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SISSEJUHATUS 

Eesti Vabariik taasiseseisvus 20. augustil 1991 aastal. Algas uus ajajärk Eesti 

riigi, sealhulgas politsei ja piirivalve ajaloos. Järgmise aasta 28. juunil võeti vastu 

Eesti Vabariigi põhiseadus, millega Eesti määratles ennast iseseisva 

demokraatliku riigina. Sellega loodi põhiseaduslik alus politsei ja piirivalve 

teenistuse loomiseks.
1
 

 

Politseiteenistus on otseselt seotud avaliku võimu teostamisega, nii haldusväliste 

isikute, kui ka politseiametnike tegevust puudutavate juhtimisotsuste langetamise, 

ja nende elluviimise ning täitmise kontrollimisega. Paratamatult tekivad 

küsimused: kes on politseiametnik, mis on politseiteenistus ning kuidas toimub 

politseiametnike juhtimine erinevatel tasanditel? 

 

Teema valikul lähtus autor praktilise kaalutlusena sellest, et hetkel on 

politseiteenistuses keskastme politseiametnikud, keda antud lõputöö teemaga 

seotud uurimisküsimused otseselt puudutavad.  

 

Vaatamata probleemi aktuaalsusele, ei ole Eestis keskastme politseiametnike 

juhtimisfunktsioonide teemalisi uurimistöid teadaolevalt kirjutatud. Põhjuseks 

võib olla asjaolu, et teema on esile kerkinud alles suhteliselt hiljuti, seoses politsei 

ja piirivalve struktuuride ühendamisega. Töö uudsus seisnebki eeskätt selles, et 

keskastme politseiametnike juhtimisfunktsioone ja nende täitmise tõhusust ei ole 

varem kirjanduses põhjalikumalt käsitletud. Seetõttu puuduvad keskastme 

politseiametniku juhtimisfunktsioonide kohta piisavad ja adekvaatsed 

                                                
1 Eesti Vabariigi põhiseadus, 28.06.1992., jõustunud 3.07.1992. - RT 1992, 26, 349 ... RT I 2007, 

33, 210 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=24304&replstring=33
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12820316
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12820316
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juhendmaterjalid, mida saaks keskastme politseiametnik kasutada oma praktilises 

töös. Keskastme politseiametnike seas võib esineda isikuid, kes ei ole kursis 

juhtimisfuktsioonidega ja nende sisuga, kuigi nende igapäeva töö on juhtimine. 

Autori arvates võib juhtimise teoreetilise tausta teadmine parandada juhtimise 

kvaliteeti ja seeläbi antud isikute ja nendele alluvate isikute teenistusülesannete 

täitmist. 

 

Antud lõputöös on uurimisaineks keskastme juhtimine ning uurimisobjektiks 

keskastme juhina töötava politseiametniku poolt juhtimisfunktsioonide 

kasutamine. Nimetatud funktsioone täidavad praktikas ülemkonstaablid ja 

vanemkonstaablid, kes töötavad kordonis ja piiripunktis vahetusevanemana. 

 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks formuleerib autor järgmised tööülesanded: 

1) Defineerida juhti, juhtimist, juhtimisfunktsioone ja juhtimistasandeid. 

2) Uurida empiiriliselt keskastme juhtidest politseiametnike teenistust. 

3) Analüüsida uurimuse tulemit. 

 

Struktuuriliselt koosneb töö neljast peatükist, mis on omakorda jaotatud 

alapeatükkideks. Esimeses peatükis antakse ülevaade, kes on käsitletav juhina ja 

mis on juhtimine, kuna juhtimisfunktsioone selgitades peab teadma juhi ja 

juhtimise definitsiooni. Teises peatükis avatakse juhtimisfunktsioonide sisu. Need 

neli juhtimisfunktsiooni on eelduseks uuringule, kas keskastme politseiametniku 

teenistus on seotud juhtimisfunktsioonidega või mitte. Kolmandas peatükis 

antakse ülevaade juhtimistasanditest, milleks on tippjuht, keskastme juht ning 

esmatasandi juht, eristamaks keskastme politseiametnikku teistest 

juhtimistasanditest. Neljandas peatükis esitatakse empiiriline uuring, milleks on 

vaatlus. Ühtlasi tuuakse välja uuringu eesmärk ja meetod, valim, tulemused ja 

analüüs. Kokkuvõttesse on koondatud olulisemad järeldused, milleni töö käigus 

on jõutud. 
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Autor on töös kasutanud läbivalt deduktiivset meetodit liikudes üldiselt üksikule. 

Seega vaadeldakse kõigepealt juhtimisfunktsioone üldiselt, liikudes loogiliselt 

juhtimise üldiselt käsitluselt keskastme juhina töötava politseiametniku 

juhtimisfunktsioonide tuvastamise juurde. 

 

Töö allikmaterjalidena on kasutatud nii teoreetilist kirjandust, kui ka politsei- ja 

piirivalveteenistusega seotud Eesti õigusakte, leidmaks kinnitust sellele, et 

keskastme politseiametniku juhtimisfunktsioonide kohta puuduvad piisavad ja 

adekvaatsed materjalid, mida saaks keskastme politseiametnik kasutada oma 

praktilises töös. 

 

Lõputöö on suunatud eelkõige politsei- ja piirivalveametnikele, teistele 

politseiteenistuse juhtimisest huvitatud spetsialistidele. 

 

Lõputöö autor avaldab tänu töö juhendajale, Taimo Toomingule (Tooming). 
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1. JUHT JA JUHTIMINE 

1.1. Juht 

Juhtimisfunktsioonide seletamiseks peab defineerima esmaselt sõna juht. Kuna 

aga juht on seotud tihedalt juhtimisega organisatsioonis, siis on vajalik defineerida 

organisatsiooni. 

 

Organisatsiooniks peetakse tänapäevases käitluses inimühendust ehk inimeste 

gruppi, kelle on ühine struktuur, strateegia, tehnoloogia ja eesmärgid. Ühiste 

eesmärkide saavutamine on kollektiivne tegevus. Kui inimesed on ühinenud 

mingite eesmärkide saavutamise nimel, siis tekib ka vajadus juhtide, juhtimise ja 

juhtimisfunktsioonide järele.
2
 

 

Organisatsiooni definineerimise ja organisatsiooni vajaduste selgitamise järel 

peab teadma, kes töötavad organisatsioonis, ning kes alustavad organisatsiooni 

eesmärkide tegevuste raja. 

