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Esikaanel: politseikadetid pärast ametivande andmist 1. oktoobril

JUhTKIRI
Uus hooaeg on suure hooga käivitunud. Selleks 
et Sisekaitseakadeemiat päriselt mõista ja enda 
omaks teha, on vaja seda vahetult kogeda. Peame 
olema tänulikud, et saime õppetööga alustada 
täistuuridel ning siin on iga töötaja ja õppuri panus 
endiselt tähtis, sest veel mõnda aega tuleb toime-
tada pandeemia tingimustes. Pandeemia alistami-
seks on vaja ka usku, lootust ja positiivset ellusuh-
tumist. Neid saame üksteisele süstida piiramatult, 
piirangutevabalt ja järjekordadeta.

Sisekaitseakadeemias toimub lisaks õppetööle 
väga palju põnevat ja seekordki vahendab Verbis 
aut Re laia spektrit eri teemadest, nagu uue õppe-
prorektori mõtted akadeemiast, FireFronti projekt, 
vilistlaste ja tööandjate rahulolu-uuringu tule-
mused, Narva õppekeskuse esimene aasta ja Sise-
kaitseakadeemia ajalugu aastatel 1993–2007. 
Lisaks suviste spordivõistluste ülevaade, uudiskir-
jandus raamatukogus, sündmuste kroonika, kadeti 
praktikakogemused, üliõpilasesinduse tegemised ja 
välistudengid.

Sisekaitseakadeemias oli eelmine hooaeg vaata-
mata eriolukorrale väga edukas, oluliselt on suure-
nenud teadus- ja arendustegevuse maht ja kvali-
teet, mis kujundab loodetavasti oma valdkonna 
suunda ka edaspidi. Algust on tehtud mitme taris-
tuprojektiga, mis muudavad nii õppe- kui ka olme-
tingimusi veel paremaks, oluliselt rikkamaks on 
muutunud õpetamise metoodikad ja keskkonnad 
nii digi- kui ka reaalmaailmas. Uuel hooajal liigume 
täie hooga edasi ning ma loodan, et tuleb põnev ja 
teguderohke aasta, mille eelduseks on aga see, et 
me kõik püsime terved ja rõõmsad. Hoidke tervist, 
hoidkem üksteist!

Marek Link, 
rektor
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2. oktoobril 2021 täitus aasta sellest, kui Sisekaitseakadeemia avas Narvas 
uue õppekeskuse partnerluses Tartu Ülikooli Narva kolledži ning Politsei- ja 
Piirivalveametiga. Hoone avamisega sai lõpu mitmeaastane projekt, millesse 
oli panustanud hulk Sisekaitseakadeemia, PPA, Siseministeeriumi ja palju 
teisi inimesi. Majale elu sisse puhumise projekt aga alles algas. Esimesest 
aastast kirjutab Narva õppekeskuse koordinaator ANNE KIVIMÄE.

ÜKS AASTA 
NARVAS TÄIS
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Õ ppekeskus sai uhke ja paistab oma terrako-
tatooniga ka päikseta ilma korral säravalt 

silma. Võssa kasvava staadioni asemel võideti elule 
tagasi tükk linnaruumi hoone ümber, kus nüüd on 
populaarne pargiala koos kuulsust koguva hiigel-
padjaga. Hoones said koha linna ujula, moodne 
lasketiir, treeningusaalid, õpperuumid ja muidugi 
hulk majutusruume.

Kiire start eelmisel sügisel
Koostöös Ida prefektuuri ja Tartu Ülikooli Narva 
kolledžiga sai hoone ühiselamu kiiresti kasutusse 
võetud, sest kolledži rahvas ja Narvas töötavad PPA 
ametnikud ootasid juba mõnda aega uue kvalitee-
diga eluruume. Esimestel kuudel käivitusid PPA 
treeningud lasketiirus ja matisaalis ning praktikale 
saabusid ka esimesed politsei- ja piirivalvekolledži 
kadetid. 

Uues majas asusid kaks korda nädalas õppima 
sisekaitsekursuslased – Narva koolide õpilased, kes 
olid valinud enda valikaine sisekaitse valdkonnast ja 
kellele Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus on 
loonud pikaajalise ja mitmekülgse õppekursuse. 

Akadeemia kolledžid tõid Narva esimesed aine-
kursused korrektsiooni erialal ja süüteomenetluse 
suunal. Erinevatesse ametitesse tuli Narva praktikale 
üha uusi kadette. 

Augustikuus lõpetas õppeaasta vene keele 
suvekool Narvas ja käivitus koostöö Tartu Ülikooli 
Narva kolledžiga: algas ühise teadusprojekti arenda-
mine, toimus õppemetoodika-alane koolitus õppe-
jõududele politsei- ja piirivalvekolledžis. Sisekaitse-
akadeemia liitus ka Ida-Viru haridusklastri ja teadus-
nõukogu tegevustega, kus on osalemas mitmes 
töörühmas ning panustamas maakonna arengu-
strateegia loomisesse ja haridusvaldkonna plaanide 
tegemisse. 

Laialdane tähelepanu
Uus õppekeskus äratas tähelepanu linnas, 
maakonnas ja laiemaltki ning tänaseks on keskuses 
külas käinud vabariigi president, riigikogu spiiker, 
siseminister, mitu piirkonna asutuste ja organisat-
sioonide gruppi. Juulis-augustis külastasid maja ka 
Tartu ja Narva väärikas eas huviliste grupid, kes lisaks 
sellele, et paljud vanaemad ja vanaisad on nüüd 
lubanud jagada oma laste(laste)le soovitusi Sisekait-
seakadeemiasse õppima asumiseks, pakkusid välja 

ka lisatõlgendusi hoone ees asuvale padjakujulisele 
kunstiteosele. Kui töö autor Oliver Soomets on kuns-
titeose nimetanud „Otium reficit vires“ (e.k puhkus 
taastab jõu), siis külalised on pakkunud, et betoon-
padi sümboliseerib hoopis Eesti politseid ja sisetur-
valisuse valdkonda tervikuna, olles „pealt kõva kui 
kivi, kuid pehme südamega“, või et padi on hoopis 
sümbolina kinnitamas linnarahvale: „Magage rahus, 
olete kaitstud“.

Suvel käisid hoonet uudistamas ja akadeemia 
tegevustega tutvumas üle saja Jõhvi ja Narva noore 
– peamiselt malevlased, kes jagasid ideid, mida võiks 
siin majas piirkonna noortele pakkuda. Mõtteid 
oli hulga – alates sellest, et see võiks olla lihtsalt 
hea koht, kuhu noored saaks pärast kooli tulla ja 
midagi kadettide või politseinike-piirivalvuritega 
koos teha ning ühtlasi politseikoertega sõbruneda, 
kuni ideedeni kadetivarjupäevadest, meistriklassi-
dest küber- jm turvalisuse teemadel ning eesti keele 
õppest.

Hoolimata koroona-aastast, mil tegelikult sai 
majas midagi korraldada vaid neli kuud kogu õppe-
aastast, on hoone saanud toimima nii heatase-
melise majutuskohana akadeemia ja partnerasu-
tuste inimestele kui ka õppe- ja koostöökohana piir-
konnas. Ilmseks on saanud ka see, et Sisekaitseaka-
deemia kohalolu Narvas ja Ida-Virumaal ei tähenda 
vaid hoonet, milles koos PPAga vaikselt toime-
tada, vaid ka vajadust panustada Narva ja kogu Ida-
Virumaa muutustesse ning võimalust akadeemia 
õppe- ja teadustöö arengutesse uusi partnereid ning 
ideid kaasata. 

Ettevalmistatud auditoorium esimeseks CEPOLi 
koolituseks, mis toimus 5.–8. oktoobril 
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Ida-Virumaa vajab panustamist
Narva õppekeskuse muudab unikaalseks ja vaja-
likuks nii akadeemia kui ka piirkonna jaoks (ja 
laiemalt Eesti ühiskonna jaoks) just asukoht. Ida-
Virumaa võimalused ühelt poolt ja vajadused teiselt 
poolt innustavad otsima ja leidma uusi teid õppetöö 
kvaliteedi, mitmekesisuse ja korralduse arenda-
misel, teadus- ja arendustegevuse suundades ning 
selles, kuidas „toetada oma valdkonnas arenduste-
gevuse, innovatsiooni ja rakendusuuringutega ühis-
konna arengut“, mis on pandud seadusega raken-
duskõrgkoolidele missiooniks.

Ida-Virumaa koos Narva linnaga on üha hoog-
samalt muutumas. Järjest enam on tegevusi, mis 
loovad piirkonnas uusi algatusi ja ettevõtmisi. 

Seiklusmaa bränd on turismi arendanud ja isegi 
piirangute ajal siseturistid liikuma saanud. Usun, 
et lugejategi hulgas on viimastel aastatel Narvas 
käinuid ja Ida-Virumaad avastanuid rohkem, kui 
kunagi varem olnuks. Haridusasutuste koostöö 
on väga aktiivne haridusklastris, kus tehakse koos 
turundust, üritusi ja arenguplaane. Pere- ja kogu-
kondlikud ettevõtmised on puhunud elu sisse 
mitmes kohas, kust enne õhkus mahajäetust. See 
positiivne hoog vajab üha uusi liitujaid, et kasvada. 
Liitujaid nii kaasamõtlejate kui ka eestvedajatena, 
üksikisikute ja asutustena. 

Kui Eesti tahab tervikuna kujuneda „loovaks, 
vastutustundlikuks ning avatust ja kogukondi väär-
tustavaks ühiskonnaks“ nagu strateegiadokumendi 
„Eesti 2035“ heakskiitmisega on otsustatud, tuleb 
Ida-Virumaa arengule jõudu juurde anda ja piir-
konna potentsiaali üha enam avada. Seda enam, et 
Ida-Virumaale on kogunenud ebaproportsionaal-
selt palju probleeme, mis osaliselt kahjuks samuti 
hoogustuvad.

Parasjagu nurjatu probleem on vananeva ja 
väheneva elanikkonnaga lahenduste leidmine 
muutusi nõudvas majanduskeskkonnas. Lisaks 
kimbutab töötus ja madalad sissetulekud (nt Statis-
tikaameti andmetel oli 2020. aastal töötuse määr 
Eestis keskmiselt 6,8%, Kirde-Eestis 12,3%). Rohe-
pöörde tulipunktiks kujunenud maakonnas oli 
koomaletõmbuvas põlevkivisektoris 2020. aastal 
4590 töötajat, kellest suur osa võib lähiaastail 
vajada uut töökohta ning ka ümber- või täiendõpet. 

Ka siseturvalisuse valdkonna eesmärkide 
saavutamiseks tuleb Ida-Virumaa valukohtadega 
tegeleda. Siseturvalisuse arengukavas on aastaks 
2030 seatud eesmärgiks saavutada turvalisus, mis 
põhineb igaühe panusel. See vajab elanikkonna 
oskusi ja valmisolekut, kuid just Kirde-Eestis on 
riigi keskmisest vähem inimesi, kes hindavad oma 
valmisolekut ja oskusi ennast või teisi õnnetuse 
korral aidata piisavaks (55% Kirde-Eestis vs 61% 
Eesti keskmine). Samuti on mitte-eestlaste hulgas 
oluliselt vähem neid, kes arvavad, et nad peaks ise 
olema valmis hädaolukordadeks (66% vs 91% eest-
laste hulgas). Kuritegude ja elanikkonna suuruse 
suhtarv on Ida-Viru maakonnas kõrgeim Eestis 
(aastal 2020 oli see 271 kuritegu 10 000 elaniku 
kohta); vägivallakuritegude suhtarv pea 2 korda 
suurem Eesti keskmisest (117 Ida-Virumaal vs 60 

Raamatukogu ootab lugejatelt täiendust Narva ja 
Ida-Virumaa kohta käivate raamatute näol

Ujula püüab pilku nii väljastpoolt kui ka seest 
vaadates
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Eesti keskmine); üle neljandiku alaealiste kurite-
gusid toimub Ida-Virumaal, samas kui siin elab vaid 
8,3% Eesti kooliõpilastest. Seejuures on nt vähe 
sotsiaalprogramme, õpetajate puudus koolides krii-
tiline, elanikkond muretseb väheste arenguvõima-
luste pärast noortele (47% leiab, et nendest on oluli-
selt puudus) ning 24% peab puuduseks meeldiva ja 
turvalise avaliku ruumi olemasolu.

Neid probleeme maakonnas tuleb lahendada. 
Samas on just siin erakordsed väljavaated vedada 
eest kaalukaid muutusi, leida teid professionaalseks 
eneseteostuseks ning ajendeid isiklikuks arenguks.

Keskkond, mis innustab arengut
Kas pole tõenäoline, et päev, mil ärgates avaneb 
võimalus teha hommikune jooks Narva prome-
naadil (sinna jõuab ca 10minutilise sörgiga õppekes-
kusest), kus kahe kindluse vahel aurab jõgi pakase 
käes, või oma toast paar korrust allapoole minnes 
ujuda mõned basseinipikkused pea privaatselt, võib 
innustada mõtlema värskeid mõtteid? Just selliseid 
hommikuid on mõned kolleegid juba Narva õppe-
keskuses kogenud. 

Arhitektuuriliselt tipptasemel õpikeskkond 
võimaldab tavapärasest eemal olles keskenduda ja 
leida vajalik fookus oma õppe- või õpetamistöös. 
On olemas simulatsiooniklass, maja ümber on kohti, 
kus õuesõpet korraldada. Siselasketiir, kus saab 
harjutada 25 meetri pealt, teha treeninguid sõidu-
kiga ja lasta 5 meetri pealt kolmes suunas, pakub 
väga häid võimalusi mitmekesiseks laskeõppeks. 
Matisaal 12 x 12 meetrise matialaga ei anna põhjust 

ühtki harjutusvõtet tegemata jätta. Jõusaal on uusi 
seadmeid täis ja kättesaadav igale majaelanikule 
individuaalseks või rühmatrenniks. 

Hoone sisetänavaks mõeldud kolme korrust 
läbivas aatriumis saab nii kohvipausi pidada kui 
leida nurgakese vaikseks jutuajamiseks. Fuajees on 
raamatukogu, kus on erialast kirjandust siseturva-
lisuse valdkondades, Eesti riigi ja ajaloo raamatuid 
ning ilukirjandust. Kindlustunde, et sellist avatud 
põhimõttel töötavat raamatukogu on ka linnarah-
vale vaja, andis juhtum, kui üks malevlasest noor 
narvakas palus luba endale võtta Eesti lipu kohta 
käiva raamatu, kuna tundus huvitav ja eestikeelseid 
raamatuid tal kodus pole. (Siinkohal ka väike üles-
kutse: kui kellelgi on Narva või Ida-Virumaa kohta 
käivaid raamatuid üle, saatke meile – ükskõik, mis 
kirjandusliigis või keeles – neid oleks tore nii mujalt 
tulijatele kui ka kohalikele lugeda soovitada.)

Euroopa Liidu piir käeulatuses
Maismaapiir, mere- ja jõepiir, maantee- ja raud-
teepiiripunktid ning sadamad, linna- ja maa-
asulad, pea tühjad linnalised keskkonnad (nt Viivi-
konna), omalaadsed maastikud (nt Aidu) – ainuüksi 
keskkond pakub siinkandis õppetöö korraldu-
seks hulga võimalusi, ikkagi Seiklusmaa! Usutavasti 
avaldab tavapärasest seminariruumist hoopis teist-
sugust mõju see, kui saab piiri-, sisejulgeoleku-, 
tolli- või maksuküsimusi arutada rahvusvaheliste 
partneritega Euroopa Liidu välispiiril jalutades või 
üle jõe viivale sillale vaadates. 2021. aasta oktoobris 
toimus esimene CEPOLi koolitus (loodetavasti üks 

Narva õppekeskus mõjub ümbritsevas linnapildis kauni ja soliidsena 
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paljudest) Narva õppekeskuses ja PPK korraldamisel 
said osalejad nädala jooksul just selliseid elamusi. 

Tõenäoliselt on igas siseturvalisuse vald-
konnas siin piirkonnas pikaajalise kogemusega 
praktikuid, kelle teadmised (sh piirkonna eripära-
dest) rikastaks mistahes õpet, oleks kasulikud hili-
semas töös ja pakuks võib-olla ka ainest lõpu-
töödeks. Ida-Virumaal on ettevõtteid ja tööstusi, 
millega seotud ohutusteemadele Eestist sarna-
seid ei leia. Siin on omalaadsed väljakutsed sise-
julgeoleku vallas, eripärased keele- ja kulutuuriko-
gukonnad. Näiteks justiitskolledži vene keele suve-
kooli üks õppesessioonidest toimus Narva ja Narva-
Jõesuu vahel sõitval laeval – jõetrammis – ning üks 
osa õppest toimus tandemõppe meetodil koostöös 
Integratsiooni Sihtasutusega, mis asub õppekeskuse 
lähedal. Nii said eesti keele huvilistest linnaelanikud 
omale partneriks vene keelt õppiva kadeti ja ühiselt 
saadi ka linnast uusi kogemusi.

