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SISSEJUHATUS 

 

 

Lõputöö teema on “Kõrg- ja kutsehariduse kadettide õppepraktika juhendamine ja 

läbiviimine Eesti idapiiril”. 

 

Käesolevas lõputöös käsitletakse ja uuritakse Sisekaitseakadeemia piirivalvekolledžis 

(edaspidi piirivalvekolledž) õppivate kutse- ja kõrghariduse kadettide õppepraktika 

läbiviimise ja juhendamisega seonduvaid asjaolusid. Piirivalvekolledž on 

Sisekaitseakadeemia piirivalveteenistuse erialal õppetööd ning teadus- ja arendustegevust 

korraldav akadeemia eelarves iseseisva alaeelarvega korraldatud akadeemiline 

struktuuriüksus, mis tegutseb oma põhimääruse, Sisekaitseakadeemia põhimääruse, 

rakenduskõrgkooli seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja teiste õigusaktide alusel ja viib 

ellu akadeemia arengukava. Õppekavades on tähtsal kohal praktilised erialaained, et 

lõpetajad suudaksid peale teenistusse siirdumist töösituatsioonides edukalt hakkama saada. 

(Piirivalveteenistuse... 2007: 13) 

 

Piirivalveteenistuse kutseala (inglise keeles: border guard service) õppekava eesmärgiks 

on luua ka võimalused piirivalvealase rakenduskõrghariduse omandamiseks. Õppe jooksul 

omandab kadett magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud teadmised ja oskused. Õpe lõpeb 

lõputöö kaitsmisega. Lõputöö kaitsmisele lubatakse kadett, kes on sooritanud õppekavas 

ettenähtud eksamid, arvestused ja praktika ning kes on esitanud lõputöö 

Sisekaitseakadeemia nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras. (Sisekaitseakadeemia 

piirivalveteenistuse... 2007: 1)  

 

Õppepraktika läbiviimisega ja juhendamisega seotud küsimuste teema ajendas autorit 

kirjutama põhjusel, et tegemist on aktuaalse ning enamat tähelepanu vajava teemaga, kuna 

paljud õppepraktika läbimise ja juhendamise alased probleemid on piirivalveasutustes 

lahendamata ning sellest tulenevalt on selle all kannatavaks pooleks just noored tulevased 

piirivalvurid.  

 

Iga inimene mõtestab maailma oma isikupärast lähtudes, lapsepõlve, teadmiste-oskuste ja 

elukogemuste kaudu, seetõttu tunnetavad nad ümbritsevat maailma erinevalt. 
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“Inimese igapäevane elutegevus, mis tänapäeva arenenud ühiskonnas on erakordselt 

diferentseeritud ja vajab seetõttu arenenud inimlikule mõttetegevusele rajatud 

elukorraldust, milline on säilinud inimesel eelkõige ürgsetel vajadustel. Need on kasvanud 

välja inimesel ürgsetest tingimatutest refleksidest hankida toitu, luua eluase jne., milleks 

tänapäeva ühiskonnas on vaja tööd teha. Arenenud ühiskond, kus on tööjaotus, eelistab aga 

kutsega inimesi. Neid omakorda on vaja õpetada.” (Leppik 2002: 7) 

 

Nõustun Ants Kõverjala väitega, et praktikantide kutsealaste teadmiste ja oskuste 

kinnistamine ning õigete töövilumuste omandamine oleneb peamiselt praktikaõppe 

ladusast tõrgeteta korraldusest. Kahjuks ei pöörata juhendajate poolt alati praktikaõppele 

vajalikku tähelepanu, eriti praktika lõppfaasis. Praktikantidel puudub kindel pedagoogiline 

suunitlus ja nad töötavad hoopiski mõnikord ilma juhendamiseta. Seetõttu omandavad nad 

töövõtted sageli süsteemitult, arusaamatult, aeglaselt ja vigaselt. (Kõverjalg 1989: 160) 

 

Õppepraktika on piirivalvekolledži kõrg- ja kutseõppe õppekavas ettenähtud õppeülesande 

programm, mille eesmärk on anda õppurile praktilised kutsealased oskused ja kogemused. 

Õppepraktika toimumise ja läbiviimise kohad kinnitab Piirivalveameti peadirektor kolledži 

nõukogu ettepanekul. (Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolledži... 2007: 3)  

 

Õppepraktikale saabunud kadetil on esimesel praktikapäeval teatud ärevus, mida põhjustab 

teadmatus tulevase töö suhtes. Tal on palju küsimusi, neist peamised puudutavad 

ülesannetega hakkamasaamist ja kollektiivi sulandumist. Uue tulija pinget aitab leevendada 

kindel, kiirustamata, sihipärane ja professionaalne tegevus juhendaja poolt. Juhendaja peab 

edastama juhendatavale vajaliku informatsiooni organisatsioonist ja inimestest, kelle poole 

probleemi tekkides pöörduda. 

 

Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade piirivalvekolledži kõrg- ja kutsehariduse kadettide 

praktika korraldusest piirivalveasutustes, praktikandi ja juhendaja koostööst tulenevatest 

probleemidest ja autoripoolsete ettepanekute ja võimalike lahenduste leidmisest. 

 

Töö eesmärgist lähtuvalt on autor püstitanud tööle järgmise hüpoteesi, milleks on väide, et 

kui juhendajad annavad kadettidele ja piirivalvekolledžile paremini tagasisidet, siis see 

tagab piirivalvekolledži kadettidele võrdsed võimalused juhendamiseks ning praktilise 

õppe läbiviimiseks piirivalveasutustes. 
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Uurimisobjektiks on õppepraktika läbiviijad ja osalejad ning õppepraktika kavad. 

Uurimisprobleemiks on õppepraktika läbiviimise ja juhendamisega seotud probleemid 

piirivalveasutustes, praktika juhendajate ja juhendatavate roll nende lahendamisel. 

 

Uurimismeetod on kvalitatiivne, milles uuritakse ankeetküsitluse teel piirivalvekolledži 

õppepraktika kavade täitmist piirivalvepiirkondades ja selgitatakse välja piirivalvetöötajate 

enesehinnanguid läbiviidud juhendamise kohta ja õppepraktika viibinud kadettide enda 

hinnanguid õppepraktika läbimisest piirivalveasutustes Eesti idapiiril. 

 

Käesolev lõputöö koosneb kolmest peatükist, esimene peatükk käsitleb piirivalvekolledži 

kõrg- ja kutsehariduse kadettide õppepraktika läbiviimise ja juhendamise üldiseid 

teoreetilisi aluseid. 

 

Teises peatükis on empiiriline uurimus, milles töö autor annab ülevaate uuringu 

meetodikast ja sihtgruppidest, uurimise tulemustest. Uurimistöö käigus oli autori poolt 

välja töötatud kaks erinevat ankeetküsitlust ning küsitluslehtedele vastas kokku 89 inimest.  

 

Töö viimases ehk kolmandas peatükis käsitleb töö autor empiirilise uuringu tulemuste 

analüüsi ning kokkuvõttes toob välja omapoolsed järeldused ja ettepanekud.  

 

Töö teema valikul sai otsustavaks autori huvi Eesti idapiiril läbiviidava õppepraktika vastu, 

osalenud juhendajana uute piirivalvurite väljaõppel ja piirivalvekolledži lõputöö 

uuringutel, on võimalus anda omapoolne panus organisatsiooni töökvaliteedi 

parandamiseks.  

 

Töö autor on seisukohal, et hästi toimiv õppepraktika korraldus piirivalveasutustes tagab 

efektiivse väljaõppe ning efektiivne õpe annab organisatsioonile kompetentsed 

piirivalveametnikud, mille tulemusena saavutatakse rahulolu ja turvalisus ühiskonnas. 
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1. SISEKAITSEAKADEEMIA PIIRIVALVEKOLLEDŽI ÕPPEPRAKTIKA 
PÕHIALUSED 
 

 

Piirivalveteenistuse õppekava õppepraktika eesmärk on võimaldada üliõpilastel ja 

kutseõppe kadettidel omandada praktilisi oskusi tööks piirivalve struktuuriüksustes.  

Kõrghariduse õppe esimesel praktikal, mis toimub teise õppeaasta sügissemestril, 

omandatakse piirivalvuri praktilised oskused tegutsemiseks piirivalvetoimkondade 

koosseisus nii piiripunktis kui  piirivalvekordonis. (Piirivalveteenistuse... 2007: 34) 

 

Nõustun Ants Kõverjala kirjutatuga, mis kehtib ka piirivalvekolledži kutse- ja 

kõrghariduseõppe kadettide õppepraktika läbiviimisel, kus selle aluseks ei ole üksnes 

nende praktiliste oskuste ja vilumuste arendamine, vaid ka tööalase tegevuse 

teadvustamine, s.o õpitavast tööst arusaamine. Praktikaõppes peab koos teadmiste 

süvenemisega arendama ka tunnetuslikke võimeid, et praktikandid võiksid loovalt suhtuda 

praktilisse tegevusse ja õpiksid omandatut kasutama uutes töösituatsioonides. (Kõverjalg 

1989: 160 – 161) 

 

Käesoleval ajal koosneb piirivalvekolledži õppepraktika kahest erinevast õppepraktikast, 

milleks on maismaapiiri ja piiripunkti praktika. 

 

Piiripunktide piirivalveametnike tegevuste hulka kuuluvad piiriületajate reisidokumentide 

kontroll, transpordivahendite ja veoste dokumentide kontroll ning läbivaatus, isiku ja isiku 

asjade läbivaatus ning piirirežiimi nõuete täitmise kontroll. Kordonite piirivalveametnike 

peamiseks tegevuseks on piiripunktide vahelisel alal riigipiiri valvamine erinevate 

meetoditega (patrull, vaatlus jne). Lisaks veel jahipidamise ja kalapüügi eeskirjade täitmise 

kontroll ning mere- ja piiriveekogude äärsetel kordonite isikkoosseisul ka osalemine 

merepääste ja –otsingute töödes. (Piirivalvekolledži... 2007: 20) 
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1.1 Piirivalvekolledži kõrg- ja kutsehariduse kadettide õppepraktika korraldus 
ja teoreetilised alused. 
 

Õppepraktika läbiviimine piirivalveasutustes toimub täpsete ja kindlate orientiiride järgi, 

kõrghariduse õppesuuna õppepraktikad erinevate etappidena piirivalvekolledžis 

väljatöötatud praktikajuhendite järgi. Täpsed ja kindlad orientiirid ja etapiviisiline 

õppepraktika peab tagama piirivalveasutustes nii otse- kui ka tagasisidekanalite kaudu 

informatsiooni edastamise piirivalvekolledžile.  

 

Vastavalt piirivalvekolledži põhimäärusele kinnitab õppepraktika toimumise kohad 

Piirivalveameti peadirektor piirivalvekolledži nõukogu ettepanekul. Mitmekülgsemate 

kogemuste saamiseks korraldatakse õppepraktikaid Eesti idapiiril ehk Euroopa Liidu 

välispiiril asuvates allüksustes. Vastavalt Sisekaitseakadeemia ja Piirivalveameti vahelisele 

koostöölepingule on Piirivalveamet võtnud kohustuseks toetada piirivalvekolledžit 

õppepraktika korraldamisel. Selle alusel tagab Piirivalveamet lisaks praktikakohtadele 

üliõpilaste majutuse praktika ajal ning juhendajad. (Piirivalveteenistuse... 2007: 34-35) 

 

Praktikandile antakse suulised või kirjalikud tööjuhendid, mille alusel saavad nad enne 

tööleasumist tööprotsessi analüüsida. Praktikantidel tööks vajalike vilumuste omandamine 

ei sõltu üksnes oma töö tulemuste teadmisest, vaid kogu tegevuse teadlikkusest ja 

juhendaja aktiivsest suunamisest tööprotsessil. (Kõverjalg 1989: 160 – 161) 

 

Õppepraktikal olevale praktikandile määratakse igapäevaseks tööks piirivalveasutuses 

juhendaja, kes on praktikandile ja piirkonna üldjuhendajale kontaktisikuks praktikaga 

seotud küsimustes. 

 

Õppepraktikat korraldab piirivalvekolledži kutsehariduse õppuritele vastava õppekava 

alusel Sisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž on Sisekaitseakadeemia piirivalve kutseala 

õppetöö ning teadus- ja arendustegevust korraldav akadeemia eelarves iseseisva 

alaeelarvega sõjaväeliselt korraldatud akadeemiline struktuurüksus. (Sisekaitseakadeemia 

põhimäärus... 2007: 1) 
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Piirivalvekolledž tegutseb oma põhimääruse, Sisekaitseakadeemia põhimääruse, 

rakenduskõrgkooli seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja teiste õigusaktide alusel ja viib 

ellu akadeemia arengukava (sama). 

 

Õppurid on piirivalve kutsealale magistriõppesse ja rakenduskõrgharidusõppesse 

immatrikuleeritud üliõpilased ja kutseõppesse keskhariduse baasil immatrikuleeritud 

õpilased. Päevaõppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased on piirivalvekadetid. 

