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MA töö „Sisekaitseakadeemia ja Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuste julgeolekualase
hariduskoostöö tõhustamise võimalused“

Töö tulemusena esitatakse järeldused ja
ettepanekud KVÜÕA ja SKA koostöö
efektiivsemaks väljakujundamiseks



Miks peaks olema koostöö KVÜÕA ja SKA vahel ja
kuidas see toetab õppurit ?

• Et tegutseda koos RA-l (juhib SISEMIN) ja SA-l (juhib
KAMIN)

• Nõue tuleneb seadustest (HoS § 34 lg 1, ErSS § 15 lg 1 ja
lg 3, RiKS § 9 lg 5)

• Ohvitser peaks suutma teha koostööd nt PPA-ga suheldes
igapäevaselt võimalikest julgeolekuohtudest riigile

• Ohvitser peaks suutma toetada nt PPA-d ErS ajal nii
operatsioonide planeerimise kui ka elluviimisega

• Kui õppurid (SKA ja KVÜÕA) saavad üksteist ja üksteise
organisatsioone tundma kooliajal, on alus edaspidiseks
koostööks loodud



Miks peaks olema koostöö KVÜÕA ja SKA vahel ja
kuidas see toetab õppurit ?

• Ohvitser selleks, et juhtida/suunata peab olema
teadlik PPA võimekusest – isikkoosseis, varustus, VÕ
tase, protseduurid

• Ohvitser peab teadma PPA ülesandeid ja kohustusi –
ehk millistel juhtudel on koostöö võimalik ja
seaduspärane

• Koostöö vähesus loob olukorra kus üksteise abiga
teadlikult ei arvestada, seega ei teki ka harjumust
koostööks



Õppuril peaks olema võimalik saada parim VÕ 
kogu julgeolekuspektris

• KVÜÕA õppuritel võimalik võtta SKA põhi-, valik- ja vabaaineid
(suhtlemispsühholoogia, andmeanalüüs, teadustööalused/
uurimisseminar I, julgeolekupoliitika/julgeolekuteooriad,
rahvusvaheline õigus ja relvakonfliktiõigus, instruktoriõpe/
õpetamise õpetus)

• KVÜÕA õppuril võimalik praktiseerida pedagoogikat SKA-s (nt läbi
relvaõppe)

• KVÜÕA õppuril osaleda ühisõppustel SKA-ga (nt stabiliseerivad
tegevused, CIMIC)

• Kui on teadmine organisatsioonist, siis saab luua ühisarutelusid ja
seminare, mida käsitleda vabamas õhkkonnas – nt kadetikasiinos
(jõukasutamine, taktika korrakaitsmisel ja rahutuste ajal, politsei
osalus rahvusvahelistel operatsioonidel)

• Valdkonnaülesed lõpu-ja magistritööde teemad



„ I have a dream….“ (M.L. King)

• Et ühel päeval planeerib KVÜÕA koos SKA MA õppuritega
julgestust, rahutuste maha surumist, tegevust
hübriidsõjakeskkonnas jm

• Et ühel päeval tegutsetakse koos kriissituatsioonide, hädaolukorra
ja sõjaolukorra ühisõppustel

• Et seeläbi tekivad teadmised üksteise võimetest, mõtteviisist ja
protseduuridest

• Et seeläbi luuakse isiklikke kontakte, mis tagavad
julgeolekuorganistatsioonide vahelise tõhusa koostöö

• Et seeläbi on võimalik teha koostööd ka siis, kui side kõrgemate
otsustajatega katkeb