Laialdased koostöövõimalused 
haridusasutustega
Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskusest umbes 
15minutilise jalutuskäigu kaugusel asub Tartu 
Ülikooli Narva kolledži hoone, kus õpetatakse spet-
sialiste, kellega võivad kokku puutuda paljud sise-
turvalisuse valdkonna töötajad. Õpetajate, noor-
sootöötajate tegutsemine ja politseitöö, pääs-
teala ennetustöö, ka töö noortega vanglas on 

sageli sama mündi erinevad küljed. 2022. aasta 
kevadel ongi plaanis PPK kogukonnakeskse enne-
tustöö ainekursuse raames teha koostööd noor-
sootöö õppekavaga Tartu Ülikooli Narva kolledžis, 
et juba õppe ajal valdkondade vahel kokkupuu-
teid tekitada ning ühist õpikogemust saada. Õppe-
jõudude koolitus ja vastastikune õpe, ühised semi-
narid – need on ideed järgmisteks koostöösam-
mudeks. Lisaks on piirkonnas ka Taltech Virumaa 
kolledž, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-
Järve üksus, Jõhvi KOODikool, Ida-Viru kutseõppe-
keskus, lisaks üldhariduskoolid – kõik avatud part-
nerluseks. Loodetavasti saab 2022. aasta kevadel 
teoks ka Virumaa kolledži veetav plaan korraldada 
esimesed Ida-Viru tudengipäevad.

Mida-Virumaa!
Sisekaitseakadeemia jõudis Ida-Virumaale pöörde-
listel aegadel: toimumas on rohepööre, digipööre, 
muutused ühiskonnas pandeemia tõttu – seda kogu 
Eestis. Pöörates avatud pilguga ida või kirde või 
põhja suunas (sõltuvalt kustpoolt Eestis Narva poole 
vaatate), võib näha hulga võimalusi, mida varem 
pole siseturvalisuse valdkonnas olnud ja mis on 
avanenud tänu Sisekaitseakadeemia Narva õppe-
keskuse loomisele. Mõtlemispööre võib ju lausa 
nii innustada, et sobib uus maakonna hüüdlause 
„Mida-Virumaa!“ Narva õppekeskuses oodatakse 
igatahes väga kõiki tulijaid ja ideid!  

Euroopa Liidu piir on Narvas olles alati silme ees
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Kolme korrust läbivas aatriumis 
saab nii kohvipausi pidada kui leida 
nurgakese vaikseks jutuajamiseks
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KIRI KOLLEEGILE
ÕPPEPROREKTORI  

Sellest sügisest on Sisekaitseakadeemia õppeprorektor INGRID 
VETKA. Tema õlul lasub vastutus õppetöö, -korralduse, -kavade 
toimimise ja arengu ehk akadeemias antava hariduse eest. Mõtteid 
akadeemiast ja oma eesmärkidest jagab ta kolleegidele kirja 
vormis. 
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J ah, selle kirja ma kirjutan Sulle, armas 
kolleeg. Kirjutan ja ütlen asju, mida ma 

pole saanud Sulle veel otse öelda või pole 
Sinulgi tekkinud võimalust nende kohta otse 
küsida. Seda, kes ja milline ma olen, ei saa 
ega tahagi ma kirja teel edasi anda. Panustan 
sellele, et tuleviku silmavaatamised ja koostöö 
teevad meid omavahel paremini tuttavaks. 

Ma saan aru, et Sa tahad teada, milline 
on minu diagnoos kooli tervisele, millised on 
õppekavade ja õppekorralduse valupunktid. Sa 
sooviksid lugeda minu ettepanekuid haridusin-
novatsiooniks ja kuidas uusi haridussuundu-
musi akadeemias rakendatud on või hakatakse 
rakendama. Tead, ma ei ole nõus neid täna 
veel tegema. 

Õppeprorektoriks kandideerides koos-
tasin ma tulevikuvisiooni siseturvalisuse hari-
dusest, võttes aluseks kooli arengukava ning 
oma varasema teadmise ja kogemuse kõrg-
haridusest ning õppevaldkonna juhtimisest. 
Segatuna praeguse kogemusega akadee-
mias olen jõudnud mõistmisele, et Sisekaitse-
akadeemia hea maine ning kaasaegsed õppi-
misvõimalused on teinud akadeemiast atrak-
tiivse õppeasutuse, mida iseloomustab sisejul-
geoleku valdkonna laiapõhjalisus, õppe prak-
tilisus ning sisukas ja tihe koostöö valdkonna 
ametiasutustega. 

Kas ma olen märganud ka „asju“, mis on 
väga halvasti? Ausalt, ei ole! Negatiivsele 
keskendumine ei ole mulle loomuomane. Küll 
aga olen imestunult jälginud kolleegide otsatut 
töövõimet, dokumendi pikka teekonda loomi-
sest allkirjastamiseni, infoliikumise põnevaid 
keerdkäike, osapoolte eriilmelisi ootusi koolile 
ja õppekavadele.

Mulle meeldib! Mulle meeldib, et kool 
on elus! Pidevas muutumises ja samas oma 
konservatiivsuses ka turvaliselt stabiilne.

Akadeemia ülesanne on tagada õppurite 
edukas toimetulek üha kiiremini arenevas ja 
muutuvas töökeskkonnas. Arengut toetav, 

kaasaegne, mitmekülgne ja praktiline õppe-
tegevus on ja peab jääma Sisekaitseaka-
deemia südameks. Niisama olulised on ka kaas-
aegsed õppehooned ning mitmekülgsed simu-
latsiooni- ja praktika võimalused, mis on tingi-
museks, et õppijad saaksid siit parima õpiko-
gemuse ja areneks nende probleemilahendus-
oskus. Õppesse kaasatud praktikud ning oma 
valdkonna teadustöö kogemusega õppejõud 
tagavad koostöös selle, et õpe vastaks (ka 
tuleviku) tööturu vajadustele. Sisekaitseakadee-
mial lasub vastutus toetada õppureid karjääri-
valikul ja olla arengupartneriks. Jah, just partne-
riks, mitte juhiks.

Õpetamise ja ka õppekorralduse hea kvali-
teedi tagamiseks olen esimeseks aastaks 
seadnud kolm peamist sihti:

• liikuda edasi integreeritud haridusmudeli 
arendamisega, võttes fookusesse integ-
ratsiooni õppetasemete vahel, interdist-
siplinaarsuse, õppurite karjääriteed (sh 
mikrokraadid) ning e-õppe võimaluste 
suurendamise;

• töötada välja akadeemiliste töötajate 
uued koormusarvestuse põhimõtted ja 
rakendamise võimalused;

• parendada õppetöö planeerimise prot-
sesse ning leida Sisekaitseakadeemiale 
sobiv tunniplaanide koostamise rakendus.

Kui ma varem kirjutasin, et erinevatel 
osapooltel on meie koolile suured ootused, 
siis tõele au andes, ma usun, et meie endi 
ootused iseenda tööle ja võimalustele on veelgi 
suuremad. 

Kordan mõtet, mida jagasin ka oma 
ava aktuse pöördumises: koostöös luues ja 
arendades sünnib rohkem head! Nii ma usun. 
Nii on seni olnudki.

Verbis aut re!
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Uue õppeaasta algus
Õppeaasta avaaktuse avas kadettide rivistus Tallinna 
õppekeskuse lipuväljakul. 2021/2022. õppeaastal asus 
Sisekaitseakadeemiasse õppima 434 uut tulevast sise-
turvalisuse valdkonna spetsialisti. Sisekaitseakadee-
mias alustas tänavu kokku õppetööd veidi üle tuhande 
kadeti.

Aktuse avakõnes tänas õppeprorektor Ingrid 
Vetka kadette nende erialavaliku eest: „Te olete 
võtnud vastu otsuse seista hea selle eest, et Eestis 
oleks turvaline elada, töötada ja pere luua. Sisekait-
seakadeemial lasub vastutus toetada teid teie karjää-
rivalikul, olla teie arengupartner. Teie värske pilk 
on väärtuslik – see märkab, küsib ja otsib võima-
lusi. Kaasa mõeldes ja rääkides annate oma panuse 
sellesse, et meie kool areneks ja turvalisus oleks 
tagatud targalt.“ 

Siseminister Kristian Jaani sõnas: „Tahan 
teile, head kadetid, kinnitada, et teid on Eestile ja 

sisejulgeolekule väga vaja. Ehkki masinad ja tehno-
loogia pakuvad uusi võimalusi, kuidas siseturvali-
suse tööd lihtsamaks teha, ei hakka tehnika iialgi 
asendama meie turvatunde jaoks kõige olulisemat – 
inimest. Sisekaitseakadeemia vilistlasena võin kinni-
tada, et vajate edukaks teekonnaks õpitahet, enese-
usku ja tugevat kannatust, aga ka avatud meelt ja 
enesesunnioskust.“ 

Sisekaitseakadeemia üliõpilasesinduse esimees 
Aule-Merlin Vihlver rõõmustas taaskohtumise üle: 
„Rõõm on näha, et oleme kõik puhanud ja elevusest 
säramas. Loodan, et kogutud energia aitab meil sel 
õppeaastal jõuda püstitatud eesmärkideni.“

Kadette ja kooliperet tervitasid veel ka Politsei- 
ja Piirivalveameti põhja prefekt Joosep Kaasik, Põhja 
päästekeskuse juht Marko Rüü, Häirekeskuse peadi-
rektor Kätlin Alvela, vanglate asekantsler Priit Kama 
ning Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Rivo 
Reitmann.
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Justiitskolledži meeskond rivistust jälgimas 

Rõõmsad politsei- ja piirivalvekolledži 
kadetid 

Tervitused edastab siseminister Kristian 
Jaani 

Üliõpilasesinduse esimees Aule-Merlin 
Vihlver kõnet pidamas 
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Eurooplased on maailma suurimad alkoholi-
tarbijad. Euroopas ühed suurimad alkoholi 

tarbijad on eestlased, lätlased ja leedukad. Seega 
võib ilmselt pidada isegi ootuspäraseks, et Eestis 
pole harvad juhtumid, kus alkoholijoobes inimesed 
mingitesse kergemat või raskemat sorti ebameel-
divustesse satuvad. Ilmselt on igal inimesel ja 
olukorral spetsiifilised põhjused ja kontekst, mis 
on soovimatute tagajärgedeni viinud. Teadlas-
tena proovime neid situatsioone mingilgi määral 
üldistada, näha seoseid ja teha selle põhjal järel-
dusi. Kuigi need ei pruugi iga konkreetse üksikjuh-
tumi puhul tõesed olla, aitavad need tajuda mingit 
mustrit erinevate nähtuste ja sündmuste vahel või 
nende ahelas.

Purjutamise määratlemine
Miks just purjutamine ja mida selle all üldse mõel-
dakse? Purjutamiseks nimetatakse alkoholi tarvita-
mist suures koguses. Üldistatult loetakse suureks 
sellist kogust, mille tulemusel tõuseb alkoholi 
sisaldus veres nii kõrgeks, et sellel võivad olla 

tõsised tagajärjed inimese käitumisele ja tervi-
sele. Näiteks on pakutud selliseks tasemeks veres 
0,08%. Teadusuuringutes mõõdetakse koguse 
suurust enamasti selle järgi, mitu grammi puhast 
alkoholi on inimene joonud. See võib uuringute 
lõikes veidi erineda, kuid üldistatult võime öelda, 
et purjutamiseks loetakse 40−60 grammi puhta 
alkoholi tarbimist. Sellist kogust sisaldab näiteks 
umbes kaheksa viinapitsi või neli pooleliitrist õlle-
kannu (vt tabel 1). 

Meie lugesime oma uuringus purjutamise 
piiriks 60 grammi alkoholi. Täpsemalt, purjutajaks 
liigitasime isiku, kes enda hinnangul oli kogenud 
selliseid alkoholi tarbimise sündmuseid viimase 
aasta jooksul vähemalt 12 korda ehk keskmiselt 
korra kuus. Võtsime selle piiri tõmbamisel eeskuju 
Maailma Terviseorganisatsioonist, kes loeb raskeks 
episoodiliseks joomiseks (ing k heavy episodic 
drinking) tarbimiskäitumist, mille korral inimene 
on vähemalt ühe korra viimase 30 päeva jooksul 
joonud 60 grammi või rohkem alkoholi. Meie 
valimis osutus purjutajaks iga kolmas inimene.

Augustis avaldas teadusajakiri Nordic Studies on Alcohol and Drugs Sisekaitseaka-
deemia professori Indrek Saare ja Lennuakadeemia dotsendi Viktor Trasbergi artikli, 
milles analüüsitakse seoseid eneseraporteeritud purjutamise ning töölt puudumise 
vahel Balti riikides täisealiste inimeste seas. Ilmnes, et õlut suurtes kogustes tarbivad 
inimesed kipuvad töölt palju sagedamini puuduma kui teiste alkohoolsete jookidega 
purjutajad või neid mõõdukas koguses tarbivad inimesed. Finantskolledži professor 
INDREK SAAR kirjeldab, kuidas tulemusteni jõuti, ja arutleb nende tähenduse üle.

ÕLLEGA PURJUTAMISEST  
NING SELLE SEOSTEST TÖÖLT 
JA KOOLIST PUUDUMISEGA

Tabel 1. Purjutamise koguse näited 

Alkohoolne jook Grammi puhast alkoholi Purjutamise kogus

Õlu (kann, 500 ml), 4,7% 18,5 ~4 kannu

Viin (1 pits, 25 ml), 40% 7,9 ~8 pitsi

Vein (pokaal, 250 ml), 12% 23,7 ~3 pokaali
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Töölt puudumise seos purjutamisega
Miks võtsime fookusesse purjutamise seose 
töölt ja koolist puudumisega? Esiteks oli motivat-
sioon isiklik, sest ökonomistina on mul suhteli-
selt sageli vaja läinud anda või kasutada hinnan-
guid selle kohta, millist majanduslikku koormust 
alkoholi kuritarvitamine põhjustab. Alkoholiga 
seotud töölt või koolist puudumine liigitub majan-
duslikus mõttes kahju alla, mida võime nimetada 
produktiivsuse ehk tööviljakuse kaoks. Näiteks kui 
hindame mõne riikliku alkoholipoliitilise sekkumise 
mõju või soovime hinnata kahjusid, mida alkoholi 
kuritarvitamine ühiskonnale tekitab, siis peame 
muuhulgas teadma selle mõju tööviljakusele. 
Seega on meie uuringu tulemusi võimalik edaspidi 
kasutada majanduslike hinnangute koostamisel. Me 
küll ei suutnud oma uuringus selgelt eristada töölt 
puudumist koolist puudumisest, kuna küsimustikus 

käsitleti neid koos. Samas, küsitletavatest vähem 
kui 10% nimetas ennast õppuriks, seega uuringu 
tulemused näitavad eelkõige purjutamise seost 
töölt puudumisega.

Teiseks, kuigi teistes riikides on alkoholi tarbi-
mise ja töölt puudumise seoseid varem päris 
palju uuritud, on selle seose põhjuslikud aspektid 
endiselt ebaselged. Näiteks on ebaselge, kas purju-
tavad mehed puuduvad töölt rohkem kui purju-
tavad naised. Kuigi meeste seas on rohkem purjuta-
jaid, kes tarbivad ka suuremaid koguseid kui naised, 
pole senised uuringud veenvalt tuvastanud, et see 
avalduks ka töölt puudumistes. Seda seletatakse 
praegu valdavalt sellega, et kuigi naised purju-
tavad harvem ja väiksemate kogustega, siis nende 
organismi mõjutabki sama kogus alkoholi tugeva-
malt (vt tabel 2). Seetõttu kipuvad naised purju-
tamisest tingitult sama sageli töölt puuduma kui 

Alkoholi tarvitamine Pärnu Eriksoni kõrtsis 1936. aastal. Foto: toimetuse kogu

Tabel 2. Meeste ja naiste organismi erinevused ning alkoholi mõju

Erinevus Mõju naistele

Naise keha sisaldab vähem vedelikku Kõrgem alkoholi sisaldus veres

Naise keha sisaldab rohkem rasva Alkohol püsib kauem organismis

Naiste maks toodab vähem alkoholi lõhustavat 
ensüümi

Alkoholi mõju on kiirem ja pikem
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mehed. Seega üks meie siht oli uurida, kas purju-
tamise ja töölt või koolist puudumise vahel esinev 
seos erinevate gruppide lõikes erineb või mitte. 
Tegime põhjaliku gruppide vahelise analüüsi soo ja 
haridustaseme lõikes, tulenevalt varasemas kirjan-
duses välja toodud lünkadest.

