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SISEKAITSEAKADEEMIA JUSTIITSKOLLEDŽI MOTIVEERIVA ÕPPETOETUSE  
MAKSMISE NING MAJUTUSE JA TOITLUSTUSE TAGAMISE KORD 

 
 
ÜLDSÄTTED 
 
1. Reguleerimisala ja üldsätted 
1.1 Motiveeriva õppetoetuse maksmise ning majutuse ja toitlustamise tagamise kord (edaspidi: kord) 
reguleerib justiitskolledži üliõpilastele motiveeriva õppetoetuse (edaspidi: õppetoetus) maksmise ning 
kutseõppe õpilastele tasuta majutuse ja toitlustuse korraldust Justiitsministeeriumi poolt riigieelarve 
alusel antud iga-aastase sihtotstarbelise toetuse (edaspidi: siire) kasutamisel.  
 
1.2 Justiitskolledži üliõpilastele õppeteotuse maksmise ja kutseõppe õpilastele majutuse ja toitlustamise 
tagamise eesmärgiks on õpimotivatsiooni ja õppetööle pühendumise tõstmine, õppimise kõrvalt tööl 
käimise vähendamine, üliõpilaste ja õpilaste teadmiste ja oskuste taseme tõstmine ning korrektsiooni 
eriala populariseerimine. 
 
1.3 Siirde vahendite kasutamine toimub nende mahus jooksval kale ndriaastal ja korras toodud 
piirmäärade ulatuses. Justiitskolledž edastab õppetoetuste maksmise perioodi kohta 
Justiitsministeeriumile aruanded Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga määratud vormidel ning 
tähtaegadeks. 
 
1.4 Kõik käesoleva korra kohased maksed tehakse ülekannetena üliõpilaste ja õpilaste arveldusarvetele.  
 
1.5  Kasutatavad mõisted: 
1.5.1 õppeperiood – õppetöö aeg, mil toimub teoreetiline õpe Sisekaitseakadeemias ja praktiline väljaõpe 
vanglates;  
1.5.2 palgatulu – tulumaksuseaduse §-s 13 nimetatud tulumaksuga maksustatav tulu; 
1.5.3 vanglateenistusest suunatu – üliõpilane, kes on vanglateenistusest palga säilitamisega õppima 
suunatud vanglaametnik vangistusseaduse § 1364 mõttes;       
1.5.4 vangistus-, spordi- või noorsooalane lisatöö – tasustatud lisatöö õppeperioodil, mida teeb üliõpilane 
justiitskolledži direktori loal Tallinna, Viru või Tartu vanglates kuni 0,3 vanglaametniku kohal individuaalse 
graafiku alusel või Justiitsministeeriumi poolt pakutud ajutise iseloomuga tasustatud tööülesannete 
täitmisel või spordi- või noorsootöö alal, mille eesmärgiks on noorte õiguskuulekuse tõstmine ning neile 
hea eeskuju andmine. 
 
ÕPPETOETUSE MAKSMISE ALUSED JA KORD 
 
2. Õppetoetuse määr ja maksja 
2.1 Õppetoetuse suurus on 500 eurot kuus. 
 
2.2 Õppetoetuse väljamakse teeb Sisekaitseakadeemia. Väljamakse tegemise aluseks on  õppetoetuse 
saamise õiguse kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks õppeosakonnale esitatav justiitskolledži direktori esildis 
ja selle alusel koostatud rektori käskkiri. 
 
  



   
 

   
 

3. Maksmise sagedus 
3.1 Õppetoetust makstakse üliõpilasele igakuiselt, hiljemalt arvestuse aluseks olnud kuule järgneva kuu 
20. kuupäevaks. 
 
3.2 Õppetoetust makstakse üliõpilastele ainult õppeperioodil.  
 
3.3 Vahendite piisavuse korral võib õppetoetuse välja maksta ka jooksva aasta detsembrikuu ja järgneva 
aasta jaanuarikuu eest, arvestades jooksva aasta novembrikuu makse aluseid.  
 
4. Õppetoetuse saamise eeldused ja kord 
4.1 Õppetoetust makstakse üliõpilasele, kelle puhul ei esine punktis 4.2 sätestatud välistavaid t ingimusi 
ning kes vastab korra punktis 5.1 sätestatud õppetoetuse määramise tingimustele.  
 
4.2 Õppetoetust ei maksta: 
4.2.1 õppeperioodi väliste kuude eest; 
4.2.2 vanglateenistusest suunatule; 
4.2.3 arvestuse aluseks oleva kuu eest, mil üliõpilane saab palgatulu (va vangistus-, spordi- või 
noorsooalane lisatöö); 
4.2.4 arvestuse aluseks oleva kuu eest, mil üliõpilane viibib akadeemilisel puhkusel;  
4.2.5 arvestuse aluseks oleva kuu eest, mil üliõpilane õpib vahetusüliõpilasena teises õppeasutuses või 
välisriigis või kelle õpingud on muul õiguslikul alusel ajutiselt peatatud (v.a Justiitsministeeriumiga 
kirjalikult kooskõlastatud erandid); 
4.2.6 arvestuse aluseks oleva kuu eest, mil üliõpilasel on kehtiv distsiplinaarkaristus;  
4.2.7 õppevõlgnevuste korral (v.a korra punktis 5.2 teises lauses toodud erand); 
4.2.8 õppetoetuse määramise tingimustele mittevastavuse korral (korra punkt 5.1).  
 
