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SISSEJUHATUS 
 

Muutuste ajal osutuvad edukaks need firmad, kes  on õigel ajal  tunnetanud firma jõudmist 

languse faasi algusesse ning alustanud õigeaegselt ümberkorraldusi. See on protsess, kus on 

oluline nii tugev eestvedamine kui ka töötajate kaasahaaramine ja initsiatiiv.  

 

Iga organisatsiooni edukus sõltub eelkõige tema liikmete ja juhtkonna koostöövõimest. 

Edukas on see töökollektiiv, kus on piisavalt kõrge rahulolu tase ning kõrgelt motiveeritud 

töötajad. Kui puudub huvi töö vastu, ei ole mõtet loota ka häid töö tulemusi. Organisatsioonis 

võib olla andekaid ja hea väljaõppega spetsialiste, kui puudub nende töös motivatsioon, on 

töötulemused nigelad. Rutiin ja stamp piiritöötajate kui teenindajate tööstiili ei sobi. Teadlik 

personali motivatsiooni ning rahulolu tõstmine loob täiendavaid ressursse paremate 

töötulemuste saavutamiseks.  

 

Töötajate motivatsiooni ja üldist töötahet mõjutavad ka muutused organisatsioonis. 2010.a.   

1. jaanuarist ühinesid kolm senini iseseisvalt tegutsenud ametkonda – Piirivalve-, Politsei- 

ning Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ühisasutuseks – Politsei ja Piirivalveametiks. Seega 

käsitleb antud lõputöö kõige uuemaid muutusi piirivalvesüsteemis ning muutusi ametnike 

rahulolus ja motivatsioonis 

 

Lõputöö teema valiku põhjustas probleem, kas organisatsiooni juhtidel on piisav teadlikkus, 

pärast muudatuste toimumist  alluvate töö rahulolust ning motivatsioonist? Töö autor soovib 

oma uurimistööga ennetada neid puudujääke Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo allüksustes, et 

vähendada ühendamisega seotud pingeid.  

 

Samas on töö autoril hea võimalus võrrelda lõputöö käigus läbiviidud uuringu tulemusi Igor 

Bogdanovi poolt 2008. aastal läbiviidud samalaadse uuringu tulemustega. Vahe on  ainult 

selles, et I. Bogdanovi uurimus haaras üksnes Luhamaa maanteepiiripunkti isikkoosseisu, 

käesolev töö annab aga ülevaate kogu Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo allüksustest.  

 

Uurimise teemadeks on Lõuna piirivalvebüroo allüksuste piirivalveametnike rahulolu ja  

motivatsioon  ning muutused motivatsioonis seoses ühendameti loomisega. 
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Lõputöö eesmärgiks on uurida Lõuna Prefektuuri töötajate motivatsioonitaset, selle tõstmise 

võimalusi ning analüüsida, kas erinevate ametkondade liitmine on kaasa toonud töötahte ja 

motivatsiooni muutusi võrreldes 2008. aasta uuringu andmetega. 

 

Eesmärkide saavutamiseks püstitas autor järgmised ülesanded: 

1. anda ülevaade ühendatud ametitest  

2. koostada küsimustik tööga rahulolu, töömotivatsiooni ja ühendameti loomisest tingitud 

muudatuste uurimiseks Lõuna piirivalvebüroo allüksustes 

3. viia läbi ja analüüsida Lõuna piirivalvebüroo allüksustes isikkoosseisule korraldatud 

töömotivatsiooni käsitlevat küsitlust 

4. võrrelda käesoleval aastal Luhamaa maanteepiiripunkti rahulolu ja motivatsiooni  uuringu 

tulemusi 2008. aastal läbiviidud Igor Bogdanovi uuringu tulemustega.  

 

Autor kasutas töös järgmisi uurimismeetodeid: eestikeelsete erialaraamatute ning Interneti 

materjalide analüüsi,  ankeetküsitlust, andmeanalüüsi, võrdlust, järelduste ja ettepanekute 

tegemist.  

 

Töö koosneb kahest osast. Töö esimeses osas tutvustatakse 1. jaanuaril 2010. aastal ühinenud 

asutusi, asutuste ajaloolist tausta ning ühinemisprotsessi. Töö teises osas tutvustatakse 

motivatsiooni olemust ja põhitermineid, uuritakse Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo 

ametnike rahulolu ning motivatsioonitaset ja analüüsitakse võrreldavaid andmeid 2008. aastal 

läbiviidud uuringuga. Kokkuvõttes teeb autor uuringu tulemustele toetudes järeldused ning 

esitab omapoolsed ettepanekud motivatsiooni tõstmise võimaluste kohta Lõuna 

piirivalvebüroo allüksustes.  

 

Kuna lõputöö kirjutamise ajal puudusid Politsei- ja Piirivalveameti loomise kohta 

publitseeritud kirjalikud väljaanded, kasutati töö koostamiseks vajaliku info hankimiseks 

kolme ühinenud ametkonna kodulehekülgi. 
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1. MUUDATUSED ORGANISATSIOONIDES. PIIRIVALVE-, 

POLITSEI- NING KODAKONDSUS-JA MIGRATSIOONIAMETI 

ÜHENDAMINE 
 

 

1.1  Muudatused organisatsioonides  

 

Muudatus on organisatsiooni elutsüklis loomulik ja sagedane nähtus. Asjad muutuvad 

pidevalt nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool. Eesti avalike organisatsioonide juhid 

räägivad sageli struktuurimuudatustest. Struktuurimuudatustest, mille põhjustena tuuakse 

esile töötajate mitteteadlikkust enda täpsetest tööülesannetest, inimeste ja struktuuriüksuste 

ülesannete dubleerimist. Põhjused on veel tugiteenuste ja administratiivpersonali 

ebaefektiivsus ja suur arvukus, võrreldes põhitegevustega tegelevate osakondadega, samuti 

vajadus kulusid kokku hoida, leida koostöö võimalusi, parandada isikkoosseisu kvaliteeti jne.1 

 

Muutuste suhtes on inimesel loomupärane vastumeelsus. Sageli kaasneb muutustega kaos. 

Seda võib esineda ülemikuperioodil, mis kestab vana süsteemi hävitamisest uue süsteemi 

täieliku ellurakendamiseni. Võib isegi juhtuda, et venima kippuva ülemikuaja jooksul võib 

ettevõte olla nii otseses kui kaudses mõttes juhitamatu. Kuid organisatsioon peab 

muudatustega kaasa minema ja ennast neile kohandama. Kui ollakse avatud uuele, siis on 

võimalik ümber kujuneda2 

 

Ühendamine on laiaulatusliku kombineerimise (muutmise) alaliik, mille puhul jäävad 

kombineeritavad organisatsioonid terveks. Ühendamine on mõeldav ka mitmes valdkonnas 

tegutsevate ettevõtete korral, kus kasutatakse vähemal või suuremal määral ära valdkondade 

vahelist sünergiat, kombineerides neis valdkondades tegutsevaid inimesi, võrgustikke, 

struktuure jne.3  

 

Muudatuste teostamisel tuleb silmas pidada kahte olulist komponenti: aega ja ulatust. 

Muudatuse edukus sõltub sageli selle teostamiseks sobiva aja valikust ja läbiviimise kiirusest. 

Politsei-, Piirivalve- ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamisega seotud 

                                                 
1 Valk, A. 2003. Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris. Tallinn lk 226 
2 Abrahamson, E. 2008. Valutud muutused. Tartu  lk 31, 35 
3 ibid lk 184  
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tegevused kestsid üle kahe aasta. Selle ajaga loodi projektiga vahetult seotud inimeste poolt 

vajalikud õigusaktid, seaduseelnõu jm dokumentaalne materjal. Põhjalikult analüüsiti ja 

võrreldi erinevaid lahendversioone nii asutuse struktuuri, teenistusregulatsiooni kui ka 

ülesannete ja pädevuse osas. Keerukaks tegi ühendameti loomise see, et ei olnud näidiseks 

võtta sobivat organisatsiooni ühismudelit. Tuli välja töötada uus, sisejulgeolekuametite 

spetsiifikat arvestav mudel, kuigi sellelaadsete organisatsioonide tegevuste ühendamist 

ühtsesse organisatsiooni ja juhtimisstruktuuri on rakendanud erinevatel aegadel mitmed riigid 

näit. USA, Prantsusmaa, Ungari. 

 

 

1.2 Ülevaade Piirivalve-, Politsei- ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti 

ajaloolisest taustast ning ametite ühendamise protsessist 

 

 

Eesti Piirivalve  

 

Eesti Piirivalve loomist alustati 1918. aastal. Piirivalvevalitsus alustas tööd 18. novembril 

1918. Piirivalve on kuulunud Kaitseliidu, Rahandusministeeriumi ja kaitseväe haldusalasse. 

 

Esimese Eesti Vabariigi ajal oli olulisemateks Piirivalve tegevust korraldavateks 

õigusaktideks oludele kohandatud ja täiendatud Üksiku Piirivalve Korpuse Seadus, 

piiriteenistuse määrustikud ja piirivalve seadus. Lisaks oli piirivalveteenistus seotud mitmete 

seaduste, käskkirjade ja päevakäskudega.4 

 

Valitsemise korraldamise seaduses oli piirivalve ülesandeks seatud: 

 üle piiri liiklemise ja veo järelvalve  

 riigi piirimärkide korrashoid 

 salakaubitsemise ärahoidmine  

 ebaseadusliku piiriületuse ärahoidmine  

 piiri kaitsmine 

 

Eelpool nimetatud ülesannetele lisandus veel tolli ja politsei funktsioone, mõnel pool tuletorni 

ülevaatamine, sadamate valve, ujuvabinõude järelvalve jms.  

                                                 
4 Võime, L. 2007. Eest Piirivalve. Piirivalveamet, lk 56 
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Teenistusülesannete täitmisel olid olulisemad tegevused passikontroll piiripunktis ja 

patrullimine ning vaatlused piirilõigul.5 

 

22. oktoobril 1990 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu majanduspiiri seaduse.             

1. novembril 1990 määras Vabariigi Valitsus kindlaks majanduspiiri alalised kontrollpunktid. 

Seda päeva loetakse Eesti piirivalve taasloomise päevaks. Majanduspiiri kaitsjate isikkoosseis 

koosnes põhiliselt Eesti Kodukaitse ja Kaitseliidu liikmetest. 8. aprillil 1991 moodustati Eesti 

Vabariigi Riiklik Piirikaitseamet. Eesti taasiseseisvumise järel 20. augustil 1991 nimetati 

Piirikaitseamet valitsuse korraldusega Eesti Vabariigi Riiklikuks Tolli- ja Piirikaitseametiks 

ning alates 16. septembrist 1991 Riigi- ja Piirikaitseametiks. Riigi- ja Piirikaitseamet 

reorganiseeriti 28. veebruaril 1992 Piirikaitseametiks. Samal aastal algas kaasaegse piirivalve 

organisatsiooni tegelik loomine ning 19. augustil 1993 kinnitas Vabariigi Valitsus piirivalve 

arengu kontseptsiooni. 

 

1994. aasta suveks oli loodud piirivalve põhistruktuur, määratletud enamik ülesandeid ja 

võetud kasutusele piiri valvamise põhimeetodid. 30. juunil 1994 võeti Riigikogus vastu 

riigipiiri seadus ja piirivalveseadus, mis said piirivalve tegevuse aluseks.6 

 

Kuni 2009 aasta lõpuni täitsid piirivalvepiirkonnad riigipiiri valvamise ja kaitse põhiülesannet 

ning tagasid oma tegevuspiirkondades piirikontrolli, tõkestasid kuritegevust ja illegaalset 

immigratsiooni ning teostasid mereotsinguid ja –päästet.  