(Sisekaitseakadeemia põhimäärus... 2007: 8) 

 
Õppepraktika läbivad õppurid seda korraldavates asutustes, struktuurüksustes ja 

ettevõtetes. Õppepraktika sooritab üliõpilane õppetöö graafikus ettenähtud ajal ja kohas, 

kus tal on elamisvõimalus või kus selle tagab praktikaasutus. (Sisekaitseakadeemia... 2007: 

22) 

 

2006 - 2007.aastal toimus piirivalvekolledži kutseõppe praktika Kirde ja Kagu 

Piirivalvepiirkonnas, õppepraktika on õppeplaanis ettenähtud 2-osaline, milleks on 

maismaapiiri praktika kordonis ja piirikontrolli praktika piiripunktis. Õppepraktika 

kestvuseks kutsehariduse piirivalvekadettidel on kokku 10 nädalat. (Piirivalvekolledži 

nõukogu... 2007 : 2) 

 

Piirivalveteenistuse kutseala õppepraktika juhend ja kava on kinnitatud piirivalvekolledži 

direktori käskkirjaga. Käesolevas lõputöös juhinduti piirivalvekolledži direktori 16.märtsi 

2007 käskkirjast nr 5.8-1/2 ja selle lisadest. Lõputöös on käsitletud piirivalve kutse- ja 

kõrghariduseõppe reapiirivalvuri õppepraktikat. 

 

 

1.2 Maismaapiiri ja piiripunkti õppepraktika sisu 
 

Piirivalvekolledži kutsehariduse kadeti õppepraktika sisu maismaapiiri praktikal kordonis: 

- kordoni iseloomustus ja teenistuse eripära; 

- toimkondlase kohustused, õigused ja vastutus; 

- toimkonna vanem (vahetuse ülem) – kohustused, õigused ja vastutus;  

- toimkonna moodustamine ja teenistuseks valmistumine: ülesanne, vaatlus,  

   tähelepanekud, informatsiooni edastamine; 
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- toimkonna esmane tegevus piiririkkumise avastamisel: rikkumise tuvastamine,     

   dokumentide uurimine, asjaolude selgitamine, ettekanded;  

- riigipiiri valvamine patrull- ja vaatlustoimkonnas; 

- teenistus kordoni korrapidajana ja valvetoimkonnas;  

- varitsus-, jälitus-, otsingu- ja valvetoimkondade kasutamine kordonis; 

- transpordivahendi läbivaatuse teostamine piirivalve tegevuspiirkonnas; 

- isikute ja transpordivahendite dokumentide kontrollimine piirivalve  

  tegevuspiirkonnas; 

- teenistuskoera kasutamise põhimõtted, käitumine, hoolitsemine; 

- suhtlemine piiriäärsete kohalike elanikega; 

- kalapüügi- ja jahieeskirjade täitmise kontrollimine; 

- piirivalve tehniliste vahendite kasutamine. 

(Piirivalvekolledži direktori... 2007: 3) 

 

Piirivalvekolledži kutsehariduse kadeti õppepraktika sisu piiripraktikal piiripunktis: 

- piiripunkti iseloomustus ja teenistuse eripära (maantee, raudteejaam); 

- piiripunkti toimkond – ülesanded, koosseis, varustus; 

- toimkondlaste kohustused, õigused ja vastutus; 

- isikute reisidokumentide kontrollimine; 

- transpordivahendite dokumentide kontrollimine ja läbivaatuse teostamine piiripunktis; 

- piiriületuse andmebaaside kasutamine; 

- suhtlemine piiriületajatega; 

- piiripunkti korrapidamise- ja valveteenistus. 

(Piirivalvekolledži direktori... 2007: 4) 

 

Õpitulemuste lõppeesmärgiks maismaapiiril ja piiripunktis peale õppepraktika läbimist 

peab piirivalvekolledži kutsehariduse päevaõppekadett olema võimeline: 

- osalema kordoni toimkondade teenistuses ja täitma patrull-, vaatlus-, jälitus-, otsingu-,     

   varitsus- ja valvetoimkonna ülesandeid riigipiiri valvamisel maismaal; 

- täitma toimkonna vanema ülesandeid; 

- osalema piirirežiimi nõuete tagamisel piirivalve tegevuspiirkonnas; 

- avastama ebaseaduslikke piiriületusjälgi, liikuma nende jälgede järgi ning kasutama  

   looduslikke abivahendeid; 

- teostama transpordivahendite läbivaatust piirivalve tegevuspiirkonnas ja piiripunktis; 
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- teostama toimkonna esmast tegevust piiririkkumise avastamisel; 

- kasutama piirivalve tehnilisi vahendeid; 

- kirjeldama teenistuskoerte kasutamise põhimõtteid; 

- suhtlema piiriäärse kohaliku elanikkonnaga; 

- osalema piiripunkti toimkondade teenistuses ja täitma toimkondade ülesandeid  

   riigipiiri valvamisel; 

- kontrollima isikut tõendavaid dokumente ja kasutama kontrolltemplit; 

- kontrollima transpordivahendi, selle juhi ja veose piiriületuseks vajalikke dokumente; 

- töötama piiriületuse andmebaasidega; 

- suhtlema oskuslikult piiriületajatega; 

- kasutama piirikontrolli teostamiseks vajalikke andmebaase. 

(Piirivalvekolledži direktori... 2007: 3 - 4) 

Piirivalveteenistuse õppekava alusel õppivatel üliõpilastel on võimalik pärast esimest 

õppeaastat ning edukalt sooritatud praktikat taotleda kutsekvalifikatsiooni 

„Piirivalveametnik II“. (Piirivalveteenistuse... 35) 

 

 

1.3 Õppepraktika olemus ja mõisted 
 

Õppepraktika on töökeskkonnas juhendaja juhendamisel toimuv õppimine läbi praktilise 

töö. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus... 2007: 21) 

 

Õppepraktika on kutse-, eri- ja ametialal töötamiseks vajalike teadmiste, oskuste ja 

vilumuste omandamine poolte vahel sõlmitava lepingu alusel. (Jaagant 2005:15) 

 

Õppepraktika on teooriaõppel omandatud teadmiste ja oskuste rakendamine, 

intellektuaalsete ja muude tööalaste vilumuste ning positiivsete tööharjumuste 

kujundamine. Praktikaõppel õpitakse tundma oma erialal vajaminevaid põhilisi 

tööoperatsioone, omandatakse haldama dokumentatsiooni ja tööks vajalike abivahendite 

kasutamise vilumust. Tähtis on ka see, et õppepraktikal praktikandid harjuksid täitma 

tööohutuse ja –hügieeni nõudeid, töötaksid distsiplineeritult, suhtuksid heaperemehelikult 

töövahenditesse, osutaksid tähelepanu töökvaliteedile ja õpiksid oma töösse loovalt 

suhtuma. (Kõverjalg 1989: 160) 
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Õppimine on eluaegne protsess, mis on omandanud olulise tähenduse meie ühiskonnas 

toimuvate kiirete muutuste toimel, et selle liikmed on sunnitud õppima selleks, et jääda 

ühiskonna liikmeks. (Järvis 1998: 21) 

 

Õppimine on inimolendile vajalik, et jääda püsima ühiskonnas, pidada sammu arenguga, 

on temale vajalik eluaegne õpe. Koolituse pakkumine on üks viis, kuidas rahuldada seda 

põhivajadust. (Järvis 1998: 36) 

 

Seoses tehnika progressiga peab pidevalt täiustama ka töötajate praktilisi oskusi, varematel 

aastatel olenes töö edukus peamiselt töötaja motoorsetest oskustest ja vilumustest, siis 

tänapäeval sõltub see nii intellektuaalsetest kui ka motoorsetest vilumustest. See on otseselt 

seotud tööprotsessis saadava ning varem mällu talletatud informatsiooni integreerimisega. 

Seega on töötaja tegevus mingis töösituatsioonis kogu tema eelneva arengu ja momendi 

välismõju resultaat. (Kõverjalg 1989: 160) 

 

Praktikant (juhendatav) – õppepraktikal viibiv piirivalvekolledži kutsehariduse õppe 

kadett. Piirivalvekolledži õppekavas on ette nähtud õppepraktika, mille eesmärgiks on anda 

kadetile praktilised kutsealased oskused. Kolledži direktor suunab üliõpilase praktikale 

käskkirjaga, milles näidatakse ära praktika toimumise aeg ja kolledži direktori poolt 

määratud praktika akadeemiapoolne koordinaator. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus 

eeskiri 2007: 21 - 22) 

 

Õppepraktikat korraldav asutus määrab praktika üldjuhendaja ja juhendajad 

praktikakohtadel. Üldjuhendaja juhib praktika korraldamist, jälgib praktika kulgu ning 

tagab selle vastavuse praktikakavale või õppeülesandele. Ta kohtub praktikantidega ja 

juhendajatega regulaarselt ning nõustab neid õppepraktika küsimustes. Juhendaja õpetab ja 

juhendab praktikanti töökohal, kaasates vajadusel üliõpilase juhendamisse teisi töötajaid. 

Piirivalveasutuses toimub juhendaja ja abijuhendaja määramine asutuse juhi käskkirja 

alusel. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus... 2007: 22) 

 

Piirivalvekolledži üliõpilaste ja kutseõppe praktika koordinaator (kuraator) määratakse 

piirivalvekolledži nõukogu poolt. (Piirivalvekolledži... 2007: 2) 

 



 14 

Praktika koordineerija – piirivalvekolledži nõukogu otsusega või kolledži direktori poolt 

määratud kolledži õppejõud. Tema ülesanne on suhelda õppepraktikat korraldava 

asutusega ja praktikantidega ning jälgida praktikakavade täitmist. (Sisekaitseakadeemia 

õppekorraldus eeskiri 2007: 22) 

 

Sisekaitseakadeemia (piirivalvekolledž), keda esindab rektor, sõlmib lepingu õppepraktika 

kohtadega, milleks on Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkond (esindaja piirkonna ülemad), 

kirjaliku õppepraktika lepingu koos lepingu lisadega (õppepraktika kava, kadettide 

nimekiri). 

Lepingus kirjeldatakse ja kinnitatakse lepingu ese, poolte õigused ja kohustused, lepingu 

jõustumine, lepingu lõpetamine ja lõppsätted. Leping allkirjastatakse mõlemapoolselt, 

ühelt poolt Sisekaitseakadeemia rektor ja teiselt poolt Piirivalvepiirkonna ülem. 

(Õppepraktika leping… 2007: 1-6) 

Piirivalvekolledži kõrg- ja kutsehariduse õppe kadetid viibivad praktikal õppeplaanis 

ettenähtud ajal ja ulatuses. Õppepraktikat korraldav asutus määrab õppurile praktikakoha ja 

juhendaja ning teeb selle teatavaks kolledžile. Õppepraktikat korraldav asutus määrab 

praktikakoha, lähtudes teenistuslikest vajadustest. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus... 

2007: 22) 

 

Õppepraktika toimub praktikakava kohaselt, kus määratakse ära praktika eesmärk, maht, 

sisu ja õppepraktika õpitulemused ning praktika hindamise kord. Praktikakava kinnitab 

kolledži direktor. Vastavalt akadeemilises kalendris ettenähtud ajale suunab kolledži 

direktor oma käskkirjaga üliõpilased praktikale. Käskkirjas näidatakse ära muuhulgas 

praktika toimumise aeg, koht ja kolledžipoolne praktika koordinaator (kuraator). 

(Piirivalvekolledži... 2007: 35) 

 

Praktika eesmärk on võimaldada kadetil omandada vastavalt õppepraktika kavale 

reakoosseisu piirivalveametniku praktilised oskused tööks piirivalve struktuurides. 

Piirivalveasutuste juhendajad tutvuvad piirivalvekolledži poolt koostatud praktika kavaga 

ning võimaldavad selle alusel kadettidel täita praktika mooduli vastavalt 

piirivalvepiirkonna eripärale ja tingimustele. (Õppepraktika leping... 2007: 1) 

 

Õppepraktika käigus omandab praktikant lisaks oskusele töötada kollektiivis ka 

töökogemuse. Lisaks sellele annavad praktikandi poolt näidatud tööoskused pildi 
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piirivalvekolledži tasemest ja võimaldab õppeasutusel saada tagasisidet oma õppekavade 

kvaliteedi kohta.  

 

Nõustun Peep Leppiku kirjutatuga, et peale õppetöö ja praktika läbimist tuleb piirivalvuri 

kutse omandajal jõuda teatud eesmärkideni: 

- tunneb oma kutseala ja selle arengutendentse, 

- mõistab omandatud hariduse ja tööalase edu  ning konkurentsivõime seoseid, 

- oskab iseseisvalt kavandada individuaalset ja kollektiivset tööd, 

- oskab pidada arvestust ressursside (aeg, raha, materjal, teadmised, oskused, 

personal jne.) üle, 

- tunneb töö organiseerimise kaasaegseid viise, 

- on suuteline oma tööd korraldama, 

- tunneb oma kutsealase tegevuse raames  Eesti Vabariigi tööalast tegevust 

reguleerivat seadusandlust,  

- mõistab töö edukuse sõltuvust kasutatud tehnoloogiast, 

- oskab näha probleeme ja valida nende lahendamiseks sobivaim variant, 

- tunneb erinevaid õppimisviise ja –strateegiaid, osates neid kasutada vastavalt oma 

isikupärale ja 

- omab õpimotiivi. 

Kõik eelloetletu tuleb saavutada teoreetilise ja praktilise väljaõppe kaudu, kuid paljudele 

kutseõppe läbinud piirivalvuritele on eeltoodud eesmärkideni jõudmine pisut raske, isegi 

siis, kui see toimub heade pedagoogide ja praktikal oma ala hästi tundvate spetsialistide 

juhendamisel. (Leppik 2002: 47 – 48) 

 

 

1.4 Praktika juhendamine ja organiseeritud koostöö 
 

Juhendamise eesmärgiks on uute töötajate töötulemuste ja õpivõimete arendamine. 

