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MÕISTETE JA LÜHENDITE SELGITUS

• PPA – Politsei- ja Piirivalveamet

• PP - piiripunkt

• kvartiil  –  variatsioonirea  elemendid,  mis  eraldavad  vastavast  järjendist  esimese  ja 

viimase veerandi. (Abel, E., Abel, M., Kaasik, Ü. 1998:97)

• sünergia – koosmõju http://www.eki.ee/dict/qs2006/

• interpreteerima – tõlgendama http://www.eki.ee/dict/qs2006/

• redutseeritud – ühelt mõõtühikult teisele taandatud http://www.eki.ee/dict/qs2006/

• fundamentaalne – põhiline, põhjapanev http://www.eki.ee/dict/qs2006/
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SISSEJUHATUS

Politsei-  ja  Piirivalveamet  on  siseministeeriumi  valitsemisalas  olev  sisejulgeolekut  tagav 

organisatsioon,  mis  on  üles  ehitatud  karjäärisüsteemile.  Taasiseseisvumisest  saadik  on 

piirivalvurite/politseinike koolituses toimunud mitmeid reforme. Sisekoolituse rakendamine on 

üks nendest paljudest.

Ühe tänapäevase organisatsiooni moodsa juhtimise põhimõtted hõlmavad ka personalipoliitika 

ning koolituse nõudeid. Nendeks põhimõteteks on näiteks personali väärtustamine, hoides seda 

ja andes sellele võimaluse areneda. Samuti on iseenesest mõistetav ühes moodsa juhtimisega 

organisatsioonis  personali  enesearendamise  väärtustamine  ning  selleks  võimaluste  loomine. 

Ning  viimaseks,  aga  mitte  vähem  tähtsamaks,  on  organisatsioonipoolne  huvi  oma 

töötajatepoolsele vigade ja kõrvalekallete märkamise ja teatamise initsiatiivi vastu. (Lõhmus, 

M., Simson, L., Vigla, H. 2002:16)

Sisekoolituse  kui  koolitusmudeli  rakendamist  piirivalves-  Politsei-  ja  Piirivalveameti  ühes 

eelkäijas-  on  uurinud  tervikuna  Andrus  Reimaa oma lõputöös  teemal  „Sisekoolitussüsteem 

piirivalves  ja  selle  rakendamine.“.  Tema  lõputöö  andmetel  on  (autor:  praeguste  Lõuna 

Prefektuuri piiripunktide) sisekoolitussüsteemi aluseks Piirivalveameti peadirektori käskkiri nr. 

6  08.01.2003,  millega  pandi  paika  koolituste  läbiviimise  protseduurireeglid  ning  millega 

defineeriti  piirivalve  kui  organisatsiooni  tasemel  sisekoolituse  mõiste.  Nimetatud  käskkirja 

alusel loetakse sisekoolituseks infopäevad ja õppekoosolekud, koolitustel käsitletud materjalide 

edasiandmine  teistele  töötajatele  ja  piirivalveametnike  iseseisev  õpe.  A.  Reimaa  eeldab,  et 

sisekoolituse  aluseks  on  alati  töötaja  osalemine  täiendkoolitusel,  omandamaks  seda,  mida 

sisekoolitusel edasi anda. (Reimaa 2008:15)

A.  Reimaa andmetel  oli  kuni  2003.  aastani  sisekoolitussüsteem piirivalvepiirkondades  üles 

ehitatud sel  moel, et koolitajateks olid ohvitserid ning neile võimaldati nende läbiviimiseks 

täiendkoolitusi.  2006. aastani säilis A. Reimaa andmetel piirivalvepiirkondades sisekoolituse 
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kaootilisus,  mis  seisnes  vastavalt  vajadusele  koolitamises  ning  segases  sisekoolitajate 

tasustamissüsteemis. (Reimaa 2008:15,17)

Sisekoolitust kui organiseeritud koolitusmudelit hakati  Kagu piirivalvepiirkonnas aktiivsemalt 

ja  sihipärasemalt  rakendama  2006.  aasta  aprillis,  kui  esmakordselt  kinnitati  käskkirjaga 

piirivalvepiirkonna  tasandil  sisekoolitajate  nimekiri.  Sellest  ajast  rakendati 

sisekoolitussüsteem,  mille  ülesanne  oli  pakkuda  süsteemset  täiendõpet,  mida  A.  Reimaa 

(2008:12)  andmetel  peetakse  üheks  peamiseks  sisekoolituse  tunnuseks.  (Kagu  PVP ülema 

käskkiri 5/1-1/06 26.04.2006) 

Samast  hetkest  on  sisekoolitussüsteem  rakendatud  ka  praegustes  Lõuna  Prefektuuri 

piiripunktides.  Käesolevaga  vaatleb  autor  nimetatud  piiripunktide  sisekoolituse  ajalugu  ja 

arengut ning selgitab lõputöö eesmärgina välja selle kitsaskohad ja pakub välja kitsaskohtade 

võimalikud  lahendused,  mille  rakendamine  käesoleva  töö  autori  arvates  parandab  Lõuna 

Prefektuuri  maanteepiiripunktide  sisekoolituse  toimivust  ja  muudab  resultatiivsemaks  selle 

tulemuse.

Kuna sisekoolitusmudeli rakendamise algusest saati pole Koidula ja Luhamaa piiripunktides 

uuritud  ega  analüüsitud  selle  efektiivsust  ning  selle  protsessi  käigus  pole  sisekoolituse 

korraldust  arendatud,  leiab  autor,  et  nimetatud teema on üha rohkem aktuaalne  ressursside 

otstarbekat kasutamist väärtustavas organisatsioonis ning vajab sügavamat uurimist.

Lõputöö  eesmärgiks on  anda  ülevaade  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide  sisekoolituse 

korraldusest ning sisekoolituse mudeli ja selle rakendamise probleemidest ning pakkuda välja 

võimalikke autoripoolseid ettepanekuid ja lahendusi nende parendamiseks.

Uurimisobjektiks on  Lõuna  Prefektuuri  maanteepiiripunktide  sisekoolitust  reguleeriv  ja 

korraldav dokumentatsioon, sisekoolitust korraldavad ning läbi viivad isikud.

Uurimisprobleemiks on  uurida,  kas  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide  sisekoolitussüsteemi 

korraldus on efektiivne ja täidab oma eesmärki.

Töö  hüpoteesiks on  väide,  et  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide  sisekoolitus  muutub 

tulemuslikumaks, kui seda tsentraalselt aktiivsemalt koordineerida.
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 1.  SISEKOOLITUS LÕUNA PREFEKTUURI PIIRIPUNKTIDES

 1.1.  Lõuna Prefektuuri piiripunktide iseloomustus

Lõuna  Prefektuuris  on  kaks  24  tundi  ööpäevas  ja  7  päeva  nädalas  rahvusvaheliseks 

piiriületuseks avatud Euroopa Liidu välispiiri piiripunkti.

Koidula  maanteepiiripunkt  asub  Euroopa  Liidu  välispiiril  Põlva  maakonnas  Värska  vallas 

Koidula  külas,  Tartu  –  Petseri  maanteel  Vene  Föderatsiooni  ja  Eesti  Vabariigi  ajutise 

kontrolljoone  vahetus  läheduses.  Piiripunktis  täidavad  neile  seadusega  pandud  ülesandeid 

Maksu-  ja  Tolliamet  ning  Politsei-  ja  Piirivalveamet.  Piiripunktis  puudub  fütosanitaar–  ja 

veterinaarkontroll, mille tõttu ei ole lubatud Koidula maanteepiiripunkti läbida isikutel, kel on 

kaasas loomad ja loomsed saadused, taimed või taimsed saadused. Piiripunkti struktuuri suurus 

on 67 politseiametnikku, millest täidetud kohti on käesoleval hetkel 67. Piiriületuse aktiivsus 

käesoleva lõputöö valmimisele  eelnevatel  kuudel  Koidula piiripunktis  on keskmiselt  16000 

kuni 19000 piiriületajat kuus nii sissesõidu kui ka väljasõidu suunal.

Luhamaa  maanteepiiripunkt  asub  Euroopa  Liidu  välispiiril  Võru  maakonnas  Misso  vallas 

Luhamaal, Riia – Pihkva maanteel Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone 

vahetus  läheduses.  Piiripunktis  täidavad  neile  seadusega  pandud  ülesandeid  Maksu-  ja 

Tolliamet ning Politsei- ja Piirivalveamet ning lisaks veel Veterinaar- ja toidukontrolli büroo 

koos  Taimetoodangu  inspektsiooniga,  mistõttu  on  Luhamaa  piiripunkti  kaudu  lubatud  ka 

ühendusevälise riigi taimede, taimsete saaduste, puu- ja köögiviljade, taime- kaitsevahendite, 

söötade ja väetiste sissevedu Eestisse ning ühendusevälise riigi loomade, loomsete saaduste ja 

toidukaupade sissevedu Eestisse. Piiripunkti struktuuri suurus on 74 politseiametnikku, millest 

täidetud kohti on käesoleval hetkel 74. Piiriületuse aktiivsus käesoleva lõputöö valmimisele 

eelnevatel kuudel Koidula piiripunktis on keskmiselt 18000 kuni 22000 piiriületajat kuus nii 

sissesõidu kui ka väljasõidu suunal.
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 1.2.  Sisekoolituse olemus

Koolitus  on  süsteemne  õppimis-  ja  arendustegevus,  mille  eesmärgiks  on  tagada  töötajate 

teadmiste,  oskuste  ja  väärtushinnangute  püsiv  vastavus  ametikohal  esitatavatele  nõuetele, 

asutuse  vajadustele  ja  avaliku  teenistuse  ootustele.  Definitsiooni  sügavamalt  analüüsides 

ilmnevad põhimõtted, mida tuleb koolitusest rääkides silmas pidada:

1) koolitus on süsteemne ja eesmärgistatud tegevus;

2) koolituse eesmärgiks on töötajate ettevalmistamine asutuse eesmärkide paremaks 

saavutamiseks;

3) koolitusega saab mõjutada töötajata teadmisi, oskusi ja hoiakuid;

4) nõuded ja ootused töötajale  ning selle  kaudu ka koolitusele  on seotud erinevate 

tasanditega. (Toompere, Randpõld ja Nurk 2002:4)

Ajastul,  mil  enamikel  ettevõtetel,  asutustel  ja  organisatsioonidel  on  päevakorras  leida 

võimalusi  majanduslikuks  kokkuhoidmiseks  ja  kulusid  piirata,  on  muutunud  eriti 

ambitsioonikaks  koolitusmudel,  mida  nimetatakse  sisekoolituseks.  Sisekoolitus  on 

koolitussüsteem,  kus  koolitust  ei  osteta  väljastpoolt  sisse,  vaid  kasutatakse  ära 

organisatsioonisisest  oskusteavet.  Pealegi  on  paljude  ettevõtete  ja  organisatsioonide 

tegevusvaldkond nii spetsiifiline, et osutub koguni raskeks leida väljastpoolt koolitajat, kellelt 

koolitusteenust sisse osta. (Kõiv 2009a)

Autori arvates on selline sisekoolituse kasutamise motiveerimine nii politseis üldiselt kui ka 

Lõuna Prefektuuri piiripunktides õigustatud, kuna aitab tagada politseiametnike eri allikatest 

omandatud  oskuste  ja  oskusteabe  jõudmist  kõigi  teiste  politseiamentnike  teadmiste-  ja 

oskustepagasisse,  muutes  seeläbi  politseiliste  ja  piirivalvealaste  põhiülesannete  täitmise 

efektiivsemaks.  Samuti  hajutab  sisekoolitussüsteemi  rakendamine  täiendkoolitustel, 

välislähetustel  või  muidu  teenistuses  omandatud  teabe  ja  oskuste  „settimist“  üksikutesse 

ametnikesse, takistades reaalselt organisatsioonis olemas olevat teavet ja oskusi maksimaalselt 

organisatsiooni huvides ära kasutada.

Sisekoolitust  peetakse  sama  kvaliteetseks  kui  sisseostetud  koolitusigi,  eeldusel,  et  nende 

rakendamisse ja ülesehitusse suhtutakse tõsidusega ning neid viiakse läbi heal tasemel. Selleks 

ei piisa kindlasti vaid heast tahtest, vaid lisaks oskusteabele, mida edastada soovitakse, vajavad 

sisekoolitust  läbi  viivad  isikud  ka  õpetamise  õpetust.  Heaks  sisekoolitajaks  saadakse  aja 
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jooksul,  kuid  kindlasti  on  selleks  vaja  teatavaid  alusteadmisi,  näiteks  arusaama,  kuidas 

täiskasvanud  inimene  õpib;  kuidas  edastada  informatsiooni  huvitavalt;  kuidas  hoida 

koolitatavate huvi üleval ning mis on levinumad ja efektiivsemad koolitusmeetodid ja kuidas 

neid  on  kasutada.  Need  on  eelduslikud  oskused,  mida  omades  ülejäänu  tuleb  kõik 

kogemustega. (Kõiv 2009a)

Olles  ise  Koidula  maanteepiiripunkti  sisekoolitaja,  on  autor  eriti  nõus  selle  osaga,  mis 

puudutab sisekoolitajate endi õpetamise vajadust. Autori arvates on käesoleval hetkel enamike 

sisekoolitajate  koolitajaks  määramisel  jäetud  teadlikult  tähelepanekuta  sisekoolitajatele 

vajaliku baaskoolituse pakkumine ning on mindud seda teed, et eeldatakse, et küll sisekoolitaja 

omandab iseseisvalt lisaks õpetatavale veel ka õpetamiskunstid. Autor leiab, et see on esmane 

fundamentaalne  vääreeldus,  mis  kindlasti  vähendab  hetkel  toimiva  sisekoolitussüsteemi 

efektiivsust ning hinnatavaid õpitulemusi.