Purjutamine erinevate alkohoolsete 
jookidega
Meie uuringu eriline huvipunkt oli seotud küsimu-
sega, kas erinevate alkohoolsete jookidega purju-
tajad puuduvad töölt sama palju või ilmneb seal 
mingeid erinevusi. Sageli nähakse ju kange alkoholi 
tarvitamises suuremat ohtu, mis võib viia inimese 
ebaadekvaatse käitumiseni ning sellest tulenevate 
tagajärgedeni – vägivald, õnnetused, terviserikked 
jms. Ilmselt seetõttu on ka lahjade alkohoolsete 
jookide tarvitamine teatud olukordades rohkem 
aktsepteeritud kui näiteks viina või viski joomine. 
Samamoodi on suhteliselt tavaline, kui päise päeva 
ajal keegi lõunalauas toidu kõrvale kannu õlut 
rüüpab. Samas pits viina tunduks keskpäeval juba 
veidi liialdamine, kuigi puhast alkoholi võib õlletar-
bija isegi rohkem sisse võtta. 

Selline alkohoolsete jookide erinev koht-
lemine või neisse suhtumine on kandunud 
üle ka alkoholipoliitikasse. Näiteks alkoholi 

maksustamisel on kangetes jookides sisalduv 
alkohol maksustatud selgelt kõrgemalt kui 
lahjades alkohoolsetes jookides sisalduv alkohol. 
Eestis maksustatakse praegu kehtiva aktsiisisea-
duse järgi viinas sisalduvat alkoholi ligikaudu 50% 
kõrgemalt kui õlles sisalduvat alkoholi. Üheks 
põhjenduseks tuuakse see, et lahjade alkohool-
sete jookide tootmine on kallim. Tõepoolest, kui 
liitrise lauaviina alkoholisisaldusega 40% saab 
praegu poest kätte umbes 15 euroga, siis liitrise 
õlle alkoholisisaldusega 4,7% ligi 2 euroga. Seega 
isegi praeguste maksumäärade korral on võimalik 
viina juues saada sama alkoholikogus kätte 
odavamalt kui õlut tarbides. See küll ei kehti 
kallimate kangete jookide puhul, nagu näiteks 
viskid ja liköörid, mille hinnad alkoholisisalduse 
(näiteks 1%) kohta on õllega võrreldavad. Lisaks, 
kui arvestada seda, et viina tarbitakse sageli koos 
teiste mittealkohoolsete jookide ja suupistetega, 
võib alkoholi tarbimine kangete alkohoolsete 
jookidega vabalt õllest kallimaks osutuda.

Olgu sellega kuidas on, kuid alkoholi maksus-
tamise üks püüdlus on vähendada või ohjata 
sellega kaasnevat negatiivset mõju. Seega võiks 
eeldada, et maksumäärad peaks vähemalt 
mingil määral olema korrelatsioonis kahjudega, 
mida ühe või teise alkohoolse joogi tarbimisega 

Teatud alkohoolsete jookidega purjutavad inimesed puuduvad töölt keskmiselt sagedamini. See seaduspä-
rasus tundub kehtivat nii meeste kui ka naiste seas. Foto: toimetuse kogu
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ühiskonnale tekitatakse. Vaadates puhtale alko-
holile kehtestatud määrasid, siis tundub, et polii-
tikakujundajad näevad suuremat ohtu kangetes 
alkohoolsetes jookides sisalduvas alkoholis. 
Olgu siin põhjuseks osade kangete alkohoolsete 
jookide odavus või hoopis nende tarvitamisega 
kaasnevad riskid.

Meie analüüsitud andmestikus nähtub, et 
rohkem kiputakse tõesti purjutama kange alko-
holiga: kui iga kolmas inimene osutus purjuta-
jaks, siis iga viies inimene oli kange alkoholiga 
purjutaja ja „kõigest“ iga kaheksas õllega purju-
taja (vt joonis 1). Veiniga purjutajaid oli juba oluli-
selt vähem. Samas kui jagada kõik vastajad kaheks, 
kange alkoholiga purjutajad ja lahja alkoholiga 
ehk õlle ja veiniga purjutajad, siis on need grupid 
enam-vähem võrdse suurusega. Selle kohta, et 
kange alkoholi tarbimine oleks inimese käitumisele 
kuidagi riskantsem, ongi vähe tõendeid. Senised 
mujal maailmas tehtud uuringud viitavad pigem, 
et selliseid sündmusi nagu vigastused, vägivald või 
surmajuhtumid saab seostada nii viina kui ka õlle 
tarbimisega. Seega meie huvi oli uurida seda Eesti 
ja teiste Balti riikide kontekstis ning töölt ja koolist 
puudumise osas, kuna selle kohta olid küsitlus-
andmed kenasti kättesaadavad.

 
Õllepurjutajate töölt puudumine
Üldised analüüsi tulemused olid üsna ootuspä-
rased. Nimelt selgus, et purjutajad puuduvadki 
töölt ja koolist sagedamini. Kui meie valimisse 
sattunud kõik inimesed puudusid töölt või koolist 
keskmiselt kuuel korral aastas, siis purjutajad 
puudusid 30–60% rohkem päevi kui teised alkoholi 
tarbijad. Kui tulemusi veelgi lähemalt uurida, siis 
ilmneb, et just õllega purjutajad kipuvad rohkem 
puuduma. Näiteks viina või veiniga purjutajate 
puhul ei osutunud puudumiste arv keskmisest 
sagedamaks, kuid õllega purjutajate puudutud 
päevade arv on umbes 50% suurem võrreldes 
teiste alkohoolsete jookide tarbijatega. Eraldi 
uurisime purjutamise seost puudumistega soo- ja 
haridusgruppide lõikes. Arvestades alkoholi tarbi-
mise erinevaid tavasid ja mustreid meeste ja naiste 
hulgas, aga ka erineva haridusega inimeste hulgas, 
võis oodata, et tulemused nende gruppide lõikes 
oleks erinevad. Veidi üllatuslikult aga selgus, et nii 
see ei ole: õllepurjutajad on suuremad puudujad 

nii naiste, meeste, kõrgharidusega kui ka mitte 
kõrgharidusega inimeste seas. 

Analüüsis võeti lisaks inimeste soole ja hari-
dusele arvesse ka teisi muutujaid: tervislikku 
seisundit, ametit, vanust, sissetulekut, perekonna-
seisu ja suurust, suitsetamise staatust, hõivestaa-
tust, elukohariiki ja -piirkonda (maa või linn) ning 
kodust keelt. Seega saadud tulemusi ei saa ümber 
lükata väitega, et võib-olla on leitud seose taga 
mõni nimetatud tegur. Näiteks võiks mõtiskleda, et 
võib-olla eelistavad linnas elavad inimesed lihtsalt 
rohkem õlut tarbida ja ühtlasi on nad ka suuremad 
töölt puudujad, näiteks tulenevalt linnas asuvate 
töökohtade eripärast. Meie tulemust, et õlle-
purjutajad puuduvad 50% rohkem päevi kui 
teised tarbijad, tuleb pigem tõlgendada nii, et kui 
inimesed elaksid samas piirkonnas (näiteks ainult 
linnas) ja riigis, oleksid samal haridus- ja sisse-
tulekutasemel, sama tervisliku seisundiga, sama 
koduse keelega jne, siis ikkagi puuduksid õllepurju-
tajad töölt ja koolist oluliselt sagedamini.

Võtsime analüüsis arvesse ka erinevaid 
alkoholi tarbimise mustreid. Sageli tekitab seda-
laadi uuringutes segadust karsklaste grupp. 
Näiteks kui pidada karsklasi väga kohusetundli-
keks ja terveteks inimesteks, kes puuduvad töölt 

Punkansambel Kurjami albumi „Kuumalaine 
Stroomi rannas“ hittlaulu „Pohmakaga tööl“ 
avasalm kirjeldab ilmekalt purjutamise mõju 
töötaja efektiivsusele töökohal:

Jõudsin linnast koju keset ööd,
nüüd olen jälle kontoris teen tööd.
Laua taga tukun, tean et ilus pole see,
ei suuda olla eeskujuks inimkonnale.
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haruharva, võib nende väga madal puudumiste 
tase näidata purjutajate puudumisi kunstlikult liialt 
suurena. Meie vaatlesime oma uuringus inimesi 
kolmes grupis: karsklased, purjutajad ja kõik 
teised. Seega eespool viidatud 50%-line erinevus 
puudumistes ilmnes purjutajate ja kõigi teiste 
alkoholi tarbijate vahel, karsklaste eripärade mõju 
on selles võrdluses eemaldatud. 

Samas on varasemad uuringud näidanud, 
et karsklaste grupis on palju nõrga tervisega 
inimesi, kes kipuvad töölt sagedamini puuduma 
ja teenivad väiksemat tulu kui alkoholi mõõdu-
kalt tarbivad töötajad. Seda selgitatakse sellega, et 
karsklaste hulgas on sageli ka neid, kes on varem 
alkoholi suurtes kogustes tarbinud ja selle tule-
musel oma tervist püsivalt kahjustanud. Sellesse 
gruppi võivad kuuluda ka alkohoolikud, kes hetkel 
on ajutiselt või püsivalt karsklaste grupis. Kui 
me oleks enda analüüsis paigutanud karsklased 
kõikide mittepurjutajatega samasse gruppi, oleks 
lisaks eelpool viidatud nn „karsklaste probleemile“ 
tekkinud teinegi küsitavus: karsklastest alkohooli-
kute alkoholi pikaajalise tarbimisega seotud mõjud 

oleks seganud meie huviorbiidis olevate purjuta-
mise lühiajaliste mõjude tuvastamist. Selle prob-
leemi lahendamiseks võtsime analüüsis arvesse 
eespool mainitud inimeste tervislikku seisundit, 
mis eeldatavasti on korrelatsioonis alkoholi tarbi-
mise pikaajaliste mõjudega. Seega eespool juba 
korduvalt mainitud 50%-line erinevus ei ole 
tingitud niivõrd mingitest pikaajalistest kroonilis-
test haigustest või ka alkoholi tarbimise pikaaja-
listest mõjudest, vaid pigem peaks see näitama 
purjutamise ja töölt puudumise lühiajalist seost, 
milles võtmerolli peaks mängima purjutamisele 
järgneva päeva pohmell või nn „kassiahastus“.  

Tulemuste tõlgendamise keerukus
Esmapilgul paistavad tulemused ühemõtte-
lised: isikud, kes purjutavad õllega, puuduvad 
töölt rohkem päevi kui teised. Kas see tähendab, 
et õllega purjutamine on kuidagi riskantsem 
võrreldes viina või veiniga, just järgmist tööpäeva 
silmas pidades? Tegelikult ei olegi saadud tule-
mustele kõige lihtsam tähendust anda ja, eks nagu 
igal uuringul, on ka sellel omad selged piirangud. 
Esiteks ei uurinud me mingeid põhjuslikke mehha-
nisme, vaid vaatlesime seoseid. Püüdsime küll 
võimalikult paljude tegurite mõju arvesse võtta, 
kuid tuvastatud seos purjutamise ja puudumiste 
vahel võib olla tingitud millestki, mida me mõõta 
ei osanud. Näiteks võib spekuleerida, et võib-olla 
inimesed, kes eelistavad õlut, ongi loomult teist-
sugused ja võtavad kergekäelisemalt vabu päevi. 
Seega alkohoolse joogiga või selle tarbimisega ei 
pruugi siin mingit põhjuslikku seost olla. Õllega 
purjutamine võib olla lihtsalt üks neid iseloo-
mustav tunnus, lisaks sellele, et nad puuduvad 
töölt või koolist sagedamini kui teised. Teiseks, 
kuna kõik andmed olid inimeste enda teatatud, sh 
tarbitud alkoholi kogused, sagedused ja liigid, aga 
ka puudutud päevad, enda tervislik seisund jne, 
sõltub analüüsitulemuste täpsus vastajate võimest 
või soovist tõelisi andmeid avaldada. Ei saa lõpuni 
välistada, et õllega purjutajad on võrreldes kange 
alkoholiga purjutajatega lihtsalt julgemad või 
avatumad ausalt tunnistama puudutud päevade 
arvu. 

Kuid kõigele vaatamata näitas analüüs selget 
korrelatsiooni õllega purjutamise ning töölt 
ja koolist puudutud päevade vahel. Kui sellele 

Kui kann õlut lõunasöögi kõrvale on suhteliselt 
tavaline nähe, siis pits viina keskpäeval tundub juba 
liialdamisena. V. Govorkova alkoholi tarvitamise 
vastane plakat „Ei!“ 1950. aastast
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mingit üldist seletust otsida, siis võib olla küsimus 
selles, kuidas üht või teist alkohoolset jooki 
juuakse, st millal, kellega, kus ja mis põhjusel. 
Ehk määravaks saavad ilmselt situatsioonilised 
asjaolud. Kui mõelda sellele, millal üht või teist 
jooki tarbitakse, siis näiteks õlut tajutakse sageli 
lihtsalt kui karastusjooki, mida võidakse tarbida 
ette planeerimata, täiesti tavalisel päeval ja 
ajahetkel. Samas kangeid alkohoolseid jooke tarbi-
takse pigem eriliste sündmuste puhul, milleks 
ollakse eraldi valmistunud ning millele tööpäevi 
ei pruugi järgneda. Seega kui juhtutakse tarbimis-
kogustes jõudma purjutamiseni ehk suurte kogus-
teni, siis pole õllepurjutajate sagedasem puudu-
mine enam väga suur ootamatus. Samas on kirjel-
datud loogika üksnes spekulatsioon, mitte teadus-
põhine järeldus.

Teine võimalik seletus võib olla see, millele 
sai viidatud eespool: õlus sisalduv alkohol on 
lihtsalt odavamalt maksustatud, mis teeb puhta 
alkoholi õlus võrreldes kangetes jookides sisal-
duva alkoholiga suhteliselt odavamaks. Kusjuures 
siin ei maksa teha üks ühele hinnavõrdlust, kuna 
inimeste maitse-eelistused võivad olla erinevad 
ja hindade muutused võivad neid suunata ühelt 
valikult teisele ja tagasi. Ilmselt ei saa sellised 
muutused toimuda väga kiiresti, kuid kui hinna-
erinevused püsivad pikemalt, kalduvad tarbijad 
sellega lõpuks kohanduma. Seega on võimalik, et 

alkoholi poliitika, sh hinnapoliitika, on suuren-
danud õllega purjutamist või siis purjutamise 
käigus tarbitavaid koguseid. Või siis saadakse neid 
jooke endale lihtsalt sagedamini lubada. 

Kokkuvõttes, kuigi põhjuslik mehhanism 
saadud tulemuste taga jääb praegu veel mõista-
tuseks, näitavad tulemused seda, et teatud alko-
hoolsete jookidega purjutavad inimesed puuduvad 
töölt keskmiselt sagedamini. Kusjuures see 
seaduspärasus tundub kehtivat nii naiste kui ka 
meeste seas, samamoodi nii kõrgharidusega kui 
ka kõrghariduseta inimeste seas. Seega mõttekäi-
gule, mille kohaselt lahja alkoholi joomine võiks 
olla ohutum ja peaks olema aktsepteeritavam 
kangest alkoholist, meie oma uuringuga tõendeid 
ei leidnud. Pigem saavad määravaks tarbimise 
keskkond ja konkreetne situatsioon. Samuti 
tundub kehtivat reegel, et nii, nagu ei ole olemas 
täiesti ohutut alkoholi kogust, ei ole olemas ka 
ohutut või ohutumat alkohoolset jooki.   

VIIDATUD ALLIKAS:

Saar, I., Trasberg, V. 2021. Association 
between self-reported binge drinking and 
absenteeism in the Baltic countries. Nordic 
Studies on Alcohol and Drugs. https://doi.
org/10.1177/14550725211029085

Joonis 1. Alkohoolsete jookide tarbijate jaotus Eestis, Lätis ja Leedus inimeste enda hinnangute alusel 2015. 
aastal (uuringus kasutatud andmestiku põhjal)
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Augustis tehti Sisekaitseakadeemias kokkuvõte teadusprojekti FireFront  
tulemustest. Projektijuhi, tuleohutuse ja kriisireguleerimise õppetooli vanemlektori 
STELLA POLIKARPUSEGA vestles kommunikatsioonispetsialist JOhANNA TAU.