Piirivalvepiirkonna struktuurüksuste koosseisuks olid:  

 piirivalvepiirkonna staap - juhtiv ja korraldav struktuurüksus, mis tagas piirkonnale 

pandud ülesannete täitmise;  

 piirivalvekordonid, mis tagasid riigipiiri valve ja kaitse ning piirirežiimi täitmise; 

 piiripunktid, mis tagasid isikute transpordivahendite kontrolli piiriületusel; 

 piirivalvepiirkonna hooldebaas, mis tagas piirkonna tegevuse tehnilise ja majandusliku 

kindlustamise  (garaažid, remonditöökojad, laod).  

 

Enamik struktuurüksustest ja nende ülesannetest on jäänud samaks ka pärast ühendasutuse 

loomist.  

 

                                                 
5 Võime, L. 2007. Eest Piirivalve. Piirivalveamet, lk 60 
6 Piirivalve, Ajalugu  >www.pv.ee,>  (29.04.2009). 

http://www.pv.ee/
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Piirivalve koosnes 6 piirivalveasutusest, milleks oli: 

Piirivalveamet 

Põhja piirivalvepiirkond 

Kirde piirivalvepiirkond 

Kagu piirivalvepiirkond 

Lääne piirivalvepiirkond 

Piirivalve lennusalk 7 

 

 

Eesti Politsei 

 

Eesti Politsei asutati 12. novembril 1918. Kriminaalpolitsei asutamise kuupäev on 5. jaanuar 

1920, kaitsepolitsei (aastast 1925 - poliitiline politsei) asutati 12. aprillil 1920.  

 

Politsei koosnes kolmest harust: välis-, kriminaal-ja poliitiline politsei. Esimestel aastatel oli 

igaühel neist oma peavalitsus, kuid 1924. aastal politsei juhtimine ühendati. Politsei 

Peavalitsuse hilisemad nimetused olid Politseivalitsus ja Politseitalitus. 

 

1. jaanuaril 1926 loodi prefektuurid. Mitmete ümberkorralduste tulemusena oli 1940. aasta 

suveks kujunenud 9 prefektuuri: Tallinna-Harju, Tartu-Valga, Viljandi-Pärnu, Petseri-Võru, 

Saare, Lääne, Viru-Järva, Narva, Raudteede prefektuur. 

 

 17. juunil 1940 okupeeris NSVL Eesti. Politsei kui institutsioon likvideeriti.  

 

Eesti politsei taasloomise protsess algas nõukogude okupatsiooni ajal. 1. märtsil 1991 asus 

senise miilitsa asemel tööle politsei.  

 

Eesti taasloodud politsei jagunes vastavalt oma ülesannetele väli-, liiklus-, kriminaal- ja 

kuritegude eeluurimisega tegelevaks politseiks, mida juhtis Politseiamet. 1993. aastal loodi 

Kaitsepolitseiamet.  

 

 

                                                 
7 Piirivalve, Struktuur  >www.pv.ee>  (24.04.2009)  

http://www.pv.ee/
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Novembris 1990 loodi 19 politseiprefektuuri, millest 2009. aastaks oli järgi jäänud neli: 

Põhja, Lääne, Ida ja Lõuna.8 

 

Kuni praeguseni on Eesti politsei kuulunud Siseministeeriumi valitsusalasse. Tihedat 

koostööd tehakse Justiitsministeeriumiga. Teised olulised riiklikud koostööpartnerid on 

olnud: Sisekaitseakadeemia, Päästeamet, Piirivalveamet, Maanteeamet, Maksu- ja Tolliamet, 

Eesti Pank, Sotsiaal-kindlustusamet, Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, Vabariigi 

Valimiskomisjon, Eesti Haigekassa, Keskkonnainspektsioon, Konkurentsiamet, Tööturuamet, 

Kaitseliit, Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 

 

Eesti politsei teeb koostööd teiste riikide politseiasutustega ja rahvusvaheliste 

organisatsioonidega (nt. Europol, Interpol, koostöö SIRENE büroodega). Regionaalsel 

tasandil toimub koostöö ka politseiprefektuuride ja naaberriigi vastavate politseiüksuste vahel. 

 

Keskkriminaalpolitsei oli ja on Politseiameti halduses asuv valitsusasutus, kelle 

tegevusvaldkond on:  rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus; 

kriminaalpolitsei valdkonnaga seotud rahvusvahelise koostöö korraldamine; tunnistajakaitse 

korraldamine; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine; jälitustegevuse teostamine ja 

kriminaalasjade kohtueelne menetlemine; Interpoli riikliku keskbüroo ja Europoli riikliku 

üksuse ülesannete täitmine; Schengeni konventsiooni mõistes rahvusvahelise politseikoostöö 

eest vastutava keskasutuse, teabe vahetuseks määratud keskasutuse ja Schengeni infosüsteemi 

siseriikliku osa eest vastutava keskasutuse ülesannete täitmine. 

 

Keskkriminaalpolitsei põhiülesandeks on vahendada informatsiooni Eesti ja teiste riikide 

õiguskaitseasutuste vahel ning tagada asjakohane info ja vajalikud kommunikat-

sioonivahendid. Keskkriminaalpolitsei täidab erinevaid funktsioone: 

 Interpoli rahvuslik keskbüroo  

 Europol rahvuslik üksus  

 SIRENE büroo  

 Läänemereriikide organiseeritud kuritegevuse tõkestamise rakkerühma koordineeriv 

üksus  

                                                 
8 Politsei, Ajalugu >http://www.politsei.ee/?id=76>  (28.04.2009) 

http://www.politsei.ee/?id=76
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 Eesti sideohvitseride eest vastutav üksus.9 

 

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet 

 

Elanikkonna registreerimist ja dokumenteerimist alustati Eestis 1918. aastal. Kodakondsus- ja 

Migratsiooniametit tänapäevasel kujul küll veel ei olnud, kuid tema eelkäijate põhitegevus oli 

üldjoontes sama. 

 

Esimesed kodakondsus- ja migratsioonialased õigusaktid kinnitati 26. novembril 1918 ning 

nad jõustusid sama aasta 30. novembril. 

 

1918. aastal kuulusid nii elanikkonna dokumenteerimise, sõidulubade vormistamise kui ka 

kodakondsuse asjad Siseministeeriumi administratiivosakonna pädevusse. 1918. aasta lõpus 

moodustati Administratiivasjade Peavalitsuse koosseisus omaette üksusena passiosakond, mis 

kujundati 1921. aastal ümber ajutiseks kodakondsuse opteerimise osakonnaks ja 1922. aastal 

kodakondsuse osakonnaks. 1934. aastast tegeles kodakondsuse küsimustega 

Siseministeeriumi üldosakond. 

 

16. jaanuaril 1990 loodi Eesti NSV Riiklik Migratsiooniamet 

 

17. novembril 1991 ühendati Riigi Passiamet ja Kodakondsusbüroo Riigi 

Kodakondsusametiks. 

 

21. juunil 1992 asutati Eesti Migratsioonifond, mittetulunduslik organisatsioon. 

 

28. detsembril 1993 moodustati Kodakondsusametist ja Migratsiooniametist Riigi 

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. 

 

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (edaspidi KMA) on Siseministeeriumi valitsemisalasse 

kuuluv riigiasutus ja tema põhiülesanded on:  

 Eestis elavate inimeste määratlemine kodanikeks ja välismaalasteks ning 

elanikele isikut tõendavate dokumentide väljastamine;  

                                                 
9 Politsei, >http://www.politsei.ee/?id=1336>  (28.04.2009) 

http://www.politsei.ee/?id=1336
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 kodakondsuse saamise ja taastamise ning kodakondsusest loobumise taotluste 

vastuvõtmine, nende menetlemine ja vastavate materjalide ettevalmistamine 

Vabariigi Valitsusele otsuste langetamiseks;  

 Eestisse elama asuda soovivate ja siin elavate välismaalaste elamis- ja tööloa 

taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning elamis- ja tööloa andmise või 

andmisest keeldumise otsustamine;  

 varjupaigataotluste menetlemine, pagulasstaatuse andmise või selle andmisest 

keeldumise otsustamine;  

 viisakutsete kinnitamine ning viibimisaja pikendamine;  

 Eestis ebaseaduslikult viibivate või töötavate välismaalaste väärteoasjade 

menetlemine, Eestist lahkumise või elamisloa taotlemise ettekirjutuste 

tegemine, väljasaatmisega seotud asjade korraldamine;  

 Eesti kodanike ja Eesti päritolu välismaalaste kohta välisriikide poolt esitatud 

tagasivõtmise taotluste üle otsustamine;  

 riiklike registrite ja andmekogude pidamine.  

 

Üks KMA olulisi ülesandeid oli varustada teisi riigiasutusi nende tööks vajaliku infoga. 

KMA-s hoitavate taotlustoimikute põhjal tuvastavad ja tuvastasid isikuid Politseiamet, 

Kaitsepolitseiamet, Piirivalveamet, Maksuamet- ja Tolliamet, notarid, kohus jne. Andmete 

kogumisel ja info vahetamisel tegi KMA peale eelnimetatud asutuste koostööd ka 

Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Statistikaameti, rahvastikuregistri ning teiste 

riigiasutustega, samuti kohalike omavalitsustega.10 

 

Kolme ameti ülevaade näitas, et nende ajalooline taust ning tegevused on ühest küljest väga  

erinevad, kuid oma tööülesannete poolest kattuvad ja mõningal juhul võiks välja tuua 

dubleerimistki, mille vältimiseks otsustatigi 1. jaanuaril 2010. aastal kolm ametkonda  - 

Piirivalve-, Politsei, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ühendada. 

 

 

 

 

                                                 
10 Kodanondsus ja migratsiooniamet,  

>http://www.mig.ee/index.php/mg/est/kodakondsus_ja_migratsiooniamet/ueldinfo> 29.04.2009 

http://www.mig.ee/index.php/mg/est/kodakondsus_ja_migratsiooniamet/ueldinfo
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Kolme ametkonna ühendamise protsess 

 

Valitsusliidu programm aastateks 2007-2011 sätestab siseturvalisuse arendamisel ühe olulise 

prioriteedina lõpetada riiklikult tarbetu dubleerimine erinevate ministeeriumite ja 

ametkondade vahel. Dubleerimise ja valdkondade juhtimise hajumise vältimiseks nägi 

valitsuse tegevuskava ette Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja 

Migratsiooniameti ühendamise. Siseministri 13. aprilli 2007 käskkirjaga nr. 57 moodustati 

töörühm, kuhu kuulusid Siseministeeriumi juhtkond ja ühendatavate asutuste peadirektorid. 

Töörühma liikmed analüüsisid ühendstruktuuri loomise vajadust, sellega kaasnevaid riske ja 

ühendstruktuuri projektorganisatsiooni loomise põhimõtteid.  

 

Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti osalusel läbiviidud 

ühendasutuse SWOT analüüsi tulemused näitasid, et tugevusteks ja võimalusteks peetakse 

ühendamisega seotud organisatsioonide liikmete poolt eelkõige pädevuste ja vastutuse 

selginemist, loogilist juhtimisahelat, mis omakorda võimaldab paindlikku ja kiiret 

reageerimist ühiskonna ootustele. Samuti peeti oluliseks infrastruktuuri optimaalsemat 

kasutamist ja kompetentsi koondumist, mis töötab ühise eesmärgi nimel.  

