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1.

ÕPPE EESMÄRGID JA OODATAVAD ÕPIVÄLJUNDID

Politseiteenistuse (ingl k police service) õppekava eesmärgiks on:
 kompetentsete ja teotahteliste politseiametnike ettevalmistamine lähtudes politseiorganisatsiooni
kui tellija vajadustest;
 toetada üliõpilastel magistriõppes edasiõppimiseks vajalike pädevuste omandamist.
Politseiteenistuse õppekava lõpetamisel üliõpilane:
 mõistab ühiskonna, Euroopa Liidu, riigi ning politseiorganisatsiooni toimimise aluseid;
 juhindub oma tegevuses politseiorganisatsiooni põhiväärtustest ja ametniku eetika normidest;
 juhindub Eesti ja EL õigusnormidest, põhiõigustest ning rakendab neid lähtudes
politseiorganisatsiooni ülesannetest;
 täidab politsei põhitegevusi vastavalt valitud õppesuunale;
 tunneb ära õigusrikkumise valdkonna, politsei ning teiste avaliku sektori organisatsioonide ja
institutsioonide vastutusala politseitöös ning leiab probleemidele vajaliku lahenduse;
 töötab nii iseseisvalt kui teeb koostööd ning on võimeline töötama multikultuurses keskkonnas;
 suhtleb suuliselt ja kirjalikult eesti keeles tasemel C1 (kõrgtase), inglise keeles tasemel B2
(edasijõudnu tase) ja vene keeles tasemel B1 (suhtluslävi tase);
 käitub ennastkehtestavalt, mõjudes oma välimuse, hoiaku ja käitumisega autoriteetselt;
 talub füüsilist koormust, stressi, tulles toime enese ja teiste emotsioonidega ning hoolitseb oma
tervise eest;
 omab suulist ja kirjalikku kommunikatsiooni oskust, leides politseitööks vajalikku informatsiooni;
 omab analüüsi- ja sünteesivõimet, suudab lahendada politseitöös esile kerkivaid probleeme;
 on ennast juhtiv õppija ning on võimeline ennast pidevalt täiendama;
1



omab organiseerimise ja planeerimise oskust, on vastutusvõimeline.

2. ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED
Politseiteenistuse õppekavale võib kandideerida isik, kellel on:
 keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;
 Eesti Vabariigi kodakondsus;
 vastavus avaliku teenistuse seaduse § 14 lõikes 1 ja §-s 15, politsei ja piirivalve seaduse § 39 lõikes 2,
Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määruses nr 114 „Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte
oskusele esitatavad nõuded“ ja Siseministri 12.04.2013 määruses nr 15 „Politseiametniku ning
Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku
kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord“ esitatud nõuetele.
Õppekavale õppima kandideeriv isik peab läbima politseiametnikule ette nähtud tervisekontrolli
vastavalt politsei ja piirivalve seaduse §-le 41. Tervisekontroll tagatakse riigieelarve vahenditest.
Õppekavale õppima asumise tingimused on reguleeritud „Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise
tingimustes ja korras“.
3. ÕPPEKAVA SÜVAÕPPESUUNDADE, VALIKMOODULITE JA -AINETE VALIKUVÕIMALUSED JA TINGIMUSED
3.1. Süvaõppesuunad
Õppekaval on kolm süvaõppesuunda – piirivalve, kriminaalpolitsei ja korrakaitsepolitsei. Avaliku
konkursiga vastu võetud üliõpilastele toimub süvaõppesuuna valik tööandja vajadusi, üliõpilase
õppeedukust ja soove ning Sisekaitseakadeemia võimalusi arvestades. Ametkondliku suunamisega
üliõpilastele toimub süvaõppesuuna valik tööandja vajadusi ja politseiametniku soove arvestades ning
see märgitakse ära üliõpilase avalduses ning Politsei- ja Piirivalveameti suunamiskirjas.
3.2. Erialane valikmoodul
Valikainete maht ja struktuur sõltub üliõpilase poolt õpingute lõpetamiseks tehtud valikust. Kui üliõpilane
valib lõputöö, on üliõpilasel kohustus valida 5 EAP mahus erialase valikmooduli õppeaineid. Kui õpingud
lõppevad süvaõppesuuna lõpueksami sooritamisega, on üliõpilasel kohustus valida 8 EAP mahus eriala
valikmooduli õppeaineid, millest üks on Politseitöö praktika. Politseitöö praktika valikaine võib asendada
Praktikaga välisriigis.
Avaliku konkursiga vastu võetud üliõpilane peab läbima Politseiteenistuse alusõpingute valikaine.
Teiste erialaste valikainete valimisel lähtub üliõpilane oma teadmiste tasemest ja isiklikust huvist.
3.3. Üldõpingute valikmoodul
3.3.1. Sisekaitseakadeemia üldised üldõpingute valikmooduli ainete valikutingimused
Üliõpilane valib õpinguperioodi jooksul üldõpingute valikmooduli mahu täitmiseks valikaineid vähemalt
10 EAP ulatuses. Valikmooduli ained igaks õppeaastaks kinnitab õppeprorektor käskkirjaga. Üliõpilane
võib valikmooduli mahu täitmiseks valida üldoskuste omandamiseks orienteeritud õppeaineid teistest
Sisekaitseakadeemia õppekavadest või külalisüliõpilasena teistest kõrgkoolidest. Kui üliõpilase
keeleoskuse testimise tulemusena selgub, et üliõpilane ei valda nõutaval tasemel eesti, vene ja/või inglise
keelt, siis tuleb valida oma keeleoskuse taseme parendamiseks vastava keele valikainekursus. Vähemalt
ühe õppeaine peab üliõpilane õpingute jooksul valima vastavalt oma soovile.
3.3.2. Kolledži seatud üldised üldõpingute valikmooduli ainete valikutingimused
Üliõpilase jaoks on kohustuslikud järgmised valikained:
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4.

