähimatel aastakümnetel saab 
päikese energia kasutamine väga suure hoo sisse, 
ning sellistel puhkudel on mõistlikum olla valmis, 
enne kui suured õnnetused juhtuvad. 

Päikeseenergia arengutest
Kui aastaid tagasi Eestis päikeseenergiast rääkima 
hakati, olid kasutusel peamiselt soojuse tootmi-
seks ette nähtud seadmed. Tänapäeval on valda-
valt kasutusel päikesepaneelid, mis toodavad 
elektrit 1905. aastal Albert Einsteini välja pakutud 

fotoefekti abil. Põhimõtteliselt ongi saadaval 
kaht liiki töö põhimõttega moodulid: ühed, mis 
püüavad päikese soojust (nimetatakse termomoo-
duliteks) ning mida kasutatakse peamiselt näiteks 
sooja tarbevee saamiseks; teised, mis kasutavad 
päikesevalgust (nimetatakse PV-mooduliteks, 
photovoltage), mis muudetakse fotoelektrilise 
efekti abil elektrivooluks; lisaks on kasutusel ka 
kombineeritud moodulid, mis kasutavad mõlemat 
efekti (soojus ja valguskiirgus) korraga. 

Siinkohal peatume pisut pikemalt päikese 
fotoelektrilisel süsteemil. Selle peamine koos-
tisosa on suurepinnaline fotoelement, mis 
muudab päikesekiirguse elektrienergiaks. Sõltu-
valt pinna mõõtmetest ja kasutatud materjali-
dest võib ühe elemendi pinge olla erinev. Tavaline 
PV-element koosneb klaas- või plastikkattest, 
mittepeegelduvast kihist, pealmisest ja alumisest 
kontaktplaadist ja pooljuhtkihtidest. Elemendid 
liidetakse kokku mooduliteks ning need omakorda 

Sisekaitseakadeemia tule- ja kemikaaliohutuse uurimisgrupi liikmed ALAR VALGE ja 
KADI LUHT-KALLAS annavad ülevaate, millised on päikeseenergia tootmisega kaas-
nevad ohud, millele iga endalegi alternatiivset elektriallikat sooviv inimene võiks 
mõelda, ning miks on see teema saanud uurimisgrupi huviobjektiks.

TULEOHUTUS 
PÄIKESEENERGIA

Joonis 1. Elektrivõrguga liitunud päikeseelektri tootmisvõimsused Eestis (MW) Taastuvenergia aastaraamat, 
2019
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paneelideks. Moodulite võimsus võib olla mõnest 
millivatist kuni mõnesaja vatini, nt 1 m² suurune 
paneel võiks anda umbes 100 W. Mitmest panee-
list moodustatakse ahel, millele inverteri lisamisel 
(alalisvoolust vahelduvvoolu muundamise teel) 
moodustub süsteem. Kahjuks PV-süsteemil veel 
eestikeelset nimetust ei ole. 

Koos elektrienergia tootmist võimaldavate 
moodulite kasutamise ning tehnoloogia arenguga 
on Eestis päikeseelektri tootmine märkimisväär-
selt suurenenud (vt joonis 1). Lisaks tehnoloogia 
odavnemisele on loodud ja muudetud regu-
latsioone, mis toetavad ja soodustavad päike-
seelektrijaamade loomist. Kuna meie uurimis-
grupi põhiline fookus on hoonetega seotud 
tule- ja kemikaaliohud, siis suurte päikese-
parkide temaatika ei ole meie otsene huvi. 
Siiski on hoonetega seonduvalt rakendunud 
Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direk-
tiiv (2010/31/EL), mis eeldab liginullenergiahoo-
nete ehitamist, ja seetõttu on otseselt vaja ka ise 
energiat toota. Kuna need nõuded laienevad ka 

rekonstrueeritavatele hoonetele, siis on oodata, 
et väga paljudele hoonetele hakatakse paigal-
dama päikesejaamu. Lisaks suurtele ja võimsatele 
päikesejaamadele on juba saada väga väikseid 
ja kompaktseid päikesejaamu, mille paigalda-
mine on igaühele jõukohane ja mida saab paigal-
dada näiteks rõdule ja saadava elektriga laadida 
telefoni vmt. 

Tulelabor
Lisaks elektrit tootva mooduli tööpõhimõtte 
arengule areneb pidevalt ka moodul ise. Kui 
maanteede ääres asuvad maapealsed päikese-
pargid ning majade katustele lisatud paneelid on 
juba tavalised, siis nüüd on tulnud juurde lahen-
dusi, mille puhul on moodulid juba hoone välis-
konstruktsioonidesse integreeritud (nt asendab 
katuse- või fassaadikatet, on aknaks). 

Siinkohal olemegi jõudnud tuleohutusega 
seotud küsimuseni. Kui hoone ehitusel esitatakse 
materjalidele tuletundlikkuse nõuded, siis peavad 
nendele nõuetele vastama ka hoone elemendina 

Katusekatte välise tuletundlikkuse katseseade Sisekaitseakadeemia tulelaboris 
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kasutatud moodulid. Tuletundlikkuse all mõiste-
takse siseministri 2017. aasta määrusega kehtes-
tatud ehitise materjali omadust tulega kokku 
puutudes süttida, levitada tuld, eraldada soojust, 
suitsu, mürgiseid gaase või põlevaid või kuumi 
tilku. Päikesepaneele kasutatakse hoone osadena 
peamiselt fassaadil või katusel.

Sisekaitseakadeemia tule- ja keemialabo-
risse pöördusid ettevõtjad huviga katsetada katu-
sekattematerjalina kasutatavaid päikesepaneeli 
mooduleid. Katusekatte puhul nõuab määrus, 
et katusekatte väline tuletundlikkus peab olema 
Broof (t2–t4), mis võib olla tuletundlik ja teatud 
määral ka süttiv, kuid lubatud tule leviku ulatus 
on standardiga piiratud. Katseid tehakse erine-
vate tuulekiiruste juures (2 m/s ja 4 m/s) spet-
siaalses katseseadmes. Selline nõue katusekat-
tele on põhjendatud, lähtudes kahest peami-
sest ohust: hoone küttesüsteemist (sh korst-
nast) välisõhku sattuda võivad kuumad ja/või 
põlevad osised ei tohi katusekatet süüdata ning 
naabruses olev tulekahju ei tohiks levida teisele 
hoonele katusekatte süttimise tõttu. Sellise 

standardikohase katse viisime läbi jaanuari lõpus 
tule- ja keemialaboris (vt fotod).

Kuna katsestandard näeb ette, et katsetatakse 
mitte ainult materjali ennast, vaid ka aluskonst-
ruktsiooni, siis viidi läbi mitu katset, paigutades 
põlev materjal paneeli keskele või liitekohale. Kui 
katse eeldus oli, et paneel ei sütti, sest tootja on 
kasutanud ainult mittepõlevaid koostisosi, siis 
katse käigus ilmnes siiski mitu huvitavat asjaolu, 
mis uurimisgrupi edasisi plaane mõjutasid. Kuigi 
paneel ise ei sütti, kandub soojus siiski pinnale 
asetatud põleva objekti tõttu pika aja jooksul läbi 
paneeli ning võib süüdata aluskonstruktsioonis 
kasutatud materjale (tagumisel küljel mõõdeti üle 
250°C temperatuure). Eriti võib seda juhtuda siis, 
kui põlev objekt satub paneelide liitekohta, kus 
kõrge temperatuuri toimel võivad sulada liitmisel 
kasutatud sideained. Kuna testimise ajal ei olnud 
paneelid töös, siis töötavate paneelide võimalikke 
probleeme ei testitud. Aga kuna üks paneeliklaas 
katses purunes, võib eeldada, et töötava paneeli 
puhul võib välise põleva objekti tõttu päikesepa-
neelist tulekahju siiski alguse saada. See tekitas 

Katse toimumine. Foto: autori erakogu
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uurimisgrupi liikmetes huvi, millistel puhkudel 
võiks päikeseenergia tootmisel tulekahju üldse 
alguse saada. 

Tulekahju tekitajad
Esmalt pöördus uurimismeeskond Päästeameti 
arendusosakonna poole. Saadud andmetel toimus 
2019. aastal neli sündmust seoses päikeseenergia 
tootmisega, üks neist oli hoonetulekahju. 2020. 
aastal toimus aga juba seitse sündmust, millest 
kolme puhul oli tulekahju hoones. Kuna Eestis on 
toimunud sündmusi veel vähe ning tehnoloogia 
ja nõuded on alles arenemas, tuli vaadata mujale 
maailma. 

Tuginedes teaduskirjandusele ja uuringu-
tele, saab välja tuua peamised tulekahju tekke-
põhjused päikeseenergia tootmisel. Põhimõtte-
liselt on viga tehtud kas projekteerimisel, mater-
jalide valikul või süsteemi ehitamisel. Suur osa 
probleemidest on tingitud asjaolust, et päikese-
energia tootmisel on esmane saadus alalisvool, 
mis võrreldes vahelduvvooluga võib tekitada oluli-
selt suuremaid ohte ja probleeme. Kasutuses on 
isegi kuni 1000 V alalispinge. Üldiselt on tehtud 
vigu alalisvoolu isolaatorite, kaablite ja ühenduste 
tegemisel või selleks kasutatud materjalides, mis 
on põhjustanud kaarleegi. 

Projekteerimise ja ehitamise puhul on oluline, 
et paneelide paigalduskoht ei ohustaks paneele 
(ohtlikud välismõjud ning teised tehnosüsteemid) 
ja kasutataks välitingimustesse sobivaid materjale. 
Samuti on tootjad eriti rõhutanud, et kasutatavad 
tooted on ette nähtud koos kasutamiseks (nt ühes 
süsteemis kasutatakse sama tootja komponente). 

Kaablite isolatsiooni ja ühenduste rikked 
ning paigaldusvead võivad põhjustada alalis-
voolu kaarlahenduse efekti (DC arc effect). Kaar-
leegi võimsuse erinevus alalis- ja vahelduvvoolu 
korral on hästi näha lingil olevast videost (https://
youtu.be/Zez2r1RPpWY). Alalisvoolu kaarleek 
on üks peamiseid ohte päästetööde läbivii-
misel PV-moodulitega hoonetel. Eriti keeruliseks 
muudab päästetööd asjaolu, et paneelide pinget 
ei saa välja lülitada ning ainus mõjuv lahendus on 
paneeli valguse eest katmine. 

PV-moodulile on ohtlik, kui osa tema pinnast 
on varjutatud (nt langenud lehed, tolm). Selle 
tulemusel genereerivad elemendid ebaühtlast 

võimsust ning varjutatud ja varjutamata aladel 
tekib mitmekordne temperatuuride erinevus 
(näiteks vaid 3% varjutus võib tekitada kahekordse 
temperatuuride erinevuse). Sellist olukorda nime-
tatakse kuumlaigu efektiks (hot-spot effect), 
mis võib olla tulekahju tekkepõhjus. Kuumlaigu 
efekti ärahoidmiseks on vaja paneele regulaarselt 
puhastada ja hooldada. Lisaks on oluline tagada, 
et närilised ei kahjustaks kaabeldust ja kaabli-
ühendusi ning ühendused ei satuks ebasoodsasse 
keskkonda: ei jääks otseselt vette, mida võivad 
tekitada katuse vihmavee äravoolu häired, või 
põlevmaterjalist ümbritsetud suletud keskkonda 
(nt puulehtede jmt kogunemine ühenduste vastu 
nii, et ei toimu loomulikku jahutusprotsessi). 

Lisaoht – energia salvestamine
Lisaks eelnimetatud üsna tavapärastele päike-
seenergia tootmise komponentidele on vaja 
pöörata tähelepanu veel ühele võimalikule 
süsteemi komponendile. PV-süsteemid jaota-
takse kolmeks: ühed, mis on pidevalt ühendatud 
elektrivõrku (on-grid); teised, mis ei ole üldse 
seotud elektrivõrguga ja kogu energia, mida kohe 
ei kasutata, tuleb salvestada (off-grid); ning lisaks 
eelmise kahe kombinatsioon – võrguühendusega 
hübriidsüsteem, mis on ühendatud elektrivõr-
guga (on-grid), aga samal ajal varustatud energia 
salvestitega. Kasutusest vabaks jäävat energiat 
salvestatakse akudesse, peamiselt on kasutusel 
liitiumioonakud. Tulekahju olukorras on selliste 
akude kustutamine päästjatele väga keeruline 
ülesanne. Kuna sarnase tööpõhimõttega akud on 
kasutusel ka elektriautodes, siis on akude tule-
ohutus uurimisgrupi järgmise õppeaasta üks 
uurimissuund. 

Regulatsioon 
Tuleohutusalaselt on päikeseenergia reguleeritud 
standardiga EVS 812 osa 7, milles seda teemat 
käsitleb peatükk 14.5. Peamiselt on kirja pandud 
päikeseenergia paigaldusnõuded seoses erine-
vate teiste hoone tehnosüsteemidega (nt suit-
sueemaldus, ventilatsioon). Võimalike problee-
mide ennetamiseks ning kiireks reageerimiseks 
peavad kõik kaablid olema paigaldatud kõrisse 
ning tähistatud kirjaga „PV“. Standardi kohaselt 
peavad hooned, millel on kasutusel PV-süsteem, 
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olema tähistatud kas liitumispunktis või pääste-
meeskonna sisenemisteel (joonis 2). Lisaks peavad 
olema välja toodud paneelide grupeerimise ja 
paigutuse põhimõtted, piksekaitse ühendamine 
ning süsteemi lahutusvõimalused ja dokumen-
tatsioon. Samuti on siseministri määruses välja 
toodud, et päästemeeskonna infopunktis peab 
olema teave päikesepaneelide kohta. 