Autori arvates on sisekoolitusmudel tihedalt seotud tänasel päeval väga populaarse elukestva 

õppe põhimõtetega, kuna üleüldiselt on levinud arusaam, et koolitus on see, mis tõstab inimese 

väärtust  nii  ühiskonnas  kui  organisatsioonis.  Seetõttu  ongi  loomulik,  et  samal  ajal,  kui 

ühiskonnas räägitakse üha enam elukestvast õppest, saab organisatsiooni tasandil rääkida kui 

„kogu  töötamise  ajal  kestvast  õppest.“  Oleme  jõudnud  ajastusse,  kus  organisatsioonid 

eeldavad  oma liikmetelt  rohkem kui  vaid  organisatsiooni  asumisel  teatava  kvalifikatsiooni 

täitmist, vaid soovivad näha, et koos organisatsiooniga areneb edasi ka iga selle organisatsiooni 

liige.

Elukestev  õpe  on  21.  sajandi  võti,  peamine  vahend  tööturu  muutuvate  nõudmistega 

kohanemisel  ning  individuaalse  eksistentsi  muutuvate  ajaliste  raamide  ja  rütmide  paremal 

valdamisel. Õppimine kestab nüüd terve elu ning iga teadmisteala laieneb teistesse ja rikastab 

teisi. (Delors jt 1999:96)

Eelneva juures on oluline meeles pidada, et nii sisekoolituse kujul täiendõppe kui elukestva 

õppe  puhul  on  tegemist  täiskasvanute  koolitusega,  millel  on  oma  omapärad.  Nottinghami 

ülikooli professor Alan Rogers, kes on ühiskondlikus ja akadeemilises kontekstis ligi 40 aastat 

täiskasvanute koolitusega seotud olnud, kirjutab oma teoses, et paljud sama valdkonna teoste 

autorid  räägivad  põhivajaduste  seosest  täiskasvanute  koolitusega.  A.  Rogers  viitab  A.  H. 

Maslowi  inimvajaduste  hierharhiale,  kus  iga  järgmise  astme  vajadused  tekivad  ja  neid 
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hakatakse  rahuldama  alles  siis,  kui  eelmise  astme  vajadused  on  rahuldatud.  Oluline  on 

seejuures, et eneseteostuse vajadusele, mis seisneb muuhulgas ka enese arendamises, eelnevad 

tasandid: 1) füsioloogilised vajadused, 2) turvalisusvajadus, 3) armastus- ja kuuluvusvajadus, 

4) tunnustusvajadus. A. Rogersi hinnangul mõjutab Maslowi inimvajaduste hierarhia koolitust 

kõige enam sellega, et koolituselt osavõtjate vajadused varieeruvad laialt ja igal osalejal on 

erinevate  vajaduste  erinev  kombinatsioon.  Ja  see  kombinatsioon  muutub  konstantselt  koos 

koolitusprotsessi ja osaleja isikliku elu situatsiooni muutumisega. Ning see on põhjus, miks 

eelseatud ühtlasi õpitulemusi pole võimalik saavutada. (Maslow 1968, ref Rogers 2002:96-97)

Autori  arvates  on  A.  Rogersi  Maslowi  inimvajaduste  hierharhia  sisekoolituse  kontekstis 

tõlgendamise  juures  eriti  oluline  teadvustamine,  et  enesearendamist  soodustavale 

vajadustasemele  eelneb  tunnustamisvajaduse  tasand.  Organisatsioonisisese  sisekoolituse 

kontekstis tähendab see organisatsioonist tulenevat tunnustust. Eelnevat intrepreteerides võib 

järeldada,  et  töötajal  ei  teki  enne  enese  arendamise  tahet  ja  motivatsiooni,  kui  ta  pole 

organisatsioonis  piisavalt  tunnustatud.  See  tähendab  aga  omakorda,  et  töötajat  peab  olema 

tunnustatud eelnevate saavutuste, s.h eelneva enesearendamise eest. Et selle eest tunnustada, on 

vaja kindlasti mehhanismi senise ametialase täiendõppe hindamiseks ning seda võib teha läbi 

koolituse tulemuslikkuse hindamise.

Koolituse  tulemuslikkuse  hindamine  on  etapp,  kus  hinnatakse  koolituse  terviklikku  mõju 

organisatsiooni  erinevatele  tasanditele.  See  hõlmab  koolituse  säästlikkuse,  mõjususe  ja 

tõhususe  hindamist  ning  selle  väljundiks  on  informatsioon  edasiseks  koolitustegevuse 

parendamiseks. (Toompere jt 2002:44-45)

Tabel 1: Koolituse tulemuslikkuse hindamine

Hindaja Valdkond/tasand Hinnatakse

Koolitatav Koolituse mõju talle endale Kas sai uusi teadmisi, oskusi. Kas neid saab töös 
rakendada. Rahulolu koolitajaga.

Vahetu juht Koolituse mõju töötajale Kas läbitud koolitus on töökohal rakendatav, 
kuivõrd omandas töötaja uusi teadmisi, oskusi 
või soovitud käitumise. Milline on koolituse 

mõju.

Koolitusspetsialist Koolitusüritus Kas koolitusüritus vastas püstitatud 
eesmärkidele. Kuidas muuta järgmine üritus 

efektiivsemaks.
(Toompere jt 2002:45)
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 1.3.  Sisekoolitus kui organisatsioonisisene täiendõpe

Täiendkoolitus  on  töötajate  täiendav  väljaõpetamine,  mis  on  suunatud  nende  tööalaste 

teadmiste ja oskuste tõstmisele ning ajakohastamisele (Üksvärav 2004:158). 

Merle Lõhmuse, kes on raamatu „Kaasaaegne juhtimine ja personali koolitus“ üks kaasautoreid 

ning  Eesti Vabahariduse Seltsi juhatuse liige, hinnangul on organisatsioonisisene sisekoolitus 

väga hea alternatiiv väljaspoolt sisseostetavale koolitusele. Enamasti on see organisatsioonile 

soodsam, kuna saab ära kasutada organisatsiooni liikmete potentsiaali ja teadmisi. Need on aga 

sisemine  ressurss,  mis  tagab  sisekoolituse  odavuse  võrreldes  sisseostetava  koolitusega. 

(Lõhmus jt 2002:109)

Autor  nõustub  M.  Lõhmuse  hinnanguga,  kuna  politsei  näol  on  tegemist  kindlasti 

organisatsiooniga,  mille  koolitusvajadused on enamalt  jaolt  seotud politsei  põhitegevusega, 

mille  parendamiseks  vajalikku  piirivalvealast  koolitust  on  raske,  kui  mitte  võimatu  leida 

koolitusi  pakkuvate  ettevõtete  koolitusprogrammidest.  Enne  ühendameti  loomist  saanuks 

erandina rääkida teiste, sarnaseid ülesandeid täitvate, ametkondade nagu näiteks Politseiamet ja 

Kodakondsus-  ja  Migratsiooniamet,  koolitajate  kasutamist,  kuid  peale  ühendameti  loomist 

kvalifitseerub eelnimetatud koolitajate kasutamine juba sisekoolituse alla.

Küll  aga ei  pea M. Lõhmus sisekoolituse mudelit  imeasjaks,  mis  korraga kõik probleemid 

lahendab.  Nii  näeb  ta  sisekoolitussüsteemi  miinusena  näiteks  sisekoolitaja  seotust 

organisatsiooniga ehk sisekoolitaja allumist organisatsioonis eksisteerivatele töösuhetele, mis 

paratamatult  pärsivad  koolitajal  objektiivne  olemast.  Ning  seetõttu  on  enamasti  selline 

sisekoolitaja mõjutatud arvamustest ja eelarvamustest; arusaamadest ja väärarusaamadest ning 

hoiakutest,  mis  organisatsioonis  eksisteerivad.  Ehk  selliste  faktorite  poolt  mõjutatud 

sisekoolitajal on raske oluliste rõhuasetuste seadmine ning reaalsele situatsioonile erapooletu 

hinnangu andmine. (Lõhmus jt 2002:109)

Autor, olles ise Koidula maanteepiiripunkti sisekoolitaja, ei pea eelnimetatud organistasiooni- 

ja  töösuhtest  tuleneva  mõju  Koidula  maanteepiiripunkti  tasemel  probleemiks,  kuna  senise 

praktika kohaselt ei ole tekkinud olukordi, kus koolitaja oleks kammitsetud politsei või oma 

otseste  juhtide  teatavat  laadi  survest.  Autor  usub,  et  eelpool  käsitletud  probleemi  ei  esine 

tõenäoliselt sellepärast, et piiripunktides sisekoolituse kaudu edastatav oskusteave pole niivõrd 
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loominguline kui faktidel baseeruv ja kindlaid protsessireegleid järgiv.

Lisaks tuleb teadvustada, et erinevalt varasemast praktikast, kus koolitust ja personalipoliitikat 

vaadati  organisatsiooni  sees  eraldiseisvatena,  on  tänapäeval  levinud  arusaam,  et  mõlema 

valdkonna  vahel  on  sünergia.  St  töötaja  koolitamine  ja  arendamine  kuulub  ühe 

personalijuhtimise  valdkonnana  asutuse  strateegiliste  tugifunktsioonide  hulka.  Ehk 

personalijuhtimise eesmärk on panna asutuse personal (vahend) võimalikult efektiivselt täitma 

oma ülesandeid saavutamaks asutuse tegevuseesmärki.  Personali  koolitamine ja arendamine 

muudab sealjuures selle eesmärgi täitmise vahendi paremaks. (Toompere jt 2002:5)

Majandusteadlase,  Tallinna  Ülikooli  emeriitprofessori  Raoul  Üksvärava  (2004:144,146) 

hinnangul võimaldab hästi läbimõeldud isikoosseisu arvestus kindlaks teha, milliste omaduste 

ja oskustega inimesed on organisatsioonis olemas. Üksvärav nimetab isikuid ja nende oskusi 

kogumina, mis on muutuv suurus, inimväärtuseks. Tema sõnul on organisatsioonide praktika 

näidanud,  et  töötulemuste  paigalpüsimisele  on  eelnenud  organisatsiooni  inimväärtuse 

paigalseis  või  langus  ning  vastupidi,  töötulemuste  paranemisega  on  alati  kaasnenud 

inimväärtuse  kogusumma  kasvamine.  Isikkoosseis  on  ettevõtte  või  asutuse  üks  kõige 

muutuvamaid varasid, kusjuures paljude töötajate oskuste vajalikule tasemele tõstmine nõuab 

aastaid.

Siinjuures  arvab  autor,  et  kuna  Politsei-  ja  Piirivalveameti  loomise  üheks  eesmärgiks  oli 

tugifunktsioonide viimine tsentraalsele  tasemele,  siis  oli  eesmärgiks ka koolituse juhtimine, 

korraldamine ja läbiviimine viia võimalikult tsentraalseks. See on loomulik ka sellepärast, et 

inimväärtuse  suurendamine  (või  suurest  kaadri  liikuvusest  põhjustatult  samal  tasemel 

hoidmine) on organisatsiooni juhtiva tuumiku ülesanne.

Et  sisekoolitus  kui  selline  hakkaks  edukalt  toimima,  tuleb  organisatsioonis  läbi  mõelda 

järgnevad aspektid:

1) millised  on  meie  organisatsiooni  vajadused  lähtuvalt  strateegilistest  eesmärkidest, 

juhtide tähelepanekutest ja töötajate poolt väljendatud vajadustest ja ootustest?

2) millised on sisekoolituste eesmärgid ja milliseid tulemusi me selle läbi loodame saada?

3) millised on sisekoolituste finantseerimise põhimõtted ja eelarve?

4) kuidas  valitakse  sisekoolituste  teemad  ja  millised  on  programmide  koostamise 

põhimõtted?

12



5) kuidas leitakse sisekoolitajad, millist ettevalmistust nad vajavad ja millised on nende 

pädevuse hindamise põhimõtted?

6) kuidas  teavitatakse  töötajaid  sisekoolituse  toimumisest  ja  kuidas  toimub  koolitusele 

registreerumine?

7) millised on koolitustel osalemise põhimõtted ja tingimused?

8) kuidas ja kes jälgib ning kontrollib süsteemi toimimist?

9) kes ja kuidas hindab koolituste tulemuslikkust?

10) kuidas sisekoolitussüsteemi arendatakse ja täiendatakse?

Mida põhjalikumalt need teemad on läbi töötatud, seda paremini ning paindlikumalt hakkab 

toimima  sisekoolitussüsteem.  Ettevalmistustöö  tundub  esmapilgul  suur,  kuid  on  kindlasti 

tehtav, ka oma jõududega. (Kõiv 2009b)

 1.4.  Sisekoolitussüsteemi  kasutuselevõtt  Lõuna  Prefektuuri 
maanteepiiripunktides

Sisekoolituse mudelit hakati Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunktis rakendama samal ajal 

kui Kagu piirivalvepiirkonnas üldiselt. Rakendamise alguseks saab lugeda 2006. aasta aprilli, 

mil  esmakordselt  määrati  piirivalvepiirkonna  ülema  käskkirjaga  sisuliselt  allüksuste 

isikkoosseisus  töötajad,  kes  kinnitati  sisekoolitajateks.  Esmakordsel  sisekoolitajate 

kinnitamisel määrati neid piirivalvepiirkonna peale 11, kellest Koidula maanteepiiripunkti alla 

kuulus 4 sisekoolitajat ja Luhamaa piiripunkti alla 3 sisekoolitajat.

Koidula  piiripunkti  neljast  sisekoolitajast  oli  1  ohvitser,  1  allohvitser  ja  2  piirivalvur-

spetsialisti.  Luhamaa piiripunkti  kolmest  sisekoolitajast  olid  2  allohvitseri  ja  1  piirivalvur-

spetsialist.

