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SISEKAITSEAKADEEMIASSE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD 2021/2022. ÕPPEAASTAKS 

 
I ÜLDSÄTTED 

 
1. Käesolevas „Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2021/2022. õppeaastaks“ 

(edaspidi kord) sätestatakse avaliku konkursi ja ametkondliku suunamise korras riikliku 
koolitustellimusega määratud Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) õppekohtadele ning 
siseministri 27.08.2019 määruse nr 30 “Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevuse 
finantseerimise alused, tingimused ja kord” § 3 lõike 10 alusel avatud osakoormuse õppekohtadele 
avaliku konkursi korras kandideerimis-, vastuvõtu- ja immatrikuleerimise tingimused.  

2. Kui õppekohtade täituvus ühe õpperühma kohta jääb täiskoormusõppes alla 12 inimese ja 
osakoormusõppes alla 20 inimese, siis õpet sellel erialal üldjuhul ei avata. 

3. Vastuvõttu akadeemias kavandab ja selle korraldamise eest vastutab vastuvõtukomisjon, mille 
koosseisu kuuluvad:  
3.1. õppeprorektor  (komisjoni esimees); 
3.2. õppeosakonna juhataja (komisjoni aseesimees);  
3.3. kolledžite direktorid ja instituudi juhataja;  
3.4. spordijuht-lektor; 
3.5. keelekeskuse juhataja; 
3.6. kommunikatsiooniosakonna juhataja;  
3.7. vastuvõtu eest vastutav õppeosakonna (vanem)spetsialist.  

4. Komisjoni esimehe puudumisel täidab esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees, komisjoni liikme 
puudumisel tema asendaja.  

5. Vastuvõtukomisjon kavandab ja kooskõlastab vastuvõtuga seotud tegevused ja ajakava, määrab 
vastuvõtu korraldamise eest vastutavad isikud, kinnitab avaliku konkursi vastuvõtukatsete 
hindamiskriteeriumid ning määrab õppetöös erakordsete saavutuste ja tippsportlike saavutuste eest 
antavad punktid. 

6. Vastuvõtuga seotud üldinformatsioon avalikustatakse akadeemia veebilehel (www.sisekaitse.ee) ja 
Sisseastumise Infosüsteemi veebilehel (edaspidi SAIS) (www.sais.ee). 

 

II AVALIK KONKURSS 
 

7. Hindamiskomisjonid 

7.1. Kandidaadi vastuvõtutingimuste täitmise hindamiseks ja vastuvõtukatsete läbiviimiseks 
moodustab rektor hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjon hindab kandidaatide vastavust 
vastuvõtutingimustele lähtudes kehtestatud hindamiskriteeriumidest. 

7.2. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Kutsesobivusvestlust läbi viivasse 
hindamiskomisjoni peab kuuluma vastava eriala ametkonna esindaja. Kutsesobivusvestluse 
hindamiskomisjoni esimees on kolledži direktor, tema asetäitja või direktori esitatud kolledži 
töötaja. 

7.3. Hindamiskomisjonil on esimees, kes võib määrata teiste komisjoni liikmete hulgast ennast 
asendava isiku. Hindamiskomisjoni esimees juhib komisjoni tööd.  

7.4. Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline, kui vastuvõtukatsel on kohal üle poole komisjoni 
koosseisust, sh komisjoni esimees või teda asendav isik.  

7.5. Ühe vastuvõtukatse jaoks võib moodustada mitu hindamiskomisjoni, mis võivad töötada 
samaaegselt.  

http://www.sisekaitse.ee/
http://www.sais.ee/
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7.6. Hindamiskomisjon koostab hindamistulemustest protokolli, mille allkirjastab hindamiskomisjoni 
esimees. Hindamiskomisjonide protokollid säilitatakse dokumendihaldussüsteemis. 

7.7. Selgitusi vastuvõtukatsete tulemuste kohta annab kandidaadile hindamiskomisjoni esimees. 

8. Avaliku konkursi korraldamise põhimõtted 

8.1. Vastuvõtt avaliku konkursi korras toimub vastavalt korra lisas 1 toodud ajakavale. 

8.2.  2021/2022. õppeaastaks toimub vastuvõtt avaliku konkursi korras:  
8.2.1. politseiametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); 
8.2.2. päästekorraldaja eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); 
8.2.3. vanglaametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); 
8.2.4. päästeteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe, 

kaugõpe); 
8.2.5. politseiteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe); 
8.2.6. korrektsiooni eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe); 
8.2.7. tolli ja maksunduse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe); 
8.2.8. maksunduse ja tolli eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe);  
8.2.9. sisejulgeoleku eriala (magistriõpe) õppekohtadele (kaugõpe). 