4.3 Palgatulu puudumise tõendamiseks esitab üliõpilane justiitskolledžile õppetoetuse maksmise 
semestrile järgnevaks 20. veebruariks ja 20. septembriks Maksu- ja Tolliameti väljastatud tõendi palgatulu 
puudumise kohta.  
 
4.4 Maksu- ja Tolliameti tõendi tähtaegse esitamata jätmise korral ei maksta üliõpilasele järgnevate 
arvestuse aluseks olevate kuude eest õppetoetust välja enne, kui üliõpilane on tõendi esitanud. Tõendi 
hilisemal esitamisel makstakse toetus tagantjärele arvestuse aluseks olevate kuude  eest, mil  üliõpilasel 
oli õigus õppetoetust saada, kuid mida ei makstud välja tõendi mitteesitamise tõttu.  
 
4.5 Üliõpilaste pöördumised, Maksu- ja Tolliameti tõendid ning muud õppetoetuse maksmisega seotud 
dokumendid registreeritakse Sisekaitseakadeemia dokumendihaldussüsteemis. Nende registreerimise 
korraldab justiitskolledž.   
 
4.6. Üliõpilane teavitab viivitamata justiitskolledži direktorit kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb 
tegeleda palgatulu toova õppetöövälise lisatööga. 
 
5. Õppetoetuse määramise tingimused ja arvestuse kord 
5.1 Õppetoetust makstakse üliõpilasele: 
5.1.1 kelle kaalutud keskmine hinne on 3,6 või rohkem ja 
5.1.2 kes on arvestuse aluseks olevas kalendrikuus osalenud vähemalt 80% auditoorsel õppetööl või 
ettenähtud praktikal, v.a puudumine mõjuval põhjusel.  
 
5.2 Kaalutud keskmine hinne arvutatakse õppeaastate jooksul õppeplaanis ettenähtud moodulihinnete 
alusel vastavalt 1. oktoobri ja 1. märtsi seisuga. Kui õppevõlgnevus on tekkinud mõjuval põhjusel (nt 



   
 

   
 

haigus, üliõpilasvahetuses viibimine) siis selle õppeaine hinnet kaalutud keskmise hinde arvutamisel 
arvesse ei võeta. 
 
5.3 Kaalutud keskmise hinde arvutamisel ümardatakse õppeinfosüsteemis esitatud arvandmed ühe 
kohani peale koma. 
 
5.4 Esimese kursuse üliõpilastele makstakse sügissemestris õppetoetust ainult punkt is 5.1.2 nimetatud 
tingimuse alusel. 
 
5.5 Eksami või arvestuse tulemuse parandamise, puudumise mõjuva põhjuse ilmnemise või muu 
õppetoetuse maksmist või määra mõjutava asjaolu muutumisel arvestatakse õppetoetuse summa uute 
asjaolude tekkimise kuust. 
 
5.6 Üliõpilane, kes arvestuse aluseks olevas kuus asub teenistusse palgatulu saavale ametikohale (v.a 
vangistus-, spordi- või noorsooalane lisatöö), kaotab täiendava õppetoetuse saamise õiguse teenistusse 
nimetamise/tööle võtmise kuu algusest. 
 
5.7 Kui üliõpilane lõpetab arvestuse aluseks olevas kuus töötamise palgatulu saaval ametikohal, on 
üliõpilasel õigus saada töötamise lõpetamisele järgnevast kuust õppetoetust. Selleks tuleb kolledžile 
esitada taasesitataval kujul teatis koos töö- või teenistussuhte lõpetamist kinnitava dokumendiga.  
 
5.8 Akadeemiliselt puhkuselt saabunud üliõpilasel tekib õigus saada õppetoetust akadeemilise puhkuse 
lõppemisele järgnevast arvestuse aluseks olevast kuust. 
 
5.9 Õppetoetuse arvestuse kuul akadeemilisele puhkusele minevale või eksmatrikuleeritud üliõpilasele 
õppetoetust ei maksta. 
 
6. Ühekordse õppetoetuse maksmine 
6.1 Õppetoetusteks planeeritud vahendite ülejäägi korral võib üliõpilastele maksta ühekordset 
õppetoetust ülejäägi piirides. Maksmisel ei pea arvestamata käesoleva korra punktis 4.1 nimetatud 
tingimusi. 
 
6.2 Ühekordse õppetoetuse maksmisel arvestatakse kriteeriumitena: 
6.2.1 silmapaistvat õpiedukust; 
6.2.2 vanglasüsteemi arendustööst ja eriala populariseerimisüritustest aktiivset osavõttu;  
6.2.3 vanglasüsteemile olulistel teemadel kursusetöö kirjutamist või uuringute läbiviimist.  
 