Esmakordsele  sisekoolitajate  määramisele  oli  iseloomulik,  et  ühegi  sisekoolitaja  puhul  ei 

määratud konkreetselt, mis valdkonna sisekoolitajaga on tegemist. (Kagu PVP ülema käskkiri 

nr. 51 26.04.2006)

Erinevusena esmasest sisekoolitajate kinnitamisest on järgnevatel sissekoolitajate määramisel 

igale  sisekoolitajale  määratud  oma  koolitusvaldkond  või  -valdkonnad.  Hilisemalt  on 

sisekoolitajate  nimekirju  täiendatud  struktuuriüksuste  juhtkondade  poolt  tehtud  ettekannete 

näol sisekoolitajate nimekirja lisamiseks 5 korral ja sisekoolitaja nimekirjast eemaldamiseks 1 

korral. Viimati on Kagu PVP ja sealhulgas ka Koidula ja Luhamaa piiripunkti sisekoolitajate 

üldnimekirja muudetud 23. jaanuari 2009. aastal.  Selle käigus on Kagu PVP sisekoolitajate 
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hulka suurendatud võrreldes esmakordse sisekoolitajate määramisega 11-lt 48-le. (Kagu PVP 

ülema käskkiri nr 14, 23.01.2009) 

Autori  arvates  on  efektiivse  sisekoolitussüsteemi  puhul  oluline,  et  tegemist  oleks  oma ala 

spetsialistidega.  Seega  peaks  sisekoolitajateks  määratama  isikuid  vaid  nende  tugevates 

valdkondades. Või suhteliselt kitsas valdkonnas, mille sisekoolitaja suudab omandada ja selles 

orienteeruda.  Esimesele,  2006.  aasta  sisekoolitajate  määramisele  oli  aga  omane,  et 

sisekoolitajate puhul ei täpsustatud nende koolitusvaldkonda, mis tõttu autori arvates eeldati 

sisekoolitajatelt kõrgemal juhtimistasandil universaalsust ja võimekust õpetada iga valdkonda. 

Autori arvates on aga spetsialiseerumine hädavajalik, mida hilisemalt on ka rakendatud. Autori 

arvates võiks aga üle vaadata sisekoolitajate valdkonnad, kas need pole mitte liialt üldised ja 

seeläbi jätkuvalt liiga laiad, et ühel sisekoolitajal kõrgel tasemel koolitusteemat vallata.

 1.5.  Sisekoolituse korraldus ja sisekoolitajad

Sisekoolituse kord kui selline kinnitati Kagu piirivalvepiirkonnas 30.05.2006, mil määratleti 

raamistik,  mille  raames  struktuuriüksuste  ülemad  pidid  planeerima  sisekoolitust  ning 

sisekoolitajad  neid  läbi  viima.  Nimetatud  käskkirjaga  pandi  paika  muuhulgas  järgmised 

tähtsamad punktid:

1) allüksuste  ülematele  seati  kohustuseks  planeerida  oma  allüksuse  koolitus 

struktuuriüksuse  kuuplaanis  ja  piirkonna  täiendõppe  kuuplaanis,  mis  asub 

piirivalvepiirkonna võrgukettal;

2) struktuuriüksuste ülematele seati kohustus võimalusel mitte planeerida koolitusi samale 

päevale;

3) piiripunktide- ja kordonite ülematel tuli lähtuda sellest, et sisekoolitajad viivad koolitust 

läbi teenistusajast ning neile tuli võimaldada koolituseks ettevalmistamise aeg;

4) sisekoolitaja  määramine  õppepäevale  toimus  koostöös  tema  enda  ja  tema  otsese 

ülemaga;

5) õppetunniks ettevalmistamine kajastati nädalaplaanis ja päevaraamatus;

6) õppematerjalid  koostas  sisekoolitaja  vajadusel  koostöös  personali-  ja 

teenistusjaoskonna personaliga;

7) määrati  asukoht  piirivalvepiirkonna  võrgukettal  K:  koostatud  õppematerjalide 

talletamiseks.  Juurdepääsupiiranguga  materjalid  asuvad  salasõnaga  kaitstud 

alamkataloogis,  millele  juurdepääsu  võimaldab  piirivalvepiirkonna  sisekoolituse 
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koordinaator;

8) õppematerjalide  täiendamist,  parandamist,  lisamist  teostasid  sisekoolitajad  koostöös 

teenistus- ja personalijaoskonna ülematega;

9) sisekoolituseks  vajalike  vahendite  tellimine  toimus  koostöös  teenistus-  ja 

personalijaoskonna ülematega logistka jsk ülema kaudu;

10) transpordi sisekoolituse läbiviimise paika korraldasid struktuuriüksuste ülemad;

11) kordonite ja piiripunktide ülemad olid kohustatud personalijaoskonna ülemale 5 päeva 

enne koolituse toimumist esitama koolituskava elektrooniliselt;

12) hiljemalt 3 tööpäeva peale koolitust pidi sisekoolitaja või struktuuriüksuse ülem esitama 

korrektselt täidetud koolituskava ja registreerimislehe personali jaoskonda;

13) sätestati,  et  tasustamisele  kuuluvad  vaid  sisekoolitused  Piirivalveametis  peadirektori 

poolt käskkirjaga määratud prioriteetsetes koolitusvaldkondades;

14) tasustati ainult õppetundide läbiviimist, mitte nende ettevalmistamist;

15) lisatasu  maksmisel  sisekoolitajale  tegi  personali  jaoskonna  ülem  koolituskava  ja 

registreerimislehe  alusel  käskkirja,  millele  märkis  ära  sisekoolitaja  nime, 

koolitustundide arvu ja lisatasu suuruse;

16) lisatasu kanti sisekoolitajale üle koos palgaga.

(Kagu PVP ülema käskkiri nr 60 31.05.2006)

Autori hinnangul pole mitte kõikide punktide rakendamine õnnestunud. Nii võib näiteks tuua 

punkti, mis sätestab sisekoolitaja koolitusele määramisel kohustuse selle temaga läbi arutada. 

Autori hinnangul on Koidula piiripunkti näitel kohalikul tasandil sisekoolitajal kaudne osalus 

koolitusest  läbirääkimises  koolitusplaani  koostamise  käigus  arutelul  osalemisel.  Kuid 

konkreetse koolituse planeerimise puhul esineb aga tihti olukordi, kus koolitaja saab enda poolt 

läbiviidavatest  koolitustest  teada  samale  stendile  riputatud  teatise  kaudu,  mille  kaudu 

osavõtjadki, kes erinevalt koolitajast koolitust ette valmistama ei pea. Kui aga vaadata Koidula 

maanteepiiripunkti sisekoolitaja suunamist mõnda teise allüksusesse, on probleem veel teravam 

– koolitust  saava allüksuse juhid autori  senise praktika kohaselt  sisekoolitajaga isiklikult  ei 

kontakteeru ja seetõttu piirdub kogu asjaajamine vaid struktuuriüksuste juhtide omavahelise 

suhtlemisega.  Seega  võib  koolituste  planeerimisel  sisekoolitajate  kaasamist  pidada 

probleemseks ning mittetoimivaks.

Kuigi  eelpool  esitatud  Kagu  PVP  sisekoolituse  raamistik  sätestab,  et  vajadusel  koostab 

sisekoolitaja õppematerjalid koostöös personali- ja teenistusjaoskonna personaliga, on autori 
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arvates eelpool nimetatud jaoskondade huvi õppematerjalide  koostamises osalemiseks peaaegu 

olematu,  sest  koolitusealast  suhtlemist  nimetatud  jaoskondadel  sisekoolitajatega  on 

minimaalselt.  Erandiks  on  peale  iga  koolituse  läbiviimist  „Koolitusel  osalenute 

registreerimislehe“  (LISA  3) ja  „Koolituse  kava“  (LISA  2) esitamine  Kagu  PVP 

personalijaoskonda. Eelnimetatud probleemid pole leevendunud ka peale ühendameti loomist, 

kuna käesoleva lõputöö uurimusest selgub, et koostöö Lõuna Prefektuuri piiripunktide (ning 

nende  sisekoolitajate  ja  juhtkonna)   ja  sisekoolitust  vahetult  koordineeriva  Politsei-  ja 

Piirivalveameti  personalibüroo  koolitus-  ja  arendustalituse  vahel  on  kasin  ning  prefektuuri 

piiripunktide juhtkondi mitte rahuldav.

Samuti ei saa autori arvates pidada toimivaks endise piirivalvepiirkonna, praeguse prefektuuri, 

ühtset  keskset  õppematerjalide  panka  piirkonna  võrgukettal  /  sisevõrgus.  Käesoleva  töö 

koostamise  hetkel  on  võrguketta  sisekoolituse  õppematerjalide  fikseeritud  asukohas  üldine 

segadus: osa temaatilistest alamkaustadest, nagu dokumentide kontroll, on siiani tühjad, teistes 

on kohendamata kujul, nn üks ühele, salvestatud õigusakte ja dokumente, mis sellisel kujul 

tänapäevase ja  õppijasõbraliku õppematerjali  nõuetele  ei  vasta.  Autorile  teadaolevalt  ei  ole 

ühegi  olemasoleva  ja  sisekoolituse  käigus  valminud  õppematerjali  koostajale  õppematerjali 

eest lisatasu määratud, kuigi sisekoolituse kord selleks võimaluse on andnud. Autori arvates on 

nõuetele  vastava  õppematerjalide  praeguse  hetkeni  puudumine  eelpool  esile  toodud 

sisekoolitajate  endi  koolitamata  jätmise  ja  vähese  motiveerituse  tagajärg.  See  omakorda 

takistab õppematerjalide ristkasutust ja võimekust ühe koolitaja puudumisel teda teise koolitaja 

poolt samaväärselt asendada. Nimetatud probleemile viitas ka Koidula maanteepiiripunkti juht 

Valmar Hinno oma usutluses autoriga (LISA 6).

Sisekoolituseks vajalike vahendite tellimused on autori  kogemuse kohaselt  varasemast ajast 

hakanud  toimima  tavapäraselt  maanteepiiripunkti  veebli  kaudu,  mistõttu  ühtseid  vahendeid 

sisekoolituseks  eelnimetatud  korra  järgi  hangitud  pole.  Ühendameti  loomise  järgselt 

sisekoolituseks vajalike vahendite hanke kogemus puudub, kuid tähelepanu väärib asjaolu, et 

kahe  piiripunkti  erisusena  on  Koidula  maanteepiiripunkti  struktuuris,  erinevalt  Luhamaa 

maanteepiiripunktist, säilinud piiripunkti veebli ametikoht, kes vahendite tellimustega tegeleda 

saab.

Transpordi korraldus seoses sisekoolitustega on autori hinnangul rakendunud rahuldavalt vaid 

ulatuses, mis seisneb piiripunkti kohaliku koolitaja transpordis lähimasse sobivate ruumidega 
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allüksusesse,  kus  sisekoolitust  läbi  viiakse.  Kui  vaadata  lisaks  ka  koolitatavate 

transpordiküsimust, siis enamasti on see tagamata.

Piiripunkti tasandil  on kõige üldisemaks sisekoolitust reguleerivaks raamdokumendiks aasta 

tööplaan.  Aasta  tööplaani  planeeritakse kõik sisekoolitused  ja  muud üritused,  mis  kindlasti 

toimuvad või mis  läbi  tuleb viia.  Aasta  tööplaanis on koolitused välja  toodud tegevuste  ja 

ülesannetena,  millele on lisatud soovitav tulemus ning selle soovitud tulemuse saavutamise 

tähtaeg.  Ning  lõpuks  on  tööplaanis  lahter  'lõplik  tulemus,'  mis  võimaldab  hiljem  hinnata 

tegevuste  ja  ülesannete  täitmise  edukust.  Koidula  maanteepiiripunkti  tööplaani  kohaselt  on 

2009. aasta näitel planeeritud koolitusi järgnevalt:

Tabel 2: Väljavõte piiripunkti aasta tööplaanist

Soovitav tulemus Tähtaeg Lõplik tulemus

On viidud läbi vastavalt isikkoosseisu vajadustele. Veebruar 07 ja 08; mai 20 ja 21; 
august; 46. ja 47. nädal

Toimub igapäevane esimese ja teise astme kontrollide 
vaheline koostöö.

pidev

Piirivalvurite teadmiste ja oskuste hindamiseks on välja 
töötatud testid (võimaldavad saada objektiivset tagasisidet)

01.05.2009

Toimub isikute ja sõidukite profileerimine; toimub 
eesmärgipärane profiilipõhiste isikute küsitlemine

Vastavalt tekkinud olukorrale.

(Kagu PVP ülema käskkiri nr 22 30.01.2009)

Seega  on  autori  hinnangul  seniseni  sisekoolituse  puhul  tegemist  vastavalt  vajadusele 

koolitusmudeliga, mille mahtu ei planeerita väga rangelt ette ja allüksusel on suhteliselt suur 

voli iseseisvalt  valida,  mida,  kui palju ja kuna koolitada. Seda kinnitas ka V. Hinno vastus 

küsimusele, allüksuse vabaduse kohta sisekoolitamisel. Nimelt on V. Hinno väitel  senimaani 

vaba  voli  tegutseda  olnud kuni  sinnamaani,  kus  täiendavaid  rahalisi  vahendeid  taotletakse. 

Sellest  saab taaskord järelda,  et  prefektuuri  tasandil  sekkutakse sisekoolituse korraldamisse 

pigem majanduslikust kui sisulisest aspektist lähtuvalt.

Autorile  jääb  arusaamatuks,  miks  aasta  tööplaani  dokumentide  kontrolli  ja  sõidukite 

identifitseerimisalase  koolituse  valdkonna  alla  on  planeeritud  koostööd  puudutav  punkt  ja 

kuidas see on sisekoolitusega seotud? Samuti on autori jaoks küsitav, kas teadmiste hindamist 

pole tööplaanis koolituse läbiviimise asemel liialt  ülehinnatud? Autori  arvates peaks esmalt 

olema rõhuasetus pigem tehtud koolituse läbiviimisele kui selle hindamisele, sest vastasel juhul 

ei pruugi palju olla, mida hinnata.
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 1.6.  Hetkeolukord Koidula piiripunkti näitel

Koidula  maanteepiiripunkti  sisekoolituse  hetkeolukorra  kaardistamiseks  vestles  autor 

piiripunkti juhi  piirivalvekapten Valmar Hinnoga (LISA 6). Usutluse, mis on läbi viidud enne 

ühendameti loomist, käigus hindas V. Hinno Koidula mnt. PP sisekoolitussüsteemi toimivust 

viiepallises  süsteemis  hindega  „3“.  Tema  hinnangul  täidab  see  oma  ülesannet  kindlasti 

paremini kui sellele eelnev koolitusmudel, kuid paremini annab alati teha ning arenguruumi on. 