Ettepanekud ja edasised suunad
Kuna päikeseenergia kasutamisel võib tulekahju 
tekkida energia tootmiseks kasutatud seadme-
test, siis on oluline mõista võimalikke tekke-
põhjuseid, et osata neid ennetada. Samuti on 
oluline, et päikeseenergia kasutamine võib muul 
põhjusel alguse saanud tulekahju puhul osutuda 
lisaohuks tulekustutustöödel. Päästeametis on 
koostatud esmased juhised PV-süsteemiga varus-
tatud hoonete kustutustööde läbiviimiseks ning 
töö selle täpsustamise ja arendamisega on veel 
käimas. Kuna eelnevalt toodud märgistus on 
elektrikilbil või päästemeeskonna sisenemisteel, 
siis ei ole see tuvastatav enne, kui päästemees-
kond on sündmuskohal. Samuti ei liigu info võima-
liku ohu kohta otse ehitisregistrist päästjatele. 
Seetõttu on uurimisgrupp teinud Häirekeskusele 
ettepaneku lisada päikesepaneelid hoonetule-
kahju küsimustiku lisaohtude teemasse.

Uurimisgrupi järgmise õppeaasta teemad 
päikeseenergia valdkonnas on akude tuleohu-
tuse uurimine ning õppelabori täiendamine 
erinevate päikeseenergia tootmisega seotud 

komponentidega, et näitlikustada tulekahju tekke-
mehhanisme ja ohtusid päästetöödel. 

Autorid tänavad uurimisgrupi liikmeid, eriti 
Feliks Angelstoki, artiklite ülevaadete eest, ja 
kõiki, kes leidsid võimaluse osaleda päikese-
energia teemalises uurimisseminaris. Küsimuste 
ja ettepanekutega võib julgelt pöörduda tule- ja 
kemikaaliohutuse uurimisgrupi poole.  
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Praktikasüsteemi arendamist 
toetava koostööprojekti 
seminar tööandjatega
8. aprillil toimus ESFi (Euroopa Sotsiaalfondi) 
rahastatud koostööprojekti „Sisejulgeoleku 
valdkonna erialade praktikate koostöökultuuri 
arendamine“ veebiseminar. Seminaril osales 
61 praktikate arendamisega seotud inimest: 
praktikajuhendajad, õppurid-praktikandid, 
Sisekaitseakadeemia töötajad, ametite 

esindajad ning partnerkoolide ja -asutuste 
esindajad.

Seminari esimeses osas andis PRÕM-projekti 
arendusjuht Piret Lilover ülevaate tulemusli-
kust töökohapõhisest õppest. Põhiettekandele 
lisaks jagasid kolme partnerkooli ja meie kooli 
esindajad oma kogemusi – oma õnnestumisi 
ja õppimiskohti töökohapõhise õppe rakenda-
misel. Seminari teisel poolel tutvustasime uue 
projekti tegevusi.

Vabariigi 103. aastapäev
Koroonapiiranguid arvestades viidi Eesti vabariigi 
103. sünnipäeva aktused läbi väljas ja ainult rivis-
tusega, ilma marssimiseta. 22. veebruaril toimus 
aktus Tallinna õppekeskuses ja 23. veebruaril Paikuse 
õppekeskuses. Tallinna õppekeskuses toimunud 
aktust oli võimalik jälgida ka veebi vahendusel. 

Tallinna õppekeskuse aktusel anti üle iga-aastane 
Kaarel Eenpalu nimeline eristipendium, mille sai 
politsei- ja piirivalvekolledži õppur Arvi Freiberg, 
tänukirjad akadeemia töötajatele ja edukusstipen-
dium sisejulgeoleku instituudi magister Uku Aroldile, 
kes lõpetas esimest korda ajaloos sisejulgeoleku 
magistriõppekava pooleteise aastaga ja keskmise 
hindega 5,0.

Kõnedega esinesid rektor Marek Link, sise-
minister Kristjan Jaani, PPA peadirektor Elmar Vaher, 
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, vanglate 
asekantsler Priit Kama ning Maksu- ja Tolliameti 
peadirektor Madis Jääger. Häirekeskuse peadirektor 
Kätlin Alvela edastas head soovid videotervitusega. 
Rektor tõdes oma kõnes, et vabariigi sünnipäeva 
ärajätmist ei tohi mõjutada ükski kuri jõud: „Me ei 
saa lubada seda, et ükski kursus läbiks akadeemia 
nii, et nad ühestki akadeemiaga seotud traditsioo-
nist osa ei saaks. See on oluline ühtsustunde tekita-
miseks ja motivatsiooniks. Igal Eesti inimesel peab 
olema võimalus meie tähtpäeval vaadata sini-must-
valget, laulda hümni ja tunda uhkust oma vabariigi 
üle.“

Pidulik rivistus Tallinna õppekeskuses ▼
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Hannes Hermaküla külas Paikusel
30. märtsil pani „Ringvaate“ teleajakir-
janik Hannes Hermaküla end PPK-s proovile, 
tehes läbi imepisike osa politseiametniku 
ettevalmistusest. 

Esimene ülesanne seisnes sündmuse lahen-
damises innovatiivses liitreaalsuse keskkonnas. 
Tuli lahendada ärev ülesanne piiratud nägemis-
väljaga ning tunnetada emotsioone, mis amet-
nikul sarnases situatsioonis tekkida võivad. 
Teine katsumus ootas eest harjutusväljakul, 
kus tuli alarmsõidukit juhtida ning harjutusi 

sooritada. Päeva lõpetas ajakirjanik lasketiirus, 
kus instruktori valvsa pilgu all sooritati mitu 
harjutust. Kõik juhendajad tõdesid, et Herma-
külas on politseiametniku X-faktor olemas küll.

Ajakirjaniku külla kutsunud PPK turvatak-
tika õppetooli assistent Peeter Aan tõdes, et just 
sellised elemendid politseiametniku õppetööst on 
vaatajale põnevad. „Ma leian, et parim viis eriala 
vaatajale lähemale tuua, on teha seda loo rääki-
mise formaadis. Hannes sai sooritustega väga hästi 
hakkama ning oleks kindlasti väärtuslik lisa nii 
politseiametnike kui ka abipolitseinike ridades.“

     Koroonapiirangute tõttu kandsid rivistusel osalejad maske ▲
                                         Kõneleb siseminister Kristian Jaani ▼                                  Vanglate asekantsler Priit Kama tervitus ▼



22 VERBIS AUT RE 2/2021

Vabariigi aastapäeval tunnustati 
silmapaistvaid töötajaid ja jagati 
stipendiumeid. Tänukirja ja hinnalise 
kingutuse pälvis teiste seas akadeemia 
kauane töötaja Merle Tammela ►

Päästeameti stipendiumi said 
pääste kolledži kadetid Rudolf Kopti 
(vasakul) ja Andres Jefimov▼
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S isekaitseakadeemia õppekavas on siseturva-
lisuse ja kriisireguleerimise mooduli üks osa 

seotud avaliku teenistuse eetikaga. Ametnike töös 
võib esineda olukordi, kus õiguslik regulatsioon 
puudub või on vastuoluline. Sellised juhtumid 
eeldavad ametnikult eetikaalast pädevust. Õige ja 
õiglase lahenduseni tuleb jõuda avaliku teenistuse 
väärtustele tuginedes. Avaliku teenistuse osamoo-
duli läbimisel rakendab üliõpilane eetilise käitu-
mise ja hea halduse põhimõtteid töösuhetes ette-
tulevate eetiliste kaasuste ning korruptsioonioht-
like olukordade lahendamisel. Kirjeldatud väljundi 
saavutamisele aitab kaasa eetiline pädevus, see 
tähendab oskust sõnastada olulisi fakte, märgata 
eetilisi probleeme, langetada õigeid ja õigustatud 
otsuseid, mis on kooskõlas ametnikueetikaga.

Seaduslikkus
Seaduslikkus tähendab, et ametnik on seadus-
kuulekas ning lähtub Eesti Vabariigi põhiseadu-
sest ja seadustest ning kasutab võimu seadusega 
ette nähtud piirides. Paljudest töödest jäi kõlama 
mõte, et seadused on kõigile ühtsed ning nendest 
peab kinni pidama, see kehtib nii ametnike kui ka 
kõigi teiste kohta. Seaduslikkuse kohta arvatakse, et 
ametnik ei tohi oma tegevusega ja tegevusetusega 
seadusi rikkuda, näiteks ei võta ametnikud teadli-
kult vastu kingitusi, mida neile üritatakse pakkuda. 
Ametnik peab tundma seadusi ja käituma seadus-
kuulekalt: ta teab, mis on korruptiivne soodustus. 
Politseitöö käib seaduste järgi, nendest ei saa 

kõrvale kalduda. Kui seaduses on öeldud, et mingi 
konkreetse teo eest tuleb inimest karistada, siis 
seda ka tehakse. Kui seaduses on kirjas, et piisab 
suulisest hoiatusest, siis võetakse seda arvesse.

Seaduslikkust kirjeldatakse kui head ja tähtsat 
väärtust. Iga inimese käitumine peab olema koos-
kõlas seadustega, eriti ametniku käitumine. Polit-
seiametnik peab olema seaduskuulekas ja lähtuma 
Eesti Vabariigi seadustest ka töövälisel ajal. Kui 
ametnik rikub seadust, siis peab sellele teole 
järgnema karistus. Seadust eirav ametnik näitab 
selgelt, et ta ei hooli kehtivatest reeglitest. Põhi-
seaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed. Seega 
on ka politseinikul kohustus käituda seaduslikult. 
Kui tavainimene rikub seadust, siis saab ta üldiselt 
selle eest karistada. Politseinikud on tavainimes-
tega seaduse ees võrdsed. Arvatakse, et seadust 
rikkunud ja ebaausalt käitunud ametniku vahetu 
juhi ja kolleegide kohustus on olukord lahendada 
ning eksinud ametnik õigele teele suunata. 

Usaldusväärsus
Usaldusväärsus tähendab, et ametnik on tööl ja 
töövälisel ajal väärikas ning hoidub avaliku teenis-
tuse maine kahjustamisest; ametnik kasutab talle 
usaldatud vara ja vahendeid eesmärgipäraselt, 
tõhusalt ja säästlikult. Usaldusväärsust kirjeldatakse 
üliõpilastöödes üldistatult, seoseid analüüsitava 
kaasusega on vähem. 

Usaldusväärsus tähendab, et ametnikule 
kehtivad tööl kõrgendatud nõudmised ja ka 

Õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse vanemlektor EDA SIEBERK teeb ülevaate, kuidas 
on viimase õppeaasta üliõpilastöödes tõlgendatud ametniku eetikakoodeksi väärtusi, 
nagu seaduslikkus, usaldusväärsus, inimesekesksus, erapooletus, avatus ja koostöö 
ning asjatundlikkus.

AVALIKU TEENISTUSE  
VÄÄRTUSTE TÕLGENDUSED 

ÜLIÕPILASTÖÖDES   
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sellistes töövälistes olukordades, millel on kokku-
puude ametnikurolliga. Ametnik peab alati 
oskama hinnata oma tegevuse mõju. Usaldus-
väärne ametnik märkab usaldusväärsust kahjus-
tavat tegevust ja teatab sellest, et parandada orga-
nisatsiooni mainet. Usaldusväärsus ei teki niisama, 
iga ametnik peab selles protsessis kaasa lööma. 
Ka väikese tänukingituse vastuvõtmisest peab 
ametnik hoiduma, sest ühiskond võib seda tõlgen-
dada altkäemaksu võtmisena, millega kaasneb 
usalduse langemine. Selline olukord suurendab 
kuritegevust ning riivab julgeolekutunnet. Kui 
ametnik võtab kingituse vastu, võivad inimesed 
arvata, et kõik ametnikud võtavad altkäemaksu ja 
neid ei saa usaldada. Arvatakse, et kõik ametnikud 
on pätid. Iga ametnik peab tagama, et inimesed 
julgeksid ja tahaksid nende poole pöörduda.

Öeldakse, et usaldusväärsus on kõige suurem, 
laiem ja tugevam sild PPA ja Eesti inimeste vahel. 
Kui me usalduse silla lõhume, siis ei olekski meie 
tööl enam mõtet, sest uue silla ehitamine võtab 
palju aega. Ükskõikne suhtumine oma tööülesan-
netesse kahandab usaldusväärsust nii tööandja kui 
ka kolleegide silmis. Ametnik peab olema väärikas, 
teda peab saama igas olukorras usaldada. Organi-
satsioon ootab, et ametnik teeks alati otsuse, mis 
on seadusest tulenev ja ametnikueetikat arvestav.

Usaldusväärne ametnik ei kasuta kunagi sõnu 
ja ähvardusi, mis ei ole kooskõlas ametnikueeti-
kaga. Kui ta seda teeb, siis langeb usaldusväärsus 
nii ametniku kui ka kogu riigi suhtes. Ametnik peab 
tegutsema vastutustundlikult teadmisega, et tema 
otsustel on mõju inimestele ja kogu ühiskonnale. 

Inimesekesksus
Inimesekesksus tähendab, et ametnik on rahva 
teenistuses ja tegutseb vastutustundlikult mõistes, 
et tema otsustel on mõju inimestele ning ühiskon-
nale, samuti on ametnik teenistuskohustusi täites 
hoolikas, kohusetundlik, viisakas ja abivalmis. Inime-
sekesksuse tõlgendamisel kasutatakse erinevaid 
mõisteid, näiteks inimlikkus, hoolivus, kaastund-
likkus, mõistvus.

Üliõpilastöödes nenditakse, et ametnik peab 
alati olema ametnik, seda ka töövälisel ajal. Vahel 
tuleb siiski kasuks rollist välja tulemise oskus. Alles 
siis märkame, et me kõik eksime ja see on inimlik. 
Eksida ja vigu teha on mõistetav.