OLUKORRATEADLIKKUS  
JA -MÕISTMINE: 

MIS ON FireFront?

JT: 24. augustil said nii Sisekaitseakadeemias olnud 
kui ka veebiülekannet jälginud huvilised kuulata 
projekti FireFront peamisi tulemusi. Augusti viimasel 
päeval lõppes projekt ametliku veebiseminariga. Mis 
projekt see FireFront üldse oli ja kuidas sina seda 
vedama sattusid?
SP: Erasmus+ rahastusega teadusprojekti FireFront 
eesmärk oli töötada välja metoodika, millega mõõta 
tegelikku ja tajutud olukorrateadlikkust ning tege-
likku ja tajutud olukorramõistmist ning lisaks veel 
inimese enda uskumust oma olukorrateadlikkusest 
ja -mõistmisest ehk kallutatust. 

Mina sain projekti juhi professor Edgar Graha-
miga ning teiste partneritega kokku 2017. aasta 
oktoobris ekspertide vahetuse programmi raames 
Hollandis Emmenis. Olin alustanud õpinguid 
Tallinna Ülikooli doktorantuuris ja kuulasin maad, 
mida ja kuidas saaksin teiste päästevaldkonna 
inimestega koos uurida. Varsti pärast reisi võeti 
meiega ühendust, et teha ühine projektitaotlus 
Euroopa Komisjonile, et uurida erinevate riikide 
päästeteenistujate olukorrateadlikkust ja -mõist-
mist. Panustasime koos taotluse kirjutamisse ja 
saimegi rahastuse ning alustasime projekti tegevus-
tega 2018. aasta sügisest.

Käisime esimesel kohtumisel novembris 2018 
Suurbritannias päästetööde õppetooli vanemõpe-
taja Tambet Küttiga ja hirm oli suur, kuidas saan 
kuue riigi koostöös tehtava välisrahastusega projek-
tiga hakkama. Brexitit ja ülemaailmset koroona-
kriisi ei osanud ma tookord veel kartagi. Pääs-
tekolledži endine ja praegune juhtkond on alati 
minusse rohkem uskunud kui ma ise. Mul õnnestus 

akadeemias selle projekti tarvis kokku panna Eesti-
poolne supermeeskond (Tambet Kütt, päästetööde 
õppetooli vanemõpetaja; Marju Taukar, keelekes-
kuse lektor; Laura Tomker ja Signe Tomker, rahan-
dusosakonna finantsspetsialistid; Regina Kaasik, 
päästekolledži referent; Mart Käit, päästekolledži 
projektijuht ja Ramon Ruotsi, kriisireguleerimise ja 
tuleohutuse õppetooli vanemõpetaja), kellega koos 
see projekt tehtud sai.
JT: Mida need terminid „olukorrateadlikkus“ ja 
„olukorramõistmine“ tähendavad?
SP: Olukorrateadlikkust määratletakse kui meid 
ümbritsevate tegurite meeltega tajumist ajas ja 
ruumis, nende tegurite tähenduse mõistmist ja prog-
noosi, mis juhtub edasi. Meie kasutame Endsley 
kolmefaasilist olukorrateadlikkuse mõistet, kus 
esimene faas on info kogumine, teine infost arusaa-
mine ja kolmas prognoosimine. Tegelikult on sellel 
terminil ka teisi definitsioone ja teadlased vaidlevad 
siiani, mis see on ja kuidas seda mõõta. Olukorra-
mõistmine näitab, kui palju informatsiooni indiviid 
peab ajakriitilises situatsioonis vajalikuks koguda 
ja mõista, et prognoosida tuleviku sündmusi. Enne 
seda projekti ei olnud ma selle terminiga üldse kursis 
ja ma ei tea, et me info olulisust oleksime Eestis 
üldse kunagi varem uurinud.
JT: Millised olid Eesti ülesanded projektis?
SP: Projekti algne plaan oli testida erinevaid tree-
ningkeskkondi kasutades sama stsenaariumit, et 
selgitada välja, kuidas õppemeetod mõjutab olukor-
rateadlikkust. Üleilmne pandeemia ei lubanud meil 
silmast silma ei omavahel ega ka õppuritega kokku 
saada, et andmeid koguda. Kuigi meie Eestis ikkagi 
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saime seda arvutipõhist tööriista testida − 2021. 
aasta veebruaris ühisõppuse SIREEN ajal õppivate 
päästemeeskonna juhtidega ja märtsis ajakriitilises 
olukorras otsustamise valikmoodulis päästjatega. 
Samas just tänu takistusele kohtuda klassiruumis 
jõudsime partneritega veebipõhise virtuaalstse-
naariumi esitluseni. See tööriist võimaldas holland-
lastel koguda andmeid rohkem kui 700 osalejalt. 
Arvutipõhise tööriistaga ei oleks me ka kõigi riikide 
peale kokku nii head tulemust saanud. Seega meie 
aitasime baasstsenaariumi videote töötluses ja riiki-
devahelises andmete kogumises ning andsime väga 
palju tagasisidet just arvutipõhise tööriista loomi-
seks. Kuna arvutipõhine tööriist võimaldab õppe-
jõududel endil stsenaariumeid luua, pean seda 
projekti suurimaks tulemiks. Nimelt kasutatakse 
veebipõhises tööriistas litsentsitud programmi ja 
meil puudub sellele juurdepääs oma stsenaariumite 
loomiseks. Arvutipõhine tööriist on mõeldud tasuta 
kasutamiseks. 
JT: Mis kasu said projektist sina isiklikult ja millist 
Sisekaitseakadeemia laiemalt?
SP: Mina sain hulga kogemusi projektijuhina, kuidas 
teha tööd rahvusvahelises meeskonnas ja korraldada 
asjaajamist Sisekaitseakadeemia sees. Neid õppe-
tunde saan kasutada järgmiste projektide planee-
rimisel ja elluviimisel. Sisekaitseakadeemia, aga ka 
kõik teised sisejulgeoleku asutused, said endale 
tööriista, mis mõõdab kuut olulist mõttemudelit, mis 
mõjutavad otsustamist. Akadeemia saab õppetöös 
kasutusele võtta kolm erinevat virtuaalsimulatsioonil 
põhineva õppe ehk visiõppe stsenaariumit.
JT: Mida õppisite projektist?
SP: Isiklikult õppisin, kuidas panna kokku projekti 
meeskond ja seda juhtida olukorras, kus meie mees-
konna tegevused olid tihedalt seotud teiste partne-
rite tegevustega. Tegime vist kolm või neli korda uue 
plaani, kuidas projekt soovitud tulemitega lõpetada. 
Näiteks vahepeal oli plaan kaasata keskustest inimesi 
andmete kogumiseks, aga see jäi tööriista arenduse 
kiiruse taha. Takistusi oli palju, mistõttu teeb eriti 
rõõmu, et saavutasime tulemused ette antud aja 
jooksul. Leiutasime Tambetiga tõhusa viisi, kuidas 
luua visiõppesse videopõhiseid stsenaariume 
FireFronti jaoks. See julgustab mind edaspidigi seda 
tööriista õppetöös rakendama. Need kogemused ja 
töövõtted aitavad ehk tulevikus mitte üksnes uusi 

FireFronti seminari päeva modereeris 
päästetööde õppetooli juhataja Kady Danilas. 
Pildil on näha kõik projektipartnerid MS Teamsi 
keskkonnas
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visiõppe stsenaariumeid luua, vaid annavad ka 
julguse uutest projektidest osa võtta. 
JT: Kuidas julgustaksid teisi Sisekaitseakadeemia 
õppejõude osa võtma rahvusvahelisest teadus- ja 
arenduskoostööst?
SP: Eks eri ajavööndites ja riikides virtuaalselt 
koos töötamine oli suur väljakutse, aga samas 
need erinevad vaatenurgad ning multikultuurne 
suhtlus on ikka väga arendav. Kui olla avatud ja aus 
ning arengule suunatud partner, siis saame olla 
need, kes õpivad teistelt. Samal ajal saavad teised 
õppida meie kogemustest visiõppes. Oleme visi-
õppes vähemalt minu meelest ühed paremad 
Euroopas ja meilt tahetakse õppida. Küllap saaks 

Sisekaitseakadeemia strateegilise tasandi paremini 
läbi mõelda, kuidas projekte ja nende raha sihipära-
semalt õppetöö arenduses ära kasutada. Hetkel on 
projekti rahaline aruandlus projektijuhile, raama-
tupidajale ja personaliosakonnale ning vahetu-
tele juhtidele liialt keeruline ja bürokraatia ajama-
hukas. See takistab soovi rahvusvahelist koostööd 
teha, kui lisaks Sisekaitseakadeemia finantsaruand-
lusele tuleb endale ka projekti aruandlus selgeks 
teha. Samas on see õppejõule hea ülesanne, õppida 
akadeemia eesmärkide elluviimiseks leidma rahas-
tusallikaid ka väljastpoolt organisatsiooni. Kellel 
õpihimu ja aega on, siis soovitan soojalt projektijuhi 
rolli proovida, isiklik areng on tagatud!  

FireFronti arvutipõhise tööriista avakuva

FireFront on teadusprojekt, mistõttu kogutakse iga stsenaariumi lahendaja kohta põhinäitajad enne stsenaa-
riumite lahendamist

Olukorrateadlikkust ja -olukorramõistmist mõõdetakse väidetele vastamise kaudu
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V älistudengid õpivad Sisekaitseakadeemias 
septembrist jaanuarini. Arendusprorektor 

Triinu Kaldoja sõnul on Sisekaitseakadeemial väga 
hea meel näha, et õpilased soovivad rahvusvahe-
lise kogemuse saamiseks õppida välismaal. Sellel on 
tulevikus tähelepanuväärne konkurentsieelis mitte 
ainult tööturul, aga elus laiemalt.

Välistudengid on Sisekaitseakadeemiasse tulnud 
erinevatest asutustest, mille hulgas on nii sisejul-
geoleku koole, aga ka suuremaid ülikoole, nagu 
näiteks Hamburgi rakenduskõrgkool, Žilina ülikool 
(Slovakkia), Maribori ülikool (Sloveenia), Poola riigi-
kaitseülikool, Soome politseikõrgkool, Kosovo sise-
julgeoleku akadeemia, Bulgaaria siseministeeriumi 
akadeemia, Ungari avaliku teenistuse ülikool ja Lvivi 
ülikool (Ukraina).

Välistudengid saabusid akadeemiasse 
septembri lõpus. Esmalt ootas neid nädalane 
Welcome Week programm eesmärgiga tutvustada 
akadeemia toimimist, saada üksteisega tuttavaks, 
tutvuda Eesti eluoluga ning anda võimalus sisseela-
miseks enne semestri algust. Välistudengid osalevad 
õppetöös alates 4. oktoobrist.

Õppeainete valikul osutusid tudengite hulgas 
populaarsemateks „Enesekaitse vanglas“, „Pääste-
tööde juhtimine sündmuskoha tasandil“, „Inimsmu-
geldamine ja inimkaubandus kui piiriülene organi-
seeritud kuritegevus“ ja „Piiriülene koostöö“. 

Välistudengeid nõustavad kohapeal tuutorid, 
kelle eesmärk on toetada ja aidata külalistel 
paremini Eesti eluga kohaneda, tutvustada siinset 
kultuuri ning juhendada ülikooli puudutavates küsi-
mustes. Tuutoritele on nende panuse eest ette 
nähtud ka stipendium. 

Sel õppeaastal on välistudengite tuutorid Eliis 
Penek (justiitskolledž, korrektsioon, 2. kursus), 
Kätriin Saarma (justiitskolledž, korrektsioon, 2. 
kursus), Tiit Ruuse (justiitskolledž, korrektsioon, 2. 
kursus), Riin Paabo (justiitskolledž, korrektsioon, 3. 
kursus), Karoliina Jung (justiitskolledž, korrektsioon, 
3. kursus), Sten Haasma (justiitskolledž, korrekt-
sioon, 3. kursus), Rainer Punga (justiitskolledž, 
korrektsioon, 3. kursus), Egerd Ansip (justiitskolledž, 
korrektsioon, 3. kursus), Aleksei Bronzov (justiits-
kolledž, korrektsioon, 3. kursus), Anna Voitenko 
(justiitskolledž, korrektsioon, 3. kursus) ja Laura 
Karu (finantskolledž, toll ja maksundus, 2. kursus).

Pärast ülemaailmse koroonaepideemia tõttu olnud aastast pausi on Sisekaitseakadee-
mial taas hea meel tervitada 23 välistudengit, kes on oma tee akadeemiasse leidnud 
Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Poolast, Soomest, Kosovost, Bulgaariast, Ungarist 
ja Ukrainast, kirjutab väliskoostöö spetsialist TRIIN BÕSTROV.

SISEKAITSEAKADEEMIAS 
ALUSTAVAD ÕPINGUID VÄLISTUDENGID 
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Kevadel viibis finantskolledži tolli ja maksunduse 3. kursuse õppur HELEN KUUSE kaks 
kuud ettevõtluspraktikal erasektoris. Koolis õpitud teooria leidis täiel määral raken-
dust ning uusi kogemusi tuli rikkalikult.

LINNUTIIVUL MÖÖDUNUD  

PRAKTIKA

P raktika on ja jääb kahtlemata õpingute väga 
oluliseks osaks. Koolis õpitud teooria kinnista-

mine ja valdkonnapõhine töökogemus on iga üliõpi-
lase jaoks soovitud õpitulemuste saavutamisel 
hindamatu väärtusega. Praktika on oluline, et leida 
oma õige koht, mis silma särama ning ajurakud 
liikuma paneb. Valisin oma õpinguteks spetsiaalselt 
Sisekaitseakadeemia, kuna hindan praktika suurt 
osakaalu kogu stuudiumis. Võin rõõmuga öelda, et 
ma pole pidanud pettuma. Lühemaid ja pikemaid 
praktikaid on jagunud igale aastale nii Maksu- ja 
Tolliametisse kui ka eraettevõtetesse. 

Ei mingit Ameerika filmi
Ettevõtluspraktika eesmärk on anda tulevas-
tele ametnikele ettekujutus eraettevõtjate hinge-
elust ja nende igapäevastest katsumustest. Mulle 
avanes võimalus viia praktika läbi Ernst & Young 
Eesti ASi maksuosakonnas. Ettevõte kuulub Ernst 
& Youngi rahvusvahelisse võrgustikku. See on üks 
maailma suurimaid professionaalsete teenuste 
võrgustikke, mis pakub oma klientidele eelkõige 
finantsauditi-, maksu-, õigus-, konsultatsiooni- ja 
nõustamisteenuseid.

Esimesel päeval kontorisse astudes ei osanud 
ma arvata, mida eelseisvast kahest praktikakuust 
oodata. Eeldasin, et saan nuusutada veidi päris 
tööd, mis mind tulevikus ees ootab, kuid päriselt, 
nagu praktikandid ikka, midagi ära teha ei saa. Silme 
ees kangastusid tuttavad pildid Ameerika filmidest, 
kus praktikant vaid printeri ja kohvimasina vahet 
jookseb. 

Meeldiva üllatusena leidsin end juba esimesel 
nädalal kirjutamas klientidele maksuülevaateid 

nendele probleemsetel teemadel, Maksu- ja Tolli-
ametile päringuid ning täitmas üleeuroopalikke 
uuringuid. Endalegi märkamatult tegin töid, mida 
ma ei arvanudki, et praktikandina kuskil nii suures 
mahus üldse teha saaksin. Mitmekesine töö, kus 
iga hetk oli täidetud uue ja huvitavaga, garan-
teeris tööpäeva kiire möödumise ning kuhjaga uusi 
teadmisi. 

Rahvusvaheline koostöö õpetab
Töö käigus sain süveneda erinevatesse maksuvald-
kondadesse ning õppisin seaduses sätestatut prak-
tiliselt rakendama. Sain leida lahendusi mitmesu-
gustele maksualastele küsimustele. Selle käigus tuli 
liigutada oma halle ajurakke nii, et need kihisesid 
peas veel peale tööpäeva lõppugi. Peamiselt tege-
lesin käibemaksualaste teemadega, mille tõttu sain 
teha rohkem tutvust ka Euroopa Liidu õiguse ning 
kohtupraktikaga, mille lugemine ja rakendamine oli 
minu jaoks väga uus. See aga sai kiirelt selgeks ning 
praktika lõpuks olid Euroopa Kohtu lahendite otsin-
guvormist ja EURLEX-ist saanud mu ühed parimad 
sõbrad.

