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Sisekaitseakadeemia täiendusõppe korraldamise põhimõtted
Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) on õppiva ja elukestvat õpet edendava
organisatsioonina Eesti ainus siseturvalisuse valdkonna kõrgkool, mis süstemaatiliselt toetab
ja arendab siseturvalisuse valdkonnaga seotud erialade täiendusõpet. Akadeemia täiendusõppe
põhimõtete kehtestamisega luuakse raamistik täiendusõppeks, mis toetab akadeemia
missiooni ja visiooni täitmist.
Akadeemia täiendusõppe eesmärk on aidata kaasa siseturvalisuse ning avaliku teenistuse
usaldusväärsete, asjatundlike ja pühendunud töötajate arendamisele.
1. Akadeemia juhindub täiendusõppe põhimõtete kehtestamisel Eesti elukestva õppe
strateegiast, siseturvalisuse arengukavast, akadeemia arengukavast, täiskasvanute
koolituse seadusest, rakenduskõrgkooli seadusest, kutseõppeasutuse seadusest ja
teistest õigusaktidest, akadeemia põhimäärusest ja sätestatud kordadest ning lähtub
järgmistest põhimõtetest:
1.1. kogu akadeemia täiendusõpe lähtub ühistest kokkulepitud põhimõtetest ja
korrast;
1.2. täiendusõpe on jätkupidevusele ja arengule suunatud. Täiendusõppe tegevuses
juhindub akadeemia oma põhiväärtustest – ausus, austus, asjatundlikkus, avatus
ja areng;
1.3. täiendusõpe on osa elukestvast õppest, mis koos tasemeõppega moodustab ühtse
teineteist täiendava elukestva õppe süsteemi;
1.4. täiendusõppe kujundamisel on akadeemia ettevaatav, akadeemia reageerib
kiiresti muudatustele ühiskondlikus elus ja siseturvalisuses, et pakkuda
aktuaalset täiendusõpet;
1.5. akadeemia arvestab partnerite ja huvipoolte koolitusvajadusega ning
siseturvalisuse valdkonna arenguga;
1.6. akadeemia on täiendusõppe tegevustes uuenduslik, toetab innovaatilisi lahendusi
ja nende rakendamist; kasutab tänapäevaseid aktiivset õppimist edendavaid
metoodikaid ja arendab e-õpet;
1.7. täiendusõpet teevad oma ala parimad asjatundjad, pädevad ja motiveeritud
koolitajad eelkõige akadeemia oma töötajate hulgast, kuid ka väljastpoolt
akadeemiat;
1.8. akadeemia töötajad pakuvad täiendusõpet akadeemia kompetentsivaldkondades
üldjuhul akadeemia kaudu;
1.9. täiendusõpe on teadus- ja tõenduspõhine, rajaneb tänapäevasel teadmusel ja
praktikal, olles paindlik ja mitmekesine;

2. Täiendusõppe liikideks akadeemias on:
2.1. tööalane täiendusõpe kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja
vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks;
2.2. täiendus- ja ümberõpe tasemeõppe õppekavadest valitud spetsialiseerumise,
moodulite või ainete alusel;
2.3. vabahariduslik koolitus isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse
vastutustunde, arengu ning elus vajalike teadmiste oskuste ja võimete
lisandumise võimaldamiseks;
2.4. Eesti kutsesüsteemi arendamiseks ja rakendamiseks korraldatavad koolitused jm
teenused.
3. Akadeemia korraldab täiendusõpet järgmistele sihtrühmadele:
3.1. siseturvalisuse valdkonna töötajad ja avalikud teenistujad ministeeriumides,
ametites ja kohalikes omavalitsustes;
3.2. muud siseturvalisuse valdkonna töötajad;
3.3. vabatahtlikud ja vabakonnas siseturvalisuse tagamisse panustavad inimesed;
3.4. isikud, kes tunnevad huvi oma kompetentsi tõstmise vastu siseturvalisuse ning
sellega haakuvates valdkondades;
3.5. akadeemia töötajad.