Varasema täiendkoolitusmudeli ees on tema arvates sisekoolituse eelis see, et sisekoolitajateks 

on  konkreetsete  valdkondade  spetsialistid,  kelle  ülesanne  on  koolitada  teisi  kitsamas 

valdkonnas kui eelnenud süsteemi puhul, kus ohvitseridel tuli koolitada laiemal teemaderingil.

Autor  nõustub  Koidula  mnt.  PP  juhi  3/5  hinnanguga  Koidula  piiripunkti  sisekoolitusele, 

nõustudes samuti asjaoluga,  et  antud tingimustes on täiendkoolitus rakendunud rahuldavalt. 

Kindlasti ei tule kahelda ka selles, et kitsas ning spetsiifilises valdkonnas on iga sisekoolitaja 

pädevam kui universaalkoolitaja, kes peab suutma kõike koolitada.

Autor  usub  ka  toimivat  piiripunkti  ülema  pisut  teistsugust  visiooni  sisekoolitusest  kui 

praegune. Nimelt arvab V. Hinno, et piiripunkti tasemel on sisekoolituse valdkond liiga lai ning 

seda  tuleks  piirata  ning  n.-ö  kohapeal  õpetada  vaid  neid  valdkondi,  kus  on  tihe  uue  info 

pealevool  ning  vajalik  järjepidev  koolitus.  Kuid  ained  ja  valdkonnad,  mis  on  ajas  vähem 

muutuvad ja pigem alusained, neid peaks kahe-kolme aasta tagant 1-2-kuuliste moodulitena 

näiteks valmidusüksuses täiendkoolituse moodulina omandama. See on V. Hinno sõnul ainuke 

suurem muudatus,  mille  tema sisekoolitussüsteemi  sisse viiks.  Autori  arvates  on selle  idee 

tugevaks argumendiks see, et sellisel juhul tekib Koidula maanteepiiripunktis juurde rohkem 

tööajaressurssi,  mida  saab  kasutada  piiripunkti  jaoks  kõige  prioriteetsematel  teemadel 

koolituseks.

Sisekoolitajate teistes allüksustes Koidula maanteepiiripunkti tööajaressursi raames koolitamas 

käies  piiripunkti  juht  praegusel  hetkel  probleemi  ei  näe.  Tema  hinnangul  saaks  Koidula 

piiripunkt teistelt struktuuriüksuselt soovi korral kindlasti koolitajaid vastu, kuid siiamaani pole 

selleks  vajadust  olnud,  sest  ajaressurssi  ei  jätku  isegi  kohaliku  ja  piiripunkti  teenistuseks 

prioriteetsemate  valdkondade  edastamiseks  isikkoosseisule.  Samas  ei  poolda  ta  koolituse 

ettevalmistamiseks  eraldatud  aja  andmist  konstantselt  teatud  mahu  jagu,  vaid  vastavalt 

vajadusele.  Samuti  aitab  ajaressurssi  säästa  ülesannete  täitmise  kombineerimine.  Nii  on 
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Koidula  maanteepiiripunktis  suur  osa  sisekoolitajatest  samal  ajal  tegevad  II  astme 

kontrollidena nii dokumentide kui sõidukite alal.

Autori arvates on samuti ressursipuudus Koidula mnt. PP sisekoolituse puhul suhteliselt tõsine 

probleem.  Piiripunkti  juhi  arvates  on  suurim  probleem  ressurssidest  ajaressurss  ning 

sisekoolitajate  vähesus,  mille  tõttu  koolitusaeg  ühes  kalendrikuus  on  piiratud  ning  mingil 

põhjusel  koolitaja  puudumisel  pole  tihti  võtta  teist  koolitajat,  kes  puuduva  koolitaja 

asendamisega probleemideta hakkama saaks.

Kui autori arvates üheks suurimaks probleemiks Lõuna Prefektuuri piiripunkti sisekoolituses 

on sisekoolitajate endi täiendõppe vähesus ja ka ebaühtlus, siis PP juhi sõnul tema selles nii  

suurt probleemi ei näe, kuna peab siiski kõiki sisekoolitajaid oma eriala spetsialistideks. Küll 

aga möönab ta, et pedagoogiline ehk koolitamisalane väljaõpe võiks ja peaks sisekoolitajatel 

siiski olema.
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 2.  UURIMUS: SISEKOOLITUSE KORRALDAMINE LÕUNA 
PREFEKTUURI PIIRIPUNKTIDES

 2.1.  Uurimuse eesmärk ja meetodid

Seoses Piirivalve kui organisatsiooni kiire arenemisega ning Piirivalve ja Politsei ühinemisega 

ühendametiks  on  üha  olulisem,  et  tänase  Politsei-  ja  Piirivalveameti  töötajad  oleks  kõrgelt 

motiveeritud  ja  ametialaselt  haritud.  Kuna  mõlema  eesmärgi  saavutamisel  on  oluline  osa 

koolitusel,  võttis  autor  ülesandeks  viia  läbi  uurimus  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide 

sisekoolituse korralduse kohta.

Andmete  kogumiseks  kasutas  autor  avatud  lähtekoodiga  vabavaralist  elektroonilist 

ankeetküsitluste  läbiviimise  keskkonda  LimeSurvey,  mille  majutas  oma  valduses  olevale 

domeenile aadressil http://maiko.asuva.ee/uurimus/. Et küsitlus oleks võimalikult laiapõhjaline 

ja  kaasaks  maksimaalselt  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide  sisekoolitust  otseselt  ja  kaudselt 

mõjutavad  erinevad  organistasioonitasanandid  ja  isikud,  koosnes  küsimustik  erinevatele 

sihtgruppidele  suunatud  küsimustest.  Eri  sihtgruppidele  suunatutud  küsimuste  gruppide 

kuvamine oli seotud dünaamiliselt valikvastustega küsimusega, millega vastaja määratles oma 

seotuse Lõuna Prefektuuri piiripunktide sisekoolitusega.

Autor  eelistas  kvantitatiivset  uurimismeetodit  seoses  Politse-  ja  Piirivalveametis  toimuva 

üleminekuperioodiga  ühtsele  sisekoolituskorrale,  mis  käesoleva  lõputöö koostamise  ajal  oli 

alles väljatöötamisel. Kvantitatiivse uurimismeetodi puuduseks oleks autori arvates käesoleva 

teemapüstituse  puhul  osutunuks  see,  et  organisatsioonis  puuduvad  hetkel  mõlemat 

organisatsiooni  süviti  tundvad  spetsialistid,  kes  oleks  samal  ajal  otseselt  seotud  Lõuna 

Prefektuuri  piiripunktide  sisekoolitusega.  Samuti  on  autori  arvates  vältimatu  sisekoolituse 

sihtgrupi, kellele sisekoolitus piiripunktides suunatud on, kaasamine uuringusse.

Usaldusväärsema  tulemuse  nimel  kasutas  autor  avatud  juurdepääsuga  küsimustiku  asemel 
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unikaalset juurdepääsuaadressit sisaldavaid e-posti kaudu edastatud kutseid, mis tagasid, et iga 

vastaja  sai  ankeeti  täita  vaid  ühe  korra  ning  lisaks  oli  küsitluskeskkonna  poolt  tagatud 

ülevaade, millistele isikutele edastatud kutseid ei olnud kasutatud ehk kes küsitlusele ei olnud 

vastanud.  See  võimaldas  küsitluse  läbiviimise  perioodil  edastada  korduvaid  meeldetuletusi 

küsitlusele vastamiseks.

Autor edastas küsitlusele vastamise kutsed kokku 129 isikule Koidula ja Luhamaa piiripunktis 

teenistuses  olevale  isikule  (s.h  juhtkond),  kelle  loetelu  ja  e-posti  aadressid  olid  saadaval 

listiserververi  (http://list.politsei.ee)  eelnimetatud  struktuuriüksuste  postiloendite  liikmete 

nimekirjades. Lisaks edastas autor küsitlusel osalemise kutse 5-le PPA Personalibüroo koolitus- 

ja  arendustalituse  ja  Koordinatsioonibüroo  töötajale,  kes  on  seotud  sisekoolituse 

korraldamisega  Lõuna Prefektuuris.

Andmete  töötlemiseks  ja  talletamiseks  kasutas  autor  OpenOffice.org  Calc  programmi  ja 

andmete talletamiseks ISO standardile vastavat vaba ja avatud  OpenDocument tabelarvutuse 

failivormingut *.ods.

Küsitluse usaldusväärsuse  kontrolli  viis  autor  läbi  „märgitesti“  alusel.  Andmete töötlemisel 

kasutas  autor  hinnangute  kvalitatiivsete  väärtuste  asemel  kvalitatiivseid  väärtusi 

„MITTERAHUL“ ja „RAHUL“ sagedusi, mida kontrollis nullhüpoteesi abil. Kas hinnangute 

„MITTERAHUL“  ja  „RAHUL"  erinev  arv  esineb  juhuse  tõttu  või  mitte.  Hinnangute 

usaldusväärsuse  arvutamiseks  on  kasutatud  Z-kriteeriumi  arvutamise  valemit.  (Kõverjalg 

1994:57)

Hinnangute usaldusväärsus on määratud Z-jaotustabeli alusel. (LISA 7) (Electronic...2010)

Z suurus määrab ära, mitu protsenti juhtudest asub aritmeetilise keskmise ja X vahel. Tulemus 

on usaldusväärne, kui kahel pool keskmist on kokku 95% või rohkem arv juhtudest. Kui  kahel 

pool  keskmist  on  99%  või  rohkem  arv  juhtudest,  siis  on  tulemus  eriti  usaldusväärne. 

(Kõverjalg 1994:58)

Kindlasti  tuleb  autori  arvates  arvestada  sellega,  et  käesoleva  uurimustöö  valimi  suhteliselt 

väikesest arvust tingituna ei saa teha absoluutseid statistilisi otsuseid. Kuid kuna üldkogum on 

samuti väike, siis on selline valimimaht põhjendatud.
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 2.2.  Uurimusankeedi valimi ja vastanute iseloomustus

Kutse küsimustiku täitmiseks edastati  ametialase e-posti  kaudu 134-le  Koidula ja Luhamaa 

piiripunktis  teenistuses  olevale  politseiametnikule  ning  lisaks  5-le  PPA  Personalibüroo 

koolitus- ja arendustalituse ja Koordinatsioonibüroo töötajale.

Küsitlusele  vastas  92  isikut,  kellest  nõuetekohaselt  täitis  ankeedi  lõpuni  79  isikut.  Seega 

kujunes osalusprotsendiks 59%.

Meeste osakaal vastajate seas oli 51%, naiste osakaal 49%.

Kõige rohkem esindatud vanusegrupiks olid 24%-lise osakaaluga 36-40-aastased ametnikud.
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Joonis 1: Uurimusele vastanute vanuseline jaotus
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Staaži järgi jagunesid vastajad:

79 vastanu seas oli:

• 5 PPA Personalibüroo koolitus- ja arendustalituse ja Koordinatsioonibüroo töötajat;

• 13 piiripunktide juhtkonda kuuluvat või sisekoolituse läbiviimisega tegelevat isikut;

• 61 piiripunktide sisekoolituse sihtgruppi kuuluvat ametnikku;

Alalise teenistuskoha järgi jagunesid vastajad:
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Joonis 3: Uurimuses osalejate alaline teenistuskoht
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Joonis 2: Vastajate vanuseline jaotus
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 3.  ARUTELU

 3.1.  Koostöö eri tasandite vahel

Uuringu tulemustest  lähtuvalt  ei  saa lugeda eri  tasandite  vahel  sisekoolituse alast  koostööd 

ideaalselt  toimivaks.  Nii  näiteks  69%  vastanuist  pigem  ei  ole  rahul  sisekoolituse 

koordineerimisega kõrgemalt poolt. Tulemuse usaldusväärsus z-testi järgi  <95%.

Niisamuti  sisekoolitusel  edastatava oskusteabe juhtimisel  kahe piiripunkti  vahel,  mis  autori 

arvates peaks olema järgmise tasandi poolt reguleeritud ja kontrollitud, ilmnevad eriarvamused. 

8% küsitletuist  ei ole rahul ja 46%  pigem ei ole rahul.  Otsuse usaldusväärsus z-testi järgi 

<95%.
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Joonis  4:  Piiripunktide  juhtkondade  ja  sisekoolitajate  rahulolu  sisekoolituse 

koordineerimisega kõrgemalt tasemelt.
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Huvitav  on  seejuures  asjaolu,  et  rahulolu  ja  rahulolematus  ei  jagune  piiripunktide  vahel 

võrdselt (LISA 5 Joonis 10). Autori arvates on selle põhjuseks asjaolu,  et  samu ülesandeid 

täitvates  ja  sisuliselt  sama  suurte  isikkoosseisudega  piiripunktides  on  vajadus  samasuguse 

kvalifikatsiooniga  spetsialistide  järgi.  Seevastu  on  hiljutine  praktika  näidanud,  et  samade 

ülesannetega allüksustele,  mille isikkoosseisud erinevad vaid suurusjärgus 10%, eraldatakse 

mõnel koolitusel ühele allüksusele 5-6 korda rohkem koolituskohti kui teisele. Autori arvates 

on  see  lubamatu,  kuna  mõlemas  piiripunktis  tegeletakse  organiseeritud  kuritegevuse 

tõkestamisega  ja  ei  ole  kuidagi  õigustatud  välispiiri  piiripunktide  muutmine  „erineva 

tugevusega  lülidega  ketiks,“  et  organiseeritud  kuritegevus  koonduks  kõige  nõrgemasse 

„lülisse.“  Samas  on  lootust  olukorra  paranemiseks,  kuna  Koolitus-  ja  arendustalituse  ja 

Koordinatsioonibüroo  töötajate  hinnangul  on  selle  olukorra  vältimiseks  olemas  meetmed 

(LISA 5 Joonis 11).

Koostöö lahutamatuks osaks on kommunikatsioon. Kuigi koolitus- ja arendustalituse ametnike 

vastustest  saab  järeldada,  et  sisekoolitajate  omavahelises  kommunikatsioonis  on  aktiivselt 

kasutuses e-post; Intranet ja koosolekud/nõupidamised.