 

Organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks täidetakse ettenähtud korraldusi, mis 

on täideviiva suunaga ning see omakorda kujundab juhtimisliku omadusega 

tegevuste raja. Juht alustab seda toimingute jada eesmärkide saavutamiseks, mida 

tema ise lõpuni ei vii. Ühiseid eesmärke suudetakse edukalt täita siis, kui tehakse 

                                                
2 Anne Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris (Tallinn: Sisekaitseakadeemia 

kirjastus, 2003), lk 11; Anne Valk, Juhtimise alused (Tallinn, 2001), lk. 4; Ruth Alas, Juhtimise 

alused: Viies, täiendatud trükk (i. K: Külim, 2008), lk. 7 - 9; Anu Virovere, Ruth Alas ja Jaana 

Liigand, Organisatsioonikäitumine. (Tallinn: Külim, 2005), lk. 19; Raoul Üksvärav, 

Organisatsioon ja  juhtimine: Teine, parandatud ja täiendatud trükk. (i. K: TTÜ kirjastus, 2003), 

lk. 13 – 14. 
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koostööd alluvate juhtidega ja mitte juhtidega. See väljendub hästi, kui juhi 

ülesandeks on lahendada probleeme, millega alluvad ise toime ei tule.
3
 

 

Juht võib olla ükskõik missugune inimene, mistahes organisatsioonis, kellel on 

juhtimisulatuses minimaalselt üks isik, kes temale allub. Tavaliselt on aga juhtiva 

persooni juhtimisulatuses kolm kuni seitse isikut. Alluvate arv sõltub enamasti 

juhi võimetest ja oskustest. Juhtimisulatus tähendab mitu alluvat on juhil, kelle 

tegevust peab ta suunama ja kontrollima.
4
 

 

Teades nii organisatsiooni, kui juhi definitsiooni, selgitatakse juhi kohustused 

organisatsioonis, mis määravad osaliselt juhtimisfunktsioonid, mida juht kasutab 

oma kohustuste täitmiseks. 

 

Juhi kohustuseks on täita oma tööülesandeid läbi teiste tööliste, millega peavad 

nad kaasa aitama asutuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele. 

Organisatsioon funktsioneerib tõhusalt siis, kui töö ülesanded on hästi ja 

korrektselt juhitud. Juhid peavad olema piisavalt kvalifitseeritud ja motiveeritud, 

et töö ülesanded sujuksid ja nad suudaksid aidata alluvatel paremini 

tööülesannetega hakkama saada. Oluline osa juhi tööülesannete täitmisel on 

alluvate enese kompetentsuses, ehk mida võimekamad alluvad ise on, seda vähem 

peab juht neid juhtima. Juhtivad isikud peaksid olema võimelised kohanema 

kiiresti muutuva keskkonnaga ja nad peavad suutma lahendada organisatsiooni 

siseseid probleeme. 
 
Seega juht peab oskama kiiresti ja õigesti hinnata ükskõik 

millist olukorda ning seejärel reageerida, võttes vastu õiged otsused. Juhi kohal 

olevast isikust oleneb kogu organisatsiooni emotsionaalne keskkond. Juhi 

                                                
3 Raoul Üksvärav, Organisatsioon ja  juhtimine: Neljas, täiendatud trükk (Tallinn: TTÜ kirjastus, 

2008),  lk 46. 
4 Üksvärav, Organisatsioon ja  juhtimine, supra nota 3, lk 46; Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, 

lk 10; Virovere, Alas ja Liigand, Organisatsioonikäitumine, supra nota 2, lk 51; Joseph T. Straub, 

Algaja juhi käsiraamat: Kuidas esimene aasta juhatuses edukalt üle elada, (Tallinn: Koolibri, 

2004), lk 6; Robert Burns, Edukas delegeerimine: Lihtne ja tõhus teejuht efektiivse delegeerimise 

rakendamisel, (i. K: Agitaator, 2007), lk 4; Ian Brooks,  Organisatsioonikäitumine: Üksikisik, 

rühm ja organisatsioon, (Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda, 2006), lk 127; Ruth Alas,. Personali 

juhtimine. Inimressursi juhtimine, (Tallinn: Külim, 1997), lk 8. 
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eesmärgiks on veel tagada alluvatele meeldiv töökeskkond, mis peavad andma 

paremad töötulemused, hoides samal ajal ära võimalikke tekkivaid konflikte 

alluvate vahel ning tagama neile ametialase arengu. Juhi ülesandeks on tagada 

lisaks veel alluvatele tagasiside andmise, samal ajal kontrollides töö kvaliteeti.
 5

 

 

Kuna juht peab täitma oma teenistuskohustusi läbi alluvate, on talle antud 

ametikohast tulenevalt võim ning vastutus, lisaks võimule alluvate üle on oluline, 

et alluvad tahaksid juhile järgneda. 

 

Juhist ei tee ametivõim isikut, kellele alluvad tahavad järgneda nagu on 

organisatsioonis oluline. Isik kellele alluvad soovivad järgneda on liider. Liidri 

ülesanne on panna motiveerimisega alluvad tegema vastumeelsusteta ka neid 

ülesandeid, mis neile ei meeldi. Juhil ja liidril on mitmeid erinevusi, mis tuleb 

omavahel siduda. Seda selleks, et juhist saaks hea juht, kellele alluvad soovivad 

järgneda. Hea juhi omaduste alla kuuluvad: julgustamine,
 

visioon,
 

loovus,
 

paindlikus,
 
inspireerimine,

 
käskimine,

 
nõuandmine,

 
ratsionaalsus,

 
analüütilisus,

 

stabiliseerija,
 
positsioonist tulenev võim,

 
isiksusest tulenev võim.

 6
 

1.2. Juhtimine 

Teades organisatsiooni ja juhi definitsiooni ning hea juhi ülesandeid 

organisatsioonis, kellele alluvad tahavad järgneda võib lahti seletada juhtimise 

mõiste. 

 

Juhtimine ehk mänedžment on lahutamatu osa ja tihedalt seotud 

organisatsiooniga, kuna juhtimine leiab aset organisatsioonis juhi ja alluvate 

                                                
5 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 10; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 3, 

lk 97; Straub, Algaja juhi käsiraamat, supra nota 4, lk 6; Burns, Edukas delegeerimine, supra nota 

4, lk 4; Brooks,  Organisatsioonikäitumine, supra nota 4, lk 127; Valk, Organisatsioon ja 

juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 11. 
6 Kulno Türk, Inimressursi juhtimine, (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005), lk. 381 – 386; Valk, 

Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 170. 
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vahel. Juhtimine on nagu kunst, kui teadus. Kunst selle pärast, et paljusid 

juhtimise oskuseid ei saa õpikust õppida, nagu igaüks ei saa edukaks juhiks 

õppida. Juhtimine vajab suurel hulgal töökogemusi. Teaduseks võib aga juhtimist 

nimetada, sest teoorias on palju fakte, mis kirjeldavad organisatsiooni 

efektiivsemaks kujundamist.
7
 

 

Juhtimist on ümber maailma defineeritud mitmeti, kuid autor arvab, et nendest 

definitsioonidest kokkuvõttes parima ülevaate annab Raoul Üksvärava selgitus: 

„Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks 

hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, 

saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused.“
8
 

 