 

Analüüsi põhjal tegi töörühm 2007. aasta mais siseministrile ettepaneku alustada tegevustega, 

mille tulemuseks on Politseiameti, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti 

ühtseks struktuuriks ühendamine 2010. aastaks. 2007. aasta oktoobris moodustas 

Siseministeerium ametite ühendamiseks seitsmeliikmelise projektimeeskonna, mida juhtis 

Marek Helm.  

 

Oktoobrist alustas Siseministeerium maakondlike teabepäevadega, et kaasata ühendamise 

ettevalmistusse algusest peale ka regioonides töötavad ametnikud ja kuulata ära nende 

arvamus. Ühtlasi anti teabepäevadel ülevaade, millised on sisejulgeolekut mõjutavad tegurid 

tulevikus, mida toob kaasa Schengeni ühtse viisaruumi laienemine ja tehnoloogia areng ning 

kuidas mõjutavad demograafilised muutused sisejulgeoleku tagamist Eestis. Samuti tutvustati 

Siseministeeriumi poolt käivitatud juhtimissüsteemi arendustegevust.  

 

2008. aasta alguses arutas valitsuskabinet ametite ühendamise ideed ning andis sellele 

heakskiidu. Veebruaris valmis Siseministeeriumis juba ametite ühendamise tegevuskava, 

mille üheks olulisemaks osaks sai politsei ja piirivalve seaduse väljatöötamine. Tegemist oli 
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ühe mahukaima eelnõu väljatöötamisega, sest tuli ühendada politseiseadus, piirivalveseadus, 

politseiteenistuse seadus ja piirivalveteenistuse seadus. Samuti tähendas uue seaduse 

väljatöötamine ka ligi 500.  rakendusakti ettevalmistamist.  

 

Ühendamise ettevalmistamisel viidi ellu ka olulised muudatused koolitus- ja 

täiendõppesüsteemis. 2008. aasta suvel koostati Siseministeeriumi valitsemisala täiendõppe 

analüüs ning loodi kava Sisekaitseakadeemia poolt pakutava ettevalmistuse ühtlustamiseks. 

Samuti korraldati ulatuslik tasendusõpe ühendatavate ametite ametnikele ja juhtidele.  

 

Seadusliku aluse sai ametite ühendamine 6. mail 2009 kui Riigikogu kiitis heaks politsei ja 

piirivalve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadused. 

Juunis määras valitsus Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriks Raivo Küüdi. Peadirektori 

määramine pool aastat enne asutuse tegevuse alustamist võimaldas uuel asutuse juhil 

moodustada oma meeskond ja langetada mitmeid kaalukaid otsuseid ühendasutuse 

käivitamiseks.  

 

Augustis lõpetas töö Marek Helmi poolt juhitud projektimeeskond ning tööjärg anti üle Raivo 

Küüdi juhitavale töörühmale, mis moodustati siseministri 14. augusti käskkirjaga nr. 163L. 

Sama käskkirjaga määrati ära ka ameti rakendamise tegevused ja ajakava perioodiks 10. 

august 2009 - 15. jaanuar 2010. Töörühm sai ülesandeks koostada ameti 2010. aasta eelarve 

ning viia senised politseinikud ja piirivalvurid üle ühtsele teenistusregulatsioonile. Samuti tuli 

kujundada lõplik seisukoht juhtimisstruktuuri ja ühendameti töökorraldusega seotud 

küsimustes. Augustis kinnitas ka siseminister Marko Pomerants oma käskkirjaga Politsei- ja 

Piirivalveameti juhtkonna vastavalt Raivo Küüdi esitatud ettepanekutele.  

 

Politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seadus võeti Riigikogus vastu 26. novembril 2009 

ning president kuulutas selle välja 11. detsembril. Seega olid kõik eeldused Politsei- ja 

Piirivalveameti käivitamiseks 1. jaanuarist 2010 loodud.11 

 

Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanded on: 

- Euroopa välispiiri tagamine 

- kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine 

                                                 
11 Politsei- ja Piirivalveamet, „Ajalugu“ (15.04.2010), > http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/ajalugu/ >  

(29.03.2010) 

http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/ajalugu/
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- turvalisus ja avalik kord riigi sees 

- kuritegude menetlemine ja ennetamine 

 

Täpsemalt on osakondade põhiülesanded lahti kirjutatud Politsei- ja Piirivalveameti 

põhimääruses.12 

 

Ametite ühendamise ajakava:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Ühendameti loomise ajakava  

 

 

1.2 Üldised muudatused Politsei- ja Piirivalveametis ning Lõuna Prefektuuri 

piirivalvebüroos 

 

1. jaanuaril 2010 alustas tööd Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA), mis loodi 

Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ning Kodakondsuse- ja 

Migratsiooniameti ühendamisel. Politseiprefektuuride, piirivalvepiirkondade ja KMA 

regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalset prefektuuri.  

 

Ühinemisega seoses muutusid senikehtinud põhikontaktid ning asutuste registrinumbrid. Uue 

ameti ühtse veebilehe aadressiks jääb www.politsei.ee ning ühine kliendiinfo number on 

6123000.  

 

                                                 
12 Politsei – ja Piirivalveamet, „Põhiülesanded“ (15.04.2010), 

>http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/pohiulesanded/>   (29.03.2010) 

Oktoober 2007 

 

Ühendamise 

ettevalmistus ja 

plaanimine 

Oktoober 2008 

 

Ühendamiseks 

vajalikud 

tegevused 

   Juuni 2009 

 

Ühendasutuse 

juhtkonna 

määramine ja 

käivitumiseks 

vajalikud 

tegevused 

Jaanuar 2010 

 

Ühendasutuse 

käivitumine 

http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/pohiulesanded/
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Ühinenud PPA ei too inimestele, kes ametkonna poole pöörduvad,  kaasa suuri muudatusi - 

kõik teenused on endiselt tagatud. Politseitöö valdkonnas on inimese põhiliseks kontaktiks 

jätkuvalt elukohajärgne prefektuur, politseiosakonnad ja endised politsei, KMA ning 

piirivalve teeninduspunktid. Samuti ei muutu dokumentide väljastamise või muu teeninduse 

protseduur.  

 

Kuna PPA korrakaitseosakond paikneb 1. jaanuarist 2010 aadressil Ädala 4E, Tallinn, peavad 

edaspidi sinna pöörduma näiteks tegevusluba taotlevad turvaettevõtted või relva ja 

laskemoona sisse- ja väljaveo loa taotlejad, keda varem teenindati Politseiametis Tallinnas 

Pärnu mnt 139.  

 

Teise muudatusena laieneb 1. jaanuarist karistusregistri teenus endistesse KMA 

teeninduslettidesse ning endisest teeninduspaigast Pärnu mnt. 139 enam teatise avaldust teha 

ega teatist kätte ei saa.  

 

Põhifaktid ühendameti kohta: 

- Politsei- ja Piirivalveamet on politseiasutus. Prefektuur on Politsei- ja Piirivalveameti 

piirkondlik struktuuriüksus; 

- Politsei- ja Piirivalveameti tasandil on neli põhitöö osakonda: piirivalveosakond, 

korrakaitsepolitseiosakond, kriminaalpolitseiosakond, kodakondsuse- ja migratsiooniosakond. 

Lisaks koordinatsioon, sisekontroll, siseaudit ja administratsioon; 

- ameti tasandile koonduvad endised Keskkriminaalpolitsei ja Julgestuspolitsei funktsioonid, 

mis jagunevad kriminaalpolitsei- ja korrakaitsepolitseiosakonna vahel; 

- Politsei- ja Piirivalveametil on neli regionaalset asutust: Ida prefektuur, Lääne prefektuur, 

Lõuna prefektuur ja Põhja prefektuur, kus täidetakse kõigi nelja põhivaldkonna ülesandeid. 

Prefektuuride haldusterritooriumid on sarnased endiste politseiprefektuuridega; 

- Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanne on Euroopa välispiiri tagamine; kodakondsuse 

määratlemine, dokumentide väljastamine; turvalisus ja avalik kord riigi sees; kuritegude 

menetlemine ja ennetamine; 

- Politsei- ja Piirivalveametis on umbes 7000 ametikohta, millest 6000 on põhitöö ja 1000 

administratsioon; 

- põhivaldkondade st piirivalvurite, politseinike ning kodakondsuse ja migratsiooniametnike 

ametikohad ühendamise käigus säilisid, nende töö sisu ega palk ei muutunud; 
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- rakendus uus teenistusastmete süsteem, mis on täpsemalt lahti kirjutatud politsei ja 

piirivalveseaduses; 

- endised vormiriietused jäävad kasutusse kuni loomuliku kandmisaja lõpuni. Tulevikus on 

PPA töötajatel ühtne sinine tavavorm; 

- organisatsiooni logona jääb kasutusse endine politseivapp; 

- muutusid ametnike endised ametitõendid.13 

 

Piirivalve tasandil toimusid pärast ühinemist 2010. a. mitmed muudatused. Kui senini oli 

Piirivalveamet, mille alla kuulusid piirivalvepiirkonnad ja Piirivalve Lennusalk, siis pärast 

ühinemist koordineerib ühendorganisatsiooni tööd peadirektor, kellele alluvad osakonnad, 

bürood ja prefektuurid.  

 

Ühinemine tõi kaasa ka muutuse piirivalveametniku määratluses. Kui senini kehtinud 

piirivalveseaduse põhjal oli piirivalveametnik piirivalveteenistuses olev riigiametnik, siis 

nüüd on ta ametimääratluse järgi piiripunkti või piirile või selle lähedusse määratud ametiisik, 

kes täidab piirikontrolliga seotud ülesandeid. Muudatused toimusid ka auastmete süsteemis. 

Alates 2010.a on teenistusastmed jaotatud juhi teenistusastmeteks ja spetsialisti 

teenistusastmeteks. Ümber on korraldatud palgasüsteem jne.  

 

Lisandunud on hulganisti ka uusi tööülesandeid. Ülesanded, mis piirivalvele on  juurde 

tulnud, on seotud nii tollikontrolliga, järelvalve teostamisega, kodakondsuse ja 

migratsiooniasjade korraldamisega jm toimingutega. Kõigi nende ülesannetega toimetulek 

nõuab töötajaskonnale lisakoolituste ja -kursuste korraldamist. 

 

Täieliku ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti töökorralduse põhimõtetest saab 06.05.2009 

vastu  võetud Politsei- ja piirivalveseadusest, mis on avaldatud Riigi Teatajas.14  

 

Üldiste muudatuste raames, mis hõlmab kogu organisatsiooni, toimuvad omakorda 

muudatused väiksemates allüksustes, mis on eelkõige seotud haldusliku eripära ja töö 

spetsiifikaga. Autor keskendub siin endise Lõuna Piirivalvepiirkonnale ehk praegusele Lõuna 

Prefektuurile. 

