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JUHTKIRI
Seisame kevade hakul ja Sisekaitseakadeemia 
30. sünnipäeva eel. Semestri lõpuni on jäänud 
vaid loetud nädalad ning küllap on nii mõnelgi 
juba suvemõtted peas ja südames. Teie ees on 
järjekordne sisukas akadeemia ajakirja number 
ja nagu juubelile kohane, vaatame nii tahavaate
peeglisse kui ka ees terendavat silmapiiri. 

Praegused ärevad ajad on mõjutamas meie 
kõigi meelerahu. Tasakaalutelje ühes otsas on 
ebainimlik putinism ja Kremli kurjus, kuid mis 
on teises otsas? Ühel juhuslikul vestlusel rääkis 
mulle Ukraina sõjapõgenike pere liige, et ta on 
oma kodust pagedes pidanud läbi elama mõel
damatuid õudusi. Samal ajal on ta aga teekonnal 
Ukrainast läbi Poola, Leedu ja Läti Eestisse 
näinud ja kogenud väga palju headust, kaas
tunnet ja abi, millesse tal varem väga palju usku 
ei olnud. Nii ongi ühel kaalukausil rumalus, 
ahnus, raketid ja tankid ning teisel maailmas veel 
alles olev headus ja lootus. Peame uskuma ja 
lootma, et viimane kaalub üle esimese – ainult 
nii saame võita.

Sisekaitseakadeemia kanda on ühiskondlik 
ootus ja vastutus selle eest, et Eesti oleks vaba 
ja demokraatlik riik ja et see oleks ka praktiliselt 
kaitstud ja tagatud, mitte ainult sõnades. Vajame 
õlatunnet rohkem kui kunagi varem, igaühe panus 
loeb! Sisekaitseakadeemia on aidanud kõiki 
oma partnereid rändekriisiga toimetulekul, tihti 
ka oma võimete piiril. Olen teile selle eest väga 
tänulik, head kadetid ja akadeemia töötajad! 

Soovin kogu Sisekaitseakadeemia perele head 
juubeliootust, palju tervist ja õnne!

Marek Link, 
rektor
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15. aprillil on Sisekaitseakadeemia 30. aastapäev. Turundus- ja kommunikatsiooniosa-
konna juhataja KAIRE PAAVO kutsus kokku akadeemia juhtkonna ja uuris akadeemia 
oleviku ja tulevikusihtide kohta. Vestlusringis osalesid rektor Marek Link, õppe-
prorektor Ingrid Vetka, arendusprorektor Triinu Kaldoja, politsei- ja piirivalvekol-
ledži direktor Kalvi Almosen, finantskolledži direktor Kerly Randlane, justiitskolledži 
direktor Laura Kikas, päästekolledži direktor Häli Allas ja sisejulgeoleku instituudi 
juhataja Erkki Koort.

SISEKAITSEAKADEEMIA 30 

Kus on Sisekaitseakadeemia praegu?
Ingrid Vetka (I.V.): Akadeemia on täitmas väga 
kindlat rolli. Oleme justkui üks tükk suures siseturva
lisuse ja hariduse pusles, mis ilma selle osata kokku 
ei lähe. Meie pusletükk on alati seal just nii käinud 
ja seda pannakse kogu aeg sinnasamasse. Kui seda 
tükki aga kogu aeg ühtemoodi liigutatakse, siis on 
oht, et see hakkab kuluma ja kogu pilt võib hägus
tuda. Me oleme praegu õiges kohas. Küsimus on, kas 
seda pusletükil olevat pilti on vaja üle joonistada, kas 
kusagilt on midagi kulunud või tuleb hoopis välja, 
et see tükk saaks olla suurem või täita veel mõnd 
funktsiooni. Õppe poolelt on küsimus, kuidas seda 
tükki veel disainida, täiendada ja värskendada. Meie 
võime ise oma väärtust näha, aga peame nii oma 
sõnades kui ka tegudes seda esile tooma. Kui me ise 
oma parimaid külgi ei näita ja eksponeeri, siis ei usu 
ka keegi teine, et meil need olemas on.

Erkki Koort (E.K.): Oleme koolina arenenud 
väga jõudsalt ja hästi. Nii meie kutse kui ka 

kõrgharidus on suurepärasel tasemel ning kui me 
vaatame seda hulka inimesi, kes meie kooli on lõpe
tanud ja millistele kohtadele nad on jõudnud, siis 
see räägib iseenda eest. Kriisikontekstis on suur 
edasiminek olnud see, et esimest korda küsitakse 
akadeemia ekspertidelt nõu. Varem on seda tehtud 
minimaalselt, pigem on küsitud ruume, õppejõudu 
ja mõnd kadetti. Akadeemia on muutuste joonel – 
on oluline, et me õnnestuksime.

Kalvi Almosen (K.A.): Sisekaitseakadeemia on 
siseturvalisuse hariduse keskpunkt. Meil on suure
pärased väga innovaatilised ja moodulipõhised 
õppekavad. Me pakume kõike – kutseõppest kõrg
hariduseni välja. Ja oleme alati valmis pakkuma 
ka jätkuõpet, eeldusel, et on tellimus ja vajadus. 
Tudengite poolest on meil hästi, taristu kohalt on 
vaid üksikud asukohad, mis vajavad nokitsemist 
ja kõpitsemist. Kõige kriitilisem on töötajatega – 
meie eksperdid ja spetsialistid on pigem vananev 
personal.

Foto: Maris Tomba
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Kerly Randlane (K.R.): Meil on hästi konkreetse 
suunitlusega rakenduslik kõrgkool. Tallinna maja 
näitel on meil hea füüsiline keskkond ja suurepä
rased õppejõud ning õppurid. Järjest olulisem on 
aga suurendada meie nähtavust sisejulgeoleku
valdkonnas, ühiskonnas ja teiste kõrgkoolide seas. 
Kui suudaksime tulevikus õppe ja teadustegevuse 
vahel paremaid seoseid luua ja nii end nähtavaks 
teha, siis oleks üks minu unistusi täitunud.

Laura Kikas (L.K.): Taristu on küll oluline, aga 
lõpuks on see ikkagi ainult ressurss. Kõige tähtsam 
on inimene seal sees, laiemas mõistes töötaja, 
õppur ja kogu toetav personal. Peame pöörama 
sama palju tähelepanu sisule kui taristule. Tõsiasi 
on, et oleme vananev ühiskond. Praegu on meil 
küll veel sisseastujate järjekord ukse taga, aga 
kui kauaks see nii on ning mis saab edasi? Arvan 
samuti, et järjest olulisem on meie teadus, 
arendus ja innovatsioonitegevus ning selle avalik
kusega jagamine.

Marek Link (M.L.): Kui 2015. aastal sai välja 
hõigatud, et akadeemiast kujuneb oma valdkonna 
üks paremaid ja tunnustatumaid õppe ja teadus
asutusi ning kompetentsikeskusi, siis tundus see 
paljudele üle jõu käiv siht. Kui tõmmata paralleel 
laevajuhtimisega, siis oleme praeguseks ranniku
vetest välja jõudnud ja küsimus on, kas kurss on 
algusest peale õigesti valitud. Mina arvan, et me 
oleme õigel teel. Meid on küll takistanud kriis, kuid 
sellest hoolimata oleme liikunud jõudsalt edasi. 

Akadeemias peab kõik olema heal tasemel – 
meie õppekavad, õppurid ja õppejõud. Aga mis on 
see, mida saame lisaks teha? Kuidas olla turvali
suse ja julgeolekumaastiku tulevikukujundaja, mitte 
sabasjooksja? Selle jaoks on vaja luua tingimused 
teadustegevusteks ja oluline on ka integreeritus. 
Need põhijooned, mis akadeemiale on 30 aastat 
omased olnud, jäävad. See on meie vundament ja 
see on piisavalt tugev, et siit edasi minna.

Triinu Kaldoja (T.K.): Meie missioon on muuta 
maailma järjest turvalisemaks, samal ajal kui 
maailm muutub aina vähem turvaliseks. Oleme 
praegu muutuste keerises ja nendeks valmis, kuigi 
kohati me ebamugavusi ei tahaks. Võrreldes mõne 
aasta taguse ajaga toimib maailm teistmoodi ja 
usun, et suudame sellega kaasa minna. 

Mulle meeldib, et meil on akadeemias targad 
inimesed, kes ütlevad ise, mis roll neil on ja mida 

nad järgmisel nädalal ära teevad. Mulle meeldib ka, 
et meie projektipõhised asjad toimivad selliselt, et 
inimesed, kes projektidesse kaasatud on, tulevad 
erinevatest üksustest ja moodustavad koos mees
konnad. Me ei ole väga jäigas käsuliinis ja tavapä
rases juhtimisstruktuuris kinni. 

Taristu tähtsust ei saa alahinnata. Mida 
paremaks see muutub, seda paremaid tulemusi 
saavutame. Taristu peab kindlasti kaasa minema 
sellega, milline on siseturvalisus tulevikus. 

Häli Allas (H.A.): Suurte kinnisvaraarenduste 
kõrval teeb muret meie inimeste väärtustamine ja 

Eest tahapoole: Triinu Kaldoja, Kaire Paavo, Ingrid 
Vetka ja Kalvi Almosen

Erkki Koort osales videosilla vahendusel
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hoidmine. Me hindame küll iga töötajat kõrgelt, 
kuid oleme praegu punktis, kus sõnadest üksi 
on vähe: võrreldes teenistustega oleme tugevas 
mahajäämuses ning siin peab saama kiiremas 
korras midagi tehtud, et inimesed puhtmajandus
likel kaalutlustel ei lahkuks. See on hetkel kõige 
kriitilisem küsimus kogu asutuse jaoks.

Milliseks kujuneb 
Sisekaitseakadeemia tulevikus, 
näiteks kümnekonna aasta pärast?
E.K.: Siseturvalisuse personali kasvatamine jääb 
meie peamiseks eesmärgiks ka tulevikus. Selleks, 
et seda hästi teha, tulebki meil olla Euroopa parim, 
mõnes valdkonnas isegi maailma parim. Ma näen 
akadeemiat 15 aasta perspektiivis mitte liiga palju 
erinevalt võrreldes tänasega – kool näeb välja ja 
toimib tegelikult nii, nagu ta tänagi toimib. 

Meie tugev väärtus on õppejõudude ristka
sutus. See, mis on toiminud alates 1992. aastast, 
et akadeemiast tööturule sisenedes on spetsialist 
juba võrgustunud, et tal on võrgustik siseturvali
suse valdkonnas – see oli, on ja jääb. 

Selleks, et mingeid distsipliine hästi õpetada, 
on vaja neid ise õppida ja areneda, õppida oma 
valdkonda tundma. Sellest ei piisa, et kunagi lõpe
tasid kooli ja oled nüüd 15–20 aastat loengut 

lugenud. Ma olen näinud nii neid, kes on suurepä
raselt ise edasi arenenud, ja ka neid, kes on jäänud 
väga mugavaks. Ma loodan, et 15 aasta pärast on 
seda mugavust vähem. Ja loodan, et teaduspo
tentsiaal, mis meil on praegu, on realiseerunud. 
Näen mitut kohta, kus meie uuringuid kasuta
takse siseriiklikult, 15 aasta pärast võiks mõnes 
valdkonnas olla meie kandepind Euroopa või isegi 
maailm.

M.L.: Võibolla, ütleme 7 aasta pärast ongi 
meil õppimas ehk veidi rahvusvahelisem selts
kond, või miks mitte ka teadust tegemas. 

K.A.: Selleks, et oleksime tulevikus edukad, 
peame oma õpetajaskonda arendama, mudima 
ja suunama. Meile kiputakse praegu ütlema, 
millist haridust siseturvalisuse töötajatele ja vald
konna inimestele vaja on. See võiks tulevikus olla 
vastupidi: et hoopis meie ütleme, millist haridust 
või teemat nendel inimestel turvalisuse tagami
seks vaja on. Me peame olema oma õppekavade 
ja õpetamise poolest eestvedajad. Peame õppu
rites tekitama tunde, et õppimas ei käida sellepä
rast, et õpetaja tahab, vaid neil peab olema endal 
sisemine motivatsioon. Ja peame tulevikus looma 
sellise turvalise keskkonna (ma ei mõtle füüsi
list keskkonda), kus õppuritest saavad paremad 
inimesed.

T.K.: Kui suudame tagada selle, et 15 aasta 
pärast on ühele kohale kandideerimas 20 inimest, 
siis saaksime meile väga head õppurid ja ka part
nerasutustes nähtaks meid teisiti. 

Tulevikus on üks võtmesõna see, kuidas saada 
töökeskkonnas hakkama inimeste eripäradega. 
See kandub üle ka meie õppijate keskkonda. 
Need, kes seda hästi teha suudavad, on tulevikus 
tööandjatena atraktiivsed. 

L.K.: Tehnoloogiliste muutuste kõrval tuleb 
üha enam fookusesse tagasi kõik, mis puudutab 
inimest. Mitte inimesed ei kohandu uute õppe
versioonidega, vaid kõik peab muutuma selliselt, 
et saaksime hakkama erinevate inimestega. See 
on oluline tulevikuülesanne.

I.V.: Juba praegu on õppurite teadlikkus 
sellest, mida nad vajavad ja tahavad, muutunud 
suuremaks. Ma näen, et tulevikus ei toimi enam 
ühel hetkel mudel, kus kool ütleb „sa pead 
õppima seda“. Me peame koolina olema valmis 
nö valmistoodete kõrval pakkuma nendele 

Laura Kikas (seisab) ja Kerly Randlane
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teadlikele inimestele, kes oma karjääris ja töös 
teavad, millist teadmiste või oskuste juppi nad 
juurde vajavad, just seda õiget ja vajalikku asja. 
Tulevikus saame neid võimalusi pakkuda oluliselt 
mugavamalt kui praegu. Tulevikus on meie roll 
olla teadliku õppija jaoks olemas ja valmis talle 
soovitut pakkuma.

M.L.: Rõhuasetus tulevikus ilmselt muutub, 
rohkem on ennast juhtivaid õppijaid, kellel on 
suurem sisemine motivatsioon. Tulevikus on 
suurem paindlikkus läbi põimunud normatiiv
suse ja süsteemsusega, mis ei kao kuhugi. Meie 
eesmärk peaks olema veel see, et pärast diplomi 
kättesaamist ei kaoks õppimise isu ära. Ja ka 
ametid peaksid kujunema õppivateks organisat
sioonideks. Selle eeldus on, et me ka ise selleks 
kujuneme. Olgem siis eeskujuks! 

H.A.: 10 aasta pärast oleme jõudnud kõik 
oma õpikeskkonnad uuendada Euroopa tasemele 
ning need võimaldavad läbi viia koolitusi ja 
teadustegevust, milles oleme Euroopas hinnatud 
partner. Meie inimesed on õnnelikud ja kõrgelt 
motiveeritud ning hästi tasustatud, nii et iga 
vabaneva ametikoha puhul on konkurss tihe ja 
valikut raske teha, sest kõrgel rahvusvahelisel 
tasemel soovijaid on palju.

Mida soovite akadeemiale 
sünnipäevaks?
E.K.: Ülioluline on omavaheline läbisaamine ja 
eluterve töökeskkond. Kui meie töötajad on terved, 
suudavad nad olla head partnerid meie õppuritele.

M.L.: Soovin, et akadeemia liikmed ja nende 
pered ning lähedased oleksid terved, hoitud ja 
armastatud. Siis on kõik korras.

I.V.: Mina soovin töörahu. Teha rahu oma 
tööga, isegi siis, kui see vahel iseennast segama 
kipub.

K.R.: Selget sihti!
L.K.: Jätkuvat jõudu sihi poole sammuda. Et 

jõud, tahe ja entusiasm noorel asutusel säiliks. 
K.A.: Professionaalset meelekindlust! Meil on 

sees palju olemas – vaja on oskust ja julgust seda 
väljendada. 

T.K.: Tasakaalukust nii oma käitumises kui ka 
valikutes. Tasakaalukat edasiliikumist.

H.A.: Soovin kannatlikkust, vastupidavust 
ja tarku otsuseid. Oleme üle elanud keerukaid 
olukordi ja kriisikeskkonnas elanud nüüdseks juba 
aastaid, kuid on üks mitte nii pidulik ütlemine, 
aga oluline tõde, mida olen endale aegajalt 
ikka meelde tuletanud – kui oled kaelani p***s, 
siis peaasi on pead mitte norgu lasta. Pea püsti 
akadeemia!  

Vaskult paremale: Ingrid Vetka, Kaire Paavo ja Triinu Kaldoja
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P arafraseerides rahvakirjaniku ütlust: siis, kui 
mina Eesti Sisekaitse Akadeemiasse jõudsin, 

oli Elmar Nurmela seal juba üksjagu tegusid teinud. 
Ent nende mõistmiseks tuleb alustada üksjagu vara
semast ajast. 

Elmar Nurmela (E.N.): Sündisin Rakveres, aga lapse
põlve olen veetnud suures osas Harkus. Tean omast 
käest, mida tähendab koduvägivald, ja selle eest olen 

oma isale tänulik, et nägin, missugune pereisa ei 
peaks olema. 

Põhikoolis õppisin kopsunäärmete põletiku tõttu 
ühe aasta KoseLükati Sanatoorses Metsakoolis ja 
kaheksanda klassi lõpetasin Helme Sanatoorses 
Internaatkoolis. Pärast seda otsustasin tööle minna. 

Minu esimene töökoht oli Remondi ja Mehaa
nikatehas Teras, kus töötasin lukksepaõpila
sena. Selle koha aitas mulle leida minu esimene 

PEDAGOOGIHINGEGA 
POLITSEIJUHT 

ELMAR NURMELA
Sisekaitseakadeemia endine staažikas kirjastaja, praegune turvatöötaja VALDUR TALTS 
otsis üles akadeemia algaastate tegemistes vahetult osalenud Elmar Nurmela ja uuris, 
kuidas Sisekaitseakadeemia tekitati ning sünnivalud ületati. Juttu jagus ka muude 
tegevuste meenutamiseks.
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sportvõimlemise treener Alar Schmidt, kes oli mulle 
suur eeskuju. Terviseprobleemide tõttu alustasin 
treeninguid küllaltki hilja, 15aastaselt. Tänu spor
ditegemisele tervenesid mu kopsud täielikult ja 
juba aasta pärast treeningute alustamist võeti mind 
tuberkuloosidispanseri arvelt maha.

Kuni sõjaväeteenistuseni käisin iga päev tööl 
ja viis korda nädalas trennis, lisaks sellele õppisin 
õhtukoolis, kus lõpetasin keskkooli. Oli väga raske 
aeg, kuid see õpetas mind tööd tegema ja püsti
tatud eesmärke täitma. 

Pärast sõjaväeteenistust Kaliningradis, kus 
sportvõimlemisega tegeleda loomulikult ei saanud, 
suutsin astuda Tallinna Pedagoogilisse Instituuti 
(TPedI, praegune Tallinna Ülikool) kehalise kasva
tuse teaduskonda ja hakkasin uuesti oma esimese 
treeneri juhendamisel tegelema sportvõimlemisega. 
Minu parimaks sportlikuks saavutuseks sai 1971. 
aastal Eesti täiskasvanute meistriks tulek sportvõim
lemises rõngastel. 

Instituudi lõpetasin 1975. aastal lõputöö kaits
misega kinesioloogia kui uuendusliku treeningmee
todi kasutamise võimalustest sportvõimlemises 
toenghöör taha õpetamisel. Aasta enne abiellusin, 
sest toonane kord nägi ette lõpetajate kohustus
liku tööle suunamise ning tahtsime naisega saada 
suunamist ühte kohta.

Valdur Talts (V.T.): Nüüd, kus pedagoogiline kõrgha
ridus oli käes, tuli seada uusi sihte. Millistest kaalut
lustest lähtusid?

E.N: Alustasin suunamisjärgset tööd kehalise 
kasvatuse õpetajana Maardu Keskkoolis ja seal 
eraldati meile ühisköögiga kommunaalkorteris üks 
tuba. Pärast viieaastast „sundtööd“ õpetajana läksin 
korteri pärast tööle spordiinstruktoriks Mustamäe 
Elamute Valitsusse. 1982. aastal asusin aga tööle 
Tallinna Lenini Rajooni Siseasjade osakonna 
(miilitsa) alaealiste inspektsiooni, esialgu inspek
torina ning paari aasta pärast juba inspektsiooni 
ülemana. Tollal võeti antud teenistusse eelisjärje
korras pedagoogilise kõrgharidusega isikuid. Üks 
põhjusi uue ameti valikul oli minu enda kogemus 
perevägivallast ja sinisilmsena lootsin selles vallas 
midagi paremuse poole muuta. Suutsin luua alaea
liste kuritegevusele oma analüüsisüsteemi lisaks 
ametlikule statistikale. Selle kõige tähtsamaks järel
duseks oli asjaolu väljatoomine, et kuigi rahvastiku 

koguarvust moodustas tollal venekeelne elanikkond 
~35 protsenti, siis alaealistest kurjategijatest oli 
antud protsent tunduvalt suurem, ~72.

V.T.: See on muidugi kurb statistika, kuid 
kirjeldab hästi toonast alaealiste kuritegevust. Kas 
sul on ka mõni värvikas näide tuua?

E.N.: Minu „karjäärile“ alaealiste inspektsioonis 
pani punkti juhtum Tallinna Lenini rajooni partei
komitee esimese sekretäri noorema pojaga, kes oli 
samal ajal seotud kolme kriminaalasjaga. Minu ette
panekul suunati poiss sama rajooni alaealiste asjade 
komisjoni istungil häälteenamusega Sindi erikooli. 
Järgmisel päeval aga Lenini rajooni Täitevkomitee 
erakorralisel istungil tühistati komisjoni otsus ilma 
põhjendamata. Nii sai mul 1986. aastal korrupt
sioonist miilitsas villand ja ma kirjutasin avalduse 
töölt lahkumiseks. Olin seetõttu sunnitud käima 
ka tollase siseministri Marko Tibari vastuvõtul, kus 
mul paluti avaldus tagasi võtta. Ainult tänu tollase 
TPedI rektorile Rein Virkusele, kes rääkis mitmel 
korral siseministriga, minu avaldus rahuldati ja sain 
asuda tööle õppejõuna TPedI kehalise kasvatuse 
teaduskonda.

Elmar Nurmela

Sünniaeg: 17.12.1949, Rakvere
Hariduskäik: Harku Töölisnoorte Keskkool 

1965–1968
Tallinna Pedagoogiline Instituut 1971–1975
Hobid: fotograafia, klassikaline tants, 

võrkpall, reisimine ja harva kalastamine
Muu: Endiste Politseijuhtide Nõukogu liige 

(EPN) – alates 2010

Spordiklubi „Kalev“ meister sportvõimlemises Elmar 
Nurmela (paremalt esimene) 1967. aastal.  
Foto: Elmar Nurmela kogu
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V.T.: Olid siis jõudnud tagasi meie ühisesse alma 
mater’isse. Kuidas see olukord seostub sinu tegevu
sega Sisekaitseakadeemias?

E.N.: Õppejõuna oli mul kohustus hakata 
tegelema teadustööga ja valisin loomulikult alaea
liste kuritegevuse valdkonna. Sellega seoses sain 
tuttavaks tollase Tartu Ülikooli käitumishälvete 
sotsioloogia labori juhi ja õppejõu, õigusteaduste 
doktori Eduard Raskaga, kelle valisin Tartu Ülikooli 
aspirantuuri astudes oma juhendajaks. 1989. aastal 
tegi ENSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold 
Rüütel Eduard Raskale ettepaneku hakata tema 
sisejulgeolekunõunikuks. Kuna olin miilitsasüstee
miga tuttav, tegi Eduard Raska omakorda mulle ette
paneku hakata tema vanemreferendiks. Alustasin 
algul osakoormusega, sest TPedIs mulle asendaja 
leidmine võttis aega, aga 1990. aastast olin juba 
täiskohaga Raska vanemreferent Kadrioru lossis. 
Tähtsam töö oli valmistada ette uus politseiseadus, 
mille ülemnõukogu võttis vastu 30. septembril 
1990 ja millega oli loodud õiguslik alus uuele Eesti 
politseisüsteemile.