Juhtimine toimib ning saab alguse seal, kus töötab vähemalt kaks isikut, kelle 

vahel tekib töö ülesannete jagunemine, millest edasi saavad alguse alluvus- ja 

võimusuhted. Selle tulemusel tekivad ka ülemused ja alluvad, kelle vahel tekivad 

alluva ning juhi suhted. Tänu nendele tekkinud suhetele suudetakse panna 

organisatsioon sihikindlalt liikuma eesmärkide suunas.
9
 

 

Seega on juhtimine eesmärkide saavutamine teiste organisatsioonis töötavate 

isikute abiga. Juhtimine organisatsioonis lähtub isikutest ning on edasi suunatud 

teistele inimsetele, selle järeldusel võib öelda, et isik on organisatsioonis juhtimise 

subjekt ja objekt.
10

 

                                                
7 Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 11; Vikipeedia, „Juhtimine“, 

<et.wikipedia.org/wiki/Juhtimine> (01.04.2010). 
8 Üksvärav, Organisatsioon ja  juhtimine, supra nota 3,  lk 47. 
9 Üksvärav, „Organisatsioon ja  juhtimine“,  samas,  lk 48. 
10 Üksvärav, „Organisatsioon ja  juhtimine“,  samas,  lk 46. 
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2. JUHTIMISFUNKTSIOONID 

Selgitati organisatsiooni ja juhi mõiste, millest tekkisid alluva ja juhi suhe. Sellest 

suhtest arenes välja juhtimine ning sealt edasi tuuakse välja juhtimisfunktsioonid 

(vt lisa 1). 

 

Juhtimine jaguneb sagedasti neljaks juhtimisfunktsiooniks (vt joonis 1)
11

:
 
 

1) planeerimine ehk kavandamine 

2) organiseerimine 

3) eestvedamine 

4) kontrollimine 

 

Igal loetletud juhtimise funktsioonil on erinevad ülesanded, eesmärgid ja 

kasutusvõimalused, mis määravad organisatsiooni ja isikute vahelise efektiivse 

koostöötamise. Need neli juhtimisfunktsiooni peavad panema organisatsiooni 

tööle, mille tulemusel proovitakse saavutada organisatsiooni ning kollektiivi 

eesmärgid kõige efektiivsemalt, ehk hoides ressursid minimaalsetena tagades 

samal ajal töö ülesannete täitmise. Sellises kontekstis võib sõltuda organisatsiooni 

töötamise efektiivsus järgnevatest ressurssidest
12

: 

1) tehnilised vahendid; 

2) inimtööjõud, kuhu kuuluvad alluvad ning juhid; 

3) materiaalsed vahendid. 

 

                                                
11 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 11. 
12 Alas, „Juhtimise alused“, samas, lk 11-12; Valk, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 6. 
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Joonis 1. Juhtimisfunktsioonidele kulutatav aeg protsentides erinevate tasandite 

juhtide poolt.
13

 

2.1. Planeerimine 

Planeerimine on juhi üheks esmategevuseks, mis annab tõuke kõigile hilisematele 

tegevustele. Planeerimisel on ka teine väljend, mida võib esineda: kavandamine. 

Planeerimist esineb keskastme juhi teenistuse jooksul 18 protsenti kõigist 

juhtimisfunktsioonidest kokku (vt joonis 1).
14

 

 

Planeerimise ehk kavandamise all mõistetakse juhtimisfunktsiooni, mis aitab 

otsustada edasised tegevused ja suunad tulevikus ning nende abinõude 

määramisel. Ühiste huvide nimel tuleb püstitada kindlad eesmärgid ja määrata 

                                                
13 Ruth Alas, Juhtimise alused: Teine, parandatud ja muudetud trükk, (Tallinn: Külim, 1997), lk 

14; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 3, lk 98. 
14 Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 14; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 

3, lk 98. 
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sobivaimad vahendid püstitatud eesmärkide täitmiseks. Teisisõnu on kavandamine 

menetlus, mille käigus tuleb püstitatada eesmärgid ja kehtestatakse standardid 

ennem tegevuse algust, et neid hiljem järgida. Lühidalt on tegemist plaani 

koostamisega täiendavate ülesannete püstitamise teel: kuidas tuleks edaspidi 

käituda, millesed on ressursid ja otsustada, kuidas plaane täita. Antud plaanid 

võivad esineda erineva ajalise ulatusega, sõltuvalt ühistest vajadusest, hetke 

olukorrast ja püstitatud eesmärkidest. Näiteks on olemas lühiajalised ehk operatiiv 

plaanid, mille kestvus on alla ühe aasta. Vahepealse kestvusega (taktikalised) 

plaanid, mille ajaline välp on mõnest kuust kuni kahe aastani ning pikaajalised 

(strateegilised) plaanid, mis ulatuvad ühest kuni viie aastani.
15

  

 

Kavandamine on seotud järgmiste punktidega, mida tuleks järgida ja arvesse 

võtta
16

:
 
 

1) ennustamine 

2) osalemine 

3) kaasamine 

4) planeerijate meeskonna kasutamine 

 

Planeerimise alla kuulub lisaks tuleviku ennustamine ehk teisisõnu 

prognoosimine, mis võib tulevikus juhtuda. Prognoosimisel võib kasutada 

erinevate andmebaaside matemaatilisi ja statistilisi analüüse. See eeldab aga juhi 

käsku, et alluvad salvestaksid andmed, mida saab hiljem kasutada organisatsiooni 

edukaks funktsioneerimiseks.
17

 

 

Osalemine ja kaasamine tähendab teiste isikutega koos töötamist plaani 

koostamisel, keda otseselt või kaudselt antud plaan mõjutab. Antud alusel on ka 

teine eesmärk, anda kaasatud isikutele plaanist ülevaade ja teha neile selgeks 

                                                
15 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 12, 54; Valk, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 6; 

Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 3, lk 14. 
16 Valk, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 33. 
17 Valk, „Juhtimise alused“, samas, lk 33. 
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plaani vajalikus. Kõiki, keda plaan puudutab peaksid saama mingil määral oma 

arvamust avaldada, et hiljem ei tekiks vastuolusid juhi ja alluvate vahel.
18

 

 

Planeerijate meeskonna kasutamine on vajalik siis, kui organisatsioon on oma 

mahult suur ja planeerimist on palju, mille tulemusel tekib vajadus mitme 

planeerimisega tegeleva isiku järgi. Antud isikud peavad oskama kasutada 

eelnimetatud planeerimise aluseid.
19

  

 

Plaani valmimise ehk planeerimise järel jaotatakse tööülesanded isikute vahel,  

igale inimesele vastav tööülesanne, millega ta kõige paremini hakkama saab. 

Vastavalt töö ülesannetele jaotatakse muud ressursid ülesannete täitmiseks. Igale 

ülesandele on ette nähtud vastavad abivahendid, mida kasutatakse olenevalt 

vajadusest. 