8.3. Rakenduskõrghariduse ja kutseõppe õppekohtadele saab kandideerimisavalduse esitada isik 
(edaspidi kandidaat), kellel on vähemalt keskharidus või on seda omandamas hiljemalt 2021. 
aasta suvel. Magistriõppe õppekohtadele saab kandideerimisavalduse esitada isik, kellel on 
omandatud bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus. Kandidaadilt, kes on eelneva 
haridustaseme omandanud või on seda omandamas välisriigis, võib akadeemia nõuda Eesti 
ENIC/NARIC keskuse hinnangut haridustaseme vastavuse kohta. 

8.4. Rakenduskõrgharidusõppesse ja kutseõppesse kandideerijal peab olema Eesti kodakondsus, va 
päästeteenistuse eriala, kuhu võib kandideerida isik, kellel on Eesti kodakondsus ja/või Euroopa 
Liidu liikmesriigi kodakondsus. Magistriõppesse võib kandideerida isik, kellel on 
topeltkodakondsus. 

8.5. Isikult, kes on varem õppinud rakenduskõrghariduse või magistriõppe akadeemiasse 
kandideerimisega samal õppetasemel tasuta õppekohal vähemalt poole õppekava 
nominaalkestusest ja sellele õppekohale immatrikuleerimisest ei ole möödunud kolmekordset 
nominaalkestust, võib akadeemia nõuda õppekulude hüvitamist vastavalt kehtestatud 
hinnakirjale.   

8.6. Avalikul konkursil saab rakenduskõrghariduse ja kutseõppe erialadel kandideerida 
täiskoormusega õppekohtadele, maksunduse ja tolli erialal osakoormusega õppekohtadele. 
Magistriõppes toimub vastuvõtt  täis- või osakoormusega õppekohtadele.  

8.7. Avalikul konkursil osalev kandidaat võib kandideerida kuni kolme eriala õppekava õppekohale, 
esitades mõlemale õppekohale kandideerimiseks akadeemiale eraldi avalduse ning muud 
dokumendid.  

8.8. Kandidaat peab vastava eriala õppekohale kandideerimisel täitma kandideerimistingimused ja 
vastuvõtutingimused, sh sooritama vastuvõtukatsed. Kandideerimistingimused ja 
vastuvõtutingimused on kirjeldatud korras ning selle lisades 2 ja 3.  

8.9. Kui kahel või enamal kandidaadil on õppekohale kandideerimisel ühesugune punktisumma ning 
konkursipunktide põhjal on võimalik neile õppekohta pakkuda, siis pakub akadeemia neile 
kandidaatidele õppekohta.  

8.10. Vastuvõtukatsete tulemused ja vastuvõetuks osutunud kandidaatide nimed avaldatakse SAIS-
is. Vastuvõetud kandidaadid on kohustatud kinnitama SAIS-is oma õppima asumist 3 päeva 
jooksul alates info teatavaks tegemisest. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast 
loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmine 
kandidaat.  

8.11. Kui vastuvõetuks osutunud kandidaat loobub õppima asumisest, kutsutakse vabanenud 
õppekohale eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat.  
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8.12. Avaliku konkursi korras täitmata jäänud õppekohtadele võib akadeemia vajadusel korraldada 
lisavastuvõtu. Lisavastuvõttu korraldatakse avaliku konkursi tingimustest lähtudes. 

9.  Avaliku konkursi vastuvõtutingimused rakenduskõrgharidus- ja kutseõppes 

9.1. Vastuvõtukatsed toimuvad korra lisas 1 nimetatud kuupäevadel. Virtuaalselt toimuva 
vastuvõtukatse korral peab kandidaat tagama veebikaamera ja mikrofoni kasutamise 
võimaluse. Kandidaat peab vastuvõtukatsetel osalemiseks esitama komisjonile oma isikut 
tõendava dokumendi (ID-kaart või pass).  

9.2. Vastuvõtukatseteks on eesti keele oskuse test, kehalised katsed ja kutsesobivusvestlus.  
Täpsemalt määratud vastuvõtukatsed on erialati lahti kirjutatud lisas 2.  