                                                 
13 Politsei- ja Piirivalveamet, „Politsei- ja Piirivalveamet“, (15.04.2010), 

>http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/politsei-ja-piirivalveamet/>  (29.03.2010) 
14 Riigi Teataja, Politsei- ja piirivalveseadus, >https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249880> (14.04.2010)  

http://www.politsei.ee/et/organisatsioon/politsei-ja-piirivalveamet/
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249880
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Muudatused Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroos  

 

Esmaseks muutuseks oli tegevuspiirkonna laienemine. Endisel Kagu Piirivalvepiirkonna 

(edaspidi Kagu PVP) valvatav välispiiri pikkus oli 187,5 km, Lõuna Prefektuuri 

piirivalvebüroo välispiiri pikkuseks on 207,5 km. Veekogudel kulgeva piiri pikkus oli 77,8 

km ja nüüd lisandus Jõgevamaa Peipsi järve osa ning veepiiri pikkuseks kujunes 97,8 km. 

Samaks jäi Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline nn sisepiiri pikkus, milleks on 281,6 km.  

 

Kagu PVP tegevuspiirkonda kuulus 5 maakonda: Tartu, Põlva, Võru, Valga, Viljandi, mis 

piirnesid idast Vene Föderatsiooniga ja lõunast Läti Vabariigiga, kulgedes mööda maismaad 

ja veekogusid. 15 Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo tegevuspiirkond hõlmab kuut maakonda – 

Tartu, Jõgeva, Viljandi, Põlva, Võru ja Valga. Igas eelnimetatud maakonna keskuses asub ka 

politseijaoskond. 

 

Kagu PVP oli täitevvõimuasutus, kelle ülesandeks oli tagada riigi ja EL piiride valve, 

panustada riigi julgeolekusse ja rahva turvalisusesse Eesti kagu- ja lõunasuunal. Kagu PVP 

tegutses piiripunktides, maismaal ja piiriveekogudel. Samuti oldi igal ajal valmis inimelude 

päästmiseks Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järvedel. Piirkond tegi koostööd rahvusvahelisel ja ka 

siseriiklikul tasandil. Kagu Piirivalve piirkonnast on nüüd saanud Lõuna Prefektuuri 

piirivalvebüroo, mille ülesanded on jäänud oma eelkäijaga samaks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Piirivalve, >http://www.pv.ee/index.php?page=331> (04.05.2009) 

http://www.pv.ee/index.php?page=331
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2. AMETNIKE MOTIVATSIOONITASE PÄRAST AMETITE 

ÜHENDAMIST LÕUNA PREFEKTUURI PIIRIVALVEBÜROO 

ALLÜKSUSTES 
 

 

2.1 Motivatsioon 

 

Motivatsioon on inimese sisemised  ajendid, põhjused ja jõud, mis panevad inimese 

tegutsema. Motivatsioon võib olla väline, “käega katsutav”: palk, turvalisus, töökeskkond ja 

töötingimused. Sisemine motivatsioon seostub psühholoogiliste vajaduste rahuldamisega: 

võimalusega rakendada oma võimeid, olla tunnustatud. 16 

 

Motivatsiooniks võib nimetada liikuma panevat jõudu, mis tekib erinevate mõjutajate 

tulemusena.  Motivatsiooni faktorite ja –teooriate tundmine võimaldab juhtidel kergemini 

saavutada organisatsiooni eesmärke. Motivatsiooniteooriad jagunevad kahte suurde 

kategooriasse: vajadusteteooriad uurivad, mis motiveerib inimese käitumist töökeskkonnas 

(raha, arenemisvajadus), ja protsessiteooriad, mis kirjeldavad, kuidas motivatsiooni käitumise 

kaudu tõlgendada. 17 

 

Kõige tuntuma protsessiteooria esindaja on Victor Vroom. Vroom käsitleb individuaalset 

motivatsiooni kui ratsionaalset valikut, mille inimesed teevad tasu saamise ootuses. Vroom 

toob välja kolm töömotivatsiooni faktorit:  

 ootus: inimene usub, et hästi töötades saavutab ta soovitud tasemel ülesande täitmise.  

 kasulikkus:  inimene usub, et edukale töötamisele järgneb tasu ja muud potentsiaalsed 

tulemused. 

 valents: tähtsus, mida isik omistab tasule ja teistele tööst saadavatele hüvedele.18 

 

Tegelikult on motivatsioon kõigi kolme faktori korrutis.  

 

                                                 
16 Allas, R. 1997 Juhtimise alused  lk 98 
17 A. Valk, Organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris  lk184 
18 ibid  lk 188  
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Motivatsioon on alus kõigele, mida teeme. Meil on vaja motivatsiooni igasuguse tegevuse 

alustamiseks, söömisest töötamiseni, kallistamisest pildi maalimiseni, muusikainstrumendi 

mängimisest sportimiseni. Ja kui me oleme juba midagi alustanud, siis on meil vaja 

motivatsiooni tegevuse lõpetamiseks, muidu võime lõpmatuseni jätkata ega hakka kunagi 

muud tegema.19  

 

Suure osa oma elust kulutame mõtlemisele, miks me just nii toimime või miks teised 

inimesed niimoodi käituvad. Motivatsioonile mõtlemine on mõtlemine sellele, mis annab 

käitumisele eesmärgi ja suuna. Ka sellele, mis hoiab meid midagi tegemast. Põhiliselt on 

motivatsiooni puhul tegemist eesmärkidega, nende püstitamise, hoidmise, kaotamise ja 

sobitamisega, kui  konfliktid lähenevad. Järelikult tagab motivatsioon sarnaselt emotsioonile 

eluenergia. 20 

 

Motivatsiooniga on seotud palju põhitermineid, mida tavapäraselt ja mõnikord segaselt 

kasutatakse. On oluline neil vahet teha:  

 

 Vajadused on millegi puudus, mida vajame ellujäämiseks; kõige põhilisem on 

hapnikuvajadus, mille järel tulevad kohe toit ja jook. Kui meil on hapnikupuudus, 

oleme sunnitud midagi kiiresti ette võtma. Igapäevases tähenduses kasutatakse seda 

sõna loomulikult vabamalt, mõeldes selle all midagi, mille järele tunneme lihtsalt 

vajadust.  

 Tungid on kas energia olekud, mis käivad koos vajadustega või energia omandatud 

olekud, mis on pigem õpitud kui kaasasündinud. Igapäevases kasutuses võib tungiga 

kaasneda väline sund.  

 Motiivid on taustatingimused, mis võivad kutsuda esile energia suunamise konkreetsel 

moel. Näiteks võib minu motiiviks olla elus edukas olemine. See on igati kaasatud 

kõigesse, mida teen, otsustesse, mida langetan jne. Teisisõnu, see suunab mu energia 

hoopis teise suunda, kui siis, kui motiiviks oleks näiteks kõigile meeldida.  

 Eesmärgid on need, mida püüame saavutada või täide viia, alates toidumuretsemisest 

ja uue auto ostmisest paremaks inimeseks saamiseni. Need võivad olla lühikese, 

keskmise või pika tähtajaga, alates järgmise sõna kirjutamisest ja kogu päeva ilma 

sigaretita elamisest kuni soovini elada 90 aasta vanuseks.  

                                                 
19 Strongman, T.K  2008 Psühholoogia igapäevaelus, Teejuht algajale  lk 61 
20 ibid  lk 61 
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 Ihad  on tugevad tahtmise või soovimise või himustamise tunded ning ihade või 

lootuste väljenduseks on soovid. Kuigi neid kasutatakse igapäevaelus sageli, ei leia 

need kaks sõna kuigi palju kasutust psühholoogide hulgas. Sest need viitavad tunde 

subjektiivsetele olekutele ja neid on raskem objektiivselt kindlaks määrata.  

 Instinkt on motivatsioonialastest sõnadest kõige keerulisemalt määratletav. 

Igapäevaelus kasutatakse seda sageli. Erialaselt viitab see sõna siiski kaasasündinud 

käitumisviisidele, mis ilmnevad alati sarnases vormis ja on liigile eriomadused. 

Üldiselt ei peeta instinkti käitumise põhjuste selgitamisel eriti kasulikuks 

konstruktsiooniks. 21 

 

 

2.2 Ametnikele uuringu korraldamine 

 

Käesoleva lõputöö uurimusliku osa eesmärgiks oli selgitada praeguse hetke Lõuna 

piirivalvebüroo allasutustes teenistuses olevate politseiametnike rahulolu ja motivatsioonitaset 

ning võrrelda Luhamaa maanteepiiripunktis saadud andmeid 2008. aastal Igor Bogdanovi 

poolt samas allasutuses läbiviidud uuringuga. 

 

Andmete kogumise meetodina kasutas autor ankeetküsitlust. Küsitluses osalejatele ei tehtud 

piiranguid ametikohast või auastmest tulenevalt. Uurimuses osalemine oli vabatahtlik ja 

anonüümne. Kahes allüksuses edastati küsitluslehed kontaktisikutele, kes jagasid 

küsitluslehed isikkoosseisule ning korraldasid nende tagastamise. Ülejäänud allüksustes 

korraldas küsitluse antud lõputöö autor ise. 

 

Uurimispaikate valimi määramisel lähtus autor sellest, et oleks esindatud kaks piiripunkti ja 

kaks kordonit. Uurimus viidi läbi Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo neljas allüksuses, Värska 

kordonis, Luhamaa maanteepiiripunktis, Koidula piiripunktis ja Luhamaa kordonis,  

ajavahemikul 03. märts 2010 kuni 26. märts 2010.  

 

Autor jagas allüksustesse  kokku 114 ankeeti, millest tagastati täidetult 95 (Koidula piiripunkt 

– 18; Värska kordon – 18; Luhamaa kordon – 16 ja Luhamaa maanteepiiripunkt – 43).  

 

                                                 
21 Strongman, T.K  2008 Psühholoogia igapäevaelus, Teejuht algajale  lk 61-62 
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Ankeedi tekst oli paigutatud kolmele lehele (Lisa 1). Ankeedis kasutati nii lahtiseid kui 

kinniseid küsimusi. Töötajad said hinnata oma rahulolu viie punkti süsteemis: „üldse ei ole 

nõus”, „pigem ei ole nõus”, „ei oska öelda”, „pigem olen nõus”, „täiesti nõus”. Lahtiste 

küsimuste eesmärk oli saada teada võimalikult palju töötajate arvamusi probleemidele 

lahenduste leidmiseks ja motivatsiooni ning rahulolu meetodite otsimiseks. 

 

Ankeedi esimese osa kinnistes küsimustes tuli vastajatel ära märkida talle sobiv 

vastusevariant. Kõigepealt küsiti ankeedis töötajate rahulolu töötingimuste, 

arenemisvõimaluste, koolituse, informatsiooni liikumise, tööpanuse väärtustamise, 

tasustamissüsteemi ja töötasu kohta. Tunti huvi ka teiste motivaatorite üle ning selle üle, 

kuidas sujub koostöö ülemusega. Küsimusi oli samuti tunnustuse, meeskonnatöö, 

edutamisotsuste, pere- ja ühisürituste, ühtekuuluvustunde ja tulevikuperspektiivide uurimise 

kohta. Esimese osa lahtised küsimused olid sellised, kus töötaja sai ise vastata, avaldada 

arvamust, esitada ettepanekuid kinnistes küsimustes puudutatud teemade kohta. 