Inimesekesksuse kohta arvatakse, et ametnik 
täidab oma ülesandeid nii, et peab silmas kõigi 
inimeste vajadusi. Ametniku otsused peavad 
olema sisulised ja arusaadavad kõigile. Inimlikkus 
on see, kui tegemist on mingi vähetähtsa rikku-
misega, siis ei ole mõistlik määrata kohe maksi-
mumkaristust. Inimesekeskne ametnik on vastu-
tustundlik ja mõistab, et mõjutab oma tegevusega 
inimesi, ühiskonda laiemalt. Ametnik peab oskama 
väärtustada nii ennast kui ka oma kolleege. Riigi-
asutuses töötav ametnik seab esikohale teised 
inimesed ja nende vajadused. Ametniku eesmärk 
on aidata abivajajaid. Inimlikkuse kohta öeldakse, 
et tuleb hoolida iseendast ja teistest. Ametnik 
peab olema inimlik, vältima julmust ja ülbust. Oma 
tegevuses peab lähtuma sellest, mis on õige. Vahel 
on mõistlik anda õigusrikkujale niinimetatud teine 
võimalus.

Erapooletus
Erapooletus tähendab, et ametnik hoidub tege-
vustest ja olukordadest, mis võivad kahtluse alla 
seada tema erapooletuse tööülesannete täitmisel, 
samuti hoidub ametnik kingitustest, soodustus-
test ja teenetest, mis seavad kahtluse alla tema 
ametialase sõltumatuse ja objektiivsuse. Erapoole-
tust kommenteeritakse ja tõlgendatakse enim koos 
aususe, sõltumatuse, tarkuse ja julgusega. 

Ametnik jääb igas olukorras erapooletuks ja 
tegutseb ausalt. Erapooletus tähendab, et samas 
olukorras inimesi tuleb kohelda sarnaselt, olene-
mata sellest, kas tegemist on tuttava või sõbraga. 
Ametiülesandeid täites ei tohi end mõjutada lasta 
isiklikest eelistustest ja veendumustest. Erandeid 
tehes peab alati mõtlema ja kaaluma, kas erandid 
kehtivad kõigile või ainult mõnele konkreet-
sele isikule ning kas ametniku selline käitumine 
on erapooletu teiste kontrollitavate suhtes. Miks 
karistatakse näiteks järgmist rikkujat, kui eelmine 
jäi karistuseta? Et vältida selliseid olukordi, peab 
ametnik oma otsustes olema erapooletu ja 
tuginema objektiivsusele. Kui langetatakse otsus, 
mis ei olnud erapooletu, aus ja õiglane, siis tuleb 
oma viga tunnistada ja võtta vastutus. Amet-
nikud ei tohi oma töös pooli valida, tuleb jääda 
erapooletuks. 

Erapooletu ametnik hoidub kingitus-
test, soodustustest ja teenetest, mis seavad 
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kahtluse alla tema ametialase sõltumatuse. Kui 
ametnikule pakutakse mingit kingitust, on tema 
kohus kingitusest loobuda, sest nii tagatakse 
erapooletus. Vahel võib tekkida küsimus, kas vähe-
väärtuslik hüve kõigutaks ametniku erapoole-
tust. Kingituse vastuvõtmine ei pruugi kahtluse 
alla seada ametniku sõltumatust ning see võib 
olla mõeldud kogu organisatsioonile, mitte konk-
reetsele ametnikule. Kingituse vastuvõtmisel 
peab ametnik säilitama erapooletuse ja sõltuma-
tuse. Arvatakse, et ametnik ei võta kingitusi vastu 
isegi siis, kui seda väga sooviks. Kingitus võib olla 
mõeldud ametniku erapooletuse kõigutamisena ja 
sel juhul on tegu korruptiivse tuluga. Samuti võib 
see kõrvaltvaatajatele tunduda korruptiivsena 
ja rikuks organisatsiooni mainet.

Avatus ja koostöö
Avatus ja koostöö 
tähendab, et ametnik 
teostab avalikku 
võimu viisil, 
mis on 
läbi-

paistev ja arusaadav; ametnik selgitab ja põhjendab 
oma tööalaseid otsuseid; ametnikud teevad ühiste 
eesmärkide saavutamiseks koostööd. Analüü-
situd kaasustes keskenduti rohkem avatu-
sele, vähem kirjeldati koostöö tähtsust.

Avatus tähendab oma vigade ja 
eksimuste tunnistamist ja julgust vastu-
tada. Kui isik, kes on seadust rikkunud, 
jäetakse mingil põhjusel karis-
tamata, siis viitab see 
muuhulgas ka 
ametniku 
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tegevuse läbipaistmatusele. Võib oletada, et 
ametnik lähtub otsustamisel isiklikest tunnetest 
ja arvamusest. Inimestel on riigiametnike suhtes 
teatud ootused ja eeldatakse, et ametnike tegevus 
on avatud. Ametnike käitumine ei tohi olla valiv 
ja näiliselt subjektiivne, sest see vähendab usal-
dusväärsust. Arvatakse, kui koostööpartner teeb 
ametnikule või organisatsioonile kingituse, siis 
sellest keeldumine võib rikkuda suhted koostöö-
partneriga ja see näib ebaviisakas. 

Asjatundlikkus
Asjatundlikkus tähendab, et ametnik on oma tege-
vuses uuendusmeelne, olles suunatud tööalaste 
probleemide lahendamisele. Asjatundlikkust käsit-
letakse analüüsitud töödes ka kui vastutus- ja kohu-
setundlikkust, ettenägelikkust, tarkust, mõistlikkust, 
põhjalikkust, haritust.

Asjatundlik ametnik tunneb hästi oma tööd, 
suudab hõlpsasti leida igale probleemile laheduse. 
Oluliseks peetakse nii oma valdkonna väga head 

tundmist kui ka laia silmaringi. Asjatundlikkus 
tähendab oskust enne otsuse langetamist ette 
näha, millised võivad olla otsuse tagajärjed. Asja-
tundlikkust on seostatud kohusetundlikkusega 
ja viidatud ametivandele, milles on muuhulgas 
öeldud, et ametnik täidab teenistuskohustusi 
ausalt ja kohusetundlikult.

Kokkuvõtteks
Üliõpilased tõlgendavad avaliku teenistuse väärtusi 
oma ainetöödes erinevalt, kirjeldades väärtusi 
üldiselt või lähtudes kitsalt ainult kaasusest. Analüü-
sitavates töödes viidati kõige enam seaduslikkusele, 
järgnesid usaldusväärsus, inimesekesksus. Erapoo-
letust, avatust ja koostööd ning asjatundlikkust 
seostati valitud juhtumitega vähem.

Nii nagu elus üldiselt, peame ka tööülesan-
deid täites oskama vahet teha heal ja halval, õigel 
ja vääral. Võib nentida, et üliõpilased tajuvad väär-
tuste sügavamat sisu ja mõistavad väärika käitu-
mise olemust. 

Asjatundlik ametnik tunneb hästi oma tööd ja suudab hõlpsasti leida igale probleemile laheduse
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A rtikli autori eesmärk ei ole kirjutada ette, 
kuidas peab õigusteaduslikke uurimusi 

koostama. Igasugune teadustöö tegemine on kirju-
taja loominguline tegevus ja väljund. Pigem on 
eesmärk anda mõtlemiseks ainest enne õigustea-
dusliku uuringu valimist. Sealjuures anda põgus 
ülevaade metoodikatest ja viiteid, kust ammutada 
vajalikke ja põhjalikumaid teadmisi õigusteaduslike 
uurimuste tarvis. 

Õigusteaduslike teadus(lõpu)tööde ehk uuri-
muste kirjutamisel on oluline teada, millised on 
õigusteaduslikule tööle omased meetodid ja stra-
teegiad. Oluline on märkida, et igale tõsisele 
teadustööle, sh ka õigusteaduslikule, ei ole omane 
piirduda üksnes teooriatest ülevaate andmise 
või seaduste tekstide kirjeldamisega. Teadustöö 
eeldab teooriate süstemaatilist analüüsi ja allika-
kriitilist lähenemist, olenevalt uurimustöö kont-
septsioonist seda ka õigusaktide ja õiguspraktika 
käsitlemisel. Tähtis on ka, et õigusteadusliku uuri-
mustöö kirjutaja tunneks erinevaid õigusteooriaid, 
tunneks seda valdkonda sisuliselt, selleta ei saa 
õigusteoreetilistele või ka praktilistele õiguslikele 
küsimustele teaduspõhiseid vastuseid anda.

Tunnetuslikkus
Õigusteadus on seotud tihedalt õigusloomega, 
õigusnormiga ja nende toimimisega õiguspraktikas. 
Eelneva sisuline käsitlus on omakorda tihedas koos-
mõjus õigusteooriate igakülgse ja süsteemse uuri-
misega Õigusteaduslikes uuringutes on olulisel 

kohal filosoofiale omane käsitlus ehk tunnetus-
likkus. Tunnetuslik tasand ehk eesmärgile jõudmise 
olulisus seisneb uuritava probleemi sisulisel mõist-
misel. Sisuline uurimisteema ja/või probleemi 
tundmine annab arusaama, millised on uuritava 
teema või valdkonna probleemid ja meetodid, 
mis võimaldavad anda oodatava ja teaduspõhise 
tulemuse. Õigusteadlane Raul Narits on öelnud: 
„Õigusteaduse ülesanne on õiguse kui reaal-
selt eksisteeriva sotsiaalse fenomeni igakülgne ja 
süsteemne uurimine selle kriitilise interpretatsiooni 
ja esitatud seisukohtade argumenteerimise abil.”

Uurimisobjekt, eesmärk, 
uurimisülesanded, pealkiri 
Uuringu kava koostamisel tuleb eristada prob-
leemi püstitust, uurimuse eesmärki, uurimisülesan-
deid. Uurimisobjektina/-esemena/-nähtusena võib 
õiguses esineda midagi sellist, mis vajab teadus-
likku uurimist. Uurimisobjekti leidmine eeldab vald-
konnas teadusallikate läbi töötamist või õigus-
praktikaga tutvumist, et leida põhistatav teadus-
põhine uurimisese(objekt). Uurimuse eesmär-
giks on aga see, milleni uurija oma uuringuga 
soovib jõuda. Sageli on õigusteaduslikes töödes 
uurimisesemeks(objektiks) kehtiv õigus või olemas-
olev õiguspraktika ja nende omavaheline seos, 
õiguse ajalooline kujunemine jne. Oluline on sõnas-
tada vajalikud ja kohased uurimisülesanded, mis 
aitavad uurimisprobleeme lahendada ja püstitatud 
eesmärki saavutada. Oluline on teada, et korrektne 

Sisejulgeoleku instituudi õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektor RIINA KROONBERG 
toob välja olulised aspektid õigusteaduslike teadustööde koostamisel ning annab 
ülevaate peamistest meetoditest ja strateegiatest. 

ÕIGUSTEADUSLIKU 
TEADUS(LÕPU)TÖÖ  
KOOSTAMINE   
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ei ole kirjutada uurimuse pealkirjaks, et uuritakse 
mingi õigusvaldkonna probleeme. Meeles peab 
pidama, et probleem ja töö pealkiri ei ole samad 
kategooriad. Uurimuse sisuline väljund peab olema 
kooskõlas pealkirjaga ning pealkiri peab olema piirit-
letud ja mitte laialivalguv.

Argi- või teaduslik teadmine 
uurimisprobleemi püstitamisel
Õigusteaduslikes uurimustes tuleb kasuks oskus 
püstitada sisuliselt asjakohane õiguslik uurimis-
probleem ja selle saavutamiseks valida kohane 
uurimisviis/-meetod ja strateegia. Uurimisprob-
leemi püstitamisel peab teadma, et argiteadmisel 
ja teaduslikul teadmisel põhinev probleem ei ole 
sama tasandi mõisted. Teaduslikus uurimuses püsti-
tatakse sobiv teaduslik probleem. Õigusteadus-
likus uurimustöös tuleb üldjuhul probleem formu-
leerida objektina – nähtusena, mida on vaja hakata 
uurima. Igasugune uurimus seisneb probleemi leid-
mises, sõnastamises ja lahendamises. Tuleb teada, 
kas valdkonnas, mida uurida soovitakse, eksisteerib 
uurimist väärivat probleemi. 

Uurida teemat, mis on autorile hingelähedane, 
aga milles tegelikku probleemi ei esine, ei ole 
kõige mõistlikum valik. Mõelda tuleks ka sellele, et 
formuleeritud uurimisprobleem ei oleks kunstlik. 
Uurimisprobleem peab pöörama tähelepanu 
sellele, mis ei ole uuritavas valdkonnas veel teada, 
mille sisulist toimimist hästi veel ei teata ja mida 
soovitakse hakata välja selgitama. Õigusteadusliku 
uurimusega ei ole asjakohane uurida näiteks ühis-
konnas olevaid negatiivseid nähtusi, nagu narko-
probleem, vägivalla probleem jms, need jäävad 
pigem sotsiaalteaduse uuringute pärusmaaks. 
Õigusteaduslikes töödes on tavapäraselt uurimis-
probleem normipõhine või õigusdogmaatiline või 
õigusfilosoofiline või õigusajalooline või võrdleva 
õigusena käsitletav ning selle uurimisel lähtu-
takse kohastest õigusteoreetilistest käsitlustest. 
Näitena võiks välja tuua, kas konkreetses õigus-
harus kehtivat õigusnormi saab rakendada mõnes 
konkreetses elulises olukorras või kas kehtivas 
õigusnormis olev mõiste on õiguse rakendaja jaoks 
piisavalt selge ja rakendatav või vajab mõiste sisu 
õiguspraktika tõlgendamise kaudu avamist või 
kuidas tõlgendada konkreetset normi koosmõjus 
mingi elulise olukorra lahendamisel jne. 