9.3. Kehalistel katsetel ja eesti keele oskuse testimisel on kandidaadil võimalik osaleda vastavalt 
lisas 1 toodud kuupäevadele. Kandidaadil on võimalik osaleda katsetel mõlemas etapis ühel 
korral. Eesti keele testi ja kehaliste katsete korduval sooritamisel läheb arvesse viimasel korral 
saadud tulemus. Kutsesobivusvestlusel saab kandidaat osaleda ühel korral. 

9.4. Kandidaadil, kellel sisseastumiskatsete läbimise ajal ei ole veel keskharidust tõendavat 
dokumenti, kuid kes on vastuvõtu I etapis ületanud lisas 2 väljatoodud õppekohta tagavat 
lävendit ületava punktisumma, pakutakse õppekohta tingimusel, et ta esitab hiljemalt 
avalduste esitamise tähtaja lõpuks akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi. 

9.5. Kandidaat, kelle eesti keele oskus, kehaliste katsete või kutsesobivusvestluse 
hindamistulemused jäävad alla korra lisas 2 ja 3 nimetatud lävendi, langeb konkurentsist välja  

9.6. Eesti keele oskuse hindamine  

9.6.1. Akadeemia korraldab Ida-Virumaal eesti keele kursuse eesti keelest erineva emakeelega 
õpilastele. Kursus lõpeb eesti keele oskuse testimisega. Kui tulemus vastab eesti keele 
oskuse lävendi kriteeriumile, loetakse sisseastumisel kandidaadi eesti keele testimine 
sooritatuks (v.a vanglaametniku ja korrektsiooni erialadele kandideerijal, kelle emakeel 
pole eesti keel ja kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena).  

9.6.2. Eesti keele oskust hinnatakse eesti keele (emakeelena) riigieksami või akadeemia 
korraldatava eesti keele testi alusel. Vastuvõtutingimus on täidetud kandidaadil, kelle 
riigieksami tulemus on vähemalt 40 punkti 100 punktist või eesti keelest erineva 
emakeelega kandidaadil, kes esitab HARNO (kuni 01.08.2020 SA Innove) eesti keele 
oskuse vähemalt C1-taseme tunnistuse. Kandidaadid, kes on varem omandanud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või kes on omandanud keskhariduse, keskerihariduse 
või kutsekeskhariduse eesti keeles enne riigieksamite nõude kehtestamist, ei pea 
sooritama eesti keele testi. Eesti keele (emakeelena) riigieksamit mittesooritanud 
kandidaat või kandidaat, kelle riigieksami tulemus on alla 40 punkti, peab sooritama 
akadeemias eesti keele testi.  

9.6.3. Eesti keele oskuse testimise tulemusi arvestatakse 100 punkti süsteemis. Test loetakse 
sooritatuks, kui kandidaat saab eesti keele oskuse testimisel vähemalt 40 punkti. Eesti 
keele oskuse testimisel saadud punktid ei lähe üldisesse konkursipunktide arvestusse. 

9.6.4. Eesti keele oskuse testimisel peab eesti keelest erineva emakeelega kandidaat kirjutama 
etteloetud tekstist kokkuvõtte. Kandidaat, kelle emakeel on eesti keel, peab sooritama 
funktsionaalse lugemisoskuse testi. Kui testimise tulemus vastab punktis 9.6.3. nimetatud 
eesti keele testimise lävendi kriteeriumile, hinnatakse kandidaadi eesti keele oskus 
piisavaks. 

9.6.5. Õppima tulekut kinnitanud eesti keelest erineva emakeelega kandidaat, kes pole 
sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele oskuse testimise 
tulemus oli 40–60 punkti, on kohustatud osalema augustis eesti keele intensiivkursusel 
ning valima esimese õppeaasta sügissemestril eesti keele valikaine. Kandidaati, kes ei läbi 
intensiivkursust, ei immatrikuleerita.  
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9.7. Kutsesobivusvestluse hindamine  

9.7.1.Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, esmaseid eriala- ja 
valdkonnateadmisi, isiksuseomadusi ja üldist sobivust valitud erialale. 
Kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid kehtestab vastuvõtukomisjon ning need 
avaldatakse akadeemia kodulehel.  

9.7.2. Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaati 50 punkti süsteemis. Kutsesobivusvestluse 
tulemuseks on kõigilt komisjoniliikmetelt kandidaadile antud punktide aritmeetiline 
keskmine, mis on ümardatud täisarvuks. Kutsesobivusvestlus võib sisaldada mitut 
erinevat komponenti. Täpsem punktide arvestamise kord sätestatakse 
hindamiskriteeriumides. 