 

Ankeedi teises osas kasutati töötajate motivatsioonitegurite väljaselgitamiseks kõigepealt 

jällegi kinniseid küsimusi. Samal põhimõttel nagu esimeses osas, said ka siin töötajad  hinnata 

oma motivatsioonitegureid viie punkti süsteemis: „pole oluline”, „pigem mitteoluline”, „ei 

oska öelda”, „pigem oluline”, „väga oluline”. Vastajal tuli ära märkida talle sobiv 

vastusevariant. Ankeedis küsiti motivatsioonitegurite: tunnustuse, huvi pakkuva töö, 

edutamise, töötasu, preemia, palga suurendamise, enesearendamise, kindlustunde, vastutuse, 

tööõhkkonna, töötingimuste, pereürituste korraldamise, koostöö juhiga, tööandja lubadustest 

ja kokkulepetest kinnipidamise, juhi suhtumisest uutesse ideedesse, tagasiside ja asutuse-

sisese rotatsiooni kohta. Lisaks oli kaks lahtist küsimust, et vastajad saaksid avaldada oma 

arvamust motivatsioonitegurite kohta. 

 

Ankeedi kolmandas osas püüti välja selgitada töötajate arvamust seoses ühendameti 

loomisega. Töötajad said hinnata nende töös asetleidnud muutusi samal põhimõttel nagu 

esimeses ja teises osas viies erinevas variandis: „üldse ei ole nõus”, „pigem ei ole nõus”, „ei 

oska öelda”, „pigem olen nõus”, „täiesti nõus”. Ankeedi lõppu võis selle täitja lisada seda, 

millisest väljaõppest tunneb ta kõige rohkem puudust.  

Ankeetide viimasel lehel paluti andmeid  ka vastaja soo, vanuse ja tööstaaži kohta.   
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Lõputöös esitatud tabelite arvulised andmed väljendavad vastava valiku teinud ametnike 

protsentuaalset osa kogu vastajaskonnast.  

 

 

2.3 Lõuna piirivalvebüroos läbiviidud uuringu tulemused  

 

Tabel 1. Rahulolu uuringu tulemused Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroos 

 

Üldse ei Pigem ei Ei oska Pigem Täiesti 

Jrk. ole nõus ole nõus öelda olen nõus nõus

nr

Olen rahul oma töötingimustega

(riietus, töövahendid, jne)

Minu töö pakub mulle arenemsivõimalusi

ning olemasolevate teadmiste ja oskuste 

rakendamist. 

Olen rahul informatsiooni liikumisega 

tööülessannete täitmiseks

Minu töökohas korraldatakse

piisavalt pere- ja ühisüritusi. 

Näen end töötamas ka tulevikus 

piiripunktis/kordonis

Mind innustavad töötama peale palga

ka muud motivaatorid (karjääri tegemise

võimalus, sportimisvõimalused jne )

Koostöö minu ja otsese ülemuse vahel

on hea. 

Võin alati pööduda otsese ülemuse 

poole tööd puudutavate probleemide 

üleskerkimisel. 

Saan oma hea töö kohta otseselt 

ülemalt tunnustust. 

Minu töökohas on hea 

meeskonnatöö ja ühtekuuluvustunne

Töökohas toimuvad 

edutamisotsused on õiglased. 

9 6,3 47,4 12,612,6 21,1

31,6 11,68 4,2

36,8 15,8

49,5 21,13,2 2,1 24,2

28,4 24,2

36,8 4,2

6 10,5 18,9 17,9

4 5,3 41,1 12,6

28,4 25,3 37,9 5,3

Väited

1

2

25,3

8,4601,129,51,1

3,2

3,2

45,310 5,3

11 30,516,8 33,7

9,5 14,7

14 Mul on hea läbisaamine kolleegidega 0 1,1

13 11,6 42,1 31,6

10,5

12,6 2,1

47,4

3 Olen tööks saanud piisavalt koolitust 5,3 34,7

21,1

12 3,2 22,1 16,8

5 Minu tööpanus on piisavalt väärtustatud 12,6 28,4

7

1,1

15,8

%-des 

9,5 60 29,5

14,7 42,1 3,2

36,8

 

 

Tabelit analüüsides selgub, et piirivalvesüsteemis on hea läbisaamine oma töökollektiivi 

liikmetega, sest vastavale väitele märgiti 60% juhtudest ristike lahtrisse „pigem olen nõus“ ja 

29,5% märkisid, et on „täiesti nõus“ selle väitega. Ka tööalased suhted paistavad olema 

paigas. Väitele, et võin alati pöörduda otsese ülemuse poole tööd puudutavate probleemide 

üleskerkimisel, märgiti ära „pigem olen nõus“ 45,3%  ja „täiesti nõus“ 25,3% juhtudest. 
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Samalaadselt vastati ka väitele, et näen end töötamas ka tulevikus piiripunktis/kordonis 

(vastavalt 49,5% ja 21,1%). Kõvasti üle 50% vastanutest olid rahul oma töötingimustega. 

Vastused vastavalt 60% ja 8,4%.  

 

Rahulolu testist kõige vähem oldi nõus õiglaste edutamisotsustega töökohas, kus 11,6% „ei 

ole üldse nõus“ ja 42,1% „pigem ei ole nõus“. Ülemuste ja alluvate töösuhet väljendanud 

küsimus, et kas saan oma otseselt ülemalt tunnustust, vastati „ei ole üldse nõus“ 16,8% 

juhtudest ja „pigem ei ole nõus“ 35,5%. 34,7% ei olnud nõus ka sellega, et nad on saanud 

piisavalt koolitust tööks ja 41,1% ei olnud nõus informatsiooni liikumisega tööülesannete 

täitmiseks.  

 

Küsimusele, et kas olete mõelnud töökoha vahetamise peale ning kui jah, siis millistel 

põhjustel sooviksite töökohta vahetada, vastas suur osa testi täitjatest (vt Tabel 1 väide nr 7), 

et ei ole mõelnud töökohta vahetada. Need, kes planeerivad töökohavahetust, on märkinud 

peamisteks põhjusteks elukoha kauguse töökohast, millega kaasneb suur rahakulu 

töölkäimiseks vajalikule transpordile. Palju märgitakse ka, et palk ei ole piisav vastavale 

ametikohale ja töö iseloomule (öised vahetused), samuti tuuakse välja kindlustunde 

puudumine tuleviku suhtes, eripensionide kaotamine.  

 

Järgmisena paluti tuua esile kolm peamist asjaolu, mis ametnikele praegusel töö– ja 

ametikohal meeldib. Kõige enam märgiti seda, et töö on vaheldusrikas, mitmekesine ja 

huvitav. Töökohustused on kindlad, töötingimused ja töökeskkond hea. Positiivselt hinnati ka 

seda, et töö toimub graafiku alusel. Kõrgelt hinnatakse töötajate kollektiivi ja head läbisaamist 

isikkoosseisuga. Vähem oluliseks ei peeta kindlat palka ja palgapäeva ning sotsiaalseid 

garantiisid. 12-tunnised vahetused ja graafikujärgne töö annavad võimaluse pikkadeks 

puhkepäevadeks, kus on võimalik vaba aega sisustada sportimise või mõne muu hobiga 

tegelemiseks.  Hinnatakse ka seda, et tööl olles ei pea viibima kogu aeg siseruumides. Mõnel 

juhul on märgitud ka seda, et töökoht on kodule lähedal. Annavad ju kordonid ja 

piirivalvepunktid tööd paljudele ümberkaudsetele inimestele.  

 

Kolme peamise asjaoluna, mis hetkel praeguse töö juures üldse ei meeldinud, märgiti kõige 

enam teadmatust tuleviku ees, öötööd, olmetingimusi ja palga mitte vastavust tehtud tööle. 

Järgnevad nurinad tehnika kasutamise kohta, kus kütuse limiidid on piiratud. Ebameeldivaks 
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teeb tööprotsessi ka info vähene liikumine ning see, et puudub karjäärivõimalus ning haridust 

ei tunnustata. Paljud tajuvad töö rutiinsust ja pakuvad välja omaltpoolt rotatsiooni võimalust.  

 

Küsimusele, milliseid tööaja korralduse muutusi sooviksite, vastas suurosa väitega, et ollakse 

tööaja praeguse korraldusega rahul ja muutusi ei soovita. Üksikud olid aga märkinud seda, et 

tööaja sisse võiks kuuluda juba töövahendite väljavõtmine ja instruktaaž. Kaugemalt tööl 

käijad on pakkunud ka töövahetuste pikkuseks 24 tundi, mis on tegelikult mõeldamatu ja 

vastuolus seadusega.  

 

 Tabel 2. Motivatsioonitegurid ja nende olulisus töös Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroos 

 

Jrk Pole Pigem mitte Ei oska Pigem Väga

nr oluline oluline öelda oluline oluline

19 Kiitus ja tunnustus ülema poolt. 2,1 6,3 17,9 47,4 26,3

20 Huvi pakkuv töö 0 0 7,4 45,3 47,4

21 Edutamine ja tõus karjääriredelil 2,1 7,4 13,7 47,3 29,5

22 (Suurem) töötasu 0 0 5,3 28,4 66,3

Preemia maksimine tööalaste

saavutuste eest

Palga suurenemine proportsionaal-

selt elukalliduse tõusuga

Enesearendamise ja -täiendamise

võimalused 

26 Kindlustunne tööl tuleviku suhtes 0 0 6,3 24,2 69,5

27 Piisav vastutus 1,1 7,4 23,2 42,1 26,3

Positiivne tööõhkkond (head 

suhted kolleegidega)

29 Head töötingimused 0 0 7,4 32,6 60

Pereürituste korraldamine

väljaspool tööaega

31 Koostöö otsese ülemusega 0 2,1 26,3 40 31,6

Tööandja peab kinni lubadustest

ja kokkulepetest 

Asutuse juht suhtub minu ideedesse

ja ettepanekutesse positiivselt

Kiire tagasiside oma ülesannete

täitmise kohta

Asutuse sisene rotatsiooni võimalus

57,90 1,1 3,2 37,9

17,9 23,2 54,7

Motivatsioonitegur %- des

23 0 4,2

24 0 1,1 6,3 20 72,6

28 0 1,1 3,2 33,7 62,1

25

30 1,1 25,3 21,1

42,1 34,7

32 0 1,1 5,3

40 12,6

18,9 74,7

32,60

33 0

34 4,2 17,9 45,3

1,1 22,1

35 3,2 16,8 14,736,8 28,4  

 

Motivatsiooniteguritest peetakse väga olulisteks seda, et tööandja peaks kinni lubadustest ja 

kokkulepetest (74,4%), palga suurenemist proportsionaalselt elukalliduse tõusuga (72,6%) 

ning kindlustunnet tööl tuleviku suhtes (69,5%). Väga olulisteks faktoriteks peetakse ka veel 

suuremat töötasu (66,3%), positiivset tööõhkkonda (62,1%) ning enesearendamise ja 
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täiendamise võimalusi  (57,9%).  Kui liita kokku pigem olulisteks ja väga olulisteks hinnatud 

motivatsioonitegureid, saavutasid üle 90%-se tulemuse järgmised tegurid: enesearendamise ja 

täiendamise võimalused, positiivne tööõhkkond, suurem töötasu, kindlustunne tööl tuleviku 

suhtes, huvipakkuv töö, tööandja peab kinni lubadustest ja kokkulepetest, head töötingimused 

ning palga suurenemine proportsionaalselt elukalliduse tõusuga. Siit nähtub, et väljapakutud 

motivatsioonitegurid osutusid vastajatele enamuses küllaltki olulisteks.  

 

Pigem mitteoluliste motivatsiooniteguritena toodi välja pereürituste korraldamine väljaspool 

tööaega (25,3%) ja asutusesisene rotatsioonivõimalust (16,8%). Väike vastuolu tekib siin 

selles, et esimese osa lisaküsimustes pakkusid vastajad välja rutiinist vabanemiseks just 

rotatsiooni võimalust. Paistab, et niipalju kui on erinevaid vastajaid, on ka erinevaid arvamusi.  