Metoodika valiku olulisus
Meetod on eesmärgistatud tegelikkuse 
tunnetamise viis, mis aitab uuringu läbivii-
misel saavutada püstitatud eesmärki. Erine-
vatel teadusaladel kasutatakse teadu pärast 
just sellele teadusvaldkonnale omaseid uuri-
mismeetodeid. Õigusteaduslikes töödes 
tegeldakse sageli positiivse õiguse tundma 
õppimisega ja selleks kasutatakse erinevaid 
õigusteadusele omaseid uurimisviise. Üks 
olulisim viis, kuidas õigus(normi) tundma 
õppida, on seda tõlgendada ja argumen-
teerida. Õiguse tõlgendamise objektina 
kasutatakse üldjuhul regulatiivseid õigus-
akte. Teadupärast on õiguse teooriad väga 
keerulised ja mitmetahulised. Õigusaktide 
analüüsimisel peab pöörama tähelepanu 
sellisele elemendile nagu õiguse tõlgenda-
mise objekt, et välja selgitada normi mõte 
ja seadusandja tahe. Õigusnormi, -praktika 
ja õigusteaduslike teooriate vastavuse võrd-
lemine on üks levinumaid üliõpilaste õigus-
teaduslike tööde uurimisesemeid(objekte). 
Võrdleva analüüsiga on tegemist ka siis, kui 
uuritakse erinevate riikide õigust võrrel-
duna siseriikliku õiguse ja õiguspraktikaga. 
Samuti uuritakse õigust ajaloolises käsit-
luses jne. Oluline on teha vahet ka mate-
riaalõiguslikel ja menetlusõiguslikel prob-
leemidel. Neile lähenemine on nii õigus-
teoreetiliselt kui ka -praktiliselt erinev. Sise-
kaitseakadeemia üliõpilastööde koostamise 
ja vormistamise juhendis on kirjas järgnev: 
„Uurimis metoodika osas tuleb määrata töö 
suunitlus (teoreetiline, empiiriline või raken-
dust loov töö), esitada uurimisstrateegia (nt 
valik uuring, juhtumiuuring, tegevusuuring, 
eksperiment) ja valim (nt juhuslik valim, 
eesmärgipärane valim) koos põhjendustega. 
Samuti tuleb kirjeldada ning põhjendada 
andmekogumis- ja analüüsimeetodeid.“ 
Samas juhendis on ka põgus ülevaade õigus-
teaduslike tööde koostamise erisustest.

Õigusteaduslik analüüs
Õigusteaduslikus töös teaduspõhiste järel-
duste tegemisel peab autor kasutama 
oma seisukohtade interpreteerimisel 
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Õigusteadus on seotud tihedalt õigusloo-
mega, õigusnormiga ja nende toimimisega 
õiguspraktikas. Õigusasutuste hoonetel 
kohtab sageli õigluse ja seadusliku korra 
jumalanna Themise kujutisi.  
Foto: J.-H. Janßen, Wikimedia Commons
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õigusteaduslikke allikaid ja õigusteooriaid. Samuti 
õigusakte, kohtulahendeid ja muid uuritava 
esemega puutumuses olevaid teaduslikke allikaid 
(nt teadustöid). Eraldi tuleb rõhutada, et õigustea-
duslikus uurimustöös ei piisa õigusaktides olevate 
õigusnormide kirjeldamisest või kohtulahendites 
kohtu välja toodud asjaolude kirjeldamisest. Õigus-
akte ja kohtulahendeid peab analüüsima, tõlgen-
dama, võrdlema, abstraheerima, süstematisee-
rima, et järeldustes saaks öelda, kas ja milline õigus-
teooria oli uuritava õiguspraktika kujundamisel 
aluspõhimõtteks.

Seisukohtade õigusteoreetilised järeldused 
eeldavad head õigusteoreetiliste allikate ja -teoo-
riate tundmist ehk teadmist, milline teooria 
millist argumenti toetab. Õigusteaduslike teoo-
riate analüüsi saab pidada teaduslikuks siis, kui 
uuringu autor toob välja ka allikakriitilised seisu-
kohad. Kriitika ei tähenda antud kontekstis midagi 
negatiivset, vaid pigem erinevate seisukohtade 
võrdlemist ja erinevate autorite erinevate seisu-
kohtade tuvastamist uuritava probleemi käsitle-
misel. Samuti peab õiguse rakenduspraktika ehk 
kohtulahendite analüüs põhinema õigusteoree-
tilistel käsitlustel. Samas ei puudu ka õigustea-
duslikes töödes kirjeldused või ülevaated, kuid 
need on siiski nn eeletapid sisupõhisele analüü-
sile. Ilma õigusteoreetiliste seisukohtade või õigus-
liku regulatsiooni kirjelduseta töös ei saa asuda 
neid ka sisuliselt analüüsima ja nende pinnalt järel-
dusi tegema. Teadustöö lugejal peab olema täielik 
ülevaade allikatest ja käsitletavatest teooriatest, 
millest uuringu autor on juhindunud õigusteoree-
tiliste seisukohtade põhistamisel. Seega on väga 
oluline vahetegu kirjeldusel või ülevaate andmisel 
ning õigusteoreetilisel sisuanalüüsil.

Juriidilise argumentatsiooni 
mitmetasandilisus
Juriidilise argumentatsiooni teooria on oluline 
õigusteoreetiliste, sh õigusfilosoofiliste, -ajaloo-
liste jne arusaamiste kujundamisel õigusteadu-
sest. Õigust ei saa käsitleda üksnes õigusnormi või 
praktika kontekstis, seda on vaja teha laiemalt. 
Õigusteadusel on kasutada erinevad teooriad, üks 
neist on nn Multi Level Approach, mis on mitme-
tasandiline lähenemine õigusele ja selle praktikale 
ning nende omavaheliste seoste uurimisele. Selles 

on oluline süsteemne lähenemisviis õigusele kui 
sotsiaalsele nähtusele ja seoste leidmisele erine-
vatel õiguse tasanditel. Õigusteaduslikes uurimis-
töödes peab uuritavale probleemile lähenema 
süsteemselt ja mitmetasandiliselt. See peaks olema 
ka üks peamisi lähtekohti õigusteadusliku uuringu 
läbiviimisel. Sisekaitseakadeemias võiks lõpu-
tööde koostamisel olla peamine õigusteaduslik 
uurimisobjekt(ese) õigusdogmaatika kui praktiline 
õigusteadus. Selles on võimalik õigust mitmetasan-
diliselt tundma õppida ja uurida. Õigusdogmaatika 
seisab õiguspraktikale kõige lähemal. 

Õiguse tõlgendamise meetodid
Õiguse tõlgendamise meetodid ehk kaanonid on 
välja töötanud Friedrich Carl von Savigny, kes on 
väitnud, et õige otsuse eelduseks on tõlgenda-
mine ja see on vaba vaimne tegevus. Esimene aste 
on normi grammatiline tõlgendamine, millega ei 
saa piirduda. Sealt tuleb edasi liikuda järgnevatele 
tasanditele. Klassikalised tõlgendusmeetodid ehk 
kaanonid on järgmised:

• lingvistiline ehk grammatiline tõlgendamine – 
selgitab õigusakti sõnastust keeleliselt, määra-
tes kindlaks sõnade ja lausete tähenduse;

• teleoloogiline tõlgendamine – püüab õigus-
akti mõtet tuvastada selle vastuvõtmise 
eesmärgi ja autorite kavatsuste kaudu;

• ajalooline tõlgendamine – selgitab välja õigus-
akti väljaandmise ajal valitsenud ning õigus-
akti loomiseni viinud olukorrad ja põhjused;

• loogiline tõlgendamine – kasutab õigusakti 
sisu kindlakstegemiseks formaalloogika reeg-
leid, võttes mõistete tähenduse kindlakstege-
misel arvesse kõiki asjassepuutuvaid õigus-
akte, mitte ainult seda, mida tõlgendatakse.

Tartu Ülikooli juhend
Teadusele omaseid meetodeid on erinevaid ning ka 
õigusteaduslikes töödes saab püstitatud uurimis-
probleemile vastuseid leida erinevaid meetodeid 
kasutades. Mitte kõik meetodid ei sobi aga õigus-
teaduslikule uurimusele. Väga häid nõuandeid ja 
soovitusi õigusteaduslike tööde koostamiseks saab 
lugeda ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilas-
tööde kirjutamise ja vormistamise juhendist, millest 
on siin välja toodud järgmine valik: 
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• ajalooline (mingi õigusinstituudi dogmaatiline 
kujunemislugu, arengud erinevatel perioo-
didel). Seda meetodit ei tohi ajada segamini 
tõlgendusmeetodiga – nt kehtiva seaduse väl-
jatöötamise materjalide uurimine ei tähenda 
ajaloolise meetodi kasutamist;

• analüütiline ehk deduktiivne (käsitlus üldiselt 
üksikule);

• sünteetiline ehk induktiivne (käsitlus üksikult 
üldisele);

• kvalitatiivne (sõnaline; nähtuste sisuline teo-
reetiline analüüs);

• kvantitatiivne (statistiline, empiiriline);
• modelleeriv (lahendused esitatakse õigusliku 

regulatsiooni vm mudelitena);
• võrdlev (nt kahe või enama riigi õiguslike 

regulatsioonide probleemikeskne võrdlus.

Meetodite kombineerimine
Õigusteaduslikes töödes kasutatakse sageli ka 
kombineeritud meetodeid, näiteks koos kasutatakse 
võrdlevat, ajaloolist, süstemaatilist jne meetodit. 
Tulemuste interpreteerimisel kasutatakse kind-
lasti õigusteaduslikke tõlgendusmeetodeid ja õigus-
teoreetilisi lähtekohti. Samuti aitab akadeemilise 
õigusteadusliku uurimistöö tegemisele kaasa hea 
lugemisvara, kus autorid on välja toonud olulisi 
meetodeid, mida kasutada õigusalastes uurimus-
töödes. Üks oluline meetod õigusteaduslikus töös 
on süstematiseerimine. Nagu ka tõlgendamine, on 
ka nähtuste klassifitseerimine klassikaline meetod, 
mis on omane väga paljudele teadusvaldkondadele. 
Õigusteaduslikes töödes on olulisel kohal meeto-
dina võrdlemine, näiteks riikide õiguskordade ja 
õiguspraktikate võrdlemine siseriikliku õigusega. 

Olulisel kohal on ka ajalooline meetod, kus autor 
saab kasutada ajalukku jäänud õigusnorme ja 
meetodeid ning võrrelda neid kaasaja teadmistega. 

Kvalitatiivne meetod ja intervjuu
Kvalitatiivse meetodi puhul on aga oluline, et see 
viidaks läbi süstemaatiliselt ja probleemide käsit-
lemisel kasutatakse formaalloogika reegleid. 
Mõistete tähenduse kindlaks tegemisel tuleb 
arvesse võtta kõiki asjassepuutuvaid õigusakte, 
mitte üksnes seda, mis on konkreetne uurimisese. 
Sageli on õigusteaduslikus töös tüüpiline kohtula-
hendite süstemaatiline analüüs, kus kasutatakse 
erinevaid meetodeid ja õigusteooriaid tulemuste 
tõlgendamisel. 

Õigusteaduslike tööde puhul on asjasse puutuv 
ka intervjuudega seotud problemaatika. Õigustea-
duslikule tööle ei ole omane andmete kogumine 
intervjuuga. Intervjuudega saadud andmetega 
saab üldjuhul otsida lahendusi mingile sotsiaal-
sele probleemile, kuid mitte anda õigusteaduslikke 
järeldusi või põhistada seisukohti. Õigusteaduslik 
arvamus peab põhinema õigusteoreetiliste allikate 
ja teooriate siduspõhisel analüüsil. Teiseks kerkib 
üles küsimus, kui suur peab olema teaduslikult 
tõsiselt võetav valim ja kes kvalifitseerub eksper-
diks? Milline on teadustöös kogutud andmete ja 
allikate kvaliteet, sellest sõltuvad ka teaduslikud 
järeldused. Seega õigusteaduslike tööde puhul 
tuleks siiski lähtuda antud valdkonnale omastest 
meetoditest. Õigusteaduslikes teadustöödes on 
peamine õiguse uurimise viis/meetod pigem 
õiguse tõlgendamine, süstematiseerimine ning 
tõlgendamise ese on üldjuhul seaduse tekst, õigus-
praktika jne. 

Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna 
üliõpilastööde 
kirjutamise ja 
vormistamise 
juhend:
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F üüsiline isik on maksumaksja ja peab enda 
maksustamisele kuuluva tulu deklareerima ja 

sellelt maksu maksma (maksukorralduse seadus § 
6 lg 2). Maksumaksjad on sõnakuulelikud. Kuid mis 
siis, kui osutasid raha eest teenust või müüsid oma 
valmistatud tooteid näiteks eelmise kalendriaasta 
veebruaris? 

Tuludeklaratsioon tuleb esitada eelmisel aastal 
teenitud tulude eest hiljemalt järgmise aasta aprilli 
lõpuks (2021. aastal on pikendatud perioodi 31. 
maini). Maksumaksja peab sellise tulu deklareerima 
muu tuluna ja tulult tulumaksukohustuse täitma 
(tulumaksuseadus, edaspidi TuMS § 6 lg 1). Kui 
suure tõenäosusega on inimesel kui sellise tegevuse 
tegijal praegu meeles see eelmise aasta veebruari 
rahaline või mitterahaline sissetulek? Mis saab, kui 
ammu toimunu unustatakse, sest „unustamine on 
inimlik“, ja kuidas unustamist vältida? Seaduselooja 
on selle peale mõelnud – oma pisiteenistuse dekla-
reerimiseks on mitu võimalust. 