9.8.  Lisapunktide andmise tingimused 

9.8.1. Kandidaadil on võimalik saada lisapunkte järgmistes kategooriates: erakordsed 
saavutused õppetöös, tippsportlikud saavutused ja sisekaitseõppe või vanglateenistuse 
eelkoolituse läbimine.  

9.8.2. Kandidaadile, kellel on keskhariduse omandamise ajal erakordseid õppetöö tulemusi (nt 
kuldmedal, hõbemedal, osalemine rahvusvahelisel või auhinnaline koht riiklikul 
aineolümpiaadil jne), võib vastuvõtu komisjon anda kuni 3 lisapunkti erakordsete 
saavutuste eest õppetöös. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis märkida vastav tulemus 
ning kandidaat peab tulemusi ka tõendama. 

9.8.3. Kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul rahvusvahelistel 
tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel esikolmiku koha 
olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate võistluste aladel, võib 
vastuvõtu komisjon anda kuni 3 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest. 
Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis märkida vastav spordiala ja saavutatud koht ning 
võistlus. 

9.8.4. Kandidaadile, kes on gümnaasiumis õppides läbinud sisekaitseõppe õppesuuna või 
osalenud vanglateenistuse eelkoolitusel, võib kutsesobivusvestluse hindamiskomisjon 
anda kuni 3 lisapunkti. Sisekaitseõppes või vanglateenistuse eelkoolitusel osalemise eest 
antav punktisumma sõltub vestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud 
sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse mahust.    

9.9. Kandidaatide paremusjärjestus kujuneb kutsesobivusvestluse ja olenevalt erialast kehaliste 
katsete, erakorraliste saavutuste eest õppetöös, sisekaitseõppe või vanglateenistuse 
eelkoolituse ja tippsportlike saavutuste eest saadavate punktide summast. Tolli ja maksunduse, 
maksunduse ja tolli ning päästeteenistuse erialadel võetakse konkursipunktide arvutamisel 
arvesse ka keskharidust tõendaval dokumendil oleva 3 õppeaine (eesti keel, inglise keel ja 
matemaatika) keskmist. 

9.10. Kui kandidaat ületab vastuvõtu I etapis toimuvate vastuvõtukatsete ajal lisas 2 esitatud 
õppekohta tagava lävendit ületava punktisumma, siis kindlustab akadeemia talle õppekoha 
2021/2022. õppeaastaks eeldusel, et kõik teised kandideerimistingimused saavad täidetud 
avalduste esitamise tähtajaks. 

9.11. Politseiametniku, politseiteenistuse, päästekorraldaja, korrektsiooni ja vanglaametniku 
erialade õppekohale kandideerijal tuleb läbida tausta- ja tervisekontroll. Päästeteenistuse 
erialale kandideerijal tuleb läbida tervisekontroll. 

9.12. Punktis 9.11 nimetatud taustakontrolli tegemisel lähtutakse politsei ja piirivalve seaduse §-st 
42, vangistusseaduse §-st 1141, päästeteenistuse seaduse §-st 72 ning tervisekontrolli tegemisel 
lähtutakse politsei ja piirivalve seaduse §-st 71, vangistusseaduse §-st 146 ja päästeteenistuse 
seaduse § 7 lõike 4-st. Tervisekontroll läbitakse pärast vastuvõtukatsete läbimist, kuid enne 
immatrikuleerimist. 

9.13. Politseiteenistuse ja politseiametniku erialale kandideerimisel ei pea tervisekontrolli läbima 
kandidaat, kellel on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või 
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Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus. Vastav otsus tuleb lisada sisseastumisel 
avalduse juurde või esitada politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialistile pärast 
õppima tuleku kinnitamist.  

10. Avaliku konkursi vastuvõtutingimused magistriõppes 

10.1. Magistriõppesse kandideerijal on võimalik sisseastumisel koguda kuni 100 punkti magistritöö 
kava, inglise keele oskuse ja vestluse eest. Magistriõppesse vastuvõtu hindamiskriteeriumid 
kinnitab vastuvõtukomisjon ja hindamiskriteeriumid avaldatakse akadeemia kodulehel. 

10.2. Kandideerimisel esitab kandidaat tema koostatava magistritöö esialgse kava (mahuga 2–5 lk), 
milles ta tutvustab analüüsitavat probleemi või uurimisteemat, mida ta õpingute vältel soovib 
uurima hakata.  