2.2. Organiseerimine 

Organiseerimine on oma olemuselt koordineerimistegevus, mis hõlmab 

töökohtade vajaduse kindlaksmääramist ja töötajate osakondadesse grupeerimist, 

otsese alluvuse ja aruandmise määramist, võimu ja vastutuse jaotamist ning 

tegevuse suunamist ja ühtlustamist organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. 

Organiseerimine on lisaks sellele veel tegevus, mis kokkuvõttes paneb kindla 

objekti paremini tööle. Kui töö on organiseeritud piisavalt hästi, tekib 

organisatsiooni struktuur, mis loob isikute vahelised töösuhted. 
20

 

 

Organisatsiooni suurenedes tekib vajadus võimu jaotamise ehk delegeerimise 

järele, mille tulemusel tuleb palgata uusi juhte. Delegeerimine tähendab 

mõningate ülesannete, volituste ja kohustuste usaldamist järgmisele alluvale, 

                                                
18 Valk, „Juhtimise alused“, samas, lk 33. 
19 Valk, „Juhtimise alused“, samas, lk 33. 
20 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 12, 74; Valk; Organisatsioon ja juhtimine avalikus 

sektoris, supra nota 2, lk 19.  
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kellest saab juht. Delegeerimisprotsessiga kaasnevad: alluva uued õigused, 

vastutus ja aruandekohustus. Delegeerimise eesmärk on aidata juhil kokku hoida 

aega, kus ta saab tegeleda tähtsamate kohustustega. Mõnes valdkonnas võib ka 

alluv olla juhist pädevam ja osata probleemi paremini lahendada. Delegeerimine 

abistab ja arendab alluvaid, õpetades neile otsustusvõimet. Delegeerimisel langeb 

lõpptulemuse vastutus juhile.
21

 

 

Organiseerimist esineb keskastme juhi teenistuses 33 protsenti ehk osakaalult 

teisel kohal kõikidest tegevustest (vt joonis 1).
 22

 

2.3. Eestvedamine 

Peale seda, kui juht on planeerimise lõpetanud ja eelnevalt paika pandud 

tegevused saanud alguse, tuleb juhtival isikul alluvate tegevusi suunata ning 

alluvaid õpetada. Sellega tekkibki vajadus eestvedamise järele. 

 

Eestvedamisele annab parima definitsiooni autori arvates Raoul Üksvärva, kes 

ütleb: „Eestvedamine on tegevuste ja käitumiste kogum, kus üks inimene mõjutab 

teisi mingi eesmärgi saavutamisele vabatahtlikult kaasa töötama“. Eestvedamise 

laialdasem eesmärk on kindlasti ka töötajate vajaduste ja probleemide kindlaks 

tegemine ja nendega arvestamine. Seega on eestvedamine juhtimisprotsess, mis 

kujutab endast
23

:
 
 

1) alluvate suunamist 

2) julgustamist 

3) õpetamist 

4) informeerimist 

5) motiveerimist 

                                                
21 Burns, Edukas delegeerimine, supra nota 4, lk 4 – 5; Valk, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 26 

– 27. 
22 Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 14; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 

3, lk 98. 
23 Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 3, lk 381. 
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6) muid mõjutamistegevusi, mille tulemusena saavutatakse vastastikused ja 

ühised eesmärgid 

 

Lisaks nendele punktidele kuuluvad eestvedamise alla ka juhi omadused, milleks 

on näiteks suhtlemine, töömeetodid, suhtumine alluvatesse jne. Teisisõnu pole 

eestvedamine lihtsalt käskude jagamine.
24

  

 

Eestvedamise üheks lahutamatuks osaks on järgijate olemasolu ehk selle 

tulemusel peab juht olema ka grupi liider, kellele alluvad järgnevad. See juht ehk 

liider ongi organisatsiooni eestvedaja. Sellest tulenevalt on ka eestvedamine juhi 

ja alluva suhe, mille ülesanne on saavutada meeldiv õhkkond tööülesannete 

täitmiseks.
25

  

 

Kuna eestvedamine on keskastme juhil laialdane juhtimisfunktsioon, esineb 

eestvedamist keskastme juhi töös kõige rohkem. Eestvedamist esineb keskastme 

juhil 36 protsendil kõikidest tegevustest (vt joonis 1).
26

 

2.4. Kontrollimine 

Peale plaani koostamise, organiseerimise ja eestvedamise on praktikas oluline 

kontrollida antud plaanide ja eesmärkide korrektset täitmist, et läbi nende 

tulevikus saaks parandada planeerimist, organiseerimist ja vajadusel arendada juhi 

eestvedamis oskust. 

 

                                                
24 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 12; Üksvärav, „Organisatsioon ja juhtimine“, samas,  lk 

381; Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 20; Valk, Juhtimise 

alused, supra nota 2, lk 6, 49 – 50. 
25 Türk, Inimressursi juhtimine, supra nota 6, lk 381 – 386; Valk, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 

49 – 50; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 3, lk 381. 
26 Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 14; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 

3, lk 98. 
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Kontrollimine, kui üks juhtimisfunktsioon ja juhi tegevuse lahutamatu osa on 

vajalik, kuna tegevuste kavandamine ja toimingute kindlaksmääramine ning 

täideviimine ei ühildu iga kord.
27

 

 

Kontrollimine on tegevus, mille abil selgitatakse eelnevalt kehtestatud plaanide ja 

eesmärkide hindamine, mille eesmärk on kindlaks teha edasised arengusuunad ja 

anda töötajatele tagasisidet selle kohta, kas nende töö tulemused vastavad 

organisatsiooni eesmärkidele. Kontrollimise teine ülesanne on saada ülevaade, kas 

õiged asjad tõimuvad õigel viisil ja õiges kohas, viimaks pärast seda sisse 

vajaminevad muudatused. Kontrollimisel saadud andmeid kasutatakse 

edasipidises tegevuses, korrigeerimaks tegevust ja seadmaks uusi eesmärke. Kui 

tulemused ei vasta ootustele, siis tehakse parandusi ja õpitakse vigadest, et neid 

tulevikus mitte korrata. Kui ei oleks kontrollimist, siis ei teaks juhid, kas nende 

tegevused on efektiivsed ja kas saavutati oodatud tulemused. 
28

 

 

Kontrollimine on seotud tihedalt teiste juhtimisfunktsioonidega ning sõltub neist. 

Enim on seotud kontrollimine planeerimisega ning on ka tema vastaspool. 

Kontrollimine peab aitama tuvastada, kas kavandatud tegevused täideti.
29

 

 

Kontrollimist esinemiseb keskastme juhi teenistuses 14 protsendil kõigist 

toimingutest (vt joonis 1).
30

 

                                                
27 Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 3, lk 424, 428. 
28 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 143; Valk, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 6, 57 – 58; 

Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 219; Üksvärav, 

Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 2, lk 310 – 311; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, 

supra nota 3, lk 424. 
29 Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 2,  lk 426. 
30 Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 14; Üksvärav, Organisatsioon ja juhtimine, supra nota 

3, lk 98. 
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3. JUHTIMISTASANDID 

3.1. Tippjuht 

Selgitamaks keskastme juhti, peab teadma tippjuhi ning esmatasandi juhi 

ülesandeid, et mitte ajada neid segamini. 