Kohe oli ka selge, et taastatud Eesti riik vajab 
sisejulgeoleku valdkonnas oma koolitussüsteemi. 
Valitsuse istungil 1991. aasta detsembris nimetati 
Eduard Raska tulevase politseiakadeemia rektoriks 

ja moodustati akadeemia asutamistoimkond: sise
minister Olev Laanjärv, kultuuri ja haridusminister 
Rein Loik ning valitsuse nõunik Kalle Klandorf. Lisaks 
neile kaasas värske rektor akadeemia asutamistoim
konda järgmised liikmed: Aadu Järva – majandus 
ja finantstegevus, Liia Kubja – finantsid ja raamatu
pidamine, Aare Kruuser – pedagooline kaader, Mait 
Lang – infopank ja teenindus, Kalle Luiga – õigus
teenindus, Elmar Nurmela – asjaajamine ja kantse
leitöö, Ants Pihlak – välissuhtlus.

V.T.: Nüüd siis olid sattunud supipotti, kus hakati 
akadeemiat looma. 

E.N.: Asutamistoimkonna esmane ülesanne oli 
koostada põhikiri. Juhtiv ideoloog oli loomulikult 
rektor Eduard Raska, kes pakkus välja tollal erakord
selt unikaalse lahenduse kõigi sisekaitsealaste vald
kondade koondamiseks ühte koolitusasutusse. 
Taolist süsteemi maailmas seni olemas ei olnud, aga 
nüüd on analoogset süsteemi üles ehitamas näiteks 
Kosovo ja Albaania, tehes seda meie ja Soome polit
seikolledžite abil. Eesti Sisekaitse Akadeemia ajutine 
põhikiri registreeriti 15. aprillil 1992 ja see kehtis 
kuni 1998. aastani, millal jõustus uus Sisekaitseaka
deemia põhimäärus.

Antud põhikirja koostamisel tekkis meil suur 
vaidlus Eduard Raskaga sisekaitseakadeemia 

Eesti Sisekaitse Akadeemia õppetööks avamine 12. oktoobril 1992. Kõneleb rektor Eduard Raska, tema kõrval 
administratiivdirektor Elmar Nurmela, ehitusdirektor Nikolai Kask, õppeprorektor Ivar Aimre ja kantsler Feliks 
Angelstok
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alluvusest: tema pooldas haridusministeeriumit ja 
mina olin toona seisukohal, et akadeemia peaks 
olema siseministeeriumi alluvuses. Kultuuri ja hari
dusministeeriumi (KHM) alluvuses tekkisid suured 
probleemid, eriti 1993. aastal just õigusliku staatuse 
ja finantseerimise pärast. 

V.T.: Siinkohal meenub mullegi, et juba alates 
1992. aastast olin KHMi osakonnajuhatajate nõupi
damistel tunnistajaks olukorrale, kus järati sise
kaitseakadeemia otsefinantseerimise konti, mille 
valitsus oli KHMi eelarvesse kirjutanud sihtots
tarbelise reana ja mida ministeerium ei saanud 
seega näppida. Mis sulle sellest vastasseisust veel 
meenub, eriti seoses akadeemia rektori ametist 
vabastamisega?

E.N.: Sellises olukorras ei saanud teised akadee
milised kõrgkoolid eesotsas Tartu Ülikooliga kuidagi 
leppida, et mingisugune uus rakenduslik kõrgkool 
kulutab ühe tudengi ettevalmistamisele mitu korda 
rohkem raha kui neil võimalik. Sellest tulenevalt 
kontrolliti akadeemia algusaastatel korduvalt meie 
finantskulutusi ja need ambitsioonid ei muutunud ka 
pärast akadeemia ümbernimetamist Eesti Riigikaitse 
Akadeemiaks juulis 1993. Eriliseks pinnuks silmas 
olid ühiselamu igal korrusel olevad saunad! Pidime 
selgitama, et lisaks puuduva õppebaasi väljaehita
misele vajavad meie kadetid erinevalt Tartu Ülikooli 
tudengitest vormiriietust, relvi, laskemoona jm eriva
rustust. Selline väitlemine loomulikult ei parandanud 
suhteid KHMga, süüdistuste esitamine jätkus ja 
ootamatu üllatusena vabastati 17. detsembril 1993 
valitsuse korraldusega Eduard Raska akadeemia 
rektori ametikohalt. Tedagi süüdistati finantsdist
sipliini rikkumises ja administratiivsetes möödalask
mistes. Õigusteaduste doktorina andis Raska korral
duse kohtusse kui akadeemia kehtiva ajutise põhi
kirja alusel ebaseadusliku. Kohtuistungil käsime 
koos akadeemia õppeprorektor Ivar Aimrega tunnis
tajatena ja õnneks Eduard Raska ennistati rektori 
ametikohale.

V.T.: Akadeemia juubeliaastate trükistes on palju 
kirjutatud rektor Raska initsiatiivil loodud akadeemia 
sümbolitest. Mis sulle kui selle ülesande otsesele 
täitjale praegu rõõmu teeb?

E.N.: Rektor, olles valinud sümboolika põhi
teemaks Vabadussõja järel kasutusel olnud teene
teristi, palus minul ühendust võtta kunstnik Priit 
Herodesega vastavate eskiiside teostamiseks 

akadeemia märgi ning lipu jaoks. Kuna rektoril oli 
suur soov kujundada akadeemiast kaheastme
line akadeemiline kõrgkool doktoriõppe perspek
tiiviga, siis pakkus ta deviisiks välja ladinakeelsed 
sõnad Verbis aut Re, mis eesti keeles tähendab 
sõna või teoga. Sellega rõhutati, et riikliku sunni 
õigust omavate eriteenistuste puhul peab alati 
konkreetsetele tegudele eelnema sõna. Pean 
väga tähtsaks, et seda põhimõtet järgiksid kõik 
akadeemia töötajad ja lõpetanud. Akadeemia 
embleem risti, mõõkade ja deviisiga registreeriti 
patendiametis akadeemia kaubamärgina 22. aprillil 
1993. Erinevatel põhjustel oli akadeemia sümboo
lika ajavahemikul 1998–2003 käibelt kõrvaldatud, 
kuid rõõmustab, et pärast seda on selle kasutamine 
taastatud ja nagu akadeemia raamatukogu müügi
letis näha, on seda isegi mitme rinnamärgi osas 
edasi arendatud!

V.T.: Nüüd siis oleks paras aeg rääkida midagi ka 
SKA betoonist! Kuuldavasti oli kunagi NLi sõjakooli 
kompleksi ehitus ja kommunikatsiooniprojektide 
eest küsitud 1000 Eesti krooni sularahas, mida aga …

E.N.: Akadeemia loomisel olid kõige raskemad 
ajad just Maarjamäel Kase 61 asunud Nõuko
gude Liidu ehitusvägede kõrgema poliitilise sõja
kooli territooriumi ja hoonete ülevõtmisel 1992. 
aasta kevadel ja suvel. Rektor tegi ainuõige otsuse 
– võtta tööle endise sõjakooli tehniline personal, 
sest meile ei antud arvestatavat dokumentatsiooni 
olemasolevate kommunikatsioonide (side, elektri 
ja veevarustus, kanalisatsioon) kohta. Viimased olid 
omakorda suures osas muudetud töökõlbmatuteks: 
kanalisatsioonikaevud ummistatud prahi, kirsade, 
vati jopedega, suured ruumid olid täis fekaale jne. 
Tänu ülevõetud haldustöötajate teadmistele suudeti 
akadeemia tervikuna enamvähem ette valmistada 
õppetöö avamiseks 12. oktoobril 1992. 

Et tööd oli toona väga palju, siis aspirantuuri
õpingud jäid mul lõpetamata ja seega jäi kaitsmata 
ka alustatud kandidaaditöö. Sellest on natuke kahju, 
aga elu teeb alati oma korrektiivid. Nii juhtus ka, et 
siseministeeriumi tollase kantsleri Gero Kartau kutsel 
asusin 1994. aasta mais tööle politseiametisse (PA) 
looma noorsoopolitsei ja kriminaalpreventsiooni 
süsteemi, sest nende probleemidega sellel ajal sisuli
selt ei tegeletud.

V.T.: Mulle tundub, et sa naasid alles tubli 
kümme aastat hiljem SKA kollektiivi. Millega siis 
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vahepeal tegelesid ja mis olid sinu suuremad 
töösaavutused?

E.N.: Olen õnnelik, et toona noorsoopolitsei 
juhina välja töötatud põhimõtted kehtivad suures 
osas tänaseni. Eriti hea meel on avaliku konkursi 
käigus väljavalitud politseiorganisatsiooni maskoti 
Lõvipoeg Leo üle, keda nüüd tuntakse Lõvi Leona. 
PAs tegutsesin kuni 1998. aasta sügiseni, misjärel 
suunati mind politseiprefektiks Põlvasse. 

Sellesse huvitavasse tööaega jäi ka väga raske 
periood politseiorganisatsioonis, sest 1998. aasta 
lõpus olime sunnitud läbi viima politseiametnike 
esimese koondamise. Antud asjaolu lõhkus kujut
luse, et politseiametniku elukutse on kogu eluks! 
Lisaks valmistus politseiorganisatsioon üle minema 
„tulemuspõhisele juhtimisele“ Rootsi politseiorga
nisatsiooni eeskujul, sest siseministeerium ei olnud 
rahul politseiorganisatsiooni toimimisega tervi
kuna. Põlva ja Tartu prefektuurid andsid nõusoleku 
Rootsi mudeli juurutamiseks pilootprojektina. Selle 
peamine tulemus oli arusaam, et olemasolev juhti
missüsteem ei toimi, sest politseipeadirektor ei ole 
ju võimeline omama otsealluvuses umbes 30 juhti. 
Tekkis arusaam ainult 4 politseiprefektuuri vajadu
sest senise 17 asemel. Samas tulemuspõhine juhti
mine kui süsteem vajaks tingimata edasiarendamist 
ja seda on senini edukalt ka tehtud.

2001. aastal võitsin 5 kandidaadiga avaliku 
konkursi (Paikuse) Politseikooli direktori ametiko
hale ja töötasin sel ametikohal aastail 2001–2002. 

Tähtsama saavutusena ühtlustasin Politseikooli ja 
Sisekaitseakadeemia politseikolledži õpetamisega 
tegelevad struktuurid. 

2002. aasta keskel tegi politseipeadirektor Harry 
Tuul mulle ettepaneku tulla tööle PA personalidirek
tori ametikohale, läbipaistva tagamõttega vabastada 
minu ametikoht ühele kõrgele politseiametnikule. Et 
mõni päev hiljem esines sama ettepanekuga ka sise
minister Ain Seppik, olin sunnitud uue ametikoha 
vastu võtma. 

Seal töötasin aastatel 2002–2004. Selle aja 
jooksul suutsin täiendada politseiorganisatsiooni 
ergutamise süsteemi politsei aumärkide süsteemi 
kehtestamisega. Koostöös PA välissuhete osakonna 
juhi Ulvi Oksaga (hilisem Põllu) mõtlesime välja polit
seiametnike autasustamisel seni kasutatava vastuse 
„Teenin Eesti rahvast“. Kõige olulisemaks ettevõtmi
seks oli siiski reformi ettevalmistamine üleminekuks 
17 prefektuurilt 4 prefektuurile, mis toimuski ilma 
suuremate isikkoosseisu kaotusteta. 

Tol ajal toimus ka PA Politseikooli õppekava 
üleviimine kompetentsipõhisele õppele Hollandi 
politseiorganisatsiooni eeskujul, sest PA ei olnud 
rahul kadettide praktiliste oskustega politsei
teenistusse astumisel. Politseikool oli Eestis üks 
esimesi kutseõppeasutusi, kes läks seda teed, 
ja loomulikult oli see väga valulik protsess, eriti 
õpetajatele. Selle tulemusena hakkasid politsei
organisatsioon ja õppeasutus jagama vastutust 
õppetulemuse kvaliteedi eest. Protsessi loogili
seks jätkuks sai PA Politseikooli liitmine Sisekaitse
akadeemia politseikolledžiga 2004. aastal, mille 
sujuvuse üks tagatis oli minu Politseikooli juhti
mise ajal tehtud eeltöö.

PA personaliosakonna politseidirektorina 
puutusin kokku ka tollase akadeemia rektori Heiki 
Looti loodud palgasüsteemiga akadeemias, mis 
tulenes teatud õigusteadlaskonna püüdlustest 
muuta sisekaitseakadeemia haldusakadeemiaks. 
Kuigi haridusministeeriumi ja siseministeeriumi 
vastuseisu tõttu valitsus akadeemia uut põhikirja 
vastu ei võtnud, kehtestas rektor Loot halduskol
ledži töötajatele suuremad palgad kui teiste kolled
žite töötajatele. Selline palgaerinevus töötas vastu 
Eduard Raska sätestatud sisejulgeoleku valdkonna 
kõrgkooli põhimõtetele. Looti ajal toimuski kogu 
senise akadeemia sümboolika kasutamise vaikiv põlu 
alla seadmine.

Elmar Nurmela (vasakul) ja toonane Sisekaitseaka
deemia politseikolledži õppekorralduskeskuse juht 
Marek Link Kreekas CEPOli rahvusvahelisel politsei
hariduse konverentsil 2007. aastal. Foto: Elmar 
Nurmela kogu
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V.T.: See aeg oligi rusuv kõikidele Raskaaegse
tele õppejõududele, sest suur osa teaduskraadiga 
õppejõududest koondati. Lõpetati kadetisöökla 
tegevus ning ka minu juhitud kolmeliikmelisest 
kirjastusosakonnast koondati toimetaja ja küljen
daja. Tugiteenuste sisseostmise ettekäändel vabas
tati sellega palgafondi raha, mida sai siis kasutada 
muude allüksuste palgatõusuks. Kas nüüd oli 
saabunud aeg sinu naasmiseks akadeemiaperre?

E.N.: 2004. aastal avaldasin soovi jätkata oma 
teenistust Sisekaitseakadeemia politseikolledžis, mis 
oli minu pedagoogilise tausta tõttu mulle rohkem 
südamelähedane. 2005. aastast töötasingi akadee
mias algul politseikõrgkooli politseidirektorina ja 
hiljem politseikolledži direktori asetäitjana, vastu
tades õppekavade täitmise ja nende arendamise 
eest. Meie kolledž oli akadeemia esimene struktuu
riüksus, mis muutis kõik oma rakendusliku kõrgha
riduse õppekavad kompetentsi/väljundipõhisteks 
õppekavadeks. Selle eeskujul muutsid juba teisedki 
kolledžid oma õppekavad säärasteks. Sellega oli 
akadeemia Eesti üks esimesi õppeasutusi, mis nii 
tegi. Minu initsiatiivil loodi ka akadeemia aumär
kide süsteem pronks, hõbe ja kuldristi ning teene
temärgiga. Seda kasutatakse siiani parimate tuden
gite, töötajate ja koostööpartnerite autasustamiseks. 
2010. aastaks olin välja teeninud politseipensioni.

V.T.: Mäletatavasti sa siiski töötasid akadee
mias edasi ja pärast minu vanaduspensionile jäämist 
2008. aastal mehitasid isegi minu endist tööruumi 
A214! Milliste tegevustega sa oma pensionäripõlve 
sisustasid?

E.N.: Töötasin akadeemias edasi politseikol
ledži direktori nõunikuna, juhtides Euroopa Politsei
kolledži (CEPOL) Eesti kontaktpunkti tööd. Alguses 
korraldasin ainult meie politseiametnike koolitust 
CEPOLi egiidi all välisriikides ja hiljem 1–2 CEPOLi 
rahvusvahelist koolitust aastas ka Eestis. Sellel ajal 
loodud CEPOLi Eesti võrgustiku (kõigi sisejulge
oleku struktuuride koostöö) idee sain „maha müüa“ 
CEPOLi direktorile doktor Ferenc Banfile agentuuri 
uue põhimääruse koostamisel ja see kehtib tänaseni.

Pean kõige olulisemaks 2017. aastat, mil Eesti 
oli Euroopa Liidu eesistuja rollis. Olin siis CEPOLi 
halduskogu liige ja 2018. aastal ka CEPOLi haldus
kogu juhi, Austria politseiakadeemia rektori Norbert 
Leitneri asetäitja. Sellel ajal valiti ka CEPOLile uus 
direktor Detlef Shröeder ja sain uue kogemuse koos 

hinnangu andmisega tema esimese poolaasta tööle. 
Töötamise akadeemias lõpetasin 2019. aasta lõpus.

V.T.: Tundub, et nüüd oleme meile ajakirjas 
lubatud trükiruumi täitnud ja tänan sind eriti meeli
kosutavate meenutuste ajalootolmu alt väljatoo
mise eest! Soovin sulle ning kogu akadeemiaperele 
ja vilistlastele vastupidavat tervist ja edu uutes ette
võtmistes! Verbis aut Re! 

Artikli pikemat versiooni loe Digiriiulist  
https://digiriiul.sisekaitse.ee/

handle/123456789/2863

Elmar Nurmela  
politseiorganisatsiooni välised tegevused:

2012–2021 Siseministeeriumi Vabariigi Valit
suse uimastiennetuse komisjoni liige 
Lastekaitse Liidu esindajana

2001–2021 MTÜ Eesti Hollandi Nõukogu liige 
(noorte ja eakate ning puuetega inimeste 
toetamine)

2004–2014 Justiitsministeeriumi Vabariigi 
Valitsuse Kriminaalpreventsiooni nõukogu 
liige Lastekaitse Liidu esindajana

1999–2001 Lastekaitse Liidu president
1998–2001 MTÜ Euroopa Linnad Narkootiku

mide Vastu liige
1991–1992 Sisekaitseakadeemia asutamis

toimkonna liige

CEPOLi uue direktori Detlef Shröederi ametisse 
nimetamisel Budapestis 2018. Foto: Elmar Nurmela 
kogu
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Politsei välijuhtide pilootkursus
8. detsembril algas Sisekaitseakadeemia 
simulatsioonikeskuses kahepäevane politsei 
välijuhtide pilootkursus. Akadeemias viidi läbi 
sündmuste lahendamise blokk, mis sisaldas endas 
nii sündmuse läbimängu, sündmusejärgset arutelu 
kui ka tagasisidestamist.

Kahe päeva jooksul mängiti simulatsioonikes
kuses läbi kuus erinevat sündmust, mille käigus 
sai iga osaleja olla vähemalt kaks korda politsei 
välijuhi rollis. Sündmuse lahendamise tulemusena 
sai osaleja ülevaate olemasolevatest kompetent
sidest ja ka tunnetuse nendest, mille puhul saab 
veel tööd teha.

Sisekaitseakadeemiapoolne projektijuht 
on arendusosakonna simulatsioonikeskuse 
koordinaator Kristjan Sepp. Koolitust vedasid 
ja sisustasid Politsei ja Piirivalveameti enda 
töötajad. Sisekaitseakadeemiast oli koolitusele 
kaasatud kuus instruktorit, kes abistasid sündmusi 
tehniliselt nii virtuaalsimulatsioonis kui ka vastu 
mängides teiste ametkondade rollides. 

Stsenaariumid loodi koostöös PPA 
ametnikega, et sisu vastaks reaalsetele 
situatsioonidele. Politsei välijuhid osalesid sellises 
koolitusformaadis Sisekaitseakadeemias esimest 
korda. 

Aastakonverents 
1. ja 2. detsembril korraldas Sisekaitseaka
deemia virtuaalse rahvusvahelise konverentsi „30 
aastat turvalist vabadust“, kus oma ala tippeks
perdid Eestist ja naaberriikidest heitsid pilgu 
Eesti turvalisust mõjutanud muutustele maailma 
julgeolekupildis. 

Konverentsi esimene päev oli ettekannete 
päralt, mille käigus arutleti turvalisuse tuleviku 
ja mineviku üle. Hinnati väikeriigi rolli maailma 
turvalisuses ning vahetati mõtteid Euroopa julge
oleku kujunemisest. Konverentsi teine päev oli 

pühendatud töötubadele. Konverentsi avas tervi
tuskõnega president Kersti Kaljulaid.

Milline on olnud Euroopa julgeoleku ja turvali
suse kujunemine viimasel 30 aastal, millise tee on 
läbi käinud Eesti sisejulgeolek, kus oleme praegu 
ja mida on võimalik sellest arengust õppida neil 
riikidel, kes on oma sisejulgeolekut alles üles 
ehitamas – nendele küsimustele otsisid vastu
seid oma valdkonna tipptegijad, sealhulgas Marek 
Link, Kristian Jaani, Kersti Kaljulaid, Martin Herem, 
Arnold Sinisalu, Bill Moschella, Luukas Kristjan 
Ilves, Rait Roosve ja Jaanika Merilo.

Sisejulgeoleku instituudi juhataja Erkki Koorti ja president Kersti Kaljulaidi kahekõne
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Talvine Lõpusõda
17.–20. jaanuarini toimus VäikeMaarja õppekes
kuse harjutusväljakul kombineeritud pääste harjutus 
ehk talvine Lõpusõda. „Lõpusõda on viimane proo
vikivi õppuse näol, kus mitmekülgselt pannakse 
proovile koolis omandatud teadmised ja oskused, 
enne kui päästekomandodesse praktikale suundu
takse. Selline kontrollitud keskkonnas, aga samas 
realistlikes tingimustes harjutamine annab võima
luse lisaks individuaalsele sooritusele tunnetada 
meeskonnatöö tähtsust pingelises ja ajakriitilises 

olukorras, mis neid tulevases töös ees ootab,“ 
sõnas Sisekaitseakadeemia pääste kolledži direktor 
Häli Allas.

Lõpusõja suur eesmärk on ka koostöö harju
tamine kiirabi ja politseiga, kellega puutuvad 
päästjad reaalses elus kokku pea igal õnnetusel. 
Neljal päeval trotsis külma ja tuult üle 70 pääste
kolledži ning politsei ja piirivalvekolledži kadeti, 19 
õppejõudu ning partneritena olid lõpuharjutusse 
kaasatud ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 8 õpilast ja 
Pärnu Kiirabi brigaad.

President külastas Narva õppekeskust
President Alar Karis külastas 15. detsembril Narva 
õppekeskust. Kohtumise käigus arutleti idapiiri 
tugevdamise ja siseturvalisuse teemadel. „Sisekaitse
akadeemia ilus maja on Narvas tore pärl üsna linna 
südames. Ja sugugi mitte salapärane, sest osa majast 
on avatud ka linnarahvale: siin asub kaasaegne ujula 
ja pisike raamatukogu. Ka majaesine park sai kena. 
Aga muidugi on selle põhiülesanne pakkuda head 
õppe ja tugikeskkonda Eesti praegustele ja tule
vastele PPA ametnikele ning seda täidab maja väga 
hästi. Siin saab õppida, ööbida ja kõhu täis, siin on 
uuenduslik lasketiir, aga ka head puhkevõimalused ja 
muidugi ka saun,“ tõdes president.