Juhendamine hõlmab tagasiside andmist praktikandi ja juhendaja vahel, aga ka teisi 

tehnikavõtteid, nagu motiveerimine, efektiivsete küsimuste esitamine ja teadlikult iseenda 

juhtimisstiili sobitamine juhendatava valmidusastmega konkreetse tööülesande täitmisel, 

võttes arvesse tema oskusi ja tahet. 
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Kokkuvõtvalt on juhendaja eesmärgiks aidata praktikanti. See on paindlik suhtlemine, mis 

ei põhine ühesuunalisel kõnelemisel ja juhiste andmisel. (Landsberg 2003: 12) 

 

Piirivalveasutuse juht määrab oma käskkirjaga piirivalveasutustesse suunatud 

piirivalvekolledži kadettidele juhendajad vastavalt teoreetilise ettevalmistuse ja 

kogemustega piirivalveametnike hulgast, kes vastutavad praktikantide juhendamise ja 

praktikaprogrammide täitmise eest.  

 

Üldjuhendaja määratakse  samuti piirivalveasutuse juhi poolt käskkirjaliselt. Üldjuhendaja 

juhib praktika korraldamist, jälgib praktika kulgu ning tagab selle vastavuse 

praktikakavale. Ta kohtub praktikantidega ja juhendajatega regulaarselt ning nõustab neid 

õppepraktika küsimustes. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus… : 22) 

 

Juhendaja õpetab ja juhendab praktikanti teenistuskohal, kaasates vajadusel õppuri 

juhendamisse teisi töötajaid – abijuhendajaid. Juhendaja korraldab praktikavas ettenähtud  

teemade täitmist vastavalt arvestustabelile. Juhendaja informeerib üldjuhendajat 

regulaarselt praktika käigust ja hindab õppurit. (sama) 

 

Juhendaja kontrollib ja viseerib praktikandi poolt koostatud aruande praktika lõppedes ja 

koostab praktikandi ja tema teenistusülesannete kohta iseloomustuse (sama). 

 

Piirivalvekolledži kutsehariduse kadeti õppepraktika dokumentatsioon koosneb praktika 

aruandest koos lisadega, milleks on praktika päevik, tema poolt koostatud dokumentide 

koopiad ja praktikandile antud hinnang juhendaja poolt. 

(Piirivalvekolledži direktori 16.märts 2007 käskkiri nr 5.8-1/2) 

 

Praktika aruanne on koostatud vastavalt juhendile, kus on kirjeldatud teenistuses täidetud 

ülesannete analüüs ja omandatud praktilised kogemused.  

Praktika aruande kaitsmine toimub hindamiskomisjoni ees. (sama) 

 

Praktikandi ja juhendaja koostöö põhitõde on: mida paremini oskab juhendaja aktiviseerida 

ja juhtida praktikandi iseseisvat mõttetegevust, seda paremini omandab praktikant uusi 

teadmisi, oskusi ja vilumust oma kutsetöös. (Kõverjalg 1989: 49) 
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Praktika ajal on praktikandil  vastavalt seadustele kohustused, õigused ja vastutus. 

Praktikant ei ole kohustatud tegema tööd ja täitma ülesandeid, mis ei vasta praktika 

eesmärkidele ega sisaldu praktikakavades. 

 

Praktikandil on õigus keelduda praktikakohast, kui tal ei ole selle asukohas 

elamisvõimalust ja seda ei taga ka praktikaasutus. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus... 

2007: 22) 

 

Praktikant on kohustatud informeerima praktika üldjuhendajat ja praktika koordinaatorit 

olukorrast, kus tal ei ole võimalik täita praktikal ette nähtud ülesandeid. 

Ta on kohustatud täitma tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid.  

Haigestumisest või muust praktikale ilmumist takistavast põhjusest on ta kohustatud 

esimesel võimalusel teatama juhendajale ja koordinaatorile (kuraatorile). (sama) 

 

Praktikant allub praktika toimumise kohas kehtivale korrale. Allub ka akadeemia 

sisekorraeeskirjale niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus praktikakoha sisekorraga (sama). 

 

Õppepraktika ajal laienevad piirivalvekolledži kadetile Avaliku teenistuse seaduse § 44, § 

50 – 52, § 55, § 59, § 67 – 77, § 79 – 81. (Avaliku teenistuse seadus) 

 

Praktikaperioodi lõppedes täidab juhendaja piirivalvekolledžist praktikandile kaasa antud 

hindamislehe vastavalt kehtestatud nõuetele, märkides sellel ära praktikandi tugevad ja 

nõrgad küljed sooritatud ülesannete täitmisel. Praktikant esitab hindamislehe praktika 

aruandega komisjonile vastavalt kehtestatud ajaks. (Sisekaitseakadeemia õppekorraldus… : 

23) 

 

Juhendamine, nagu ka õpetamine on organiseeritud koostöö juhendaja ja praktikandi vahel, 

mille üldeesmärgiks on,  et praktikant saavutab kehtestatud õpieesmärgid. 

 

Juhendaja on koostöö juht ja seega vastutab ta õppepraktika juhtimise eest sellisel moel, et 

saavutatakse eesmärk.  

Praktikat iseloomustavad alljärgnevad tegurid: juhtimine, tegevused, mikrokliima, 

organiseeritus. Juhtimise eelduseks on erinevate probleemide lahendamine, juhendaja teab 
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täpselt, mille järgi juhinduda, samuti mis on juhendamise eesmärk ja kuidas ta selle 

eesmärgi saavutab. (Sirel jt 2002: 116) 

 

Juhendamine ja õppimine leiab aset siis, kui õppetegevused viivad juhendatava 

“lähtepunktist” “lõpp-punkti”. Juhendatavad õpivad ainult nende kogemuste toel, mida nad 

hangivad omaenda tegevuse kaudu. Seepärast peab juhendaja olema nendele inspireerijaks 

ja liikumapanevaks jõuks, et sel moel algatada ja soodustada juhendatavate aktiivsust ja  

tegutsemist.  

Mikrokliima on juhendaja ja juhendatavate vahel valitsev õhkkond, meeleolu või miljöö. 

Juhendaja saab hea mikrokliima tekkimisele kaasa aidata, olles sõbralik ja vastutulelik või 

kuulates praktikantide küsimusi ja vastates neile. Juhendaja vastutab selle eest, et tema ja 

praktikandi vahel või juhendatavate vahel tekiksid head suhted. 

Juhul, kui juhendaja käitub ja räägib juhendatavatega üleolevalt ja kui juhendatavad selle 

tõttu õppepraktikasse passiivselt suhtuvad või sellele vastu töötavad, on tulemus 

lõppkokkuvõttes negatiivne kogu organisatsioonile. (Sirel jt 2002: 117) 

 

Organiseeritus kaasneb praktikaülesande täitmise täpsuse nõudega. Mida täpsemad on 

nõutava praktikaülesande osad, näiteks ülesande etappide täitmiseks antud ajaintervallid 

teatud piirilõigu kontrollimisel, seda suurem on nõutav organiseeritus. Organiseeritus 

sõltub olulisel määral informeeritusest, näiteks teatud piirilõiku kontrollival toimkonnal on 

informatsioon, millal seda lõiku viimati kontrolliti ja millal toimus sellel lõigul 

piirivahejuhtum. Mida suurem on nõutav organiseeritus, seda suurem peab selle 

saavutamiseks tavaliselt olema ka informeeritus. (Venta 2004: 7) 
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2. UURIMISMEETODITE KIRJELDUS 

 

 

2.1 Uuringu metoodika ja sihtgrupid 
 

Plaaniline ja eesmärgipärane uurimistöö on mitmetest etappidest koosnev loov protsess, 

kuhu kuuluvad teemasse sisseelamine, plaani koostamine ja lõpetuseks lõputööna sellest 

kokkuvõtte kirjutamine. (Hirsjärvi jt 2005 : 57) 

 

Saavutamaks lõputöös püstitatud eesmärki, milleks oli anda ülevaade piirivalvekolledži 

kõrg- ja kutsehariduse kadettide praktika korraldusest piirivalveasutustes, praktikandi ja 

juhendaja koostööst tulenevatest probleemidest ja autoripoolsete ettepanekute ja võimalike 

lahenduste leidmisest, analüüsis töö autor lõputöö raames praktikaõppe ja –juhendamise 

erinevaid teooriaid ning koostas selle põhjal andmete kogumiseks ankeet-küsimustikke.  

 

Ankeet-küsimustiku eesmärgiks oli välja selgitada, mismoodi toimib praegusel hetkel 

õppepraktika läbiviimine ja juhendamine Eesti idapiiril, s.o Kagu ja Kirde 

Piirivalvepiirkondades. Ankeet-küsimustikud olid eestikeelsed. Töö autor otsustas 

kasutada kvalitatiivset uuringut. Küsimustikke oli koostatud kaks. Üks neist on mõeldud 

õppepraktika juhendajatele ja teine õppepraktika juhendatavatele.  

 

Mõlemad küsimustikud on koostanud käesoleva töö autor ja seda lähtuvalt lõputöö 

esimeses osas esitatud teooriale. Ankeet-küsimustike eesmärgiks oli selgitada välja 

takistused Sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži poolt väljatöötatud praktikakavade 

täitmises ja probleemid õppepraktika läbiviimisel piirivalveasutustes ning praktika 

juhendajate ja juhendatavate roll nende täitmisel. 

Küsimustikud on toodud lõputöö lisades (vt Lisa 1 & Lisa 2). 

 

Mõlemad küsimustikud koosnesid valikvastustest ja avatud küsimustest. Küsimustikele 

vastamine toimus ajavahemikul 07.jaanuar 2008 – 27.jaanuar 2008.aastal. 

 

Käesoleva lõputöö uuringu sihtgrupiks on piirivalvekolledži 2006. – 2007.aastal piirivalve 

kutsehariduse suuna lõpetanud piirivalveametnikud, kes enne kooli lõpetamist läbisid 10- 

nädalase õppepraktika Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkondades. Samuti vastasid ka hetkel 
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piirivalve kõrghariduse õppesuunal teisel kursusel (õpperühm BS060) õppivad kadetid, kes 

möödunud aasta sügisel läbisid maismaapraktika Kagu Piirivalvepiirkonnas ja piiripunkti 

praktika Kirde Piirivalvepiirkonnas. 

 

Õppepraktika juhendajate sihtgrupiks on Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkondade ohvitserid, 

allohvitserid ja piirivalveametnikud, kes viimase kahe aasta jooksul on juhendanud 

piirivalvekolledži kadette. 

 

Mõlemale sihtgrupile esitatud ankeet-küsimustik oli mõeldud nii elektroonilise küsitluse 

läbiviimiseks kui ka paberkandjal vastamiseks. Küsimustiku koostamisel lähtus autor 

õppepraktika juhendamise enim probleemsete valdkondadega seotud aspektidest ja sellest 

tulenevalt eelseisnud lõputöös püstitatud eesmärkidest. 

 

Avatud küsimuste puhul said küsitletavad oma seisukohti põhjendada. Suletud küsimuste 

puhul oli võimalus aga valida etteantud vastustevariantide seast. Samuti oli võimalus 

küsitluse lõpus lisada kommentaare ning soovi korral mõnda vastust täpsustada. 

 

Mõlema sihtgrupi (juhendajad ja praktikandid) puhul koguti andmeid standardiseeritud 

viisil. Kogutud materjali kirjeldan, võrdlen ja seletan lahti järgnevates alapunktides. 

 

 

2.2 Uurimuse tulemused ja kokkuvõte 

 

Varasemate aastate haridussüsteemi tugevad piirid erinevate haridusliikide vahel on 

kadumas, kutsehariduse osa üldhariduse liinis kasvab, mis kutsealases koolituses muutub 

järjest olulisemaks. Kutsealane esmakoolitus muutub laiapõhjaliseks, kitsas 

spetsialiseerumine lükkub tööellu, kutsekeskharidusest kõrgharidusse liikumiseks luuakse 

uusi võimalusi, arendades edasi õpetust kutsekõrghariduslike õppekavade alusel. 

Kutseharidussüsteemi arendamisel eespool loetletud tulemused on valminud 

haridussüsteemi arengukavade, strateegiate, poliitiliste dokumentide ja seadusandlike 

aktide, samuti koolitust, tööturgu ja majandussektorite arengut puudutavad uuringute ning 

kutsenõukogude, kutseliitude jt tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide seisukohtade ja 
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ettepanekute ning välisriikide kutsehariduse arendamise kogemuste ja läbi viidud 

kutsehariduse alastel uuringutel. (Jaagant 2005: 6) 

 

Uurija ja uuritav on omavahel suhetes, mis võivad mõjutada nende hilisemat koostegevust. 

Inimsuhetega tegelemine eeldab teatud eetilisi tõekspidamiste olemasolu, milleks on 

konfidentsiaalsus, usalduslikkus ja saladuse tagamine. Uurija peab kogutud andmetesse 

suhtuma austusega ega tohi usaldust kuritarvitada. Uuringu läbiviimiseks peab olema 

uuritava nõusolek, eelduseks kirjeldatud uuringu reeglid, sisu ja loodetav tulemus. (Vadi 

2004:14) 

 

Inimkäitumine on keeruline ja raskesti kirjeldatav tegevus. Keeruliseks on muutunud 

inimeste ühistegevus, sealhulgas ka töö kui üks inimtegevuse vorme. Organisatsioonist 

võib rääkida kõigi ühenduste puhul, kus inimesed on kokku tulnud mingi eesmärgi 

saavutamiseks, luues omavahelise suhete struktuuri. Organisatsioon on inimeste ühendus, 

mida seovad  struktuur, tehnoloogia ja strateegia. (Vadi 2004:11) 

 

Küsitluslehtedel esitatud küsimuste puhul olid tähtsad teadmised, kuidas on inimesed rahul 

organisatsiooniga ja selle töö korraldusega. Need andmed, mida kogusin küsitluse abil, mis 

andsid ülevaate nähtuste omavahelistest seostest ja inimsuhetest. Küsitluse abil sain teavet 

erinevate gruppide hoiakute ja käitumise kohta. Antud informatsioon annab võimaluse 

mõelda sellele, kuidas teatud inimgrupid võiksid efektiivsemalt tegutseda.  

