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Sisekaitseakadeemia finantskolledži üliõpilaste vormiriietuse ja 

eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise statuut 

 

1. Vormiriietuse kirjeldus 

1.1. Vormiriietuse esemed 

1.1.1. Päevasärk 

Päevasärgid on 1 tk. pika ja 1tk. lühikese varrukaga. Päevasärk on helesinine Pantone Textile 
15-3920TP PLACID BLUE, sirgelõikeline, klassikalise päevasärgi kraega. Mõlemal esiosal 
on peale õmmeldud lõõtsaga rinnataskud, mis on suletavad  klapiga. Esikinnis suletav 
nööpidega, mis on toon toonis särgi materjaliga. Vasaku rinnatasku kohal on kiriembleem, 
vasakul varrukal on käiseembleem. Päevasärgil on eraldi mudelid naistele ja meestele. 

1.1.2. Sviiter 

Sviiter on tumesinine Pantone 19-4013 TP DARK BLUE V-kaelusega lõngast kootud, mille 
küünarnukikaitsed on tumesinisest kangast. Vasaku hõlma esiküljel on klapiga ja kahe 
pliiatsitaskuga rinnatasku, mille kohal on kiriembleem ja vasakul varrukal on käiseembleem. 
Sviitri varrukad ja alläär on soonikkoes. 

1.2. Nimesilt 

Vormiriietusel kantav nimesilt on tumesinine, sildil on tumesinise niidiga tikitud ääristus ja 
valge niidiga tikitud nimi. Nimesildil on kirjatähtedega tikitud üliõpilase ees- ja 
perekonnanimi. Tähe kõrgus on 10 mm ja tekst on keskjoondatud. Nimesildi kõrgus on 30 
mm ja laius 90 mm. Nimesilt kinnitatakse pluusile ja sviitrile takjapaelaga (lisa 3). 

 

2. Vormiriietuse kandmise kord 

2.1. Vormiriietuse kandmise üldised nõuded 

2.1.1. Finantskolledži üliõpilane kannab käesoleva statuudiga ettenähtud vormiriietust ja 
eraldusmärke auditoorse ja praktilise õppetöö ajal. Vormiriietuse kandmine õppepraktikal 
toimub vastavalt õppepraktika iseloomule kooskõlas praktikaasutuses kehtestatud korraga. 

2.1.2. Mehed kannavad vormiriietuse juurde musta värvi sokke, kingi ja musti viigipükse.  

2.1.3. Naised kannavad musta värvi seeliku juurde mustrita ihuvärvi sukki või sukkpükse. 
Seeliku pikkus on ~5,0cm ülespoole põlvi. Musta värvi viigipükste juurde kantakse musta 
värvi sokke, põlvikuid või sukkpükse.  

2.1.4. Kingad on kinnised, mustast nahast ja madala kontsaga või naistel poolkõrge kontsaga 
(mitte üle 60 mm). Sandaalid on mustast nahast, kinnise või väikeseaugulise ninaga. 

2.1.5. Vormiriietusega on keelatud kanda kaela- ja käekette. Sõrmused, kõrvarõngad ja muud 
ehted ei tohi olla silmatorkava suuruse, värvi ja kujuga ega sisaldada ebasündsaid sümboleid. 
Kulmu-, ninarõngad ja muude selliste ehete kandmine ei ole lubatud. 

2.1.6. Jumestus ja maniküür peavad olema tagasihoidlikud. Parfüümi võib kasutada 
tagasihoidlikult. 



2.1.7. Soeng, meeste habe ja vuntsid peavad olema hooldatud ja piiratud. Naiste juuksed 
kinni. 

2.2. Vormiriietuse kandmise erisused 

2.2.1. Kooli tulles ja minnes peab olema vorm korrektne ning ei tohi kahjustada 
Finantskolledži ja Maksu- ja Tolliameti mainet. 

2.2.2. Vormi juurde on lubatud kanda sobiva värvi ja kujuga peakatet ja / või kotti. 

2.2.3. Välislähetusel või – reisil võib üliõpilane vormiriietust kanda kolledži direktori või 
tema poolt volitatud isiku korraldusel. 

2.3. Vormiriietuse varustusnormid ja vormiriietuse kandmisaeg 

2.3.1. Vormiriietus antakse kõigile 2011/2012 õppeaasta esimese ja teise kursuse üliõpilastele 
ja edaspidi esimese kursuse üliõpilastele enne õppetöö algust 01. septembril. Iga üliõpilane 
saab ühe lühikeste ja ühe pikkade varrukatega päevasärgi ning ühe sviitri. 

Päevasärkide kandmisiga on 1 aasta ja sviitrite kandmistähtaeg tulenevalt igapäevasest 
kandmisest 1 aasta. 

2.3.2. Enne kandmisaja lõppemist on võimalik üliõpilasel vormiriietuse esemeid välja 
vahetada kui see on muutunud kasutuskõlbmatuks. Eseme mahakandmine vormistatakse 
aktiga. 

2.3.3 Kasutuskõlbmatuks muutunud vormiriietuse esemed vahetatakse välja kursuse 
juhendaja kirjaliku avalduse alusel. 

2.3.4. Üliõpilane on kohustatud õppetöö katkestamise korral (olenemata põhjusest) ja 
eksmatrikuleerimise korral tagastama kõik talle väljastatud vormiesemed. 

2.3.5. Akadeemiast eksmatrikuleerimisel seoses õppekava täitmisega täies mahus ja 
teenistusse asumisel vastava ameti haldusalasse, ei tagasta üliõpilane talle antud vormiriietust.  