President tutvumas õppekeskuse elamistingimus
tega. Paremal keskuse koordinaator Anne Kivimäe
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Julgeolekuteemade käsitlemisel on Sisekaitseakadeemia see asutus, mis on valmis 
mõtlema uuenduslikult ja lähenema teistest, peavoolust erinevatest vaatenurkadest. 
Üks selline valdkond on terrorismiohvrite kohtlemine, kirjutab sisejulgeoleku insti-
tuudi nooremteadur OKSANA BELOVA-DALTON.

TERRORISMIOHVRITE 
VAJADUSTEST JA ÕIGUSTEST

T errorismi käsitledes keskendutakse harili
kult toimepanijate tuvastamisele, vastutu

sele võtmisele, nende eesmärkide ja radikaliseeru
mise põhjuste väljaselgitamisele ning uute terro
rirünnakute ennetamisele. Nende terrorismivas
tase võitluse põhitegevuste varju on kuni viimase 
ajani aga jäänud mitte sugugi väiksemat tähtsust 
omav valdkond – terrorismiohvrite kohtlemine. 
Ohvrirohkete terrorirünnakute kannatanud võisid 
minna pärast rünnakut lihtsalt koju, vaikides abiva
jadusest traumajärgse stressi kogemisega. rIRA1 
terrorirünnaku ohver Cat Wilkinson aga väidab, 
et vaikne terrorismiohver toob ohvreid juurde – 
peab koguma jõudu ja julgust, et öelda välja, millist 
hävingut terrorism kaasa toob.2

Terrorist ja terrorismiohver kujutavad endast 
ühe mündi kahte külge ning nendega tegelemisel 
on vaja panustada võrdselt tähelepanu olemas
olevat ressurssi arvestades. Terrorikuriteo toime
panijale kehtiv süütuse presumptsiooni põhimõte 
peaks eksisteerima koos terrorismiohvrit puudu
tava ohvristamise presumptsiooniga. Eestis ei ole 
terrorirünnakuid toimunud ning olemasolevad 
terrorismiohvrid on saanud kannatada rünnaku 
tõttu välismaal (nt 2016. a Nice’i terrorirünnakus). 
Samas on Eestis toimunud terrorirünnakuile sarna
seid sündmusi, kus inimesed on saanud psühho
loogiliselt mõjutada (nt Karen Drambjani 2011. a 
toimunud rünnak Kaitseministeeriumis). Arves
tades terrorismiohvrite vajadustega, annab ELi 
õigus terrorismiohvritele õigusi ning kehtestab 

1 Terrorirühmitus Tõeline Iiri Vabariiklik Armee (rIRA) eraldus 
IRAst 1997. aastal ja võitleb Iirimaa ühendamise eest.
2 https://www.youtube.com/watch?v=IquGntqiY8A

liikmesriikidele miinimumnõuded, mida terrorismi
ohvrite abistamiseks rakendada. Euroopa Komisjon 
on loonud keskuse, mille eesmärk on aidata liik
mesriike terrorismiohvrite vajadustega arvestamisel 
ning nende õiguste tagamisel.

ELi terrorismiohvrite eksperdikeskus
Jaanuaris 2020 lõi Euroopa Komisjon ELi terroris
miohvrite eksperdikeskuse. Selle tegevusi korraldab 
ja viib ellu Euroopa Ohvriabi (ingl Victim Support 
Europe) juhitud konsortsium. Eksperdikeskuse 
ülesanne on koondada asjakohaseid eksperte ning 
asjakohast tippteadmist ja pakkuda kõikidele liikmes
riikidele erinevatel tasanditel ekspertteavet ja nõu, 
mis puudutab terrorismiohvreid ja nende kohtlemise 
häid tavasid. Otseselt terrorismiohvritega eksper
dikeskus ei tegele, vaid pöördumise korral suunab 
neid liikmesriigi asjaomaste asutuste poole. Eestis on 
selleks Sotsiaalkindlustusamet, mis on ühtseks riik
likuks kontaktpunktiks terrorismiohvritele, koordi
neerides ohvrite toetamise ja kaitsmisega seotud 
tööd. Eksperdikeskuse näol on tegemist pilootpro
jektiga, mille kestuseks määrati kaks aastat. Selle aja 
jooksul lõi eksperdikeskus „Terrorismiohvreid käsit
leva ELi käsiraamatu“ (edaspidi ELi käsiraamat), mis 
on ELi õigusest lähtuv üldine käsiraamat. Iga liikmes
riigi, sealhulgas Eesti jaoks sai aga loodud ka selle riigi 
spetsiifikat arvestav terrorismiohvreid käsitlev käsi
raamat (edaspidi Eesti käsiraamat). Tutvustamaks 
käsiraamatuid, korraldas eksperdikeskus enamikes ELi 
liikmesriikides terrorismiohvreid käsitlevaid koolitusi. 
Pilootprojekti raames korraldati detsembris 2021 
koostöös Sisekaitseakadeemia ja Justiitsministeeriu
miga terrorismiohvrite kohtlemise koolitus ka Eestis.
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Kes on terrorismiohver?
Oma tunnistuses räägib Cat Wilkinson sellest, kuidas 
tema vend hukkus rIRA autopommirünnakus Põhja
Iirimaal 15. augustil 1998. Cati vend läks poodi 
endale töö jaoks jalatseid ja teksaseid ostma ning 
temast sai üks 32 inimesest, kes sai surma plahva
tuses, mille tekitas ostukeskuse juurde pargitud ja 
lõhkeainetega laetud auto. Rünnaku ohvrid ühinesid 
ja püüdsid teineteist aidata. Samas tundsid need 
inimesed teisest ohvristamist, kuna pidid võitlema 
valitsusega tõe eest, sest ka terroristid võrdsus
tati ohvritega ning selget piiri nende vahel ei olnud. 
Seega asuti võitlema selle nimel, et kehtestada terro
rismiohvri määratlus.

Kehtiva Eesti ohvriabi seaduse järgi on terroris
miohver järgmine:

• kannatanu karistusseadustiku §-s 237 sätesta-
tud kuriteo tunnustel alustatud kriminaalme-
netluses 3

• Eesti Vabariigi elanik, keda välisriigis toime-
pandud karistusseadustiku §-s 237 sätestatud 
kuriteokoosseisule vastavas teos käsitataks 
kannatanuna, kui kriminaalmenetlust alusta-
taks Eesti Vabariigis.

Terrorismiohvril on ohvriabiseaduse § 3 lg 
21 järgi õigus psühholoogilise abi saamisele kuni 
vajaduse äralangemiseni ning seda nii Eestis toime
pandud teo tõttu kui ka Eesti elanikele, kes on 
saanud kannatada välisriigis toimepandud terro
rikuriteo tõttu. ELi direktiivi 2012/29/EL ehk teisi
sõnu kuriteoohvrite õiguste direktiivi ülevõtmise 
tulemusel muutus aga kriminaalmenetlusseadus
tiku § 37 lg 1 kannatanu mõiste järgmiselt:

• isik, kelle õigushüve on tema vastu suunatud 
kuriteoga või süüvõimetu isiku õigusvastase 
teoga vahetult kahjustatud;

• füüsiline isik on kannatanu ka juhul, kui kuriteo 
või süüvõimetu isiku õigusvastase teoga on 
põhjustatud tema lähedase surm ja talle on 
surma tagajärjel kahju tekkinud.

Seega on terrorismiohvriteks ka rünnakus 
surma saanud inimeste lähedased ehk kehtib 
kannatanu menetlusõigusjärglus. Samas terroriaktis 

3 Terrorismi kuritegu käsitlev karistusseadustiku paragrahv.

ellujäänud ohvri pereliikmetel on kooskõlas kuri
teoohvrite õiguste direktiiviga õigus ohvriabitee
nusele ja kaitsemeetmele. ELi käsiraamatu (2021, 
lk 8) järgi „lähedase äkiline kaotus ja vägivaldne 
surm terrorirünnakus võib pereliikmetes esile 
kutsuda komplitseeritud psühholoogilisi reakt
sioone, mida võivad veelgi süvendada terrorirün
naku asjaolud, nt tuleb tuvastada ränkade vigastus
tega surnukeha“.

Samal ajal on terrorirünnaku ohvrid väga 
mitmekesine rühm – haavatud, hukkunud, 
kadunud, ohvrite sugulased, aga ka välisriikide 
kodanikest ohvrid ja tunnistajad, kes võivad tead
vustada psühholoogilise abi vajadust alles hiljem. 
Seega on oluline terrorirünnaku ohvriks langenud 
inimesed võimalikult kiiresti tuvastada. Sündmuse 
lahendamise käigus tuvastavad ohvreid esmarea
geerijad, haiglad, rünnakujärgselt loodud häda
abikeskused või töötajad neis hoonetes, kuhu 
ohvrid koonduvad – koolides, kirikutes, valitsusasu
tustes. (ELi käsiraamat, 2021, lk 38) Pärast Nice’is 
toimunud veoautorünnakut võeti kasutusele uus 
ohvrihüvitise määramise metoodika: määratledes 
rünnakukohaga piirnevaid alasid, koostati ohvrite 
nimekirju (ELi käsiraamat, 2021, lk 3). Cat Wilkin
soni sõnul peaksid terrorismiohvrid ise ühinema, 
et selgitada välja, mis neid kõige paremini aitaks. 
Tema arvates ühinevad terroristid, et arutada tõhu
samaid strateegiaid, ning selles on nende jõud. 
Samamoodi peaksid ühinema terrorismiohvrid ning 
selles seisneks omakorda nende jõud.

Terrorismiohvri vajadused
Terrorismiohvrite vajadused ja õigused põhinevad 
ELi kolmel direktiivil, mida liikmesriigid peavad üle 
võtma:

• terrorismivastase võitluse direktiiv 2017/541/
EL,

• kuriteoohvrite õiguste direktiiv 2012/29/EL,
• kuriteoohvritele hüvitise maksmise direktiiv 

2004/80/EÜ.

Terrorismivastase võitluse direktiivis minnakse 
kuriteoohvrite õiguste direktiivist kaugemale, 
et tagada terrorismiohvritele nende konkreet
seid vajadusi arvestavad meetmed (ELi käsi
raamat, 2021, lk 1). ELi kuriteoohvrite õiguste 
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direktiivis aga käsitletakse terrorismiohvreid ühe 
kõige haavatavama ohvriliigina. Kõik vägivalla
kuritegude ohvrid seisavad silmitsi kehaliste, 
vaimsete ja rahaliste tagajärgedega, kuid terro
rirünnaku ohvrite kogetud vägivald erineb teiste 
kuriteoohvrite omast. Terrorirünnakute eesmärk 
on kahjustada ühiskonda, mistõttu on tavaliselt 
ohvrite arv suur ja nende vigastused on rasked. 
Raskete vigastuste kõrval võib tekkida psühho
loogiline häire – „ohvritel diagnoositakse pärast 
terrorirünnakut sageli traumajärgne stress. Terro
rismiohvrid võivad sündmust uuesti läbi elada, 
kogeda korduvaid sundmõtteid, võitlevõipõgene 
seisundit ja tundetuimust ja/või vältida traumaati
list kogemust meenutavaid olukordi või tegevusi.“ 
(ELi käsiraamat, 2021, lk 8) Psühholoogiline häire 
suurendab omakorda rahalisi kulutusi. Psühholoo
gilist kahju võimendab ebaturvalisuse tunne ja 
tajutav oht, aga ühtlasi ka varasemad traumad ja 
vaimse tervise häired, kehv sotsiaalmajanduslik 
olukord jms. ELi käsiraamatu järgi on psühholoo
giliste probleemide tekkeks suurem oht lastest ja 
vähemusrühmadest terrorismiohvritel. (ELi käsi
raamat, 2021, lk 8)

Terrorismiohvrite vajadustest arusaami
seks on olulised terrorismiohvrite enda ütlused. 
Näiteks räägib 2015. aasta Pariisi rünnakute ohver 
Emmanuel Domenach sellest, kuidas teda kohe 
pärast rünnakut koheldi.4 Emmanuel oli rünnaku 
ajal kontserdil Bataclani teatris. Kui terroristid tulis
tasid inimesi, õnnestus Emmanuelil põgeneda, 
kuid veidi eemal kaotas ta oma prillid ning ei 
suutnud edasi liikuda. Ta oli segaduses ning kui 
viimaks saabus politsei ja pääste, öeldi temale, 
et hakatakse aitama vaid raskelt haavatuid. Polit
seinikud olid ise hirmunud ja segaduses ning see 
suurendas omakorda ohvrite hirmu veelgi. Lõpuks 
kuulati Emmanuel üle ja lasti tal minna kell 5.30, 
kuid tema olukord oli järgmine: ta oli söömata, 
ilma prillideta ja seega võimetu eristama ja 
kutsuma taksot, 10eurose kupüüriga taskus ning 
vereplekkidega Tsärgil. Teda abistas üks baaritöö
taja, kes viis ta autoga koju, ning hiljem aitas teda 
Facebooki lehekülg, kus Pariisi rünnakute ohvrid 
suhtlesid omavahel ja vahetasid teavet hüvitise 
saamise ja psühholoogilise abi kohta.

4 https://www.youtube.com/watch?v=6nC8l_3bYl8

Seega on „kohene tugi kuriteoohvrite vajadus
tega tegelemiseks vahetult pärast terrorirünnakut 
äärmiselt oluline: ellujäänud peavad tundma end 
ohutult ja turvaliselt, nad peavad saama erakor
ralist meditsiinilist – ja psühholoogilist – abi, süüa 
ja juua“. (ELi käsiraamat, 2021, lk 5) Seejärel saab 
hinnata terrorismiohvrite konkreetseid vajadusi, 
mis võivad olla teiste kuriteoohvrite vajadustest 
kas erinevad või tungivamad. Need konkreetsed 
vajadused on järgmised.

1.  Tunnustamine ja austus on terrorismiohvrite 
paranemisprotsessi alus. ELi õiguse kohaselt 
peavad liikmesriigid tagama, et kõik, kellega 
terrorismiohvrid kokku puutuvad, kohtlevad 
neid lugupidavalt. Ohvrite õiguste direk
tiivi põhjenduses 16 mainitakse, et terroris
miohvrid vajavad sageli ühiskonna tunnus
tust ja lugupidavat kohtlemist. Tunnusta
mine ja austus väljendub selles, et mõiste
takse ohvrite olukorda, nende individuaalseid 
ja kollektiivseid asjaolusid, rünnaku olemust ja 
seda, kuidas see võib mõjutada ohvrite käitu
mist. Mälestusüritused ja mälestusmärgid on 
terrorismiohvrite, nende perekondade ja kõigi 
kannatanute tervenemisprotsessi lahutamatu 
osa (Eesti käsiraamat, 2021, lk 9).

2.  Toe vajadus, sealhulgas arstiabi, spetsiaalne 
psühhotraumateraapia, teave, praktiline abi, 
õigusabi, kommunikatsioonitugi (meediatugi), 
vastastikune toetus jne.

3.  Kaitse vajadus ehk kehaline kaitse ja kaitse 
teisese ohvristamise eest.

4.  Õiguskaitse kättesaadavuse vajadus ehk 
ohutu osalemine kriminaalmenetluses.

5.  Hüvitise maksmise ja kahju heastamise 
vajadus ehk rahaline hüvitus ja abi terrori
rünnaku rahaliste kulutustega toimetulekuks. 
Kahju heastamine tähendab nii üldist taas
tumist kui ka taastavat õigusemõistmist. (ELi 
käsiraamat, 2021, lk 6)

Rääkides terrorismiohvrite vajadustest, on 
oluline mõista, et need vajadused jagunevad 
eri tasanditeks. Esimesel tasandil on kõigi kuri
teoohvrite vajadused. Teisel tasandil on terrori
rünnaku spetsiifikast tulenevad konkreetsed vaja
dused. Kolmanda tasandi vajadused aga sõltuvad 
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konkreetse ohvri isiklikest asjaoludest (eelnev 
ohvristamine või stressirohked sündmused, 
(vaimne) tervis, sotsiaalne võrgustik, piiriülene 
olukord ja igapäevased stressitegurid) ning tema 
sotsiaalmajanduslikust seisundist. Need vaja
dused muutuvad ajas, mistõttu nõuab terrorismi
ohvrite vajaduste rahuldamine isikupärast käsit
lust. (ELi käsiraamat, 2021, lk 6)

Terrorismiohvri õigused
Terrorismivastase võitluse direktiivi põhjenduse 29 
järgi peavad liikmesriigid reageerima terrorismiohv
rite konkreetsetele vajadustele terviklikult (ELi käsi
raamat, 2021, lk 9). Kuriteoohvrite õiguste ja terro
rismivastase võitluse direktiivist lähtuvalt on terro
rismiohvritel järgmised õigused.

1.  Saada teavet, sealhulgas kättesaadavat tuge, 
kaitset, õigusnõustamist, tasuta õigusabi 
ja muud liiki nõustamist (nt kuidas võtta 
ühendust juhtumiga tegelevate ja sellest teavi
tavate isikutega), hüvitist ning suulist ja kirja
likku tõlget. Ohvril on õigus mõista ja olla 
mõistetud ehk suhtlus peab toimuma lihtsas ja 
arusaadavas keeles, võttes arvesse ohvri puuet 
või konkreetseid keelevajadusi.

2.  Saada tugiteenust ehk vastavalt vaja
dustele juurdepääsu konfidentsiaalsele 
ohvriabiteenusele.

3.  Saada õiguskaitset ehk juurdepääsu tasuta 
õigusabile kooskõlas ELi liimesriigi siseriikliku 
õigusega, juhul kui ta on kriminaalmenetluse 
osaline.

4.  Saada kaitset korduva ohvristamise, hirmu
tamise ja kättemaksu ning emotsionaalse või 
psühholoogilise traumeerimise eest. Ohvri 
väärikuse kaitse kehtestatakse ülekuulamise ja 
ütluste andmise käigus.

5.  Saada kaitset teisese ohvristamise eest. 
Teisese ohvristamise all mõeldakse kõike, 
mis veelgi süvendab terrorismiohvrite kanna
tusi pärast terrorirünnakut. Näiteks väike või 
ebapiisav abi töötajatelt ja asutustelt, kes 
peavad nende ohvritega tegelema, või kui 
ohver peab kordama politseiülekuulamistel 
ütlusi ning kui seatakse kahtluse alla ohvri 
vaimne tervis ja usaldusväärsus. Teisest ohvris
tamist tekitab ka terrorismiohvri kohtusaalis 

terroristidega koosviibimine, ebapiisava teabe 
andmine, ohvrite šoki eiramine valitsus, 
politsei ja haiglatöötajatelt, kes on hõivatud 
üksnes rünnaku sündmuse lahendamisega, 
kohtumenetluse venimine, oma traumeeriva 
kogemuse avalik ja üksikasjalik kirjeldamine, 
meediakajastus, kaaslaste toetuse puudumine 
töökohal, koolis vms. Kui süsteemid (seal
hulgas nt kindlustuse taotlemine) võivad ise 
põhjustada teisest ohvristamist, tuleks neid 
muuta. Samal ajal võib teisese ohvristamise 
põhjustada institutsioonide terrorirünnakule 
reageerimata jätmine või ebapiisav reageeri
mine. Oluline on, et teisest ohvristamist saab 
vältida, kui korraldada kõikidele spetsialistidele 
asjakohast koolitust.

6.  Saada ohvri ja tema pereliikmete eraelu 
puutumatuse kaitset.

7.  Saada hüvitist vastavalt asjaomase liikmesriigi 
siseriiklikule õigusele. Hüvitist võib taotleda nii 
liikmesriigis, kus terrorirünnak toime pandi, kui 
ka elukohaliikmesriigis. (ELi käsiraamat, 2021, 
lk 9–25)

Terrorismiohvrite kohtlemine Eesti 
kontekstis
Terrorismiohvrite kohtlemine on oluline ühine 
teema, mis puudutab eesliini töötajaid, menet
lejaid, õiguskaitse töötajaid, psühholooge, 
ohvriabi asutusi ja teadlasi. Seega korraldas Sise
julgeoleku instituut koostöös Euroopa Ohvriabi 
ja Justiitsministeeriumiga 16. detsembril 2021 
Eesti esimese terrorismiohvrite kohtlemise kooli
tuse, kus osalesid muuhulgas PPA, Siseministee
riumi, Välisministeeriumi, Prokuratuuri, Kaitsepo
litseiameti ja Päästeameti ametnikud. Justiitsmi
nisteeriumi esindaja kõneles sellest, kuidas Eesti 
seadusandlusesse on üle kantud asjakohased ELi 
direktiivid. Kaitsepolitsei esindaja rääkis, kuidas 
Eestis on planeeritud terrorirünnaku olukorra 
lahendamine. Ohvriabi esindaja aga rääkis terro
rismiohvrite abistamise võimalustest oma orga
nisatsioonis. Seejärel tutvustas Euroopa Ohvriabi 
esindaja ELi konteksti ja liikmesriikide häid 
tavasid terrorismiohvrite kohtlemisel.

Justiitsministeeriumi esindaja sõnul on Eesti 
õigusruumis terrorismiohver võrdne kannata
nuga, omades seega kõiki kannatanu õiguseid 
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ja kohustusi. Eestis on terrorismiohvrile krimi
naalmenetluses riigiõigusabi tasuta, sõltumata 
ohvri majanduslikust seisundist. Samuti määra
takse õigusabi alaealisele kannatanule. Kui terro
rirünnak toimub Eestis, siis määrab Sotsiaalkind
lustusamet hüvitise teises ELi liikmesriigis elavale 
ohvrile või ohvri surma korral tema ülalpeeta
vale. Samamoodi määrab ja maksab hüvitist teine 
ELi liikmesriik, kus terrorirünnak on toimunud, 
ohvrile ja muule liikmesriigi õigusaktide alusel 
hüvitist saama õigustatud Eestis alaliselt elavale 
isikule.

Eesti Ohvriabi esindaja sõnul on hetkel maksi-
maalne terrorismiohvri hüvitise määr 9590 
eurot. Toetuse määr aga sõltub saadud vigas
tuste tõsidusest, mille kinnitab arstlik ekspertiis. 
Euroopa Ohvriabi esindaja sõnul on ebainimlik 
panna kannatustele numbreid, kuid need võimal
davad kohelda inimesi võrdselt. Mõistagi võib 
selline meditsiiniline läbivaatus tekitada teisest 
ohvristamist, nagu ka näiteks hüvitise taotle
mine kindlustuselt. Samal ajal aga tõdes Euroopa 
Ohvriabi esindaja, et paljud terrorismiohvrid ei 
tahagi rahalist hüvitist ellu jäämise eest ning et 
neil on psühholoogiliselt raske niisuguse asja eest 
saadud raha millegi peale kulutada. ELi ja ka Eesti 
seadusandluse kohaselt on terrorismiohvril õigus 
psühholoogilisele abile kuni vajaduse äralangemi
seni. KAPO esindaja tõdes, et suureks ja pikaaja
liseks kriisiks ei ole meil paraku ressursse. Sama
moodi võib oletada, et ohvrirohke kriisi puhul 
hakkab nappima ka pikaajalisest psühholoogili
sest abist.

Diskussiooni käigus selgus, et Ohvriabi 
seostus koolitusel osalejatel pigem perevägi
valla, seksuaalse väärkohtlemise ja sääraste kuri
tegude ohvrite toetamisega. Mõnele osalejale oli 
uueks teabeks asjaolu, et Ohvriabi tuleb kohale 
psühhosotsiaalse kriisiabi osutamiseks selliste 
kriiside ajal nagu Viljandi koolitulistamine, Pärnu 
Port Arturi plahvatuse katse, Nõmme plahvatus, 
Maardu põleng ja Tartu gaasiplahvatus ning on 
valmis aktiivselt toetama ka terrorismiohvreid. 
Ohvriabi on valmis osalema ka terrorirünnakuid 
ennetavatel õppustel. Euroopa Ohvriabi esindaja 
tõi näite, et ohvrite toetamise kaasamine kriisi 
sündmuse lahendamisse toob suurt kasu. 2018. 
aasta Strasbourgi terrorirünnaku lahendamine 

oli seetõttu palju tõhusam kui 2015. aasta Pariisi 
rünnakute lahendamine. Mida käsitletakse terro
rismiohvrite kohtlemise hea tavana ning mida 
Eesti õigussüsteemis ei ole, on ohvri mõjuväide 
ehk ohvri võimalus väljendada oma tundeid 
terrorirünnaku kohta juba kohtuistungi alguses.