Ettevõtjaks registreerimine toob 
kaasa kohustusi
Sellist tegevust saab pidada ettevõtluseks. Ette-
võtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsete-
gevus, sh vabakutselise loovisiku loometegevus, 
mille eesmärk on tulu saamine kauba tootmisest, 
müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest 
või muust tegevusest, kaasa arvatud loomingulisest 
või teaduslikust tegevusest (TuMS § 14 lg 2).

Kui inimese iseseisev tegevus ei ole vaid 
ühekordne, saab hakata füüsilisest isikust ettevõt-
jaks. Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub enda 

nimel kaupa ja teenust ning kellele kaupade müük 
või teenuse pakkumine on püsiv tegevus (ärisea-
dustik § 1). Ettevõtjaks registreerimine toob 
omakorda kaasa lisaks maksukohustusele ka regist-
reerimis-, raamatupidamis-, aruandlus- ja tegevus-
valdkonnast tulenevaid lisakohustusi. Kõik teenitud 
tulu tuleb ise deklareerida tuludeklaratsiooni 
e-vormil. 

Ettevõtjat aitab ettevõtluskonto
Vältimaks olukorda, kus unustatakse tuludekla-
ratsiooniga ettevõtlustulud deklareerimata, on 
võimalus avada pangas ettevõtluskonto. Ettevõt-
luskonto avamisega antakse Maksu- ja Tolliametile 
teada, et isik soovib ettevõtlusega tegeleda lihtsus-
tatud korras. Kõik ettevõtluskontole laekunud tulud 
kuuluvad automaatselt tulumaksuga maksustami-
sele vastavalt ettevõtlustulu lihtsustatud maksus-
tamise seadusele (TuMS § 1 lg 5). Ettevõtluskon-
tole tohib kanda vaid teenuse osutamise ja kauba 
müügist saadud summad (ettevõtlustulu lihtsus-
tatud maksustamise seadus, edaspidi ELMS § 1 lg 
3) ning pank hoolitseb juba selle eest, et ettevõtlus-
kontole laekunud summadelt tulumaks Maksu- ja 
Tolliametile edasi kantakse ( ELMS § 6 lg 3). Mitte 
kellelegi ei ole sellest rohkem vaja teada anda, kogu 
informatsioon jõuab ise kalendriaasta eeltäidetud 
tuludeklaratsioonile.

Mida valida?  
Kas FIE või ettevõtluskonto? 
FIE tulud peab ise deklareerima, kuid ettevõtjana 
registreerides saab ettevõtlustulust maha arvata 

Inimesed teenivad sageli lisaks palgatulule ka lisatulu. Kes müüb enda tehtud tooteid 
(näiteks ehteid või hoidiseid) või kes värvib naabri koridori seina, vahetab tilkuva 
veekraani, kruvib kinni loksuva nagi või toob toidupakid tuppa. Finantskolledži lektor 
MARET GÜLDENKOH tuletab meelde, et ka selliselt saadud tasu tuleb deklareerida iga 
aasta tuludeklaratsioonil. 

KUIDAS OLLA 
OMA RAHA PEREMEES  
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ettevõtlusega seotud kulud (TuMS § 14 lg 5; § 32 lg 
1). Ettevõtluskontot omades mitte mingeid kulusid 
tulult maha arvata ei saa. Lisaks peab jälgima ette-
võtluskontole laekunud summat, sest tulumaks on 
20% vaid siis, kui kalendriaasta jooksul laekunud 
summad ei ületa 25 000 eurot. Sealt edasi kuni 40 
000 euro laekumiseni peetakse tulumaksuna kinni 
40% (ELMS § 4).

Moosi eest saadud raamat on tulu
Ka mitterahalises vormis saadud ettevõtlustulu tuleb 
deklareerida, st tuleb arvutada rahaline väärtus, 
milleks on saadud asja turuhind (TuMS § 36 lg 4). 
Näiteks kui naabritädi andis poekottide tassimise 
eest peotäie komme, siis tuleb see arvestada raha-
lisse väärtusesse ja tasuda sellelt tulumaks. Või kui 
naabrimees andis lambipirnide vahetamise eest 

kinopileti, siis ka see on tulu, mis kuulub tulumak-
suga maksustamisele. 

Kui inimene osutab teenust (ise seda selliselt 
nimetamata) või müüb kodus valmistatud moosi 
(saades mitte raha, vaid näiteks raamatu), on 
tegemist ettevõtlustuluga, mis tuleb deklareerida. 

Kui kulutusi ei kaasne, on soovitav avada ette-
võtluskonto. Aga kui kulu kaasneb, tuleb hoolikalt 
mõelda – äkki siiski tasub hakata füüsilisest isikust 
ettevõtjaks, sest kõik kulud, mis teenitud tuluga 
kaasnevad, saab tulust maha arvata ja maksustami-
sele läheb vaid vahepealne osa.

Oma ettevõtlusest (olles kas ettevõtluskonto 
omanik või füüsilisest isikust ettevõtja) teenitud 
rahaga võib inimene teha, mida iganes tahab, selle 
üle arvestust ei peeta. Peaasi, et maksudeks raha 
jätkuks.  

Foto: Shutterstock
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Robert Rool ja Jüri Butšakov  
panid end akadeemias proovile
4. mail panid „Õhtu!“ saatejuhid Robert Rool ja 
Jüri Butšakov end proovile Sisekaitseakadeemia 
õppekambris ja õppedepoos. 

Võtted algasid õppedepoos, kus saate-
juhte ootasid finantskolledži direktor Kerly 
Randlane, tolli valdkonna õppejõud Priit 
Laatre ning Ülle Viisak Maksu- ja Tolliametist. 
Saatejuhtide ülesanne oli otsida aja peale läbi 

auto ning masinast välja tuua kõik, mis sinna 
ei sobi. 

Seejärel võeti suund õppekambri poole. 
Poolel teel peatas neid justiitskolledži vanem-
õpetaja Kaarel Kraus, kes tegi saatejuhtidele 
sissejuhatuse algava ülesande kohta. Mõlema 
saatejuhi ülesanne oli leida osakonnast üles 
kinnipeetav, keda ootas viie minuti pärast kutse-
kool. Mõlemad osad läksid eetrisse eraldi ning 
on järele vaadatavad Kanal 2 koduleheküljelt.

Sisekaitseakadeemia aastapäev
15. aprillil tähistati 29 aasta möödumist Sisekaitse-
akadeemia asutamisest. Päeva alustati traditsioonide 
kohaselt akadeemia esimese rektori professor Eduard 
Raska hauda külastades. Aastapäeva esimene pool oli 
pühendatud virtuaalsele töötajate kevadseminarile 
ning õhtu lõpetas samuti virtuaalne ühine tunnusta-
mine ning meelelahutuslik programm. 

Seminari esimese osa moodustas ajakirjanik 
Monika Tamla põhjalik intervjuu akadeemia rektoriga. 
Et keha vahelduseks veidi liikuda saaks, viis spordijuht 
Epp Jalakas läbi meeleoluka sirutuspausi. Üheskoos 
mängiti veel mälumängu ning kuulati üldosakonna 
juhataja Aiki Pärle ettekannet tööandja väärtuspak-
kumisest. Seejärel esitleti üksuste visioone aastaks 
2025. Piduõhtut juhtisid finantskolledži kadett Kärt 
Tallinn ning päästekolledži kadett Rudolf Kopti, meelt 
lahutasid näitleja Henrik Kalmet ja ansambel Lexsoul 
Dancemachine.

Oma avakõnes tänas rektor kõiki, kes akadeemias 
õppimise ja töötamise kasuks otsustanud on: „Teie, 
pea 1000 õppurit, 257 töötajat ja koosseisuvälised 
töötajad, olete Sisekaitseakadeemia uhkus ja südame-
tunnistus. Teid ühendab pühendumus ja kõrge kvalifi-
katsioon, ausus, austus, asjatundlikkus ja areng. Minu 
sügav kummardus teile kõigile, kes te olete sel aastal 
vabatahtlikuna oma abikäe partneritele ja kodumaale 
andnud.“

Sisekaitseakadeemia teeneteristi silmapaistva 
töö eest akadeemia õppevaldkonna arendamisel 
ning strateegiliste eesmärkide saavutamise toeta-
misel pälvis postuumselt õppeprorektor Andres Pung. 
Teeneteristi suure panuse eest eetika ja eneseväljen-
dusoskuse õpetamisel pälvis SJI lektor Eda Sieberk 
ning teeneteristi pikaajalise koostöö ja märkimisväärse 

panuse eest Paikuse õppekompleksi arenda-
misel pälvis Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno 
Erkmann.

Sisekaitseakadeemia hõberisti pälvis päästekol-
ledži päästetööde õppetooli vanemõpetaja Igor Šarin 
vabatahtlike e-kursuse loomise ja tulekustutustööde 
õppevaldkonna pikaajalise arendamise eest. Hõbe-
risti suure panuse eest järelevalve- ja taktika teema-
valdkonna arendamisel õppetöös ja õppekavades 
pälvis justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli 
nooremlektor Ivo Kitsing. Päästekolledži kriisiregu-
leerimise ja tuleohutuse õppetooli lektor Jaan Tross 
pälvis hõberisti pikaajalise panuse eest kriisiregulee-
rimise valdkonnas tasemeõppe ja täienduskoolituste 
arendamisel.

Sisekaitseakadeemia pronksristi pälvis sisejul-
geoleku instituudi vilistlane Uku Arold suurepäraste 
õppetulemuste ja akadeemiale osutatud teenete 
eest. 

Lisaks anti välja 33 erinevat tunnustust nii õppuri-
tele, töötajatele kui ka koostööpartneritele.
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Veebikonverents „Venemaal toimuvate 
protsesside mõju naabrite turvalisusele ja 
julgeolekule“
Sisejulgeoleku instituudi korraldatud veebi-
konverentsil 4. mail arutlesid rahvusvaheli-
selt tunnustatud eksperdid ja arvamusliidrid 
Venemaalt aktuaalsetel teemadel: millised 
olulised protsessid toimuvad Venemaa sise-
poliitikas, kuidas mõjutab jõuametkondade 
mõju kasv Kremli poliitikat ja millist rolli mängib 
selle juures julgeolekunõukogu tegevus, miks 
Venemaa on hakanud kartma sõda, mis on 

sealse massilise ärevuse põhjused, milline on 
sõjaline olukord Baltimaade piiride taga, kas 
Venemaal on võimekust sulgeda Läänemeri ja 
taevas Baltikumi kohal. Otsiti vastuseid küsi-
mustele, milliseid olulisi protsesse Venemaa 
praegu läbi elab, kuidas Navalnõi-juhtum, sünd-
mused Valgevenes, Armeenia ja Aserbaidžaani 
konflikt ning jätkuvad konfliktid Ukrainas ja 
Süürias mõjutavad Venemaa suhteid teiste riiki-
dega. Otseülekandest võttis osa üle 140 kuulaja, 
konverentsi videot on Sisekaitseakadeemia 
Youtube’i kanalis vaadatud ligi 300 korda.

 Rektor Marek Link ja ajakirjanik Monika Tamla vestlushoos ▲
 Aastapäeva korraldusmeeskond üksteisele edu soovimas ▼      

Akadeemia esimese rektori professor Eduard Raska haual.   
Vasakult üliõpilasesinduse eelmine esimees Kärt Tallinn,  

Marek Link ja üliõpilasenduse uus esimees Aule-Merlin Vihlver
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Helmo Käerdi
Helmo Käerdi sündis 14. aprillil 1945. aastal 
Tallinnas. 1963. aastal lõpetas Tallinna 20. keskkooli 
ja jätkas õpinguid Tallinna Polütehnilise Instituudi 
(TPI) mehaanikaosakonnas, mille lõpetas 1968. 
aastal kiitusega. Kuna inseneriharidus andis tollel 
ajal väga tugeva matemaatilise ettevalmistuse, sai 
Helmo Käerdist rakendusmatemaatik. 

1968–1970 oli Helmo Käerdi TPI ehitusme-
haanikakateedri vanemlaborant ja vaneminsener. 
Aastail 1970–1973 õppis ta statsionaarses aspiran-
tuuris ja 1974. aastal sai tehnikateaduste kandi-
daadi kraadi väitekirjaga „Pingelainete leviku 

uurimine plaatides ja koorikutes lõplike elemen-
tide meetodiga”. Pärast väitekirja kaitsmist asus 
Helmo Käerdi õppejõuna tööle TPI matemaatika-
kateedrisse, tõustes dotsendi ametikohale.

1994. aastal asus Helmo Käerdi tööle Eesti 
Riigikaitse Akadeemiasse (praegu Sisekaitseaka-
deemia) esimese matemaatikaõppejõuna. Kuni 
2009. aasta augustini oli ta matemaatika õppe-
tooli juhataja-professor ning seejärel, pärast inse-
neriainete ja matemaatika õppetooli ühendamist, 
uue õppetooli juhataja-professor. Aastail 2009–
2012 luges Helmo Käerdi magistriõppes kvantita-
tiivset andmeanalüüsi, viis läbi uurimisseminare ja 
oli kaitsmiskomisjoni liige. Akadeemias töötamise 
kõrval pidas Helmo Käerdi loenguid ka Tallinna 
Tehnikaülikoolis, Eesti Kõrgemas Kommertskoolis 
ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas 
Sõjakoolis.

Mitmel korral on ta valitud Sisekaitseaka-
deemia parimaks õppejõuks. 

Sisekaitseakadeemias kirjutas Helmo Käerdi 
mitu akadeemia õppekavadele vastavat matemaa-
tikaõpikut ning diferentsiaalarvutuse, lineaaral-
gebra, arvutusmeetodite, statistika ja andmetööt-
luse ning tõenäosusteooria õppevahendit, tema 
õpikuid-õppevahendeid on kasutatud ka teistes 
kõrgkoolides.