Ettevõtte rahvusvahelisus teeb praktika veelgi 
väärtuslikumaks. Alustades ettevõtte siseste protses-
side ühtsusest ja lõpetades riikide üleste koolituste 
ja koosolekutega, kogesin rahvusvahelise korporat-
siooni õhkkonda ning erinevate rahvaste töökul-
tuuri. Samuti nägin, kui palju võib rahvusvahe-
line koostöö toetada efektiivset tööd ning ettevõtte 
arengut. Sain kirjutada eri riikide kolleegidele pärin-
guid ning vastupidi – kirjutada teiste riikide päringu-
tele Eesti vastuseid. Oli huvitav näha, kuidas maksu-
süsteemid riikides varieeruvad ning näha probleeme, 



24 VERBIS AUT RE 3/2021

mida rahvusvaheliselt tegutsevad ettevõtjad võivad 
kogeda.

Innustav meeskond 
Lisaks praktikandi innukusele aitab praktika 
õnnestumisele palju kaasa hea juhendaja ning 
toetav meeskond. Tõnis Elling on Eestis käibe-
maksu valdkonnas vaieldamatu tippspetsialist, 
kes osutus ka suurepäraseks praktikajuhendajaks. 
Leidsime kiiresti ühise keele ning edasine töö 
sujus efektiivselt ning väga sisukalt. Juhendaja 
andis mulle vabaduse ise lahendusi mõelda, vaja-
dusel mind küll suunates, kuid mitte kunagi mulle 
midagi ette dikteerides. Samuti oli oluline faktor, 
et juhendaja usaldas mind ning andis nuputami-
seks ka keerulisemaid ja kiireloomulisemaid töid, 
mis mind veelgi enam arendasid. 

Lisaks juhendajale ümbritses mind Eesti 
maksu- ja õigusalade tippspetsialistidest koosnev 
meeskond, kelle teadmised ulatusid kosmi-
listesse mõõtmetesse ning kelle tööeetika oli 
suureks eeskujuks. Kogu kollektiivis valitses 
vaba ja meeldiv õhkkond, millesse oli kerge sisse 
sulanduda.

Kodukontor pani proovile
Nagu kõik eluvaldkonnad, sai pandeemiast 
puudutatud ka minu praktika. Harjumuspä-
rase kontori asemel, kus abi on vaid ühe laua 
kaugusel, töötasin nagu teised kolleegidki 
kodust. See pani suuresti proovile enesedist-
sipliini, töötahte ning ajaplaneerimise oskused. 
Samuti sundis selline töökorraldus olema rohkem 
iseseisev ning leidma küsimustele ise vastuseid, 
tänu millele kinnistusid teadmised palju paremini. 
Kui aga väga hätta jäin, sain alati loota juhenda-
jale ja meeskonnale, kellega oli ka distantsilt väga 
kerge suhelda.

Praktika möödus kiiresti ja sisukalt ning olen 
väga rahul. Saavutasin enda jaoks rohkem, kui 
oskasin endalt ja praktikalt oodata. Tunnen end 
nii spetsiifilistes maksuküsimustes kui ka üldiselt 
ettevõtluskeskkonnas palju kodusemalt ning kind-
lamalt. Sain rakendada koolis õpitud teooriat 
täiel määral ning koguda kuhjaga uusi teadmisi. 
Samuti veendusin, et olen õigel teel õiges vald-
konnas ning saan veel säravamate silmadega seda 
teed mööda edasi minna.  

Tõnis Elling, juhendaja, Ernst & Young 
Baltic ASi juhtiv maksunõustaja:

Erasektori nõustamisettevõtjad pakuvad alati 
hea meelega tudengitele võimalust oma tulevase 
tööga tutvust teha. Loomulikult on olulise tähen-
dusega praktika ajaline kestvus ja töökoormuse 
suurus ühel või teisel ajahetkel. Ernst & Young on 
Eestis alati proovinud praktika soovijatele vastu 
tulla, sest peame oluliseks, et praktikandid saaksid 
hea ettekujutuse meie igapäevaelust ja oskaksid 
tulevases karjäärivalikus ka audiitori või maksu-
nõustaja elukutsega arvestada. 

Aastate jooksul on väga paljud praktikandid 
leidnud oma tulevase töö just Ernst & Youngi 
ülemaailmses võrgustikus. Meie eeliseks nõusta-
misturul on kahtlemata asjaolu, et Ernst & Youngi 
võrgustik ulatub kõikjale maailmas ja selle tõttu 
on meil võimalik kliendile tuge pakkuda ka rahvus-
vahelistes projektides. Kord juba Ernst & Youngiga 
liitunud töötajad saavad valida mitme tegevus-
valdkonna vahel ja ettevõttesisene töötajate 
rotatsioon on igati võimalik ning teatud juhul ka 
vajalik. Ernst & Youngi sisemine karjääri edenda-
mise süsteem tagab selle, et iga töötaja professio-
naalset arengut toetatakse ja talle on tagatud kõik 
võimalused arenguks.
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U uringus osalesid Sisekaitseakadeemia 
2017., 2018. ja 2019. aasta vilistlased 

ning nende juhid. Uuringu viis läbi OÜ Psience. 
Analoogne uuring korraldati 2017. aastal 2014.–
2016. a lõpetanute ja nende juhtide seas. 
Uuringu tulemused andsid väärtuslikku teavet 
Sisekaitseakadeemia koostöökultuuri, moodu-
lipõhise õppe, keeleõppe- ja praktikasüsteemi 
arendamiseks.

Uuringu käik
Vilistlaste ja nende vahetute juhtide küsitlemi-
seks koostati kaks erinevat ankeeti, mis sisaldasid 
skaalapõhist hindamist ning kinniseid ja avatud 
küsimusi. Ankeetidele vastati veebis PsienceRe-
porti uuringukeskkonnas. Lisaks viidi läbi kaks 
fookusgrupiintervjuud: ühes osalesid tööandjate 
ja vilistlaskogu esindajad ning teises akadeemia 
esindajad.

Uuringukutse saadeti 980 vilistlasele ja 365 
juhile Maksu- ja Tolliametist, Vanglateenistu-
sest, Päästeametist, Häirekeskusest ning Politsei- 
ja Piirivalveametist, kelle meeskonnas valimisse 
sattunud vilistlased töötasid. Uuringus osales 
kokku 201 vilistlast (21%) ning 71 juhti (20%). 
Võrreldes eelmise uuringuga oli vilistlaste vasta-
misaktiivsus võrdlemisi sarnane (22%), samas kui 
tööandjate osalus oli sel korral väiksem, 2017. 
aasta uuringus osales juhtide valimist 28%.

Vilistlased on  
oma õpikogemusega rahul
Sisekaitseakadeemia vilistlaste rahulolu oma eriala-
valikuga on kõrge. 3-pallisel skaalal (1 – ei jäänud 
rahule; 2 – nii ja naa; 3 – jäin rahule) tuli keskmiseks 
hindeks 2,8. 5-pallisel skaalal (1 – ei ole nõus; 5 – olen 
täiesti nõus) hinnati akadeemiasse tulemise otsust 
hindega 4,4 ning rahulolu haridusega hindega 4,2. 
Arengukohtadena võib välja tuua õppimisvõimaluste 
mitmekesisuse ja paindlikkuse, tasakaalu teooria ja 
praktika vahel ning erialade vahelise koostöö. 

Vilistlaste hinnangul tulevad nad töökohal 
hästi toime: 4,5 palli 5-pallisel skaalal, ning nad on 
praeguse tööga rahul: 4,3 palli. Küsimus, kas oman-
datud haridus on piisav ametikohal tööle asumi-
seks, sai keskmiseks hindeks 4,0 palli, rõhutades, et 
on oluline oma teadmisi ja oskusi koolitustel täien-
dada. Rõõmu valmistab see, et 94% vastanutest on 
rahul Sisekaitseakadeemia õppijat toetava tugisüs-
teemiga, st nad said õpiajal piisavalt tuge. 

Vilistlased on Sisekaitseakadeemias oman-
datud teadmiste, oskuste ja hoiakutega üldiselt 
rahul. Kõige madalamalt, hindega 3,3, hinnati vald-
konna rahvusvahelise kogemuse tundmist ning 
inglise ja vene keele oskuse osas nähakse arengu-
ruumi – mõlemal hindeks 3,7. Uuringust selgus, et 
tähelepanu on vaja pöörata sellele, kuidas arendada 
noortes oskust toime tulla ootamatute (pingeliste) 
olukordadega.

Vilistlaste ja tööandjate seas viidi kevadel läbi rahulolu-uuring. Selle eesmärk oli 
saada ülevaade, millisel määral on vilistlased rahul Sisekaitseakadeemias oman-
datud haridusega ning toimetulekuga töökohal. Uuringuga kaardistati ka akadeemia ja 
tööandjate vahelised koostöövõimalused ning koguti ettepanekuid õppekavade aren-
damiseks, kirjutab õppeosakonna arendusjuht MERLE TAMMELA.

EDU VÕTI
KOOSTÖÖ JA 

KOMMUNIKATSIOON –
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2017.–2019. aastal lõpetanud vilistlaste ja nende vahetute juhtide 
rahulolu-uuringut tutvustav koostööseminar toimus 13. oktoobril nii 
Tallinna õppekeskuses kui ka MS Teamsi keskkonnas internetis
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Joonis 1. Oskustega rahulolu vilistlaste ja tööandjate hinnangute võrdluses

Joonis 2. Hoiakutega rahulolu vilistlaste ja tööandjate hinnangute võrdluses

Joonis 3. Teadmistega rahulolu vilistlaste ja tööandjate hinnangute võrdluses
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Marek Väljari, sisejulgeoleku 
instituudi magistriõppe vilistlane 
2018:
Olen akadeemiast saadud 
haridusega väga rahul, sest olen 

saanud oma lõputööd ja seal 
kasutatud allikaid rakendada oma 

igapäevatöös. Lisaks diplomile ja lõputööle sain 
akadeemiast veel kolm olulist oskust.

1.  Järjepidevus. Tehes koolitöö kohe tähtajaks 
valmis, muudab see ajaplaneerimise ja elu 
palju lihtsamaks. Igapäevatöös on samuti 
väga oluline sellest põhimõttest kinni pidada. 

2.  Keskendumine vaid kõige tähtsamale ja selge 
fookuse seadmine. Lõputööd kirjutades tuli 
end muust maailmast praktiliselt välja lõigata 
ja olla fokusseeritud vaid ühele eesmärgile – 
lõputöö valmis kirjutamisele. Seegi oskus on 
kasulik ja soovitav rakendada igapäevatöös.

3.  Enda viimaseks pingutuseks kokkuvõtmine. 
Kui kõik tundub juba peaaegu valmis, siis 
tegelikult ootab ees veel päris palju tööd. 
Sel hetkel ei tohi end lõdvaks lasta ja asju 

sinnapaika jätta. 

Taavi Bekker, finantskolledži 
vilistlane, 2018:
Kuna Sisekaitseakadeemia 
polnud mu esimene kogemus 

kõrgkooliga, siis on mul hea võimalus enda jaoks 
võrrelda kahte kogemust. Töötan Maksu- ja 
Tolliametis andmehalduse ja arenduse valdkonnas. 
Otseselt akadeemias saadud haridus praeguseid 
tööülesandeid ei toeta, kuid kaudselt kindlasti. 
Töös on vaja palju IT-põhiseid teadmisi ehk 
spetsiifilisi teadmisi, mida ei saagi koolis õppida 
– need õpib ära töö käigus. Tähtis on kriitiline ja 
loogiline mõtlemine ning iseseisvus. 

Akadeemiast saadud teadmised, mis mulle 
praegu kindlasti kasuks tulevad, on üldteadmised 
õigusest, maksudest ja üldse avaliku sektori 
toimimisest. 

Akadeemia kõige suurem ülesanne on lasta 
õppuritel iseseisvaks saada. Suurem osa kadette 
tuleb õppima pärast keskkooli ja astub esimesed 
sammud iseseisvaks eluks. Kuid see iseseisvuse 
vastutus võetakse ära. Tuleb ainult tulla loengusse 
ja õppida. Muud tegevused selle kõrval, nagu 
eksamitele/ainetesse registreerimine, teadmine 
kas mõni eksam/kontrolltöö või mõni muu töö 
on tegemata, tehakse sinu eest ära. See tõi minu 
meelest kaasa selle, et mõni õppur muutus laisaks. 
Väga meeldis mulle õppetöö juures aga see, et 
õpilasi võeti kuulda ja sooviti nende arvamust 
aktiivselt kuulata, koguti tagasisidet erinevate 
ainete ja õppejõudude töö kohta. Tänu sellele 
oskan paremini väljendada enda seisukohti ja 
arvamusi. 

Üldiselt on juhid Sisekaitseakadeemia vilistlaste 
toimetulekuga töökohal rahul. Selleks et paremini 
mõista tööandjate rahulolu vilistlaste ettevalmis-
tusega, küsiti nende ootuseid akadeemia lõpeta-
nutele. Kõige laiemalt ootavad juhid, et vilistlastel 
oleks tööle asudes nii teoreetilised teadmised kui ka 
praktilised kogemused, samuti tahe ja motivatsioon 
vastavas ametis töötada. Noortelt oodatakse aktiiv-
sust, iseseisvust, oskust luua seoseid erialaste tead-
miste vahel, tahet teha, vastutada, areneda ning 
arendada. 

Õppurid vajavad enam praktikat
Küsimusele, kuidas tudengeid õpingute käigus 
tööks paremini ette valmistada, oli vilistlaste sage-
dasemaks vastuseks „läbimõeldud praktikakor-
raldus“. Praktikakorraldusega seoses kordub 
tööandjate kommentaarides peamiselt kaks 

teemat: praktika kestvus ei ole piisav, et saavutada 
õpiväljundid ja tutvuda asutuse erinevate osakon-
dade tööga, ning koostöö praktikajuhendajate ja 
kooli vahel võiks olla regulaarne, süsteemne ja 
sihistatud. Veel rõhutasid vilistlased, et koolis on 
oluline kujundada õiged väärtused, et akadeemia 
õppekavades oleks suuremas mahus praktikat, sh, 
et loenguid annaksid rohkem praktikud, kes teavad, 
milline töö päriselt välja näeb, ja oskavad tuua 
tööelulisi näiteid. Ettepanekutena toodi välja ka 
võimalust käia õpitaval erialal töövarjuks, teavitada 
õpilasi rohkem erialaste ametikohtade võimalus-
test, suunata neid, korraldada sobivusteste ja miks 
mitte käsitleda sobivat ametikoha valikut õpingutes 
rohkem, et lõppvalik oleks maksimaalselt õiges 
suunas.

Tööandjate ootus on saada endale töötajad, 
kellel oleks tugevad teoreetilised teadmised ning 
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Roger Kumm, Ida-Harju 
politseijaoskonna juht
Leian, et tööandjad peaksid 
selliste uuringute läbiviimisel 

rohkem panustama uuringus 
osalemisse. Antud juhul oli juhtide 

osalus (18) kutsututest (201) väga madal. 
Minu hinnangul vihjab see vaikimisi sellele, et juhtidel 
pole huvi tagasisidet anda ja see teema ei kõneta 
neid. Eks see oleks juba omaette uuringu läbiviimise 
teema, miks nii arvatakse. Kas see on see, et tuntakse, 
et tagasisidestada pole vaja, sest akadeemia toodab 
niikuinii uusi töötajaid, või on siin mõni muu põhjus. 
Mina isiklikult näen sellises uuringus head võimalust 
anda märku, mis on minu kui tööandja arvamus, ja 
seda põhjusel, et soovin endale koolist leida parimaid 
töötajaid. Selline uuring aitab mul ka tööandjana 
mõista, kas praktikaga seonduv on olnud piisav. Igal 
juhul näen tulevikus vajadust, et selliste uuringute 
läbiviimist juhtide seas võimendataks tippjuhtide 
kaudu. Ilmselt aitaks küsitlusele vastamise vajadust 
mõista ka teadmised tööandja brändingust. 

Hannes Liivak, Tallinna vangla 
direktor
Lõppraportist jäi silma, et eri 
gruppide hinnangud suures osas 
kattusid ning varem läbiviidud 

sarnase uuringuga võrreldes on 
mõned hinnangud paranenud (nt 

praktikakorraldus). Igal juhul on sellise regulaarse 
uuringu läbiviimine oluline kvaliteedijuhtimise osa 
ja nende läbiviimist peaks jätkama. Ettepanekuna 
võiks uuringu kokkuvõttes või lisas välja tuua, millised 
arendustegevused või tulemused on eelmise uuringu 
põhjal tänaseks ellu viidud, kuidas uuringu tagasi-
sidest tulenev igapäevaellu „tõlgitud“. See annab 
uuringus osalenud osapooltele ülevaate, kui tõsiselt-
võetavalt kool tagasisidet võtab. 