25

Joonis  5:  Piiripunktide  juhtkondade  ja  sisekoolitajate  rahulolu  oskusteabe  liikumisega 

piiripunktide vahel.
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Joonis 6: Sisekoolitajate omavahelises kommunikatsioonis kasutusel olevad kanalid

Autori  hinnangul  ei  saa  neid  siiski  lugeda  aktiivselt  kasutuses  olevateks,  sest 

sisekoolituseteemaline  e-post  peaks  liikuma  siiski  postiloendite  kaudu  ning  Intranet  on 

passiivne  infokandja,  mis  ei  sobi  operatiivseks  infovahetuseks.  Ning  koosolekute  ja 

nõupidamiste kujul on sisekoolitajate kokkupuude teiste sisekoolitajatega sisuliselt  olematu, 

sest  logistiliselt  paiknetakse  üksteistest  eraldatult  ja  senise  praktika  alusel  piiripunktis 

teenistuses olevad sisekoolitajad ei ole osalenud kõiki sisekoolitajad hõlmavatel koosolekutel-

nõupidamistel.

 3.2.  Koolitusplaani koostamine

Uuringu  tulemustest  ja  kirjavahetusest  koolitusspetsialistiga  (LISA  4)  selgub,  et  Lõuna 

Prefektuuri piiripunktide sisekoolitust mõjutava lokaalse koolitusplaani koostamisel võetakse 

aluseks tsentraalselt koostatud koolitusplaan, mis koostöös allüksuste juhtidega kohandatakse 

sobivaks.  Kui  vaadata  koolitusplaani  üldisena,  siis  Koolitus-  ja  arendustalituse  ja 

Koordinatsioonibüroo töötjate hinnangul mõjutavad seda kõige enam, kahanevas järjekorras, 1) 

piirivalvebüroo tasand,  2) prefektuuri  tasand,  3) PPA tasand, 4) piiripunkti  tasand (LISA 5 

Tabel 3). Koolitusspetsialisti hinnangul tegeleb koolitusvajaduse hindamisega struktuuriüksuse 

juht.
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Joonis 7: Isikkoosseisu arvamus, kuidas mõjutab koolitusplaan nende täiendõpet

Kuna  uuringu  tulemustest  selgub,  et  isikkoosseis  ei  ole  suures  osas  teadlik  koolitusplaani 

eesmärgist ega mõjust oma teenistusele ning samal ajal on suur hulk vastajaid, kes on jooksvalt 

teenistuse jooksul avaldanud soovi saada täiendkoolitust mõnel koolitusplaanis mitte sisalduval 

teemal,  kuid pole seda enamikel  juhtudel  saanud (vt.  LISA 5 Joonised  13,  14),  on vajalik 

koolitatavate sisekoolitusplaani koostamisse kaasamist märkimisväärselt suurendada, tagamaks 

isikkoosseisu  koolitussoovide  jõudmise  koolituse  planeerijate  ja  -korraldajateni  enne 

koolitusplaani valmimist. Autori arvates likvideeriks see ka peamised põhjused,  miks Koidula 

ja Luhamaa piiripunkti sisekoolituse korraldajate ja läbiviijate hinnangul pole peamiselt olnud 

võimalik  kõnealuseid  koolituse  erisoove  täita  (LISA 5 Joonis  15).  Kuna  enim  esinenud 

põhjuseks  on  olnud  see,  et  laekunud  koolitussoov  on  väljas  piiripunkti  enda 

koolituspädevusest,  siis  selle  informatsiooni  jõudmisel  koolitusspetsialistini  enne 

koolitusplaani  valmimist  võimaldab  koolituse  siiski  korraldada  kas  prefektuuri  või  ameti 

tasandil.

 3.3.  E-õpe

Uurimuse käigus selgus, et tsentraalselt e-õppe keskkondi käesoleva töö koostamise ajal laias 

kasutuses ei ole, e-õppe keskkonna olemasolust teadis vaid üks koolitus- ja arendustalituse või 

koordinatsioonibüroo töötaja viiest (LISA 5 Joonis 16). Samal ajal näitavad uurimuse teiste 

sihtgruppide vastused, et sisuliselt on nende järgi nõudlus olemas, kuna PP-de juhtkonna ja 
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sisekoolitajate tasandist 15% vastanuist ei ole rahul ja 46% pigem ei ole rahul (LISA 5 Joonis

9).

Koolitatavate seas jagunesid arvamused järgnevalt: 5% ei olnud rahul; 25% pigem ei olnud 

rahul;  45% ei osanud öelda; 24% pigem olid rahul.  Autori  arvates on seega isikkoosseisus 

olemas ca 30% isikuid, kes oleks valmis e-õppe võimalused kohe kasutusele võtma ning kellele 

lisaks on veel 45% isikuid, kes ei oma konkreetselt seisukohta, kuid kes on potentsiaalsed e-

õppe pooldajad.

 3.4.  Sisekoolitajate pedagoogiline koolitatus

Jätkuvalt  on  uurimuse  tulemuse  alusel  probleemiks  sisekoolitajate  kasin  pedagoogiline 

ettevalmistus  oma  kolleegide  koolitamiseks.  Küsitletud  koolitus-  ja  arendustalituse  ja 

Koordinatsioonibüroo viiest  ametnikust vaid kaks vastasid,  et  mõni sisekoolitaja on saanud 

pedagoogilist ettevalmistust (LISA 5 Joonis 18) täiskasvanute koolitamiseks. Kui seda tulemust 

kõrvutada piiripunktide juhtkondade ja sisekoolitajate endi arvamusega, siis 38% vastanutest 

pigem ei ole nõus väitega, et on rahul sisekoolitajate pedagoogilise ettevalmistusega. 
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Joonis  8:  PP  juhtkondade  ja  sisekoolitajate  rahulolu  e-õppe  võimalustega.  Otsuse 

usaldusväärsus z-testi järgi <95%.



Joonis  9:  Piiripunktide  juhtkonna  ja  sisekoolitajate  nõustumine  sisekoolitajate  hea 

pedagoogilise ettevalmistatusega.

Autori  arvates  on  sisekoolitajate  koolitamisoskusesse  panustamine  olulise  tähtsusega  kogu 

sisekoolitussüsteemi toimimises.
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KOKKUVÕTE

Käesoleva  lõputöö  eesmärk  oli  kaardistada  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide 

sisekoolitussüsteemi olemus ning selle probleemid ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.

Eesmärgi  saavutamiseks  viis  autor  läbi  empiirilise  uuringu Lõuna Prefektuuri  piiripunktide 

politseiametnike täiendkoolituse ja sisekoolituse teemal ning uuris uurimise hetkel kehtivaid 

ametisiseseid  regulatiivseid  akte.  Samuti  vestles  autor  Koidula  maanteepiiripunkti  juhi  V. 

Hinnoga.

Analüüsides  kogutud  infot,  võib  järeldada,  et  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktide 

sisekoolitussüsteem  on  rakendunud  rahuldaval  tasemel,  mille  peamised  puudujäägid  on 

tingitud enamasti  sisekoolituse üldisest korraldusest politseis ja üleminukuperioodist ühtsele 

sisekoolituskorraldusele  üleminekul  seoses  kahe  ameti  ühinemisega.  Reguleerivaid  akte  on 

minimaalselt  ning  sisekoolitaja  ja  tema  struktuuriüksuse  ülemat  kõrvale  jättes  ülejäänud 

osapooled sisekoolituse läbiviimisel ja korraldamisel aktiivselt ei osale.

Kohalikul  tasandil  on  põhilisteks  probleemideks  sisekoolitajate  pedagoogilisest 

ettevalmistusest  ja  täiendõppest  ilmajätmine  politsei  poolt.  Samuti  on  piiratud  ajaressurss 

koolituste  ettevalmistamiseks  ja  läbiviimiseks.  Rakendunud  ei  ole  koolitusmaterjalide 

valmistamine  ning  nende  ristkasutamine  erinevate  sisekoolitajate  poolt.  Koolitatavad  on 

kaasatud koolitusplaani koostamisse minimaalselt.

Positiivse küljena tuleb esile tuua piiripunktides valitseva sisekoolitust väärtustava suhtumise, 

mis väljendub sisekoolitajate endi heas motiveerituses ja piiripunkti juhtkonna sisekoolitust kui 

koolitusmudelit soosivas tegevuses.

Järeldused:

• sisekoolitust korraldav dokumentatsioon on kasin;

• sisekoolitajate pedagoogilistele oskustele ei ole panustatud piisavalt;

• tsentraalne sisekoolituse koordineerimine peaks olema aktiivsem;
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• aja- ja inimressursipuudus seab piirangud sisekoolituse korraldusele Lõuna Prefektuuri 

piiripunktides;

Ettepanekud:

• tagada sisekoolitajatele tänapäevaste koolitusmetoodikate koolitus;

• luua võimalused õppematerjalide koostamiseks meeskonnatööna ning õppematerjalide 

koostamine eraldada konkreetsest koolitusest ja muuta see individuaalseks eesmärgiks;

• rakendada  politsei  sisevõrgus  töösse  e-õppe  keskkond,  mida  saavad  kasutada  nii 

struktuuriüksuste  endi  sisekoolitajad  kui  sisekoolitajad,  kes  viivad  läbi  tsentraalseid 

sisekoolitusi;

• siduda  Lõuna  Prefektuuri  piiripunktides  koolitusplaanide  koostamine 

arenguvestlustega, kaasates sellega koolitusplaani koostamisse ka koolitatavad;

• luua sisekoolitusealased postiloendid.

Autor  teeb  ettepaneku  uurida  edaspidi  piiripunktide  ja  piirivalve  spetsiifikast  tulenevalt 

piiripeal  tabatud  võltsitud  dokumentide  jõudmist  peale  kohtumenetlust  õppevahendina 

piiripunktide näidiste kogusse.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Abschlussarbeit besteht aus 67 Seiten. Die Arbeit ist im Aprill und Mai 2010 

geschrieben.

Als  Forschungsobjekt  gelten  die  Innenschulung  koordinierenden  und  ordnenden 

Dokumentationen  der  Landstraßengrenzübergänge  von  der  Lõuna  Präfektur,  die 

Innenausbildung organisierenden und durchführenden Personen.

Das  Ziel  der  Abschlussarbeit  ist  den  Überblick  über  die  Innenschulungsregelung   der 

Grenzübergänge von der Lõuna Präfektur und das Innenschulungsmodell und die Probleme 

dessen Anwendung zu geben und mögliche Vorschläge und Verbesserungslösungen des Autors 

anzubieten.

Das Forschungsproblem ist zu ermitteln,  ob die Anordnung des Innenschulungssystems der 

Grenzübergänge  von der Lõuna Präfektur effektiv ist und  ihren Zweck erfüllt.

Die  Hypothese  der  Arbeit  ist  die  Behauptung,  dass  das  Innenausbildungssystem  der 

Grenzübergänge  von  der  Lõuna  Präfektur  wirksamer  wird,  wenn  man  es  zentral  aktiver 

koordiniert.

Für  die  Durchführung  der  Forschung  hat  der  Autor  die  quantitative  Forschungsmethode 

verwendet, Fragebogenumfrage ausführend.

Die Ergebnisse der Forschungsarbeit  bestätigen,  dass die Innenschulung der Grenzübergäne 

von der Lõuna Präfektur zentral wenig koordiniert ist.
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Die  Stichwörter  der  Abschlussarbeit  sind:  Innenschulung,  Innerorganisationslehre, 

Erwachsenenbildung, Lebenslanges Lernen
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LISAD

LISA 1: Kombineeritud ankeetküsitlus

Sisekoolituse korraldamine Lõuna Prefektuuri piiripunktide näitel

Uurimustöö

Hea kolleeg!

Olen Maiko Mõtsar, Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži BK060 rühma üliõpilane. 
Töötan Lõuna Politseiprefektuuri piirivalvebüroo Koidula piiripunktis. Oma lõputööd olen kirjutamas 
teemal Sisekoolituse korraldamine Lõuna Prefektuuri piiripunktide näitel.

Vajan Teie abi ja väikest panust seoses oma lõputöö raames uurimuse läbiviimisel.

Uurimuse eesmärgiks on uurida sisekoolituse korraldamist, toimimist ja efektiivsust Lõuna 
Politseiprefektuuri piiripunktides, et teha ettepanekuid selle täiustamiseks ja arendamiseks.

Uuringu tulemuste põhjal on võimalik teada saada, kas sisekoolitus on efektiivne ja hästi korraldatud 
või milles esinevad selle puudused.

Küsitlus on anonüümne. Autorile on kättesaadav vaid informatsioon, kas olete küsitlusele vastamist 
alustanud, kas ankeet on pooleli või on vastatud lõpuni. Teid identifitseerivat informatsiooni vastustesse 
mitte lisades, välistate oma isiku ja teie vastuste omavahelise seostamise.

Ankeedi täitmiseks kulub 5-10 minutit.

Palun ankeet täita esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 8. aprill 2010.

Ankeedis on 43 küsimust

Baasandmed

Käesoleva sektsiooni küsimused on teie rolli selgitamiseks Lõuna Prefektuuri sisekoolitussüsteemis.

Sinu sugu: *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Naine

 Mees

Sinu vanus: *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 kuni 25

 26 - 30

 31 - 35

 36 - 40
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 41 - 45

 46 - 50

 > 50

Kui pikk on Teie teenistusstaaž piirivalvurina: *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 kuni 2 aastat

 2 kuni 5 aastat

 5 kuni 10 aastat

 10 kuni 15 aastat

 üle 15 aasta

Kus on Teie alaline teenistuskoht? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Koidula piiripunkt

 Luhamaa piiripunkt

 Lõuna Prefektuur piirivalvebüroo

 Lõuna Prefektuur

Kommenteerige oma valikut siin:

Palun täpsustage kommentaarilahtris oma ametikohta, nt: juhtivspetsialist, koolitus- ja  
arendustalitus, personalibüroo

Kuidas olete seotud sisekoolitusega? *
Palun valige kõik mis sobib:

 Osalen sisekoolituse koordineerimises prefektuuri / büroo tasemel

 Osalen sisekoolituse koordineerimises piiripunkti tasemel

 Osalen sisekoolituse korraldamises piiripunkti tasemel

 Osalen sisekoolitusel peamiselt koolitatavana

Teised: 

Märgistage palun kõik sobivad variandid.
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Prefektuuri tasand - koordineerimine

Käesoleva sektsiooni küsimused kuuluvad vastamisele Lõuna Prefektuuri 
tasemel Koidula ja Luhamaa piiripunkti sisekoolitust korraldavatel ja koordineerivatel isikutel.