 

Vaadates praegust olukorda Eesti idapiiril õppepraktika läbiviimisel ja juhendamisel, võib 

nentida, et sellealane töö toimib enam kui rahuldavalt, kuid esineb mõningaid kitsaskohti. 

Autori arvates on piirivalveasutustes peamiseks probleemiks õppepraktika juhendamisel 

personali vähesus, eelkõige just suveperioodil, kui on intensiivne korraliste puhkuste aeg. 

Olukorraga tullakse kuidagiviisi toime, aga piirivalveasutustes puudub piisav personali- 

varu haiguspäevade ja puhkuste ajaks. Antud olukord pärsib autori arvates mõningal 

määral juhendajate tegevust professionaalsel õppepraktika juhendamisel Eesti idapiiri 

piirivalveasutustes. Sügis-talvisel perioodil ei ole antud probleem nii tõsine, sellel hooajal 

ei ole intensiivset puhkuste hooaega, välja arvatud nn massilise haigestumiste tagajärjel 

tekkiv personalinappus mingis kindlas asutuses. Võib-olla tulevikus peaks 

piirivalvekolledž planeerima õppekava selliselt, et praktikaaeg ei satuks suveperioodile. 
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2.2.1 Ankeetküsitluste kokkuvõte õppepraktika juhendajatelt 

 

Küsitluslehed (Lisa 1), mis olid suunatud õppepraktika juhendajatele,  koosnes 19 

küsimusest. Nendest 13 küsimust olid valikvastustega ja kuus avatud küsimust, kus 

vastajal on võimalus õppepraktika juhendamisega seonduvaid probleemseid valdkondi ja 

põhimõtteid pikemalt selgitada. Õppepraktika juhendajatele suunatud küsitlusele vastas 

kokku 47 piirivalveametnikku. Nendest 25 juhendajat (19 meessoost ja 6 naissoost) Kagu 

Piirivalvepiirkonnast ja 22 juhendajat (18 meessoost ja 4 naissoost) Kirde 

Piirivalvepiirkonnast. Juhendajate staaž piirivalveteenistuses jagunes alljärgnevalt: kuni 5.a  

staažiga juhendajaid oli 12, 6 – 10.a staažiga 15, enim, 17 juhendajat oli 11 – 15.a staažiga 

ja kõige vähem - 3 juhendajat 16.a staažiga. Sellest võib järeldada, et juhendajateks on 

valdavalt kogenud pikaajalise staažiga piirivalveametnikud, kes juhendasid õppepraktikaid 

vastavalt:  14 ainult maismaapiiri praktikat, 31 piiripunkti praktikat ja 2 nii maismaa ja 

piiripunkti praktikat. 

 

Järgnevalt toon välja juhendajate ankeetküsitluse valikvastuste ja avatud küsimuste 

vastuste  analüüsi tulemused. 

 

Mitu korda on Teid määratud õppepraktika juhendajaks? 

Õppepraktika juhendajateks oli kolm ja enam korda määratuid määratud küsimustikule 

vastanute hulgas 24 piirivalveametnikku, kaks piirivalveametnikku olid teist korda 

juhendajateks määratud ja 21 piirivalveametniku oli esmakordselt määratud õppepraktika 

juhendajateks. 

 

Millise õppesuuna praktikat Te juhendasite? 

Enim, 31 vastanud piirivalveametnikku juhendas kutsehariduse õppesuuna praktikat, 14 

piirivalveametnikku juhendas mõlema õppesuuna (kutse- ja kõrghariduse õppesuuna 

õppepraktikat) ja 2 juhendasid ainult kõrghariduse õppesuuna praktikat. 

 

Juhendajana olles, kas Te juhindusite õppepraktika kavas välja toodud ülesannetest? 

Täiendavalt oli selles küsimuses võimalik vastata avatult, juhul kui ei juhindutud 

piirivalvekolledži poolt välja toodud praktikaülesannetest. 47 vastanust 12 vastas, et 

juhindus täielikult, 22 osaliselt ja 13 mõnikord. Vastusevariante „ei juhindunud üldse“ või 
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“ei oska öelda” ei kasutatud, kuid valikvastusena valitud  variandile 13 vastanust seitse 

juhendajat ei täiendanud oma valikut ega põhjendanud seda. Juhendajad (3), kes vastasid, 

et püüdsid juhinduda praktikavade täitmisest, tõid takistava asjaoluna välja 

maanteepiiripunktis tiheda liikluse ja sellest tulenevad täiendavad teenistusülesanded, mis 

takistasid neil praktikante juhendada. Kolme juhendaja poolt toodi lühivastustena takistava 

asjaoluna välja ajapuudus.  

 

Kas Te motiveerisite praktikanti? 

Piirivalves võib olla palju töökaid, andekaid ja kogemustega inimesi, aga kui puudub huvi 

erialase töö vastu, siis ei rakenda nad oma võimeid täiel määral. Näiteks piiripunktis 

dokumendikontrollis oleva töötaja motivatsioon peegeldub tema teenistuslikus käitumises 

ja suhtumises piiriületajasse. Seega oleneb väga palju juhendaja motivatsioonist teha oma 

tööd rahuloluga ja  sealjuures motiveeritult juhendada praktikanti. Kui juhendajal puudub 

motivatsioon või see on liialt madal, avaldub tema käitumine ka mõju praktikandile 

negatiivse ja ükskõikse suhtumisena sellesse töösse. Juhendaja peab olema hea suhtleja ja 

seeläbi peab ta tundma rohkem naudingut teistega koos olemisest, ta peab suunama 

praktikanti ja seadma talle  eesmärke. Juhul, kui temale eesmärke ei sea, siis pole tal ka 

millegi poole püüelda ning ilma selge eesmärgita kaob ka motivatsioon. Mitte midagi tehes 

ei saa ka arengut toimuda. 

 

Joonis 1. Praktikantide motiveerimine juhendajate poolt. 

 

Kahe juhendaja arvates nad ei motiveerinud praktikanti, 7 juhendajat ei osanud öelda ja 11 

juhendajat motiveeris praktikanti mõnikord. Töö autori arvates motiveeritud  praktikandid 

keskenduvad paremini uute oskuste õppimisele ja oma teadmiste arendamisele. Nad on 

entusiastlikumad ja optimistlikud ning täidavad meelsamini antud ülesandeid.  
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Kas Te palusite tagasisidet enda juhendamise kohta? 

Tagasiside küsimine parandab juhendaja töökvaliteeti ja samuti praktikandi töökvaliteet 

paraneb. Eesmärgiks on ikka soov pakkuda parimat kvaliteeti juhendamisel. Praktikantide 

poolt tehtud märkusi ei tohi tähelepanuta jätta. Alati tuleb jälgida, mis laadi kriitikat ja 

ettepanekuid tehakse ning missuguseks kujunevad järgmise tagasiside tulemused.  

 

 

Joonis 2. Praktikandi tagasiside juhendajale. 

 

Ankeet-küsimustikele vastanud juhendajad ei ole piisavalt tähelepanu pööranud tagasiside 

saamisele juhendatavalt.  

 

Kas Te andsite praktikandile tagasisidet? 

Enamikul juhtudest kirjutati tagasisidena nii, et paranes meie omavaheline koostöö, tehti 

koostööd teiste töötajatega piirivalveasutuses, täiendati teineteist ja olulisel kohal oli ka 

huumor. Tagasiside on protsess, mille käigus juhendaja hindab ennast ise ning lisaks 

hindavad teda tema ülem, kolleegid ja praktikandid ning vajadusel ka kliendid (näiteks 

piiripunktis piiriületajad). Selle tulemusena saab juhendaja analüüsi, mis näitab vahet selle 

vahel, kuidas ta end ise näeb ja kuidas näevad teda teised. 

Kolleegidelt ja ka praktikandilt saadud tagasiside aitab edendada ja innustada 

meeskonnatööd, sest juhendajale saab selgeks, et mitte ainult tema ootused pole tähtsad. 

Efektiivsed tagasiside protsessid hõlmavad samuti edasist juhendamist ja arengu 

kavandamist. 
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Joonis 3. Tagasiside andmine praktikandile. 

 

Konstruktiivse tagasiside andmise oskus on juhendajale üks olulisematest suunamise, 

juhtimise ja mõjutamise viisidest. Suhtlemine igapäevaselt praktikandiga silmast silma 

nende tegutsemisega seotud kitsaskohtadest on juhendajatele üks raskemaid tööülesandeid. 

Nagu eespool olnud jooniselt 3 näha, on enamik juhendajaid andnud juhendatavatele 

pidevalt tagasisidet. Seega, kuidas tagasisidet anda, näitab eelkõige juhendaja hoiakuid ja 

prioriteete. Efektiivne tagasiside mõjutab lõpptulemusena positiivselt praktikandi 

enesetunnet, töömoraali ja motivatsiooni. 

 

Kuidas Te iseloomustaksite oma tööalaseid suhteid praktikandiga? 

47 vastanud juhendajast hindas tööalaseid suhteid praktikantidega 36 headeks, väga 

headeks hindas 7 juhendajat ja rahuldavateks 4 juhendajat. Sellest võib järeldada, et 

isikutevahelised suhted on valdavalt head, konfliktseid olukordi esineb harva ja kui esineb, 

leitakse neile rahumeelne lahendus. 

 

Kas Teie arvates on piirivalvekolledži poolt välja töötatud õppepraktika kavad ja 

juhised eesmärgipärased? 

Antud küsimusele vastati 20 juhendaja arvates head, 17 juhendaja arvates on juhised 

rahuldavad ja 10 juhendajat ei osanud öelda. Antud teemal annan selgitusi järgnevas 

peatükis. 

 

Hinnake palun enese motiveeritust praktikandi juhendamisel. 

Täiendavalt oli selles hinnangus võimalik vastata avatult, juhul kui ei oldud motiveeritud, 

sai välja tuua need põhjused, miks ei oldud motiveeritud juhendamisest. 
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Kaks vastanut juhendajat ei olnud motiveeritud, nad mõlemad tõid esile põhjusena selle, et 

nendele ei ole makstud lisatasu juhendamise eest. Lisatasu on makstud kellelegi teisele, kes 

juhendamisega ei olnud üldse seotud või olid seda vähesel määral. 

 

 

Joonis 4. Juhendajate hinnang motivatsioonile praktika juhendamisel. 

 

Joonisest 4 lähtuvalt on juhendajate motivatsioon õppepraktika juhendamisel hea ja 

rahuldava piiril. 

 

Kas Te andsite piirivalvekolledžile tagasisidet praktikantide kohta? 

Antud küsimusele vastati enamjaolt “ei” või “ei olnud vajadust”, kuid leidus neid, kes 

väitsid, et tagasiside praktikantide kohta toimus praktikandi praktikapäevikus tehtud 

sissekande alusel. Seega vastatud ankeet-küsitluse põhjal selgus, et juhendajatepoolne 

panus tagasiside kohta piirivalvekolledžile on puudulik. Antud puuduse likvideerimise 

kohta teeb autor ettepaneku järgnevas peatükis. 

 

Kas Te olete teinud ettepanekuid piirivalvekolledžile õppepraktika kavade 

täiendamiseks ja muutmiseks?  

Samuti ei olnud antud küsimusele vastamine juhendajate poolt populaarne. Sagedasti jäeti 

see rida tühjaks. Vähesed vastused väljendasid eitavat vormi või puudutasid sissekannet 

praktikandi praktikapäevikust. 
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Mis Teile meeldib praktikandi juhendamise juures ja kas Te tahaksite olla ka 

edaspidi juhendaja? 

Enamasti kirjutati antud küsimusele vastuseks “jah”. Sagedasti oli juhendate meelest 

meeldiv uute inimestega suhtlemine, oma teadmiste ja kogemuste jagamine. Juhinduti ka 

sellest, et juhendamine on väga vastutusrikas töö, kui juhendaja tööga ollakse rahul, siis 

võiks ta seda ka edaspidi teha. Positiivse asjaoluna toodi mitme juhendaja poolt esile 

lisatasu maksmist.  

 
Mis Teile ei meeldi praktikandi juhendamise juures? 

Kuus juhendajat pidas juhendamist mittemeeldivaks lisaülesandeks, põhjendades seda 

muude kuhjunud teenistusülesannetega, mis pärsivad nendepoolset juhendamist. Seega 

autori arvates võiks asutuse juht vaadata, keda ta juhendajaks määrab. Eelkõige peab 

arvestama inimese enda soovi seda tööd teha rahuloluga, mitte sunniviisiliselt või käsu 

korras. 

Kaheksa juhendajat leidsid, et juhendatavatele makstav lisatasu ei ole õppepraktika 

juhendamist motiveeriv, samuti toodi välja, et mitmed praktikandid ei ole praktikast 

huvitatud. See asjaolu ei soodusta juhendaja tööd. Töö autor leiab, et antud situatsioonis 

tuleb leida põhjuseid omavahelistes töösuhetes, mis väljendub selles, et juhendaja peab 

näitama enda eeskujuna antud töö- või teenistusülesannete täpses  ning motiveeritud 

täitmises, kaasates praktikandi seda täitma õigete, otstarbekate abivahenditega. 