Sisekaitseakadeemia vilistlaskogu juhatus:
Raportist jäi silma, et tööandjad on andnud üpris 
madala hinnangu vilistlaste juhtimisoskustele. Erine-
vatel haridustasemetel on õppekavadel erinevad 
õpiväljundid ja juhtimist õpetatakse erinevas mahus. 
Ehk peaks omandatud oskuste puhul arvestama ka 
erinevate haridustasemete õpiväljundeid? Võimalik, 
et vilistlaste juhtimisoskused vastavad vastava eriala 
õpiväljundile, kuid kuna nende juhid ei ole nendega 
kursis, siis hindavad nad vastavat oskust madalamalt. 
Vilistlaskogu juhatus on valmis koostööks Üliõpilas-
esindusega. Siin oleks hea võimalus ühest küljest 
ennast tutvustada ning teisest küljest võtta vaatluse 
alla võimalused ja tööalane mitmekesisus. Erinevate 
asutuste vahel liikumine ja ise endale põnevate välja-
kutsete leidmine on töömaailmas juba vägagi tavapä-
rane. Ka vilistlaskogu juhatusest ei tööta keegi päris 
erialasel tööl, kuid on siiski mingil määral valdkon-
naga seotud ja akadeemiast saadud haridus on kõigi 
elus aidanud karjääriredelil edasi liikuda. 

samuti praktilised kogemused. Tööandjad on oma 
hinnangutes vilistlaste teadmistele, oskustele ja 
hoiakutele olnud kriitilisemad. Kõige madalamad 
hinded said vene keel (2,8 palli), valdkonna rahvus-
vahelise kogemuse tundmine (3,2 palli), inimeste 
juhtimine (3,3 palli) ja enesekehtestamine (3,5 
palli). Juhid hindavad kõrgelt vilistlaste oskusi 
kasutada IKT-vahendeid (4,4 palli).

Milliseid teadmisi ja oskusi peavad Sisekait-
seakadeemia vilistlased ja nende tööandjad oluli-
seks, et tulevikus tööalaselt hästi toime tulla? 
Kõlama jäävad märksõnad analüüsioskus, otsustus- 
ja vastutusvõime, suhtlemisoskus, meeskonnatöö, 
pingetaluvus ning missioonitunne.

Fookusgrupi aruteludest jäi kõlama, et nii 
tööandjatel, vilistlastel kui ka akadeemial on valmis-
olek veelgi tihedamaks koostööks ja infovahe-
tuseks.   

Koostööseminaril esitati uuringust välja tulnud 
vilistlaste ja tööandjate ootusi
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ÜLIÕPILASESINDUS –
MIS, MIKS, MILLAL,  

KELLE JAOKS?
Üliõpilasesinduse liige CARMEN TIINAS võttis kevadel vedada projekti, mille eesmärk 
oli uurida, milline on akadeemia üleüldine hoiak üliõpilasesinduse suhtes ning 
millised on akadeemiapere ootused. 

U us üliõpilasesinduse koosseis alustas tööd 
möödunud kevadel. Tagasiside küsitlu-

sega püüdsime luua endale justkui platvormi, 
millelt edasi liikuda. Küsimustega uurisime, mis 
on hästi ja mida saaksime teha paremini. Vastuste 
kogumine oli väga hea võimalus õppida organisat-
siooni lähemalt tundma – seda justkui läbi kooli-
pere silmade. 

Kes ootab julgust, kes aktiivsust 
Küsimustikku oli aega täita 23. aprillist 14. maini. Info 
selle kohta edastasime e-posti kaudu, lisaks kajas-
tasime küsimustikku ka iganädalases infokirjas ning 
saatsime veel paar päeva enne tähtaega meelde-
tuletuskirja. Kuigi kogu kooliperest leidis vastami-
seks aega vaid 3% ehk 29 inimest, on mul hea meel 
tõdeda, et nende hulgas oli nii kadette, õppejõude 
kui ka töötajaid. 

Esireas vasakult: Maris Praats, Aule-Merlin Vihvler, Angela Sööt. Teises reas vasakult: Helianora Arusoo, Laura 
Karu (prillidega), Ane Mitt, Erki Palusoo. Kolmandas reas vasakult: Carmen Tiinas, Katre Meriloo, Kertu Liis 
Järvmägi, Sten Haasma
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Kokku oli küsimustikus 5 avatud küsimust. Järg-
nevalt toon välja läbivad vastused ja mõtted.

1. Miks on sinu arvates akadeemias üliõpilasesin-
dust vaja? 
Mitu vastajat tõid välja, et nende jaoks on üliõpilas-
esindus õppurite „hääl” ja esindusorgan. Samuti leiti, 
et üliõpilasesindust on vaja just selleks, et kadettide 
koolielu paremaks ning huvitavamaks muuta. Üliõpi-
lasesindust kirjeldati kui silda kadettide, kolledžite 
ja kooli juhtkonna vahel. Vastajad leidsid, et oleme 
eeskujuks, Sisekaitseakadeemia esindajaks ja majas 
hea tava ning korra hoidjaks. 

2. Mis on sinu ootused üliõpilasesindusele?
Paljud vastajate ootused olid sarnased, kuid saame 
võrrelda õppejõudude ja kooli töötajate ootusi 
kadettide omadega. Kooli juhtiv pool ootab üliõpi-
lasesinduselt julgust võtta rohkem sõna, tihedamat 
koostööd ja suuremat panust õppeprotsessi korral-
damisesse. Õppurid ootavad, et oleksime avatud, 
aktiivsed, mitmekülgsed, eeskujuks kaasõpilastele 
ning eelkõige, et teeksime koolielu põnevaks.

3. Kas kuuled piisavalt üliõpilasesinduse tööst?
Selle küsimuse juures saame vastuseid väljendada 
protsentides. 52% vastanutest kuuleb piisavalt meie 
tegemistest, 41% arvab, et olukord on nii ja naa ning 
7% vastajatest tahab meist kindlasti rohkem kuulda. 

4. Kuidas saaks sinu arvates üliõpilasesindus olla 
nähtavam?  
Kui seni oleme kajastanud end Instagramis, 
Facebookis, kooli avalikul veebilehel, siis nüüd tuli 
ettepanek olla nähtavad ka iganädalases infokirjas ja 
tihedamini ajakirjas Verbis aut Re. Samuti sooviti, et 
üliõpilasesindus teeks videopöördumisi ning kohtuks 
rohkem silmast silma koolirahvaga.

5. Milliseid üritusi või tegemisi tahaksid näha 
üliõpilasesindust korraldamas? 
See küsimus sai pikimad ja värvikamad vastused. 
Üliõpilasesindust kirjeldati juba eelnevalt kui õpilaste 
elu parandajat ja koolielu põnevamaks muutjat ning 
see kajastus paljuski ka antud küsimuse vastustes. 
Lisaks juba planeeritud üritustele, nagu kooli spor-
dipäev, jõulupidu, aastapäev, avatud uste päev, 
tuli veel põnevaid ettepanekuid, nagu näiteks 

lauamänguõhtu, majatuurid (väliskülalistele), 
motivatsioonikoolitused, kolledživahetuspäev ja 
sisekonkursid.

Rohkem koostööd ja infovahetust
Hoolimata vähesest osavõtust saime palju indu ja 
motivatsiooni, millega edasi liikuda. Peamised pide-
punktid üliõpilasesinduse jaoks on järgmised:

• hoida kadette rohkem oma tegemistega kursis; 
• kaasata kadette ürituste organiseerimisse;
• suhelda tihedamini akadeemia juhtkonnaga;
• teha rohkem koostööd akadeemia juhtkon-

naga.

Juba on möödas tutvumisnädal ja sellele järg-
nenud pidu, õpetajate päev ja parimate õppejõu-
dude tunnustamine. Järgmisena viime ellu projekti 
„Helkuripuu”. Mõeldes pimedale ajale, ehime 
ühe õnneliku puu ametitelt ja ettevõtetelt saadud 
helkuritega, et akadeemiapere oleks pimedal 
ajal nähtav ning tunneks end liikluses turvaliselt. 
Novembris korraldame traditsioonilise rühma-
vanemate akadeemia ning pärast seda on juba käes 
jõulud. Informatsiooni oma plaanidest ja detailidest 
jagame Instagrami lehel, Facebookis ja iganädalases 
infokirjas.  

Tutvumispäevadel oli Üliõpilasesindus esmakursus-
lastele toeks 
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Sisekaitseakadeemia spordipäev
17. septembril veedeti üheskoos sportlikult aega. 
Spordipäev avati traditsioonilise ühisvõimlemi-
sega peahoone ees. Pärast virgutavat liikumis-
pausi ootas Tallinna õppekeskuse konverentsikes-
kuses Ott Kiivikas, kes pidas kooliperele loengu 
teemal „Sport ja toitumine“ ning vastas kuulajate 
küsimustele.

Lõunapausi ajal võtsid töötajad ette 4 km 
pikkuse matka ja õppurid suundusid jooksukrossile. 

Jalutajate jaoks oli ette antud kaks marsruuti: 
valida sai Maarjamäe memoriaali või Pirita ranna 
vahel. Osalejad loodavad, et selliseid virgutavaid 
koosolekuid korraldatakse ka tulevikus. 

Kellele jalutamisest ja jooksmisest veel väheks 
jäi, sai osaleda spordikeskuses minivõistlustel. 
Kavas oli 200 m sisesõudmist, 200 m skierg’il 
suusatamist, 500 m wattbike’il, korvpalli vaba-
visked ja plangu hoidmine. Lõpuks said parimad 
pärjatud auhindade ja aplausiga.

Uued politsei- ja piirivalvekadetid 
andsid ametivande
1. oktoobril andis Sisekaitseakadeemia Tallinna 
õppekeskuse lipuväljakul traditsioonilise ameti-
vande 121 uut politsei- ja piirivalvekadetti. Kadetid 
andsid ametivande pidulikult riigilipu juures, 
vandudes ustavust Eesti põhiseaduslikule korrale, 
tõotades vande järgselt täita ausalt ja kohusetund-
likult teenistuskohustusi ning rakendada ameti-
võimu õiglaselt. Eesti sisejulgeoleku eest vastuta-
vate ametnike read saavad lähiajal nende kadet-
tide näol täienduse nii kriminaalpolitseis, korra-
kaitses kui ka piirivalves. Ametivande võttis vastu 
siseminister, allkirjastatud ametivannet säilitatakse 
politseiniku teenistuskäiku kajastavas toimikus 
kogu teenistuse jooksul.

Tulevasi kolleege tervitasid ka Politsei- ja Piiri-
valveameti peadirektor Elmar Vaher, politsei- 
ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen 
ning akadeemia rektor Marek Link. „Sisekaitse-
akadeemia deviisiks on „Verbis aut re“, tõlkes 
„Sõna või teoga“. Lühidalt tähendab see seda, et 
esimesel kohal on sõna, iseloomustamaks tarkust, 
valgust ja inimlikkust, ning teisel kohal on tegu. 
Ma loodan, et käitute ka oma töös akadeemia 
lipukirja järgi – enne sõnaga ja siis alles teoga,“ 
sõnas rektor kadettidele.

Sisekaitseakadeemia üliõpilasesinduse liige 
Katre Meriloo andis esmakordselt üle tekli 
akadeemia silmapaistvale vilistlasele. Tekli pälvis 
siseminister Kristian Jaani.

Üliõpilasesinduse liige Katre Meriloo võtmas siseminister Kristian Jaani allkirja, et üle anda tekkel
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Õpetajatele pühendatud päev
5. oktoobril tähistas akadeemiapere õpetajate 
päeva videoaktusega kõigis õppeüksustes. See on 
tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väär-
tustamiseks, elukutsega seotud probleemidele 
ja saavutustele tähelepanu pööramiseks. Õpeta-
jate päeva raames tunnustati parimaid 2020/2021. 
õppeaasta õppejõude. Nendeks on

1.  Anna Sokolovskaya – keelekeskuse parim 
õppejõud;

2.  Riina Kroonberg – õigus- ja sotsiaalteaduste 
keskuse parim õppejõud;

3.  Jüri Kulbin – justiitskolledži parim õppejõud;
4.  Maret Miljan – justiitskolledži kõige innus-

tavam ja toetavam õppejõud, justiitskolledži 
parim distantsilt õpet läbiviiv õppejõud;

5.  Liisa Tarkus – justiitskolledži kõige sisukamat 
tagasisidet andev õppejõud;

6.  Maarja Kängsep – päästekolledži parim 
õppejõud;

7.  Rauno Annama – päästekolledži kõige innus-
tavam ja toetavam õppejõud;

8.  Maarja Kängsep – päästekolledži parim 
distantsilt õpet läbiviiv õppejõud;

9.  Rauno Annama – päästekolledži kõige sisu-
kamat tagasisidet andev õppejõud;

10.  Priit Suve – sisejulgeoleku instituudi parim 
õppejõud;

11.  Anne Valk – sisejulgeoleku instituudi kõige 
innustavam ja toetavam õppejõud;

12.  Shvea Järvet – sisejulgeoleku instituudi parim 
distantsilt õpet läbiviiv õppejõud;

13.  Maret Güldenkoh – finantskolledži parim 
õppejõud, finantskolledži kõige innustavam 
ja toetavam õppejõud, finantskolledži parim 
distantsilt õpet läbiviiv õppejõud, finants-
kolledži kõige sisukamat tagasisidet andev 
õppejõud;

14.  Veronika Ehrenbusch – politsei- ja piirivalve-
kolledži parim õppejõud;

15.  Ülle Vanaisak – politsei- ja piirivalvekolledži 
kõige innustavam ja toetavam õppejõud, 
politsei- ja piirivalvekolledži parim distant-
silt õpet läbiviiv õppejõud, politsei- ja piirival-
vekolledži kõige sisukamat tagasisidet andev 
õppejõud.

Justiitskolledži parim õppejõud Jüri Kulbin vastava 
tunnistusega, mille andis üle üliõpilasesinduse esimees 
Aule-Merlin Vihlver (vasakul)
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A lustan meenutusest, et mai lõpus tuli 
akadeemia finantskolledži õppur Katrin 

Smirnova Horvaatias Euroopa juunioride meistriks 
väikepüssi harjutuses 60 lasku lamades. Viimastel 
aastatel on meie kadetid toonud medaleid 
Euroopa või maailma üliõpilasvõistlustelt, aga et 
sel aastal lükati suveuniversiaad ja mõned amet-
kondlikud võistlused ning ka SELLi mängud viiruse-
piirangute tõttu edasi, siis veel ei olegi aasta vältel 
olnud erilisi võimalusi rahvusvahelises politsei- või 
üliõpilasspordis särada. Seda enam teeb Katrini 
tiitlivõistlustelt võidetud kuld rõõmu ning tunnus-
tame teda õppetöö ja kõrgel tasemel sportimise 
eduka ühildamise eest.

Edukad üliõpilaste suvemängud 
Käärikul
Juunis toodi justiitskolledžit ja PPKd esindades 
akadeemiasse päris palju kergejõustikuvõistluste 
medaleid, juulis võttis aga 42 meie õppurit ja töötajat 
suuna Käärikule üliõpilaste suvemängudele. Suhte-
liselt väikese esindusega õnnestus tihedas konku-
rentsis võita kõrgkoolide arvestuses 3. koht.

Kääriku auhinnakoht on mitme aasta järel 
korralik tõus ka sportlikus arvestuses ning eeltöö 
selleks oli tehtud eelmisel õppeaastal Ylispordi 
aktiivsuskarikat võites ja Ylispordi kavas osale-
miseks pidevat valmisolekut avaldades. Vahe-
pealsel perioodil mitme ära jäänud võistluse järel 

Kuigi õppetöös tehti juulis ja augustis puhkepaus, peeti suvel mitu spordivõistlust. 
Kõige rohkem meie võistlejaid oli väljas üliõpilaste suvemängudel ja jõustruktuuride 
spordimängudel, kirjutab spordijuht EPP JALAKAS.

VÕISTLUSSUVI KULMINEERUS 

JÕUSTRUKTUURIDE  
MÄNGUDEGA

Kääriku suvemängude üks katsumus on Seinamäe jooks. Stardis võib 100meetrise tõusu üle veel nalja visata
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olid tudengid rõõmsad, et Eesti Akadeemilisel Spor-
diliidul õnnestus sel suvel lõpuks suvemängud 
korraldada.