Helmo Käerdi esimesed päästevaldkonda käsit-
levad teadustööd ilmusid aastatel 2007–2008. 
Helmo Käerdi oli esimese Sisekaitseakadeemias 
loodud uurimisgrupi „Ehituslikud tuleohutus-
nõuded” vastutav täitja. Samuti on ta olnud pääs-
teametiga sõlmitud projektide täitjate hulgas.

Kaks korda aastas tunnustab Päästeamet päästeteenistuse aumärkidega inimesi, kes 
on üles näidanud vaprust elude päästmisel või panustanud päästeala arengusse.  
Selle aasta 15. juunil pälvisid Päästeteenistuse kuldristi Sisekaitseakadeemia emeriit-
professorid Helmo Käerdi ja Feliks Angelstok. Kuldristi annab siseminister ulatuslike 
ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti 
kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses.

PÄÄSTETEENISTUSE KULDRIST  
EMERIITPROFESSORITELE  
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1993. aastal autasustati Helmo Käerdit Tallinna 
Tehnikaülikooli kuldmärgiga, 2007. aastal tunnus-
tati teda Sisekaitseakadeemia teenetemedali II 
klassi hõberistiga, 2011. aastal Päästeteenistuse 
hõberistiga ja 2013. aastal Sisekaitseakadeemia 
teeneteristiga. 

Helmo Käerdi on olnud SKA nõukogu liige. 
2012. aastal valiti Helmo Käerdi Sisekaitseaka-
deemia emeriitprofessoriks. 

Emeriitprofessor Helmo Käerdi kohta saab rohkem 
lugeda raamatust „Helmo Käerdi personaalbiblio-
graafia“ (Sisekaitseakadeemia 2015, koostaja Liina 
Tamm).

Feliks Angelstok
Feliks Angelstok sündis 4. detsembril 1942. aastal 
Abhaasias Sulevi külas. 1960. aastal lõpetas Tallinna 
1. keskkooli (praeguse Gustav Adolfi Gümnaasiumi) 
ja astus TPI-sse peenmehaanika erialale, kus õppis 
peenmehaanikainseneriks. Tema lõputöö teema oli 
„Lõikeprotsessi matemaatilise mudeli tehnoloogi-
liste parameetrite uurimine”. Oma diplomipraktika 
sooritas ta Pirita teel asunud elektrotehnika teadus-
liku uurimise instituudis. Pärast lõpetamist 1965. 
aastal suunati Feliks Angelstok tööle TPI-sse. 

Aastatel 1970–1973 õppis ta Leningradi 
täppismehaanika ja optika instituudis siht-
aspirantuuris. Aspirantuurist naastes oli TPI-s 
juba töökoht ootamas ja Feliks Angelstokile 
anti ka korralduslikud kohustused: 1974. aasta 
detsembris määrati ta kasvatusala prodekaaniks, 
1976. aastal mehaanikateaduskonna õppepro-
dekaaniks ja 1990. aastal dekaaniks. TPI-s töötas 
ta kokku 26 aastat, käies läbi kõik õppejõukarjääri 
astmed assistendist vanemõpetajaks ja dotsen-
diks 1980. aastal. Enesetäiendamise võimalusi oli 
Budapestis, Stuttgardis, Varssavis ja Leningradi 
mehaanikainstituudis. 

1991. aastal kutsus kolleeg tehnikaülikoolist 
sotsioloog Ivar Aimre Feliks Angelstoki tööle looda-
vasse Eesti Sisekaitse Akadeemiasse ja temast sai 
akadeemia kantsler. 1994. aastal pani ta kantsle-
riameti maha ja valiti professoriks, kellena töötas 
2015. aastani, lugedes päästekolledžis insenerteh-
nilisi aineid. Sellesse aega mahtus ka õppeprorek-
tori amet aastail 1996–1998. 

Teadlasena on Feliks Angelstok uurinud 
aparaadidetailide liikumise täpsust ja sujuvust, 
hilisemas töös on tegelenud hüdraulika, masina-
õpetuse, mehaanika, aga ka ühiskonnateaduste, 
kultuuri ja ajalooga. Ta on olnud viljakas Sisekaitse-
akadeemia ajaloo talletaja, kelle sulest on ilmunud 
kümneid artikleid ajakirjas Verbis aut Re (1992–
2016), akadeemia ajalooraamatud „Sisekaitseaka-
deemia 15 aastat: 1992–2007“ ja „15 aastat pääs-
tekolledžit“ ning teisi kirjutisi.

2015. aastal valiti Feliks Angelstok Sisekaitse-
akadeemia emeriitprofessoriks. Ta osaleb endiselt 
aktiivselt päästekolledži igapäevategemistes, 
tehes jätkuvalt rakendusuuringuid. Ta on osalenud 
teadusartiklite koostamisel, on mitme õpiku ja 
metoodilise materjali autor, tema bibliograafias 
on üle 100 kirje nii eesti, vene kui ka saksa keeles. 
Mitmel korral on Feliks Angelstok valitud Sisekait-
seakadeemia parimaks õppejõuks. 2007. aastal 
tunnustati Feliks Angelstoki Sisekaitseakadeemia 
teeneteristiga ja 2005. aastal Päästeteenistuse 
hõberistiga.

Emeriitprofessor Feliks Angelstoki kohta saab 
rohkem lugeda artiklist „Insener, kes tuli Sisekaitse-
akadeemiat rajama“ (Verbis aut Re nr 1/2017).   

https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/172/Helmo K%c3%a4erdi bibliograafia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/172/Helmo K%c3%a4erdi bibliograafia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/2017_05_verbis_aut_re__1_issuu
https://issuu.com/sisekaitseakadeemia/docs/2017_05_verbis_aut_re__1_issuu
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Aprillis oli programmiga liitunud 70 kõrgkooli 
ning vähemalt sertifitseeritud tasemeni oli 

jõudnud 13 kõrgkooli, neist plaatina ehk kõige 
kõrgema taseme oli saavutanud 7 kõrgkooli, sh kaks 
Portugali kõrgkooli olid täitnud kõik kriteeriumid. 

12. mail tähistas FISU esimese aasta täitumist 
programmi käivitamisest ning hindab ise program-
miga liitunud kõrgkoolide ja nende programmis 
edenemise taset heaks. Uuteks liitumisteks on 
tehtud läbirääkimisi paarisaja järgmise kõrgkooliga 
ning kokku loodetakse programmi haarata miljo-
neid õppureid kogu maailmast. Eesmärk on pöörata 
programmis osalevate õppeasutuste sisehindamise 
kaudu suuremat tähelepanu tervise ja tervislikkuse 
valdkondadele ning jagada kogutud parimate prak-
tikate näiteid liitunud, kuid tegevustega alles algus-
järgus olevatele kõrgkoolidele.

Programmi 100 kriteeriumi koostamises osales 
30 rahvusvahelist tippeksperti standardiseerimise, 
sertifitseerimise, kvaliteedijuhtimise, kehalise aktiiv-
suse ja spordi, toitumise, haiguste ennetamise, 
vaimse ja sotsiaalse tervise, riskikäitumise, kesk-
konna, jätkusuutlikkuse ning sotsiaalse vastutuse 
valdkondadest. Kõik need on ka olulised teemad 
programmi edukaks täitmiseks.

Vastavalt täidetud kriteeriumitele ja nende 
tõendamisele on võimalik kõrgkoolil enda staatust 
programmis tõsta. Pidevalt tuleb jätkata tegevus-
tega juba täidetud kriteeriumites ning algatada 
arendustegevusi nendes, milles veel audiitori akre-
diteeringut ei ole.

Akadeemia on eestvedajate seas
Akadeemiale saime sertifitseeritud staatuse kahe 
kuuga, esitades hulga tõendeid viimaste aastate 
tegevuste kohta, ning alustades paralleelselt ka 
uute arendustega. Mais jõudsime pronks- ja juunis 
hõbetasemele.

Iga asjaga on kergem edasi minna, teades, mis 
seisus parasjagu ollakse. Seetõttu on oluline komp-
leksne vaade akadeemiale kõigi eeltoodud valdkon-
dade lõikes. Institutsionaalse akrediteerimise, pere-
sõbraliku tööandja programmi ja paljude tagasiside-
küsitluste käigus kogutud materjalil oli suur väärtus, 
et neid andmeid ka tervisliku ülikoolilinnaku prog-
rammis kasutada. Samuti oli võimalik tugineda 
võistlusjuhenditele ja -protokollidele, regulatsiooni-
dele, uudistele, fotodele ja videojäädvustustele ning 
isegi sotsiaalmeedia postitustele ja kirjavahetusele, 
et fikseerida teemadega tegelemine ning toimunud 
sündmused. 

Programmi arenduspäevaks 6. aprillil oli 
peetud juba mitu arutelu valdkondade kaupa ning 
üliõpilasesinduse ja PPK 2. kursuse õppurite abil 
täpsustatud ka õppurite vaadet kriteeriumitele ja 
nende täitmisele. Arenduspäeva ajurünnakutega 
panime kirja SWOT põhipunktid ning valdkondade 
kaupa võimalikud arendustegevuste eesmärgid ja 
mõõdikud. Enamik neist kajastub ka programmi 
põhimõtete dokumendis, mille juhtgrupp 11. mail 
heaks kiitis. Materjalid on kättesaadavad siseveebi 
dokumendikeskuses ning kõik soovijad saavad 
anda tagasisidet või teha ettepanekuid programmi 

Veebruaris liitus Sisekaitseakadeemia tervisliku ülikoolilinnaku (Healthy Campus) 
programmiga, mis on Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Föderatsiooni (FISU) välja 
töötatud hindamismudel kõrgkooli kogukonna heaolu parandamiseks. Spordijuht EPP 
JALAKAS tutvustab programmi lähemalt.

TERVISLIKU ÜLIKOOLI
LINNAKU PROGRAMM  
ANNAB HEAOLU PARANDAMISELE 

HOOGU JUURDE
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tegevuste kohta juhi ja üliõpilasesinduse kaudu või 
edastada need otse spordijuhile kui operatiivsele 
vastutajale või arendusprorektorile kui institutsio-
naalsele vastutajale.

Valdkondade lõikes on praegu vastutajate jaotus 
järgmine: Triinu Kaldoja – programmi juhtimine 
ja haldamine, Tiina Karu – toitumine ja haiguste 
ennetus, Triin Kravets – vaimne ja sotsiaalne 
tervis ning riskikäitumine, Mati Mätlik – taristu 
ja keskkond, Regina Kuuskla – liikumine ning Epp 
Jalakas – sport. Lisaks neile kuuluvad juhtgruppi 
Kaire Paavo, Aiki Pärle, Ain Sari, ÜE spordi ja kultuuri 
valdkonna juht Angela Sööt või tema asendaja ning 
kolledžite direktorid või nende asendajad.

Meie visioonina sai sõnastatud, et tervisliku 
ülikoolilinnaku programmi tegevused parandavad 
Sisekaitseakadeemia õppurite, töötajate ja prog-
rammis osaleva vilistlaskonna tervisekäitumist ning 
tervisealast teadlikkust.

Nii suulise kui kirjaliku küsitluse tagasisidest 
on ilmnenud, et aprillis toimunud liikumiskam-
paania motiveeris tervise heaks vajalikku sammude 
hulka regulaarselt kokku saama. Mõnedel juhtudel 
on osalenute järgneva perioodi liikumisaktiivsus 
langenud, kuid ikkagi püütakse saavutatut säilitada 
ja aktiivselt jätkata, sest tuntakse, et see on nende 
kehale ja vaimule kasulik. Ka varem oli teadmine 
liikumise kasulikkusest olemas, aga paljud ei olnud 
seda hiljuti omal nahal läbi proovinud.

Valdkondlikud arendustegevused
Programmiga soovitakse kaasata võimalikult suurt 
hulka akadeemia kogukonnast, aga muidugi on 
see iga inimese enda otsus, millistes tegevustes ta 
osaleda või millesse panustada saab. Toon näiteid 
võimalikest arendustegevustest, kuhu võib end nii 
eestvedajaks kui osalejaks pakkuda.

Saad programmis osaleda, kui
• kaardistad akadeemia lähiümbruse liikumise 

ja vaba aja veetmise võimalusi ning jagad seda 
infot kogukonnale;

• koostad treeningute, maastikul liikumise ja 
spordivahendite kasutamise kohta videoloen-
guid ning -juhiseid;

• aitad trennisõbra ja kogemusnõustajana tree-
ningutega alustajaid või juba spordiala kõrgemal 
tasemel harrastajana annad soovitusi ja tutvus-

tad spordialasid algajatele või võistlusspordiks;
• juhendad vabatahtlikuna akadeemias treenin-

guid ja arendad end koolitustel;
• lisad akadeemia spordikalendrisse rahvaspordi-

üritusi ning määratled vähemalt ühe liikumisega 
seotud ala, millega tegeled;

• leiad lahenduse akadeemia logoga spordiriie-
tuse tellimise ja müügi korraldamiseks;

• kajastad akadeemia õppuritest, töötajatest ja 
vilistlastest tippsportlaste tegevust.

Võid kaasa lüüa ka nii, et
• teadvustad tervisliku toitumise olulisust ja 

näitad selles vallas eeskuju;
• pakud välja toitumisvaldkonna ühisüritusi või 

kampaaniaid ja aitad neid korraldada;
• soovitad loenguteemasid ja lektoreid;
• kujundad nõustamisprotsessi;
• teed ettepanekuid, millised võiksid olla tervis-

likud vahepalad akadeemia automaatides ja 
sööklates;

• võtad või ostad toidu kaasa korduvkasutatava 
karbiga ühekordse karbi asemel;

Terviseradadel liikudes saab harjutada takistuste 
ületamist. Foto: autori erakogu 
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• juhid tähelepanu väljaspool akadeemiat käimas 
olevatele kasulikele kampaaniatele. 