 

Lisaküsimuses, kus paluti vastust sellele, mis suurendaks veelgi motivatsiooni töötamisel 

piiripunktis/kordonis, on taas esikohal kõrgem palk aga ka juhtkonna võrdne suhtumine 

kõikidesse alluvatesse ning paremad kohapealsed elamistingimused. Olulisteks peetakse ka 

töötajate poolt esitatud ettepanekute aktsepteerimist.  

 

Teise osa lõpus paluti teha ettepanekuid piirivalveametnike motivatsiooni tõstmiseks Lõuna 

Prefektuuris piirivalvebüroos. Ka siin on esikohale seatud palk. Kuid leitakse, et vaja on enam 

kasutada ka töötajate tunnustamist, edutamist ja premeerimist, enesetäiendamise ja 

arendamise võimalusi laiendada koolituste kaudu ning väärtustada haridust. Enam tuleb 

väärtustada ka madalamal astmel tööd tegevaid ametnikke nende poolt tehtud avastuste eest.  
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Tabel 3. Muudatused pärast ühendameti loomist Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroos 

 

Üldse ei Pigem ei Ei oska Pigem Täiesti 

Jrk. ole nõus ole nõus öelda olen nõus nõus

nr

Kas Teile selgitati juhtkonna poolt, mis 

põhjustel Piirivalveamet,KMA ja Politseiamet 

ühinesid?

Kas pärast ametkondade ühinemist on 

Teie tööülesanded ja kohustused muutunud? 

Kas praegune töötasu on vastavuses Teie

poolt tehtava tööga?

Kas olete nõus, et teenistusalane informat-

sioon laekub Teile pärast ametkondade 

ühinemist õigeaegselt? 

Kas Teile on selge, kelle poole pöörduda 

tööalaste probleemide, küsimuste 

(raamatupidamine, personal jne) tekkimisel?

Kas Teie ametikoht pärast ühinemist viidi 

vastavusse uue ametikohaga?

Kas Teile on selged töökoha ameti- ja 

teenistusnimetused?

Kas Teie palk on jäänud pärast ühinemist

samaks?

Kas pärast ühendameti loomist on lisandunud 

Teile mõningad ülesanded, millega  

 varem tegelesid staabitöötajad (näit. 

puhkuseavalduste sisestamine Postipoissi)? 

Kas olete nõus, et praegune väljaõpe on 

piisav lahendamaks juhtumeid, mis kuuluvad 

uue ühendameti tööülesannete hulka (joobe 

seisund, peretüli jne)? 

8,4 31,6 52,650 Kas tunnete puudust vajalikest väljaõpetest? 1,1 6,3

2,1

44 Kas olete rahul oma praeguse ametikohaga? 6,3 12,6 16,8 55,8 8,4

1,1

18,9

4,2 4,2 10,5

41 Kas palgasüsteem on lihtne ja arusaadav? 28,4 32,6 16,8

42 20

1,1

3,2

11,6 9,5 20 37,9 21,1

33,7 11,6

12,6

32,6

20

28,4 13,7 26,3

18,9 16,8

Väited

40

39 30,5

38

%-des

2,1

0

15,8 17,9

49 56,8 28,4 10,5

35,8

46 7,4 28,4

13,7

3,2 1,1

45 16,8 23,2 10,5

18,9

37,9 43,248

43

47

29,5 34,7

22,1 42,1

18,9 27,4

23,2 42,1

 

 

Seoses ühendameti loomisega on vastajad kõige kõrgema %-liselt nõustunud väitega, et 

tunnevad puudust vajalikest väljaõpetest (52,6%). 43,2% vastajatest on täiesti nõus sellega, et 

ühendameti loomisega on lisandunud mõningad ülesanded, millega varem tegelesid 

staabitöötajad. Siiski on kokku 64,2% vastajaskonnast rahul oma praeguse ametikohaga 

(„pigem nõus“ 55,8% ja „täiesti nõus“ 8,4%).  

 

Ühendameti loomisega  lisandunud uute tööülesannete lahendamiseks puudub ilmselt veel 

vajalik lisaväljaõpe. Väitele, et kas praegune väljaõpe on piisav lahendamaks juhtumeid, mis 

kuuluvad uue ühendameti tööülesannete hulka, ei oldud pigem nõus ja üldse nõus kokku 

85,2% juhtudest. Selge pole ka alati see, kelle poole pöörduda tööalaste probleemide, 
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küsimuste tekkimisel (kokku 65,3%). Põhjused, miks Piirivalveamet, KMA ja Politseiamet 

ühinesid, oli juhtkonna poolne selgitus vähene  (kokku 64,2%).   

 

Kuna küsimustiku koostaja eeldas, et vajalikust väljaõppest tuntakse kõige enam puudust, 

paluti lisada konkreetseid ettepanekuid väljaõpete korraldamiseks. Kõige enam märgiti ära 

vajadust võõrkeelte alasele täiendkoolitusele. Kuna ühendameti loomisega lisandus mitmeid 

politseilisi kohustusi, märgiti ka väga paljudes ankeetides, et just sellealasest väljaõppest 

tuntakse puudust. Koolitusi võiks olla ka autode identifitseerimise ja dokumentidealase 

kontrolli osas. Menetlustoimingute läbiviimisel vajatakse lisakoolitust seadusandlusest. 

Ankeetidesse oli lisatud veel, et vajatakse  arvutialast, enesekaitsealast ja taktikalise laskmise 

alast koolitust.  

 

Järgnevalt toob autor andmeid ankeetide täitjate kohta.  

41,1

58,9

Mees

Naine

 

Joonis 2. Vastanute jagunemine soo järgi  (%-des).  

 

Kogu vastajaskonnast moodustasid üle poole (58,9%) naised. Meeste osakaal ankeedi 

täitmises oli 41,1%.  

22,1

48,4

29,5

Kuni 30 a. 

30-40 a. 

40-50 a. 

 

Joonis 3. Vastanute jagunemine vanuserühmade järgi (%-des) 
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Ankeetide täitjate hulgas osutus kõige arvukamaks vanuserühmaks 30.-40. aastased (48,4%). 

Järelikult moodustab see vanuserühm ka valdava osa piirivalve süsteemi ametnikkonnast. 

Kuni 30 aastasi oli 22,1% ja pisut rohkem (29,5%) oli 40.-50. aastasi. Sellest vanuserühmast 

vanemaid antud küsitluses ei esinenud.  

14,7

10,5

22,2

52,6

kuni 2 a.

2-5 a. 

5-10 a. 

üle 10 a. 

 

Joonis 4. Vastanute jagunemine tööstaaži järgi Politsei – ja Piirivalveametis (%-des) 

 

Nagu diagramm näitab, on  üle poole (52,6%) vastajatest pikaaegsed töötajad, tööstaažiga üle 

10. aasta. Järgnes 22,2% -ga 5.-10. aastase tööstaažiga ametnikud. 14,7% oli hästi noori, kuni 

2. aastase tööstaažiga. Kõige vähem (10,5%) oli 2.-5. aastase tööstaažiga ankeeditäitjaid.  

 

 

2.4 2008. aastal Igor Bogdanov´i ning 2010. aastal töö autori poolt Luhamaa 

maanteepiiripunktis läbiviidud uuringu tulemuste võrdlev analüüs 

 

 

Käesoleva lõputöö peaeesmärgiks oli rahulolu ja motivatsioonitaseme uurimine Lõuna 

Prefektuuri piirivalvebüroo allüksustes, kuid töö autoril on hea võimalus võrrelda vastavaid 

näitajaid kahe aasta taguse  Igor Bogdanovi poolt korraldatud uurimusega. Kuna I. Bogdanov 

teostas ankeetküsitluse Luhamaa maanteepiiripunktis, saab lõputöö koostaja kasutada 

võrdluseks ka ainult Luhamaa maanteepiiripunkti ankeetküsitluse tulemusi.  

 

Kahe küsitluse tulemuste võrdleva analüüsi toob autor töösse selleks,  et jälgida, kas töötajate 

arvamused rahulolu ja motivatsiooni kohta on kahe aasta jooksul muutunud. 2008. aastast 

käesoleva ajani on aset leidnud organisatsioonilised muutused – kolme ametkonna 

ühinemisprotsess. Töö koostaja soovib vaadelda, kas ühendasutuse loomine on mõjutanud 

rahulolu ja motivatsioonitaset Luhamaa maanteepiiripunkti töötajaskonna hulgas. 
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Võrdluse hõlbustamiseks toob lõputöö koostaja eraldi välja tabelid, kus kajastatakse 

käesoleva aasta rahulolu ja motivatsiooni uuringu tulemusi Luhamaa maanteepiiripunktis, I. 

Bogdanovi uurimuse tulemused on esitatud Lisa 2. 

 

 

2.4.1 Luhamaa maanteepiiripunkti uuringu tulemused  

 

Tabel 4. Rahulolu uuringu tulemused Luhamaa maanteepiiripunktis 

 

Üldse ei Pigem ei Ei oska Pigem Täiesti 

Jrk. ole nõus ole nõus öelda olen nõus nõus

nr

Olen rahul oma töötingimustega

(riietus, töövahendid, jne)

Minu töö pakub mulle arenemsivõimalusi

ning olemasolevate teadmiste ja oskuste 

rakendamist. 

Olen rahul informatsiooni liikumisega 

tööülessannete täitmiseks

Minu töökohas korraldatakse

piisavalt pere- ja ühisüritusi. 

Näen end töötamas ka tulevikus 

piiripunktis/kordonis

Mind innustavad töötama peale palga

ka muud motivaatorid (karjääri tegemise

võimalus, sportimisvõimalused jne )

Koostöö minu ja otsese ülemuse vahel

on hea. 

Võin alati pöödruda otsese ülemuse 

poole tööd puudutavate probleemide 

üleskerkimisel. 

Saan oma hea töö kohta otseselt 

ülemalt tunnustust. 

Minu töökohas on hea 

meeskonnatöö ja ühtekuuluvustunne

Töökohas toimuvad 

edutamisotsused on õiglased. 

9 4,7 37,2 18,69,3 30,2

25,6 18,68 4,7

39,5 25,6

37,2 27,94,7 4,7 25,6

30,2 20,9

32,6 7

6 4,7 14 16,3

4 9,3 39,5 11,6

32,6 20,9 34,8 7

Väited

1

2

20,9

16,353,52,325,62,3

4,7

4,7

46,510 4,7

11 37,211,6 37,2

7 20,9

14 Mul on hea läbisaamine kolleegidega 0 0

13 16,3 46,5 25,6

9,3

9,3 2,3

39,5

3 Olen tööks saanud piisavalt koolitust 4,7 37,2

14

12 4,7 25,6 20,9

5 Minu tööpanus on piisavalt väärtustatud 14 34,8

7

2,3

9,3

%-des

9,3 62,8 27,9

20,9 30,2 7

34,9

 
 

Rahulolu tabelist nähtub, et kõige kõrgemalt hinnatakse Luhamaa maanteepiiripunktis nagu 

kogu uuringu alustes Lõuna piirivalvebüroo allüksustes head läbisaamist kolleegidega 

(„pigem olen nõus“ 62,8%, „täiesti nõus“ 27,9%) ja seda, et ollakse rahul oma töötingimusega 
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(„pigem olen nõus“ 53,5% ja „täiesti nõus“ 16,3%). Kõrged on näitajad ka väidetele, et minu 

töökohas korraldatakse piisavalt pere ja ühisüritusi ("pigem olen nõus" 39,5% ja "täiesti nõus" 

25,6%) ning, et näen end töötamas ka tulevikus piiripunktis („pigem olen nõus“ 37,2% ja 

„täiesti nõus“ 27,9%).  