 

Üks isik ei suuda suurt organisatsiooni üksi juhtida juhtimisfunktsioonide järgi, 

selleks on vaja teha koostööd teiste organisatsiooni juhtidega. Juhid, kui 

organisatsiooni kooshoidjad jagunevad juhtimistasandite järgi kolmeks: tippjuhid, 

keskastme juhid ja esmatasandi juhid.
31

 

 

Tippjuhi ülesanne on kogu organisatsiooni tegevuse suunamine ja 

kooskõlastamine ehk eeskätt teiste juhtide tegevuse suunamine ja juhtimine. 

Tippjuhtil peavad olema head tehnilised oskused, mis peaks olema 18,6 % tema 

kõigist oskustest. Tehniliste oskuste alla kuuluvad näiteks arvuti kasutamise 

oskus, koosolekute korraldamine, erialateadmiste valdamine ning peab ka 

valdama ametlike kirjade koostamist. Tippjuhile on tähtis suhtlusoskus, mida 

peaks olema vähemalt 33 %. Suhtlusoskuse alla kuulub kaastööliste 

motiveerimine ja konfliktide lahendamine alluvate vahel ning meeskonnatöö 

tõhus korraldamine. Tippjuhi tähtsaim osakaal oskustest langeb kontseptuaalsetele 

oskustele 48,4 % kõigist oskustest. Kontseptuaalsete oskuste alla kuulub oskus 

luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas. Seega 

peab tippjuht suutma näha organisatsiooni, kui ühte suurt tervikut ning aru saama, 

kuidas organisatsiooni erinevad osad funktsioneerivad ja kuidas nad on omavahel 

                                                
31 Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 13; Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus 

sektoris, supra nota 2, lk 21. 



20 

 

seotud. Kontseptuaalsete oskuste alla kuuluvad ka oskused tõsta tööviljakust, 

samal ajal vähendades tootmiskulusid. Kontseptuaalsed oskused on suurtemate 

organisatsioonide tippjuhtidele, näiteks Politsei- ja Piirivalveamet. Tippjuhil 

kulub juhtimisfunktsioonidele aeg erinevalt, kui teiste tasandite juhtidel. 

Planeerimisega tegeleb 28 %, organiseerimisega 36 %, eestvedamisega 22 % ning 

kontrollimisega 14 % (vt joonis 1).
32

 

3.2. Keskastme juht 

Keskastme juht võib olla ükskõik milline isik, kellele allub vähemalt üks isik, 

nagu tavalisele juhilegi. Keskastme juhi, kes esineb ametiredeli keskmistel 

pulkadel, peamiseks ülesandeks on organisatsiooni strateegiast ja 

tegevuspoliitikast tulenevate tegevuskavade ja plaanide väljatöötamine, 

analüüsida alluvatelt tulevaid andmeid ning anda neile tagasisidet ja need andmed 

hiljem tippjuhtkonnale esitada. 
33

 

 

Keskastme juhid peavad juhendama oma alluvaid, et kõik ülesanded oleks täide 

viidud ning neid ülesandeid ja kohustusi hiljem kontrollida. Seega nad suunavad 

ning annavad vajadusel nõu ja tegevuse lõppedes kontrollivad plaanide 

täideviimist. Olenevalt organisatsioonist võivad keskastme juhid algatada ja 

soovitada uusi ideid organisatsiooni toimimisele, millele tipptaseme juhid ei ole 

pruukinud mõelda. Keskastme juhid ongi organisatsiooni plaanide täideviijad.
34

 

 

Keskastme juhtidel kulub juhtimisfunktsioonidele aeg järgmiselt: planeerimine 18 

%, organiseerimine 33 %, eestvedamine 36 % ning kontrollimine 13 % (vt joonis 

                                                
32 Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 13, 16-17; Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 13, 

15 – 16; Ruth Alas, Personalijuhtimine: Neljas, parandatud ja täiendatud trükk, (Tallinn: Külim, 

2005), lk. 19 - 20, 123; Üksvärav, Organisatsioon ja  juhtimine, supra nota 3, lk 53. 
33 Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 21. 
34 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 12 – 16; Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 13 – 

14; Straub, Algaja juhi käsiraamat, supra nota 4, lk 8 – 9; Üksvärav, Organisatsioon ja  juhtimine, 

supra nota 3, lk 53 – 54. 
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1). Seega tegeleb kesktaseme juht rohkem eestvedamisega, kui tippjuht. Oskused 

jagunevad: tehnilised oskused 32,3 %, suhtlemisoskus 41,3 % ning 

kontseptuaalsed oskused 26,4 %. Järelikult on kesktaseme juhtidele tähtsamad 

tehnilised oskused 32,3 % võrreldes tipptaseme juhtidega, kellel oli vaid 18,6 % 

nende oskuste osakaal. Tähtsama osakaaluga on kesktaseme juhtidel 

suhtlusoskused 41,3 %, kui tippjuhil 33 %. 
35

 

 

Seega võib tuua paralleele keskastme juhi ning keskastme politseiametniku ehk 

vahetusevanema vahel. Neile mõlemale alluvad teised isikud, kuid nad ei ole 

ametiredeli kõrgeimatel pulkadel ehk neil on ülemused kellele nad alluvad, 

kelleks on tippjuhid. Nad mõlevad juhendavad ja suunavad oma alluvaid ning 

hiljem kontrollivad ülesannete täitmist.  

3.3. Esmatasandi juht 

Esmatasandi juhtimine seisneb peamiselt tehniliste täitjate tegevuse suunamises ja 

kontrollimises. Esmatasandi juhi tehnilised teadmised peaksid olema 54,6 %, 

suhtlemise oskus 31,3% ning kontseptuaalsed oskused 14,1 %. Antud andmete 

põhjal võib öelda, et esmatasandi juhil on esitatud oskuste vahekord vastupidine, 

kui tippjuhil, millest tuleneb ka nende üks erinevus. Esmasjuhtidele on tähtsad 

tehnilised oskused ning vähemtähtsad kontseptuaalsed oskused ja suhtlemise 

oskused. Esmatasandi juhid kulutavad juhtimisfunktsioonidele oma aja järgnevalt: 

planeerimine 15 %, organiseerimine 24 %, eestvedamine 51 % ning kontrollimine 

10 % (vt joonis 1).
36

 

                                                
35 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 12 – 16; Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 13 – 

14; Straub, Algaja juhi käsiraamat, supra nota 4, lk 8 – 9; Üksvärav, Organisatsioon ja  juhtimine, 

supra nota 3, lk 53 – 54. 
36 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 13, 16; Alas, Juhtimise alused, supra nota 13, lk 13 – 14, 

17; Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris, supra nota 2, lk 21; Üksvärav, 

Organisatsioon ja  juhtimine, supra nota 3,  lk 53 – 55. 
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4. EMPIIRILINE UURIMUS 

4.1. Eesmärk ja meetod  

Vaatluse eesmärk tuleneb lõputöö aktuaalsusest, milleks oli puuduvad andmed 

keskastme juhi juhtimisfunktsioonide esinemise kohta.  