 

Millist koolitust või väljaõpet Te vajaksite, et tagada praktikandi parem 

juhendamine? 

Sellele küsimusele laekus vastuseid 12. Kuuel juhul ei osatud öelda, milliseid kursusi 

soovitakse. Enim sooviti piirkonna piires ühepäevalisi seminare ja piirkonnasiseseid 

lühiajalisi kursusi, kus piirivalvekolledžist tulnud õppejõud annaks täpsustavad juhtnöörid 

õppepraktika kohta. Täpsemad seletused puudusid. Töö autori arvates on piisavad 

piirkonna praktikakoordinaatori poolt korraldatav seminar enne õppepraktika toimumist 

piirkonnas, kus selgitatakse ülesanded, eesmärgid ja edastatakse juhendajatele 

piirivalvekolledžist edastatud informatsioon praktikantidest ja praktikakavadest. 
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Milline on Teie ettepanek, et õppepraktikaid efektiivsemaks? 

Enamiku  juhendajate poolt jäeti sellele avatud küsimusele vastamata. Kuid laekus neli 

arvestatavat ettepanekut. Üheks ettepanekuks oli, et õppepraktika idapiiril oleks 

sagedasem, piirivalveasutustes väiksemad grupid, praktikandid piirivalveasutuste vahel 

ühtlaselt jaotatud, kolledži õppejõud võiksid sagedamini idapiiril käia, et ennast kurssi viia 

reaalse olukorraga. Teiseks toodi esile, et on vajalik parandada piirivalvepiirkondade ja 

piirivalvekolledži vahelist koostööd. Aastas korra võiks toimuda juhendajate koolitus 

piirivalvekolledžis, kus selgitatakse neile kolledži poolt püstitatud eesmärke, juhendeid jm 

õppepraktikaga seonduvat. Kolmandaks leiti, et  kui igal juhendajal on kindel praktikant, ei 

ole piisavalt efektiivne. Palju parema ülevaate ja teadmised saaks praktikant mitme erineva 

juhendajaga töötades. Neljandaks toodi välja, et praktikant ja juhendaja täidaks 

piirivalveasutuses võimalikult rohkem erinevaid ülesandeid. 

Autoripoolselt tooks esile asjaolu, et juhendajate poolt vastati avatud küsimustele pikemalt 

haruharva, sagedasemad väljendid olid eitavas ja jaatavas vormis lühendatult “ei” ja “jah”. 

 

Juhendajate sooline ja staaži võrdlus 

Õppepraktika juhendajaid oli kaasatud uuringutele kokku 47 piirivalveametnikku. Nendest 

37 olid meessoost ja 10 naissoost. Töö autor võrdles juhendajate ankeetküsitluse 

valikvastuste ja avatud küsimuste vastuste  analüüsi tulemusi, milles ei olnud 

märkimisväärseid erinevusi erinevate vastajagruppide vahel. Analüüsi tulemusena ühtisid 

arvamused, tõstatatud probleemid ning vastused olid jagunenud meessoost ja naissoost 

vastajate vahel võrdselt. Samuti ei leidnud märkimisväärseid erinevusi juhendajate staažiga 

võrdlustes. 

 

 

2.2.2 Ankeetküsitluse kokkuvõte praktikantidelt 

 

Küsitlusleht (Lisa 2), mis oli suunatud õppepraktikal osalenutele, koosnes 18 küsimusest. 

Nendest 13 küsimust olid valikvastustega ja viis avatud küsimustega, kus vastajal oli 

võimalus õppepraktika läbiviimisega ja juhendamisega seonduvaid probleemseid 

valdkondi pikemalt selgitada. Õppepraktikal osalenutele suunatud küsitlusele vastas kokku 

29 Kirde ja Kagu Piirivalvepiirkondade töötajat ja piirivalvekolledži (õpperühm BS 060) 

piirivalve kõrghariduse teise kursuse kadetti. Õpperühma BS 060 suurus on 20 kadetti, 
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kuid elektrooniliselt vastasid Eesti idapiiril oma esimesest 2007.aasta sügisel saadud 

praktikakogemusest 13 kadetti. Kokku laekus seega ankeetküsitlusel 42 vastust, 20 olid 

meessoost ja 22 naissoost vastajat. 

 

Praktika teenistuskohtadena ankeetküsitlusel vastas 21 inimest, et oli mõlemas 

piirivalvepiirkonnas õppepraktikal, 12 inimest vastasid, et olid ainult Kirde 

Piirivalvepiirkonnas ja 9 inimest Kagu Piirivalvepiirkonnas. Küsitletud praktikantidel oli 

õppepraktika jooksul juhendajaid: üks juhendaja 5 vastanul, kaks juhendajat 11 vastanul ja 

enam kui kolm juhendajat 26 vastanul. 

Järgnevalt praktikantide poolt antud ankeetküsitluse valikvastuste ja avatud küsimuste 

vastuste   tulemused. 

 

Kas Teie arvates juhendaja juhindus piirivalvekolledži õppepraktika kavas välja 

toodud  ülesannetest? 

Täiendavalt oli selles küsimuses võimalik vastata avatult, juhul kui praktikandi arvates ei 

juhindunud juhendaja piirivalvekolledži poolt välja toodud praktikaülesannetest. 42 

vastanust 18 arvasid, et juhendaja juhindus praktikakavadest, 16 vastanud arvasid, et 

juhendajad juhindusid osaliselt, 6 vastanut arvas, et juhendaja püüdis juhendada ja 2 

vastanut ei osanud öelda. Avatult vastasid täiendavalt 4 juhendatavat, kes kõik üksmeelselt 

tõid välja piiripunktis olnud juhendajate suure töökoormuse.  

 

Kas juhendaja motiveeris Teid praktikal? 
 

12

14

9

4
3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1

Sageli

Harva

Ei oska öelda

Ei olnud vajadust

Ei, mitte kunagi

 

 

Joonis 5. Praktikandi motiveerimine juhendaja poolt (praktikantide arvamus).  
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Arvestades joonisel 5 olevaid tulemusi, siis autori arvates ei ole juhendajate poolt piisavalt 

praktikante motiveeritud. Enamik juhendajaid arvab, et motiveerimine tähendab palga ja 

lisatasu maksmist, seega juhendaja, kes ise on rahaliselt motiveeritud, peabki raha 

peamiseks motivaatoriks. Motiveerimisel on väga suur tähtsus praktikandi ja juhendaja 

koostöö loomisel ja praktikaülesannete eesmärkide saavutamiseks.  

 

Kas Te andsite juhendajale tagasisidet temapoolsest juhendamisest? 
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Joonis 6. Praktikantide tagasiside juhendajale (praktikantide arvamus).   

 

Joonisel 6 toodult ja sellest lähtuvalt ei ole tagaside andmine praktikandilt juhendajale 

sagedane. Praktikandi tagasiside juhendamisest juhendajale on üks allikatest, mille abil 

juhendaja saab suurendada eneseteadlikkust ja tema juhendamisest loodavad arenguplaanid 

aitavad kaasa efektiivsuse kasvule. 

Tagasisidet oleks palju kergem anda, kui selle saajad teeksid selle andja jaoks lihtsamaks. 

Tihti tundub nii, et tagasiside on justkui andjate ülesanne – juhendajalt praktikandile. 

Justkui juhendajad võidaksid sellest kõige enam.  

Tegelikult tagasiside peab toimima mõlemapoolselt, sellest võidavad mõlemad osapooled, 

just tagasiside avab võimalused arenguks. Tagasiside tähtsus võib olla üks täiendkoolituse 

teemadest, näiteks enne praktika algust täiendõppena koolituskavades piirkondades.  
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Kas Te täitsite ülesandeid, mis ei ole praktikajuhendis kirjeldatud? 
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Joonis 7. Praktikantide poolt täidetud ülesanded, mida ei olnud kirjeldatud praktika- 

kavades. 

 

Nagu jooniselt 7 näha, jaotusid vastused peaaegu võrdselt kõigi vastustevariantide vahel. 

Avatud küsimuste vastustes kajastus praktikantide poolt praktikakavades mitte kirjeldatud 

ülesannetena maismaapiiri praktikal majandus- ja piirihooldustööd. Piiripunkti praktikal 

toodi esile tegevusetust. Antud küsimust  analüüsin ka järgnevas peatükis. 

 

Kas juhendaja vastas Teie poolt esitatavatele küsimustele? 

Juhendamine on selline tegevus, mille eesmärgiks on kasvatada ja tõsta uue töötaja 

(praktikandi) kompetentsi, arendada tema  iseseisvat mõtlemist ja vastutustunnet. 

Juhendajad on kohustatud ja peavad olema pädevad vastama teenistusalastele küsimustele, 

muudes küsimustes suunama praktikanti vastava teadmisega töötaja poole. Kõigi 42 

küsitluslehtedele vastanute arvates õppepraktikal sellealaseid probleeme ei esinenud. 

 

Kuidas Te iseloomustaksite oma suhteid juhendajaga? 

21 küsitluslehtedele vastanutest pidas suhteid juhendajatega headeks, 14 vastanut väga 

headeks ja seitse vastanut hindasid suhteid rahuldavaks. 

 

Kas piirivalvekolledžis omandatud teadmised ja oskused olid piisavad, et    

piiripraktikat läbida? 

26 küsitluslehtedele vastanutest arvas, et osaliselt piisavad ja 16 vastanut arvas, et 

piirivalvekolledžis omandatud teadmised on piisavad. 



 32 

Kas Teile anti tagasisidet juhendaja poolt? 
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Joonis 8. Juhendaja tagasiside praktikandile (praktikantide arvamus).   

 

Juhendajatelt antud tagasiside valdavalt toimis. Neli praktikanti arvas, et tagasiside vajadus 

puudus ja kolm ei osanud öelda. Juhendaja oskused on otseselt sõltuvad kogemustest, 

teadmistest, koolitusest, ülesande mõistmisest ja sellega kaasnevast rolli tajumisest. 

 

Palun hinnake oma motiveeritust praktika ülesannete täitmisel? 

Oma motiveeritust praktikaülesannete täitmisel hindasid õppepraktikal osalenud 

alljärgnevalt: suurepäraseks hindas neli praktikanti, heaks 21 ja rahuldavaks 17 praktikanti. 

 

Kas Te andsite piirivalvekolledžile tagasisidet praktikast piirivalvepiirkondades ja 

tegite ettepanekuid praktikakavade täiendamiseks ja muutmiseks, vastake palun 

lühidalt? 

Valdavalt osalt kõik ankeetküsimustele vastanud õppepraktikal osalenud praktikandid 

kirjeldasid tagasisidet praktikast oma koostatud praktikaaruannetes ja osaliselt tagasisidena 

kajastati praktikapäevikutes täidetud praktikaülesandeid. Ettepanekuid praktikakavade 

täiendamiseks ja muutmiseks tehti mõnede üksikute vastajate poolt.   

 

Kuidas suhtuvad teised allüksuses töötavad piirivalvurid praktikantidesse? 

Kolme ankeetküsitlusele vastanud praktikandi arvates suhtuti praktikantidesse ükskõikselt 

mõnedes piirivalveasutustes, kuid ülejäänud praktikantide arvates abistasid teised 

juhendamisega mitte seotud piirivalveametnikud igati praktikante, ei esinenud üleolevat 

suhtumist. 
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Milline on Teie ettepanek, et õppepraktikat efektiivsemaks muuta? 

Ettepanekuid esitati äärmusest äärmusesse. Toon alljärgnevalt välja minu arvates 

olulisemad: sooviti suuremat teenistustasu, praktikakohta elukoha lähedal, muuta 

hindamisjuhendeid, rohkem erinevaid praktikakohti ja pikemat praktikaaega. 

 

Mis Teile meeldis praktikal (tooge palun välja Teie arvates iseärasused maismaa ja 

piiripunkti praktika kohta Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkonnas)? 

Sellele küsimusele laekus 36 vastust. Praktikal meeldis vastanute arvates enim 

maismaapiiri praktika, iseärasusena toodi esile piiripunktipraktikal kogetud pingelisemat 

teenistust, eriti Narva maanteepiiripunktis. Maismaapiiripraktikas ja piiripunktipraktikas 

esines huvitavaid iseärasusi eriti tehnilise varustatuse poolelt ja need mõlemad praktikad 

andsid kõigile huvitavaid häid kogemusi.  

 

Mis Teile praktikal ei meeldinud (tooge palun välja Teie arvates iseärasused maismaa 

ja piiripunkti praktika kohta Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkonnas)? 

Sellele küsimusele laekus 34 vastust. Praktikal ei meeldinud: praktikantidele väljastatud 

varustus oli puudulik, suhteliselt pingeline teenistus Narva maanteepiiripunktis, öised 

vahetused ei olnud mõnedele praktikantidele meeltmööda. Samuti toodi esile  asjaolu, et 

maanteepiiripunktides oli väga rutiinne töö ja kitsad tööruumid.  

 

Praktikantide sooline analüüs 

Praktikante osales uuringutel kokku 29 Kirde ja Kagu Piirivalvepiirkondade töötajat ja 13 

piirivalvekolledži (õpperühm BS 060 – 8 meessoost ja 5 naissoost kadetti) piirivalve 

kõrghariduse teise kursuse kadetid. Seega 20 ankeet-küsimustikule vastanud praktikanti 

olid meessoost ja 22 naissoost vastajat. 