 

3. Eraldusmärkide kirjeldus ja kandmise kord 

3.1.  Vormiriietusel kantakse MTA eraldusmärkidena käiseembleemi ja kiriembleemi. Kiriembleem 
on nelinurkse kujuga, tumesinisel taustal valge kiri "MAKSU- JA TOLLIAMET". Käiseembleem on 
väikese riigivapi kujutis (lisa 1). 

3.2. Finantskolledži eraldusmärgiks on stiliseeritud logo Mercuriuse sauast lillat värvi 
vapikujulisel taustal (lisa 2). 

3.3. Kursusevanema eraldusmärgiks on silt kirjaga „KURSUSEVANEM“. Tähe kõrgus on 5 
mm ja tekst on keskjoondatud. Nimesildi kõrgus on 15 mm ja laius 80 mm (lisa 4). 

 

4. Statuudi rakendus 

4.1. Statuudi rakendamisega seotud kulude katmine. 

4.1.1. Vormiriietuse ja MTA eraldusmärkide soetamise kulud katab MTA oma 
eelarvevahendite arvelt. 

4.1.2. Finantskolledži eraldusmärkide ja nimesiltide kulud katab finantskolledž oma 
eelarvevahendite arvelt. 

4.1.3.   Üliõpilastel on võimalik põhjendatud taotluse alusel juurde tellida vormi päevasärke ja 
sviitrit lisaks kooli poolt antavatele tasuta vormirõivastele. Lisataotluse alusel tellitud 
vormirõivaste kulud katab iga üliõpilane ise. Sisekaitseakadeemia ostab lisataotluse alusel 
tellitud vormirõivad ja üliõpilased ostavad vormirõivad Sisekaitseakadeemialt. 



4.2.       Kõik vormiriietust kandvad üliõpilased  kirjutavad  enne  vormi   saamist alla statuudi     

 lisale  5. 
 

4.3. Statuudi nõuete rikkumised menetletakse SKA õppekorralduse eeskirjas sätestatud 
korras. 

 



Lisa 1 

Maksu- ja Tolliameti eraldusmärgid 

1)Kiriembleem 

Kiriembleemil on 2 mm laiune tumesinine raam. Kiriembleemi kõrgus on 15mm ja laius 80 mm. 
Tumersiniseks värvitooniks on 19-4013 TP DARK NAVY. Tähed valged. Embleem on tikitud. 

 

 

 

 

 

2)Käiseembleem 

Käiseembleemi kõrgus on 80 mm ja laius 65 mm. Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli 
järgi on 285 C. Triaadi värvides: C 91% CYAN (sinine), M 43% MAGNETA (purpur), Y 0% 
YELLOW (kollane), B 0% BLACK (must). Embleem on tikitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 2 

Finantskolledži eraldusmärk 

 
Finantskolledži logotüüp koosneb stiliseeritud Mercuriuse sauast lillat värvi vapikujulisel 
taustal. Tiibade ja kahe põimuva maoga sau on roomlaste äri-, kaubandus-ja kasujumala 
Mercuriuse üks olulisemaid atribuute, mis läbi ajaloo leidnud rohket kasutust 
finantsvaldkonnas, maksunduse ja tollindusega seotud institutsioonide poolt üle maailma. 
 
Logotüübi põhivärviks on Pantone 2617. Eelistada tuleb värvilise logotüübi kasutamist valgel 
pinnal. 
 
Värvipalett, mida kasutatakse logotüübi trükkimisel: 
 
Lilla värv PANTONE 2617 
                 CMYK 79/100/0/15 
 
 
Kirja värv valge tumesinisel taustal. Tumesiniseks värvitooniks on 19-4013 TP DARK NAVY. 

Kiriembleemi kõrgus on 15mm ja laius 80 mm. 

 

 

 



Lisa 3 

 Finantskolledži tudengi nimesilt 

 

Nimesilt on tumesinine, sildil on tumesinise niidiga tikitud ääristus ja valge niidiga tikitud 
nimi. Nimesildil on kirjatähtedega tikitud üliõpilase ees- ja perekonnanimi. Tähe kõrgus on 10 
mm ja tekst on keskjoondatud. Nimesildi kõrgus on 30 mm ja laius 90 mm. Nimesilt 
kinnitatakse pluusile ja sviitrile takjapaelaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 4 

 Kursusevanema eraldusmärk  

 

Kursusevanema eraldusmärgiks on silt kirjaga „KURSUSEVANEM“. Tähe kõrgus on 5 mm 
ja tekst on keskjoondatud. Nimesildi kõrgus on 15 mm ja laius 80 mm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 5 

 

 

Sisekaitseakadeemia finantskolledži üliõpilaste vormiriietuse ja 

eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise statuudi lisa 5 

 

 

Mina, Sisekaitseakadeemia finantskolledži üliõpilane …………………………… kinnitan 
käesolevaga, et lähtudes Sisekaitseakadeemia finantskolledži üliõpilaste vormiriietuse ja 
eraldusmärkide kirjelduse ning nende kandmise statuudist käitun ja hoian kõrgel Maksu- ja 
Tolliameti, Sisekaitseakadeemia ja finantskolledži mainet, hoolitsen ja kannan vormiriideid 
korrektselt, hoian vormiriided kompaktsena, puhtad ja hooldatud. 

 

 

 

 

Nimi ja allkiri ………………………….. 

Kuupäev  

 

 

 

 