 

Kõige madalamad näitajad nii kogu uuringu käigus kui ka Luhamaa maanteepiiripunktis on 

seotud töö tunnustamise ja edutamistega. Väitele, et töökohas edutamisotsused on õiglased, 

„ei ole nõus“ 16,3% ja „pigem ei ole nõus“ 46,5%. Väide, et saan oma hea töökohta otseselt 

ülemalt tunnustust, olid vastused vastavalt 11,6% ja 37,2%. Väitele, et minu tööpanus on 

piisavalt väärtustatud, olid samad näitajad 14,0% ja 34,8%. Väga paljud ei ole nõus tööks 

vajaliku koolituse saamisega (37,2%) ning leiavad, et teda töös peale palga muud 

motivaatorid ei innusta (30,2%).  

 

Põhjused, miks ametnikud on mõelnud praegust töökohta vahetada, olid järgmised: töötasu 

vähenemine, töökoht asub elukohast kaugel, öötöö mõjub tervisele  halvasti. Siiski on 

heameel tõdeda, et rohkem kui kolmandik vastanutest olid märkinud, et ei soovi töölt lahkuda 

või neil pole veel seda plaanis. Üksikud olid ka vastanud, et lahkumiste põhjusteks võivad 

saada eripensionide kaotamine, töökoha kaugus elukohast (suur osa palgast läheb 

sõidukuludeks) ja ööbimisvõimaluste puudumine töökohas.  

 

Kui paluti välja tuua 3 peamist asjaolu, mis oma praegusel töö- ja ametikohal meeldib, 

märkisid vastajad kõige enam seda, et töötatakse meeldivas kollektiivis. Enamikule sobis ka 

töötamine paindliku töögraafiku järgi. Paljudele meeldis see, et on kindlad töökohutused, 

palgapäev ja sissetulek ning võimalus suhelda töö käigus erinevate inimestega. Positiivsete 

asjaoludena toodi välja ka see, et on meeldiv töökeskkond ja töötingimused. Üks vastajatest 

märkis, et tunneb heameelt sellest, et on vajalik Eesti riigile.  

 

Asjaoludena, mis hetkel oma praeguse töö juures üldse ei meeldi, märgiti seda, et nende 

praegune töötasu on madalam kui varem eraldiseisva asutusena eksisteerides. Samuti on 

töötajaskond murelik teadmatusest tulevikus suhtes. Siin võib töö autor eeldada küsitluste 

vastustele tuginedes, et eelkõige on mõeldud peamiselt palga olukorda. Ei olda kindlad, kas 

töötasu jääb püsima või tulevad veel mõningad kärped.  
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Lõpuks tooksin välja veel ühe põhjuse, mis oli märgitud nii Luhamaa maanteepiiripunkti kui 

ülejäänud ankeetidesse -  öötöö mitte meeldimine. Ebameeldivust lisab maanteepiiripunktis 

piiriületajate kontrollimisel pidev viibimine autoheitgaasidest saastatud keskkonnas 

igasuguste ilmaolude ajal.   

 

Tööaja korralduse poolelt on vastajaskond praeguse olukorraga enamasti rahul ja ei muudaks 

midagi.  Siiski toob autor välja mõningad ebameeldivused, mida kirjutati ankeetidesse. 

Näiteks ei olda rahul sellega, et tööaja arvestamisse ei liideta instruktaaži läbiviimist ja sellele 

eelnevat relvade ja templite väljavõtmist. Samuti toodi välja, et IT-spetsialistidega peaks 

olema parem koostöö, sest arvutisüsteemides esineb sageli probleeme. Märgitud oli ka seda, 

et rahul ei olda ergutamise ja kiitmise sagedustega tehtud töö eest (seda on liiga harva). 

 

Tabel 5. Motivatsioonitegurid ja nende olulisus töös Luhamaa maanteepiiripunktis 

 

Jrk Pole Pigem mitte Ei oska Pigem Väga

nr oluline oluline öelda oluline oluline

19 Kiitus ja tunnustus ülema poolt. 4,7 2,3 16,3 44,2 32,6

20 Huvi pakkuv töö 0 0 9,3 34,9 55,8

21 Edutamine ja tõus karjääriredelil 2,3 7 11,6 46,5 32,6

22 (Suurem) töötasu 0 0 7 18,6 74,4

Preemia maksimine tööalaste

saavutuste eest

Palga suurenemine proportsionaal-

selt elukalliduse tõusuga

Enesearendamise ja -täiendamise

võimalused 

26 Kindlustunne tööl tuleviku suhtes 0 0 9,3 14 76,7

27 Piisav vastutus 0 4,7 20,9 48,8 25,6

Positiivne tööõhkkond (head 

suhted kolleegidega)

29 Head töötingimused 0 0 11,6 18,6 69,8

Pereürituste korraldamine

väljaspool tööaega

31 Koostöö otsese ülemusega 0 0 14 41,9 44,2

Tööandja peab kinni lubadustest

ja kokkulepetest 

Asutuse juht suhtub minu ideedesse

ja ettepanekutesse positiivselt

Kiire tagasiside oma ülesannete

täitmise kohta

Asutuse sisene rotatsiooni võmalus

55,80 0 4,7 39,5

9,3 27,9 58,1

Motivatsioonitegur %-des

23 0 4,7

24 0 0 4,7 20,9 74,4

28 0 0 4,7 27,9 67,4

25

30 0 14 18,6

44,2 32,6

32 0 0 4,7

51,2 16,3

16,3 79,1

41,90

33 0

34 0 18,6 39,5

2,3 20,9

35 2,3 16,3 16,334,9 30,2  
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Motivatsiooni teguritest hinnati oluliseks ja väga oluliseks kogu uuritavas piirkonnas ning ka 

Luhamaa maanteepiiripunktis seda, et tööandja peab kinni lubadustest ja kokkulepetest 

(kokku 95,4%), positiivset tööõhkkonda ning enesearendamise ja –täiendamise võimalusi, 

kummalgi kokku hinnang 95,3%. Olulisteks peeti ka huvipakkuvat tööd ja kindlustunnet tööl 

tulevikusuhtes (mõlematel 90,7%). Vähem oluliseks peeti sarnaselt teiste allüksustega 

asutusesisest rotatsiooni võimalust (kokku 18,6%) ja pigem mitteoluliseks pidas pereürituste 

korraldamist väljaspool tööaega 14,0% vastajatest.  

 

Tabeli lõpus anti võimalus vastajatel lisada omalt poolt asjaolusid, mis annaks võimaluse 

suurendada töötajate motivatsiooni. Luhamaa maanteepiiripunktis saadud vastused olid  

suhteliselt pessimistlikud. Kas tuleneb see sellest, et kirjutada võid, aga midagi ei muutu, või 

võib arvata seda, et motivatsiooni osas probleeme ei ole. Järgnevalt toob töö autor välja 

mõned ankeetides märgitud arvamused. Näiteks soovitakse, et juhtkond suhtuks kõikidesse 

alluvatesse ühte moodi ja kaoksid priviligeeritud persoonid ning et saaksid tunnustust need 

piirivalvurid, kes otseselt on kahtlase dokumendiga isiku või auto esmaavastajad.  

 

Ettepanekutes ametnike motivatsiooni tõstmiseks Lõuna Prefektuuris tervikuna nimetati 

vajadust ergutuste ja suusõnalise tunnustamise järele. Samuti märgitakse ära seda, et on vaja 

maksta normaalset palka ja madalamal ametikohal töötavaid piirivalvureid enam väärtustada, 

sest neist sõltub piiri turvalisuses väga palju.  

 

 

2.3.1 Võrdlev analüüs Igor Bodanovi uurimusega 

 

Rahulolu uuringu võrdlev analüüs 

 

Kui võrrelda käesoleva küsitluse tulemusi kahe aasta taguste Igor Bogdanovi poolt 

korraldatud küsitlusega, siis väga suuri erinevusi rahulolu uuringus kolme ametkonna 

ühinemine pole kaasa toonud. „Pigem olen nõus“ vastati mõlemas uuringu järgmistele 

väidetele: olen rahul oma töötingimustega; minu töö pakub minule arenemisvõimalusi; 

koostöö minu ja otsese ülemuse vahel on hea; võin alati pöörduda otsese ülemuse poole tööd 

puudutavate probleemide üleskerkimisel; minu töö pakub minule arenemisvõimalusi ning 

olemasolevate teadmiste ja oskuste rakendamist; olen tööks saanud piisavalt koolitust. „Pigem 
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ei ole nõus“ vastati mõlemal korral enam väidetele: olen rahul informatsiooni liikumisega ja 

minu tööpanus on piisavalt väärtustatud, et töökohas toimuvad edutamisotsused on õiglased, 

mind innustavad töötama peale palga ka muud motivaatorid (karjääri tegemise võimalus, 

sportimisvõimalused jne). Esikohale seati mõlema küsitluse ajal väide, et mul on hea 

läbisaamine kolleegidega.   

 

Muidugi esines ka erinevusi mitmele väitele. Näiteks väitele, et minu töökohas on hea 

meeskonnatöö ja ühtekuuluvustunne, vastati I. Bogdanovi küsitluses kõige rohkem, et „pigem 

ei ole nõus“. Käesoleva aasta uurimus andis ülekaalu valikvastusele „pigem olen nõus“. 

Analüüsi tulemusena saab öelda, et paari aasta jooksul on  paranenud  meeskonnatöö ja 

ühtekuuluvustunne. 

 

Paranenud on ka pere ja ühisürituste korraldamine Luhamaa maanteepiiripunktis, sest 

vastavale küsimusele märgiti enamuses I. Bogdanovi töös, et ei ole üldse nõus, kuid tänavu 

oli enamus vastuseid „pigem olen nõus“.  

 

Kui kaks aastat tagasi ei osanud enamik töötajaid öelda midagi väitele, et näen end töötamas 

ka tulevikus Luhamaa maanteepiiripunktis, siis tänavu oli enamik selle väitega „pigem nõus“. 

Siinkohal võib mängida oma osa ka Eestis momendil asetleidev majandussurutis ja üldine 

töökohtade nappus.   

 

 

Motivatsiooni võrdlev analüüs 

 

Motivatsiooniuuringu tulemused olid väga sarnased. Endiselt peetakse oluliseks kiitust ja 

tunnustust ülema poolt; piisavat vastutust ning pereürituste korraldamist väljaspool tööaega. 

Väga oluliseks peeti mõlema uuringu puhul huvipakkuvat tööd; suuremat töötasu; preemia 

maksmist tööalaste saavutuste puhul; palga suurenemist proportsionaalselt elukalliduse 

tõusuga; enesearendamise  ja –täiendamise võimalusi; kindlustunnet tööl tuleviku suhtes; 

positiivset tööõhkkonda; häid töötingimusi; koostööd otsese ülemusega; tööandja lubadustest 

ja kokkulepetest kinnipidamist ja kiiret tagasisidet oma ülesannete täitmise kohta.  