Järgnevalt võrdles autor praktikantide vastuseid erinevate vastajagruppide vahel, kus töö 

autor ei leidnud suuri erinevusi ankeetküsimusele vastamisel. Analüüsi tulemusena 

praktikantidel ei esinenud erinevusi meessoost ja naissoost vastajate vastuste ning 

arvamuste vahel.  
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3. UURINGU ANALÜÜS   

 

 

3.1 Tulemuste analüüs 
 

Juhendamise vigade analüüsimisel on otstarbekas vaadelda nende tekkimise põhjusi.  

Sagedamaks põhjuseks on motivatsiooni puudumine juhendamisel, kus juhendatavat 

käsitletakse kui käsutäitjat. Siinkohal on juhendajal tekkinud alaväärsustunne, kadedus ja 

võimetus oma eesmärke juhendamisel ellu viia. (Vadi 2004: 45-47)  

 

Juhendamisel tehtuid vigu tuleb tunnistada, probleemide põhjused kindlaks teha. Vead 

tuleb analüüsida ja teha vastavad järeldused. Iga tehtud viga on õppetunniks ja seeläbi saab 

organisatsiooni ja selle liikmeid tugevamaks muuta. (Vadi 2004: 51 – 52) 

 

Toetudes lõputöö empiirilise uurimuse osale, mis toimus küsitlusel koostatud ankeedi ja 

küsitluslehtedega (vt Lisa 1 & Lisa 2), Kirde ja Kagu Piirivalvepiirkonna juhendajate, BS 

060 piirivalve kõrghariduse õppegrupi ja  2006.aastal piirivalvekolledži kutseõppe 

lõpetanud piirivalvurite ankeetküsitluste tulemusele. Lõputöö autori koostatud küsimuste 

analüüsile, võib tõdeda, et juhendamisega seotud küsimustes esineb probleeme ja 

puudujääke.  

 

Läbiviidud uuringu tulemustest lähtuvalt võib öelda, et see, mida ja kui palju praktika 

käigus õpitakse ning kui edukaks õppimine kujuneb, sõltub eelkõige praktika juhendajast. 

Põhilised aspektid, mida praktikandid oma juhendajalt ja juhendamiselt eelkõige ootavad 

on: 

- piirivalveasutuses tekiks tunne, et olen siin teretulnud, aktsepteeritud, kaasatud       

  ühisesse ettevõtmisesse;  

- ülejäänud töötajatelt (kes ei ole juhendamisega seotud) oodatakse, et praktikanti   

  toetatakse; 

- antakse ruumi tegutsemiseks (antud ettepanekut on raske teostada, kuna piirivalve  

  spetsiifika tõttu ei ole võimalik ega tohi praktikantidele anda        iseseisvaid 

  ülesandeid). 

 



 35 

Toetudes eespool toodud joonistele nr 1 kuni nr 8 võib järeldada, et probleemsemad 

valdkonnad praktika läbiviimisel ja juhendamisel on nii juhendajatel kui ka praktikantidel 

mõningane motivatsiooni puudus, omavahelise tagasiside andmine on nõrk ja 

praktikantidele antakse ülesandeid, mis ei ole välja toodud praktikakavades (näiteks 

majandustööd ja piirihooldustööd).  

 

Viimase puhul näeks käesoleva lõputöö autor meeleldi selle tegevuse lülitamist 

õppepraktika kavadesse, eelkõige maismaapraktika kavades Kagu Piirivalvepiirkonnas. 

Põhjendusena toon välja asjaolu, et viimasel kümnendil on piiriäärse elanikkonna 

hääbumise tõttu kadunud põllumajanduslik tegevus. Antud olukord valvataval piirilõigul 

on vilets, põllumajanduslikel maadel kasvab võsa, mille tõrjumiseks ja hävitamiseks 

kasutame meie enda piirivalvurite tööjõudu, et luua vähemalt rahuldavas seisus 

patrullrajad, kus teostada piirivalvamist vähemalt valgel ajal. Töö autori seisukohalt tuleks 

praktikakavadesse viia täiendavalt sisse praktikantide kasutamine piirihooldustöödel. 

Muidu kõik vastanud juhendajad ja praktikandid jagavad ühte seisukohta, nimelt 

piirivalvekolledži praktikakavad on head ja eesmärgipärased ning olulist muutmist nad ei 

vaja. 

 

Piiripunkti praktikal toodi välja praktikakavadest mitte kinnipidamisena asjaolu, kus 

juhendajal ei olnud aega tegelda praktikandiga, näiteks mingi muu teenistusülesande 

esilekerkimisega (näiteks väärteomenetlus toimingutega) jäi praktikant tegevuseta, veetes 

oma teenistusaega tegevusetult piiripunktis. Selliseid juhtumeid esines, kuid harva. 

 

Analüüsides praktikandile seatud õigusi, kohustusi ja vastutust, ilmneb, et õppepraktikale 

asumise hetkest võib kadetti vaadelda kui piirivalveametnikku, kes vastutab oma tegevuse 

ja tegevusetuse eest. Tema ülesandeks on omandada praktikal konkreetses valdkonnas 

piiripunkti või kordonile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi praktikakavast 

lähtuvalt, rakendades omapoolset initsiatiivi nende teadmiste ja oskuste omandamisel.  

Seega võib täheldada, et praktikapäevik omab õppepraktika käigus suurt rolli, mille kaudu 

on praktikandil võimalik saada informatsiooni tehtud või tegemata jäänud ülesannetest. 

(Kiiver 2004)  

 

 

 



 36 

3.2 Praktikandi probleemsed valdkonnad õppepraktikal 
 

Analüüsides küsitluslehti, toob lõputöö autor välja endapoolsed tähelepanekud esinenud 

probleemidest ning ettepanekud nende lahendamiseks. Autori arvates olid probleemsemad 

valdkonnad praktikantidel alljärgnevad: 

 

Esiteks: 

- mitte sihipärane juhendamine (eriti piiripunkti praktikal),  

- vähene tagasiside juhendaja ja juhendatava vahel ja vastupidi, 

- vähene motiveeritus (praktikakoht tavaliselt elukohast kaugel). 

 

Teiseks: 

Praktikatööst tulenevalt väsib mõnikord inimene juba tööpäeva algfaasis. See võib olla 

tingitud töötajast endast tulenevatest teguritest: 

- ei ole piisavalt välja puhatud, 

- tervislikud probleemid, 

- perekondlikud mured, 

- omandatud töövõtted ei ole õiged, 

- vilumused ei ole välja kujunenud, jne. 

 

Kolmandaks: 

Teised töökohaga seotud tegurid, mis põhjustavad väsimust: 

- ebasobiv tööaeg (näiteks öine aeg – väga sagedane põhjus väsimusele 

piirivalveasutustes), 

- ebapiisav valgustus, 

- pingestunud suhted töökaaslastega või vahetu ülemaga, 

- organisatsioonilised probleemid, 

- ilmastikust tingitud probleemid (pakane, lämbus, sademed jm.) jne. 

 

Väsimus on inimese tööviljakust otseselt mõjutav tegur. Inimese väsimust on võimalik 

mõõta ja ta avaldub piirivalves tööülesannete täitmisel alljärgnevates näitajates – 

tähelepanu nõrgenemine, loogilises mõtlemises ilmnevad vead, näiteks piiriületaja 

dokumendi kontrolliks kuuluva aja suurenemine ja halvemal juhul tasakaaluhäired näiteks 

patrullteenistuses piirilõigul. 
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Väsimuse võib esile kutsuda ka rutiinne töö, seetõttu on piirivalveasutustes töökorraldus 

taolise töö vältimiseks mitmekesistatud ja on tagatud puhkepausid, mis aitavad töövõimet 

taastada.  

 

Üksikutel juhtudel esines praktikantidel suhtlemisprobleeme, mis väljendusid eelkõige 

kõrgharidusega kadettidest praktikantidel. Need noored paistsid silma väga kõrge 

enesehinnanguga, mis praktika lõppfaasis muutus. 

 

Kagu Piirivalvepiirkonna staabiülema piirivalvemajor Toomas Malleuse sõnul, kes viibis 

kutsekvalifikatsiooni eksamil Piirivalvekolledžis sügisel 2007.aastal, osa kadette väitis, et 

juhendamine (2007.a Kagu  ja Kirde Piirivalvepiirkonnas) oli vilets, mis väljendus selles, 

et nende juhendajad ei tegelenud juhendamisega, lasti olla omapead. Samas antud 

kadettide poolt koostatud piirkondlikud tagasisidelehed olid täidetud ülistavate tsitaatidega 

professionaalsest juhendamisest piirivalveasutuses. 

Siinkohal näeb töö autor probleemi tagasiside puudumises või vähesuses piirivalveasutuse 

ja piirivalvekolledži vahel.   

 

Töö autoril on ettepanek: praktikaaruande kaitsmisel piirivalvekolledžis peale 

õppepraktikat võiks Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkonnast komisjonis olla üks juhendajatest 

või üldjuhendajad mõlemast idapiiri piirivalvepiirkonnast. Samuti on vajalik 

piirivalvekolledžisse edastada praktikantide poolt täidetud piirkondlikud tagasisidelehed, et 

praktikakaitsmise komisjonil oleks ülevaade personaalselt igast praktikandist. 

 

Head suhted teiste töökaaslastega ja juhendaja-praktikandi vahel on olulised ühiste 

eesmärkide täitmisel, eelkõige tuleb aidata suhtlemisprobleemide ilmnemisel uut töötajat 

(praktikanti) just juhendaja professionaalse tegevusega. Tänapäeva noored omavad suuri 

suhtlemiskogemusi horisontaaltasandil (omaealiste ja samas staatuses olevate inimestega). 

Kuid mitte alati ei oma praktikant kogemusi vertikaalse suhtlemise reeglite alusel (näiteks 

suhtlemisel vastassugupoolega, ülemaga, vanema töötajaga jne.), seetõttu on tema 

kollektiivi sisseelamiseks vaja rakendada teistsuguseid põhimõtteid. (Leppik 2002: 118 – 

119) 
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Enamasti ei ole tööl võimalik konflikte vältida ja vahel ei ole selleks vajadustki. Tähtis on 

see, et iga konflikt saab normaalse mõlemaid pooli rahuldava lahenduse, vastasel juhul 

kannatab töökoha mikrokliima. Seetõttu on vajalik hea emotsionaalse atmosfääri hoidmisel 

tagasiside andmine juhendaja ja praktikandi vahel, kui ka vastupidiselt, mida enamasti 

piirivalveasutustes tehakse. 

 

Küsimustikele vastanud praktikantide vähene motiveeritus ilmnes sellest, et iga praktikant 

lootis praktikakohta elukohajärgses piirivalveasutuses, kuid kogu grupp saadeti 

Piirivalvekolledži nõukogu otsusel Kirde Piirivalvepiirkonda. 

 

 

3.3 Juhendajate probleemsed valdkonnad õppepraktikal 
 

Praktika juhendaja roll on suunata praktikant oma tööd analüüsima ning teadvustama oma 

töö aluseks olevaid teooriaid. Juhendajal peab olema soov ja valmisolek pühenduda 

juhendatava abistamisele, tal peab olema võime tajuda juhendatava arengut ja ümber 

mõtestada oma rolli vastavalt juhendatava edusammudele. 

 

Juhendajate peamisteks probleemideks olid: 

- juhendamisega seonduvalt suurenenud töökoormus (tingitud 

piirivalveasutustes isikkoosseisu vähesusest),  

- vähene motiveeritus (töökoormus ja vastumeelselt juhendajaks määramine),  

- vähene ja puudulik tagasiside (praktikandile ja piirivalvekolledžile), 

-  mõningatel juhtudel pedagoogiliste oskuste vähesus. 

 

Probleemidena toodi mitmete praktikantide poolt välja küsitluse tulemusel, et mõned 

juhendajad pöörasid vähest tähelepanu praktikakavast kinnipidamisel juhendatavaga, 

juhendajaid peaks olema üks igas allüksuses, mitte mitu kogu praktika toimumise vältel.  

Jätkuvalt on selle olukorra üheks lahendamise võimaluseks isikkoosseisu suurendamine 

piirivalveasutustes, 2006. – 2007.aastal oli piirivalveallüksustes isikkoosseis 

alakomplekteeritud, st juhendajad täitsid ka oma põhiülesandeid teenistuses, mille tõttu 

praktikantide juhendamisega töökoormus suurenes. Alates 01. jaanuarist 2008.aastal, mil 

Eesti Vabariik liitus Schengeni viisaruumiga, on täiendavalt lõunapiiri isikkoosseisu 



 39 

suunatud idapiirile, mille tulemusel on tekkinud väike leevendus probleemsele olukorrale 

käesoleval aastal. 

 

Kahel juhul toodi esile juhendaja motivatsiooni olemasolul rahuldaval tasemel juhendatava 

õpetamisel, kuid ei oldud rahul asjaoluga, kus juhendajaks määratu piirivalveametnikult  ei 

küsitud nõusolekut vahetu ülema poolt. Ei arvestatud juhendamisse kaasatud 

piirivalveametnike soove ning tahet antud eesmärki ellu viia. Tulenevalt sellest, kui 

piirivalveametnik on määratud juhendaja/õpetaja rolli vastu oma tahtmist, ei saa ta võtta 

endale kohustust vastutada õppepraktika normaalse kulgemise eest ning sellise olukorra 

tulemusena on kannatajaks tulevane piirivalveametnik. 