ained Kehaline ettevalmistus ja Kehaliste võimete arendamine;
aine Kehaliste võimete taseme hoidmine on ainult avaliku konkursiga vastuvõetud üliõpilastele
kohustuslik;
lõputööd kirjutavad üliõpilased peavad valima Teadustöö metodoloogia aine.
ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

4.1. Lõpetamise tingimused
Õppekava kõigi kohustuslike üld- ja erialamoodulite, praktikate, valikõppeainete ning vastavalt üliõpilase
valikule kas süvaõppesuuna lõpueksami sooritamine või lõputöö kaitsmine positiivsele tulemusele.
Üliõpilane sooritab õpingute lõpetamiseks kas süvaõppesuuna lõpueksami (mahuga 5 EAP) või koostab ja
kaitseb lõputöö (mahuga 8 EAP).
4.2. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid
Lõpetamisel väljastatakse:
 üliõpilastele pärast õppekava täies mahus täitmist bakalaureuse kraad ning kõrghariduse diplom
koos akadeemilise õiendiga;
 piirivalve süvaõppesuuna lõpetajal on võimalus taotleda piirivalvur (tase 6) kutset vastavalt kutse
andmise korras sätestatule.
5.

ÕPPEKAVA ÜLESEHITUS

Mooduli/aine nimetus
ÜLDÕPINGUD
1. Siseturvalisus ja kriisireguleerimine
2. Õiguse õpetus
3. Kirjalik ja suuline eneseväljendamine
4. Enese ja teiste juhtimine ning sotsiaalne kompetentsus
5. Üldõpingute valikmoodul
ERIALAÕPINGUD
6. Vahetu sunni ja turvataktika rakendamine
7. Avaliku korra kaitsmine
8. Avaliku korra kaitsmise praktika
9. Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse alustamine
10. Ressursimahuka sündmuse lahendamine
11. Kriminaalmenetluse läbiviimine
12. Piirikontrolli läbiviimine
13. Piiriülene koostöö (inglise keeles)
14. Politseitöö korraldamine ja juhtimine
15. Kogukonnakeskne politseitöö
SÜVAÕPPESUUNAD
õpingud lõppevad vastavalt üliõpilase valikule lõpueksamiga või
lõputööga
PIIRIVALVE
16. Piirivalve
17. Suuna lõpetamine
17.1. Lõpueksam
17.2. Lõputöö
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EAP
30
4
8
4
4
10
121
9
22
8
29
4
27
8
5
5
4
lõpetamisel
lõpulõputööga
eksamiga
21 EAP
24 EAP

E/A

16

A
E

5
8

E
E
E
E
E
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A

KORRAKAITSEPOLITSEI
18. Kogukonnakeskne ennetustöö
19. Suuna lõpetamine
19.1. Lõpueksam
19.2. Lõputöö
KRIMINAALPOLITSEI
20. Raskete kuritegude menetlemine
21. Suuna lõpetamine
21.1. Lõpueksam
21.2. Lõputöö
ERIALANE VALIKMOODUL

16
5
8
16

valikute sisu ja maht lähtuvad üliõpilase eelnevast valikust
õpingute lõpetamiseks
Politseiteenistuse alusõpingud
B-kategooria sõiduõpetus
Rahvusvaheline politseitöö
Tegevus ohtliku ründe korral
Sissejuhatus erialasesse vene keelde
Ujumise algõpetus
Kohtuvälise menetleja tegevusele esitatud kaebuste lahendamine
ja kohtumenetluses osalemine
Praktika välisriigis
Dokumentide II astme kontroll
Inimsmuugeldamine
ja
inimkaubandus
organiseeritud kuritegevus (inglise keeles)
Viisamenetlus
Politseitöö praktika
Alarmsõiduki juhtimine
Varjupaigamenetlus
Elektrišokirelva kasutamine
Siseturvalisuse praktika
KOKKU
6.

A
E

kui

piiriülene

A
E

5
8
lõpetamisel
lõpulõputööga
eksamiga
8 EAP
5 EAP
4
3
3
1
2
2
3

A
A
A
A
A
A
A

7
3

A
A

1

A

1
2
2
1
1
2
180

A
A
A
A
A
A

MOODULITE LOETELU, MAHT JA LÜHIKIRJELDUSED

Mooduli/aine nimetus
EAP
E/A
ÜLDÕPINGUD
1. Siseturvalisus ja kriisireguleerimine
4
E
Mooduli eesmärk:
üliõpilase arusaam ümbritsevast julgeolekukeskkonnast, kriisireguleerimisest ja eetilisest käitumisest
riigiametnikuna ning oskus rakendada neid teadmisi juhtumite analüüsimisel, erinevas kultuurikontekstis
ja simuleeritud hädaolukorras.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 analüüsib siseturvalisust mõjutavaid tegureid ja turvalisuse tagamise üldiseid põhimõtteid riigi siseja väliskeskkonna seisukohalt, juhindudes lugupidava ja professionaalse käitumise alustest erinevate
kultuuride, väärtushinnangute ning religioonide suhtes;
 rakendab eetilise käitumise ja hea halduse põhimõtteid töösuhetes ettetulevate eetiliste
dilemmade ning korruptsiooniohtlike olukordade lahendamisel;
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analüüsib hädaolukorra lahendamist, juhindudes kriisireguleerimise teooriast, riskianalüüsist,
elutähtsa teenuse toimepidevuse analüüsist ning kriisikommunikatsiooni korraldamise
põhimõtetest.

Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
2. Õiguse õpetus
8
E
Mooduli eesmärk:
üliõpilase arusaam õiguse teoreetilistest alustest ning oskus rakendada neid teadmisi õiguslikku
tähendust omavate avalik- ja eraõiguslike situatsioonide analüüsimisel.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 mõistab Eestis kehtiva õiguskorra ülesehitust, eristades era- ja avaliku õiguse valdkondi;
 rakendab õiguse realiseerimisel subsumeerimise ja tõlgendamise võtteid;
 viib läbi lihtsama haldusmenetluse.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
3. Kirjalik ja suuline eneseväljendamine
4
E
Mooduli eesmärk:
üliõpilase arusaam erinevate dokumentide ja kirjalike üliõpilastööde olemusest, eesmärkidest ja
nõuetest ning oskus neid koostada ja ette kanda.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 koostab eesmärgipäraseid, sisult ja vormilt korrektseid ametikirju ja haldusdokumente, järgides
asjaajamise üldiseid põhimõtteid ja kirjakeele normi;
 koostab ülesehituselt loogilisi, stiililt sobivaid ja keeleliselt korrektseid eriala- ja tarbetekste, lähtudes
SKA üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi nõuetest ja kasutades peamiseid
kontoritarkvara programme ning teadusandmebaase;
 koostab ja esitleb loogilisi ja argumenteeritud ettekandeid, toetades neid kaasaegsete IKT
vahenditega.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
4. Enese ja teiste juhtimine ning sotsiaalne kompetentsus
4
E
Mooduli eesmärk:
üliõpilase arusaam professionaalse suhtlemise, organisatsioonilise käitumise ja meeskonna juhtimise
alustest ning oskus rakendada neid teadmisi enda ja teiste tegevuse tõlgendamisel ja juhtimisel.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 analüüsib enese ja teiste käitumist erialatöö kontekstis juhindudes inimese isiksuse, grupikäitumise
ja organisatsioonikäitumise põhialustest;
 rakendab peamiseid ametnikutöös vajaminevaid professionaalse suhtlemise tehnikaid (aktiivne
kuulamine ja tagasiside andmine, konflikti juhtimine ja enesekehtestamine);
 rakendab erinevaid enese ja teiste juhtimise põhimõtteid meeskonnas töötamisel ja
juhtimisolukordade analüüsimisel.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
5. Üldõpingute valikmoodul
10
A
Mooduli eesmärk:
võimaldada üliõpilasel arendada õpingute läbimiseks vajalikku keeleoskust, kehalist ja/või vaimselt
võimekust oma huvialadele või vajadustele vastavas üldteadmiste ja -kompetentside valdkonnas, et
tagada enda edukas hakkamasaamine, eneseteostus ja areng, kodanikuaktiivsus, sotsiaalne kaasatus
ning tööhõive.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
• valdab riigikeelt kõrgtasemel ning inglise keelt kesktasemel ja vene keelt madalamal kesktasemel;
• on arendanud teisi vaimseid ja/või kehalisi võimeid oma huviala või üldteadmiste ja -oskuste osas;
• on arendanud sotsiaalseid kompetentse edukaks toimetulekuks ühiskondlikus ja tööelus.
Moodulit hinnatakse ainepõhiselt.
ERIALAÕPINGUD
5