Hinnake Politsei- ja Piirivalveameti erinevate organisatsioonitasandite osalust protsentuaalselt 
sisekoolitusplaani väljatöötamisel: *

Kirjutage oma vastus(ed) siia:

Piiripunkti tasand

Piirivalvebüroo tasand

Prefektuuri tasand

Politsei- ja Piirivalveameti tasand

Lohistage hiirega liugur väärtusele, mis Teie arvates iseloomustab konkreetse organisatsioonitasandi 
osalusprotsent sisekoolitusplaani väljatöötamisel.

Kõikide organisatsioonitasandite osalus peab kokku olema 100 (%).

Hinnake, missugune tasand mõjutab kõige enam Lõuna Prefektuuri piiripunktide: *

Palun valige kõige sobivaim vastus:

Sisekoolitusplaanide 
koostamist

Sisekoolituse 
läbiviimist

Õppematerjalide 
valmistamist

Koolitatav

Piiripunkti sisene 
koolitaja

Piiripunkti juhtkond

Piirivalvebüroo

Lõuna Prefektuur

Politsei- ja 
Piirivalveamet

Hinnake, milline peaks olema Lõuna Prefektuuri piiripunktides kohapeal teenistuses olevate 
sisekoolitajate ja organisatsioonisiseste sisekoolitajate poolt läbiviidud koolituste mahuline suhtarv. *

Palun valige kõige sobivaim vastus:

2 1 0 1 2

Kohapeal teenistuses olev 
sisekoolitaja

Sisekoolitaja organisatsiooni teistest 
struktuuriüksustest

Küsimuse eesmärk on saada teada, kui suure osa sisekoolituseks ettenähtud ajast peaks täitma 
sisekoolitaja(d) piiripunkti isikkoosseisust ning kui suure osa sisekoolitaja(d) mujalt organisatsioonist.
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Kas sisekoolitust läbiviivaid sisekoolitajaid tasustatakse? *

Kirjutage vastus siia:

Kas sisekoolitajad on pedagoogikaalaselt koolitataud? Kui jah, siis millises mahus seda tehtud on?

Kirjutage vastus siia:

 

Kas on rakendatud meetmed sisemise oskusteabe (know-how) piiripunktide vahel võrdse ja ühtlase 
jaotumise / levimise jaoks? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Käesoleva küsimusega peetakse silmas protseduure, millega tagatakse uue oskusteabe organisatsiooni 
sisenemisel selle võrdne liikumine mõlemasse piiripunkti (kõikidesse allüksustesse) nii, et see jõuaks  
mõlemasse allüksusesse.

Kirjeldage, milliste meetmetega tagatakse organisatsioonis olemasoleva oskusteabe liikumine ühtlaselt 
kogu organisatsioonis? *

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Piiripunktisiseste sisekoolitajate täiendkoolitusel jaotatakse kohad piiripunktide vahel võrdselt

Piiripunktide välisel sisekoolitusel eraldatakse piiripunktidele võrdselt kohti

Koolitusi viiakse läbi mitme sisekoolitaja poolt, kindlustades nende omavahelise oskusteabe 
ühtlustumise.

Sisekoolitajatel on kohustus anda oma õppematerjalid ühiskasutusse

Kui täiendkoolitusel osaleb vaid ühe piiripunkti sisekoolitaja, siis viib ta sisekoolitused läbi mõlemas 
piiripunktis.

Muu:

Kas Politsei- ja Piirivalveametis on kasutusel mõni e-õppe keskkond (IVA, LimeSurvey, jms)? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Kommenteerige oma valikut siin:

 

Vastates 'Jah', täpsustage palun, millised e-õpikeskkonnad on kasutusel ja kuidas neid kasutatakse.

Mil viisil kasutatakse e-õppe keskkondi Politsei- ja Piirivalveameti sisekoolitussüsteemis? *

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:
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Isikkoosseisu koolitamiseks

Isikkoosseisu koolituse tulemuslikkuse kontrolliks

Sisekoolitajate täiendkoolituseks

Muu:

Milliseid kanalid on kasutusel sisekoolitajate omavahelises kommunikatsioonis?
Palun valige kõik mis sobib:

 Intranet

 Sisekoolitajate postiloend (maililist)

 E-post

 Koosolekud ja nõupidamised

Teised: 

Kes saavad teha ettepanekuid / taotlusi mõnel teemal sisekoolituse korraldamiseks?

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Piiripunkti teenistuja

Piiripunktisisene sisekoolitaja

Piiripunkti juhtkond

Sisekoolitaja organisatsiooni mõnest teisest struktuuriüksusest

Muu:

Lisaväljadel palun täpsustada, mis kanalit pidi ja kellele tuleb vastav ettepanek edastada?

Kas organisatsioonisiseselt sisekoolitajate poolt koostatud õppematerjalid läbivad heakskiidu saamiseks 
(tsentraalse) kvaliteedikontrolli, enne kui jõuavad ristkasutusse? Kirjeldage heakskiitmise protsessi 
lühidalt. *

Kirjutage vastus siia:

Kuidas on tagatud piiripunktides avastatud võltsitud dokumentide (jms) jõudmine kohtust kriminaalasja 
arutamise järgselt õppevahendina tagasi piiripunkti? Kas selleks on tsentraalselt välja töötatud juhised? 
Kirjeldage lühidalt.

Kirjutage vastus siia:

Tänan, et võtsite vaevaks uurimisküsimustele vastata.

Saada ankeet.

Täname teid, et vastasite ankeedile.
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Piiripunkti tasand - sisekoolituse korraldaja, koolitaja

Käesoleva sektsiooni küsimustele vastavad need, kes tegelevad piiripunkti tasandil Koidula või 
Luhamaa piiripunkti sisekoolituse koordineerimise, korraldamisega või koolituse läbiviimisega.

Hinnake sisekoolituse korralduse toimivust oma piiripunktis:

Palun valige kõige sobivaim vastus:

 1 - Ei 
ole rahul

2 - Pigem ei 
ole rahul

3 - Ei 
oska 
öelda

4 - Pigem 
olen rahul

5 - Olen 
rahul

Üldhinnang

Koordineerimine kõrgemalt tasemelt

Õppematerjalide ristkasutus

Sisekoolitajate oskusteabe liikumine 
piiripunktide vahel

E-õppe võimalustega

Piiripunktiväliste koolituste kohta käiva 
informatsiooni liikuvusega

Piiripunktiväliste tsentraalsete 
täiendkoolituste kohtade jaotus (kahe 
piiripunkti võrdluses)

Infovahetus teiste sisekoolitajatega

Infovahetus ja koostöö Personalibüroo 
Koolitus- ja arendustalitusega

Kuidas nõustute järgmiste aspektidega seoses sisekoolitusega oma piiripunktis: *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Palun valige kõige sobivaim vastus:

 
1 - Ei 
ole 
nõus

2 - Pigem 
ei ole nõus

3 - Ei 
oska 
öelda

4 - Pigem 
olen nõus

5 - Täiesti 
nõus

Olen rahul sisekoolitussüsteemiga minu 
struktuuriüksuses

Olen rahul sisekoolitustel antud teadmistega

Olen rahul sisekoolitajate antud jaotmaterjalidega

Olen rahul sisekoolituse teemadega

Olen rahul sisekoolitajate pedagoogilise oskusega 
koolitada

Olen saanud oma tööks vajalikul määral 
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1 - Ei 
ole 
nõus

2 - Pigem 
ei ole nõus

3 - Ei 
oska 
öelda

4 - Pigem 
olen nõus

5 - Täiesti 
nõus

sisekoolitusi

Olen teadlik sisekoolitusplaanidest

Olen saanud kaasa rääkida sisekoolitusplaani 
koostamisel

Pean sisekoolitussüsteemi vajalikuks

Olen teadlik sisekoolitajate isikutest ja nende 
koolitusvaldkondadest

Sisekoolitajad valdavad oma teemat

Sisekoolitustel edastatakse alati uusi ja värskeid 
teadmisi

Sisekoolitajad omandavad tihti uusi teadmisi ja 
edastavad seda sisekoolitusetel operatiivselt

Sisekoolitussüsteem on rakendunud edukalt terves 
organisatsioonis, s.t piiripunktide sisekoolitajad 
osalevad ise aktiivselt koolitustel koolitatavana

Sisekoolitajad on professionaalsed ja teevad 
omavahel koostööd, töötades ühtse meeskonnana 
ühise eesmärgi nimel

Millisel kujul eelistaksite teenistusalase täiendkoolituse korraldust oma piiripunktis? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Regulaarsed (ca 1-2 korda kvartalis või tihedamini) õppepäevad oma allüksuses

 Regulaarsed (ca 1-3 aasta tagant) intensiivsed täiendõppemoodulid (rohkem kui nädala pikkused) 
Valmidusüksuses, mis lõppevad kontrolltestide / -eksamite sooritamisega

 Eelnevad kaks varianti kombineerituna, sõltuvalt õppeaine omapärast

Kommenteerige oma valikut siin:

Kas koolitusplaani sisu mõjutavad pigem allüksuse koolitusvajadused või PPA tsentraalne 
koolitusplaan?*

Palun valige kõige sobivaim vastus:

 2 1 0 1 2

PPA tsentraalne koolitusplaan piiripunkti koolitusvajadus

Kuidas peaks Teie arvates motiveerima piiripunkti isikkoosseisu hulka kuuluvaid sisekoolitajateks 
määratud ametnikke? *
Palun valige kõik mis sobib:
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 Tasustama sisekoolitajaid iga läbi viidud akadeemilise õppetunni eest

 Tasustama sisekoolitajaid palgale määratud sisekoolitaja diferendi alusel

 Mitte tasustama - muutma koolituste läbiviimise ametijuhendi alusel teenistuskohustuseks

 Tasustama peaks ühiskasutusse koostatud õppematerjali eest

Teised: 

Kuidas on korraldatud piiripunkti sisekoolitajate sisekoolituseks ettevalmistamiseks vajaliku tööaja 
eraldamine? Kas kõnealune aeg on planeeritud tööaja hulka või võimaldatakse seda "jooksvalt" ?

Kirjutage vastus siia:

Kas aeg-ajalt viivad sisekoolitust läbi ka isikud piiripunkti koosseisust, kes ei ole määratud 
sisekoolitajateks?
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Kas Teile on võimaldatud pedagoogikaalast koolitust?
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Vastavad need, kes viivad või on viinud läbi õppetunde.

Kas viimase aasta jooksul on laekunud piiripunkti teenistujatelt lisa- ja erisoove täiendkoolituse 
saamiseks? Kas soovitud koolitusi on suudetud pakkuda? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Kommenteerige oma valikut siin:

Juhul kui eelnevas küsimuses mainitud koolitusi ei ole suudetud pakkuda, siis mis on olnud selle 
peamised põhjused?
Palun valige kõik mis sobib:

 Koolitussoov on väljas piiripunktisisesest koolituspädevusest

 Koolitust pole olnud võimalik läbi viia seoses piiratud koolituseks mõeldud tööajaressursiga

 Koolituse korraldamiseks puudub materiaalne baas
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 Erikoolituse soovijate arv on liiga väike

 Soovitud koolitus on liiga suure mahuga, et seda sisekoolitusena rakendada

Teised: 

Kas nõustute järgmiste väidetega? *

Vastake sellele ainult siis, kui järgmised tingimused on täidetud:

Palun valige kõige sobivaim vastus:

 1 - Ei 
ole nõus

2 - Pigem ei 
ole nõus

3 - Ei 
oska 
öelda

4 - Pigem 
olen nõus

5 - Täiesti 
nõus

Piiripunktis on sisekoolituse läbiviimiseks 
sobivad ruumid

Sisekoolitaja transport koolituskohta on 
korraldatud koolituste eelarvest

Koolitatavate transport koolituskohta on 
korraldatud koolituste eelarvest

Piiripunktis on piisavalt koolituste 
läbiviimise abivahendeid (valgetahvlid, 
videoprojektor, arvuti, jne)

Sisekoolitajatel on tööajal võimalus 
koolituse ettevalmistamise huvides külastada 
teist piiripunkti

Mõlema piiripunkti sisekoolitajatel on 
võimalik teha koostööd (ühine tööaeg / ühine 
töökoht)

Tänan, et võtsite vaevaks uurimisküsimustele vastata.

Saada ankeet.

Täname teid, et vastasite ankeedile.
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Piiripunkti tasand - koolitatav

Käesoleva sektsiooni küsimustele vastavad need, kes osalevad koolitatavana piiripunkti tasandil 
Koidula või Luhamaa piiripunktis.

Kuidas hindate oma töökohajärgse piiripunkti sisekoolituse: *

Palun valige kõige sobivaim vastus:

 1 - Ei ole 
rahul

2 - Pigem ei 
ole rahul

3 - Ei 
oska 
öelda

4 - Pigem 
olen rahul

5 - Olen 
rahul

Üldhinnang

Korraldust

Regulaarsust ja õpetatava omavahelist 
seotust

Sisekoolitajate taset

Õppematerjalide kättesaadavust

Sisekoolitaja enda välja töötatud 
materjalide hulka

Sisekoolitaja enda välja töötatud 
materjalide sisu

Sisekoolitusel antava materjali 
(jaotmaterjali) kvaliteeti

Koolitusel omandatu kontrollimist õppejõu 
poolt

Teiepoolse tagasiside esitamise võimalusi 
sisekoolitajale

Sisekoolitustel edastatava teabe aktuaalsust 
ja haakuvust teenistusülesannetega

Teenistusalase e-õppe võimalusi

Informatsiooni liikuvust piiripunkti väliste 
täiendkoolituste kohta

On Teil täiendavaid kommentaare / märkusi seoses eelmise küsimusega?