 

Selline olukord mõjutab juhendatava motivatsiooni langust, kus mõnikord tema ülesanne 

oli määratlemata ning seetõttu viibis allüksuses tegevuseta või tegeles praktikakavas mitte 

ettenähtud ülesannetega.  

 

 

3.4 Positiivsed küljed õppepraktika läbiviimisel ja juhendamisel 

 

Üleüldine kontseptsioon näeb ette, et juhendaja kohaldab oma juhtimise ja juhtimisstiili 

vastavalt nende inimeste oskustele ja tahtele, keda ta juhendab, pidades silmas eesmärki, 

mida nemad püüavad saavutada. Näiteks, kui keegi saab talle antud tööga hästi hakkama ja 

tal on ka motivatsioon ülesande täitmiseks (st kõrge tahe ja oskused), oleks õigeks 

juhtimise stiiliks delegeerimine. Vastupidisel juhul, kui inimesel on käsiloleva ülesande 

suhtes madal tahe ja oskus, peab juhendaja temale andma juhiseid, vähemalt alguses. 

Kõrge oskuse ja madala tahte puhul-või vastupidi peab juhendaja kasutama vastavalt 

innustamise ja suunamise stiile. (Landsberg 2003: 63-64) 

 

Olla juhendaja õppepraktikal piirivalveasutuses avab see uue võimaluse ja suuna 

professionaalseks arenguks. See on uus ja huvitav valdkond, mis ühelt poolt esitab uusi 

väljakutseid, teisalt aga sunnib oma tööd kriitilisemalt analüüsima ning edasi arendama. 

Tulevaste piirivalveametnike professionaalsusele saame toetuda vaid siis, kui tagame neile 

hea hariduse ning praktilise kogemuse pagasi. 
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Läbiviidud uuringu tulemustest lähtuvalt toob töö autor välja põhilised positiivsed küljed 

õppepraktika läbiviimisel ja juhendamisel Eesti idapiiril, milleks olid: 

• Noorte juhendajate suur osakaal, nende kõrge motivatsioon.  

• Piirivalvekolledžipoolsed praktikakavad on head. 

• Suhteliselt hästi toimiv koostöö õppepraktikal (praktikant-juhendaja) piirkondades. 

• Lisatasu maksmine õppepraktika juhendamise eest. 

• Jätkuvalt mitme juhendaja kasutamine, see mitmekesistab praktikandil erialaste 

oskuste omandamist. 

• Õpperaktika jätkuv läbiviimine Kagu ja Kirde Piirvalvepiirkondades. 

 

Uuringutele toetudes võib öelda, juhendajateks on  määratud noori piirivalveametnikke, 

kelle teenistusstaaž on alla viie aasta. Neil esines mitte väga suures mahus spetsiifilisi 

probleeme, mis olid tingitud vähestest kogemustest ja piirivalve eriala äärmiselt 

mitmetahulisest olemusest. Sellele vaatamata andis esmane praktika juhendamine olulise 

panuse kogemusteks algajale juhendajale. Töö autori pilgu läbi, olles ise struktuurüksuse 

ülem, oli meeldivaks üllatuseks noorte juhendajate kõrge motivatsioon teha seda mitte 

väga tänuväärset tööd õppepraktika juhendajatena. 

Selleks, et kadett saaks praktikal võimalikult hästi piirivalve kutseoskusi omandada, peab 

ta teadma, mida temalt täpselt oodatakse ning kuidas ta nende eesmärkide poole liigub.  

Praktikandi jaoks on oluline, et piirivalveasutuses juhendajate poolt tagatakse selged 

eesmärgid ja ootused, hea juhendamine, õiglane ja otstarbekas töö maht, objektiivne 

tagasiside ning oma vastutuse tajumine. 

 

Praktika on kadeti ja juhendaja koostöö. Koostöö eeldab teatud kokkuleppeid, mis on kõigi 

jaoks üheselt mõistetavad. Kokkulepped sisaldavad praktika tegevuste loendit, 

detailsemaid eesmärke ja hindamiskriteeriume (näiteks praktikapäevik, praktika aruanne). 

Hindamiskriteerium toetub aruandlusele, kus rõhuasetus on seatud praktikandi 

eneseanalüüsile ja tagasisidele.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et selgemalt on sõnastatud see, mida praktikant peab oskama, 

ning see, kuidas tema tegevust hinnatakse, seda paremate tulemusteni ta jõuab - juhtides 

ise oma praktikat ning saades juhendajatelt parimat võimalikku juhatust. 

 

 



 41 

KOKKUVÕTE 

 

 

Käesolevas lõputöös käsitleb lõputöö autor piirivalvekolledži kõrg- ja kutsehariduse 

kadettide õppepraktika juhendamise ja  selle läbiviimisega seotud probleeme, mis ilmnesid 

õppepraktika toimumisel 2006. – 2007.aastal Eesti idapiiri piirivalveasutustes (Kagu ja 

Kirde Piirivalvepiirkondades).  

 

Ülevaate saamiseks õppepraktika tulemist piirivalveasutustest Eesti idapiiril ja praktika 

korraldusest viis töö autor läbi ankeetküsitluse. Uuringus osales 47 juhendajat ja 42 

õppepraktikal osalenut Kirde ja Kagu Piirivalvepiirkonna töötajat ning piirivalvekolledži 

teise kursuse (õpperühm BS 060)  kõrghariduseõppe kadetid. 

 

 Toetudes Eesti idapiiril läbiviidud õppepraktika juhendamise ja läbiviimise uuringutele, 

võib tõdeda, et käesolevaks hetkeks on paika pandud ainult juhendamise olemasolu. 

Siinkohal on jäetud reguleerimata õpetamise protsessi olemus, kontakti loomine 

praktikandiga, mis on kogu koostöö aluseks, praktikakavast tulenevate ülesannete 

läbitöötamine ning praktikandi kaasamine nende täitmisele ning muud juhendamisest 

tulenevad psühholoogilised aspektid. 

 

Väga suurt tähtsust praktikantide juhendamisel omab piirivalveasutuse juht, kelle 

ülesandeks on määrata praktikantidele vastava ettevalmistusega või pikaajalisi 

juhendamise kogemusi omavaid juhendajaid, jälgides samas, et antud juhendajad on 

motiveeritud ja neile ei langeks liialt suurt töökoormust, täites ka juhendamise kõrvalt oma 

põhiülesandeid allüksuse teenistuses. Antud aspektid vajavad analüüsi ja vajadusel rollide 

muutmist allüksuses. 

 

Autoripoolne ettepanek on, et igale praktikandile on määratud struktuurüksuses kindel 

juhendaja või mitu kindlat juhendajat, keda on eelnevalt selleks koolitatud ja nad on 

avaldanud selleks soovi. Juhendajad peavad olema kursis praktikakavaga soovitatavalt 

vähemalt kaks nädalat enne praktikantide saabumist. Enne õppepraktikat on vajalik 

seminarivormis meeldetuletusena läbi viia piirivalveasutustes või siis piirivalvekolledžis 

täienduskoolitus juhendajatele. 
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See on vajalik selleks, et juhendaja saaks eelnevalt vastavalt kavale kavandada 

praktikandile või praktikantidele ettenähtud alustel vastav praktika. Samuti saavad 

juhendajad esitada omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi õppepraktika efektiivsemaks 

muutmiseks. Seminaril on juhendajatel võimalus tuua esile ning käsitleda eelnevalt 

esinenud probleeme ja muid võimalikke prognoositavaid takistusi õppepraktikal 

piirivalveasutustes. 

 

Õppepraktika alguseks on vajalik piirkondadest välja selekteerida parimad 

piirivalveametnikud, kes on oma oskuste ja teadmiste poolest sobivad ning kellel on selle 

missiooni täitmise vastu ka otsene huvi. Kindlasti on motiveerivaks teguriks väärilise 

lisatasu maksmine juhendamise eest.  

 

Ankeetküsitlustes toodi juhendajate poolt esile, et lisatasu maksmine juhendajatele on 

motiveeriv asjaolu. Kui maksta abijuhendajatele väärilist lisatasu, mis motiveeriks ja 

tekitaks konkurentsi allüksuses praktikantide juhendamisele kandideerivate 

piirivalveametnike poolt, tõhustaks see oluliselt praktikandile antava õppe kvaliteeti. 

Lisatasu oleks üheaegselt tasu pingutuse eest põhitöö kõrvalt ja  saavutada motiveeritud 

juhendaja poolt parim kvaliteet praktikandi juhendamisel.  

 

Autoripoolseks teiseks ettepanekuks on pöörata enam tähelepanu piirivalveasutustes 

piirivalvekolledži kadettidele võrdsete võimaluste tagamiseks praktiliste oskuste 

juhendamise/õpetamise protsessi läbiviimisel piirivalve piirkondades. Mõningatel juhtudel 

ankeetküsitlustes tõid õppepraktikal osalenud kadetid välja asjaolu, et ei kohtunud silmast 

silma tegelikult piirivalveasutuse ülema käskkirjaga temale määratud juhendajaga. Kahjuks 

töö autor ei suutnud välja selgitada, millises piirivalvepiirkonnas antud vahejuhtum esines. 

 

Üldjoontes on õppepraktika kulgenud Eesti idapiiril tänastel kutse- ja kõrghariduse 

kadettidel väiksemate probleemidega, mis on lahendatavad. Praktikandid omandavad 

piirivalveasutustes õpitud teadmised konkreetset valdkonda puudutavate praktiliste oskuste 

kinnistamisel, sealjuures on vajalik ka nende omapoolne initsiatiiv, töövõime ja 

juhendajatega hea koostöö. Initsiatiivi ja koostööd pärsivad vähene tagasiside ja madal 

motivatsioon. 
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Õppepraktikal ilmes, et paratamatult juhendavad erinevaid valdkondi erinevad inimesed 

(spetsialistid), kuid praktikant peab suutma selle kõik omandada ja näha olulisi seoseid töö 

eripärast tulenevalt. Ta peab olema suuteline kohanema muutuvate oludega juhendaja 

vahetudes. 

 

Juhendajate poolt oli tähtis praktikantidele õpetada ka peale erialaste oskuste veel 

positiivseid tööharjumusi, mis on väga tähtsal kohal piirivalvuri töös. Õiged tööharjumused 

(õigeaegne teenistusse ilmumine ja lahkumine, harjumus töökoht korras hoida, patrull- ja 

piiripunktiteenistuseks vajalike abivahendite korrashoiu ja hoolduse tagamine, tööhügieeni 

ja sanitaarnõuete täitmine jm) on juhendaja kujundada tema positiivsel eeskujul, nõudes 

praktikantidelt järjekindlalt ja resoluutselt ohutustehnika-, sanitaar- ja tuleohutuseeskirjade 

täitmist piirivalveasutuses. 

 

Siinkohal tahaks rõhutada seda, et osal õppepraktikat juhendanud juhendajatest puudusid 

tööharjumused, mistõttu nad ei suutnud nõuda nende täitmist praktikantidelt. Igasugune  

liberaalsus ja järeleandlikkus juhendaja poolt mõjub kasvatuslikult negatiivselt ja kujundab 

praktikandis ebaprofessionaalset maailmavaadet edasisele teenistusele piirivalves. 

 

Rõhutan, et tööharjumused kujunevad samuti nagu tööoskused, kuid mitte sihikindla 

harjutamisega, vaid lihtsa kordamisega. Näiteks harjumus patrullivarustus korras hoida 

kujuneb nii, et seda peab juhendaja kontrollima peale igat patrullteenistust. Järjekindlal 

nõudmisel kujuneb praktikandil endal vajadus ja harjumus seda korrastada.  

 

Praktika korraldamisel lähtume sellest, et piirivalveametnik, kes on määratud juhendajaks, 

peab olema omandanud juhendamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning suutma neid 

töökohal vastavalt muutuvatele oludele rakendada. Samuti peab ta olema valmis oma 

teadmiste ja oskuste pidevaks täiendamiseks. Juhendaja peab lisaks juhendamisele olema 

orienteeritud ka õppimisele. Praktikal ei piisa teadmistest ja oskustest, tuleb osata neid ka 

rakendada. 

 

Lõputöös püstitatud eesmärk on täidetud, püstitatud hüpotees on leidnud kinnitust: 

juhendajad ei ole pööranud piisavalt tähelepanu piirivalvekolledži kadettidele võrdsete 

võimaluste tagamisele juhendamisel, sest see on tingitud vähesest tagasisidest juhendajatelt 

kadettidele ja  piirivalvekolledžile. 
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Kokkuvõtteks ühtib autori arvamus Max Landsbergi poolt kirjutatuga, õpperaktika 

juhendamisel on vaja tõsta juhendatavate (piirivalvekolledži kutseõppe kadettide) 

töötulemusi ja õppimisvõime saavutatakse tagasiside andmise, aga ka teisi tehnikaid 

kasutades, nagu motiveerimine, teadlikku oma juhtimisstiili sobitamist juhendatava 

valmisolekuga konkreetsete teenistusülesannete täitmisel. Juhendamise aluseks on aidata 

teistel inimestel aidata iseennast ning see peab toimuma paindliku suhtlemise teel, ega 

toetu ainult ühesuunalisele pidevale kõnelemisele ja juhiste andmisele. (Landsberg 2003: 

109) 

 

Lõpetuseks ei tohi unustada tuntud ütlemist – inimese elus on siis kõik hästi, kui ta iga 

päev läheb heameelega tööle ja pärast tööd läheb hea meelega koju. (Leppik 2002: 

120) 
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SUMMARY 

 

 

This diploma thesis is written about „Guiding and organizing practical work of cadets 

with higher education and vocational education at the Eastern border of Estonia”. 