6. Vahetu sunni ja turvataktika rakendamine
9
E
Mooduli eesmärk:
üliõpilane käsitseb õiguspäraselt, turvaliselt ja tulemuslikult politsei teenistusrelvi ja erivahendeid ning
kohaldab enesekaitse- ja kinnipidamise võtteid.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 käsitseb ja kasutab politsei tulirelvi õiguspäraselt, turvaliselt ja tulemuslikult;
 käsitseb ja kasutab iseseisvalt ja meeskonnaliikmena politsei külmrelvi, gaasirelvi ja erivahendeid
ning rakendab enesekaitse ja kinnipidamise võtteid õiguspäraselt, turvaliselt, tulemuslikult;
 annab vältimatut esmaabi.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
7. Avaliku korra kaitsmine
22
A
Mooduli eesmärk:
üliõpilane tunneb elulises juhtumis ära politsei sekkumist vajava olukorra, kasutab probleemi
lahendamisel sobivaid korrakaitselisi meetmeid, tegutseb turvaliselt ja kasutab sobivat sekkumise
taktikat.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
• tunneb elulises juhtumis ära politsei sekkumist vajava olukorra (ohukahtluse, ohu või
korrarikkumise), kogub iseseisvalt infot ja tõlgendab seda kriitiliselt, lähtudes korrakaitseseaduses,
eriseadustes ja asjakohases EL õiguses sätestatust;
• rakendab koos patrullpaarilisega korrakaitselisi meetmeid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks,
tõrjumiseks ja korrarikkumise kõrvaldamiseks, valib sobiva politseitöö mudeli ja kasutab
politseitaktikat lähtudes ratsionaalse valiku põhimõttest;
• viib läbi liiklusjärelevalvet järgides seadusi ja turvataktikat põhimõtteid;
• valdab tööks vajalikke suhtlemisoskusi, lahendab probleeme iseseisvalt ja meeskonnaliikmena;
• vormistab keeleliselt korrektseid dokumente ja kasutab politsei infosüsteeme lähtudes õigusaktidest
ja juhenditest.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
8. Avaliku korra kaitsmise praktika
8
A
Mooduli eesmärk:
praktika käigus üliõpilane sekkub ohu või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kasutab probleemi
lahendamisel sobivaid korrakaitselisi meetmeid, tegutseb turvaliselt ja kasutab sobivat sekkumise
taktikat.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
• tunneb juhtumis ära politsei sekkumist vajava olukorra (ohukahtluse, ohu või korrarikkumise),
kogub iseseisvalt infot ja tõlgendab seda kriitiliselt lähtudes korrakaitseseaduses, eriseadustes ja
asjakohases EL õiguses sätestatust;
• rakendab korrakaitselisi meetmeid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja
korrarikkumise kõrvaldamiseks, valib sobiva politseitöö mudeli ning kasutab sobivat politseitaktikat
ja suhtlemist;
• täidab toimkondade ülesandeid riigipiiri valvamisel maismaal;
• kontrollib Schengeni liikmesriigis viibimise aluseid;
• vormistab keeleliselt korrektseid dokumente ja kasutab politsei infosüsteeme lähtudes
õigusaktidest ja juhenditest.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
9. Väärtegude menetlemine ja kriminaalmenetluse
29
A
alustamine
sh praktika (7 EAP)
Mooduli eesmärk:
üliõpilane tunneb elulises juhtumis ära süüteo tunnused, alustab väärteomenetluse, viib läbi
väärteomenetluse, määrab vajadusel isikule karistuse või mõjutustrahvi või lõpetab väärteomenetluse,
või alustab kriminaalmenetluse ja viib läbi esmased menetlustoimingud.
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Mooduli läbimisel üliõpilane:
 selgitab enda ametialaste pädevuste seotust karistusõiguslikku tähendust omavate asjaoludega
ning nende asjaolude tõendamisvajadust erinevate menetlusotsuste tegemisel;
 alustab õiguslikult põhistatult väärteo- või kriminaalmenetluse või jätab õiguspäraselt menetluse
alustamata;
 korraldab ja tagab kooskõlas seaduste ja Riigikohtu lahenditega oma pädevuse piires menetluse
läbiviimise;
 tuvastab kooskõlas seaduste ja Riigikohtu lahenditega süüteosündmuse olemasolu, isiku süü
väärteo toimepanemises ja muud tõendamisele kuuluvaid asjaolud;
 rakendab asjakohast väärteomenetluse liiki ja määrab karistuse või mõjutustrahvi või lõpetab
väärteomenetluse ja koostab üldmenetluse lahendi ning muid menetlusotsust kajastavaid
dokumente ja väärteotoimiku, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
 suhtleb tööalaselt vene keeles läbitud teemade raames, kasutades tööalast venekeelset
terminoloogiat.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
10. Ressursimahuka sündmuse lahendamine
4
A
Mooduli eesmärk:
üliõpilane täidab ülesandeid meeskonna liikmena ressursimahuka sündmuse lahendamisel ning
kasutab olukorras sobivat politseitaktikat.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 mõistab politsei ressursimahukate sündmuste juhtimise süsteemi ja politsei ülesandeid
ressursimahukate sündmuste lahendamisel;
 osaleb suurõnnetuste ja kriisiolukordade lahendamisel koostöös teiste ametkondadega;
 rakendab politsei juhitavatel ressursimahukatel sündmustel sobivat politseitaktikat (sh sobivat
kaitse, kinnipidamise või ründetehnikat) nii iseseisvalt, kui ka meeskonna koosseisus.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
11. Kriminaalmenetluse läbiviimine

27
sh praktika (7 EAP)

A

Mooduli eesmärk:
üliõpilane tunneb elulises juhtumis ära kuriteo tunnused, alustab kriminaalmenetluse ja viib läbi
kohtueelse menetluse varavastaste ning vägivalla kuritegude osas.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 selgitab kriminaalmenetluse subjektide õigusi ja kohustusi, kriminaalmenetluse läbiviimise üldist
korda kriminaalmenetluse erinevate liikide rakendamisel ning koostööd prokuratuuri ja teiste
ametkondadega, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
 selgitab kriminaalmenetluse tagamise erinevaid võimalusi ja kohaldab oma pädevuse piires
menetluse tagamiseks ettenähtud meetmeid, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
 kasutab infosüsteeme päringute tegemiseks, andmete sisestamiseks ja edastamiseks, arvestades
andmekaitsenõudeid ning juhindudes seadustest ja ametkondlikest juhenditest;
 määratleb esialgu teadaolevate asjaolude põhjal kuriteotunnustega juhtumi koosseisu, eristab ja
kvalifitseerib kuriteokoosseisu tunnuste kogumi alusel erinevaid varavastaseid ja vägivalla
kuritegusid, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
 planeerib konkreetse kuriteo uurimise läbiviimist ja oma tööaja otstarbekat kasutamist mitmete
erinevate menetluste üheaegse läbiviimise tingimustes, juhindudes ametkondlikest juhenditest
ning menetlusmetoodika nõuetest ja soovitustest;
 kogub kriminaalasja lahendamiseks vajalikku tõendusteavet ja muud, tõendiallikate otsimiseks või
tõendamisprotsessi edendamiseks vajalikku teavet, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest
ning järgides menetlusmetoodika ja -taktika nõudeid ning soovitusi;
 lähtub oma töö tegemisel kutse-eetika ning minimaalse põhiõiguste ja -vabaduste riive
põhimõtetest;
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teeb otsuse kiirmenetluse alustamise kohta, kogub kokku vajaliku tõendusteabe ja muud kohtule
kiirmenetluse otsuse tegemiseks vajalikud andmed, koostab kiirmenetluse protokolli, juhindudes
seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
teeb oma pädevuse piires muid kohtumenetluse läbiviimiseks vajalikke toiminguid, juhindudes
seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
selgitab kriminaalmenetluse lõpetamise erinevaid õiguslikke aluseid ja uurimisasutuse õigusi ning
kohustusi menetluse lõpetamisel, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest.

Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
12. Piirikontrolli läbiviimine

8
sh praktika (3 EAP)

A

Mooduli eesmärk:
üliõpilane tagab isikute ja sõidukite sujuva piiriületuse ning tõkestab ebaseadusliku piiriületuse.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 selgitab rahvusvahelise kaitse olemust, kaitse taotleja õigusi- ja kohustusi;
 menetleb rahvusvahelise kaitse taotlusi vastavalt kehtivale regulatsioonile;
 tagab piirirežiimi piiripunktis, juhindudes siseriiklikest õigusaktidest ning Politsei- ja Piirivalveameti
juhenditest;
 kontrollib piiripunktis isikuid ja sõidukeid kasutades rahvusvahelisi, EL ja siseriiklikke infosüsteeme
ja andmekogusid, juhindudes asjakohastest õigusaktidest ning Politsei- ja Piirivalveameti
juhenditest ning kasutades I astme kontrollvahendeid;
 viib läbi esmaseid tollitoiminguid lähtudes tolliseadusest;
 suhtleb piiriületajatega võõrkeeles.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
13. Piiriülene koostöö (inglise keeles)
5
A
Mooduli eesmärk:
üliõpilane teab rahvusvahelise politseikoostöö korraldust ja suhtleb erialases inglise keeles, mis on
võrreldav Euroopa Nõukogu keeleoskustasemega B2.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 mõistab Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise koostöö korraldust;
 kirjeldab rahvusvahelise politseikoostöö võimalusi, olulisemaid rahvusvahelisi organisatsioone ning
infosüsteeme (Interpol, IOM, UNHCR, Frontex, EASO, FRA, Europol, Eurojust, CEPOL, SIRENE, SIENA,
EIS, SIS, Enter-Exit System, ETIAS);
 selgitab Prümi lepingust tulenevaid kohustusi ja kasutab asjakohaseid meetmeid piiriülese koostöö
korral;
 selgitab rahvusvahelise tagaotsimise võimalusi (EAW, IAW);
 mõistab Schengeni liikmelisusest tulenevaid õigusi ja kohustusi piiriülesel koostööl;
 koordineerib piiriüleseid operatsioone koostöös teiste riikide sisejulgeoleku asutustega;
 arendab vestlust inglise keeles tööalastes suhtlusolukordades, väljendades ja põhjendades oma
seisukohti;
 kirjutab tekste inglise keeles erialaga seotud teemadel, kommenteerides ja põhjendades oma
seisukohti.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
14. Politseitöö korraldamine ja juhtimine
5
A
Mooduli eesmärk:
üliõpilane planeerib meeskonna rakendamise ja rakendab politseiüksust taktilaliste ülesannete
lahendamisel.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 mõistab politsei tööd suunavaid strateegiad ning arengukavasid ja politsei töö mudelid ning selgitab
nende rakendamist igapäevatöös;
 analüüsib teenistuspiirkonda (politseijaoskond, kordon, piiripunkt) ja sündmust, tuvastab
probleemi, püstitab ülesande, planeerib tegevused, kontrollib tulemust ning koostab tööplaani;
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planeerib toimkondadele või alluvatele teenistusülesanded, korraldab teenistusliku-, operatiivseja välijuhtimise ning tagasisidestamise ja kontrollimise;
kavandab, planeerib ja juhib reide, avaliku korra tagamist suurüritusel ja ressursimahuka sündmuse
lahendamist;
juhib sündmuse lahendamist suurüritusel, ressursimahuka sündmuse lahendamisel, sh äkkrünnaku
lahendamisel, kalda tegevuspunkti töö korraldamisel ning massilise evakuatsiooni, rahutuse ja
sisserände juhtumite lahendamisel;
korraldab ajutiselt kinnipeetud isikute vastuvõtmise, valve, saatmise, ümberpaigutamine või
vabastamise.

Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
15. Kogukonnakeskne politseitöö
4
A
Mooduli eesmärk:
üliõpilane rakendab politsei süüteoennetusliku tegevuse ja piirkondliku politseitöö põhimõtteid ning
meetodeid kogukonnas.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 selgitab kogukonnakesse politseitöö aluseid ja võrdleb teiste riikide näidetega;
 selgitab välja, ennetab ja lahendab kogukonnas esinevaid probleeme;
 koostab plaani, kuidas luua ja hoida usalduslikke suhteid ja võrgustikke kogukonna liikmetega;
 analüüsib piirkonna õiguskorda ja koostab ohuhinnangu.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
SÜVAÕPPESUUNAD
õpingud lõppevad vastavalt üliõpilase valikule lõpueksamiga või
lõputööga
PIIRIVALVE
16. Piirivalve

21

16
sh praktika (3 EAP)

24

A

Mooduli eesmärk:
üliõpilane teab integreeritud piirihalduse komponente ja rakendab neid EL tasandil ja Eestis.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 kirjeldab Schengeni õigusruumi teket ja arengut;
 nimetab Schengeni Acquis koostisosad, rakendab Schengeni õigustikku piirikontrollis ning loob
seosed Schengeni õigusruumi ja siseriikliku regulatsiooni vahel;
 kirjeldab Euroopa Liidu piirihalduse tekkimist ja arengut;
 kirjeldab Euroopa integreeritud piirihalduse komponente ja nende rakendamise põhimõtteid EL
tasandil ja Eestis;
 selgitab seadusliku rändega seotud toiminguid ja järelevalve põhimõtteid;
 korraldab integreeritud piirihalduse komponentide rakendamist teenistuses.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
17.1. Piirivalve süvaõppesuuna lõpueksam
5
E
Süvaõppesuuna lõpueksami eesmärgiks on hinnata, kas üliõpilasel on vajalikud teadmised piirihaldusest
ja oskused töötamiseks EL välispiiril.
Lõpueksami sooritanud üliõpilane:
• rakendab integreeritud piirihalduse komponente piiride haldamisel ning vabaliikumise alal, lähtudes
rahvusvahelistest, EL ja siseriiklikest õigusaktidest ning Politsei- ja Piirivalveameti juhenditest.
KORRAKAITSEPOLITSEI
18. Kogukonnakeskne ennetustöö
16
A
sh praktika (4,5 EAP)
Mooduli eesmärk:
üliõpilane korraldab ja juhib piirkondlikku politseitööd ja ennetustegevusi.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
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ennetab kogukonna liikmete süütegude toimepanemist ja ohtu sattumist;
koostab kogukonna turvalisuse tegevuskava;
kavandab ja viib ellu ennetustegevust arvestades kolmetasandilise ennetuse mudelit;
juhib piirkonnavanemana piirkondlikku politseitööd ja ennetustööd;
korraldab vabatahtlikku tegevust;
tegeleb korrarikkumise toime pannud alaealistega, arvestades nende kohtlemise erisusi;
tegeleb vägivallajuhtumite ennetamisega ja lahendamisega.

Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
19.1. Korrakaitse süvaõppesuuna lõpueksam
5
E
Süvaõppesuuna lõpueksami eesmärgiks on hinnata, kas üliõpilasel on korrakaitse valdkonnas
töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Lõpueksami sooritanud üliõpilane:
• juhib korrakaitselise sündmuse lahendamist järgides juhiseid ja õiguslikke regulatsioone.
KRIMINAALPOLITSEI
20. Raskete kuritegude menetlemine
16
A
sh praktika (3 EAP)
Mooduli eesmärk:
üliõpilane menetleb erinevaid raskeid kuritegusid ning teeb uuritavates juhtumites kindlaks
kriminaaltulu tuvastamise vajaduse.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 menetleb küberkuritegusid, raskeid isiku- ja varavastaseid kuritegusid, juhindudes seadustest ja
Riigikohtu lahenditest ning järgides menetlusmetoodika ja -taktika nõudeid ning soovitusi;
 selgitab organiseeritud kuritegelike gruppide ja ühenduste toimimise loogikat, nende poolt
toimepandavate kuritegude spektrit ja planeerib ning korraldab nende kuritegude menetlemist või
muid nende avastamisele suunatud tegevusi, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest ning
järgides menetlusmetoodika ja -taktika nõudeid ning soovitusi;
 kirjeldab erinevaid peitkuritegude liike, nende toimepanemise levinumaid viise ning planeerib ja
korraldab nende kuritegude menetlemist või muid nende avastamisele suunatud tegevusi,
juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest ning järgides menetlusmetoodika ja -taktika
nõudeid ning soovitusi;
 kirjeldab kriminaaltulu saamisele suunatud erinevate kuritegude liike, kriminaaltulu saamise ja
varjamise skeeme ning teeb kindlaks juhtumid, millega kaasneb kriminaaltulu tuvastamise vajadus,
juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest ning järgides menetlusmetoodika ja -taktika
nõudeid ning soovitusi.
Moodulit hinnatakse moodulipõhiselt.
21.1. Kriminaalpolitsei süvaõppesuuna lõpueksam
5
E
Süvaõppesuuna lõpueksami eesmärgiks on hinnata üliõpilase erialaste teadmiste ja oskuste
rakendamist kuritegude kohtueelse menetluse läbiviimisel.
Lõpueksami sooritanud üliõpilane:
 viib läbi kuritegude kohtueelset menetlust, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest ning
järgides menetlusmetoodika ja -taktika nõudeid ning soovitusi.
22. Erialane valikmoodul
8
5
valikute sisu ja maht lähtuvad üliõpilase eelnevast valikust
õpingute lõpetamiseks
Politseiteenistuse alusõpingud
4
A
B-kategooria sõiduõpetus
3
A
Rahvusvaheline politseitöö
3
A
Tegevus ohtliku ründe korral
1
A
Sissejuhatus erialasesse vene keelde
2
A
Ujumise algõpetus
2
A