Kuna terrorismiohvriks võib otseselt või 
kaudselt osutuda ka eesliini töötaja, siis on 
Ohvriabi valmis korraldama näiteks terrorirünna
kust mõjutatud PPA või mõne teise ameti tööta
jatele taastavaid aruteluringe. Seda on PPA amet
nikele ka varem tehtud, kuid mitte terrorismi 
puudutaval teemal. Ei maksa arvata, et etteval
mistuse saanud inimesed, näiteks aastal 2011 
Drambjani rünnakut kogenud Kaitseministeeriumi 
ametnikud, ei ole sellest vaimselt mõjutatud ning 
ei vaja psühholoogilist tuge. Ohvriabi esindaja 
sõnade kohaselt on vaja osutada abi proaktiiv
selt ja õigel ajal, kuna see vähendab pikaaja
list negatiivset psühholoogilist mõju. Tema sõnul 
esinevad 95% ohvritest psühholoogilised reakt
sioonid ja sümptomid vahetult peale juhtumit. 
Kui aga inimestele on traumaatilise sündmuse 
järel osutatud psühholoogilist esmaabi, väheneb 
tema psühhosomaatilise haigestumise ja vägi
valdse või asotsiaalse käitumise risk. Seega peaks 
õigeaegse proaktiivse abi saamine olema inimese 
põhiõigus. Arutelu tulemusena selgus, et terro
rismiohvrite kohtlemise teemat tuleks Eestis 
arendada eri tasanditel ning rohkem on vaja teha 
asutustevahelist koolitamist ja koostööd. Eestil on 
praegu suur eelis õppida teiste ELi liikmesriikide 
terrorismi ohvrite kohtlemise headest tavadest 
ja tõsta valmisolekut enne võimalikku kriisi ehk 
mitte pärast seda tagantjärgi tarkusena. Peale 
selle on mõistagi terrorismiohvri nagu ka iga muu 
kuriteoohvri toetamine tähtis investeering meie 
riigi turvalisusesse.  

Allikad

ELi terrorismiohvrite eksperdikeskus, 2021.  
Terrorosmiohvreid käsitlev ELi Käsiraamat.

EU CENTRE OF EXPERTISE FOR VICTIMS OF 
TERRORISM, 2021. National Handbook on 
Victims of Terrorism: Estonia.
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Õ ppeaasta on sisejulgeoleku instituudis olnud 
väga tegus. Lisaks tulemuslikule õppetöö 

korraldamisele ja läbiviimisele, teadusperso
nali tulihingelisele uurimistegevusele ja mitmele 
avalikku tähelepanu pälvinud avaldatud uuringule 
oleme jõudnud korraldada ka teadussündmusi, 
olude sunnil siiski enamjaolt virtuaalselt. See „uus 
normaalsus“ on toonud endaga kaasa uued korral
duslikud väljakutsed, ent küllap laiendanud ka 
osalejate hulka. Siiski õnnestus heade kolleegide ja 
koostööpartneritega mitmel korral ka näost näkku 
kohtuda. 

Intensiivne sügissemester
Oktoobri lõpus korraldasime instituudi noorem
teadurite Jaanika Puusalu ja Diana Marnoti koos
tatud elanikkonnauuringu „Eesti elanike suhtumine 

isiklike andmete privaatsusesse ja turvalisusesse“ 
raporti ilmumise tähistamiseks virtuaalse vestlus
ringi, mille eesmärk oli tutvustada huvigruppidele ja 
laiemale avalikkusele uuringu tulemusi ning tekitada 
erinevate valdkondade vaieldamatute professio
naalide osalusel temaatiline diskussioon. Menukaks 
osutunud vestlusringis räägiti andmetest ja nendega 
turvaliselt ümberkäimisest, andmeid ohustava
test teguritest, riigist ja eraettevõtetest andme
haldajatena, vajadusel kogutud andmete täien
davast kasutamisest, inimeste hinnangutest oma 
käitumisele veebilehtede ja sidevahendite kasu
tamisel ning uuringust ilmnenud kitsaskohtadest. 
Teiste seas osalesid vestlusringis õiguskantsler Ülle 
Madise, Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaat 
Carri Ginter, Eesti 200 juhatuse liige ja koolitus 
ning suhtekorralduskonsultant Lauri Hussar 

TAGASIVAADE SISEJULGEOLEKU 
INSTITUUDI 

TEADUSSÜNDMUSTELE
Akadeemias toimuvad iga kuu sisejulgeoleku instituudi korraldatud veebiseminarid 
päevakajalistel julgeolekut ja turvalisust puudutavatel teemadel. Ülevaate jooksva 
õppeaasta senistest sündumustest teeb TRIIN PIIP.

Oktoobris toimus virtuaalne vestlusring elanikkonnauuringu raporti ilmumise tähistamiseks
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ja Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika 
asekantsler Viljar Peep. 

Novembri lõpus korraldasime Jaanika Puusalu 
juhtimisel Sisekaitseakadeemia ning Politsei 
ja Piirivalveameti uurimisgrupi „Mehitamata 
õhusõidukite kasutamise võimalused Eestis liik
lusõnnetuse sündmuskohtadelt andmete kogu
miseks“ uuringu tulemusi tutvustava veebiüri
tuse. Oma droonide kasutamise kogemusi tutvus
tasid nii Ameerika eksperdid kui ka Kaunase polit
seiametnikud. Sisekaitseakadeemiast tutvustasid 
uuringu tulemusi Jaanika Puusalu ja tehnoloogia
ekspert Andres Mumma ning valitud, uuringuga 
seni mitte kokku puutunud eksperdid andsid tagasi
sidet uuringu tulemustele, ent ka droonimeetodile 
üldiselt. Kohtumine lõppes diskussiooniga meetodi 
võimalikkuse ning droonide kasutamise tuleviku 
üle. Esitati rahvusvahelisi kogemusi droonitehno
loogia rakendamisel liikluspolitsei töös ja uurimis
grupp andis ülevaate oma uuringust ning olulise
matest leidudest. 

Jõulukuu avas Sisekaitseakadeemia täht
sündmus, rahvusvaheline konverents „30 aastat 
turvalist vabadust“. Mitte vähem tähtis pole aga ka 
see, et konverentsi esimesel päeval tutvustasime 
akadeemia värskeid teadusajakirju. Ingliskeelne 
Proceedings of the Academy of Security Sciences 
kannab pealkirja „Security Challenges During 
COVID19: Lessons Learned and Perspectives“ ja on 
numbrilt lausa kahekümnes. Trükivalgust nägi ka 

verivärske Sisekaitseakadeemia eestikeelne teadus
ajakiri Turvalisuskompass. Esimese numbri peatoi
metaja on instituudi teadur Vladimir Sazonov ja 
Turvalisuskompassi sihti ajab Jaanika Puusalu.

Detsembri keskpaigas korraldasime Vladimir 
Sazonovi eestvedamisel ingliskeelse veebiseminari 
„Hybrid Threats as New Challenges During COVID
19“, mille esinejad olid lisaks Vladimir Sazonovile 
Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, erukolonel 
Peeter Tali ja Balti Kaitsekolledži dekaan Zdzislaw 
Sliwa. Sündmust ja paneeldiskussiooni mode
reeris Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse 
teadur Ramon Loik. Seminaril räägiti hübriidsõja 
olemusest ja uutest, pandeemia ajal esile kerkinud 
hübriidohtudest. 

Päev pärast hübriidohtude seminari toimus 
instituudi nooremteaduri Oksana BelovaDaltoni 
korraldamisel koostöös Justiitsministeeriumi ning 
Euroopa Ohvriabiga koolitus terrorismiohvrite 
kohtlemisest Eestis ja Euroopa Liidus. Koolitus oli 
suunatud kõigile, kelle töö võib hõlmata terrori
rünnaku ohvreid, ja koolituse eesmärk oli tõsta 
teadlikkust terrorismiohvrite õigustest ning vaja
dustest. Osalejad said ülevaate, kuidas võib 
kujuneda terrorismiohvri teekond Eestis alates 
terrorirünnaku sündmuskohast, samuti jagati 
Euroliidu riikide asjakohaseid tavasid ja kogemusi. 
Oksana BelovaDaltoni artiklit terrorismiohv
rite vajadustest ja õigustest saab lugeda sellest 
ajakirjanumbrist. 

Detsembris korraldasime veebiseminari hübriidohtudest
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Hoog ei rauge ka kevadsemestril
Uue aasta avasündmuseks sai veebiseminar „Afga
nistani kriis: võõras mure või terendav sisejulge
olekuoht Eestile?“. Seminari korraldas instituudi 
juhataja Erkki Koort. Muu hulgas räägiti, millist 
mõju avaldab Afganistanis toimuv Eestile, milliseks 
on muutunud Afganistan Talibani võimu all, kuidas 
toimub koostöö erinevate kultuuriruumide vahel ja 
mis juhtus Afganistani politseiga. Esinesid Afganis
tanis töötanud eksperdid, nagu Postimehe ajakir
janik Jaanus Piirsalu, Afganistani politseiluure nõuni
kuna töötanud kolonelleitnant GeorgTomek Triškin 
ja aastaid Euroopa Liidu Afganistani politseimis
siooni (EUPOL) asejuht olnud praegune Siseminis
teeriumi kantsler Tarmo Miilits. Haaravate ettekan
nete ja mõtlema panevate teemadega rikastasid 
seminari veel ka endine kaitseminister, akadeemik 
Jaak Aaviksoo, sisejulgeoleku instituudi noorem
teadur Diana Marnot ning Välisministeeriumi NATO 
ja Atlandiüleste suhete osakonna peadirektor 
Kyllike SillasteElling. Lisaks sündmuse ajakavas 
välja kuulutatud teemadele said osalejad värvika 
ülevaate tegelikust elust ja kombestikust Afganis
tanis. Seminari modereeris Kaitseväe Akadeemia 
nooremteadur Ivo Peets. 

Lumise jaanuari lõpetas ingliskeelne veebise
minar „Monitoring the Legality of ThirdCountry 
Nationals’ Stay at the Territory of EU Member 
States“, mis toimus koostöös Politsei ja Piirivalve
ametiga. Sündmuse akadeemiapoolseks korralda
jaks oli instituudi nõunik Inge Lindsaar koos PPA 
juhtiva piiriametniku Triin Lõhmusega. Seminari 
eesmärk oli vahetada kogemusi sellest, kuidas teos
tatakse regioonis riiklikku järelevalvet liikmesrii
kides viibivate kolmandate riikide kodanike üle 
üldiselt, mismoodi teostatakse riiklikku järele
valvet riigis viibivate elamisloaga kolmandate riikide 
kodanike üle ja kas eelnimetatute üle järelevalve 
teostamiseks on olemas spetsiaalsed andmekont
rolli moodulitega andmekogud. Rootsi, Soome, 
Eesti, Läti ning Leedu politsei ja piirivalve esindajad 
jagasid riikide praktikat kolmandate riikide kodanike 
seadusliku viibimise kontrollis, analüüsides riikide 
seadusandlust, praktikat, asutustevahelist koostööd, 
riskianalüüsi ning ohuhinnangute kasutamist ja 
järelevalvet tegevate ametnike koolitust.

Veebruaris toimus samuti kaks veebisemi
nari aktuaalsetel julgeoleku ja siseturvalisusega 

seotud teemadel. Erkki Koorti ja Vladimir Sazonovi 
eestvedamisel rääkisime Kasahstani rahutustest 
ja sellest, kuidas naabruskonna julgeolekukindlus 
võib olla toimuva tõttu ohustatud. Anti ülevaade, 
millist ohtu kujutab Kasahstani (julgeoleku)kriis 
Eesti ja Euroopa turvalisusele, millist stratee
giat Euroopa Liit vajab Kasahstani sündmuste 
valguses, millised on Hiina ja Türgi huvid Kasahs
tani suunal, missugused on rahutuste võimalikud 
mõjud Euroopa majandusele, mida kujutab endast 
Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon ja 
milline on selle tegevuse mõju piirkonna julgeole
kule. Lisaks vaatlesime ka Kasahstani kultuuriruumi 
ja rääkisime, millega tuleks kasahhidega suheldes 
arvestada. 

Küünlakuu lõpetas Diana Marnoti korraldatud 
ingliskeelne veebiseminar „Lessons from the Bela
rusian Border Crisis“. Valgevene piirikriisi käsit
lenud seminaril anti ülevaade ja jagati kogemusi 
2021. aastal korraldatud piiritülidest Läti, Leedu 
ning Poola piiril. Kõigi nende riikide piirivalve esin
dajad kirjeldasid piirikriisi sündmusi lähtuvalt 
oma riikide vaatepunktist. Eesti esinejad andsid 
ülevaate saadud kogemustest ja valmisolekust 
sarnaste sündmustega hakkama saada. Veebise
minari eesmärk oligi hoida sisejulgeolekust huvi
tatud kuulajaskonda ühises inforuumis Baltikumi 
ja Poolat ohustavate teguritega. Sündmust mode
reeris Jaanika Puusalu.

Sisejulgeoleku instituut on heas hoos ja pakub 
edaspidigi kõne ning mõtteainet lisaks publikat
sioonidele ka erinevate sündmuste näol. 

2022. aaasta avasündmus oli veebiseminar 
Afganistani kriisist
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K riis kui nähtus iseenesest on eluga kaasuv 
paratamatus, aga teaduspõhine huvi kriisijuh

timise kui valdkonna vastu kerkis esile pärast Teist 
maailmasõda. Esimese huvitava aspektina tasub 
märkida, et kriisi ammendava kirjelduseni pole 
siiski siiani jõutud. Üks on aga kindel – kriisisituat
sioonis käib kahjude maandamiseks vilgas tegevus, 
mida tunneme kriisijuhtimise mõiste all. 

Vaatamata mõistes kriisijuhtimine sisalduva 
termini kriis negatiivsele varjundile on kriisijuh
timise puhul üllatuslikult tegu läbinisti positiivse 
tegevusega. Nimelt saadab seda usk ja lootus, et 
kui teatud tegijad võtavad õigel ajal ette teatud 
tegevusi, õnnestub maandada juba saabunud 
kriisi negatiivseid tagajärgi ja seeläbi tagada parem 
homne. Selleks, et mõista kriiside juhtimist, tasub 
süveneda kriisidünaamikasse.

Kriisi tuleb juhtida  
enne selle puhkemist
Kriise võib mõtestada sellele eelnevate, kriisiaegsete 
ja kriisile järgnevate tsüklite kirjeldamisega. Jaques’i 
(2007) kohaselt eristuvad selles protsessis nelja põhi
faasina (vt joonis 1) kriisiks valmisolek, kriisiennetus, 
kriisisündmuste juhtimine ja kriisijärgne juhtimine. 
Siinkohal on oluline rõhutada, et neist esimese kahe 
puhul on tegemist ennetava kriisieelse juhtimisega 

(kriisiennetus ja kriisiks valmisolek), vaid üks tegeleb 
aktiivsete kriisisündmuste juhtimisega ning lisandub 
ka faas, mida kiputakse tihti unustama – kriisijärgne 
juhtimine. 

Tõhusa kriisijuhtimise protsessis eristubki krii
sieelse juhtimise kaalukus – reaktiivse kriisisünd
muste juhtimise kõrval on kriisijuhtimise õnnes
tumist tagav osa ka kogu aktiivsele sündmusfaa
sile eelnev. Ühe elulise näitena võib siinkohal tuua 
koroonakriisi puhkedes 2020. aasta kevadtalvel 
saabunud isikukaitsevahendite puuduse ja sellest 
lähtunud globaalse ostupaanika. Kriisiks valmis
oleku faasis isikukaitsevahendeid soetades on 
tegutsemine efektiivsem, kulutõhusam (madalam 
nõudlus maailmaturul kriisivälisel ajal tagab 
soodsama hankimishinna) ning ka riigisüsteemi 
energiat säästev (plaanilised protsessid on erakor
ralistest vähem stressirohked). Kõik, mis on tehtud 
kriisiks valmisoleku või kriisiennetuse faasis, on 
alati säästlikum nii otseste kui ka kaudsete kulude 
poolest. Paralleeli võib siinkohal tõmmata kaitse
valdkonnaga, kus valmistumine on lausa üks oluli
sematest heidutusmeetmetest.

VUCA käib kaasaegse kriisiga kaasas
Kaasaegsete, eri valdkondade mõjudest läbipõi
munud kriiside juhtimise muudab aga keerukaks 

MIS MÕJUTAB 
KRIISIDES  

OTSUSTAMIST?
Koroonakriis on toonud nii sisejulgeolekuvaldkonnale kui ka avalikule sektorile 
laiemalt enneolematu töökoormuse. Maailmas, kus üks kriis ajab teist taga, saab kriisi
juhtimine üheks keskseks strateegiliseks tegevuseks. Kuidas aga langetab avalik 
sektor kriisijuhina olukorra lahendamiseks otsuseid? Kohalike omavalitsuste näitel 
koroonakriisis otsustamist analüüsides selgus, et kriisides mõjutavad otsustamist 
mitmesugused ning mõneti ka ootamatud tegurid, kirjutavad MTÜ Kriisiuuringute 
Keskuse kriisiuurijad HANNES NAGEL ja ANNE-MAY NAGEL.
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keskkond, mida võib kirjeldada läbi VUCAmaatriksi 
(vt joonis 2). Akronüümina võeti VUCA esmalt kasu
tusele USA relvajõudude õppetöös külma sõja ajal. 
VUCA iga täht tähistab kiiresti muutuvas maailmas 
kriise iseloomustavaid keskkonnategureid, nagu 
heitlikkus (ingl volatility), määramatus (ingl 
uncertainty), keerukus (ingl complexity) ja mitme
tahulisus (ingl ambiguity), mille koosmõju kirjel
datakse kui VUCA keskkonda. VUCA kriisidele on 
omane, et need ei piirdu ühe konkreetse valdkon
naga (nt tervishoid või energeetika), need liiguvad 
ühest valdkonnast teise, tuues esile eri valdkondade 
probleemteemad, kombineerides neid ettenägema
tuteks ohtudeks.

Just see on asjaolu, mis muudab nn õige 
otsuse tegemise keeruliseks. Mitmes valdkonnas 
avalduvad mõjud tähendavad piltlikult öeldes, 
et kustutades tuld ühes toanurgas (nt nakkus
leviku piiramiseks ettevõetud kultuuriasutuste, 
spaade või spordirajatiste sulgemine), põleb 
teine toanurk selle võrra eredamalt (majandus
kahjud, koondatud töötajad, töötute arvu tõus, 
sellest tulenevad pikaajalised sotsiaalprobleemid, 
majanduskasvu pidurdumine jne). Ehk – ükskõik, 

mida otsustad, on keegi rahulolematu. Koroona
kriis tõi ühe küljena esile ka vinduma jääva kriisi 
eripära – pikk kriis toob kaasa väsimuse, tüdimuse 
ja ohutaju languse. See tähendab, et teatud 
sektori esindajad võivad ja on ka Eesti näitel olnud 
häälekad piirangute vastased, mis tekitab survet. 
Aga surve sobivate otsuste langetamiseks tuleb 
riigi või kohaliku omavalitsuse kriisiüksusele ka 
meditsiinisüsteemist, kodanikelt, lapsevanema
telt (nt distantsõppele suunamise puhul). Muutu
jaid on palju ning kriisis otsuseid langetada ja neid 
otsuseid ka põhjendada keeruline.

Esialgne vaade sellele, millisena ja kuivõrd 
erinevad tegurid koroonakriisi puhul otsustamisele 
näiteks kohalikul tasandil kriisi algfaasis mõju aval
davad, on olemas. Nageli (2021) Tallinna Ülikoolis 
läbiviidud uurimistöö* keskendus kahe kohaliku 
omavalitsuse (Tallinna linn ja Saaremaa vald) krii
sijuhte otsustamisel mõjutanud tegurite uuri
misele koroonakriisi esimeses laines perioodil 
26.02.–18.05.2020. Uuringus osalesid nii 

* Uurimistöö pälvis 2021. aastal Tallinna Raestipendiumi 
ja Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riiklikul 
konkursil Sotsiaalministeeriumi eripreemia.

Kriisijuhtimine Kriisieelne juhtimine
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Joonis 1. Probleemteema ja kriisijuhtimise suhestumise mudel (Allikas: Jaques, 2007, p. 150, täiendanud Nagel, 
2021, lk 18).
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poliitikakujundajad, ametnikud kui ka eksperdid 
välistest kaasatud organisatsioonidest, nt Tervi
seamet, Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, 
aga ka Kaitseliit. Uuringust nähtub, et otsustamist 
mõjutavad nii organisatsioonisisesed kui ka välised 
tegurid ning nii mõnegi puhul saab nende mõju 
maandada ja seeläbi otsustamise kvaliteeti tõsta.

Otsustamist mõjutavad enim stress, 
aja-  ja meediasurve
Koroonakriisi puhkedes Hiina Rahvavabariigis 
(Wuhan) ning seejärel ka viiruslaine Itaaliasse jõudes 
erines Tallinna ja Saaremaa omavalitsuste otsus
tajate riskitaju ehk arusaam sellest, kas tegu on 
nende organisatsiooni ehk omavalitsust tõenäoliselt 
ohustava kriisiga või ei. Saaremaal kui mandrist eral
diseisval üksusel tunti end oluliselt turvalisemalt kui 
Tallinnas. Välismaal kriisi puhkemine tundus olevat 
kaugel, omavalitsuste otsustajatele muutus olukord 
tõsisemaks esimese nakatunu tuvastamisel Eestis.

Kriisijuhtimise aktiivses faasis mõjutasid otsus
tamist eelkõige ajasurve, stress, meedia ja avalik
kuse surve ning keskvalitsuse ja teiste organisat
sioonide surve. Tegurite mõju avaldus tugeva
mini Saaremaal (kus ka kriis oli tõsisem) ning taga
sihoidlikumalt Tallinnas. Toome siinkohal mõne 

näite kriisis otsustamisele enim survet avaldanud 
tegurite mõjudest.

1. Ajasurve
Enim mainiti kohalikes omavalitsustes kiiresti otsus
tamise vajadust, aga ka tööülesannete ootamatut 
kuhjumist. Terava probleemina kerkis esile asjaolu, 
et tuli ära teha nii oma tavatöö kui ka kriisijuhti
mine. See muutus selgeks takistuseks just kriisi 
pikaajalisuse tõttu, ülekoormus kestis pikalt. 

2. Stress
Kriisijuhid kirjeldasid esimese laine peamise stres
siallikana üldist töökoormuse kasvu ja kohati ka 
ekstreemselt pikki tööpäevi. Seega lähtub stress 
tugevalt ka ajasurvest. Kriisijuhid tajusid ka omava
litsuse elanike kõrgeid ootuseid olukorra kiireks 
lahendamiseks ja meediasurvet, mis põhjustasid 
samuti stressi. Kirjeldati ka adrenaliini jõul tööta
mist ning ka teatavat põnevust, mis olukorraga 
vähemalt esimeses laines kaasnes. 