Üksikaladest tõusid meie inimesed Käärikul 
auhinnapjedestaalile naiste rahvastepallis (Angela 
Sööt, Margit Fix, Kärolyn Mäesaar, Laura Trašanov, 
Astrid Erik, Karina Kork, Karen-Cristle Salupõld, 
Greete Rihkrand, Kertu Liis Järvmägi ja Kätriin 
Saarma – 1. koht), naiste puusuusasprindis (Anete 
Pihlak – 1. koht), naiste 3x3 tänavakorvpallis (Margit 
Fix, Kärolyn Mäesaar, Angela Sööt – 2. koht), 
rammumehe võistlustel, õppejõudude võistlustel 
ja kiikingus (Raido Liitmäe – kõikjal 2. koht, Kaarel 
Kaldvee – rammumehe 3. koht), korvpalli vabavi-
setes (Margit Fix – 2. koht), auto mäkke lükkamises 
(Raido Liitmäe, Kaarel Kaldvee, Harri Kattel ja Peeter 
Luga – 3. koht) ning rannakabes (Andres Idnurm – 3. 
koht). 

Meie vilistlane Karina Kork suutis kolme päeva 
jooksul osaleda kokku 19 spordialal, selle tulemu-
sega jäi ta jagama suvemängude kõige rohkem alasid 
läbinud naise tiitlit. Aktiivsuskarikat koolide vahel 
küll sel aastal välja ei antud, aga akadeemia õppurite 

nimesid oli osalejate aktiivsustabeli eesotsas päris 
palju. Suvemängude MVPks ehk kõige väärtusliku-
maks osalejaks valiti akadeemiast Raido Liitmäe.

Mängudel oli küll palju n-ö ebatraditsiooni-
lisi jõuproove ning loomulikult käib kogu üritusega 
kaasas ka sotsiaalne suhtlus ja õhtused peod, aga 
madalate sporditulemustega ei ole autasustatavate 
hulka asja, mistõttu tuleb võistkonda ja selle tulihin-
gelist eestvedajat Angela Sööti kiita korraliku panuse 
ja akadeemia lipu kõrgel hoidmise eest.

Osalejaterikkad VII jõustruktuuride 
spordimängud Viljandis
Tõsine asutuste vaheline jõuproov oli sel suvel kavas 
12.–13. augustil Viljandis, kus peeti VII jõustruktuu-
ride spordimänge. Needki võistlused olid koroona-
piirangute tõttu aasta jagu edasi lükkunud ning ehk 
ka just selle tõttu rekordarvu osalejatega. Kui 2008. 
aastal osales sellel Eesti Politsei Spordiliidu algatatud 
jõustruktuuride kompleksvõistlusel 329 sportlast, siis 
käesoleval aastal oli võistlejaid 698 ning esindatud 
12 asutust. 16 spordiala kohta võis kokku lugeda 
92 võistlusklassi. Sisekaitseakadeemial kõikidesse 
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võistlusklassidesse esindajaid välja panna ei õnnes-
tunud, aga suure osa katsime enda 53 osalejaga ikka 
ära. 

Medaleid võitsime palju
Politsei- ja Piirivalveameti vastu ei saanud seekord 
taas ükski asutus ning nad võisid rändkarika enda 
valdusse jätta. Teise koha sai kokkuvõttes vanglatee-
nistus ja kolmanda kaitsevägi. Kaitseliit platseerus 
neljandaks ning akadeemia oli viies. Sellele tublile 
tulemusele aitasid kaasa kõik üksikaladel pingutajad 
ning medalivõitjaid oli meil seekord päris palju.

Keity Vaistla sai esikoha 100 m jooksus ja 
kaugushüppes, teise koha odaviskes ja kolmanda 
kuulitõukes, Mirjam Vint tuli esikohale maastiku-
jooksus ja kolmandaks 100 m jooksus. Hõbeme-
dalid võitsid Rolf Robert Peebo odaviskes, Kätlyn 
Samra sulgpallis, Lorely Kõrvel orienteerumises, 
Sofia Kosareva, Sandra Järv, Valeria Prede ja Julia 
Smirnova 3x3 korvpallis. Kolmandale kohale tulid 
Kardo Liitmäe ja Artur Pärtel rannavõrkpallis, 
Tarmo Randver, Kristjan Rumm, Aare Aarma, Ilja 
Kossarev, Vladislav Tsvetkov, Kevin Tammekand, 
Freddie Anton Turulinn, Egert Meriste ja Brandon 
Bachmann jalgpallis, Sten Erik Tomingas kaugus-
hüppes, Robin Lepik discgolf’is, Oliver Purik lask-
mises, Alex Lõvi ujumises ning koos Ragmar Valliste 
ja Johanna Mõtsariga ka teateujumises.

Võistluste korraldus sujus ka koroonapasside ja 
testimiste tingimustes. Viljandi spordibaaside lähes-
tikku paiknemine ning võistluste otseülekanded 
võimaldasid võistlejatel kaasa elada ka kolleegidele. 
Siseministeeriumi, SMITi ja Häirekeskuse korral-
dustiimi abistasid akadeemia spordiklubist Marika 
Laan ja Maarja Bachmann. 

Jõustruktuuride mängud on uuesti kavas kahe 
aasta pärast. Kus ja millisel kujul täpselt, seda kavan-
davad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur.

Akadeemias liikumisvõimalusi jagub
Aktiivse spordisuve järel oleme akadeemias usinalt 
treeningute, võistluste ja liikumiskampaania-
tega jätkanud. Muidugi loodame taas innustada 
õppureid, töötajaid ja vilistlasi esindama enda kõrg-
kooli üliõpilasspordis, kuid kutsume kaasa liikuma ka 
kõiki neid, kes väga võistluste usku ei ole.

Kuni senolüütilist ehk vananemisest tulenevate 
haiguste ennetamiseks ja raviks mõeldud tervise-
seerumit veel laiatarbekaubana ei jagata, saab enda 
pikaealisusse investeerida kättesaadavate võima-
luste abil. Liigutamine tervisehädade ärahoidmiseks 
või nendest paranemiseks on üks võimalus, mis ei 
nõua eriti suuri vahendeid. Tuleb leida aega ja tahte-
jõudu. Akadeemia pakub selleks toeks FitSphere’i ja 
YuMuuvi keskkondade kampaaniaid ning tervisliku 
ülikoolilinnaku programmi tegevusi.  

Mirjam Vint (keskel) on suve jooksul saavutanud häid tulemusi jooksuvõistlustelt. Viljandis võitis ta maastiku-
jooksus kõige kirkama medali
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V alitsuse määrusega nimetati Eesti Sisekaitse 
Akadeemia 7. juulil 1993 ümber Eesti Riigi-

kaitse Akadeemiaks ning selle struktuuris kehtes-
tati politsei-, korrektsiooni-, pääste- ja tollikol-
ledž ning kaitsejõudude ühendatud õppeasutused, 
milleks endine kaitseväekolledž ümber nimetati.

23. septembril 1993 peetud akadeemia 
nõukogu koosolekul valiti rektoriks järgnevaks 
viieks aastaks professor Eduard Raska, kes oli seni 
täitnud sama ametikohta valitsuse määratuna.

Põhimõttelised muutused 
Akadeemia loeti rakenduskõrgkooliks, mis tähendas 
tollases õigusruumis kraadiõppe keeldu. Juhtkond 
sellega ei leppinud, vaid taotles ülikooli staatust. 
Korraldati pressikonverents, et selgitada oma seisu-
kohalt akadeemia ja Haridusministeeriumi eriar-
varvamusi, ning peeti nõu ka nende riigiametite 
juhtidega, kellele akadeemia spetsialiste koolitas. 
Ajendatuna murest rahvusliku riigikaitsehari-
duse seisundi ja arenguperspektiivide pärast tegi 

LUGU II
SISEKAITSEAKADEEMIA 

Jätkub Sisekaitseakadeemia asutamise 30. aastapäevale pühendatud artiklisari, 
milles akadeemia kirjastaja LAURI VANAMÖLDER annab ülevaate akadeemia ajaloost. 
Seekord on vaatluse all aastad 1993–2007.* 

* Artikkel tugineb akadeemia juubeliraamatul „25 aastat turvalisemat Eestit. Sisekaitseakadeemia 1992–2017“ (Sisekaitse-
akadeemia 2017, koostaja Lauri Vanamölder).

Akadeemia töötajate ühispilt õppeaasta alguse puhul 1. septembril 1994
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21. juunil 1996 lõpetas akadeemia I lend. Päev algas piduliku rivistusega lipuväljakul,  jätkus tänaseks tradit-
siooniks kujunenud tammede istutamisega akadeemia ette, ühise lahkumislõuna, lõpuaktuse ja -tunnis-
tuste piduliku kätteandmisega Sakala keskuses ning lõppes balliga. Lõputunnistuse said 130 noort spetsialisti, 
neist 26 kiitusega. Erialati oli lõpetajaid järgmiselt: politsei – 45, uurimine – 25, kaitsevägi – 17, piirivalve – 9, 
korrektsioon – 21 ja toll – 13.

akadeemia nõukogu pöördumise president Lennart 
Merile. Selles esitati kaalutlused, miks „on otstar-
bekas jätkata ning tugevdada juba Eesti Riigikaitse 
Akadeemia asutamisel võetud suunda akadeemi-
list laadi teadus- ja koolitusasutuse väljaarenda-
misele nii vajalike õigusaktide vastuvõtmise kui ka 
finantsmajanduslike meetmete toel”. Neid põhjen-
dusi ei peetud veenvateks ja 1993. aasta lõpul vabas-
tati Eduard Raska kui usalduse kaotanu akadeemia 
rektori ametist. Paari kuu pärast tühistas kohus 
korralduse kui õigustühise ja akadeemia nõukogu 
ennistas Eduard Raska rektori ametisse. Õiguse teise 
astme kõrghariduse andmiseks ehk kraadiõppeks sai 
akadeemia uuesti tagasi 2009. aasta septembris, kui 
algas sisejulgeolekualane magistriõpe.

1. juulist 1995 viidi Eesti Riigikaitse Akadeemia 
Kultuuri- ja Haridusministeeriumi valitsemisalast 

üle Siseministeeriumi valitsemisalasse. Seejuures 
pidi akadeemia jätkama oma seniste funktsioonide 
täitmist. Kaitseministeeriumil tuli korraldada Eesti 
Riigikaitse Akadeemia riigikaitselise väljaõppe kava 
ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõjakooli 
õppe- ja kasvatuskavade koostamist, ka kontrolli 
sisekorra määrustiku täitmise üle, samuti tööta-
jatega teenistus- ja töölepingute sõlmimist ning 
õppelahingutehnika, relvade, transpordivahendite 
ja mundrikomplektidega varustamist. Vaatamata 
korraldusele jäid personali- ja varustusmured ikkagi 
akadeemia enda kanda.

Sõjaväestatud kodukord tegi 
akadeemia eriliseks
Laiapõhjalise hariduse andmiseks olid akadeemia 
kõigis õppekavades lisaks erialaõpetusele sotsiaal- ja 
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käitumisteadused, riigi- ja kodanikuõpetus, majan-
dusteadus, õigusteadus, üld- ja eripsühholoogia, 
võõrkeeled, pedagoogika ja andragoogika, kehaline 
ja sõjaline kasvatus (subordineeritud tegutse-
mine ja relvakasutamise treening). Ei puudunud ka 
sellised õppeained nagu filosoofia, eetika, estee-
tika, loogika, käitumiskultuur, kõne- ja esinemis-
kunst ning kultuurilugu. Oma panuse andsid õppe-
kavaväliselt sotsiaalhariduse keskuse egiidi all tegut-
senud laulukoorid, rahvatantsurühm, peotantsukur-
sused, kunstiring, malering, akadeemias regulaar-
selt korraldatud kunstinäitused jm.

Akadeemias kehtis sõjaväestatud kodukord, 
mis eristas teda teistest kõrgkoolidest. Õppetöö 
ja olme olid korraldatud kaitseväe määrustikke 
järgides. Üliõpilasi nimetati kadettideks, nad 
kandsid kaitseväe välivormi, täitsid subordinatsioo-
nireegleid ja taotlesid (reserv)ohvitseri auastmeid.

Akadeemia meesüliõpilased (v.a sõjakooli 
kadetid) tegid erialase õppetöö kõrval läbi täieliku 
reservohvitseri 320-tunnise väljaõppekursuse, 
millele lisandus praktiline treening. Sõjaväelisi dist-
sipliine (riviõpe, kaitseväe määrustikud, laskeas-
jandus, taktika, topograafia, pioneeriasjandus jm) 
õpiti I ja II kursusel põhiliselt laupäeviti. Pärast III 

kursuse lõpetamist toimus suvevaheajal sõjaväe-
laager, kus tulevased reservohvitserid omandasid 
praktilisi oskusi. Kursuse lõpetanud pidid olema 
võimelised juhtima jalaväerühma. Akadeemia 
esimese kolme lennu üliõpilased tegid selle 
kursuse läbi. President Lennart Meri andis 180 
esimese ja teise lennu lõpetajale lipniku sõjaväe-
lise auastme. Naisüliõpilased võisid reservohvitseri 
väljaõppe läbi teha vabatahtlikult. Mitmed neist 
kasutasid edukalt seda võimalust.

Kaitsevägi vajas oma kõrgkooli
Eesti Riigikaitse Akadeemia näol oli loodud tugev 
ja omanäoline, riikluse seisukohalt väga oluline 
kõrgem poolsõjaväeline õppeasutus. Selle lõpe-
tajate – riigikaitse ja sisejulgeoleku spetsialistide 
– kätte võis usaldada oma riigi ja rahva turvali-
suse tagamise. Kaitseväe juhtkonna ja neid toeta-
vate poliitikute arvates vajas aga Eesti sõjaväe-
list õppeasutust, kus koolitada ohvitserkonda 
kaitseväe traditsioonide vaimus. Sisekaitseaka-
deemia-taoline mitme eriala koosõpetamine neid 
ei rahuldanud. Kaitseväe juhtkond ei toetanud 
akadeemia kaitseväekolledžit materiaalselt ega 
ohvitseridega.

Eesti Vabariigi 80. aastapäevale pühendatud pidulikule rivistusele sättimine akadeemia õuel. Rivistus ise 
toimus haldushoone fuajees. 23. veebruar 1998
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1998. aasta märtsis moodustati Eesti Riigikaitse 
Akadeemia kaitseväekolledži ja kaitseväe väljaõp-
pekeskuse põhjal kaitseväe ühendatud õppeasu-
tused. See pidi olema Kaitseministeeriumi valitse-
misalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv sõja-
väeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrg-
kool. Uus kool jäi esimeseks õppeaastaks Sisekait-
seakadeemia territooriumile ja hoonetesse ning 
kolis Tartusse 1999. aasta sügisel.

Sisekaitseakadeemiast saab 
tsiviilõppeasutus
Valitsuse 4. juuni 1998. aasta määrusega nimetati 
Eesti Riigikaitse Akadeemia Sisekaitseakadeemiaks 
ja kinnitati põhimäärus. Sellekohaselt sai Sisekaitse-
akadeemiast riigi rakenduskõrgkool, kus on üliõpi-
lasel võimalik omandada kõrgharidus diplomiõppe 
õppekava alusel. Tegevusvaldkonnaks sai politsei-, 
tolli-, vangla- ja haldusametnike ning tuletõrje- ja 
päästetöötajate koolitamine.

Kaadri ettevalmistamine kaitseväele ei olnud 
enam akadeemia ülesanne ning akadeemia käsit-
lemine Eesti kaitsejõudude reservina siseministri 
alluvuses lõpetati.

Akadeemiast sai Siseministeeriumi hallatav 
riigiasutus, mida juhib rektor. Rektori ametikohale 
võis kandideerida Eesti kodanik, kes on töötanud 

kõrgema riigiametnikuna või kõrgkooli professo-
rina. Rektori valis avaliku konkursi korras sisemi-
nistri moodustatud komisjon. Sisekaitseakadeemia 
rektoriks sai 1998. aasta augustis Heiki Loot.

Akadeemiale jäi 28-liikmeline nõukogu, kuhu 
kuulusid rektor, prorektorid, nõukogu sekretär, 
kolledžite direktorid, õppejõudude esindajad, 
neli üliõpilaste esindajat (üks igast kolledžist), 
Justiits-, Rahandus- ja Siseministeeriumi kantslerid 
ning kolledžite õppesuundadega vahetult seotud 
ametite juhid. Seega olid nõukogus ühendatud 
nii akadeemilise elu juhtimise kui ka ühiskonnaga 
seostamise funktsioonid. 

Akadeemia õppeüksusteks olid politsei-, 
pääste-, korrektsiooni- ja halduskolledž.