10.3. Inglise keele oskuse testimisel hinnatakse eelkõige kandidaadi grammatilisi oskusi ning 
erialatekstide mõistmist. 

10.4. Vastuvõtutingimuste täitmisel antud punktidest kujunenud paremusjärjestusest kutsutakse 
kuni 60 parimat kandidaati vestlusele. 

10.5. Vestlusel hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, teadmisi sisejulgeoleku valdkonnas ning 
teadustööga seotud tegevusi.   
 

11. Kandideerimiseks nõutavad dokumendid 

11.1. Avalikul konkursil kandideerija peab akadeemiale esitama järgmised dokumendid: 
11.1.1. avaldus kandideerimiseks;  
11.1.2. isikut ja kodakondsust tõendav dokument; 
11.1.3. kutseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele kandideerijatel keskharidust tõendav 

dokument koos hinnetelehega, kui riiklikes infosüsteemides puuduvad vastavad 
andmed; 

11.1.4. magistriõppesse kandideerijatel planeeritava magistritöö kava ja elulookirjeldus ning 
kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument koos akadeemilise 
õiendi või hinnetelehega, kui riiklikes registrites puuduvad vastavad andmed;  

11.1.5. politseiametniku, politseiteenistuse, vanglaametniku, korrektsiooni ja päästekorraldaja 
erialadele kandideerijatel täidetud ja allkirjastatud vastava valdkonna isikuankeet 
(ankeetide vormid asuvad akadeemia kodulehel); 

11.1.6. tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialadele kandideerijatel täidetud ja 
allkirjastatud õppimistingimustega nõusolek (ankeedi vorm asub akadeemia kodulehel); 

11.1.7. vanglaametniku ja korrektsiooni erialale kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel ja 
kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena, eesti keele vähemalt C1 taseme 
tunnistus.  

11.2. Vajadusel ja olemasolul lisatakse SAISi avalduse juurde ka Kaitseväe või Kaitseressursside 
Ameti arstliku komisjoni otsus (politseiteenistuse ja politseiametniku erialadel) ja eesti keele 
oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus. 

 

12. Dokumentide esitamine 

12.1. Avalikul konkursil kandideerimiseks tuleb vastuvõtu perioodil esitada punktis 9 nimetatud 
kandideerimiseks nõutud dokumendid SAIS-i vahendusel või akadeemias dokumentide 
vastuvõtmise perioodil paberkandjal Tallinnas Kase tn 61 (vt Lisa nr 1 „Vastuvõtu ajakava 
2020“). Dokumente ei pea esitama, kui andmed on kättesaadavad riiklikest infosüsteemidest ja 
kuvatakse SAISi keskkonda. 

12.2. SAISi kaudu rakenduskõrgharidus- ja kutseõppesse kandideerija esitab punktis 11.1. loetletud 
dokumentide originaalid (v.a avalduse kandideerimiseks ja isikuandmete ankeedi) enda eriala 
kolledži õppekorralduse spetsialistile hiljemalt kooliaasta algul toimuvatel tutvumispäevadel. 
Dokumentide originaalid tagastatakse kandideerijale pärast koopia tegemist. 
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12.3. SAISi kaudu magistriõppesse kandideerija toob kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi originaali koos akadeemilise õiendi või hinnetelehega akadeemiasse 
hiljemalt magistriõppe õppetöö alguseks. 

III AMETKONDLIK SUUNAMINE 

13. Ametkondlik suunamine 

13.1.   2021/2022. õppeaastaks toimub vastuvõtt ametkondliku suunamisega:  
13.1.1. politseiametniku eriala (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (mittestatsionaarne 

koolipõhine õpe);  
13.1.2. päästja eriala (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); 
13.1.3. vanglaametniku eriala (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine 

õpe);  
13.1.4. süüteomenetleja eriala (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (mittestatsionaarne 

koolipõhine õpe); 
13.1.5. päästemeeskonna juhi eriala (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne 

koolipõhine õpe); 
13.1.6. teabe- ja uurimisametniku (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne 

koolipõhine õpe);  
13.1.7. juhtumikorraldaja (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe);  
13.1.8. tolliinspektori (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (statsionaarne töökohapõhine õpe); 
13.1.9. päästeteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe); 
13.1.10. politseiteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe); 
13.1.11. korrektsiooni eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe). 