 

Uurimuse andmete kogumiseks valis autor vaatluse. Vaatlus meetodiks on 

süstemaatiline vaatlus, kus autor on vaatlejast kõrvalseisja, kes ei osale rühma 

tegevuses. Vaatlust süstematiseerida abistava raamistiku jaoks koostati 

vaatlusankeet (vt lisa 2), mille abil juhi tegevusi klassifitseeritakse vastava 

funktsiooni alla.
37

 

 

Vaatlus annab otsest teavet millegi või kellegi jälgimisest, kas tegutsetakse ja 

käitutakse nii, nagu on ette nähtud mingis situatsioonis ehk tegelike sündmuste 

kohta teabe saamine. Vaatluse valis autor uuringu läbi viimiseks, kuna nii on 

võimalus saada vahetut ja otsest teavet kõige rohkem mingi protsessi kohta. 

Vaatlus sobib sinna, kus on palju muutuvaid situatsioone, mida on raske 

ennustada. 
38

 

 

                                                
37 Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes ja Paula Sajavaara, Uuri ja kirjuta. (Tallinn: Medicina, 2005), lk 

201. 
38 Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, „Uuri ja kirjuta“, samas, lk 199 – 200. 
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4.2. Valim 

Politsei ja Piirivalve seaduse (edaspidi PPVS) § 5 ja Põhja Prefektuuri 

põhimääruse § 9 kohaselt on prefektuur Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlik 

struktuuriüksus, kuhu koosseisu kuulub piirivalvebüroo ja selle koosseisu 

kuuluvad kordonid ja piiripunktid, (vt joonis 2).
39

 

 

Riigipiiri seaduse (edaspidi RiPS) § 10 lg 1 kohaselt on piiripunkt 

rahvusvaheliseks liikluseks avatud maanteelõigu või veekogu, raudtee- või 

lennujaama, jõe-, järve- või meresadama ehitise ja territooriumi piiratud ja 

tähistatud osa, kus toimub piirikontroll. Kordon on piirivalvepunkt ehk 

piirivalveallüksuse paiknemiskoht.
40

 

 

 

 

Joonis 2. Politsei- ja Piirivalveameti struktuur.
41

 

                                                
39 Politsei ja Piirivalve seadus, 6.05.2009., jõustunud 1.01.2010. - RT I 2009, 26, 159 ... 2009, 62, 

405,  § 5; Põhja Prefektuuri põhimäärus, 30.09.2009., jõustunud 01.01.2010. - RTL, 09.10.2009, 

77, 1130, § 9. 
40 Riigipiiri seadus, 26.11.2009., jõustunud  1.01.2010. - RT I 1994, 54, 902 … RT I 2009, 62, 

405, § 10 lg 1; Eesti keele seletav sõnaraamat, 

<http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=piirivalvekordon&F=M> (10.04.2010).  
41 Politsei- ja Piirivalveamet, „Politsei- ja Piirivalveameti struktuur“, 

<http://politsei.ee/dotAsset/54985.pdf> (10.05.2010).  

Kordoni või piiripunkti ülem ehk 

keskastme juht 

Vahetusevanem ehk keskastme juht 

Toimkonnavanem ehk esmatasandi juht 

Reakoosseis  

Prefektuurid ehk tippjuhid 
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Uuringu läbiviimiseks valiti Põhja Prefektuuri piirivalvebüroo struktuurüksuste 

keskastme politseiametnikud ehk vahetusevanemad, kes alluvad kordoni ja 

piiripunkti ülemale.  

4.3. Protsess 

Vaatlus toimus piirivalvebüroo struktuurüksustes ajavahemikel:  

1) 26.02.2010, kell 09.00 – 13.00 

2) 26.03.2010, kell 09.00 – 13.00 

3) 29.03.2010, kell 11.00 – 15.00 

4) 30.03.2010, kell 10.00 – 14.00 

 

Vaatlus kestis allüksustes neli tundi, mille jooksul tehti vaatlusankeeti märkmed. 

Vaatluse ajal täitsid vahetusevanemad teenistus ülesandeid. Vahetuse ajal oli 

piiripunkti vahetusvanemate alluvuses kaks isikut ning kordonis kuni seitse isikut.  

 

PPVS § 3 alusel on politsei ülesanneteks: otsingu- ja päästetööde tegemine ning 

merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine, süütegude 

menetlemine ja karistuste täideviimine seaduses sätestatud alustel ja korras.
42

 

 

Vaatluse ajal toimunud põhisündmused olid: merepääste ning merepääste jää pealt 

ja isikute väärteomenetlemised. Nende sündmuste jooksul koguti vaatlusega 

vajaminevad andmed lõputöö eesmärgi täitmiseks. 

                                                
42 Politsei ja Piirivalve seadus § 3. 
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4.4. Tulemused ja analüüs 

4.4.1. Planeerimine 

Vaatluse jooksul ühe allüksuse vahetusevanem küsis oma alluvate käest, kes 

läksid toimkonda, kas neil on varustuse hulgas ORS-raadiojaamad. Kuna 

vastuseks tuli toimkonnavanemalt „jah“, siis ütles vahetusevanem neile vastu, et x 

arv jääb allüksusesse veel, kui vajadus peaks olema neid kasutada. Sellest 

tulenevalt järeldub, et tegu oli ressursside planeerimisega vahetusevanema poolt, 

kuna vahetusevanem arvestas allesjäänud ORS-raadiojaamadega võimalike 

tekkivate situatsioonide juurde. 

 

Ühe allüksuse mõlemad vahetusevanemad, peale kolmanda isiku menetlemist 

küsisid alluvalt, mitu väärteo protokolli lehte on veel alles. Kui alluv oli 

kontrollinud vabad ankeedid ja andnud vastuse vahetusevanemale, ütlesid 

vahetusevanemad, et siis saab x isikut veel menetleda. Sellest järeldab autor, et 

tegu oli planeerimisega, kuna vahetusevanem arvestas järele jäänud 

väärteoprotokollide lehtedega. 

 

Piirivalvebüroo struktuurüksuse vahetusevanema teenistuses esines situatsioon, 

kus vahetusevanem määras teenistuses olevate isikute seast alluvad, kes läksid 

merepäästet tegema. Vahetusevanem ütles alluvatele, et on vaja minna merepääste 

operatsioonile ning määras selleks isikud. Alluvad peale käskluse saamist 

hakkasid vahetusevanema antud korraldust täitma. Sellest tulenevalt võib väita, et 

tegemist on planeerimisega ning alluvate juhtimisega. 