10

Kohtuvälise menetleja tegevusele esitatud kaebuste
3
A
lahendamine ja kohtumenetluses osalemine
Praktika välisriigis
7
A
Dokumentide II astme kontroll
3
A
Inimsmuugeldamine ja inimkaubandus kui piiriülene
1
A
organiseeritud kuritegevus (inglise keeles)
Viisamenetlus
1
A
Politseitöö praktika
2
A
Varjupaigamenetlus
1
A
Elektrišokirelva kasutamine
1
A
Siseturvalisuse praktika
2
A
Mooduli eesmärk:
võimaldada vastavalt üliõpilase eelistustele ja vajadustele üldise kompetentsi, süvendatud erialaste
teadmiste või oskuste arendamist.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 on laiendanud oma üldist kompetentsi, erialal töötamiseks vajalikke teadmisi ning oskab õpitut
praktikas ja võimalike edasiste õpingute käigus rakendada.
Moodulit hinnatakse ainepõhiselt.
Politseiteenistuse alusõpingud

4
sh praktika (3 EAP)

A

Aine eesmärk:
üliõpilane orienteerub Politsei- ja Piirivalveameti ülesehituses ning ülesannetes, tegutseb
vastutustundlikult, järgib kokkulepitud reegleid ja norme.
Aine läbimisel üliõpilane:
• kirjeldab Politsei- ja Piirivalveameti ülesehitust ning ülesandeid vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti
põhimäärusele ja planeerib oma karjäärivõimalusi;
• selgitab avaliku teenistuse ja politseiteenistuse korraldust vastavalt avaliku teenistuse ning politsei
ja piirivalve seadusele;
• mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
B-kategooria sõiduõpetus
3
A
Aine eesmärk:
üliõpilane juhib B-kategooria mootorsõidukit.
Aine läbimisel üliõpilane:
 tunneb ja järgib liiklust reguleerivaid õigusakte;
 tunneb mootorsõiduki ekspluatatsiooni nõudeid;
 juhib B-kategooria mootorsõidukit.
Rahvusvaheline politseitöö
3
A
Aine eesmärk:
üliõpilane omandab teadmised ja kogemused rahvusvahelisest politseitööst korrakaitse või piirivalve
valdkondades, kasutades riikidevahelist üliõpilaste vahetust.
Aine läbimisel üliõpilane:
 tunneb Eesti ja ühe välisriigi politseitöö korralduse põhimõtteid korrakaitse või piirivalve
valdkonnas.
Tegevus ohtliku ründe korral
1
A
Aine eesmärk:
üliõpilane tõrjub ootamatu relvastatud rünnaku.
Aine läbimisel üliõpilane:
 koos patrullpaarilisega hindab ohusituatsiooni, valib sobiva taktika ning vahendi ründe tõrjumiseks;
 koos patrullpaarilisega rakendab kombineeritud kinnipidamistehnikaid;
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koostöös patrullpaarilisega valib vastavat ründe iseloomule relva, kasutab seda õiguspäraselt ja
tõhusalt.
Sissejuhatus erialasesse vene keelde
2
A
Aine eesmärk:
üliõpilane kinnistab vene keele praktilise kõnekeele ja igapäevaseks suhtlemiseks vajaliku keele oskust.
Aine läbimisel üliõpilane:
• esitleb ennast, kasutades kursusel omandatud keelendeid (sõnavara, grammatilisi struktuure);
• edastab suuliselt loetud või kuuldud tekstist olulise info;
• rakendab kursusel omandatud keelelist kompetentsi erialaga seotud igapäevastes
suhtlussituatsioonides, esitades ja vastates küsimustele kursusel läbitud teemade raames.
Ujumise algõpetus
2
A
Aine eesmärk:
üliõpilane ujub erinevates stiilides.
Aine läbimisel üliõpilane:
 kirjeldab ja demonstreerib erinevatel ujumisdistantsidel erinevate ujumisviiside (krool, rinnuli, selili
ujumine) tehnikat;
 demonstreerib ujudes vetelpääste krooli tehnikat.
Kohtuvälise menetleja tegevusele esitatud kaebuste
3
A
lahendamine ja kohtumenetluses osalemine
Aine eesmärk:
üliõpilane lahendab kaebuse kohtuvälise menetleja menetlustoimingu või määruse peale ja osaleb
väärteoasja arutamisel kohtumenetluses.
Aine läbimisel üliõpilane:
 lahendab kooskõlas seadustega kaebuse kohtuvälise menetleja tegevuse peale;
 osaleb väärteoasja arutamisel kohtumenetluses, juhindudes seadustest ja Riigikohtu lahenditest;
 annab argumenteeritud tagasiside kohtuistungil toimunu kohta, juhindudes seadustest ja Riigikohtu
lahenditest.
Praktika välisriigis
7
A
Aine eesmärk:
üliõpilane omandab teadmised ühe välisriigi politseiteenistuse korraldusest politsei ja/või piirivalve
valdkonnas, struktuuriüksustest ja nende ülesannetest ning osaleb praktikabaasi igapäevatöös.
Aine läbimisel üliõpilane:
• mõistab välisriigi politseiteenistuse (praktikabaasi) õiguslikke regulatsioone;
• kirjeldab praktikabaasi struktuuriüksusi ja nende ülesandeid;