13.2. Ametkondliku suunamise korras võib õppekohti täita mitmel korral aastas. 

13.3. Erialadele, kuhu tullakse õppima ametkondliku suunamise korras, korraldab suunamise vastava 
eriala ametkond, sh kogub õppima asumise sooviavaldused ja teised nõutavad dokumendid 
ning vajadusel korraldab vastuvõtukatsed.  

 13.4.  Ametkond esitab akadeemiale punktis 13.1. nimetatud erialadele õppima suunatute  
nimekirjad hiljemalt kaks nädalat enne akadeemilises kalendris sätestatud õppetöö algust 
koos suunatava sooviavalduse, isikut, haridust ja vajadusel kutset tõendavate dokumentide 
koopiatega. 

 

IV IMMATRIKULEERIMINE 

14. Kandidaat, kes täidab vastuvõtutingimused ja on korras nimetatud juhul edukalt läbinud tausta- 
ning tervisekontrolli ning mahub paremusjärjestuses vabade õppekohtade arvu sisse, 
immatrikuleeritakse. Maksunduse ja tolli erialale immatrikuleerimise eelduseks on lisaks 
õppeteenuse osutamise lepingu sõlmimine ning seal sätestatud õppeteenustasu esimese 
osamaksu tasumine.  

15. Kui kandidaadile kehtivad punktis 8.5. väljatoodud kitsendused ja akadeemia nõuab temalt 
õppekulude hüvitamist, siis on immatrikuleerimise eelduseks õppeteenuse osutamise lepingu 
sõlmimine ja seal sätestatud õppeteenustasu esimese osamakse tasumine.  

16. Kolme eriala õppekoha konkursil edukas kandidaat immatrikuleeritakse ühe eriala õppekohale 
vastavalt kandidaadi soovile. 

17. Ametkondliku suunamise korras täidetavale õppekohale immatrikuleeritakse vastava 
ametiasutuse juhi või tema poolt määratud isiku poolt suunatud isik, kes vastab õppekavas 
ettenähtud õppe alustamise tingimustele ja vastava ametkonna kehtestatud nõuetele. 
Süvaõppesuuna vahetuse soovi korral kooskõlastab õppuri avalduse vastava ametiasutuse juht või 
tema poolt määratud isik. 

18. Ametkondliku suunamise või avaliku konkursi korras täitmata jäänud või vabale õppekohale võib 
immatrikuleerida isiku, kes on täitnud vastava eriala vastuvõtutingimused ning vormistatud 
vabakuulajaks või kes on vabakuulajana sooritanud õppekavas ettenähtud kohustuslikud eksamid, 
arvestused ja õppepraktika ning kogunud nõutavad ainepunktid, v.a lõputöö või lõpueksami 
sooritamine. 
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19. Immatrikuleerimine vormistatakse rektori käskkirjaga üldjuhul hiljemalt akadeemilises kalendris 
sätestatud õppetöö alguse kuupäeval.  
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LISA 1  
Vastuvõtu ajakava 2021. a 

 
 

Kutse- ja rakenduskõrgharidusõpe 

 

25.02.-28.06.2021 Dokumentide vastuvõtt SAISis ja Sisekaitseakadeemias (õppeosakond, ruum 

B228, Kase 61) 

 

Vastuvõtu I etapp 

19.-20.04.2021  Eesti keele oskuse testimine Narvas, Tallinnas ja virtuaalselt 

20.04.2021  Kehalised katsed Paikusel, Narvas ja Tartus 

24.-25.04.2021  Kehalised katsed Tallinnas 

17.-21.05.2021 Politseiteenistuse, politseiametniku, päästekorraldaja, korrektsiooni ning 

vanglaametniku erialade kutsesobivusvestlused (iga kandideerija konkreetne 

vestluse aeg teavitatakse eraldi) 

 

Vastuvõtu II etapp 

29.06-01.07.2021 Eesti keele oskuse testimine ja kehalised katsed  

05.-18.07.2021 Kutsesobivusvestlused kõigil erialadel (iga kandideerija konkreetne vestluse aeg 

teavitatakse eraldi) 

09.-20.08.2021  Eesti keele intensiivkursus 

 

Magistriõpe 

22.02.-28.06.2021 Dokumentide vastuvõtt SAISis ja Sisekaitseakadeemias (õppeosakond, ruum 

B228, Kase 61) 

17.06.2021  Inglise keele oskuse testimine 

30.06.2021  Inglise keele oskuse testimine 

05.-09.07.2021  Sisseastumisvestlused 

 

Konkursi edukalt läbinute pingeread avalikustatakse erialade kaupa esimesel võimalusel.   