3. Meedia ja avalikkuse surve
Omavalitsuste kriisijuhid tundsid ka meedia info
nälga ehk pidevaid meediapäringuid kriisi lahen
damiseks ettevõetavate sammude ja tehtavate 

Joonis 2. VUCA raamistiku maatriks (Allikas: Bennett & Lemoine, 2014, p. 27, täiendanud Nagel, 2021, lk 24).
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otsuste kohta. Meediasurve maandamiseks ja 
ka elanike ootuste juhtimiseks kasutati peami
selt proaktiivset kommunikatsiooni ehk regu
laarseid pressibriifinguid või muid kokkuleppeid 
meediale korrapäraseks info andmiseks. Keeruline 
oli ka soovitud sihtrühmade tabamine, probleeme 
valmistas nii noortele (Saaremaa) kui muukeelse
tele kommunikeerimine (Tallinn).

4. Keskvalitsuse või teiste organisatsioonide  
surve
Tallinna ja Saaremaa kriisijuhid tõid esimese laine 
puhul välja keskvalitsuse tasandi nõrka juhtimist ja 
vähest tuge. Kriisiaegset otsustamist raskendasid 
ka seadusruumi ebaselgus ja riiklikult koordinee
rimata segased juhised. Viimase all peeti silmas 
näiteks seda, et ministeeriumid saatsid kohalikele 
omavalitsustele juhiseid, mida ministeeriumid 
omavahel ei kooskõlastanud. Nii tuli ette olukordi, 
kus ühe ministeeriumi juhiseid järgides ei oleks 
omavalitsustel olnud võimalik täita mõne teise 
ministeeriumi juhiseid.

Otsustamisele avaldasid tugevat mõju ka 
otsustajate ja organisatsioonide varasemate koge
muste olemasolu ning olukorrast lähtuvate emot
sioonidega toimetulek. Tunti hirmu nii enda, lähe
daste, aga ka kolleegide elu ja tervise pärast. 
Raskeks osutus ka surmajuhtumitega toime
tulek. Kriisiüksuse töötajate vaimset tervist aitasid 
kriisi tulipunktis Saaremaal hoida Päästeameti 
eksperdid, kes andsid edasi teadmisi roteerumi
sest või kohustuslike puhkepäevade andmisest 
pikaajalises kriisis. Ka üldisemas kriisijuhtimises 
olid suureks abiks inimesed, kel oli varasem kriisi
kogemus (nt IDkaardi kriis, Estonia hukk, Kurkse 
tragöödia). Näiteks Saaremaal kui esimese laine 
tulipunktis toodi esile Päästeameti ekspertide 
osutatud abi kõrget taset ja vajalikkust. Negatiiv
selt avaldus ka varasemate ebarealistlike ja liigvä
heste õppuste tagajärg.

Edukad oleme õppides
Viimasel kahel aastal on pingutanud kõik, aga 
paratamatult langeb suurem koormus eeslii
nile. Seda, kui kaua koroonakriis eelkõige tervis
hoiusüsteemilt, aga ka julgeolekuvaldkonnalt 
ja avalikult sektorilt laiemas tähenduses pingu
tamist nõuab, ei tea paraku keegi. Lisandunud 

sõjapõgenike kriis on loonud olukorra, kus korraga 
tuleb navigeerida kahes kriisis. Sarnase VUCA
tüüpi kriisikeskkonnas kulgeva olukorra juhti
mine pole aga vaid raske ülesanne – see on ka üks 
parimaid võimalusi nii teadusele kui ka riigisekto
rile laiemalt juhtunut hiljem mõtestada ja analüü
sida, et olla tulevikus meid paratamatult tabava
teks kriisideks valmis.

Tõsi, olukorra pidevaks analüüsimiseks krii
sijuhtimise käigus kipub ressursse nappima, aga 
selle võiksid vähemalt akadeemilised uurijad ette 
võtta. Juhtunu uurimine, selle kohta küsimine ja 
analüüsimine on ainus tee avastada võimelünki 
ja muuta kriisijuhtimine kui avalik teenus seeläbi 
tõhusamaks. Olgu see kohalikul, keskvalitsuse, 
mõne väiksema organisatsiooni või valdkonna 
tasandil. Nii õpime vigadest, tugevdame oma häid 
külgi, tagame arengu ning õpime oma kõige väär
tuslikumat ressurssi – inimesi, eriti eesliinitööta
jaid – kriisides paremini toetama, hoidma ja ka 
mõistma. 
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Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi arendamist koostöös tööandjatega võib 
võrrelda lumepalliefektiga, kus iga projekti tegevuste tagasisidest sünnivad asjalikud 
ideed, suurepärane sisend uuteks projektitaotlusteks ja tegevusteks praktikasüsteemi 
arendamisel. Uuest koostööprojektist „Sisejulgeoleku valdkonna praktikate koostöö-
kultuuri arendamine“ (SVEPKO) annab ülevaate projektijuht MERLE TAMMELA.

KOOSTÖÖPROJEKT 
„SISEJULGEOLEKU VALDKONNA 

PRAKTIKATE KOOSTÖÖKULTUURI 
ARENDAMINE“

S isekaitseakadeemia praktikasüsteemi tule
muslikul arendamisel on võtmekohaks tähen

duslik ja väärtustav koostöö tööandjatega, sisu
liselt toimiv koostöövõrgustik. Euroopa Sotsiaal
fondi (ESF) rahastatud koostööprojekt SVEPKO 
toimub 04.04.2020–30.06.2022 ja on juba kolmas 
koostööprojekt tööandjatega. Praktikaprojektide 
eesmärk on laiendada tööandjate ja õppeasutuste 
koostöövõrgustikku, võtta fookusesse sisejulge
oleku erialade praktikate osapoolte väärtustavat 
koostööd toetava mõtteviisi kujundamine, parimate 
praktikate jagamine. 

Projekti osapooled
Koostööprojekti SVEPKO fookuses on sisejulgeoleku
valdkonna erialade praktikate erinevate osapoolte 
vahelise väärtustava ning sisulise koostöökultuuri 
arendamine. Uue projekti tegevuste sihtgrupp on 
Maksu ja Tolliameti, Tallinna, Viru ja Tartu vanglate, 
Politsei ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Häire
keskuse praktikate ettevalmistamise, läbiviimise ja 
tagasisidestamisega seotud võtmeisikud, tööandja 
poolsed praktikajuhendajad, tööandjate prakti
kate koordinaatorid, Sisekaitseakadeemia prakti
kate korraldamisega seotud töötajad, praktikate 
kuraatorid, praktikandid, õppejõud. Olulise grupina 
on fookuses praktikate juhendajate vahetud juhid, 
koolitus ja personalivaldkonna inimesed, kellel on 
võtmeroll praktikaprotsessis. Nemad saavad luua 
praktikate juhendajatele ja praktikantidele parimaid 

võimalusi õpiväljundite saavutamisel praktikaprot
sessis, sh juhendajate professionaalse arengu toeta
misel. Projekti tegevustesse on kaasatud teiste (kõrg)
koolide esindajaid.

SVEPKO projekti tegevused on planeeritud 
koostöös tööandjatega eelnevate projektide aren
dustegevuste tulemuste analüüsi ning praktikate 
osapoolte tagasiside põhjal ning toimuvad Sise
kaitseakadeemia Tallinna ja Narva õppekeskuste, 
Lõuna Prefektuuri, Tartu Rakendusliku Kolledži ning 
Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži koos õppimist toeta
vates koolitusruumides ja osaliselt ka veebikesk
konnas MS Teams.

Baaskoolitused „Väärtustav 
koostöö praktikate tulemuslikul 
juhendamisel“, koolitaja Shvea Järvet
Juba toimunud baaskoolitustel arutasime koos 
praktikajuhendajatega, mida saame üheskoos teha, 
et praktika oleks sisuline ja tulemuslik ning prak
tikal toimiks kõiki osapooli väärtustav koostöö. 
Juhendajad vahetasid mõtteid, mis on nende roll ja 
vastutus enne praktikat, praktika ajal ja pärast prak
tikat. Juhendajatel oli võimalik koos õppida, aktiiv
selt kaasa rääkida ja saada ülevaade arengut toeta
vast tulemuslikust juhendamisest. Veebipõhised 
koolitused andsid hea võimaluse arendada juhen
dajate digipädevusi, sh kuidas veebi vahendusel 
toetada praktikantide ja iseenda õppimist ning 
arengut.
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Koolitused praktikatega seotud 
osapooltele professionaalse arengu 
toetamiseks
• „Eneseanalüüs – professionaalse arengu 

võtmepädevus“, koolitaja Sigrid Aruväli. 
Koolitused annavad juhendajatele võimaluse 
omandada teadmised ja oskused, kuidas tead
likult juhendada ja toetada praktikante analüü
siva praktikaaruande koostamisel ja kaitsmisel, 
lähtudes Sisekaitseakadeemias välja töötatud 
praktikaaruande koostamise ja kaitsmise heast 
tavast ning rakendades praktika analüüsimisel 
STARRmeetodit*, et aruanded muutuksid 
mahult lühemateks (kuni 10 lk), konkreet
semateks, sisulisemateks, analüüsivama
teks. Koolitustel omandatakse tähendusliku 
koosõppimise baasteadmised, analüüsitakse 
tegevusi praktikandiga enne praktikat, praktika 
ajal ja pärast praktikat, kuidas luua võimalusi 
sisuliseks dialoogiks avatud ja usalduslikus 
õhkkonnas, õppida üksteist paremini tundma 
inimestena, sh tulevaste kolleegidena.

*  S – situation (ingl k); olukord, kus kogemus saadi; T –
task (ingl k); ülesanded ja rollid, mida täideti; A – activities 
(ingl k); tegevused ja meetodid; R – results (ingl k); kõige 
olulisemad tulemused; R – reflection (ingl k); analüüs

• „Toimetulek keeruliste inimestega“, koolitaja 
Merike Kim. Koolitused toetavad sisejulge
oleku valdkonna erialade praktikatega seotud 
osapoolte suhtlemisoskuse arendamist 
muutuvates ja ootamatutes tööalastes suhtlus
situatsioonides, et suhtlemine osapoolte vahel 
oleks ladus ja aitaks saavutada praktikateks 
püstitatud eesmärke, rakendades teatud teh
nikaid, et säästa ennast juhendajana ärrituse 
ja konfliktide tekkimise eest, olla praktikanti
dele eeskujuks nende kui tulevaste kolleegide 
väärtuste ja hoiakute kujundamisel. 

• „Kuidas hoida oma vaimset tervist?“, kooli-
tajad Jaana S. Liigand-Juhkam ja Piia Berting. 
Praktikajuhendamise kõrvalt on juhendajatel 
vaja täiskohaga täita vastutusrikkaid tööüles
andeid, piiratud aja ja inimressursiga toime 
tulla erinevate tööalaste keeruliste olukorda
dega, praktikajuhendamisega ja isikliku eluga 
− kõik see tekitab praktikate juhendajatele 
ootamatuid, pingelisi, stressirohkeid olu
kordi. Koolitustel omandatakse teadmised ja 
oskused, kuidas märgata, toetada stressi või 
läbipõlemise tunnustega kolleege, praktikante 
või vajadusel iseennast, et mitte läbi põleda.

SVEPKO projekti kovisiooniseminaril Tartus 7. oktoobril 2021 osalesid Tartu, Tallinna ja Viru vanglate esindajad. 
Tagaplaanil seminari juhataja, akadeemia täiendusõppe juhtivspetsialist Külliki Tamm osalejate ootel
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Koostöös täiendusõppekeskusega välja töötatud 
koolitusprogrammid toetavad juhendajate profes
sionaalset arengut ja toimetulekut praktika prot
sessis ning igapäevases (töö)elus. Nende kooli
tuste tagasisidet arvestades saame edaspidi, sõltu
mata ESFi rahastusest, koolitusprogramme edasi 
arendada ja järgmistel aastatel koostöös ametitega 
jätkata koolituste korraldamist.

Finantskolledži tolli eriala  
(kutseõpe) töökohapõhise õppe 
toetamine
Tolliinspektori töökohapõhise õppe praktikate aren
damist toetavad kaks koostööseminari. Esimesel 
seminaril sõnastame konkreetsed õppe/praktika 
eesmärgid, kokkulepped õppe, sh praktikate tule
muslikuks planeerimiseks, läbiviimiseks, hindami
seks ja tagasisidestamiseks. Teisel seminaril kaar
distame õppe/praktika protsessis ilmnenud kitsas
kohad, arenguvõimalused, koostöökohad ning 
sõlmime kokkulepped arendustegevusteks uueks 
2022/23. õppeaastaks.

Praktikute kaasamine õppeprotsessi 
ja õppejõudude stažeerimine 
ametites
Eesmärk on kaasata õppetöö läbiviimisesse prakti
kuid, kes jagavad oma praktilisi teadmisi ja oskusi 
koostöös kolleegidega Sisekaitseakadeemiast. 
Kaasatakse kaheksa oma ala tippspetsialisti, kes 
viimase kahe aasta jooksul ei ole olnud kaasatud 
õppeprotsessi Sisekaitseakadeemias. 

Finantskolledži kaks õppejõudu lähevad 
stažeerima Maksu ja Tolliametisse praktiliste 
erialaste teadmiste värskendamise eesmärgil.

Kahepäevased seminarid 
„Kovisioon kui koostöökultuuri 
arendamise võimalus“ ja „Tagasiside 
praktikasüsteemi arendamisel“
Seminarid toetavad erialade vahelise koostöövõr
gustiku laiendamist ja koostöökultuuri arendamist. 
Kovisioonigruppe saab vaadelda kui koos õppimise 
laborit, kus igal grupiliikmel on midagi õppida − 
õppida kuulama, kuulma, märkama, mõistma, 
leppima rikastavate arvamuste erisusega, koostama 
ja esitama jõustavaid küsimusi jne. Kovisiooni
meetod on lahenduskeskne, väärtustav, süsteemne 
lähenemine tööalaste situatsioonide lahendami
seks, sh praktikasüsteemi arendamisel tulevikupers
pektiivis. Seminaridel osalemine ja kovisioonigrupi 
läbiviimise kogemus annab osavõtjatele võimaluse 
oma tööga seotud mõtete ja tunnete jagamiseks (nt 
juhtumite arutelu, oma töö reflekteerimine jne), et 
edaspidi paremini toime tulla erinevate tööalaste 
olukordadega, algatada toimivad kovisioonigrupid 
praktikabaasides.

Mihkel Miller,  
Politsei- ja Piirivalveameti nõunik

Politsei ja Piirivalveametis töötab ligi 5000 
inimest, kellest märkimisväärne osa annab prakti
kajuhendajana oma panuse sellesse, et meie tule
vased kolleegid oleksid motiveeritud ning asja
tundlikud. 2021. aastal panustasime Sisekaitse
akadeemia päevaõppe kadettide juhendamisse 
ühtekokku ligi 63 500 tundi, mis laias plaanis on 
31 politseiametniku aastane töökoormus. Neile 
numbritele ja suurusjärkudele otsa vaadates 
mõistame, kuivõrd kriitiline roll on praktikaju
hendajatel tulevaste politseiametnike väärtus
hinnangute, arusaamade ning kompetentside 
kujundamises. 

Tunneme siirast heameelt, et Sisekaitseaka
deemia praktikasüsteemi arendamist toetavad 
projektid on kaasa toonud meie juhenda
jate taseme, ettevalmistuse hüppelise tõusu, 
mis peegeldub ka kadettide ja vilistlaste posi
tiivses tagasisides praktikatele, loonud lisaväär
tust nii praktikate üldise korralduse paranda
misel ja laiemalt selles, millisena näeme väärtusi 
ning tõekspidamisi, mille põhjal valmistame välja
kutseteks ette meie tulevasi kolleege siseturva
lisuse valdkonnas. Toimunud on palju ametite
vahelisi ühendkoolitusi ja seminare, millel osale
mise tulemusel oleme jõudnud arusaamani, et 
ülesanded ning küsimused, mida lahendame oma 
organisatsioonis seoses praktikatega, on paljuski 
samad, millega puutuvad kokku kolleegid Pääste
ametis, Häirekeskuses, Maksu ja Tolliametis või 
Vanglateenistuses.

Loodame, et erinevate praktikaprojektidega 
välja kujunenud koolitussüsteem leiab endale 
püsiva ning jätkusuutliku koha Sisekaitseaka
deemia praktikate ettevalmistuses.
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Tagasisideseminaridel kaardistame hetkeolu
korra praktikate tagasiside teemal – millist taga
sisidet, kellelt ja kuidas kogume, mida tagasisi
dega edasi teeme, kuidas info kogutud tagasi
side põhjal tehtud muudatustest jõuab tagasiside 
andjateni. Koos ametite esindajatega sõnastame 
ülesanded/kitsaskohad praktikasüsteemi aren
damisel ning genereerime lahendusi, koostame 
tööversiooni tagasiside andmise/vastuvõtmise 
heast tavast.

Praktikate veebikeskkonna 
arendamine uuel platvormil
SVEPKO projektis kasutame uue veebikeskkonna 
loomisel eelnevates projektides loodud materjale 
uuel platvormil https://praktikad.ee/, muudame 
juurdepääsu materjalidele kasutajasõbralikumaks, 
atraktiivsemaks, interaktiivsemaks, arvestades uue 
generatsiooni veebimaterjalide kasutamisharjumusi 
vaadata materjale eseadmetes kasutajale sobivas 
kohas ja ajal. Lisaks pakume huvitavat infot prak
tikate kohta üldisemalt (nt lingid olulistele uurin
gutele, kaitstud lõpu ja magistritöödele) laiemale 
avalikkusele, sh teistele kõrgkoolidele.

Veebipõhised materjalid on kergesti muude
tavad, kaasajastatavad vastavalt praktikate 
osapoolte ootustele ja vajadustele, annavad 
võimaluse iseseisvalt arendada oma juhendamis
oskusi. Veebilehel on võimalik jälgida huviliste 
külastatavust. 

Loodud baaskoolitus testitakse vabatahtlike 
praktikate juhendajate ja praktikantide grupiga, 
kogutakse tagasisidet, analüüsitakse ja viiakse sisse 
muudatused. Uue veebikeskkonna ja veebipõhise 
baaskoolituse tööversioone tutvustatakse semi
naril „Veebipõhiste materjalide roll praktikasüs
teemi arendamisel“, peame aru – kas, mida, mis 
eesmärgil muuta.

Uus praktikate veebikeskkond, veebipõhised 
interaktiivsed materjalid, sh loodav ekursus (baas
koolitus) loovad paindlikke, veebipõhiseid lahen
dusi praktikatega seotud osapoolte professio
naalse arengu toetamiseks ning sisejulgeoleku 
valdkonna erialade praktikate koostöövõrgustiku 
arendamiseks ja hoidmiseks. 

SVEPKO projekti lõpuseminar toimub 2. juunil 
2022 Tallinnas (asukoht täpsustamisel). Seminaril 
anname ülevaate projekti tulemustest, tutvustame 

uut praktikate veebikeskkonda ja ebaaskursust 
juhendajatele. 

Riigitöötaja iseteenindusportaalist leiate märk
sõnaga SVEPKO meie projektiga seotud koolitusi ja 
seminare. Ootame teid osalema, kaasa mõtlema ja 
rääkima!  

Varasemad ESFi rahastatud koostöö-
projektid:
• „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktika

süsteem – ühine vaade tulevikku“ (SVEPS), 
01.03.2017–30.09.2018)

• „Sisejulgeoleku valdkonna erialade prak
tikad parimatelt praktikutelt“ (SVEPPP), 
04.02.2019–30.10.2020

SVEPKO projekti kovisiooniseminar Tartus 8. oktoobril 
2021. Tallinna vangla personalijuht Siiri Viilipus
Jazõkov juhtumi omanikuna täpsustamas olulisi 
detaile
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Millised on vene emakeelega esmakursuslase muljed õppimisest Sisekaitse-
akadeemias? Oma esimest poolaastat meenutab politsei ja piirivalvekolledži  
kadett ARTJOM VÕSU.

KUI INIMENE MIDAGI VÄGA TAHAB, 

SIIS TA SELLE KA 
SAAVUTAB 

S oov saada politseinikuks on mul olnud juba 
lapsepõlvest. Minu perel on maja Peipsi 

järve ääres ning meie sealsed naabrid on piirival
vurid. Mäletan, et jälgisin nende tööd suure põne
vusega. Tol ajal tundusid need mehed ja naised 
niivõrd suured ja tugevad. Eriti paeluv oli jälgida 
neid kandmas mundrit ja relvi ning näha erine
vaid sõidukeid mootorsaanidest helikopteriteni. 
Gümnaasiumis valisin sisejulgeoleku mooduli. Üks 
õppekava osa oli akadeemias toimuv sisekaitse
õppe laager, mille käigus veendusin lõplikult, et 
politseiniku amet ja õppimine siin on just minule.

Sisseastumise kadalipp
Esitasin oma avalduse esimesel võimalikul päeval. 
Osalesin siis veel akadeemia pakutaval Ida
Virumaa elanikele mõeldud eesti keele kursusel. 
Kursusest sain teada juhuslikult ja kasutasin 
kohe võimalust oma teadmisi täiendada. Kursuse 
plussiks ei olnud mitte ainult uued teadmised, 
vaid ka võimalus positiivse tulemuse korral eesti 
keele test sooritatuks lugeda. Kahjuks ei õnnes
tunud mul kursust positiivse tulemusega lõpetada 
ning seetõttu pidin ma sisseastumisel siiski eesti 
keele testi sooritama. 

Teisel korral läks mul kohe paremini ja nii saingi 
jätkata kehaliste katsetega. Nendega mul prob
leeme polnud ning sain piisavalt punkte, et end 
kindlalt tunda. Järgmine katsumus oli kutsesobi
vusvestlus, milleks valmistusin väga usinalt. Olin 
loomulikult üsna närvis, kuid kohe pärast vestlust 
jäi mulle väga hea tunne. Saadud punktide järgi 

sobisin ma nii kutseõppesse kui ka rakenduskõrgha
ridusõppesse. Valisin politseiteenistuse ning kinni
tasin oma valiku.

Kiire sisseelamine
Akadeemiasse saabusin juba augustikuu alguses, 
kui pidin läbima eesti keele intensiivkursuse. Juba 
augustis hakkasin tasapisi sisse elama ja nende 
kahe kursusenädala jooksul kiindusin akadeemiasse 
väga. Intensiivkursuse lõpus oli eksam, mille soori
tamise järel tundsin suurt rõõmu. 

Tutvumisnädal andis võimaluse harjuda graa
fikuga ning tundsin, et olen oma rühma ja ümbrit
sevate inimestega väga rahul. See aeg võimaldas 
mul kõigiga palju lähemalt tuttavaks saada ja 
mul on hea meel, et selline võimalus enne kooli 
algust olemas on. Nädala lõpus toimus kooli
aasta avaaktus ja rivistus. Mul oli suur au kõndida 
oma rühma esireas, hiljem küll taipasin, et see oli 
tingitud minu pikkusest. Tore oli mööda marssida 
ministritest ja direktoritest!

Esimesed õppepäevad ei olnud just kõige 
kergemad, eelkõige seetõttu, et mu emakeel on 
vene keel. Ma ei saanud tihtipeale mõnest fraasist 
aru ja ausalt öeldes juhtub seda vahel siiani. Aga 
selle parandamiseks püüan ma lugeda palju raama
tuid ja erinevaid tulevase elukutsega seotud artik
leid. Eriti raske oli alustada õigusõpetuse õppimist, 
aga kuna seadused pakuvad mulle huvi, siis viisin 
end juba enne sisseastumist erinevate seadustega 
kurssi. Õnneks on mul toredad kursusekaaslased, 
kes on mind palju aidanud.
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Õppimine ja hobi käsikäes
Olen juba käinud kahenädalasel sisseju
hataval praktikal IdaVirumaal. Selle aja 
jooksul sain täita erinevaid rolle: patrull
politseinik, piirkonnapolitseinik, uurija, 
väärteomenetleja, piirivalvur kordonis 
ja Narva piiril ning klienditeenindaja. 
Praktika käigus veendusin taas, et polit
seiniku töö on minu jaoks. Kõik töötajad 
ja ametikohad on Politsei ja Piirivalve
ametis väga olulised, aga kui peaksin 
lemmiku valima, siis kõige põnevam oli 
muidugi uurija töö. 