Kirjutage vastus siia:

Küsimusele vastamine on valikuline

Kas olete teadlik mõnest Politsei- ja Piirivalveametis kasutuses olevast e-õppe keskkonnast (IVA,  
LimeSurvey, jms)? *
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Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Ei ole kuulnud ega kasutanud

 Olen teadlik, aga pole kasutanud

 Olen teadlik ja ka kasutanud

Kommenteerige oma valikut siin:

 

Kui vastasite 'Jah', lisage palun kommentaar, millisest allikast ja millisest e-õppe keskkonnast kuulsite.

Kas olete teadlik Intranetis asuvast http://tpp.polsise/uus/koolitus/ koolituste rakendusest, kus on võimalik 
sirvida eelolevaid koolitusi ja end sinna registreerida? *

Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Kas olete eelmises küsimuses mainitud koolitusele registreerimise keskkonda koolitusele 
registreerimiseks kasutanud? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Millisest allikast olete senimaani saanud kõige operatiivsemalt informatsiooni toimuvate 
täiendkoolituste kohta? Reastage, alustages kõige operatiivsemast. *

Palun nummerdage kõik kastid alustades 1-st kuni 5

 

Intranetist

Postiloendisse (maililisti) adresseeritud e-kirja kaudu 

Piiripunkti juhtkonnalt 

Piiripunkti II astme kontrolli spetsialistidelt 

Kolleegidelt teisest allüksusest

Kas teate, mis on koolitusplaan ja selle eesmärk? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah (palun täpsustage kommentaari lahtris)

 Ei

Kommenteerige oma valikut siin:

 

Kuidas mõjutab koolitusplaan Teie arvates Teie täiendkoolitusi? *
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Palun valige kõik mis sobib:

 Ei oska öelda

 Sätestab kalendriaasta jooksul toimuvate korraliste õppepäevade teemad ja mahud

 Enne koolitusplaani koostamist saan teha ettepanekuid koolitusvaldkondade ja -mahtude kohta

 Tagab mulle süstemaatilise ja regulaarse täiendkoolituse

Teised: 

 

Kas olete kaasa rääkinud koolitusplaani koostamisel? *

Palun valige kõik, mis sobivad ja lisage kommentaar:

Jah

Ei

Palun täpsustage vajadusel lisaväljal, kuidas Te koolitusplaani koostamisse olete kaasatud.

Millisel kujul eelistaksite teenistusalast täiendkoolitust? *
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Regulaarsed (ca 1-2 korda kvartalis või tihedamini) õppepäevad oma allüksuses

 Regulaarsed (ca 1-3 aasta tagant) intensiivsed täiendõppemoodulid (rohkem kui nädala pikkused) 
Valmidusüksuses, mis lõppevad kontrolltestide / -eksamite sooritamisega

 Eelnevad kaks varianti kombineerituna, sõltuvalt õppeaine omapärast

Kommenteerige oma valikut siin:

 

Kas olete viimase aasta jooksul avaldanud soovi täiendkoolituse saamiseks mõnes valdkonnas, mida 
korralistel õppepäevadel ei ole puudutatud või ei ole puudutatud teemaga piisavalt süvitsi mindud?
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah

 Ei

Kas Teile võimaldati eelmises küsimuses mainitud erisoovil täiendkoolitust?
Palun valige ainult üks järgnevatest:

 Jah (täpsustage kommentaariväljal kuidas)

 Ei

Kommenteerige oma valikut siin:

Tänan, et võtsite vaevaks uurimisküsimustele vastata.
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LISA 2: Koolituse kava

 

Koolituse kava

Koolituse nimetus
Läbiviimise aeg
Läbiviimise koht

Käsitletavad teemad/läbiviija(d) Maht

Kasutatavad õppematerjalid/vahendid

Läbiviijate kinnitus

Auaste, ees- ja perekonnanimi, teenistuskoht ja ametinimetus Allkiri, kuupäev

......................................................................

Sisekoolitaja struktuuriüksuse ülema allkiri

..................................................................................

Personalijaoskonna ülema allkiri (kava esitamisel)
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LISA 3: Koolitusel osalenute registreerimisleht

Koolitusel osalenute registreerimisleht

...................................................................................... ........................................................................
koolituse teema koolituse toimumiskuupäev

...................................................................................... ........................................................................
koolituse toimumiskoht koolituse toimumisaeg (algus-lõpp)

Jrk

nr

Auaste Ees- ja perekonnanimi Teenistuskoht ja ametinimetus e-maili aadress Allkiri

1
2
3
4
5
6
7
8

....................................................................................................................................................................................................................................

koolituse läbiviija auaste, ees- ja perekonnanimi, teenistuskoht ja ametinimetus, allkiri



LISA 4: Kirjavahetus koolitusspetsialistiga

Kellelt: Maiko Mõtsar

Saadetud: Esmaspäev, 12. Aprill, 2010 13:28

Kellele: E. J.

Teema: täiendavad küsimused lõputöö teemal

 
Tere!

Edastan mõned täiendavad küsimused oma lõputöö teemal, millele vastuseid ootaksin.

1. Kas  koolitusvajaduste  hindamisel  kaasatakse  sellesse  ka  piiripunktid  või  tehakse  see 

tsentraalselt  ära  ja  piiripunktide  juhtidel  võimaldatakse  kaasa  rääkida  siis,  kui  üldine 

koolitusplaan on juba valminud?

Tsentraalne  koolitusplaan  koostatakse  PPA vastavate  spetsialistide  poolt.  Lokaalse  plaani 

koostame ise koostöös struktuuriüksuste juhtidega, sel aastal väljasõite tehes allüksustesse.
2. Kes tegeleb Politsei- ja Piirivalveametis koolituse arvestusega? Kas informatsioon piiripunktides 

toimunud sisekoolituste kohta (s.h kohalike koolitajate poolt läbi viidud õppepäevade) kohta 

jõuab piisavalt operatiivselt ja detailselt koolituse arvestusega tegeleva töötaja kätte? Milliseid 

puudujääke antud protsessis esineb?

Koolituse arvestusega tegeleb Maret Lind, kellel on SAP sisestusõigused. Prefektuuris Signe 

Jürgens. Sisekoolitusi sel aastal eriti toimunud pole.
3. Kas käesoleval hetkel on rakendunud ja toimib koolituste (s.h kohalike koolitajate poolt läbi 

viidud õppepäevade) hindamise süsteem? Kuidas on see korraldatud kohalike sisekoolituste 

korral?

Kasutatud on tagasisidelehti. Sisekoolituste puhul ei ole kohaldatud.
4. Kas  peale  ühendameti  loomist  on  koostatud  uued  normdokumendid  (koolitusstrateegia, 

koolituspõhimõtted,  koolituse  protseduurireeglid)  või  on  sujuvalt  üle  võetud  endises 

Politseiametis kehtinud korrad?

Vanad korrad, mida pole muudetud, kehtivad 1. juulini 2010. Uued on töös.
5. Kas piiripunkti teenistujate koolitusvajadust hindab koolitusspetsialist või on see delegeeritud 

piiripunkti juhtkonnale?

Juhtkond hindab koolitusvajadust
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LISA 5: Uurimusküsimuste vastused diagrammidena

Joonis 11: Meetmed oskusteabe võrdseks liikumiseks piiripunktide vahel
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Joonis 10: Rahulolu oskusteabe liikumisega piiripunktide vahel piiripunktide lõikes

Ei ole rahul

Pigem ei ole rahul

Ei oska öelda

Pigem olen rahul

Olen rahul

0 1 2 3 4 5 6

Koidula PP
Luhamaa PP

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Sisekoolitajate 
täiendkoolitusel 
jaotatakse kohad 
piiripunktide vahel 
võrdselt 

Piiripunktide välisel 
sisekoolitusel 
eraldatakse 
piiripunktidele 
võrdselt kohti 

Koolitusi viiakse läbi 
mitme sisekoolitaja 
poolt, kindlustades 
nende omavahelise 
oskusteabe 
ühtlustumise. 
Sisekoolitajatel on 
kohustus anda oma 
õppematerjalid 
ühiskasutusse 

Kui täiendkoolitusel 
osaleb vaid ühe 
piiripunkti 
sisekoolitaja, siis viib 
ta sisekoolitused läbi 
mõlemas piiripunktis



Joonis 12: Sisekoolitajate omavahelises kommunikatsioonis kasutusel olevad kanalid

Tabel  3:  Koolitus-  ja  arendustalituse  ja  Koordinatsioonibüroo  töötajate  hinnangute 

kvartiilväärtused eri tasandite mõju kohta koolitusplaani koostamisel.

PPA tasand Prefektuuri tasand Piirivalvebüroo tasand Piiripunkti tasand

Vastuste arv 5 5 5 5
Summa 115 140 165 80
Standardhälve 10,77 9,27 16,91 5,83
Keskmine 23 28 33 16
Miinimum 10 10 15 10
1. kvartiil (Q1) 10 14 15 10
2. kvartiil 
(mediaan) 25 32,5 35 17,5
3. kvartiil (Q3) 35 35 52,5 22,5
Maksimum 40 35 60 25
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Intranet
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postiloend (maililist)
E-post
Koosolekud ja 
nõupidamised 
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8
24%

25
76%

Jah
Ei

Joonis 14: Kas Teile võimaldati koolitusplaani välist täiendkoolitust?

27
55%

22
45%

Jah
Ei

Joonis 13: Kas olete viimase aasta jooksul avaldanud soovi täiendkoolituse saamiseks mõnes 

valdkonnas?



1
20%

4
80%

Jah
Ei

Joonis 16: Kas PPA-s on kasutusel mõni e-õppe keskkond?
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Joonis 15: Piiripunktide juhtkondade ja sisekoolitajate hinnang, miks ei ole suudetud pakkuda 

koolitusi väljaspool koolitusplaani

0

1

2

3

4

5

6

Koolitussoov on 
väljas 
piiripunktisisesest 
koolituspädevusest 
Koolitust pole olnud 
võimalik läbi viia 
seoses piiratud 
koolituseks mõeldud 
tööajaressursiga
Koolituse 
korraldamiseks 
puudub materiaalne 
baas

Erikoolituse soovijate 
arv on liiga väike

Soovitud koolitus on 
liiga suure mahuga, et 
seda sisekoolitusena 
rakendada



Joonis 18: Kas sisekoolitajatele on võimaldatud pedagoogikalast koolitust?
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Ei ole rahul
Pigem ei ole rahul
Ei oska öelda
Pigem olen rahul
Olen rahul 

Joonis 17: Koolitatavate rahulolu e-õppe võimalustega

2
40%
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2
40% Ei

Ei oska öelda
Jah (mõned)



Joonis  19: Piiripunktide juhtkonna ja sisekoolitajate arvamus sisekoolitajate pedagoogilise 

ettevalmistuse kohta.

Tabel 4: Piiripunktide sisekoolituste koordineerijate ja korraldajate hinnangud
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Hinnangute arv Redutseeritud hinnang
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U
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ld
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se

 %

Üldhinnang 0 1 1 10 1 1 1 11 2,60 0,94% >99%

Koordineerimine 
kõrgemalt tasemelt 0 9 1 3 0 9 1 3 1,44 16,16% <95%

Õppematerjalide 
ristkasutus 1 4 4 4 0 5 4 4 0,00 100,00% <95%

Sisekoolitajate oskusteabe 
liikumine piiripunktide vahel 1 6 2 4 0 7 2 4 0,60 54,86% <95%

E-õppe võimalustega 2 6 2 3 0 8 2 3 1,21 23,02% <95%

Piiripunktiväliste koolituste 
kohta käiva informatsiooni 
liikuvusega

3 6 1 3 0 9 1 3 1,44 16,16% <95%

Piiripunktiväliste tsentraalsete 
täiendkoolituste kohtade jaotus 
(kahe piiripunkti võrdluses)

2 6 3 2 0 8 3 2 1,58 10,96% <95%

Infovahetus teiste sisekoolitajatega 1 3 2 7 0 4 2 7 0,60 54,86% <95%

Infovahetus ja koostöö 
Personalibüroo 
Koolitus- ja arendustalitusega

3 5 2 3 0 8 2 3 1,21 23,02% <95%
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Tabel 5: Piiripunktide sisekoolituste koordineerijate ja korraldajate nõustumine väidetega
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Hinnangute arv
Redutseeritud 

hinnang

Olen rahul sisekoolitussüsteemiga
minu struktuuriüksuses 0 3 1 9 0 3 1 9 1,44 16,16% <95%

Olen rahul sisekoolitustel 
antud teadmistega 0 1 3 8 1 1 3 9 2,21 2,78% >95%

Olen rahul sisekoolitajate
antud jaotmaterjalidega 1 3 2 6 1 4 2 7 0,60 54,86% <95%

Olen rahul sisekoolituse 
teemadega 0 1 2 8 2 1 2 10 2,41 1,64% >95%

Olen rahul sisekoolitajate 
pedagoogilise oskusega koolitada 0 5 3 4 1 5 3 5 -

0,32 23,58% <95%

Olen saanud oma tööks 
vajalikul määral sisekoolitusi 1 6 0 5 1 7 0 6 0,00 100,00% <95%

Olen teadlik 
sisekoolitusplaanidest 0 2 0 9 2 2 0 11 2,22 2,78% >99%

Olen saanud kaasa rääkida 
sisekoolitusplaani koostamisel 1 3 0 5 4 4 0 9 1,11 27,14% <95%

Pean sisekoolitussüsteemi 
vajalikuks 0 0 0 3 10 0 0 13 3,33 0,12% >99%

Olen teadlik sisekoolitajate 
isikutest ja nende 
koolitusvaldkondadest

0 0 0 8 5 0 0 13 3,33 0,12% >99%

Sisekoolitajad valdavad oma 
teemat 0 0 1 9 3 0 1 12 3,18 0,14% >99%

Sisekoolitustel edastatakse alati 
uusi ja värskeid teadmisi 0 5 1 6 1 5 1 7 0,29 76,42% <95%

Sisekoolitajad omandavad tihti 
uusi teadmisi 
ja edastavad seda sisekoolitusetel 
operatiivselt

0 7 2 4 0 7 2 4 0,60 54,86% <95%

Sisekoolitussüsteem on 
rakendunud edukalt 
terves organisatsioonis, s.t 
piiripunktide sisekoolitajad 
osalevad ise aktiivselt koolitustel 
koolitatavana