LISA 2  
Avaliku konkursi kandideerimis-  ja vastuvõtutingimused ning  
lisapunktide saamise võimalused erialade kaupa  

 
KUTSEÕPPE ERIALAD 

 
Politseiametnik (1 aasta ja 7 kuud) 

 
Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase. 
Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus), lävend 
1 punkt; 

 kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. 
Muud vastuvõtutingimused: 

 taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet); 

 vastavus politseiametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne 
immatrikuleerimist või kehtiv Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti tervisetõend).  

Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 
Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 43 punkti 
 
Päästekorraldaja (1 aasta) 

 
Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase. 
Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kutsesobivusvestlus (kutsesobivusvestlusel hinnatakse ka vene keele oskust, nõutav tase B1), 
lävend 20 punkti.  

Muud vastuvõtutingimused: 

 taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet); 

 vastavus päästeametnike tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne 
immatrikuleerimist). 

Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 
Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 43 punkti 
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Vanglaametnik (1 aasta) 

 

Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase; 

 eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti 
keele oskus vähemalt C1-tasemel (esitada tasemetunnistus). 

Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus), lävend 1 punkt; 

 kutsesobivusvestlus (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete võimete testi 
sooritamist, nn Tripod test), lävend 20 punkti. 

Muud vastuvõtutingimused: 

 taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuandmete ankeet); 

 vastavus vanglaametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne 
immatrikuleerimist). 

Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 

Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 43 punkti 
 

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPE ERIALAD 
 

Politseiteenistus (3 aasta) 
 

Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase. 
 

Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus), lävend 
1 punkt; 

 kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. 
Muud vastuvõtutingimused: 

 taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet) 

 vastavus politseiametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne 
immatrikuleerimist või kehtiv Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus).  

Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 
Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 48 punkti 
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Korrektsioon (3 aastat) 
 

Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase; 

 eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti 
keele oskus vähemalt C1-tasemel (esitada tasemetunnistus). 

Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus), lävend 1 punkt; 

 kutsesobivusvestlus (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete võimete testi 
sooritamist, nn Tripod test), lävend 20 punkti. 

Muud vastuvõtutingimused: 

 taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuandmete ankeet); 

 vastavus vanglaametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne 
immatrikuleerimist). 

Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 

Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 48 punkti 
 

Päästeteenistus (3 aasta) 
 

Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus ja/või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase. 
Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. 
Muud vastuvõtukriteeriumid: 

Eesti keele, inglise keele ja 
matemaatika hinnete keskmise 
arvestamine 

3 õppeaine hinnete 
summa 

9 10 11 12 13 14 15 

Punktide arvestus 
üldkonkursis 

1 2 3 4 6 8 10 

Muud vastuvõtutingimused: 

 vastavus päästeteenistuse tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne 
immatrikuleerimist).  

Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 
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 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 
Päästeteenistuse erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu. 
 
 
 
Toll ja maksundus (3 aastat) 

 

Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase. 
Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti  
Muud vastuvõtukriteeriumid: 

Eesti keele, inglise keele ja 
matemaatika hinnete keskmise 
arvestamine 

3 õppeaine hinnete 
summa 

9 10 11 12 13 14 15 

Punktide arvestus 
üldkonkursis 

1 2 3 4 6 8 10 

Muud vastuvõtutingimused: 

 Õppimistingimustega nõusoleku esitamine (vajalik täita ankeet)  
Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 

 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 

Tolli ja maksunduse erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu. 
 

Maksundus ja toll (4 aastat) 
 

Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus; 

 keskharidus või sellele vastav haridustase. 
Vastuvõtukatsed: 

 eesti keele oskuse testimine (eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel 
on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad HARNO (kuni 
01.08.2020 SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud 
kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami 
nõude kehtestamist); 

 kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti  
Muud vastuvõtukriteeriumid: 

Eesti keele, inglise keele ja 
matemaatika hinnete keskmise 
arvestamine 

3 õppeaine hinnete 
summa 

9 10 11 12 13 14 15 

Punktide arvestus 
üldkonkursis 

1 2 3 4 6 8 10 

Muud vastuvõtutingimused: 

 Õppimistingimustega nõusoleku esitamine (vajalik täita ankeet)  
Lisapunktid: 

 sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimise eest, 0-3 punkti 
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 tippsportlikud saavutused, 0-3  punkti 

 erakordsed saavutused õppetöös, 0-3 punkti 
 
Maksunduse ja tolli erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu. 
 