Praeguseks on esimene semester 
läbi ja kõik eksamid sooritatud. Kõige 
rohkem muretsesin õiguse eksami 
pärast, aga oma tulemust nähes olin 
meeldivalt üllatunud. Tahan ka edaspidi 
pingutada ja heade tulemusteni jõuda. 

Püüan ka akadeemias olla aktiivne 
ja kui mulle tehti ettepanek teha kooli
noortele ekskursioon, olin kohe nõus. 
Pärast seda olengi aidanud korral
dada erinevaid laagreid ja ringkäike. 
Kui õppisin gümnaasiumis sisekaitse
õppes, oli minu õppelaagri korralda
jaks Peeter Pau. Peeter viib akadee
mias siiani selliseid laagreid läbi ning 
nüüd olen ise teda nendega aitamas. 
Olen aidanud sisekaitseõppe laagreid 
korraldada juba kolmel korral. Pidasin 
Jõhvi Gümnaasiumis ka loengu Sise
kaitseakadeemiast, rääkides õpilastele 
kolledžitest, sisseastumisest ja kooli
elust laiemalt. Mulle meeldib, mida ma 
teen, ja mul on hea meel, et minu hobi 
aitab gümnaasiumiõpilastel oma edasi
õpingute valikuid teha. Mul on väga 
hea meel, et selliste sündmuste läbi
viimine on mulle kui esmakursuslasele 
usaldatud. 

Kui inimene midagi väga tahab, 
siis ta selle ka saavutab. Ei ole vahet, 
mis keelt ta räägib või mis piirkon
nast ta pärit on. Peamine on näha oma 
eesmärki ja selle poole liikuda, ületades 
kõik takistused – seda motot järgides 
liigun ka mina edasi.  
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Sisekaitseõpe on akadeemia visiitkaart Eesti gümnaasiumides. Just sellest saavad 
paljud noored innustust jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemias, tublimatele on 
ette nähtud ka stipendium. Programmi tutvustab täiendusõppe projektijuht ANKKI 
AARDEMAA.

JUBA GÜMNAASIUMIS ÕPPIDES 
SAAB PANUSTADA EESTI 

TURVALISUSESSE

S isekaitseõpe on valikõppeaine gümnaa
siumides. Õppe eesmärk on anda õpilas

tele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tule
tõrje ja päästetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, 
riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli ja 
vanglatöös. 

Miks on sisekaitseõpe  
akadeemiale tähtis?
Rektor Marek Link: „Kõik, mis on kasulik Eesti vaba
riigi turvalisuse ja julgeoleku tagamisele, on alati 
tähtis ka Sisekaitseakadeemiale ja vastupidi. On 
oluline, et noortel oleksid esmased teadmised ja 
oskused, kuidas abivajajat aidata, kuidas kaitsta 
Eesti riiki ja mis veelgi tähtsam – et nad omaks 
inimlikke väärtushinnanguid. Seda kõike sisekait
seõpe pakub. Loomulikult on see ka ühtlasi Sise
kaitseakadeemia uute põlvkondade kasvulava – 
programmi lõpetajatel on eelis Sisekaitseakadee
miasse õppima asumisel ja nad on teadlikumad 
oma eriala valikul. Samas, kui programmi lõpetaja 
ei tule akadeemiasse õppima, on ta siiski kasulik 
ühiskonna liige, omades oskusi ja teadmisi, mida 
keskkooli tava õppekavad ei sisalda – temast võiks 
saada näiteks vabatahtlik päästja või abipolitseinik. 
Mul on siiralt hea meel, et programm on kõvasti 
laienenud ja arenenud ning kestab kenasti edasi nii 
sõnades kui tegudes.“

Positiivne tagasiside
2021/22. õppeaastal õpib sisekaitseõppe valikainet 
ligikaudu 500 õpilast 17 gümnaasiumis üle Eesti. 
Nendeks on

• Jõhvi Gümnaasium
• Keila Kool
• KilingiNõmme Gümnaasium
• Koeru Keskkool
• KohtlaJärve Gümnaasium
• Narva Kesklinna Gümnaasium
• Narva Pähklimäe Gümnaasium
• Narva Soldino Gümnaasium
• Narva Vanalinna Riigikool
• Orissaare Gümnaasium
• Põlva Gümnaasium
• Rakvere Eragümnaasium
• Räpina Ühisgümnaasium
• Sillamäe Gümnaasium
• Valga Gümnaasium
• Võnnu Keskkool
• VäikeMaarja Gümnaasium

Valikõppeainesse kuuluvad järgmised kohustuslikud 
kursused:

1) pääste ja esmaabi üldkursus,
2) päästetööd,
3) pääste õppelaager,
4) politsei ja piirivalve üldkursus,
5) politsei,
6) piirivalve,
7) politsei ja piirivalve õppelaager.

Lisaks on võimalik valida kursusi „Maksundus 
ja toll“ ja „Vanglateenistus“, kui soovitud piirkonnas 
on olemas vastavad kompetentsikeskused. 

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei 
viida läbi ainult klassiruumis istudes, sest lisaks 
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teoreetilistele teadmistele ootavad õpilasi ees 
külaskäigud politseijaoskondadesse, pääste ja 
häirekeskustesse jm. Õppeaasta lõpus toimuvad 
õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitse
akadeemia VäikeMaarja, Paikuse või Tallinna õppe
keskuses, kus tundidest saadud teoreetilisi teadmisi 
praktilise tegevuse käigus läbi proovitakse.

Õpilaste tagasiside sisekaitseõppele on väga 
positiivne, eriti oodatud on noorte seas õppe
laagrid. Väike väljavõte õpilaste tagasisidest.

„Kõik oli veenev ja kaalukas, see tähendab, et 
kõik kursused olid huvitavad.“

„Oli tore, et õpetaja jagas õpilastega 
oma elukogemust. Kõik tunnid olid lõbusad ja 
huvitavad.“

„Meeldis, kuidas õpetaja suhtles õpilastega, 
ja kui õpilane vajas abi, siis õpetaja alati selgitas 
uuesti.“

„Oleks vahva, kui pärast nende kursuste 
läbimist võetaks meid kohe õppima 
Sisekaitseakadeemiasse.“

„Laagri lõppedes olime väga-väga väsinud, 
kuid saime ise omal käel proovida teha erinevaid 
asju, mis meil jääb vast eluks ajaks meelde (heas 
mõttes). AITÄH korraldajatele!“

Mida sisekaitseõpe õpilastele annab?
„Sisekaitseõppe läbinud noored on teadlikud ja 
vastutustundlikud ühiskonna liikmed, kelle väär
tushinnangud on paigas. Nad oskavad erinevates 
olukordades ise paremini hakkama saada ja teisi 
aidata. Sisekaitseõppes omandatud ohutusalased 
teadmised ja kogemused jäävad vajaliku ja posi
tiivse tulemusena noort saatma, mis iganes eriala
seid valikuid ta ka ei teeks,“ tõdeb KilingiNõmme 
Gümnaasiumi sisekaitseõpetaja Priit Laos.

Kõik õppekava läbinud saavad tunnistuse ning 
õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseaka
deemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil 
on esmased erialased teadmised ja oskused juba 
omandatud. Samuti on neil võimalik kutsesobivus
vestlusel saada lisapunkte.

Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele 
hea eelduse ja suuremad võimalused soovi korral 
panustada ka oma kodukoha turvatunde tõstmi
sesse, nt vabatahtlike päästjate või abipolitseini
kena. 

Sisekaitseõppe stipendium
Sisekaitseõppe stipendium loodi 2022. aastal 
Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumi 
koostöös siseminister Kristjan Jaani eestveda
misel. Stipendiumiga toetatakse ja innustatakse 
Eesti gümnaasiumide 11. ja 12. klassis sisekaitse
õpet õppivaid noori. 

Stipendiumifondi ja stipendiumide suuruse 
ning saajate arvu määrab siseminister igal õppe
aastal eraldi. Stipendiumi finantseeritakse Sise
ministeeriumi vahenditest.

Stipendiumile saab kandideerida õpilane 
ise. Konkursil osalemiseks peab õpilasel olema 
läbitud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. 
Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid on

• taotlus (vorm),
• kooli kinnitatud väljavõte sisekaitseõppe 

õppetulemustest,
• sisekaitseõppe õpetaja koostatud kaaskiri 

kandidaadi iseloomustusega.

Taotlusi võetakse vastu üks kord õppeaastas, 
taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai. Stipen
diumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi 
kuu aja jooksul ja esitab siseministrile ettepa
neku nimetada stipendiumi saajad. Stipendiumi 
saajad kinnitatakse hiljemalt 1. juuniks. Stipen
diaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia 
lõpuaktusel.

Konkursi tingimused on kirjeldatud stipen
diumi statuudis, mille leiab Siseministeeriumi ja 
Sisekaitseakadeemia kodulehelt (www.siseminis
teerium.ee, www.sisekaitse.ee).
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Septembri lõpus saabusid Sisekaitseakadeemiasse õppima 22 Erasmuse välis-
tudengit Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Poolast, Soomest, Kosovost, 
 Bulgaariast, Ungarist ja Ukrainast. Nende õppeaeg akadeemias sai läbi, muljeid 
vahendab välissuhete koordinaator ELENY AALDE.

ERASMUSLASTE ÕPPEAEG SAI LÄBI

A eg lendab kui linnutiivul ning nüüdseks 
on neli kuud õpinguid selja taha jäänud. 

Erasmuse tudengitele avanes 19 õppeainet, millest 
osalenud tõstsid esile järgmised: relvaõpe, pääste
tööde juhtimine sündmuskoha tasandil, järelevalve
toimingud ja suhtlemine vanglas. Need õppeained 
tegid õppurite siinviibimise põnevaks ning neil on, 
millest rääkida ka oma kodukohas. 

Tudengite hinnangul oli õpikeskkond suure
pärane ning ootused said täidetud. Integreeru
mine oli alguses keeruline, kuid aja möödudes on 
neil nüüd mälestustes ainult toredad ja seikluste
rohked reisid ning koosviibimised Eesti inimestega. 

Välistudengid külastasid avanädalal Narva 
piiripunkti, Sisekaitseakadeemia Narva õppekes
kust, Narva politseijaoskonda ja päästekomandot. 
Lõpunädalal toimus väljasõit nii Tartusse, kus 
külastati Tartu vanglat ning Lõuna prefektuuri, mis 
andsid neile ainult häid emotsioone ja võrdlusi, 
kui ka õppereis VäikeMaarjasse õppeaine „Pääs
tetööde juhtimine sündmuskoha tasandil“ raames, 
kus õpiti kasutama esmaseid tulekustutusvahen
deid ning tehti ka suitsusukeldusharjutusi. 

Erasmuse tudengid tänavad nii tuuto
reid, õppejõude kui ka personali, kes olid neile 
õpingute ajal suureks toeks.  

Tudengite kommentaarid: 

• „Olen väga tänulik, et mind akadeemiasse 
vahetusõpilasena vastu võeti. Kõige parem 
osa Erasmus+ projektist olid meie reisid 
Eestis. Ma loodan väga, et ühel päeval saan 
ma tagasi tulla ja veidi pikemalt siin aega 
veeta.“

• „Ma tahan tänada kogu akadeemia mees
konda sooja vastuvõtu ja toreda nelja kuu 
eest. Kõik oli suurepärane!“

• „Kõik olid meiega ülimalt lahked ja abivalmid. 
Akadeemia jälgedes on väga hea edasi 
astuda.“ 

Justiitskolledži korrektsiooni eriala kolmanda 
kursuse õppur tuutor Karoliina Jung:

 „On tore, et kool on eraldanud vahendeid eras
muslastega tegelemiseks ja et selline projekt 
töötab. Uute inimestega on alati vahva tutvuda 
ja suhelda. Enda silmaring laieneb, sain teiste 
riikide ja ametite kohta teada palju uut. Huvitav 
on võrrelda, kuidas sarnased institutsioonid eri 
riikides töötavad.“



SPORT 3535 VERBIS AUT RE 1/2022

Akadeemia spordielu on koroonapiirangutest ja -kahjustustest natuke räsitud, aga 
küllap taastume, igatahes pingutame selle nimel. Sport on ikka olnud raskel ajal 
ühendav ja edasiviiv, kogukondi liitev valdkond. Vaatame ühiselt positiivselt tulevikku, 
loodab akadeemia spordijuht EPP JALAKAS.

SPORDIRINDEL JÄTKAME 
MASSIDE HAARAMISE JA  
TIPPUDE TOETAMISEGA

Liikumine ja sport
Spordiseadus defineerib sporti kui mängulist, valda
valt võistlusliku ja kehalise iseloomuga tegevust või 
vastavat õppetegevust. Kui spordi mõiste sisaldab 
võistluslikku elementi, siis tervisespordi definitsioon 
samas seaduses ütleb, et see on põhiolemuselt 
mittevõistluslik liikumisharrastus. Paljud meie seast 
ei soovi või ei julge võistelda, aga tahaksid püsida 
terved ja enda võimeid parandada, millele aitab 
kaasa kehaline aktiivsus ja treenimine. 

Kehaline aktiivsus on igasugune skeletili
haste abil tekitatud keha liikumine, milleks kulu
tatakse energiat, treening aga selle süstemaati
lisem vorm. Treeningu eesmärk ei pea alati olema 
soov saada tippsportlaseks, vaid selleks võibki olla 
näiteks tervise tugevdamine ja enda võimete säili
tamine, taastumine haiguste või vigastuste järel. 
Tugevalt treenijate soov on aga ka enda kolledži, 
akadeemia, spordiklubi või Eesti edukas esinda
mine võistlustel. 

2021. aasta Põhjamaade politsei orienteerumise meistrivõistlustel Rootsis osales nii PPK kadette kui ka vilistlasi. 
Esireas Janek Pinta, Lorely Kõrvel, Kairiin Märtson, Kristi Heilman, taga Maarja Punak ja Marios Tammes. Foto: 
Enn Kuusik
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Selles laias liikumise ja spordi spektris tegut
sedes võib tunduda, et kõigi haaramiseks ei ole 
ressursse. Aga me proovime. Head kaaslased selles 
lahingus on nii üliõpilasesindus, spordivaldkonna 
õppejõud, turundus ja kommunikatsiooni ning 
üldosakond, aga ka harrastus ja võistlussport
lased, kes valmis enda kogemusi jagama ja eesku
juga innustama.

Istumast üles tervise heaks
Tuntud on arusaam, et kõige raskem osa tree
ningust on teha diivanilt esimene samm sporti
miskeskkonda minekuks. Enda motiveerimine 
kohalejõudmiseks

Kõrgkool avardab silmaringi ja nii on siin hea 
kujundada ka harjumusi. „Novaatori“ teadusuu
distes jagati veebruari lõpus 1,2 miljonit ameerik
last hõlmanud uuringu tulemusi, mille kohaselt 
tõestati, et spordiga tegelejad tundsid end emot
sionaalselt halvasti harvemini kui need, kes 
spordiga ei tegelenud. Miks mitte kujundada spor
timisharjumust, mis aitab kaasa paremale enese
tundele? Seega tuleb kas väiksema või suurema 
pingutusega tee istuvast asendist spordiraja või 
rajatiseni ikkagi läbida.

Tervise vaatevinklist on istumast tõusmine hea 
ka siis, kui sportima ei minda, aga natukenegi liigu
takse. Pikemast istumisest sirutus või liikumis
pauside tegemine on teema, mida ka 31.01–06.02 

toimunud akadeemia aktiivsusnädala tagasiside 
andjad kõige vajalikumaks pidasid.

Kasutame olemasolevaid vahendeid 
ja kogemust
Akadeemia kõigis asukohtades on spordisaalid 
ja lähedal ka looduses aktiivse vaba aja veetmise 
võimalused. „Tervisliku ülikoolilinnaku“ prog
rammi raames võeti eesmärgiks õppekeskuste 
lähistel olevate radade ja objektide tutvustamine. 
Osade objektide ja tegevuste lingid on lisatud 
akadeemia spordikeskuse kodulehele, aga varian
tide otsimine, kuidas võimalusi paremini tutvus
tada, on veel käimas ja peaks lõpule jõudma enne 
uut õppeaastat.

Veebruari alguses peetud aktiivsusnädala taga
sisides küsiti arvamust liikumist propageerivate 
kampaaniate kohta ning kuna üle poole vastanu
test toetasid sammude „kogumist“ YuMuuvi kesk
konnas, ongi akadeemia sünnipäevakuul taas 
selline ühine liikuma motiveerimine kavas.

YuMuuvi väljakutses osales eelmise aasta 
aprillis 220 ja novembris 174 akadeemia kogu
konna liiget. Kui mõelda akadeemia 30. aasta
päevale, siis ideaalis võiks olla eesmärgiks 300 
osalejat, kes kõik saavad kuu jooksul 300 000 
sammu kõnnitud, joostud või hüpatud. Ühelt poolt 
on kampaania eesmärk tervise edendamine liiku
mise abil, aga paljud võtavad seda ka võistlusena. 

Sisekaitseakadeemia ja Eesti üliõpilaste 2021. aasta parimat naissportlast Katrin Smirnovat autasustab vabariigi 
aastapäeva rivistusel 22. veebruaril rektor Marek Link. Foto: Rasmus Kooskora
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Siiski on väljakutse suunatud kõigile liikumisharras
tajatele, sest oluline on eelkõige liikumise maht, 
mitte intensiivsus. Poole tunni kaupa jalutamisega 
peaks meist enamik hakkama saama ka mitu korda 
päeva jooksul.

Võistlusfaktor trügib tervisesporti ja võistlus
tele tuuakse lisaks alasid, mis ei nõua eelnevat 
sportlikku ettevalmistust. Kui vaadata Ylispordi 
koondnimetuse all peetavaid spordimänge, siis 
nendel võib julgelt osaleda ka see, kes varem ei ole 
tundnud suurt tahtmist võistelda. Paljud suvemän
gude ja talimängude alad on heaks enese proovile 
paneku võimaluseks, uute asjade katsetamiseks. 
Enamasti võib see paremini välja tulla neil, kes on 
regulaarselt mõnda spordiala harrastanud, aga 
gruppi kuulumise, omade toetamise ja akadeemia 
heaks pingutamise naudingu saab igaüks. 

Suurt valikut tegevusi pakutakse ka akadeemia 
traditsioonilisel sügisesel spordipäeval, mis on 
kavas rahvusvahelisel üliõpilasspordi päeval, 20. 
septembril.

Üliõpilasesindus on näidanud häid oskusi 
osalejate ja kohtunike leidmiseks ja motiveeri
miseks ning loodetavasti antakse kogemused ka 
uutele esinduse liikmetele edasi.

Paneme ennast proovile Eestis ja 
välismaal
2021. aasta tulemuste põhjal akadeemia parima
teks sportlasteks valitud kadetid ja töötajad on 
edukalt kaasa löönud Eesti võistlustel, nagu rahva
hääletuse kadettide võitja Kristjan Puusepp rammu
meeste ja jõutõstmise võistlustel või päästekol
ledži töötaja Mirjam Vint Eesti meistrivõistlustel ja 
rahvajooksudel; mõned said riiki esindada tiitlivõist
lustel, nagu maadluskoondislased Richard Karelson 
ja Raido Liitmäe justiitskolledžist. Esimene neist oli 
vastavalt kadettide ja teine töötajate seas parim 
meessportlane. Akadeemia kadettidest 2021. aasta 
parimaks naissportlaseks valitud Katrin Smirnova 
oli aga laskmises juunioride arvestuses Euroopa 
esimene ning selline edu tagas talle ka Eesti üliõpi
lassportlaste seas parima naise autasu.

Kui 2021. aastal nappis üliõpilaste rahvusva
helisi võistlusi ja Eesti meistrivõistluste punkti
arvestuses lõpetasime Tartu Ülikooli järel teise 
kohaga, siis loomulikult on soov ka kõrgkoolide 
seas esikolmikukohta jätkuvalt hoida. See ei ole 

lihtne, sest paljud ülikoolid saavad enda esinda
jaid valida suurema õppurkonna seast või on head 
tulemust toetamas kehakultuuriteaduskondade 
sportlikud noored, aga akadeemia on seni ilmu
tanud suurt ühtsust ning kohusetunnet. Ühtegi ala 
naljalt katmata ei jäeta. Sellise ühtehoidmise ja 
valmisoleku üle on väga hea meel ning loomulikult 
rõõmustavad ka auhinnakohad, millest akadeemia 
kogukonda nii Facebooki spordigrupis kui ka 
kodulehe ja infokirja kaudu teavitame.

Käesoleva aasta mais on Lätis tulekul SELLi 
mängud – piirkondlikud suurimad rahvusvahe
lised üliõpilasvõistlused, samuti kavandatakse 
Hiinas suveuniversiaadi. Mõlemale võistlusele on 
minemas ka akadeemia võistlejaid.

Jätkub meie parimate toetamine spordistipen
diumitega. See on hea panus topeltkarjääriks – 
õppimise ja sportimise ühendamiseks.  

Akadeemia kogukonna liikmete aktiivne õhtu 
29. novembril 2021 Ronimisministeeriumis

Akadeemia sügisest spordipäeva on peetud juba 
10 aastat ning seda traditsiooni on kavas jätkata. 
Nr 29 all jookseb Mirjam Vint, kes tuli ka akadeemia 
meistriks ning valiti töötajate seas 2021. aasta 
parimaks naissportlaseks. Foto: Ly Rünno
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Vabariigi aastapäeva tähistamine

22. veebruaril toimus Tallinna õppekeskuse lipu
väljakul pidulik rivistus Eesti Vabariigi 104. aasta
päeva puhul. Kogu akadeemia pidulik ühis
rivistus on Sisekaitseakadeemia traditsioon, 
millest võtavad osa kõik õppeüksused. Rivistusel 

osales ka akadeemiat 24. veebruaril kaitsejõu
dude paraadil esindanud üksus, sõjaväeorkester, 
kaitse politsei peadirektori asetäitja Martin 
Perling ja siseministeeriumi kantsler Tarmo 
Miilits – ühtekokku pea 300 inimest.

Piduliku rivistuse avas akadeemia rektor 
Marek Link. Siseminister Kristian Jaani andis 

Sisekaitseakadeemia üksus kaitsejõudude paraadi eel
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välja igaaastase Kaarel Eenpalu nimelise 
eri stipendiumi, mille pälvis finantskolledži III 
kursuse tudeng Maris Praats. Tervituskõned 
pidasid Politsei ja Piirivalveameti pea direktor 
Elmar Vaher, Päästeameti peadirektor Kuno 
Tammearu, Häirekeskuse Põhja keskuse juht 
AnneLiis Taalmann, Maksu ja Tolliameti 

peadirektori asetäitja Triin Raaper ning Tallinna 
vangla direktori asetäitja Kermo Päll. Parimatele 
Sisekaitseakadeemia õppuritele ja teenistujatele 
anti üle aumärgid, tänukirjad, uued teenistus
astmed ja stipendiumid ning kuulutati välja 2021. 
aasta parimad sportlased. Pidulik rivistus lõppes 
rongkäigu ja tordisöömisega. 
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V aatamata piirangutele ja ootamatutele takis
tustele kujunes aasta väga mitmekülgseks 

ning innovatiivseks.