1 7 3 1 1 8 3 2 1,58 10,96% <95%

Sisekoolitajad on 
professionaalsed ja teevad 
omavahel 
koostööd, töötades ühtse 
meeskonnana 
ühise eesmärgi nimel

0 5 3 5 0 5 3 5 -
0,32 23,58% <95%
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Tabel 6: Piiripunktide sisekoolituste koordineerijate ja korraldajate nõustumine väidetega
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Hinnangute arv Redutseeritud hinnang

Piiripunktis on sisekoolituse 
läbiviimiseks sobivad ruumid 8 3 0 0 2 11 0 2 2,22 2,78% >95%

Sisekoolitaja transport 
koolituskohta 
on korraldatud koolituste 
eelarvest

5 1 3 3 1 6 3 4 0,32 76,42% <95%

Koolitatavate transport 
koolituskohta 
on korraldatud koolituste 
eelarvest

4 4 2 3 0 8 2 3 1,21 23,02% <95%

Piiripunktis on piisavalt koolituste 
läbiviimise abivahendeid 
(valgetahvlid, videoprojektor, 
arvuti, jne)

5 5 1 1 1 10 1 2 2,02 4,56% >95%

Sisekoolitajatel on tööajal 
võimalus 
koolituse ettevalmistamise 
huvides külastada teist piiripunkti

0 5 2 4 2 5 2 6 0,00 100,00
% <95%

Mõlema piiripunkti 
sisekoolitajatel on 
võimalik teha koostööd 
(ühine tööaeg / ühine töökoht)

1 6 4 1 1 7 4 2 1,33 19,36% <95%

Tabel 7: Koolitatavate hinnangud oma piiripunkti sisekoolitust puudutavale
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hinnangute arv
Redutseeritud 

hinnang

Üldhinnang 0 8 4 33 10 8 4 43 4,76 0,00% >99%

Korraldust 0 4 6 35 10 4 6 45 5,71 0,00% >99%

Regulaarsust ja õpetatava 
omavahelist seotust 1 6 16 26 6 7 16 32 3,84 0,00% >99%

Sisekoolitajate taset 0 3 4 33 15 3 4 48 6,16 0,00% >99%

Õppematerjalide kättesaadavust 1 11 10 26 7 12 10 33 2,98 0,26% >99%
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Sisekoolitaja enda välja töötatud 
materjalide hulka 0 0 10 31 14 0 10 45 6,56 0,00% >99%

Sisekoolitaja enda välja töötatud 
materjalide sisu 0 1 9 32 13 1 9 45 6,34 0,00% >99%

Sisekoolitusel antava materjali 
(jaotmaterjali) kvaliteeti 1 2 19 27 6 3 19 33 4,83 0,00% >99%

Koolitusel omandatu 
kontrollimist
õppejõu poolt

1 2 18 26 8 3 18 34 4,93 0,00% >99%

Teiepoolse tagasiside esitamise 
võimalusi sisekoolitajale 0 5 9 25 16 5 9 41 5,16 0,00% >99%

Sisekoolitustel edastatava teabe 
aktuaalsust ja haakuvust 
teenistusülesannetega

0 1 5 36 13 1 5 49 6,65 0,00% >99%

Teenistusalase e-õppe võimalusi 3 14 25 13 0 17 25 13 0,55 54,86% <95%

Informatsiooni liikuvust 
piiripunkti 
väliste täiendkoolituste kohta

10 22 14 9 0 32 14 9 3,44 0,12% >99%
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LISA  6:  Vestlus  Koidula  maanteepiiripunkti  juhi  piirivalvekapten  Valmar 
Hinnoga

Kas Koidula maanteepiiripunkti sisekoolitussüsteem täidab oma eesmärki? Millise hindega 1-

5-ni hindaksite süsteemi toimivust?

[Valmar  Hinno]:  Koidula  maanteepiiripunkti  sisekoolituse  eesmärgi  täitmise  hindamiseks 

tuleks seda küsida kelleltki väljastpoolt. Sõltub see ju paljuski sellest, mis selle eesmärgiks on 

seatud. Mina hindaksin praegusel kujul rakendunud süsteemi hindega 3. Edasi areneda annab 

alati.

Kas võrreldes varasema ajaga, mil veel ei rakendatud sisekoolitust käesoleva hetke kujul, kus 

igas  allüksuses  on  kinnitatud  sisekoolitajad,  on  midagi  märgatavalt  muutunud  allüksuse 

koolituse  korraldamises?  Mis  on  muutunud  paremaks/efektiivsemaks,  mis  on  muutunud 

halvemaks/vähemefektiivsemaks?

[Valmar Hinno]: kindlasti  on praegune koolitussüsteem efektiivsem, kui see oli  varasemalt. 

Kas  või  juba  selle  poolest,  et  sisekoolitajatel  on  suhteliselt  kitsas  tegevusvaldkond,  ning 

selletõttu nende pädevus sel alal suurem.

Kas sisekoolitussüsteem Koidula maanteepiiripunktis on rakendunud täies ulatuses, nii nagu 

Teie kui piiripunkti ülema üldine visioon ette näeb, või esineb osalisi tagasilööke, mis pole 

hakanud  toimima  nii  hästi,  kui  alguses  lootsite?  Millised  need  raskuskohad  on?  Milliseid 

lahendusi näete?

[Valmar Hinno]: üldjoontes võib öelda, et see on hakanud enam-vähem nii tööle, nagu on minu 

visioon. Mul on muidugi ka teistsugune visioon, mis aga eeldaks graafiku koostamise aluste 

ümbervaatamist, mis praegusel hetkel ei tule kõnealla. Ehk ideaalsel juhul peaks sisekoolitus 

toimima nii, et tööajaressurssi oleks nii palju, et kuugraafiku plaaneerimist ei peaks alustama 

õppepäevade paika sättimisega, sest vastasel juhul ei ole võimalik õppepäevi kahes osas kogu 

koosseisule läbi viia.

Kas sisekoolituse planeerimisel on hetkel suurem vabadus allüksuste ülematel või on see pigem 

tsentraliseeritult  organiseeritud  piirivalvepiirkonna  ja/või  piirivalveameti  poolt?  Kumba 

varianti peate ise õigemaks ja miks?

[Valmar  Hinno]:  hetkel  kipub  olema  suurem vabadus  allüksustel,  kuni  küsida  täiendavaid 

vahendeid koolituste või õppematerjalide jaoks.
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Kas sisekoolitajate „jagamine“ erinevate allüksuste vahel,  s.h erinevat liiki  allüksuste vahel 

täidab ühtlaselt kõigi allükste huve või on selle kasulikkus ebavõrdne (koolitust saav allüksus 

saab koolituse, kuid sisekoolitaja allüksuse tööajaressurss väheneb koolituse ettevalmistamise 

ja läbiviimise tõttu)?

[Valmar Hinno]: praeguse hetke seisuga ei ole sisekoolitajate n.ö jagamine muutunud Koidula 

maanteepiiripunktile tööajaressursi mõistes koormavaks. Küll aga võib selline oht tekkida, kui 

teiste allüksuste koolitamise maht peaks märkimisväärselt suurenema. Sellisel juhul avaldaks 

see  ka  tuntavat  mõju  Koidula  piiripunkti  teenistusele,  kuna  sisekoolitajatel  on  ka  muud 

ülesanded ning teenistus kannataks, kui koolituste ettevalmistamise ja – läbiviimise osakaal 

nende töötundidest märkimisväärselt kasvaks.

Kas sellist eelpool kirjeldatud sisekoolitajate „jagamine“ on Teie hinnangul proportsionaalne 

või saavad näiteks piirivalvekordonid rohkem  külalissisekoolitajaid kasutada, kui nende endi 

sisekoolitajaid teistes allüksustes kasutatakse?

[Valmar Hinno]: praegusel hetkel ei ole põhjust n.ö ärakasutamise pärast kurta. Ma olen kindel, 

et kui me sooviksime kordonitelt sisekoolitajaid saada, siis me neid ka saaksime. Pigem on 

tegemist sellega, et me ei saa hetkel endi asjugi koolitatud, seega pole mõtet olemas olevat 

ajaressurssi veel tihedamaks ajada ja suruda sinna teemasid, mis meie (piiripunkti) jaoks ei ole 

nii  esmajärgulised.  Need  on  ehk  vajalikud,  aga  kui  aeg  on  piiratud  ressurss,  siis  tuleb 

prioriteedid paika panna.

Kas  Teie  hinnangul  ideaalolukorras  peaks  Koidula  mnt.  piiripunktis  olema  sisekoolitajate 

osakaal suurem?

[Valmar  Hinno]:  loomulikult  võiks.  Ideaaljuhul  oleks  absoluutselt  iga  valdkonna peal  oma 

koolitajad,  ka  nende,  millel  hetkel  ei  ole,  nagu  varjupaigataotleja,  väärteomenetleja, 

viisamenetleja  jne.  Samuti  võiks  sisekoolitajaid  olla  iga  valdkonna  peal  vähemalt  kaks,  et 

üksteise asendamisega hakkama saadaks. Praegusel hetkel ei saada üksteise asendamisega (eriti 

võõras valdkonnas) eriti hästi hakkama.

Millisest  ressursist  on  Koidula  maanteepiiripunkti  sisekoolituse  korraldamise  juures  kõige 

suurem puudus:

sisekoolitajate arv;

sisekoolitajate täiendõpe;

sisekoolitajate tööajaressurss (ettevalmistus- ja ettekandmisaja võimaldamiseks);
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sisekoolituse  sihtgrupi  tööajaressurss  (koolituste  mahtu  võiks  tunduvalt  suurendada,  kui 

tööajaressurss võimaldaks seda edastada)?

[Valmar Hinno]:  kui  neid nüüd järjekorda panna,  siis  kõige suurem puudus on kahtlemata 

sisekoolitajate-  ja  sisekoolituse  sihtgrupi  tööajaressurss,  kuna  need  piiravad  juba  praegu 

võimalusi. Jah, sisekoolitajaid võiks olla rohkem, aga tuleb tõdeda,  et muu koosseisu mitte 

suurenemisel ei võimaldaks tööajaressurss isikkoosseisule rohkem koolitust läbi viia.

Kuidas  hindate  olukorra,  kus  PV  ei  suuda  kõigile  sisekoolitajatele  tihti  täiendkoolitusi 

korraldada  ja  viimased  puhtalt  vaid  endi  töökogemuse  baasil  õpetavad,  mõju  koolituste 

kvaliteedile?

[Valmar Hinno]: ma usun, et meie sisekoolitajad on siiski oma ala spetsialistid. Jah, nende tase 

võiks ju ka kõrgem olla, kuid ma ei usu, et nad on oma töö käigus omandatud kogemustega 

ammendanud.

Milliseid muudatusi sooviksite Koidula mnt. PP sisekoolitussüsteemis sisse tuua?

[Valmar  Hinno]:  ma  ei  ole  kindel,  et  ma  just  Koidula  piiripunkti  sisekoolitussüsteemi 

muudaksin, aga näeksin hea meelega, et siin kohapeal peaks koolitama vaid tihti muutuvaid ja 

kõige vajalikemaid asju. Igasugused baasteadmised, mis ajas ei muutu nii tihti, nende kohta 

leian, et võiks eksisteerida koolitussüsteem, kui piirivalvur käib iga 2-3 aasta tagant näiteks 2 

kuulisel  täiendkoolitusel,  kus  omandab  ja  kordab  elementaarset.  Leian,  et  allüksusesisene 

koolitus ei peaks olema nii laiahaardeline, et siin nii palju eri valdkondi peaks õpetama.

Eeldusel,  et  sisekoolitajateks  määratud  isikud  täidavad  sisekoolitaja  ülesandneid  muu 

teenistuse  kõrvalt,  kas  leiate,  et  koolituste  ettevalmistamiseks  vajaminev  ajaressurss  peaks 

olema igas kalendrikuus konstantne või jooksvalt „vastavalt vajadusele“?

[Valmar Hinno]: olen üsna kindel, et praegusel hetkel toimiv „vastavalt vajadusele“ süsteem on 

meie jaoks optimaalsem. Seda näiteks selle sama vähese tööajaressursi tõttu. 

Kuidas  hindate  Koidula  maanteepiiripunkti  sisekoolitajate  alusel  õppematerjalide  n.ö 

riskasutuse  toimimist  ja  sisekoolitajate  võimekust  teise  sisekoolitaja  koostatud  materjale 

kasutades  õppetunni  läbiviimise  võimekust?  Kas  selline  süsteem toimib  probleemideta  või 

esineb sellerakendamisega probleeme?

[Valmar Hinno]: see on meie nõrk koht. Siiamaani ei ole just väga palju koolitusi selle tõttu ära 

jäänud, aga probleeme on esinenud küll.  Seda eriti,  kui meie koolitajad on pidanud mõnes 

teises allüksuses koolituse läbi viima. See on valdkond, kus me peame edasi arenema.
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Kas sisekoolitajate ja II astme kontrolli teostavate isikute ringi ühtlustamine on Teie arvates 

kõige  optimaalsem  variant,  või  on  tegemist  sundolukorraga,  mis  tuleneb  vähesest 

tööajaressursist?

[Valmar Hinno]: ühest küljest on loomulikult tegemist sundolukorraga, kuid teisest küljest ei 

leia  ma,  et  see  ei  ole  üldse  halb  variant.  Mis  puudutab  dokumendi  kontrolli  ja  sõidukite 

identifitseerimise  alast  koolitust,  siis  kindasti  on  II  astme  spetsialistide  rakendamine 

sisekoolitajatena igati õigustatud.
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LISA 7: Z-jaotustabel

Z
0 0

0.1 0.0398
0.2 0.0793
0.3 0.1179
0.4 0.1554
0.5 0.1915
0.6 0.2257
0.7 0.258
0.8 0.2881
0.9 0.3159
1 0.3413

1.1 0.3643
1.2 0.3849
1.3 0.4032
1.4 0.4192
1.5 0.4332
1.6 0.4452
1.7 0.4554
1.8 0.4641
1.9 0.4713
2 0.4772

2.1 0.4821
2.2 0.4861
2.3 0.4893
2.4 0.4918
2.5 0.4938
2.6 0.4953
2.7 0.4965
2.8 0.4974
2.9 0.4981
3 0.4987
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