• täidab juhendaja juhendamisel praktikaasutuses tööülesandeid vastavalt praktikaplaanis
kokkulepitule.
Dokumentide II astme kontroll
3
A
Aine eesmärk:
üliõpilane viib läbi II astme dokumentide kontrolli.
Aine läbimisel üliõpilane:
• kirjeldab astmelise piirikontrolli põhimõtteid ja protseduure vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti
juhendile;
• viib läbi II astme dokumentide kontrolli vastavalt parimale praktikale.
Inimsmuugeldamine ja inimkaubandus kui piiriülene
1
A
organiseeritud kuritegevus (inglise keeles)
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Aine eesmärk:
üliõpilane teab inimkaubitsemise ja -smuugeldamise olemust ning inimkaubitsemise või -smuugeldamise võimalike ohvrite ja toimepanijate üldisi tunnuseid.
Aine läbimisel üliõpilane:
• kirjeldab inimkaubitsemise ja -smuugeldamise olemust ning tuvastamise põhimõtteid;
• kirjeldab inimkaubitsemise ning -smuugeldamise võimalikke ohvrite ja toimepanijate üldiseid
tunnuseid.
Viisamenetlus
1
A
Aine eesmärk:
üliõpilane väljastab viisa.
Aine läbimisel üliõpilane:
• viib läbi viisamenetluse ning väljastab viisa, tuginedes EL õigusaktidele ning Politsei- ja
Piirivalveameti juhenditele.
Politseitöö praktika
2
A
Aine eesmärk:
üliõpilane kinnistab teadmisi ja oskusi praktikal korrakaitse või kriminaalpolitsei või piirivalve
valdkonnas.
Aine läbimisel üliõpilane:
 täidab politsei ülesandeid korrakaitse või kriminaalpolitsei või piirivalve valdkonnas, juhindudes
seadustest ja juhenditest.
Alarmsõiduki juhtimine
2
A
Aine eesmärk:
üliõpilane tuleb toime politsei alarmsõiduki juhtimisega.
Aine läbimisel üliõpilane:
 juhib politsei alarmsõidukit õppesõiduplatsil, kasutades ohutuid sõiduvõtteid ja alarmseadmeid;
 juhib politsei alarmsõidukit turvaliselt tänavaliikluses, arvestades alarmsõidu iseärasusi ja
võimalikke ohtusid;
Varjupaigamenetlus
1
A
Aine eesmärk:
Üliõpilane viib läbi varjupaigamenetluse.
Aine läbimisel üliõpilane:
 viib läbi varjupaigamenetluse, tuginedes rahvusvahelistele ning siseriiklikele õigusaktidele ning
Politsei- ja Piirivalveameti juhenditele, riivamata varjupaigataotleja põhiõiguseid ning arvestama
haavatavatesse gruppidesse kuulumist.
Elektrišokirelva kasutamine
1
A
Aine eesmärk:
Üliõpilane käsitseb ja kasutab elektrišokirelva õiguspäraselt, turvaliselt ja tulemuslikult.
Mooduli läbimisel üliõpilane:
 käsitseb ja kasutab elektrišokirelva õiguspäraselt, turvaliselt ja tulemuslikult;
 koostöös patrullpaarilisega valib vastavat ründe iseloomule relva, kasutab seda õiguspäraselt ja
tõhusalt;
 juhindub elektrišokirelva kasutamise õiguslikest alustest ja osutab kasutamise järgset esmaabi;
 hooldab ja käitleb elektrišokirelva vastavalt juhenditele.
Siseturvalisuse praktika
2
A
Aine eesmärk:
Üliõpilane omandab erialaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi konkreetses politseitöö valdkonnas
(piirkondlik politseitöö, vabatahtlike kaasamine, süüteo ja ohtu sattumise ennetamine, kogukonnaga
seotud süütegude lahendamine, avaliku korra tagamine vms) või politsei partnerasutuses (Häirekeskus,
Ohvriabi vms).
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Mooduli läbimisel üliõpilane:
 analüüsib konkreetse politseitöö valdkonna või politsei partnerasutuse eesmärke, töö korraldamise
aluseid ja põhimõtteid;
 analüüsib konkreetse politseitöö valdkonna või politsei partnerasutuse aktuaalseid probleeme ja
esitab lahendusettepanekuid;
 analüüsib valdkonna tegevust reguleerivaid õigusakte;
 analüüsib siseturvalisuse praktikal omandatud kogemusi.
17.2., 19.2., 21.2. Lõputöö
8
E
Lõputöö eesmärk on aidata kaasa üliõpilasele kutsealaste teadmiste süvendamisele ning kujundada
üliõpilaste oskust kasutada omandatud teadmisi ja praktilisi kogemusi, võimet analüüsida ja üldistada
kasutatud materjale, formuleerida oma mõtteid ning esitada need nõuetekohases vormis.
Lõputöö kaitsmiseks üliõpilane:
• viib läbi aktuaalsel teemal uuringu teadustöö põhimõtetest lähtuvalt;
• analüüsib ja üldistab uurimistöö koostamisel viidatud allikaid;
• süvendab iseseisvalt kutsealaseid teadmisi uurimistöö koostamisel;
• näitab oskust omandatud teadmisi ja praktilisi kogemusi kasutada uurimistöö koostamisel.
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