Üleminek projektipõhisele 
juhtimisele
Kevadel tegi esimees AuleMerlin Vihlver ÜE liikme
tele ettepaneku juurutada projektipõhist juhtimist. 
See tähendab, et igaühel on oma kindel projekt (või 
projektid), mille eest ta vastutab ning mille elluvii
mist juhib. Projektijuht koostab projekti koonddo
kumendi, kuhu märgitakse nii kaasatud ÜE liikmed, 
projekti tutvustus, eelarve, tagasiside jne. Projek
tipõhise juhtimise eesmärk oli anda kõigile liikme
tele võimalus arendada nii enda inimeste kui ka prot
sesside juhtimise oskusi. Tagasi vaadates on selline 
juhtimisstiil ennast õigustanud. See tagab selge 
arusaama, kes mille eest vastutab, tänu millele on nii 
ÜE juhatusel kui ka akadeemia töötajatel lihtsam ÜE 
tööd suunata. Lisaks on koostatud projekti koonddo
kumendid head abimehed järgmistele esindustele. 

ÜE töös on olulisel kohal planeerimine ja doku
menteerimine, sest nii on esindus jätkusuutlik ja 
arenev. Seetõttu sündis meil soov uuendada nii ÜE 
põhikirja kui ka valimiste eeskirja. Samuti hakka
sime salvestama kõiki ÜEga seotud dokumente 
ühisesse pilvekausta. Muudatuse eesmärk oli 
parandada ülevaadet ÜEs toimuvast. 

Mitmekülgsed ettevõtmised
Palju head tagasisidet sai Sten Haasmaa juhitud 
projekt „Heategu”. ÜE esimestel kohtumistel, kus 
panime paika eesmärke ja visioone, jäi kõlama 
sõnapaar „heategevuse populariseerimine“. Et see 
ei jääks ainult mõtteks, korraldasime detsembris 

heategevusliku maiustuste kogumise Haapsalu 
Hoolekandekeskuse SA jõulupeoks ning jõulukaar
tide meisterdamise. Need kaardid jõudsid mitmesse 
hoolekandeasutusse. Loodame, et järgmine ÜE 
jätkab heategevuse populariseerimist akadeemias.

Jah, kõik meie plaanid koroonapiirangute 
tõttu ei realiseerunud. Kuid ometi ei jäänud ükski 
tähtpäev tähistamata. Esimest korda toimus tradit
sioonilise tutvumispeo alguses Covidi tõendite 
kontrollimine ja kiirtestimine, aga mis sellest – 
peaasi, et pidu sai peetud ja tutvused loodud. 

Õpetajate päev toimus hübriidvormis. Jõule 
tähistasime tagasihoidliku, kuid meeleoluka ühise 
piparkoogisöömise ja glögijoomisega. 

ÜE aseesimees spordi ja kultuurivaldkonnas 
Angela Sööt sütitas juba teist aastat järjest akadee
miaperet sportima. Koostöös akadeemia spordijuhi 
Epp Jalakaga korraldas ta mitu spordisündmust, 
alustades akadeemia spordipäevast ning lõpetades 
liikumise väljakutsete ja tervisliku ülikooli projekti 
üritustega. Lisaks korraldab Angela akadeemia 
õppurite osalemist Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
suve ja talimängudel.

Uued projektid
Muutlikud ajad on sundinud ka meid projekti
dele loovalt lähenema ning tänu sellele on saanud 
alguse mitu loovkonkurssi ning virtuaalset sündmust, 
näiteks ÜE sünnipäeva tähistamine meie sotsiaal
meediakanalites, jõulu ja vabariigi aastapäeva 
teemalised fotokonkursid, virtuaalne keskkonna
nädal ning vaimse tervise nädal. 

ÜE aseesimees turundus ja kommunikat
sioonivaldkonnas Maris Praats on algatanud kaks 
uhiuut projekti. Akadeemia rahandusosakonna 

ÜLIÕPILASESINDUSE 
TEGUS AASTA

Üliõpilasesinduse (ÜE) praeguse koosseisu mandaat lõppeb akadeemia aastapäeval 
aprillis. Esinduse liikmed vaatavad tehtule tagasi.
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juhi Ain Sari initsiatiivil korraldati esmakordselt 
õppuritele suunatud kaasava eelarve konkurss. 
Koos mitme akadeemia töötajaga arendas Maris 
kaasava eelarve raamistiku ning viis konkursi läbi. 
Hääletusel enim hääli saanud projekt valmib sel 
kevadel. 

Nüüd, kevadsemestril alustas Maris uue piloot
projekti, ÜE välja antava tunnustuse loomisega. 
ÜE tunnustuse eesmärk on tänada silmapaist
vaid õppureid antud panuse eest ÜE töösse ja 
akadeemia arengusse.

Edukas koostöö nii akadeemias kui 
väljaspool
Meie missioon oli arendada ÜE suhteid nii 
akadeemia üksuste, erinevate organisatsioonide 
kui ka teiste kõrgkoolidega. ÜE ja akadeemia tööta
jate vahelised suhted on väga head ja seda just tänu 
ühisele soovile suurendada akadeemia õppurite 
rahulolu. Meil on ääretult hea meel, et akadeemia 
töötajad kuulavad alati meie ideed ja ettepanekud 

ära ning aitavad võimaluste piires neid ellu viia. 
Oleme tänulikud koostöö eest rektoraadiga, 
kommunikatsiooni, rahandus, haldus ja üldosa
kondadega ja raamatukoguga. 

Suurel määral oleme panustanud ka ÜE 
suhetele väljaspool akadeemiat, tõhustades 
suhtlust nii EASLi kui ka Eesti Üliõpilaskondade 
Liiduga. Meie suhtlus teiste kõrgkoolide üliõpilas
esindustega on saanud uue dimensiooni, näiteks 
korraldasime üheskoos kõrgkoolide vahelise Karan
tiiniolümpia ja mälumängu Unimemory. Samuti 
oleme teistel üliõpilasesindustel külas käinud ja 
üheskoos tähtpäevi tähistanud. Me väärtustame 
väga kogemuste vahetamist teiste esindustega, 
see on juba praegu toonud meie töösse palju uut 
lähenemist. 

Oleme väga tänulikud nende lugematute 
võimaluste eest luua Sisekaitseakadeemia üliõpi
laskonnale tähendusrikkamat akadeemiat. Täname 
siiralt kõiki, kes on koos meiega seda mäletamis
väärset sõitu sõitnud!  

Üliõpilasesindus. Vasakult Maris Praats, Erki Palusoo, Angela Sööt, AuleMerlin Vihlver, Sten Haasma,  
Laura Karu ja Katre Meriloo. Esireas PPA maskott Lõvi Leo ja akadeemia maskott Kadett Kotkas
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Raamatukogud pole enam need, mis 30 aastat tagasi. Milline on tänapäeva raamatu-
kogu, tutvustavad Sisekaitseakadeemia raamatukogu juhataja RAILE REIGO ja raamatu-
koguhoidja EVELIIS JEEDAS.

SISEKAITSEAKADEEMIA  
RAAMATUKOGU –  

KUHU OLED SUUNDUMAS?

Meie ümber toimuv kiire kultuuri digitaliseeru
mine loob suurel hulgal ainet andmete kogu

miseks, analüüsiks ja mõtestamiseks, et väljuksime 
tänasest kriisist targematena ja parema ettevalmis
tusega tulevikuks.

Ühiskonnas toimuvate muutustega kohane
mine, raamatukoguteenuste vajaduspõhine kaas
ajastamine ja uuendamine on üks olulisem ülesanne. 
Raamatukoguteenused peavad olema lugejale 
kättesaadavad kõikjal – tööl, kodus, välisreisil või 
maal vanaema juures. Eelmistel aastatel toimunud 
muutused pole jätnud raamatukogu samasugu
seks. Nii on mitu raamatukoguteenust, nagu raama
tunäitused, raamatukogupäevad, lugejate regist
reerimine, kolinud virtuaalsetesse keskkonda
desse. Alles jäävad tugevamad – me peame olema 
multifunktsionaalsemad. 

Raamatukogudel on täiesti asendamatu roll 
kirjanduse hoiustamisel ja tutvustamisel ning nii 
laste, noorte kui ka täiskasvanute lugemishuvi teki
tamisel ja suunamisel. Raamatukogud tagavad ligi
pääsu ammendamatule lugemisvarale ja seda täiesti 
tasuta. Raamatukogudes toimuvad kirjanduslikud 
kohtumised, põnevad näitused, raamatulaadad ja 
konverentsid. Kõigele sellele püüamegi 2022. aastal 
tähelepanu tõmmata.

Raamatukogu kui kirjandus- ja kultuurikeskus 
keskendub üldkultuurilise silmaringi laiendami
sele. Tuleb meeles pidada, et üksinda kultuuri ei 
loo, seega tahame pakkuda oma lugejatele lisaks 
valdkonna kirjandusele ka üldharivaid üritusi ja 
tegevusi. Soovime, et meie lugejad oleksid üks osa 
ühiskonnast. 

Raamatukogu kogukonnakeskusena pakub luge
jatele avatud ruumi ja mugavaid teenuseid. Peame 

oluliseks, et raamatukogu on kui asutuse süda – 
teabekeskus, kus on kättesaadavad kõik vajalikud 
teenused. Liigume selles suunas, et raamatukogu 
oleks avatud igal ajal, et raamatud oleksid kättesaa
davad igal ajal ja igas kohas, alati seal, kus on lugeja. 

Raamatukogu ratastel viib pakutavad teenused 
veelgi rohkem oma lugejateni. Külastused Narva, 
Paikuse ja VäikeMaarja üksustesse annab võima
luse olla kohal ja pakkuda kirjanduslikku vahepala, 
näidata, kuidas saab kasutada õpingutes või töös 
teadusmaterjale ja teisi raamatukogu teenuseid. 

Tuleviku raamatukogu peab oskama kiirelt 
kohaneda uute olukordadega ja olema paindlik. 
Milline on raamatukogude tulevik? Oluline on, 
et kasutusel oleksid ühtsed põhimõtted – ühiselt 
loome tugevamaid ja kestvamaid süsteeme. Raken
duskõrgkoolide raamatukogude koostöö tulemu
sena on kohekohe meil juurdepääs veelgi suure
male teadusandmebaaside varamule, et toetada 
õppe, teadus ja arendustegevust. Oma teenuste 
arendamisel tuleb arvestada infotehnoloogia kiire 
arenguga – uued võimalused aitavad tekitada uusi 
võimalusi teenuste arendamisel. Kõige selle keskel 
on siiski tähtsad inimesed, kes tegelevad igapäeva
selt sellega, et raamatukoguteenused ja digitaalne 
õppevara oleksid kättesaadavad ka siis, kui füüsiline 
kogu on suletud. 

Sügisel on meid ootamas veel üks põnev 
sündmus – akadeemia raamatukogul täitub 30 
aastat tegevust. Kui 1992. aasta 12. novembril oli 
õppetöö juba kuu aega kestnud, avati raamatukogu. 
Seda ju ometi peab tähistama! Kes suudab ja jaksab 
meiega aasta kaasa teha, seda ootab jõulukuuse all 
kingitus raamatukogult. Muudame koos raamatu
kogu veelgi paremaks!  
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2007. aastal hakati tõsiselt 
rääkima akadeemia 

tegevuse üleviimisest Kase tänavalt Murastesse, 
kus tegutses piirivalvekolledž ning mille hooneid 
hoogsalt renoveeriti ja täiustati. Tulised arutelud 
selle üle kestsid 2009. aastasse välja ning plaanid 
tundusid olevat võrreldes eelmiste kolimisideedega 
väga kindlad. Ühelt poolt toetas ideed Muraste 
õppekompleksi korralik infrastruktuur, mille kõrval 
Kase tänava hoonete kehv seisukord teravalt silma 

torkas. Teisalt sai aga selgeks, et Muraste jääks 
tervele akadeemiale siiski liiga kitsaks, samuti 
oleksid mõjunud kehv ühendus ja muud logistika
probleemid pärssivalt kadettide arvule.**

Struktuurimuutused ja sisemised 
arengud
2008. aastal jätkusid struktuurimuudatused, 
tegevuse lõpetas halduskolledž. Samal aastal avati 
pidulikult kriisisimulatsioonikeskus, mis võimaldas 

Sisekaitseakadeemia asutamise 30. aastapäevale pühendatud artiklisari on jõudud 
lõpule. Akadeemia kirjastaja LAURI VANAMÖLDER annab viimases osas ülevaate 
akadeemia ajaloost aastail 2007–2022.*

* Artikkel tugineb akadeemia juubeliraamatul „25 aastat turvalisemat Eestit. Sisekaitseakadeemia 1992–2017“ (Sisekaitse
akadeemia 2017, koostaja Lauri Vanamölder).
** Akadeemia kolimisplaanide kohta loe lähemalt Valdur Taltsi artiklist „Sisekaitseakadeemia asukohast ja tema kolimise 
epopöast“, Verbis aut Re nr 1/2019 lk 42–44.

LUGU III
SISEKAITSEAKADEEMIA 

Akadeemia kalendri kaas, millel on esindatud kõik akadeemiaga liidetud õppekeskused: ülemises reas vasakult: 
VäikeMaarja Päästekool, Paikuse Politseikool ja Muraste Piirivalvekool, all akadeemia Tallinna kompleks
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täiendada politsei, pääste ja piirivalve väljaõppe
programme ja arendada keskastme ametnike oskusi 
tulla kriisiolukordades efektiivsemalt toime. 

2009. aastal alustas akadeemias sisejulgeoleku 
instituut Euroopas unikaalse sisejulgeoleku magist
riõppeprogrammiga – akadeemia oli saanud õppe
asutuseks, kus antakse haridust nii kutseõppes 
kui ka bakalaureuse ja magistritasemel. See oli 
akadeemiale väga suur kvalitatiivne edasiminek.

Sisekaitseakadeemia sai ka ajaloo esimesed 
emeriitprofessorid, kelleks valiti teenekad 
õppejõud Ivar Aimre ja Jaan Huik. 2012. aastal 
valiti juurde veel Helmo Käerdi ja Andres Talvari, 
2014. aastal Rein Tiivel ning 2016. aastal Feliks 
Angelstok.

2009. aastal määrati akadeemia Euroopa 
rändevõrgustiku riiklikuks kontaktpunktiks, mis 
viidi 2015. aastal üle Tallinna Ülikooli koosseisu. 
Alates 2020. aasta algusest tegutseb Euroopa 
rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt aga taas 
Sisekaitseakadeemias.

2010. aasta veebruaris ühendati piirival
vekolledž ja politseikolledž ühtseks politsei ja 

piirivalvekolledžiks. Tegevust alustas innovaatiliste 
haridustehnoloogiate keskus, mis koondus 2016. 
aastal arendusosakonna koosseisu. 

2011. aastal lõpetas sisejulgeoleku instituudis 
magistriõppe esimene lend − 11 Eesti sisejulge
oleku valdkonna spetsialisti, kelle rakenduslikud 
magistritööd aitavad kaasa Eesti sisejulgeoleku 
parandamisele.

Endise rektori, tol ajal akadeemia nõuniku Priit 
Männiku juhtimisel alustas sisekaitselise eelkooli
tuse laager, mis arenes edasistel aastatel sisekait
seõppeks keskkoolides. 

Ühtse identiteedi loomine
2010. aasta suvel valiti akadeemia rektoriks Lauri 
Tabur. Jätkus kõigi liidetud üksuste üheks akadee
miaks sulandamise raske tee. Vaadati taas mine
vikku ja taastati vahepeal põlu all olnud tradit
sioonid, sealhulgas jõulude ajal jumalateenistusel 
käimine. Ka uued algatused olid uue rektori ajal 
teretulnud. Nii kuulutati ühtse identiteedi loomiseks 
välja ideekonkurss akadeemia tekli kavandamiseks. 
Parimaks tunnistati magistrant Christman Roosi 

Akadeemia esindus Rektor Raska haual 15. aprillil 2015. Vasakult: arendusprorektor Ramon Loik, päästekol
ledži direktor Ain Karafin, turundus ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Ene Puhm, üliõpilasesinduse (ÜE) 
esimees 2014.–2015. õa Indrek Agar, rektor Lauri Tabur, politsei ja piirivalvekolledži direktor Priit Heinsoo, 
ÜE esimees 2015.–2016. õa Ilona Peterson, ÜE liige Anastasija Mironova, ÜE liige Hannes Lember. Peas on 
akadeemia teklid.
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kavand, mille järgi valmis mustast sametist põhjaga, 
kahe hõbedase randi ja kirja ning akadeemia 
embleemiga tekkel. 

2011. aastal ühtse akadeemia kuvandi loomine 
jätkus. Akadeemia maskotikonkursile laekus 20 
kavandit, võitis kadettide Argo Kruusmaa ja Ranno 
Rentiku kavand Kadett Kotkas, kes sümboliseerib 
meie õppurite julgust, vaprust, jõudu ja teotahte
lisust (vt lk xx).

Sisekaitseakadeemia ajaloole mõeldes ei saa 
mööda vaadata professor Eduard Raskast. Suuresti 
on akadeemia praegu selline just tänu esimesele 
rektorile, kes julges unistada ning kelle ideedest 
on nüüdseks palju teoks saanud. Seetõttu võttis 
üliõpilasesindus akadeemia 20. aastapäeval, 2012. 
aasta 15. aprillil koos töötajatega ette tee Metsa
kalmistule, kus Eduard Raska mälestamiseks 
asetati hauale pärg. Nii sai alguse ilus traditsioon 
pidada meeles akadeemia esimest rektorit. 

Akadeemia saab unistuste 
tööandjaks
2011. aastal soojenes taas üles akadeemia kolimise 
idee. Uueks eesmärgiks sai akadeemia viimine Ida
Virumaale, et toetada piirkonna lõimumist Eesti 
üldise arenguga. Ühe võimaliku akadeemia asuko
hana käidi välja endise Kreenholmi manufaktuuri 

territoorium. Teema püsis õhus lausa 2015. aastani, 
mis jättis pitseri ka akadeemia töötajatele ja tekitas 
ebakindlust. Ka lükkas see vaidlus teadmata kaugu
sesse akadeemia selleks ajaks juba lootusetult ajale 
jalgu jäänud infrastruktuuri arendamise.

2012. aastal otsustas Eesti Kõrghariduse Kvali
teediagentuuri hindamisnõukogu anda Sise
kaitseakadeemiale institutsionaalse akreditee
ringu maksimaalseks ajaks ehk seitsmeks aastaks. 
Akrediteerimisprotsessis hindas rahvusvaheline 
komisjon kooli sisemist kvaliteedikindlustamise 
süsteemi, sealhulgas kõrgkoolile pandud üles
annete täitmist ning juhtimise, töökorralduse ning 
õppe ja teaduskeskkonna vastavust kõrgkooli 
eesmärkidele ja arengukavale.

2014. aasta sügisel taastati akadeemia vilist
laskogu, mis on 1996. aastal asutatud Eesti Riigi
kaitse Akadeemia vilistlaskogu õigusjärglane. Elu 
keerdkäikude tõttu jäi tollase vilistlaskogu tegevus 
17 aastaks soiku. Tubli eeltöö kogu asutamiseks 
tegid ära akadeemia üliõpilasesinduste endised 
esimehed ja eriti suureks abiks olid kunagise kogu 
juhatuse esimehe Jako Verniku nõuanded. 

2014. aasta kulminatsiooniks olid Sisekaitse
akadeemiale Eesti 2013. aasta unistuste tööandja 
ning Lauri Taburile Eesti 2014. aasta parima juhi 
tiitli võitmine. 

Rektor Katri Raik akadeemia 25. aastapäeva aktusel kõnet pidamas. 30. märts 2017 
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Võitlus asukoha eest jõuab lõpule
2015. aastal sai akadeemia rektoriks Katri Raik. 
Kuna selleks ajaks oldi kindlad akadeemia õppe
komplekside asukohtades, seati uue rektori peami
seks ülesandeks akadeemia kiire ja suuremahuline 
arendamine, mis puudutas nii õppekorraldust kui 
ka taristu uuendamist. Sisuline siht võeti kujundada 
akadeemia Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe 
ja teadusasutuseks aastaks 2025. 

2016. aastal kinnitas valitsus ülikoolide ja 
teadusasutuste arenguprogrammi ASTRA investee
ringute kava, millega toetati Sisekaitseakadeemia 
Tallinna õppekompleksi rajamist Euroopa Liidu 
vahenditest 13,5 miljoni euroga. Seetõttu kuulutati 
2016. aastal välja arhitektuurikonkurss akadeemia 
uue hoone ehitamiseks Kase tänavale, kuhu pidi 
koonduma akadeemia põhitegevus. Arhitektuuri
konkursile laekus kokku 14 tööd, nende seast valis 
žürii parimaks ideekavandi pealkirjaga Faalanks.

Seoses akadeemia õpilaste arvule mittevas
tava ja kohatult suure infrastruktuuri liialt suurte 
ülalpidamiskulude vähendamise vajadusega pidi 
akadeemia loobuma ühest oma õppekompleksist 
kas Paikusel või Murastes. Põhjaliku kaalumise ja 
vaidluste tulemusena loobuti aasta lõpus Muraste 
õppekompleksist ning sealne õppetegevus toodi 
üle Kase tänavale.

2017. aasta algas ärevalt, kuna eelmise aasta 
lõpus ametisse asunud vabariigi valitsus teatas 
juba novembri lõpus, et vastavalt koalitsiooni
leppele viiakse Sisekaitseakadeemia Narva. 

Arvestades viimastel aastatel elluviidud arendus
tegevuse, tehtud kulutuste ning endiselt aktuaal
sete argumentidega õppekvaliteedi säilitamisest ja 
ettevõtmise ebaratsionaalselt kõrge maksumusega 
olukorras, kus aastaid ei olnud jätkunud raha ka 
elementaarseteks arendusteks, ei saanud sellega 
nõustuda ei akadeemia ega enamik valdkonna 
spetsialistidest. Algasid pikad läbirääkimised ja 
tuline meediakära, mis lõppes 30. märtsil valitsuse 
otsusega, et akadeemia peahoone jääb Tallinnasse 
ja Narva rajatakse Sisekaitseakadeemia õppe
keskus. See oli ilus võit, sest täpselt sel ajal tähistas 
Sisekaitseakadeemia oma 25. aastapäeva. 

Uued õppehooned
Pärast kuudepikkust visa võitlust sai poolelijäänud 
projektiga jätkata. Ehitustööd Kase tänaval algasid 
2017. aasta suvel. 28. novembril asetati nurgakivi 
ja õppehoone avati pidulikult 22. veebruaril 2019. 
Vana õppe ja administratiivhoone jäi esialgu oma 
kohale tühjalt seisma, kuid 2021. aasta esimesel 
poolel lammutati seegi. Uus hoone pälvis „Aasta 
betoonehitis 2019“ tiitli.

Kase tänava uue hoone ehitamisega paral
leelselt algasid tööd Narva õppekeskuse ehita
miseks. Juba 2017. aasta keskel kuulutati taas välja 
arhitektuurikonkurss, ehitus algas 2019. aasta 
suvel. Moodne multifunktsionaalne hoone avati 
2. oktoobril 2020 ja sai hiljem konkursil „Aasta 
betoonehitis 2020“ eriauhinna.