22. septembrist kuni 26. novembrini 1998 
siseministri juhtimisel tegutsenud asjatund-
jate komisjon tegi ettepaneku kujundada Sise-
kaitseakadeemiast Eesti Riigiakadeemia, avada 
uusi erialasid, suurendada ametiasutuste osa 
õppetöö korraldamisel, koostada Riigiakadeemia 
seaduse eelnõu ning tagada normaalsete õppetin-
gimuste loomiseks ja õppeasutuse arendamiseks 
piisav rahastamine. Valitsuse ministritest haldus-
reformi komisjon arutas komisjoni ettepanekuid, 
aga akadeemia kohta eriseaduse koostamist ja 
selle aineliste tingimuste parandamiseks vajalikku 

Aastail 1999–2004 ei kasutatud akadeemia sümboolikat kui liialt militaarsusele viitavat. Haldushoone fuajee 
ilma akadeemia embleemita 2003. aastal
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100 miljoni kroonist investeeringut ei peetud 
vajalikuks.

1998.–1999. õppeaastal koostati kõikidele 
erialadele uus õppekava, mille kinnitas sise-
minister ja mida rakendati esimest korda 1999. 
aastal vastu võetud üliõpilastele. Halduskorral-
duse, tolli, korrektsiooni ja rahvastikukorralduse 
õppekava nominaalõppeaeg oli 3 aastat, politsei  ja 
uurimise õppekaval 3,5 aastat ning päästeteenis-
tusel 4 aastat.

1999. aasta kevadest muutus akadeemia 
sisekord ja distsiplinaarmäärustik. Algas üleminek 
endiselt sõjaväestatud kodukorralt tsiviilõppeasu-
tusele omasele sisekorrale. Loobuti akadeemia 
senistest militaarsusele viitavatest sümbolitest.

Olmetingimused paranevad
Tasapisi muutusid paremuse poole akadeemia 
hoonete välisilme ja tööruumide sisekujundus. 
Kuna eelarves investeeringuteks raha ei antud, 
kasutati ruumide remontimiseks omateenitud 
vahendeid. Esimese allüksusena said 18. veebruaril 
2000 haldushoone II korrusel ajakohase väljanäge-
mise õppe- ja arendusosakonna ruumid. Edasi oli 
järg maksukorralduse erialaklassi, siis keelekeskuse 
ja nende järel igal aastal mõne kolledži ruumide 
käes.

USA saatkonna ja eriti suursaadiku Melissa 
Wellsi toetusel rekonstrueeriti 40-kohaline FBI-
auditoorium, mis avati pidulikult 3. septembril 
2001. 

Uued võimalused õppetöös ja 
eetikaküsimused
1. jaanuarist 2000 muutus akadeemia struktuur: 
loodi vastavus uute õppekavade ja õppetoolide 
vahel, mis kõik viidi kolledžite koosseisu. Halduskol-
ledž sai seitse õppetooli (avaliku õiguse, eraõiguse, 
Euroopa Liidu institutsioonide ja õiguse, haldus-
õpetuse, rahvamajanduse ja rahanduse, rahvasti-
kukorralduse, tolli), korrektsioonikolledž neli (karis-
tusõiguse, kriminaalhoolduse ja sotsiaaltöö, psüh-
holoogia, vanglaasjanduse), politseikolledž üheksa 
(karistusõiguse, kriminaalmenetlusõiguse, krimi-
naalpreventsiooni, kriminalistika, kriminoloogia ja 
sotsioloogia, piirivalve, politseitehnika ja -taktika, 
politseiõpetuse, riigi julgeoleku ja organiseeritud 
kuritegevuse õppetool, lisaks kriminalistika kabinet 
ning relvade ja erivahendite õppekeskus) ning pääs-
tekolledž viis õppetooli (inseneriainete, matemaa-
tika, ohtlike ainete ja protsesside, rakenduskeemia, 
tuletõrje- ja päästetehnoloogia). Üleakadeemia-
listeks allüksusteks jäid arvutiklass ning spordi- ja 
keelekeskus.

2000. aasta lõpuks said uue välisilme haldushoone ja suur osa õppehoonest ning neid ühendavast galeriist. 
Vahetati aknad ja soojustati seinad, mis kaeti profiilplekist välisvoodriga
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2001. aasta septembris avati koos Tallinna 
Tehnikaülikooliga haldusjuhtimise magistriõpe, 
mis oli suunatud eelkõige akadeemia lõpetanu-
tele. Esimesel aastal oli õppida soovijaid 129. Vastu 
võetud 25 õppuri hulgas oli 13 akadeemia vilistlast 
ja 3 õppejõudu.

Sama aasta septembri viimasel nädalal alus-
tasid õppetööd kohtunikuabi eriala kaugõppe 
üliõpilased. Tegemist oli uue erialaga mitte ainult 
Eestis, vaid kogu Baltikumis ja isegi Põhjamaades. 
Eriala juhtivaks õppejõuks ning õppetooli juhata-
jaks ja erakorraliseks professoriks sai Rein Tiivel.

Akadeemia nõukogu otsusega loodi 29. 
novembrist 2001 töögrupp akadeemia 2003.–
2006. aasta arengukava koostamiseks. Kava 
kohaselt pidi Sisekaitseakadeemia olema sisetur-
valisuse ja teiste Eesti avaliku teenistuse valdkon-
dade õpi- ja arenduskeskus. Akadeemia missioon 
sõnastati nii: „Ausate ja pädevate riigiametnike 
koolitamisega ning avaliku teenistuse arendami-
sega kaasa aidata arengule ja turvalisele elule Eesti 
riigis”. Üliõpilaste initsiatiivil tõusid päevakorda 
eetikaküsimused.

2003. aasta kevadel sõnastas töörühm, kuhu 
kuulusid üliõpilaste, õppejõudude, töötajate ja 
administratsiooni esindajad, akadeemia põhiväär-
tused, milleks on „ausus, ustavus, asjatundlikkus, 
koostöö, korrektsus, heaperemehelikkus”, ja käitu-
misjuhised ning moodustati eetikakomitee.

Magistriõppe võimalused laienevad
29. jaanuaril 2003 võttis riigikogu vastu ülikooli-
seaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise 
seaduse, millel oli suur mõju akadeemiale. 
Seadus nägi ette magistriõppe ja keskhariduse 
põhjal kutsekeskharidusõppe võimaluse raken-
duskõrgkoolides. Samuti nägi seadus ette võima-
luse luua Siseministeeriumi haldusalasse sise-
kaitseline rakenduskõrgkool, kus õpe toimub 
riigi sisejulgeoleku ja teiste avaliku teenistuse 
erialade õppekavade alusel. Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi vastuseisu tõttu polnudki see 
nii enesestmõistetav. Akadeemia asus seadu-
sest tulenevaid võimalusi ruttu ära kasutama. 
Juba samal aastal sõlmiti Tallinna Tehnikaülikoo-
liga koostööleping haldusjuhtimise magistriõppe 
ühiskorraldamiseks.

3. novembril 2003 asus akadeemia rektori 
kohusetäitjana ametisse professor Peeter 
Järvelaid. 

4. mail 2004 heisati akadeemia lipumastidesse 
lisaks Eesti sinimustvalgele ja akadeemia lipule 
esimest korda ka Euroopa Liidu sinine tähelipp. Nii 
tähistati esimest tööpäeva Euroopa Liidu liikmena. 
Sellest päevast lehvivad akadeemias kolm lippu. 

Laienesid akadeemia lõpetanute magistriõp-
pesse siirdumise võimalused. 2004. aasta kevadel 
uuendati Tallinna Tehnikaülikooliga koostööle-
pingut ühise haldusjuhtimise magistriõppe kohta. 
Sama aasta novembris kirjutasid Tartu Ülikooli 
rektor Jaak Aaviksoo ja rektori kohusetäitja Peeter 
Järvelaid alla koostöölepingule finantsjuhtimise 
magistriõppe korraldamiseks. 2005. aasta mais 
sõlmiti koostööleping Tallinna Ülikooliga.

2004. aasta augusti lõpul uuendasid rektori 
kohusetäitja Peeter Järvelaid ja Läti Politseiaka-
deemia rektor Arija Meikališa koostöölepingut. 
Esimene leping samade õppeasutuste vahel oli 
allkirjastatud juba 1996. aastal. See toimis hästi, 
kui tegu oli erialaspetsialistide vastastikuste visii-
tide ja konverentside ning seminaride külastus-
tega. Uue lepinguga nähti ette veel üliõpilasva-
hetused ning ühise magistri- ja doktoriõppekava 
koostamine.

Akadeemia hakkab kasvama
2004. aasta augustis kiitis akadeemia nõukogu 
heaks akadeemia sümbolite taas kasutusele 
võtmise. 

1. septembrist 2004 liideti akadeemiaga 
Paikuse Politseikool ja Väike-Maarja Pääste-
kool, mis olid seni olnud iseseisvad kutseõppe-
asutused Siseministeeriumi haldusalas. Esimene 
neist muutus politseikolledži osaks ja teisest sai 
osa päästekolledžist. Akadeemia õppurite arv 
tõusis sellega peaaegu 1500-ni, töötajaid sai kokku 
333. Koolide ühendamise eesmärk oli kutse-
õppe moodulite rakenduskõrghariduse õppeka-
vadesse integreerimisega koolitusressursi parem 
kasutamine.

2005. aasta mais valiti Sisekaitseakadeemia 
rektoriks seni Politseiametis peadirektori asetäitja 
ja arenguosakonna politseidirektorina töötanud 
Priit Männik, kes asus ametikohuseid täitma 3. 
juunil 2005.
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16. september 2005 oli esimene koolipäev 
akadeemia vastasutatud piirivalvekolledžis, kus 
õppetööd alustas 30 kaugõppeüliõpilast, kes 
läbisid kolme aastaga piirivalveteenistuse raken-
duskõrghariduse õppekava. Täpselt aasta hiljem 
liitusid akadeemiaga Muraste Piirivalvekool ja 
Neeme Piirivalvekoerte Kool. Seega sai piirival-
vekolledžist politsei- ja päästekolledži kõrval 
akadeemia kolmas kolledž, kus toimub kutseõpe.

1. oktoobril 2005 liideti akadeemia täiend-
õppekeskus ning avaliku teenistuse arendus- ja 
koolituskeskus üheks Sisekaitseakadeemia allasu-
tuseks kolledži staatuses. Ühtse täiendkoolitus-
keskuse missiooniks sai koostöös riigikantselei, 
teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse ning koolitus- 
ja teadus asutustega viia läbi riigi- ja kohaliku 
oma valitsuse ametnike täienduskoolitust, et aidata 
kaasa ametnike kvalifikatsiooni tõstmisele ja 
avaliku halduse arengule.

Hoogustuv rahvusvaheline koostöö
Muutuma hakkas akadeemia välissuhete iseloom. 
Kui varem tulid väliskülalised akadeemiasse eeskätt 
uudishimust ja abipakkumistega, siis edaspidi juba 
koostöö- ja ka abisaamissoovidega. 

Politseikolledž, mis esimese Ida-Euroopa õppe-
asutusena võeti Euroopa Politseiakadeemiate 
Assotsiatsiooni täisliikmeks, hakkas korraldama 
rahvusvahelisi koolitusi kõigil tasemeil politsei-
ametnikele – reapolitseinikest kuni EUROPOL-i ja 
FBI tippametnikeni välja.

Päästekolledži Väike-Maarja Päästekool sai 
mitme rahvusvahelise organisatsiooni, nagu ÜRO 
Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (UNO 
OCHA), Rahvusvahelise Otsingu ja Päästenõusta-
jate Grupi (INSARAG), Rahvusvahelise Humanitaar-
partnerluse (IHP) ja NATO partnerlus rahu nimel 
(NATO PfP) koolituskursuste toimumise kohaks. 
Osalevate riikide nimistu kujunes laiaks: Armeenia, 
Küpros, Tšehhi, Läti, Leedu, Tuneesia, Ukraina, 
Rootsi, Taani, Norra, Soome, Holland, Suurbri-
tannia jt. 

Kuhu edasi, kuidas edasi?
Akadeemia peamiseks probleemiks jäi jätkuvalt 
kesine olme. 2006. aasta kevadel tõusis päeva-
korda akadeemia üleviimine endise Kalevi kommi-
vabriku territooriumile Pärnu maanteele Tallinnas 

koos sinna rajatud Politsei- ja Piirivalveameti uue 
peahoonega. See oli kantud suuresti kinnisvara-
listest ärihuvidest ning jäi küllalt tulisele avalikule 
arutelule vaatamata idee tasandile.**

2007. aasta kevadel tähistas akadeemia 15. 
aastapäeva. Selle käigus toimus rektorite Eduard 
Raska, Peeter Järvelaiu ja Priit Männiku kaasa-
haarav ümarlauavestlus teemal „Sisekaitsea-
kadeemia minevik, olevik ja tulevik”. Liidetud 
üksused tuli nüüd koos toimima panna.  

(Järgneb)

Piirivalvekolledži kadetid esimesel õppepäeval  
16. septembril 2005. Taga üleval paistab 2004. aasta 
sügisest endisele kohale paigaldatud Sisekaitseaka-
deemia embleem

Sisekaitseakadeemia rektorite ümarlauavestlus 
19. aprillil 2007. Vasakult Peeter Järvelaid, Priit 
Männik ja Eduard Raska

** Selle kohta loe lähemalt Valdur Taltsi artiklit „Sisekaitse-
akadeemia asukohast ja tema kolimiste epopöast“, Verbis 
aut Re nr 1/2019 lk 42–44.

https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2201
https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2201
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Raamat jäädvustab Eesti Piirivalve 
taasloomise ja ülesehitamise 
loo sellest vahetult osavõtnute 
pilgu läbi. Isiklike mälestuste 
kõrval pööratakse tähelepanu 
riigi ja sisejulgeoleku arengutele, 
vaadeldakse piirivalve võimekuse 
ja kõrge usaldusväärsuse põhjuseid 
ning näidatakse väärtusi ja tõekspi-
damisi, millest pöördelisel ajal 
juhinduti. 

Raamat pärineb esimesest 
ruumi, koha ja autonoomia 
sümpoosionist, mis toimus 
Rahvusvahelise Rakendusling-
vistika Assotsiatsiooni (AILA) 
2014. aasta maailmakongressil 
Brisbane'is. Teos uurib ruumi ja 
koha teooriaid seoses keeleõppe 
autonoomiaga. 

Praktiline käsiraamat, mis aitab muuta 
või koostada terviklikku kriisireguleeri-
mise kava mistahes hädaolukordadega 
toimetulekuks. Käsitletakse teemasid, 
nagu kuidas välja töötada terviklik 
kriisiohjamissüsteem, kriiside erinevad 
tüübid, kriisimeeskonna ülesehitus, 
toimimine ja väljaõpe jpm. 

Pedagoogilise psühholoogia 
käsiraamatu 3. väljaanne on 
põhjalikult ümbertöödeldud ja 
täiendatud. See pakub olulisimat 
teavet, mida õpetaja vajab 
õpilaste arengu ja õppimise samuti 
õppe-kasvatustöö kavandamise 
ja korraldamise probleemide 
mõistmiseks. 

Uuritakse, kas vanglaõppes 
osalemine aitab kinnipeeta-
vatel kuritegevusest loobuda. 
Kasuteguritena tuuakse välja 
suurenenud enesekindluse, 
enesekontrolli ja tegutsemis-
võime ning mitmesugused 
muud kognitiivsed muutused. 
Põnev lugemine kõigile, keda 
huvitab vanglahariduse mõju 
kinnipeetavatele. 

ILVESE JÄLGEDES: MEENUTUSI EESTI PIIRIVALVEST
Koostaja Urmo Kohv  
Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, 2021 

  

SPACE, PLACE AND AUTONOMY IN LANGUAGE 
LEARNING Edited by Garold Murray and Terry Lamb 
Routledge, 2018 

Raamat vaatleb konkreet-
selt kvalitatiivsete andmete 
kodeerimist kui põhioskust, 
mida teadlased ja üliõpilased 
vajavad oma andmete tõhusaks 
mõtestamiseks ja mustrite 
tuvastamiseks. Autor toob välja 
mitmeid kodeerimisvõimalusi, 
oma eeliste ja puudustega, et 
aidata lugejal valida oma töö 
jaoks kõige sobivam lähenemis-
viis. Esitatud võimalusi illustree-
ritakse reaalsete näidetega. 

THE CODING MANUAL FOR QUALITATIVE  
RESEARCHERS
Johnny Saldaña Sage, 2021 

CAMPUS CRISIS MANAGEMENT:  
A COMPREHENSIVE GUIDE FOR PRACTITIONERS 
Edited by Eugene L. Zdziarski, II, Norbert W. Dunkel,  
J. Michael Rollo Routledge, 2021 

PEDAGOOGILISE PSÜHHOLOOGIA 
KÄSIRAAMAT 
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