Vaimse ja sotsiaalse tervise valdkonnas saad teha 
järgmist:
• kasutada akadeemias loodud vaimse tervise 

e-keskkondi ja jälgida loenguid;
• teha ettepanekuid uute teemade käsitlemiseks 

selles valdkonnas;
• pakkuda vabatahtlikuna abi (uute) õppurite ja 

töötajate toetamiseks stressi või ebamugavuse 
korral;

• abistada ühisürituste kavandamisel ja läbivii-
misel.

Programmis saad osaleda ka, kui aitad vähendada 
riskikäitumist ja ennetada haigestumist, näiteks
• parandad akadeemia õues viibimise kesk-

konda;
• kaardistad riskikäitumise ennetustegevustes 

osalemise võimalusi ja osaled neis tegevustes 
koostöös partnerasutustega või akadeemia 
tutvustamise käigus;

• vaatad üle akadeemias kehtivaid kordi ja aitad 
neid ühtlustada;

• korraldad akadeemias riskikäitumise vähenda-
miseks kampaaniaid, osaled teiste korraldatud 
kampaaniates või jagad sealt saadud kogemusi;

• lööd kaasa dopinguainete alase teadlikkuse 
suurendamises ja puhtalt sportimises.

Ka keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse tege-
vused kuuluvad sellesse programmi. Nendeks on
• rohelise kontori programmi algatus (sh sorteeri 

prügi ja vähenda printimist);
• hangetesse keskkonnasäästlikkuse nõuete 

lisamine;
• rohealade rajamine;
• keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku mõtteviisi 

laiendamiseks tehtavad kampaaniad;
• võimalusel jalgsi või jalgrattaga liikumine auto 

kasutamise asemel;
• SDG (Sustainable Development Goals) jälgi-

mine enda ja akadeemia käitumises.

Paljud eelpool nimetatutest on ka akadeemia tervis-
liku ülikoolilinnaku programmi põhimõtetesse kirja 
pandud. Järgmiseks, 2021. aasta sügissemestrile 
kavandatud juhtgrupi aruteluks on vaja paika saada 
nii täpsem tegevuskava kui ka väiksemate alampunk-
tide vastutajad. Paraku või õnneks jätkub tegevust 
rohkem kui üks-kaks inimest teha suudaks. Seetõttu 
ongi infot pidevalt jagatud ja loodetavasti leiame 
lisaks neid, kes seni arvanud, et programm on vaid 
sportlastele, ning seetõttu pigem eemale hoidnud. 
Akadeemiat saab paremaks muuta ikka ühiselt.  

Akadeemia senine teekond sertifitseerimisel FISU Healthy Campus tõendite sisestamise keskkonnas
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UUS  
ÜLIÕPILASESINDUS
Nagu igal kevadel, valiti ka tänavu ametisse uus üliõpilasesindus. Sisekaitseakadeemia 
üliõpilasesindusse kuulub igast kolledžist kaks kadetti ja neile lisandub kolmeliikme-
line juhatus. Esindus seisab üliõpilaste huvide ja vajaduste eest ning korraldab üritusi, 
et rikastada üliõpilaselu ning tõsta akadeemias ühtsustunnet.

Tekst ja fotod: üliõpilasesindus

S ellel perioodil koosneb üliõpilasesindus 
üheksast liikmest: kaks üliõpilast politsei- ja 

piirivalvekolledžist, kolm justiitskolledžist ja neli 
finantskolledžist. Päästekolledži tavaliikmete vali-
mised toimuvad uuesti järgmisel õppeaastal.

Ametisse valitud üliõpilasesinduse peamised 
eesmärgid on tõsta akadeemia ühtekuuluvustunnet 
ja õppurite initsiatiivikust tegevustes kaasalöömisel. 
Kutsume rühmavanemaid üles üliõpilasesindusega 
tihedamalt koostööd tegema, et viia õiged inimesed 
ja ideed kokku. Uue üliõpilasesinduse koosseisu 
visioon on tõsta heategevus akadeemias au sisse 

ning ärgitada akadeemiaperet erinevatel viisidel 
head tegema.

Tulemas on huvitavaid spordisündmusi, meele-
olukaid koosviibimisi ning nii mõndagi uut ja 
põnevat, et kõik huvigrupid leiaksid endale meele-
päraseima sündmuse. Järgmine suurem spor-
disündmus, kuhu kõiki õppureid ootame, on üliõpi-
laste suvemängud Käärikul.

Iga õppur, kes tunneb, et soovib midagi korda 
saata, võib üliõpilasesindusega julgelt ühendust 
võtta – üheskoos suudame üliõpilaselu veel vägeva-
maks muuta. Verbis aut re!  

Üliõpilasesinduse liikmed seisavad kindlalt kõigi õppurite selja taga
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Minu kõige südamelä-
hedasem A on areng. 
Sest minu üks veen-
dumuste sammas 
on, et indiviid ei tohi 
olla kunagi täna see, 
kes ta oli eile. See 
mõte laieneb nii 
üliõpilasellu kui ka 
akadeemia igapäeva. 

AULEMERLIN VIHLVER
Esimees  
Finantskolledž, toll ja 
maksundus

Minu jaoks kõige 
tähtsam A on areng. 
Püüan alati leida 
võimalusi õppimi-
seks ja eneseteostu-
seks. „Hea haridus on 
kõige tugevam relv, 
mida saab kasutada 
maailma muut-
miseks.” (Nelson 
Mandela)

MARIS PRAATS 
Aseesimees  
Finantskolledž, toll ja  
maksundus

Mina tunnen, et 
minu jaoks on kõige 
tähtsam A avatus. 
„Paljud ideed 
kasvavad paremini, 
kui neid siirdatakse 
teise mõttesse, kui 
seal, kus need alguse 
said.” (Oliver Wendell 
Holmes)

LAURA KARU 
Tavaliige 
Finantskolledž, toll ja 
maksundus

Sisekaitseakadeemia põhiväärtused  
on tuntud ka kui viis Ad: 

AUSUS, 
AUSTUS, 
ASJATUNDLIKKUS, 
AVATUS 
JA ARENG. 

Iga esinduse liige selgitab, milline  
neist on tema jaoks kõige olulisem. 

Valisin mitteamet-
liku kuuenda väärtuse, 
milleks on armastus, sest 
just armastus koondab 
minu jaoks kokku aususe, 
austuse, arengu, avatuse 
ja asjatundlikkuse. 
„Mõistusel on väärtus 
ainult armastuse teenis-
tuses!“ (Antoine de 
Saint-Exupéry) 

ANGELA SÖÖT
Aseesimees 

Justiitskolledž, 
korrektsioon

Minu jaoks on kõige 
tähtsam A avatus. 
Arvan sarnaselt Mark 
W. Per rettiga, kes on 
öelnud, et kui sa ei käi 
läbi elu avatud suhtumi-
sega, siis jäävad paljud 
uksed suletuks. 

CARMEN TIINAS
Tavaliige 
Finantskolledž, toll ja  
maksundus
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Minu jaoks kõige 
tähtsam A on ausus. 
„Ausus ilma tarku-
seta on nõrk ja kasutu, 
tarkus ilma aususeta 
aga ohtlik ja jube.“ 
(Dr Samuel Johnson) 

KATRE MERILOO 
Tavaliige 
Politsei ja  
piirivalvekolledž, 
politseiteenistus

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.

KERTU LIIS JÄRVMÄGI
Tavaliige 
Politsei ja  
piirivalvekolledž, 
politseiteenistus

Nagu eluski, on 
mulle Sisekaitse-
akadeemia väärtus-
test kõige olulisem 
Austus. Austus ei ole 
ainult emotsioon, 
mida me teiste suhtes 
tunneme. Austus on 
ka käitumismaneer, 
mida me teiste suhtes 
üles näitame.

STEN HAASMA 
Tavaliige 

Justiitskolledž,  
korrektsioon

 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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E esti riikliku iseseisvuse taastamisel ilmnes 
oluline vajak meie haridussüsteemis – meil 

ei olnud ühtegi õppeasutust, mis oleks koolitanud 
riigile sisekaitseteenistuste ja kaitseväe kõrgharidu-
sega spetsialiste. Eesti oli endistest liiduvabariiki-
dest ainus, kus puudus siseministeeriumi kõrgkool, 
ja selle tõttu ka kõrghariduse tasemel õppetöö 

ja õppejõud. Juhtivad miilitsatöötajad said kõrg-
hariduse Moskva ja Leningradi õppeasutustes. 
Ainsad selle valdkonna koolid Eestis olid Nõmmel 
asunud miilitsa erikeskkool, mis andis lõpetaja-
tele keskeriharidusega juristi kvalifikatsiooni, ja 
Pirita-Kosel 1980. aastatel tegutsemist alustanud 
Nõukogude armee ehitusvägede kõrgem poliitiline 
sõjakool, mille lõpetajad töötasid armee ehitusvä-
gedes väeosade ülemate asetäitjatena poliitalal. 
Kummastki neist ei sobinud kujundada Eesti ohvit-
seride kooli.

Idee Eesti Politseiakadeemiast
Miilitsa erikeskkool oli küll juba 1991. aasta 
alguses nimetatud Riikliku Politseiameti Politsei-
akadeemiaks ja see jätkas esialgu tööd. Samuti 
oli loodud Paikusele siseministeeriumi politsei-
kool ning seega olid politsei reakoosseisu ameti-
koolid olemas, kuid puudus kõrgkool juhtivkoos-
seisu koolitamiseks.

Nii tegid politseiamet ja siseministeerium 1991. 
aasta sügisel valitsusele ettepaneku reorganisee-
rida endine miilitsa erikeskkool Eesti Politseiaka-
deemiaks, mille põhiülesanne oleks valmistada ette 
keskeri- ja kõrgharidusega spetsialiste. Selle ette-
paneku kiitis valitsus heaks 1991. aasta sügisel ning 
tegi siseministeeriumile koos haridusministeeriu-
miga ülesande koostada ja esitada valitsusele põhi-
kirja projekt. Teoreetiliste teadmistega pakkus tuge 
õigusteaduste doktor professor Eduard Raska, kes 
töötas tol ajal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kant-
selei nõunikuna julgeoleku probleemide vald-
konnas ja oli akadeemia loomise kindel toetaja. Akadeemia lipp heisati esimest korda lipumasti 15. 

aprillil 1993. aastal – akadeemia esimesel aastapäeval

LUGU
SISEKAITSEAKADEEMIA 

15. aprillil 2022. aastal möödub 30 aastat Sisekaitseakadeemia asutamisest. 
Akadeemia kirjastaja LAURI VANAMÖLDER annab kolmes järgmises Verbis aut Re 
numbris ülevaate akadeemia ajaloost.* 

* Artikkel tugineb akadeemia juubeliraamatul „25 aastat turvalisemat Eestit. Sisekaitseakadeemia 1992–2017“ (Sisekaitse-
akadeemia 2017, koostaja Lauri Vanamölder).
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Aasta lõpul nimetas valitsus Eduard Raska tulevase 
politseiakadeemia rektoriks. 

1992. aasta jaanuaris alustas siseministeeriumi 
juures tööd akadeemia asutamistoimkond, kuhu 
lisaks Eduard Raskale kuulusid Liia Kubja, Elmar 
Nurmela, Aadu Järva, Mait Lang, Ants Pihlak, Aare 
Kruser, Kalle Luiga, siseminister Olev Laanjärv, hari-
dusminister Rein Loik ja valitsuse nõunik Kalle 
Klandorf. Toimkonna ülesandeks sai ajutise põhi-
kirja eelnõu koostamine.

Vajadused olid suuremad
Akadeemia asutamistoimkonna töö käigus sai 
selgeks, et pelgalt politseiakadeemiast ei piisa. 
Samasugune kõrgharidusega spetsialistide puudus 
nagu politseis oli ka teistes sisekaitseametkondades. 
Küpses otsus luua ühine kõrgkool politsei, tolli, 
kohtueelse uurimise asutuste, kinnipidamiskohtade, 
piirivalve, tuletõrje ja päästeasutuste ametnike ja 
juhtide koolitamiseks, välja- ja täiendõppe metoodi-
liseks juhendamiseks ning teadustööks.

Samal ajal loodi Eesti kaitsevägi. Põhimure oli 
ohvitseride nappus. Neid valmistati küll ette kiir-
korras mõnekuulistel kursustel, kuid õppeasu-
tust ohvitseride koolitamiseks ei olnud. Kuna kahe 
kõrgkooli – üks sisekaitsele ja teine kaitseväele – 
üheaegne loomine käis riigieelarvele üle jõu, lisati 
tulevase kõrgkooli erialade loetellu lisaks eelnime-
tatuile veel kaitsevägi. Maailmapraktikas oli selline 
erialade kooslus ühes õppeasutuses haruldane, 
mistõttu tekitas selline lähenemine mitme poliitiku 
seas üksjagu võõristust.

Eesti Sisekaitse Akadeemia
Eesti Sisekaitse Akadeemia asutati Vabariigi Valit-
suse 15. aprilli 1992. aasta määrusega. Sellega 
registreeriti ajutine põhikiri, anti üle endise Nõuko-
gude armee ehitusvägede kõrgema poliitilise sõja-
kooli territoorium, hooned, rajatised ja vara ning 
avati finantseerimine riigieelarvest.

Põhikirja kohaselt oli akadeemia riiklik kõrg-
haridust andev õppeasutus, mis valmistas ette 
korra- ja riigikaitsespetsialiste ning ametnikke. 
Akadeemia tegevusvaldkonnaks pidi saama õppe- 
ja teadustöö ning neid toetav tegevus.