 

Vaatluse jooksul vaadeldi nelja vahetusevanemat, kellest kolmel esines 

ressurssidega arvestamist ja ühel vahetusevanemal tuli määrata isikud 

teenistusülesannete täitmiseks. Sellest tulenevalt võib järeldada, et 

vahetusevanemad tegelesid planeerimisega, täites seda, kui ühte 

juhtimisfunktsiooni. 
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4.4.2. Organiseerimine 

Piirivalve kordoni mõlemad vahetusevanemad küsisid ennem toimkonna patrulli 

saatmist, kas vajaminev varustus on kõik kaasas alluvatel. Kuna üks 

vahetusevanem sai vastuseks eituse, siis vahetusevanem andis alluvatele puudu 

olevad teenistusülesanneteks vajaminevad vahendid. Sellest järeldub, et 

vahetusevanemad selles allüksuses organiseerisid vajaminevad töövahendid oma 

alluvatele, milles väljendub üks juhtimisefunktsioon. 

 

Kõik neli vahetusevanemat delegeerisid oma võimu ja kohustusi. See väljendus 

selles, kui vahetusevanemad kasutasid puhke pause, siis nad määrasid ajutiselt 

vastutava isiku. Nad ütlesid oma alluvale, et ma lähen pausile ning hetkel oled 

sina minu asendaja. Selle korralduse andmise järel asus alluv vahetusevanema 

kohale, olles ajutiselt vastutav isik. 

 

Samuti andsid kõik neli vahetusevanemat oma alluvatele jooksvaid lisaülesandeid, 

näiteks tekkis mitu korda vajadus väärteomenetelmise läbiviimiseks ning kahel 

korral merepäästeoperatsiooniks. Nende ülesannete täitmiseks määrasid 

vahetusevanemad isikud, kes viivad need ülesanded läbi. Vahetusevanemad 

andsid oma alluvatele vajaminevad vahendid nende ülesannete täitmiseks. Peale 

vahetusevanema korralduste saamist alustasid alluvad ettenähtud ülesannete 

täitmisega. Sellest tulenevalt väljendub, et tegemist on teooriast tuleneva 

organiseerimisega. Määrati isikud, kes viivad täide lisakohustused ning 

organiseeriti vajaminevad vahendid nende ülesannete täitmisks. 

 

Kuna vahetusevanemate teenistuses erines mitmeid organiseerimise elemente, 

võib järeldada, et vahetusevanemate teenistuses täidetakse juhtimisfunktsioon: 

organiseerimine. 
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4.4.3. Eestvedamine 

Vahetusevanemad piirivalve piiripunktis julgustasid ja motiveerisid oma alluvaid 

teenistusülesandeid täitma. Nad ütlesid alluvatele väärteo protokolli koostamise 

alguses, et selle koostamine on lihtne ning sa saad sellega kindlasti hästi hakkama. 

Sellest tulenevalt on tegu vahetusevanemate poolse eestvedamisega, kuna selle 

alla kuuluvad julgustamine ning motiveerimine. Peale prtotkolli koostamise 

ütlesid vahetusevanemad alluvatele, et nad olid tublid ja nad said ülesandega väga 

hästi hakkama. Sellest tulenevalt väljendub alluvate julgustamine järgnevate 

ülesannete täitmiseks. 

 

Samad vahetusevanemad piirivalve piiripunktis õpetasid oma alluvaid. Väljendus 

selles, et vahetusevanemad õpetasid oma alluvaid väärteoprotokolli koostamise 

ajal. Nad ütlesid, kuidas mingit lahtrit täita, kui alluval tekkisid raskused 

väärteoprotokolli koostamisel. Kui alluv oli saanud teavet, kuidas ankeeti täita 

jätkas alluv ankeedi täitmist. Selle järeldusel võib teooria osa põhjal öelda, et tegu 

on eestvedamisega, kuna tegu oli õpetamisega, mis on üheks eestvedamise 

funktsiooniks. 

 

Piirivalve kordonis ja piiripunktis kõik neli vahetusevanemat vahetuse alguses 

informeerisid oma alluvaid toimunud vahesündmustest. Ütlesid, kas keegi on 

rikkunud mõnda seadust ja saanud väärteoprotokolli või on tulnud kordoni 

ülemalt uued ülesanded või on toodud mõned juhendid, mis tuleb läbi lugeda. 

Kuna informeerimine on üks juhtimisfunktsioon, siis võib väita, et 

vahetusevanema töös esineb eestvedamise juhtimisfunktsioon.  

 

Nende vahetusevanema teenistuses esinenud tegevuste põhjal võib väita, et 

vahetusevanem tegeleb eestvedamisega juhtimisfunktsioonidest tulenevalt.  
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4.4.4. Kontrollimine 

Vahetusevanemad piiripunktis peale alluva väärteomenetluste koostamist võtsid 

protokolli oma kätte ning lugesid läbi. Ühel korral viis vahetusevanem sisse 

vajaminevad parandused ning teavitas sellest alluvat, kes oli väärteoprotokolli 

koostanud. Seega nad kontrollisid, kas alluvad olid koostanud protokollid õigesti. 

Sellest tulenevalt on tegu kontrollimise funktsiooniga, kui ühe 

juhtimisfunktsiooniga. 

 

Üks vahetusevanem peale alluva väärteoprotokolli koostamist lasi samal alluval 

üle lugeda alles olevad väärteoprotokolli ankeedid. Alluv hakkas lugema vabasid 

ankeete ning andis saadud tulemuse vahetusevanemale. Peale vastuse saamist 

ütles vahetusevanem, et hea, saab mõne väärteoprotokolli veel koostada ja siis 

peab juurde tellima. Sellest järeldades on tegemist kontrollimise funktsiooniga, 

kuna vahetusevanem arvestas sellega, et ankeedid otsa ei lõppeks. 

 

Piirivalve kordonis vahetusevanemad ennem toimkonna välja saatmist küsisid 

alluvatelt, kas kõik varustus on kaasas. Kuna ühel korral alluvad vastasid, et vist 

jah, siis selle peale kontrollis vahetusevanem toimkonna varustust. Teisel korral, 

millal teine vahetusevanem, küsis toimkonnavanemalt, kas vajaminev varustus on 

kaasa võetud, saadi vastuseks jah. Kuna varustuse hulgas oli ka ORS-raadiojaam, 

ütles ta, et x arv ORS-raadiojaamasid on veel vabad, kui neid kellelgi vaja võib 

minna. Sellest tulenevalt on tegu ressursside kontrollimisega ning lihtsalt 

kontrollimisega ehk ühe juhtimisfunktsiooniga. 

 

Nende vahetusevanemate tegevuste ja küsimuste põhjal võib väita, et 

vahetusevanemad täitsid kontrollimise funktsiooni. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgiks oli uurida üldiselt juhtimisfunktsioone teoreetilisest aspektist 

ja neid võrrelda keskastme politseiametniku funktsioonidega, et saada sisuline 

ülevaate keskastme politseiametniku juhtimisfunktsioonidest. Lõputöö käigus 

uuriti teaduslikke juhtimisfunktsioone: planeerimine, organiseerimine, 

eestvedamine ja kontrollimine ning seostati need keskastme politseiametniku 

teenistusega. 