 

Diploma thesis consists 56 pages 48 pages of it is main part. This paper is written in 

Estonian language and short summary is in English. In this paper there are used 9 sources 

in Estonian. Also, there are used 5 legislations and 4 Internet sources. This work has 3 

chapters and 2 additional parts. 

 

First chapter is written about main basis of guiding and organizing practical work of cadets 

from Border Guard College. 

 

Second chapter is written about empiric analysis, where author gives an overview about 

methods of analysis and target group, results of the analysis and summary. The analysis 

had 2 different questionnaires. Number of people questioned was 89. 

 

Third chapter is written about results of the empiric analysis and represents solutions and 

suggestions. 

 

Keywords of this paper are: managing the practical work, guiding and organizing at the 

Eastern border of Estonia 

 

In this paper, author has concentrated to the relationships between instructor and trainee, 

characterizing the importance of instructor and influence on the development of the 

organization. 

 

The data for this paper was collected from cadets from Border Guard College, who are at 

this moment continuing their studies or work at the Eastern border of Estonia (graduated 

from the Border Guard College in 2006-2007). Questionnaires were filled in by instructors 

of practical work in Southeast Border Guard District and Northeast Border Guard District. 

Also second year students of Border Guard College, who have passed the practical work, 
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have filled in this questionnaire. Author also shows negative aspects of ordering the 

practical work and brings out shortages in relationships between instructor and trainee. 

 

The results of analysis, which took place for this paper are following: lot of problems 

considering guiding of practical work are unsolved. It makes studies more difficult for new 

border guard officials. 

 

The freshness of this work is the fact, that organizing the practical work is varied by the 

basis of different border guard districts. It is essential to have an overview about resulting 

the practical work to figure out capability and training needs of instructors. 

 

Author believes, that thanks to the analysis, the quality of the practical work at the Eastern 

border of Estonia will get better. Meanwhile, author suggests that organization and Border 

Guard College will consider the outcome of this paper. When necessary, it is possible to 

change some aspects of the organizing of the practical work and give orders that author has 

brought out. 
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LISA 1 
 

 

ANKEET 
 
Lugupeetud õppepraktika juhendaja! 
 
Olen piirivalvekapten Aare Väin Luhamaa piirivalvekordoni ülem, hetkel koostan SKA 
Piirivalvekolledži kaugõppe lõputööd teemal: “Kõrg- ja kutsehariduse kadettide 
õppepraktika juhendamine ja läbiviimine Eesti idapiiril“. Lõputöö koostamisel viin läbi 
uuringu, mille eesmärgiks on saada ülevaade õppepraktika tulemuslikkusest ja välja 
selgitada õppepraktika positiivsed ja negatiivsed jooned. 
 
Palun täitke käesolev ankeet! Teie vastused ja kirjapandud mõtted on olulise tähtsusega 
piirivalve eriala kõrghariduse- ja kutseõppe efektiivsemaks muutmisel. 
 
Küsitluslehe täitmisel lugege esitatud küsimus läbi, valige Teile sobiv vastusevariant ja 
tähistage see ristiga. Küsitlusleht on anonüümne ning saadud tulemusi kasutatakse ainult 
üldistuste tegemiseks ning ettepanekute esitamiseks! Palun täidetud küsitluslehed saata  
e-posti teel : aare.vain@kagu.pv.ee või aare.vain@mail.ee 
 
 
 
1. Mitu korda on Teid määratud õppepraktika juhendajaks? 
Esimest korda (     ) Teist korda (      ) 3 ja enam korda (     ). 
 
2. Millist õppesuuna praktikat Te juhendasite? 
 1.  (     ) kõrghariduse õppepraktikat 
      2.  (     ) kutsehariduse õppepraktikat 
 3.  (     ) olen juhendanud mõlema õppesuuna praktikat 
  
3. Juhendajana olles, kas te juhindusite õppepraktika kavas välja toodud  
    ülesannetest? 
 1.   (     ) jah, juhindusin täielikult 
 2.   (     ) juhindusin osaliselt 
 3.   (     ) püüdsin juhinduda 

4.   (     ) ei juhindunud üldse 
5.   (     ) ei oska öelda 
 

Juhul, kui Te valisite eelnevas küsimuses vastusevariandid 3 –5, palun Teid täiendada 
oma vastust, mis takistas Teid juhindumast praktikakavas toodud ülesannetest. 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
 



 50 

4.  Kas Te motiveerisite praktikanti....? 
1. (     ) jah, alati 
2. (     ) jah, sageli 
3. (     ) ei oska öelda 
4. (     ) jah, mõnikord 
5. (     ) ei olnud vajadust 
 

5. Kas Te palusite praktikandil tagasisidet enda juhendamise kohta? 
a. (     ) jah, alati 
b. (     ) jah, sageli 
c. (     ) ei oska öelda 
d. (     ) jah, mõnikord 
e. (     ) ei, olnud vajadust 

 
6. Kas Te andsite praktikandile tagasisidet…? 

1.   (     ) jah, alati 
2.   (     ) jah, sageli 
3.   (     ) ei oska öelda 
4.   (     ) jah, mõnikord 
5.   (     ) ei, olnud vajadust 
 

7. Kuidas Te iseloomustaksite oma tööalaseid suhteid praktikandiga? 
1. (     ) väga hea 
2. (     ) hea 
3. (     ) ei oska öelda 
4. (     ) rahuldav 
5. (     ) mitterahuldav 

 
8. Kas Teie arvates on piirivalvekolledži poolt välja töötatud õppepraktika  
    kavad ja juhised eesmärgipärased? 
           1.    (     ) väga head 
           2.    (     ) head 
           3.    (     ) ei oska öelda 
           4.    (     ) rahuldavad 
           5.    (     ) mitterahuldavad 
 
9. Hinnake palun enese motiveeritust praktikandi juhendamisel. 
 1.  (     )  suurepärane 
 2.  (     )  hea 
 3.  (     )  ei oska hinnata 
 4.  (     )  rahuldav 
            5.  (     )  ei ole motiveeritud 
 
Kui vastasite, et EI OLE MOTIVEERITUD, siis palun tooge välja need põhjused, 
miks ei ole motiveeritud. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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10. Kas Te andsite piirivalvekolledžile tagasisidet praktikantide kohta? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
11. Kas Te olete teinud ettepanekuid piirivalvekolledžile õppepraktika kavade 
      täiendamiseks ja muutmiseks?  
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
12. Mis Teile meeldib praktikandi juhendamise juures ja kas Te tahaksite olla ka 
      edaspidi juhendaja? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
13. Mis Teile ei meeldi praktikandi juhendamise juures? 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
14. Millist koolitust või väljaõpet Te vajaksite, et tagada praktikandi parem 

juhendamine (seminarid, kursused, lühiajalised, pikaajalised, piirkonna sisesed    
jne)? 

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
 
15. Milline on Teie ettepanek, et õppepraktikaid efektiivsemaks muuta (korraldus,       
      kavad jne)? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
16. Palun märkige oma sugu. 
 
mees (    )     naine (    )    
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17. Kui pikk on teie teenistusstaaž piirivalveteenistuses? 
 
0 – 5.a  (      ) 6 – 10.a  (      )  11 – 15.a (     )  16 - .... (      ) 
 
18. Palun märkige oma teenistuskoht. 
 1.  (     )  Kagu Piirivalvepiirkond 
 2.  (     )  Kirde Piirivalvepiirkond 
 3.  (     )  .......................................   
 
19. Millist õppepraktikat Te juhendasite? 

1. (    )   maismaapiiri praktikat 
2. (    )   piiripunktipraktikat 
3. (    )   maismaa ja piiripunkti praktikat 

 
Tänan Teid osutatud abi eest! 
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LISA 2 
 

 

ANKEET 
 
Lugupeetud Piirivalvekolledži lõpetanu ja hetkel õppiv kadett! 
 

Olen piirivalvekapten Aare Väin Luhamaa piirivalvekordoni ülem, hetkel koostan SKA 
Piirivalvekolledži kaugõppe lõputööd teemal: “Kõrg- ja kutsehariduse kadettide 
õppepraktika juhendamine ja läbiviimine Eesti idapiiril“. Lõputöö koostamisel viin läbi 
uuringu, mille eesmärgiks on saada ülevaade õppepraktika tulemuslikkusest ja välja 
selgitada õppepraktika positiivsed ja negatiivsed jooned. 
 
Palun täitke käesolev ankeet! Teie vastused ja kirjapandud mõtted on olulise tähtsusega 
piirivalve eriala kõrghariduse- ja kutseõppe efektiivsemaks muutmisel. 
 
Küsitluslehe täitmisel lugege esitatud küsimus läbi, valige Teile sobiv vastusevariant ja 
tähistage see ristiga. Küsitlusleht on anonüümne ning saadud tulemusi kasutatakse ainult 
üldistuste tegemiseks ning ettepanekute esitamiseks! Palun täidetud küsitluslehed saata  
e-posti teel : aare.vain@kagu.pv.ee või aare.vain@mail.ee 
 
1. Millisel õppesuunal Te õpite või õppisite? 
 1.  (     ) kõrghariduse õppesuunal 
 2.  (     ) kutsehariduse õppesuunal 
  
2. Mitu juhendajat Teil oli? 
 1.  (     )  üks 
 2.  (     )  kaks 
 3.  (     )  3 ja enam 
 
3. Kas Teie arvates juhendaja juhindus piirivalvekolledži õppepraktika  
    kavas välja toodud ülesannetest? 
 1.  (     )  jah, juhindus 
 2.  (     )  juhindus osaliselt 
 3.  (     )  püüdis juhinduda 
 4.  (     )  ei oska öelda 
 5.  (     )  ei juhindunud 
 
Juhul, kui Te valisite eelnevas küsimuses vastusevariandid 3 – 5, täiendage palun oma 
vastust, mis võis olla takistuseks, et ei järgitud praktikakavas antuid ülesandeid.   
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................……………….. 
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4. Kas juhendaja motiveeris Teid praktikal? 
1.  (     )  jah, sageli 
2.  (     )  jah, harva 
3.  (     )  ei oska öelda 
4.  (     )  ei olnud vajadust 
5.  (     )  ei, mitte kunagi 

 
5. Kas Te andsite juhendajale tagasisidet tema poolsest juhendamisest? 
 1.  (      )  jah, sageli 
 2.  (      )  jah, harva 
 3.  (      )  ei oska öelda 
 4.  (      )  ei olnud vajadust 
 5.  (      )  ei, mitte kunagi 
 
6. Kas Te täitsite ülesandeid, mis ei ole praktikajuhendis kirjeldatud? 
 1.  (      ) jah, sageli 
 2.  (      ) jah, harva 
 3.  (      ) ei oska öelda  
 4.  (      ) ei, mitte kunagi 
            5.  (      ) selliseid ülesandeid ei olnud 
 
7. Kas juhendaja vastas Teie poolt esitatavatele küsimustele? 

1.  (     )  jah, sageli 
2.  (     )  jah, mõnikord 
3.  (     )  ei oska öelda 

 4.  (     )  ei osanud vastata 
 5.  (     )  ei vastanud 
 
8. Kuidas Te iseloomustaksite oma suhteid juhendajaga?  

1.  (     )  suurepärased 
2.  (     )  head 
3.  (     )  rahuldavad 
4.  (     )  ei oska öelda 
5.  (     )  mitterahuldavad 

 
9. Kas piirivalvekolledžis omandatud teadmised ja oskused olid piisavad, et    
      piiripraktikat läbida? 

1.  (     )  jah, piisavad 
2.  (     )  jah, osaliselt 
3.  (     )  ei oska öelda 
4.  (     )  saadud teadmised ei vastanud ootustele 
5.  (     )  ei, mitte piisavad 

 
10. Kas Teile anti tagasisidet juhendaja poolt? 

1.  (     )  jah, alati 
2.  (     )  jah, sageli 
3.  (     )  ei oska öelda 
4.  (     )  jah, mõnikord 
5.  (     )  ei olnud vajadust 
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11. Palun hinnake oma motiveeritust praktika ülesannete täitmisel? 
 1.  (     )  suurepärane 
 2.  (     )  hea 

3.  (     )  rahuldav 
 4.  (     )  ei oska hinnata 
 5.  (     )  ei ole motiveeritud 
Põhjendage palun lühidalt ja tooge välja need põhjused, miks Te olete või ei ole 
motiveeritud? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
12. Kas Te andsite piirivalvekolledžile tagasisidet praktikast  
      piirivalvepiirkondades ja tegite ettepanekuid praktikakavade täiendamiseks  
      ja muutmiseks, vastake palun lühidalt?  
 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
 
13. Kuidas suhtuvad teised allüksuses töötavad piirivalvurid praktikantidesse? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
14. Milline on Teie ettepanek, et õppepraktikat efektiivsemaks muuta? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
15. Mis Teile meeldis praktikal (toode palun välja Teie arvates iseärasused 
      maismaa ja piiripunkti praktika kohta Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkonnas)? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
16. Mis Teile praktikal ei meeldinud (toode palun välja Teie arvates iseärasused 
      maismaa ja piiripunkti praktika kohta Kagu ja Kirde Piirivalvepiirkonnas)? 
 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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17. Palun märkige oma sugu. 
 
mees (    )     naine (    )    
 
 
18. Palun märkige oma praktika teenistuskoht? 
 1.   (     )  Kagu Piirivalvepiirkond 
 2.   (     )  Kirde Piirivalvepiirkond 
 3.   (     )  Mõlemad piirkonnad 
 
Tänan Teid osutatud abi eest! 
 
 