Põhiülesanded olid
1.  humanistliku maailmakäsituse, arenenud koda-

nikutunde ja põhjalike erialaste teadmistega 

spetsialistide ja ametnike koolitamine Eesti 
politseile, kinnipidamiskohtadele, kohtueelsele 
uurimisele ja päästeametile, piirivalvele, kait-
seväele ning teistele kodanike ja riigi turvalisust 
kaitsvatele talitustele;

2.  teadustöö arendamine ja teaduse järjepide-
vuse hoidmine korra- ja riigikaitse valdkon-
dades, teadussaavutuste kiire juurutamine 
õppetöösse;

3.  õppejõudude, teadlaste ja instruktorite ette-
valmistamine akadeemiale ning teistele 
korra- ja riigikaitsealast koolitust andvatele 
õppeasutustele.

Ülikooli tasemele vastav õppeasutus
Eesti Sisekaitse Akadeemia asutati põhikirja 
kohaselt kaheastmelise kõrgkoolina, mis jäi kultuuri- 
ja haridusministeeriumi haldusalasse. Esimene 
aste oli 3–4-aastane rakenduslik kõrgharidus, mis 
võimaldas töötada omandatud erialal spetsia-
listina või keskastme ametnikuna. Teine aste oli 

Määrus Eesti Sisekaitse Akadeemia asutamise kohta
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1–2-aastane diplomikõrgharidus, mis võimaldas 
töötada peaspetsialisti, vanemametniku või tipp-
juhina, samuti taotleda õpingute jätkamist teadus-
kraadi saamiseks. Õppetöö esimeselt astmelt 
teisele astmele ülemineku tingimus oli üldjuhul 
praktiline töö akadeemias õpetataval erialal.

Seega võis akadeemiat põhikirja järgi pidada 
ülikooli tasemele vastavaks õppeasutuseks, kuigi 
see oli alles käivitusjärgus. Alustati esimese astme 
koolitusega, millele pidi mõne aasta möödudes 
järgnema teine aste. Akadeemia põhiülesannete 
hulka kuulusid ka sellised ülikoolile tüüpilised 
kohustused nagu teadustöö ning õppejõudude ja 
teadlaste ettevalmistamine.

Akadeemia kollegiaalse juhtimise kõrgeimaks 
organiks sai nõukogu, kes pidi viieks aastaks valima 
rektori. Rektori ametikohale võisid kandideerida 
teaduskraadiga isikud.

Lisaks nõukogule tuli moodustada haldus-
kogu nende ametkondade, asutuste, ettevõtete ja 
organisatsioonide esindajatest, kellele akadeemia 
koolitas spetsialiste. Selle ülesanne oli selgi-
tada akadeemiale esitatavat sotsiaalset tellimust, 
analüüsida ja hinnata akadeemia põhikirjalist 
tegevust ning anda soovitusi töö parandamiseks.

Struktuuriliselt koosnes akadeemia kolledži-
test, õppekeskustest, õppetoolidest, lektoraati-
dest, laboritest, raamatukogust ja muudest üksus-
test. Kolledžite loetelu ajutises põhikirjas ei olnud, 
kuid olid nimetatud tegevusvaldkonnad. Nii alustas 
neli kolledžit: politsei-, tolli-, korrektsiooni- ning 
kaitseväekolledž, milles oli kuus õppesuunda: 
politsei, uurimine, toll, piirivalve, korrektsioon ja 
kaitsevägi.

Siseminister oli akadeemia rektoriks määranud 
Eduard Raska, kantslerina töötas Feliks Angelstok, 
õppeprorektorina Ivar Aimre, finantsdirektorina 
Liia Kubja, majandusdirektorina Aadu Järva, 
ehitusdirektorina Nikolai Kask, peainsenerina 
Rein Pihlak, kantseleijuhatajana Elmar Nurmela ja 
rektori abina Ants Laas.

Valitsuse 15. oktoobri 1992. aasta määrusega 
võrdsustati Eesti Sisekaitse Akadeemia üliõpilaste 
õppeaeg ja ohvitseri koosseisulisel kohal teenimise 
aeg tegevteenistusega Eesti kaitseväes. Samuti 
loeti Eesti Sisekaitse Akadeemia juhtkond, spet-
sialistid, õppejõud ja üliõpilased Eesti kaitsejõu-
dude reserviks, keda võis vajaduse korral raken-
dada Eesti Vabariigi siseministri alluvuses tegut-
seva iseseisva sisekaitseüksusena.

Olematud tingimused
Akadeemia sai enda käsutusse Nõukogude armee 
ehitusvägede kõrgema poliitilise sõjakooli territoo-
riumi, hooned, rajatised ja vara. Esialgu jäi umbes 
kahe hektari suurune ala Kase ja Pähkli tänava vahe-
lisel nurgal Vene väeosa kätte ning polnud kooliga 
seotud. Sealt lahkusid sõjaväelased alles 1994. 
aasta jaanipäevaks.

Territooriumil asusid 11 ekspluatatsioonis 
olevat hoonet (haldus- ja õppehoone, kolm 
kasarmut, söökla, meditsiinikeskus, saun, valve- ja 
tööpataljoni ning spordihoone) ning kolm pooleli-
olevat rajatist (kaks õppehoonet ja hotell). 

1992. aasta veebruarist alates valvas terri-
tooriumi operatiivrügement koos Vene sõjaväe-
lastega. Augustist valvas akadeemia territoo-
riumi Kinnipidamiskohtade Ameti valverügement, 

Vasakult Ivar Aimre, Elmar Nurmela, Eduard Raska 
ja Feliks Angelstok haldushoone fuajees 1992. aasta 
suvel

Hoonete ja auditooriumite seisund oli esialgu 
troostitu



AJALUGU 4746 VERBIS AUT RE 2/2021

seejärel kaitseliitlased ning alates 6. novemb-
rist 1992. aastast võtsid valve üle akadeemia oma 
valveteenistus ja kadettide patrullid.

Hoonete seisund oli esialgu troostitu: 
põrandad olid ebatasased, iga trepiaste eri kõrgu-
sega, metalltrepid vale kalde all, seinad kõverad 
ja vertikaalist väljas, kärgtellistest vaheseinast 
paistis valgus läbi jne. Selle kõige põhjus oli ehita-
jate madal, et mitte öelda olematu kvalifikatsioon. 
Põhiliseks tööjõuks olid olnud ju ajateenijast 
sõdurid, kellest mõnigi nägi tellist esimest korda 
alles sellel objektil.

Lahendamist vajasid üliõpilaste majutus-
mured. Eriti õnnetud olid kasarmud. Magamis-
toad olid mõeldud umbes 50 mehele, duširuume 
polnud, pesuruumi üksikutest kraanidest nirises 
roostene vesi, tualettruumides olid vaid augud 
põrandas. Nendest ruumidest pidid saama üliõpi-
laste ühiselamud, kuid enne vajasid need täielikku 
uuendamist. See nõudis aega, mida aga polnud, 
sest õppetööga oli vaja tingimata alustada veel 
samal aastal.

Majutusprobleem otsustati lahendada kahes 
osas. Poiste jaoks roogiti puhtaks kasarmu üks 
korrus, tütarlapsed pandi elama Koskla tänavale 
endisesse ühiselamusse asutatud hotelli, tallin-
lased võisid elada kodus. Muidugi olid tingimused 
võrreldamatud, kuid keegi ei nurisenud. Esimesse 
vast remonditud ühiselamusse kolisid üliõpilased 
1993. aasta algul. Vabariigi aastapäeva aktusele 
järgnenud pidulikul tseremoonial lõikas sisemi-
nister Lagle Parek läbi ühiselamu avamist tähis-
tava lindi. 

Õppetöö algus
1992. aasta augustis kuulutati välja dokumen-
tide vastuvõtt politsei, uurimise, kaitseväe, piiri-
valve, tolli ja korrektsiooni õppesuunale. Avaldusi 
laekus palju. Peagi sai täis vastuvõtu kontrollarv 180 
ja lõpuks leidus kokku 564 õppida soovijat, seal-
hulgas 163 neidu. Vastu võeti 185 üliõpilast. Õppe-
suuna kaupa oli jagunemine järgmine: politsei – 62, 
uurimine – 31, kaitsevägi – 31, piirivalve – 15, toll – 
15, korrektsioon – 31.

Avaaktus peeti õppehoone fuajees 12. 
oktoobril 1992. Halva ilma tõttu tuli pidulik 
rivistus platsil ära jätta. Rektor Eduard Raska andis 
kätte üliõpilaspiletid ja väljendas soovi: „Rahva 
seas peab levima ettekujutus Eesti Sisekaitse 
Akadeemia vormi kandvast noorest kui inimesest, 
kellele võib igas olukorras kindel olla, kes kunagi ei 

Siseminister Lagle Parek renoveeritud ühiselamu 
avamisel linti läbi lõikamas

Üliõpilaste rivistus õppetöö alguspäeval  
12. oktoobril 1992

Õppetöö alguse puhul istutati hoovi õppehoone ette 
tammepuu
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jäta abivajajat hätta ja kes seega aitab kaasa Eesti 
ohvitseri ning riigiteenistuja kunagise hea maine 
taastamisele.” Pärast rivistust istutasid rektor ning 
vastsed üliõpilased Ilona Mihkelsoo tollikolledžist ja 
Olav Saar politseikolledžist siseõue õppehoone ette 
tammepuu.

Akadeemia sümbolid
1992. aasta lõpus kinnitas akadeemia nõukogu 
kooli sümbolid ja nende statuudi. Sümbolite hulka 
kuuluvad akadeemia lipp, embleem, deviis, rektori 
ametiraha, töötaja ja kadeti rinnamärk, kolledžite 
lipud ja embleemid ning direktorite ametirahad. 
Akadeemia sümbolid loodi heraldikakunstniku Priit 
Herodese juhtimisel.

Akadeemia deviisi „Verbis aut Re” („Sõna 
või teoga”) pakkus välja Eduard Raska ja see 
leidis üldist heakskiitu. Deviis väljendab seda, et 
akadeemia peamine tegevus on Eesti riigi hoidmine 
ja kaitsmine sõna või teoga.

Akadeemia embleemil on kujutatud must 
sildrist kolme kuldse kiirega igal harul. Must värv 
sümboliseerib teadmisi, kolm kuldset kiirt valgust, 

haridust ja haritust. Risti keskel on kujutatud Eesti 
väike riigivapp. Risti taga on kaks ristuvat hõbedast 
mõõka, mis sümboliseerivad nii riigi kui ka ristil 
kujutatud aadete kaitset. Seega tähendab deviis 
embleemil kujutatud aadete – Eesti riigi, valguse, 
teadmiste, hariduse ja harituse – kaitsmist sõna või 
teoga. 

22. detsembril 1992. aastal õnnistati Tallinna 
Toomkirikus akadeemia lipp. 

Akadeemia lipu naelutamistseremoonia, seinal akadeemia vapp. 12. november 1992

Politseikolledži kadett Olav Saar ette lugemas 
akadeemia kadetivande teksti. 22. veebruar 1993
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22. veebruaril 1993. aastal avati Eesti Vaba-
riigi 75. aastapäeva pidulikul rivistusel akadeemia 
haldushoone fuajees seisva Eesti vabadusvõit-
leja skulptuur. Skulptor Jaak Soans oli teinud 
selle säilinud fotode järgi Põltsamaale Vabadus-
sõja ausamba taastamisel ja oma algse, patinee-
ritud kipskuju kinkis skulptor sümboolse tasu eest 
akadeemiale. Kadetid võtsid kuju kohe omaks ja 
andsid talle hüüdnime Siim. 

15. aprillil 1993. aastal tähistati akadeemia 
1. aastapäeva. Esimest korda heisati lipumasti 
akadeemia lipp, mis lehvib seal koos riigilipuga 
sellest ajast saadik. 

Sõjaväestatud üliõpilaselu
Akadeemia esimeste üliõpilaste elu oli pinge-
line ja raske. Õppepäevi oli nädalas kuus: viis 
päeva õppimist ja laupäeviti reservohvitseriõpe. 
Õppepäev oli pikk, kuna auditoorseid tunde oli 
nädalas 40 või isegi rohkem. Õppevahendeid, seal-
hulgas õppekirjandust, oli paraku vähe. Õppejõu 
jutt auditooriumis tuli tudengeil ise konspekteerida, 
sest paljundamisvõimalused olid piiratud. Arvuteid 
polnud. Lisaks õppetööle tuli graafiku järgi osaleda 
akadeemia valveteenistuses ja olla päevnik ühis-
elamus. Seda nõudis sõjaväestatud kodukord, mis 
ei lubanud akadeemia territooriumilt ilma loata 
lahkuda. Vormi kandvate teenistuste erialade üliõpi-
lased pidid olema vormis. Reservohvitseri õppe ajal 
kandsid kõik osalejad kaitseväevormi. 

Akadeemia üliõpilased said riigilt stipendiumi 
0,035 miinimumpalka kuus. Rahaliselt oli see tol 
ajal 10 krooni ja 50 senti. Osaliselt oldi riiklikul 
ülalpidamisel: tasuta toit, majutus ja vormiriietus. 

Peep-Aarne Sirge juhitud sotsiaalkasvatuse 
keskuse eestvõttel alustasid juba esimesel õppe-
aastal tegevust isetegevusringid: näitering, tantsu-
kursused, rahvatantsuring ja hiljem karaktertant-
suring, kunstiring, malering. Hakati otsima mängi-
jaid tulevasse puhkpilliorkestrisse. 1993. aasta 
veebruaris alustas tööd paarikümneliikmeline 
meeskoor, lauljaid jätkus ka segakoori jaoks.  

(Järgneb)

Vormi kandvate teenistuste erialade üliõpi lased pidid olema vormis. Akadeemia 1. aastapäeva pidulik rivistus 
15. aprillil 1993

Rektor Eduard Raska ja siseminister Lagle Parek 
vabadusvõitleja skulptuuri avamisel
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