Ent õppehoonete kõrval rajati ka väiksemaid 
objekte. 2017. aasta alguses avati Paikuse õppe
keskuses Eesti esimene spetsiaalselt taktikaliste 
laskeharjutuste läbiviimiseks ehitatud tiir, mis 
võimaldab realistlikult imiteerida politsei töös 
ette tulevaid olukordi, lasta kolmes suunas ning 
kasutada sõidukeid. 2018. aasta kevadel valmis 
Tallinna õppekeskuses 320meetrine õppepiir, kus 
on olemas kõik elemendid, mida on vaja, et õppida 
patrullimist, jälgede avastamist, tegevusi sala
kauba või drooni avastamisel ning erinevatel tase
metel juhtimist. 

Vanad ja uued traditsioonid
2016. aasta 22. veebruaril hakkas akadeemia taas 
tähistama Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku rivis
tusega Tallinnas Kase tänava õppekompleksi lipuväl
jakul. See traditsioon välitingimustes oli vahepeal 

Enne Tallinna uue õppehoone ehitamist lammutati 
2017. aasta suvel selle asemel seisnud kunagine 
söökla, hilisem spordihoone
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pikkadeks aastateks soikunud. Koos õppeaasta 
avarivistusega koondatakse kahel korral aastas 
ühtsesse rivvi kogu koolipere, ka Paikuselt ja 
VäikeMaarjast.

Akadeemia 25. sünnipäeva aastal tekkis uus 
sportlik traditsioon. Nimelt korraldati mai lõpus 
akadeemia aastapäevaretk Tallinnast VäikeMaar
jasse. Kadettidest, vilistlastest ja töötajatest koos
nevad võistkonnad läbisid kolme päevaga pea 130 
km ning kümmekond kontrollpunkti, kus pandi 
proovile nende ellujäämisoskused, julgeoleku
alased teadmised ning seiklusjanu. Retk osutus 
niivõrd populaarseks, et seda korrati ka kahel järg
neval kevadel: II aastapäevaretk toimus 2018. 
aastal Paikuse ümbruses ja III aastapäevaretk 
2019. aastal Nelijärve ning VäikeMaarja mail.

Tugeval koolil tugev sisu
2017. aasta mais ilmus Sisekaitseakadeemia 
ajakirja Verbis aut Re esimene number. Kuni 2022. 
aastani kolm korda aastas ilmunud ajakiri on kuju
nenud akadeemia aknaks kõigile osapooltele ja 
partneritele nii akadeemia sees kui ka väljaspool 
ning paigutub teiste ülikoolide häälekandjate vääri
kasse ritta. 

Edukalt toimib teadustegevus, mis lisaks 
seminaridele ja konverentsidele avaldub 
publikatsioonides. 2013. aastal hakkas ilmuma 
rahvusvaheline ingliskeelne siseturvalisuse alane 
teadusajakiri Proceedings of Estonian Academy 
of Security Sciences, 2021. aastal lisandus 
sellele ka eestikeelne Turvalisuskompass. 
Regulaarselt ilmub publikatsioone aktuaalsetel 
sisejulgeolekuteemadel, õppematerjale ja 
uuringuraporteid.

2019. aasta kevadel läbis akadeemia 
teist korda institutsionaalse akrediteerimise. 
Eksperdid tõstsid eriliselt esile akadeemia väga 
pühendunud ja motiveeritud kollektiivi, ressursse 
ja õppekavu. Kõik õppekavad on muudetud aine
põhistest moodulipõhisteks. Õppekavade uuen
damise käigus on pööratud erilist tähelepanu 
üldkompetentside integreerimisele erialase 
õppega. Siseturvalisuse valdkonna spetsialistidel 
on eriti oluline suhtlemis ja koostööoskus, mõju
tamis ja veenmisoskus (väga vajalik ennetus
töös), ka toimetulek pingeolukordade ja tagasi
löökidega. Kõigile neile ja paljudele teistelegi 
üldoskustele pööratakse nüüd erialases õppes 
kordades rohkem tähelepanu. 

Tallinna uue õppehoone avamine 22. veebruaril 2019
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2018. aasta novembris sai rektor Katri Raigist 
Eesti siseminister, mistõttu akadeemia rektori 
kohusetäitjana asus ametisse arendusprorektor 
Marek Link. Veebruaris 2019 valiti ta akadeemia 
uueks rektoriks.

Kohanemine üleilmse tervisekriisiga
2020. aasta kevadel kogu maailma tabanud koroo
naviiruse kriis lõpetas Sisekaitseakadeemia harju
muspärase töökorralduse. Kiirelt tuli üle minna 
distantsõppele, õppida kasutama digitaal
seid õppetöövahendeid ning kohaneda kaugtöö 
oludega. Raskused suudeti ühiste pingutustega 
võita ning õppetöö ei katkenud hetkekski, keeru
line olukord soodustas uute töövõtete ja lahen
duste kasutamist. Paraku lakkasid piirangute tõttu 
peaaegu kõik kogu akadeemiat liitnud ühised 
ettevõtmised, sealhulgas ka aastapäevaretked ja 
akadeemiaülesed aktused. Paljud inimrohked ette
võtmised, nagu teaduskonverentsid jm, toimuvad 
kas täielikult või osaliselt digitaalsete abivahendite 

kaudu. Akadeemia 30. aastapäeva künnisel on 
üldine tervislik olukord hakanud paranema ja 
pidustused on määratud toimuma ka traditsiooni
lisel viisil. 

Lõpetuseks
Sisekaitseakadeemia on 30. sünnipäevaks läbinud 
mitu etappi. Esimese rektori Eduard Raska näge
muses pidi akadeemiast saama ülikooli tasemele 
vastav õppeasutus, mis võimaldaks nii rakendus
likku kõrgharidust kui ka teaduskraadi omanda
mist. Lisaks mitmel erialal antavale kutseõppele on 
see eesmärk täitunud – akadeemia õppuritel on 
hariduse omandamiseks kõik teed valla. Suures osas 
on lõppenud ka akadeemiat pidevalt saatnud taris
tuprobleemid: kolimine enam ei ähvarda ning Tallin
nasse ja Narva on rajatud igati ajakohased ja sobi
likud õppekeskused. Ent tööd jätkub: arendamist 
vajavad ka VäikeMaarja ja Paikuse õppekeskused. 
Peamine on aga, et jätkuks teotahtelisi ja sihikind
laid õppureid!  

Narva õppekeskuse avamine 2. oktoobril 2020
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Sisekaitseakadeemia pere on kirju, paljud on lisaks erialasele tööle tegevad ka 
teistes valdkondades. Sisejulgeoleku instituudi juhataja ERKKI KOORT kirjutab 
põnevusromaane. Kolme ajaloolise kriminaalromaani eest 2021. aastal Bernard 
Kangro nimelise kirjanduspreemia pälvinud autoril ilmus äsja uus põnevik, mis viib 
hoopistükkis 1990. aastate luuremaailma. 

OPERATSIOON 
„SOROCA“

L ennuk tegi viimast tiiru lennuvälja kohal, 
enne kui keeras nina maandumisrajale. Jan 

nägi oma istmelt 3B, kuidas piloodi kabiini uks 
lennuki kiirenduste ja aeglustamiste taktis kinni
lahti paiskus. Avatud uksest silmas ta valgustatud 
rada ning sedagi, kuidas rappuv õhusõiduk nina 
selle suunas püüdis hoida. Peaaegu terve lennu oli 
raputanud ning suure osa ajast põles tablool tuli, 
mis kohustas turvavööd suletuna hoidma. Muud 
mõtted ei tulnud tegelikult pähegi.

Küljeaknast oli näha, kuidas maapind lähemale 
jõuab. Hetk hiljem raksatasid lennuki rattad raskelt 
vastu maad. Saadud löögist paiskus õhusõiduk üles 
ning kaldus tugevalt vasakule. Ime, et tiib lennu
rada ei kündnud.

Jani kõrval istuv neiu haaras temast ootamatult 
kinni, puurides oma pikad küüned mehe käsivarde. 
Sama ootamatult vabastas ta käe ja naeratas püüd
likult. Selles oli nii vabandust kui ka hirmu.

Piloodil õnnestus lennuk stabiliseerida ning 
peatselt teatas lennusaatja hääl edukast maan
dumisest. Siis luges ta üles, kus ja miks nad 
maandusid, mis kell on ja palju on temperatuur. 
Samuti lisas, et kõiki loodetakse peatselt taas 
näha Moldova lennu kompanii pardal. Nad olid 

maandunud 
Chişinău 
lennuväljal.

Jan tõusis. 
Stjuardess 
viipas talle 
küll keela
valt, kuid samal 
ajal tõusid teisedki ning 
lennusaatja vaatas loobunult 
kõrvale. Just need mõned teised tegid 
Janile muret. Ta oli juba Prahas ümber istudes 
märganud, et teda põrnitsetakse imelikult. Lennul 
tekkis Tšehhi õhuruumis ühega neist WC juures 
konflikt, mis lahenes siiski kohe pärast stjuardessi 
sekkumist.

Nüüd olid need mehed esimesena tõusnud 
ning kaks keeras pilgu kõrvale kohe, kui ta neile 
otsa vaatas. Kolmas, kes istus kohal 5C, oli samuti 
tõusnud ja vahekäiku trüginud, uurides teda varja
matu põlgusega. Janil oli pagas käes ja tume lips 
seotud hooletult. Küüntest puuritud käsivars tulitas 
siiski kergelt. Aga tema oli valmis.

Kohe, kui lennuk väravasse jõudis ja toru paika 
sai, toetas Jan jala ees oleva istmerea seljatoele 

Romaani „Koidik surnud postkastis“ tegevus toimub Eesti võitlustandril, 
kus segunevad Venemaa, Rootsi ning mitmete teiste riikide luurehuvid 
ning organiseeritud kuritegevus. Loole lisab hoogu ja vürtsi peategelase 
elukaaslase saladuslik kadumine ning sellest tingitud eluohtlikud sekel
dused. Toome siinkohal ära ühe peatüki.
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ning surus end täiest jõust tahapoole. Ta kukkus 
koos tema seljataga seisnud meestega vahe
käiku pikali. Ise oli ta ruttu püsti, tõstis lennuki 
ainsa äriklassi kliendi selja tagant kinni haarates 
kõrvale ja tormas lennu jaama. Pageja jõudis veel 
näha, kuidas kolm teda seiranud meest alles maas 
siplesid.

Ta jooksis üha edasi väljapääsu suunas, 
teadmata, mis seal ootab. Oli selge, et need 
mehed ei jälginud teda juhuslikult. Neil oli mingi 
eesmärk. Milline? Kes nad olid? Moldova julgeole
kuteenistus? Miks? Nendega tuli ta ju kohtuma.

Passikontrolli jõudnud, ei näinud Jan seal 
õhtusel ajal õnneks saba ning ta jõudis anda oma 
passi piirivalvurile. Too küsis reisi eesmärki ja lõi 
unisena dokumenti templi riiki sisenemise kohta. 
Enne kontrollist lahkumist vilksas mees veel kord 
selja taha ning märkas, kuidas jälitajad kohale 
jõudsid. Enne neid oli aga saabunud terve teine 
lennukitäis rahvast ja vastuluure juht vaatas rahul
dusega, kuidas mehed paarisaja inimesega järje
korda jäid. Nad püüdsid kiiresti ettepoole trügida. 
Tal polnud aimugi, mis edasi saab.

Tollist möödudes heitis põgenik taas pilgu 
tagasi ja nägi, kuidas kolmik ühele Moldova piiri
valvurile midagi pihku surus ning see neid läbi 
ametkondliku värava juhatas. Tema edumaa oli 
läinud!

Jan kiirustas välja, sest oli selge, et mehed ei 
lepi tema pääsemisega. Loodetavasti näeb ta kohe 
vastu tulnud ameeriklast ja nad jõuavad ohutusse 
kaugusesse.

Lennujaama liuguksed avanesid. Ta astus 
ülerahvastatud ja räpasesse saali ning talle viibati 
kohe. Vastuluure ülem tormas sinnapoole, sest 
tundis ära endise Riia saatkonnas töötanud amee
riklase Jim Hendrixi, kelle pilti välissuhtlejad olid 
näidanud. Pärast kiiret tervitust teatas Jan, et 
lennukis teda rünnati.

„Kiirelt autosse! Loodame, et nad pole veel 
välja saanud,“ sõnas Jim. Paar liikus auto suunas.

Üksikute kioskite vahelt ilmunud mees ajas 
käed laiali, et neid takistada. Jan haaras kioski 
ees olnud päikeseprillide posti ning virutas selle 
tõkestajale näkku. Jim mõmises midagi, kuid 
rohkemaks polnud neil aega. Kui nad ustest välja 
jooksid, astus neile ette järgmine vastane. Jan 
niitis tolle pagasikäruga jalust maha.

„Saatkonda! Kohe!“ karjus Jim, kui nad olid 
hüpanud diplo maatiliste numbrimärkidega 
autosse, mis kummide vilinal paigalt võttis. Oli 
selge, et hotelli minna ei saa.

„Kes need olid?“ uuris Jan, samal ajal autoju
higa tervitusi vahetades.

„Kes? Ma lootsin, et sina tead,“ kõlas vastu
seks. „See, kelle sa käruga maha niitsid, oli takso
juht, kes otsis klienti.“

„Oled kindel?“
„Jep, ta küsis: „Taxi?““ Ameeriklane naeratas. 

„Aga nad võivad olla maffiast, naaberriikidest või 
politseist. Ilmselgelt nad teadsid sinu saabumi
sest, kui lennukis oli kolm meest ning lennu jaamas 
vähemalt üks veel.“

Auto kihutas kesklinna poole ja möödus öös 
kohaliku politsei postidest. Üks neist püüdis anda 
peatumismärguannet ning asus siis vilkurite 
sähvides jälitama.

„Las sõidab, pakubki meile eskorti juhuks, kui 
meid taga aetakse,“ oli autojuht rahul. Ta vajus 
kokku samal hetkel, kui tagaklaas sisse langes. 
Kõrvalistmel olev Jim haaras roolist ning sõiduk 
jäi teele. Üheskoos nihutasid nad sohvri taga
istmele ja ameeriklane asus rooli. Mees vajutas 
Chevrolet’st välja kõik, mis sealt tulla sai. Mootori 
unnates kihutasid nad mööda linna tänavaid, järel 
kaks autot, millest tulistati. Üks vastu tulev masin 
püüdis neid samuti rammida, kuid Jim põikas 
kõnniteele. Too põrutas vastu piiret, rulludes koos 
sellega mingisse veekogusse. Neid jälitama asunud 
politseiauto oli sõelapõhjaks lastud ja teelt välja 
tõrjutud. „Okei, politseinikud nad ilmselt pole,“ 
teatas roolis olija seepeale.

Jim helistas palavikuliselt. Ta püüdis tabada 
saatkonda, kuid see oli justkui levist väljas.

„Neetud, ma pean ühe ringi tegema,“ sõnas 
ta ning kihutas saatkonna päästvatest väravatest 
mööda.

„Kas keegi ei vasta?“ uuris Jan. Vastuluure juht 
hoidis pead all, sest taas kõlasid lasud.

„Mis vasta! Ma ei saa isegi helistada!“ karjus 
Jim.

Nad kihutasid, külg ees, järgmisse kurvi ning 
taas kõlasid lasud. Ühe silmapilgu jooksul nägi 
Jan, kuidas küljeklaas sisse lendas. Killud paiskusid 
justkui aegluubis laiali, külvates üle ka haavatud 
autojuhi ning tema veritseva haava.
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„Ütle mulle number!“ hõikas Jan järsku.
„Minu number?!“ hüüdis Jim imestunult vastu. 

Siis võttis teravat Vkurvi.
„Mitte sinu! Saatkonna oma!“ karjus eestlane 

üle Chevrolet’ ulguva mootorimürina, mispeale 
ameeriklane hakkas seda ette lugema. „Kood ka, 
kood ka!“ jõudis Jan nõuda, enne kui sai valida 
numbri. Vastas meeldiv kohalik naisehääl. Mehe 
pärimise peale, kuhu ta on sattunud, läks daam 
üle inglise keelele. Oli selge, et ta on numbriga 
eksinud.

Sel hetkel paiskus auto kurvis vastu äärekive 
ning mobiil lendas tal käest, kukkudes loodetavasti 
ikka sõidukisse.

„Sorry!“ vabandas Jim kokkupõrke peale.
„Kas sul relva pole?!“ hüüdis Jan. Nad olid järg

misel käänakul taas tule all ja tema nina ees lõid 
kuulid ukse sisse augud. Läbi nende paistis tänava
valgustuse kuma.

„On, aga reeglid ei luba seda kasutada,“ kõlas 
vastuseks. Nende auto rammis järgmises kurvis 
kõrvale sõitnud masinat.

„Persse need reeglid! Su kaaslane on haavatud 
ja meid lastakse raudselt maha! Kas see on 
reeglipärane?!“

Jim heitis pilgu veel tervesse tahavaatepeeg
lisse, haaras kindalaekast revolvri ning heitis selle 
Janile. „Ära seda maha pilla!“

Jan sirutas relva üle haavatud autojuhi vasak
poolsest külje aknast välja ja tulistas neid rammida 
kavatsenud auto juhti pähe. Ta jõudis näha, kuidas 
see roolile vajus ning sellega sõiduki järsult eemale 
keeras. Märkas ka kõrvalistuja – ühe teda lennukis 
varitsenud mehe – õudust täis pilku. Siis lendas 
masin läbi teepiirde välja ja rullus korduvalt üle 
katuse.

„Hea lask,“ noogutas teadvusele tulnud 
autojuht tunnustavalt, vaatamata tema näo juures 
toimunud kurdistavale paugule.

„Jim, kontrollime numbreid!“ hõikas Jan, kui 
oli kätte saanud istme vahele pudenenud mobiili. 
Ta katkestas kogu selle aja kestnud kõne. Loomuli
kult oli üks number vale ja mees valis uuesti. „Sina 
räägid,“ surus ta telefoni ameeriklase kõrva äärde.

Seekord oli vähemasti number õige ning 
saatkond läks kihevile. Kuigi valvetöötaja oli varem 
märganud mööda kihutavaid autosid, ei andnud 

ta häiret, sest pidas seda maffia omavaheliseks 
sõjaks. Nüüd aeti kõik jalule.

Jan suunas relva neid jälitava viimase auto 
suunas ja tulistas. Hetk pärast seda ilmus nurga 
tagant välja politseivilkuritega sõiduk.

„Mine läbi pargi,“ pakkus autojuht.
„Juhata mind,“ soovis roolis olev Jim, kui nad 

Ukraina saatkonnast mööda tuiskasid.
„Kohe tuleb Katari saatkond. Paremale!“ sõnas 

jõu kokku võtnud mees. Enne pöörakut tulid ka 
eest nähtavale vilkurid ning jälitajatele ei jäänud 
muud võimalust kui ameeriklaste autole järgneda. 
Nad kihutasid mööda kitsast jalakäijate teed edasi.

„Pidurda, vasakule,“ kõlas sohvri suust sõnum, 
mida Jan võimendas. Paremalt lähenesid vilkurid, 
samuti kusagilt eestpoolt. Need helkisid vastu 
linnapargi järvekese veepeeglilt.

„Paremale ja kohe vasakule,“ habises autojuht 
vaevaliselt läbi valkjaks muutunud huulte. Ta tõi 
sõnu kuuldavale pingutusega.

„Neetud! Trepid!“ hüüatas Jim, kui sõiduk 
sädemeid pildudes üles kihutas. „Valmistu 
jooksma, kui masin üles ütleb! Mis ta ütles?!“ 
karjus mees veel.

„Edasi pidavat sa teadma,“ vastas Jan. Sohver 
oli põrutamise tõttu kaotanud teadvuse. Jan heitis 
pilgu taha ning tulistas neid järgnevat autot veel 
kord, enne kui vilkurid trepist järgneda püüdsid. 
Jälitav sõiduk põrutas sädemeid pildudes kivist 
trepipiirdesse ning libises tagasi.

„Siin on teatriakadeemia!“ hõikas Jim järsult 
paremale keerates. Vastuluure juhile tundus, et 
see oli rohkem mõeldud mehele endale. Mööda 
parki rallides põikas sõiduk suuremale tänavale, 
mille ääres oli juba taas näha lehvimas USA lippu. 
Järsk sööst ja pööre paremale. Nüüd olid nad saat
konna müüride vahel, kus relvastatud merejalaväe
lased nad vastu võtsid ja kiiresti majja toimetasid. 
Värav sulgus.  

Erkki Koorti raamatud:
„Kättemaks Kirumpääl“, 2018 
„Veritasu Tartus“, 2019 
„Salakuulaja Vastseliinas“, 2020



Sisekaitseakadeemia on oma 30 tegutsemis 
aasta vältel olnud Eesti turvalisuse alustala, 
kuid samal ajal pidevas arenemises. Oleme 
väärikas ja traditsioonidega kool: meid 
iseloomustavad isamaalisus, akadeemilisus 
ning kindluse ja turvatunde loomine ühis
konnas. Akadeemia logo ja värvid toetavad 
seda kõike hästi. 
 
Siiski oleme ka innukalt tulevikku vaatavad, 
nooruslikult hingavad, avatud ja arenevad.  
Ja sellest tulenevalt oli väga vaja, et 
visuaalne identiteet seda kajastaks ning 
annaks edasi Sisekaitseakadeemia tõelist 
olemust. Juubeliaastal teeb akadeemia läbi 
brändivärskenduse. See on pikk protsess, 
aga vajalik, et ajaga kaasas käia, olla 
uuendus meelne, jätkusuutlik ja innovaati
line, samal ajal hoides ning kandes välja
kujunenud traditsioone ning akadeemia 
väärtusi. Toetame kogu tiimiga akadeemia 
arengut, kasvamist ja küpsemist, ning 
loodame, et Eesti elu saab tänu akadee
miale paremaks.

Kaire Paavo
turundus ja kommunikatsiooni
osakonna juht

Sisekaitse
akadeemia 
vaatab tulevikku 
nooruslikuma 
näoga



Kuidas värskendada 
brändi visuaalset 
identiteeti? 
 
Brändi visuaalsete uuendustega alustades 
seisab iga disainibüroo põhimõttelise valiku 
ees: kas minna evolutsiooni või revolut
siooni rada pidi? Kas arendada olemas
olevat paremaks ja rikkalikumaks või tulla 
välja täiesti uute ideede ja lähenemistega? 
Siin tuleb kindlaks teha kriteeriumid, mille 
põhjal õige valik teha. Esiteks on väga tähtis 
ajalugu: mida väärikam, seda aupaklikumalt 
tuleb sellega ümber käia. Teiseks peab iga 
uus idee või element olema põhjendatud 
ning toetuma tervikule. 

Tehes  Sisekaitseakadeemia brändiuuendust 
arvestasimegi eelnevaga ning valisime 
evolutsiooni, olemasolevas brändi visuaalis 
peituvate võimaluste väljaarendamise. 

Millised on peamised sammud, mille ette 
võtsime? Korrastasime nime kirjapildi ning 
ajaloolise heraldilise sümboli. Uuendasime 
värvipaleti ning lõime värvipindade isiku
pärase komponeerimise mooduse, mis 
on inspireeritud sümboli diagonaalselt 
ristatud mõõkadest. Tõime pilti modernse  
kirjatüübi ning siniseks toonitud fotod. 
Kõiki neid kujundusvõtteid koos kasutades  
sünnibki uus, unikaalne ja just Sisekaitse
akadeemia brändile ainuomane disainikeel,  
mis ühendab endas ajaloo ja tulevikuvisiooni.  

Uue visuaalse identiteedi eesmärk on 
muuta Sisekaitseakadeemia kommunikat
sioon jõulisemaks ning siduda erinevad 
ideed, mõtted ja sõnumid tänapäevaselt  
selgeks tervikuks, mis toetab ja suurendab  
koolipere ühtsustunnet. 

Jõudu rakendamisel! 

Ionel Lehari
disainibüroo Identity loovjuht
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