4. Koostöösuhted siseturvalisuse asutustega:
4.1. akadeemia põhilised partnerid on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet,
Häirekeskus, Maksu- ja Tolliamet, Vanglateenistus;
4.2. akadeemia strateegiline eesmärk on korraldada põhilistele partneritele
valdkonnaspetsiifilisi koolitusi koolitustellimuse alusel:
4.2.1 lepinguline suhe, kus akadeemia korraldab ametile kogu täiendusõppe;
4.2.2 lepinguline suhe, kus osa koolitusi korraldab akadeemia ja osa tellib amet
vastavalt vajadusele teistelt koolitusteenuse pakkujatelt.
5. Erinevate struktuuriüksuste funktsioonid täiendusõppe korraldamisel:
5.1. täiendusõppe keskus koordineerib ja arendab akadeemias kogu täiendusõppe
valdkonda, turundab täiendusõpet koostöös kommunikatsiooniosakonnaga ning
korraldab statistika kogumist ja aruandlust;
5.2. täiendusõppe keskus kehtestab kvaliteedinõuded, nõustab ja seirab õigusaktide
täitmist;
5.3. täiendusõppe keskus korraldab ja vahendab üldjuhul interdistsiplinaarseid ja
kolledžite erialavaldkonda otseselt mittekuuluvaid ning ka valitsemisalaväliseid
koolitusi, pakub laiemalt täiendusõpet avalikule teenistusele jt sihtrümadele;
5.4. kolledžid on eelkõige valdkondliku täiendusõppe pakkujaks (nii sisulises kui
korralduslikus mõttes) oma partnerametkondadele (politsei, pääste, häirekeskus,
vanglateenistus, maksundus ja toll).
6. Akadeemia täiendusõppe kvaliteedi tagamiseks:
6.1. õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt ja vastavuses täienduskoolituse
standardis sätestatuga. Akadeemia võimaldab kõigile osapooltele ligipääsu

täiendusõppe õppekavadele, analüüsib ja arendab regulaarselt õppekavade sisu,
ülesehitust ja kasutatavaid õppemeetodeid;
6.2. koolitajad on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva
kvalifikatsiooni, õpi- ja/või töökogemusega;
6.3. õppekeskkond on õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobilik.
Akadeemia varustab õpperuumid asjakohaste õppevahendite ja tehnikaga;
6.4. loodud on tagasiside kogumise kord, mis tagab kõikidele täiendusõppel
osalejatele võimaluse (kuid ei sea kohustust) anda tagasisidet nii suuliselt kui
kirjalikult. Akadeemia arvestab täiendusõppe õppekavade arendamisel koolitusel
osalenute asjakohase tagasisidega.
7. Täiendusõppe turundus:
7.1. täiendusõppe keskus ja kolledžid lähtuvad täiendusõppe korraldamisel ühtsest
turunduskontseptsioonist ja sümboolika kasutamise põhimõtetest, mis on
vastavuses akadeemia visuaalse identiteedi juhise ehk stiiliraamatuga.
8. Akadeemia täiendusõppe hinnakujunduse alused:
8.1. täiendusõpet korraldatakse akadeemias isemajandamise põhimõttel. Üldjuhul on
täiendusõpe akadeemias tasuline teenus. Täiendusõppe korraldamisel ei taotle
akadeemia kasumit;
8.2. täiendusõppe hinnakujundusel võetakse arvesse järgmisi kulukomponente:
personalikulu, majanduskulu ja korralduskulu;
8.3. teenustasude arvestamisel lähtutakse akadeemia nõukogus kehtestatud
teenustasude määradest, akadeemiaväliste töötajate puhul kokkuleppehindadest
jt akadeemias tasuliste teenuste osutamist ja tasustamist reguleerivatest
õigusaktidest;
8.4. kulukomponentide määrad ja nende rakendamine tellijatele sätestatakse
akadeemia hinnakirjas. Lepingulistele partneritele võidakse teha teatud
kulukomponentide soodustusi.
9. Rakendussätted:
9.1. Käesolevas dokumendis esitatud põhimõtete järgi muudetakse täiendusõppe
läbiviimise korda akadeemias ja täiendusõppe keskuse põhimäärust.

