


Sisekaitseakadeemia

Ainus õppeasutus Eestis, kus 

õpetatakse sisejulgeoleku 

valdkonna spetsialiste!



Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemiasse on koondatud kogu riigi 
siseturvalisuse alane õpe, täienduskoolitus, teadus-, 
arendus- ja innovatsioonitegevus. 

Akadeemia valmistab ette päästjaid ja 
päästekorraldajaid, politseinikke ja piirivalvureid, 
vanglatöötajaid, maksu- ja tolliametnikke ning 
sisejulgeolekuvaldkonna tippspetsialiste.



Üldine info

Sisekaitseakadeemia asutati 1992. aastal

Rektor: Marek Link

Töötajaid: 250

Õpilasi: 1000

Magistriõppes: 110

Kõrgharidusõppes: 520

Kutseõppes: 220

Vilistlasi: 11 000

Ligikaudu 80% lõpetanutest asub tööle 

erialasele tööle.



Sisekaitseakadeemia 

õppekeskused



Tallinna õppekeskus





Narva õppekeskus





Väike-Maarja õppekeskus





Paikuse õppekeskus





Erialad

Kutseõpe

• Vanglaametniku erialal 

• Päästekorraldaja erialal

• Politseiametniku erialal

Kõrgharidusõpe

• Tolli ja maksundus

• Korrektsioon

• Politseiteenistus

• Päästeteenistus

Magistriõpe

• Sisejulgeolek



Politsei- ja 
piirivalvekolledž

Politsei-ja piirivalvekolledž koolitab 
politseiametnikke ning siia on oodatud 
õppima kõik, kes on avatud, inimlikud ja 
targad.

Politsei-ja piirivalvekolledži 
kadettidele on:

• tasuta toitlustus, majutus, vormiriietus

• B-kategooria juhilubade omandamine

• lõpetamisel karjäärivõimalused    
Politsei-ja Piirivalveametis.



Erialad

POLITSEITEENISTUS 

• Rakenduskõrgharidusõpe 
kestab 3 aastat.

• 3 süvaõppesuunda: 
piirivalve, kriminaalpolitsei, korrakaitsepolitsei

• Võimalus liikuda kõrgharidust 
eeldavatele ametikohtadele

• Lõpetamisel sõltub töökoht vabadest 
kohtadest Politsei- ja Piirivalveametis

POLITSEIAMETNIK sh piirivalvur 

• Kutseõpe
kestab poolteist aastat

• Õpe vaheldumisi Paikusel ja Tallinnas

• Üle poole õppetööst on praktika
ja praktiline töö

• Lõpetades võimalus asuda tööle 
patrullpolitseiniku või piirivalvurina.

• Palju praktilist tegevust (olukordade lahendamine, 

alarmsõit, kriminalistika, relvastus, enesekaitse)

• Praktika võimalused välismaal. 

• Koerajuhtide ja teenistuskoerte koolitamine.



Päästekolledž

Päästekolledž koolitab päästeteenistujaid. Siia 
on oodatud inimesed, kes on abivalmid ja 
julged, keda saab usaldada ning kellele on
omane asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

• Lõpetajaid ootab suure tähendusega töö

• Suur praktiliste harjutuste ja töökohapõhise
praktika osakaal õppes

• Kaasaegsed innovaatilised õpikeskkonnad

• Koostööpartneriteks Päästeamet,
Häirekeskus, mitmed kõrgkoolid



Päästekolledži erialad

PÄÄSTETEENISTUS 

• Rakenduskõrgharidusõpe kestab 3 aastat

• Õppetöö nii Tallinnas kui Väike-Maarjas

• Võimalus töötada avalikus ja erasektoris.

PÄÄSTEKORRALDAJA

• Kutseõpe kestab 1 aasta

• Õpid aitama inimesi,  kes helistavad

hädaabinumbrile 112

• Õppekavas oluline roll keeleõppel, 

eriti vene keelel

• Lõpetamisel töökoht Häirekeskuse

piirkondlikes keskustes Tallinnas, 

Tartus, Jõhvis, Pärnus.



Justiitskolledž

Justiitskolledž annab vanglateenistuses töötamiseks 
vajalikud teadmised ja oskused. Siia on oodatud 
inimesed, kes märkavad, hoolivad ja aitavad teineteist, 
kellel on teotahe, kes on julged ja valmis sekkuma, kui 
olukord seda nõuab ning on ustavad riigile.

