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Sisekaitseakadeemia



Minu seos valdkonnaga

➢ SKA väliskoostöö valdkonna eestvedaja 2010 – 2018, sh tsiviilmissioonide 
ja arengukoostöö kodumeeskonna liige

➢ VäM tsiviilmissioonide komisjoni liige

➢ Arengukoostöö projektide ekspert ja juht



Rahvusvahelistumine 
kõrghariduses

• Juba sajandeid tagasi toimus õpiränne

• Teema on intensiivistunud seoses 
globaliseerumisega

• Euroopa kõrghariduse rahvusvahelistumine, 
sh Bologna deklaratsioon, Lissaboni 
strateegia, Tempus, Mundus, SQF jt.

• Rahvusvahelistumine kui ressurss

Kõrghariduse kvaliteedisüsteemi osa ja hindamiste 
kohustuslik element



Väline ja sisemine rahvusvahelistumine 
(Beelen & De Wit, 2012)

Arengukoostöö



ARENGUKOOSTÖÖ HARIDUSE KONTEKSTIS

„Kõrgkoolide panus ja haridusmuudatused
on jätkusuutliku arengu saavutamisel
arengukoostöös võtmetähtsusega“
(Brendan O’Malley, 2020)

Ka haridusvaldkonna rahastusprogrammid 

on liikumas arengukoostöö poole või 

suutlikkuse tõstmise eesmärkide poole.



Eesti kõrgkoolide 
panus 
arengukoostöösse

Allikas: Eesti 
arengukoostöö 
andmebaas

Elluviijad: ülikoolid, kolledžid, teised õppe- või 
teadusasutused

Aastad: 2010-2020

Arenguabi liik: projektid, 
stipendiumid/koolitused doonorriigis, 
multilateraalsete organisatsioonide 
tegevustoetused

Kokku 210 kirjet/tegevust

Projektide kogusumma 12,2 miljonit EUR





Sisekaitseakadeemia panus arengukoostöösse

22 arengukoostöö projekti 8 riigis aastatel 2006 – 2020

Afganistan – sisejulgeolekuasutuste võimekuse tugevdamine ning tuletõrjujate professionaalsete 
ja juhtimisoskuste arendamine

Gruusia - politsei koolitussüsteemi arendamine, politseitaktika koolitused patrullpolitseinikele, 
lähisuhtevägivallaga seotud temaatika, panus vanglasüsteemi reformimisel

Moldova – suitsusukeldumise koolitussüsteemi loomine, ennetus ja valmisolekusüsteemi 
loomine, päästeteenistujate reageerimis- ja elupäästevõimekuse suurendamine

Ukraina - toetamine humanitaardemineerimisalase koolitussüsteemi loomisel

Kosovo – sisejulgeoleku valdkonna haridussüsteemi uuendamine ning õppekavade arendamine

Albaania - sisejulgeoleku valdkonna haridussüsteemi uuendamine ning õppekavade arendamine

Türgi – kinnipidamissüsteemi vanglaametnike teadmiste ja oskuste arendamine rahvusvahelistele 
standartidele vastavaks

Valgevene - Riikliku Piirivalve Komitee toetamine riikliku Integreeritud Piirihalduse Strateegia ja 
arengukava rakendamine



Praegune fookus suutlikkuse suurendamisel hariduse 
valdkonnas  (Twinning tüüpi ehk mestimisprojektid)

Suutlikkuse suurendamise projektide eesmärgid:

• parandatakse kõrghariduse kvaliteeti ning suurendatakse selle asjakohasust tööturu ja 
ühiskonna seisukohast;

• suurendatakse kõrgkoolides pädevusi ja oskusi, töötades välja uusi ning innovaatilisi 
haridusprogramme;

• suurendatakse haldamise, juhtimise ja innovatsiooni alast suutlikkust ning edendatakse 
kõrgkoolide rahvusvahelistumist;

• suurendatakse liikmesriikide ametiasutuste suutlikkust ajakohastada oma 
kõrgharidussüsteeme, toetades reformipoliitika kindlaksmääramist, elluviimist ja 
kontrollimist;

• toetatakse ühisalgatuste, heade tavade jagamise ja koostöö kaudu eri 
piirkondade lõimumist ning koostööd.



Arengukoostöö ajendid kõrgkooli jaoks

Arengukoostöö ja humanitaarabi tegevus on olnud läbi aastate Eesti 
välispoliitika oluline prioriteet. Kuid miks peaksid kõrgkoolid sellega 
tegelema?

• Tuntus ja tunnustatus

• Ülemaailmne partnerlusvõrgustik 

• Prestiiž

• Arengukoostöö ei tähenda, et üks annab ja teine võtab

• Personaliarendus

• Missioonitunne



Albaania Turvalisuse akadeemia võimekuse ja 
tõhususe tugevdamine

“Strengthening the Capacities and Efficiency of the Security

Academy - Albania”

Twinning Reference Number: AL 18 IPA JH 01 19

Publication notice reference: EuropeAid/165801

Projekti eesmärk on tugevdada Albaanias õigusriigi põhimõtteid, parandades 
õiguskaitseasutuste haridussüsteemi vastavalt ELi õiguslikule raamistikule, 
rahvusvahelistele standarditele ja parimatele tavadele.



Projekti juhtkomitee



Planeerimisprotsess 
2020.a. alguses



Reaalsuseks on kujunenud 
tegevuste ja missioonide 

elluviimine distantsilt

Paradigma muutus



Missioonil kodust 
lahkumata

Mina tänan!