 
 
 
MAGISTRIÕPPE ERIALA 

 
Sisejulgeolek (2 a) 

 
Kandideerimistingimused: 

 Eesti kodakondsus ja/või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus ja/või NATO liikmesriigi 
kodakondsus ja/või Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi kodakondsus; 

 bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav haridustase. 
Vastuvõtukatsed (lävend 52): 

 inglise keele oskuse testimine  –  kuni 20 punkti; 

 magistritöö kava (lisada sisseastumisavaldusele) – kuni 40 punkti; 

 vestlus – kuni 40 punkti. 
Muud vastuvõtutingimused: 

 CV esitamine koos sisseastumisavaldusega 
  



 14 

LISA 3  
Kehaliste katsete nõuded, normid ja lävendid 
 
a) Katsed politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kandidaatidele 

Punkte/ala 

NAISED 
Toenglamangus 
kätekõverdused 

2 min jooksul 

MEHED 
Toenglamangus 
kätekõverdused 

2 min jooksul 

NAISED 
Istesse 

tõus  
2 min 

jooksul 

MEHED 
Istesse 

tõus  
2 min 

jooksul 

 
NAISED 
3000 m 
jooks 

MEHED 
3000 m 
jooks 

Koordi-
nat-

siooni-
harjutus 

10 40 40 70 70 12:00 12:00 -  

9 35 35 65 65 13:00 13:00 -  

8 32 32 60 60 14:00 14:00 -  

7 30 30 55 55 15:00 15:00 -  

6 28 28 50 50 15:30 15:30 -  

5 26 26 45 45 16:00 16:00 -  

4 20 24 40 40 18:00 16:30 -  

3 15 22 35 35 20:00 17:30 -  

2 10 20 25 30 22:00 18:00 -  

1 6 15 20 25 25:00 20:00 - 

       20s 

Igalt punktialalt tuleb koguda vähemalt 1 punkt, kokku vähemalt 3 punkti. 

 
Kokku alade pealt punkte üldkonkursi arvestuses kandidaatidele: 

6 punkti 3 ala kokkuvõttes 25-30 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 

5 punkti 3 ala kokkuvõttes 20-24 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 

4 punkti 3 ala kokkuvõttes 15-19 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 

3 punkti 3 ala kokkuvõttes 10-14 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 

2 punkti 3 ala kokkuvõttes 6-9 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud  

1 punkt 3 ala kokkuvõttes 3-5 punkti ja/või koordinatsiooniharjutus arvestamata 

ei läbi kehalisi katseid  3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti 
 

b) Katsed vanglaametniku ja korrektsiooni erialade kandidaatidele  

Punkte/ala MEHED, 
toenglamangus 
kätekõverdused 

2 min jooksul 

NAISED, 
toenglamangus 
kätekõverdused 

2 min jooksul 

Istesse 
tõus 2 

min 
jooksul 

MEHED, 
3000 m 
jooks 

NAISED, 
3000 m 
jooks 

10 40 40 70 12:00 12:00 

9 38 38 65 13:00 13:00 

8 37 37 60 14:00 14:00 

7 36 36 55 15:00 15:00 

6 35 35 50 15:30 15:30 

5 34 34 45 16:00 16:00 

4 33 33 40 16:30 16:30 

3 32 32 38 17:00 17:00 

2 31 30 36 17:30 17:30 

1p ja lävend 
vanglaametniku 

erialal 

30 15 35 18:00 18:00 

1p ja lävend 
korrektsiooni 

erialal 

25 10 30 20:00 21:00 
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Igalt alalt (kätekõverdused, istesse tõus ja jooks) tuleb koguda vähemalt 1 punkt, 3 ala peale kokku 
vähemalt 3 punkti. 
 
Kokku alade pealt punkte üldkonkursi arvestuses kandidaatidele: 

5 punkti 3 ala kokkuvõttes  25–30 punkti 

4 punkti 3 ala kokkuvõttes  20–24 punkti 

3 punkti 3 ala kokkuvõttes 15–19 punkti 

2 punkti 3 ala kokkuvõttes 10–14 punkti 

1 punkt 3 ala kokkuvõttes 3–9 punkti 

Ei läbi kehalisi katseid  3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti või ühel kolmest alast lävend täitmata 

 