Justiitskolledžis on:

• kaasaegsed õppetingimused

• tagatud majutus, toitlustus, vormiriietus

• stipendium kuni 760 eurot kuus

• lõpetajatele garanteeritud töökoht
vanglateenistuses

• väga hea karjäärivõimalus



Justiitskolledži erialad

KORREKTSIOON

• Rakenduskõrgharidusõpe kestab 3 aastat

• Lõpetades asud tööle vanglasüsteemis 
keskmise või kõrgema astme ametnikuna

• Erialase kvalifikatsiooni tõustes suurem töötasu

VANGLAAMETNIK 

• Kutseõpekestab 1 aasta

• Vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal
töötamiseks ettevalmistus

• Läbi avaliku konkursi õppima asudes
töötasu saamise võimalus õppimise ajal



Finantskolledž

Finantskolledž valmistab ette tolli ja maksunduse 
valdkonna spetsialiste. Õppima on oodatud 
uuendusmeelsed ning asjatundlikud inimesed, kes 
hoiavad ja märkavad teisi ning annavad panuse 
ühiskonna arengusse.

• Vajalikud teadmised rahandus-ja finantssektoris
toimetulekuks

• Lõpetamisel karjäärivõimalus avalikus sektoris, 
eelkõige Maksu-ja Tolliametis

• Eeldused töötamiseks pangas, raamatupidamis-
ettevõttes, audiitoribüroos või konsultatsioonifirmas

• Võimalus luua oma ettevõte.

• Võimalus osaleda erinevatel konverentsidel

• Praktika (välismaal)



Finantskolledži erialad

TOLL JA MAKSUNDUS 

• Rakenduskõrgharidusõpe kestab 3 aastat

• Teisel õppeaastal spetsialiseerumine kas 
tolli või maksunduse suunale

• Suunavalikul arvestatakse Maksu-ja Tolliameti
vajaduste, kooli võimaluste ja hea õppeedukuse
korral ka sinu eelistusega

MAKSUNDUS JA TOLL  (tasuline)

• Rakenduskõrgharidusõpe, kaugõpe.
Kaugõpe jaotub 4 aastale

• Õppetöö kaks korda kuus reedeti ja laupäeviti

• Põhjalikud teadmised majandusest ja õigusest

• Oled võimeline sooritama nii vanemraamatu-
pidaja kutseeksami kui tolliagendi eksami



Sisseastumistingimused

• Eesti keele test

• Kehalised katsed

• Kutsesobivusvestlus

• Taustakontroll

• Tervisekontroll

• Justiitskolledži puhul tuleb sooritada ka
vaimse võimekuse test



Sisekaitseakadeemia 
pakub

• Vormiriietust

• Toitlustamist

• Majutust

• Stipendiumi (al. 260€ kuus)+ lisastipendiumid

• Sportimisvõimalusi

• Erasmus+

• Sportlased saavad kandideerida spordi-
stipendiumile 700 eurot semestris. 

• Ida-Virumaalt pärit õppurid saavad kandideerida
1300 euro suurusele Ida-Virumaa stipendiumile.

• Edukusstipendiumid parimatele õppuritele ja  
aktiivsusstipendiumid akadeemia esindamise 
eest.



Üritused

• Rebaste ristimine

• Tutvumispidu

• Jõulupidu

• Sõbrapäevapidu

• Akadeemia sünnipäeva tähistamine

• Aastapäevaretk

• Spordivõistlused

• Messid, koolikülastused



Sport

• Jõusaal

• Rühmatrennid

• Võrkpall

• Korvpall

• Jalgpall

• Ujumine

• Enesekaitse treeningud

• Pump FX



Üliõpilasesindus

• Ürituste korraldamine

• Õppurite vaba aja sisustamine

• Akadeemia esindamine

• Kadettide huvide kaitsmine

• Stipendium



Tutvustavad videod

Tule Sisekaitseakadeemiasse!

Tule finantskolledžisse!

Tule justiitskolledžisse!

Tule päästekolledžisse!

Tule politsei-ja piirivalvekolledžisse!

https://www.youtube.com/watch?v=KDxlLx1ozs0
https://www.youtube.com/watch?v=FOf2SXeC-6U&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=TwWkIX7Wbmc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=erKDls79afg
https://www.youtube.com/watch?v=R0E6C7g6REE&t=15s