 

Lõputöö eesmärgi täitmiseks defineeriti juhti ning avati juhtimise definitsioon, et 

aru saada juhtimisest tulenevaid juhtimisfunktsioone, nende sisu ja ulatust. Toodi 

välja juhtimistasandid, kuhu hulka kuulus keskastme juht. 

 

Keskastme politseiametniku juhtimisfunktsioonide uuringu läbiviimisega täideti 

lõputöö eesmärk. Lõputöö eesmärgiks oli välja tuua juhtimisfunktsioonid ning 

uurida, kas nende sisu esineb keskastme politseiametniku teenistuses. Selgitati 

välja peamised juhtimisfunktsioonid ning seostati need keskastme 

politseiametniku teenistuses täidetavate funktsioonidega. 

 

Kirjandusallikate läbi töötamise ja analüüsi põhjal koostati ülevaade peamistest 

juhtimisfunktsioonidest. Peamised juhtimisfunktsioonid olid: planeerimine, 

organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine. Autor järeldab läbiviidud uuringu 

tulemuste ja analüüsi põhjal, et keskastme politseiametniku ehk antud lõputöös 

vahetusevanema teenistuses esinesid juhtimisfunktsioonid. 

 

Planeerimist esines vahetusevanema teenistuse jooksul, kuna vahetusevanemad 

arvestasid vabade ressurssidega, nii ORS-raadiojaamadega ning 
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väärteoprotokollide ankeetidega. Planeerimist esines lisaks veel läbi alluvate 

merepääste operatsioonile saatmise. 

 

Organiseerimine esines vahetusevanemate teenistuse jooksul, kui alluvatel oli 

vajaminev varustus puudulik teenistuseks ning vahetusevanem selle tulemusel 

andis puuduoleva varustuse. Organiseerimist esines läbi võimu ja vastutuse 

delegeerimise. Organiseerimine väljendus ka siis, kui vahetusevanemad andsid 

alluvatele lisa teenistusülesandeid ning organiseerisid alluvatele vajamineva 

varustuse. 

 

Vahetusevanemate poolne alluvate kiitmine ning julgustamine toovad esile 

juhtimisfunktsiooni, milleks on eestvedamise. Eestvedamine väljendus siis, kui 

vahetusevanemad õpetasid oma alluvatele korrektset väärteoprotokolli koostamist. 

Eestvedamise alla kuulub informeerimine, kõik neli vahetusevanemat ennem 

teenistuse algust informeerisid alluvaid vahesündmustest. 

 

Kontrollimine esines siis, kui vahetusevanem kontrollis alluva koostatud 

väärteoprotokolli korrektsust. Üks vahetusevanem kontrollis vabasid ressursse 

siis, kui lasi alluval üle lugeda vabad väärteoprotokolli ankeedid. Ennem 

toimkonna saatmist patrulli kontrollis vahetusevanem alluvatel vajaminevaid 

vahendeid teenistusülesannete täitmiseks. Peale kontrollimist arvestas ta vabade 

vahenditega ning tegi kindlaks palju on veel vabu vahendeid, mis jäid kordonisse.  

Sellest tegevusest väljendus kontrollimise funktsioon ja ressursside kontrollimine. 

 

Nende vahetusevanemate tegevuste ja alluvatega suhtlemise põhjal jõuti 

järeldusele, et keskastme politseiametnike ehk vahetusevanemate teenistuse sisu 

täitis funktsioone, mis on seotud juhtimisega. 

 

Lõputöö autor teeb ettepaneku välja töötada keskastme politseiametniku 

juhtimisfunktsioone puudutava juhendmaterjali, mille tagajärjel muutuks nende 
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funktsioonide täitmine senisest selgemaks ja läbipaistvamaks ning ühtlasi täitmise 

kontroll tõhusamaks. 
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SUMMARY 

The current thesis expands on the management functions of a middle-ranking 

police officer. The thesis is compiled in the Estonian language and consists of 37 

pages. A brief summary of the thesis is presented in the English language. The 

paper contains references to twenty sources that were used to prove the thesis. The 

study-method is an observation. One diagram and two annexes are presented in 

the thesis.  

 

The aim of the thesis derives from the actuality of it, i.e. from the fact that the 

departments of boarder guard stations and the management functions of middle-

ranking police officers in their service have been little explored. Because of the 

insufficient research into managerial functions of mid-level police officials, the 

objective of the thesis is to specify managerial functions and to study, whether its 

content is present in the service of a mid-level police official. 

 

The objective of the thesis were met by conducting a study of mid-level police 

officers management functions. It was concluded that middle-ranking police 

officers serving in senior management need to use management functions in their 

everyday work. 

 

In addition, the author proposes to develop guidance materials on the managerial 

functions of a mid-level police official, which would clarify and make more 

transparent the fulfillment of the functions and also make more effective the 

control over their implementation. 
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LISAD 

Lisa 1. Juhtimisfunktsioonid.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Alas, Juhtimise alused, supra nota 2, lk 11. 

Planeerimine: 

eesmärkide püstitamine 

ja nende saavutamise 

teede kindlaksmääramine 

Kontrollimine: 

saadud 

tulemuste 

võrdlemine 

püstitatud 

eesmärkidega 

Organiseerimine: 

kohustuste, õiguste 

ja vastutuse 

kindlaksmääramine 

Eestvedamine: inimeste 

motiveerimine 

organisatsioonile vajalike 

tööde tegemiseks 

Juhtimisfunktsioonid 
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Lisa 2. Vaatlusankeet 

Planeerimine 

Tegevus Jah Ei Märkmed 

1. 1) Millised on Ressurssid? 
   

2. 2) Kes hakkavad osalema järgmises 

tegevuses? 
   

3. 3) Kas keegi on kaasatud lisaks tegevusse, 

keda plaan mõjutab? 
   

 

Organiseerimine 

Tegevus Jah Ei Märkmed 

1. 4) Abivahendid tööülesannete 

lahendamiseks. 
   

2. 5) Võimu ja vastutuse delegeerimine ehk 

jaotamine. 
   

3. 6) Alluvatele lisa teenistuskohustused. 
   

 

Eestvedamine 

Tegevus Jah Ei Märkmed 

1. 7)Julgustamine. 
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2. 8) Õpetamine. 
   

3. 9) Informeerimine. 
   

4. 10) Motiveerimine. 
   

 

Kontrollimine 

Tegevus Jah Ei Märkmed 

11) Vahetusvanema antud ülesannete 

kontrollimine. 
   

1. 12) Kas kontrolliti ressursside olemasolu? 
   

2. 13) Kas ettenähtud ülesanded toimivad nii 

nagu nad peavad? 
   

 

 