6.3 Ühekordse õppetoetuse maksmise ettepaneku teeb justiitskolledži direktor, kes kooskõlastab 
eelnevalt justiitsministeeriumi vanglate osakonna õppetoetuste määramist kureeriva isikuga 
väljamakstava summa, põhjenduse ja üliõpilaste nimed. 
 
MAJUTUSE JA TOITLUSTUSE TAGAMINE JUSTIITSKOLLEDŽI ÕPPURITELE 
 
7. Majutuse koht ja tingimused 
7.1 Kutseõppe õpilastele tagatakse tasuta majutus Sisekaitseakadeemia ühiselamus.  
 
7.2 Tasuta majutus tagatakse seda vajavatele õpilastele õppeperioodi ajaks ning majutust mittevajavale 
õpilasele majutuseks ettenähtud vahendeid rahana välja ei maksta.  
 
7.3 Õpilane on kohustatud ühiselamus elades täitma Sisekaitseakadeemia kodukorra nõudeid.  



   
 

   
 

 
8.  Majutuse korraldus praktikate läbiviimise ajal  
8.1  Õppekavas ettenähtud praktika ajal tagatakse vajadusel tasuta majutus Tartu ja Viru vanglasse 
praktikale suunatud üliõpilastele ja kutseõppe õpilastele.  
 
8.2 Majutuse korraldavad vanglad (vanglate väljaõppe peaspetsialistid) koostöös justiitskolledžiga. 
 
8.3 Viru või Tartu vanglasse praktikale suunatud üliõpilane ja kutseõppe õpilane peab vanglate väljaõppe 
juhti teavitama majutuskoha vajadusest vähemalt üks nädal enne praktika algust. 
 
9. Toitlustuse tagamine 
9.1 Kutseõppe õpilastele tagatakse tasuta toitlustamine või toitlustamise kulude hüvitamine rahas rektori 
kehtestatud päevanormi ulatuses.  
 
9.2 Kutseõppe õpilasele tagatakse teoreetilise õppe ajal tasuta toitlustus 5 euro väärtuses. Hommiku- 
lõuna- ja õhtusöögi õiguse kasutamata jätmisel või selle väiksemas osas kasutamisel, selle väärtust 
õpilasele rahaliselt ei hüvitata. Õpilastele tagatakse esmaspäevast reedeni hommiku-, lõuna- ja õhtusöök. 
 
9.3 Õppur, kes soovib saada Kase tn sööklas tasuta toitlustamist esitab elektrooniliselt oma toidutellimuse 
söömisele eelneva nädala esmaspäevaks. Toidutellimuse tähtaegne esitamine annab õppurile Kase tn 
sööklas tasuta söögiõiguse. Akadeemial on õigus keelduda õppurile tasuta toidu andmise st, kui õppur ei 
ole toidutellimust tähtaegselt esitanud. Õppur tõendab Kase tn sööklas tasuta söögiõigust läbipääsukaardi 
või ID-kaardi alusel. 
 
9.4 Toitlustamise kulud hüvitatakse õppurile summas 4,50 eurot päeva eest alljärgnevatel juhtudel:  
9.4.1 kutseõppe esmaõppe õppuri viibimisel praktikal; 
9.4.2 vajadusel (juhul, kui ei ole võimalik tagada toitlustamist) väljasõitudel; 
9.4.3 dieettoitu vajavale õppurile arsti ettekirjutusel; 
9.4.4 kui õpperühma või osarühma kontaktõpe on peatatud ja õppetöö toimub distantsõppe vormis; 
9.4.5 erandkorras muudel põhjendatud juhtudel, kui see on vajalik akadeemia ülesannete täitmisele 
kaasaaitamiseks.  
 
9.5 Toitlustamise kulude hüvitis arvutatakse:  
9.5.1 praktika korral iga praktikapäeva kohta (nimetatud perioodil tasuta hommiku-, lõuna- ja õhtusööki 
ei tagata); 
9.5.2 väljasõitude korral iga väljasõidupäeva kohta;  
9.5.3 dieedi korral arsti ettekirjutuse jooksul iga koolipäeva kohta, välja arvatud nädalavahetused ja 
riiklikud pühad;  
9.5.4 distantsõppel viibitud koolipäeva kohta; 
9.5.5 erandkorras muudel põhjendatud juhtudel lähtudes vastavalt kas õppuri koolipäeva arvestusest või, 
õppuri kaasamisel akadeemia ülesannete täitmisele õppetöö välisel ajal, kaasatud päevade arvestusest. 
 
9.6 Toitlustamise kulude hüvitist ei maksta õppurile: 
9.6.1 koolivaheajal, väljaarvatud käesoleva korra punktis 9.4 nimetatud juhul;  
9.6.2 riiklikel pühadel, väljaarvatud käesoleva korra punktis 9.4 nimetatud juhul;  
9.6.3 haiguse ajal;  
9.6.4 akadeemilise puhkuse ajal. 
 
9.7 Toiduraha hüvitis makstakse õpilastele välja jooksvale kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.  