Asutusesisese rotatsiooni võimalusi ei osanud hinnata enamus vastajaid kummalgi aastal 

olulisteks.   
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Väiksed erinevused olid väitele: et asutuse juht suhtub minu ideedesse ja ettepanekutesse 

positiivselt, mida kaks aastat tagasi peeti enamuses väga oluliseks, aga käesoleval aastal 

pigem oluliseks. I. Bogdanovi töös peeti enamuses väga oluliseks edutamist ja tõusu 

karjääriredelil, käesoleva uurimuse järgi peeti seda pigem oluliseks motivatsiooni teguriks.  
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KOKKUVÕTE  

 

 

Lõputöö eesmärk oli uurida Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo allüksustes töötajate tööga 

rahulolu, motivatsiooni olemust ja ühendameti loomise mõju motivatsioonile. Uurimuse 

läbiviimiseks koostati küsimustik, mis jagati erinevate allüksuste ametnikele. Autor jagas 

laiali 114 ankeeti, millest tagasi laekus 95.  

 

Eesmärkide saavutamiseks uuris autor motivatsioonialast teaduskirjandust. Ühendameti 

loomisega seonduva protsessiga tutvuti põhiliselt Interneti vahendusel, külastades liitunud 

ametkondade kodulehekülgi.  

 

Töötajate rahulolu ja motivatsioonitegurite mõju uurimiseks korraldas autor ankeetküsitluse, 

mille küsimustik oli kolmeosaline. Esimeses osas uuriti töötajate rahulolu, teises osas 

motivatsioonitegurite mõju ja nende olulisust töös ning kolmandas osas uuriti kas ametite 

ühendamine on mõjutanud töötajate rahulolu ja motivatsiooni.  

 

Analüüsi esimeses osas võetakse kokku kogu Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo allüksustes 

korraldatud rahulolu ja motivatsioonitegurite küsimustiku tulemused. Analüüsi teises osas 

antakse ülevaade Luhamaa maanteepiiripunkti teenistuses olevate ametnike 

motivatsioonitasemest ja seejärel võrreldakse Luhamaa maanteepiiripunktis korraldatud 

küsitluse tulemusi kaks aastat tagasi samas läbiviidud Igor Bogdanovi küsitluse tulemustega.  

 

Läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et Lõuna piirivalvebüroo allüksuste ametnikud on 

kõige rohkem rahul sellega, et neil on hea läbisaamine kolleegidega („pigem nõus“ ja „täiesti 

nõus“ kokku 89,5% vastajatest). Uuringu tulemustest selgus, et kõige enam ei olnud töötajad 

rahul töökohas toimuvate edutamisotsustega („üldse ei ole nõus“ ja „pigem ei ole nõus“ 

kokku 53,7%).  

 

Väga olulisteks motivatsiooniteguriteks pidasid ametnikud oma töös seda, et tööandja peab 

kinni lubadustest ja kokkulepetest (pigem oluliseks ja väga oluliseks pidas kokku 93,6% 

vastajatest). Kõige vähem oluliseks peeti pereürituste korraldamist väljapool tööaega, (pole 

oluliseks ja pigem mitte oluliseks märgiti kokku 26,4%).  
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Küsitluse selles osas, mis puudutas muudatusi pärast ühendameti loomist, toodi välja see, et 

kõige rohkem puudust tuntakse vajalikust väljaõppest („pigem nõus“ ja „täiesti nõus“ kokku 

84,2% vastajatest). Sellest tulenevad ka arvukad pooltvastused väitele, kus paluti märkida, et 

kas olete nõus, et praegune väljaõpe on piisav lahendamaks juhtumeid, mis kuuluvad uue 

ühendameti tööülesannete hulka („üldse ei ole nõus“ ja „pigem ei ole nõus“ koguvastajate % 

oli 85,2).  

 

Luhamaa maanteepiiripunkti ametnike rahulolu küsitluse võrdlus kahe aasta taguse küsitluse 

tulemustega näitas, et peamiselt olid vastused rahulolu ja motivatsioonitegurite kohta 

sarnased. Erinevusi esines meeskonnatöö hindamises. Kui kaks aastat tagasi arvas suur osa  

vastajatest, et meeskonnatöö tähtsus ei ole pigem oluline, siis tänavu oli suur ülekaal nendel 

vastustel, kus peeti meeskonnatööd väga tähtsaks. 

 

Motivatsioonitegurite võrdlemisel oli sarnasusi veelgi enam. Asutuse juhi positiivset 

suhtumist ametniku ideedesse ja ettepanekutesse hindas nüüd enamus pigem oluliseks, kaks 

aastat tagasi märkis enamus antud väidet väga oluliseks. Kuid 2008. aastal peeti edutamist ja 

karjääriredelil tõusu tähtsamaks kui tänavu.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et valdav enamus Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo ametnikest on 

rahul oma töötingimuste, arenemisvõimaluste ja koostööga ülemuste vahel. Kõrgelt 

hinnatakse läbisaamist kolleegidega. Vähem ollakse rahul info liikumisega, tunnustamise ja 

edutamisotsustega. Motivatsiooniteguritest peetakse olulisemateks tööandja lubadustest ja 

kokkulepetest kinnipidamist ning palga suurenemist proportsionaalselt elukalliduse tõusuga. 

Pereürituste korraldamist väljaspool tööaega ei hinnata kõrgeks motivatsiooniteguriks.  

 

Ühendameti loomine ei ole eriti palju muudatusi  kaasa toonud, kuid suurenenud on vajadus 

täiendavale väljaõppele seoses uute tööülesannete lisandumisega. 

 

Autor loodab, et käesoleva tööga tutvuvad igapäevast elu korraldavad Politsei ja 

Piirivalvesüsteemi juhtkonna töötajad ning et nad võtavad töötajate küsitlustel saadud 

vastuseid arvesse. 

 

Ankeetküsitluse analüüsi tulemusena teeb autor järgmised järeldused ja ettepanekud: 
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Järeldused: 

1. töötajaskond ei ole rahul info liikumise kiirusega, mis on vajalik tööülesannete 

täitmiseks ja enesetäienduseks 

2. töökohas toimuvad edutamisotsused ei ole õiglased  

3. töötasu vähenemine mõjub negatiivselt töötajate motivatsioonile  

4. esineb teadmatust tööga seotud tulevikumuudatustest 

5. koostöö IT-spetsialistidega on nõrk 

6. seoses ühendameti loomisega ei ole selge kelle poole pöörduda tööalaste 

probleemide ja küsimuste tekkimisel  

7. seoses uute tööülesannete lisandumisega vajaksid piirivalvetöötajate oskused 

täiendamist 

Ettepanekud:  

1. edastada õigeaegselt infot kursuste ja koolituste kohta ning muudatuste kohta 

tööalases korralduses  

2. töötada välja õiglased edutamiskriteeriumid töötajate motivatsiooni tõstmiseks  

3. leida võimalused töötajate töötasu säilitamiseks ka majanduslikult raskel 

perioodil  

4. jagada juhtkonna poolt pidevalt infot alluvatele võimalikest 

tulevikumuudatustest  

5. tugevdada koostööd IT –spetsialistidega 

6. koostada Lõuna Prefektuuri ametkondlik teabesüsteem, mis aitaks töötajal 

kergesti üles leida isik, kelle poole pöörduda tööalaste küsimuste 

lahendamiseks  

7. jätkata 2009. aastal alustatud täiendkoolituste programmi, mis oli seotud  

piirivalveametnikele uute tööülesannete lisandumisega Politsei- ja 

Piirivalveameti moodustamisel 
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RESÜMEE 

 

 

Headline: THE UNIFICATION OF THE BOARDER GUARD BOARD, THE POLICE, 

THE CITIZENSHIP AND MIGRATION BOARD AND OFFICERS’ MOTIVATION 

AND SATISFACTION ON THE BASIS OF THE SOUTHERN BOARDER GUARD 

BOARD 

 

A present final paper is compiled between 01.04.2009 and 13.05.2010. It is given on 31 

pages. There are 17 references on the list of sources. Also it includes four figures, five 

schedules, and two appendixes. The final paper is written in Estonian and has got a summary 

in English.  

 

The field of research of this final paper is satisfaction of boarder guard officer’s of Southern 

Boarder Guard Board subdivisions and their motivation and changes in the motivation in 

conjunction with establishing unified agency.  

 

The aim of this final paper is to find out the motivation level of the officers’ of the Southern 

Boarder Guard Board, opportunities about raising it, and analyse, weather the uniting of 

different boards has caused changes in the will of working and motivation, compared to the 

results of the similar research in 2008. To obtain the purpose it is researched scientific 

literature on the filed of motivation. How the unified agency was established was mainly seen 

through the Internet by visiting boards’ homepages. Before writing the final paper was carried 

through an inquiry in four subdivisions, which results the author is comparing and analysing.  

 

On the basis of the results can be affirmed that dominate majority of the officers’ of Southern 

Boarder Guard Board are satisfied with their working conditions, opportunities of 

development, and with their co-operation with chiefs. At a premium is getting along with 

colleagues. The less contentment is seen on the field of the sharing the information, and the 

decisions, which are connected to acknowledgements and promotions. The most important 

factor is considered to be the fact that employer keeps his/her promise or agreement, and the 

salary raises proportionally with the cost of living. Organising after work family events is not 

highly rated motivation factor. Establishing unified agency has not caused a lot changes but 
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has increased the needs for the complimentary training, which is caused by accruing new 

assignments of work. 

 

The results of the research work are available to The Police and Border Guard Board officers’ 

and can be taken into consideration by the people who organise everyday work in this agency.  

 

Key words: satisfaction, motivation, inquiry, comparison and analysis of results, unified 

agency (Police and Border Guard Board)  
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LISA 1.  Ankeetküsitlus  
 

Lp Luhamaa maanteepiiripunkti politseiametnik! 

 

Teie poole pöördub küsimustikuga Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži IV 

kursuse üliõpilane Maili Oru, kelle lõputöö teemaks on „Ametnike motivatsioon Lõuna 

piirivalvebüroo näitel“.  

 

2008. aastal viidi läbi Luhamaa maanteepiiripunktis Igor Bogdanovi poolt uurimus 

piirivalveametnike motivatsiooni kohta. Minu lõputöö eesmärgiks on uurida, kas aastate 

möödudes ning seoses käesoleva aasta jaanuaris asetleidnud muudatustega organisatsioonis, 

on ametnike töömotivatsioon muutunud või jäänud samale tasemele.  

 

Uurimus viiakse läbi Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo erinevates allüksustes. Peale lõputöö 

kaitsmist edastatakse uuringu tulemused allüksustele, et kõigil vastajatel oleks võimalus 

küsitluse tulemustega tutvuda. Küsimustiku täitmine on anonüümne ja nende vastused 

üldistatakse lõputöös.  

 

Küsimustik on koostatud valikvastustega ning võimalusega enda vastuseid põhjendada. Antud 

küsimustik koosneb kolmest osast. Kaks esimest osa annavad ülevaate muudatuste analüüsiks. 

Kolmas osa käsitleb organisatsioonis toimunud muudatustejärgset töömotivatsiooni. 

Vastustest valige välja Teile sobivam variant tehes ristike  ainult ühte kasti.  

 

Teie arvamus on oluline, sest küsitluse tulemustega saavad tutvuda pärast lõputöö kaitsmist 

ka need, kelle pädevuses on  töötajatele meeldiva, motiveeriva ja tööpanust soodustava 

töökeskkonda loomine. 

 

Teid ette tänades. 

Maili Oru 
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I OSA  

Rahulolu  

Üldse ei Pigem ei Ei oska Pigem Täiesti 

Jrk. ole nõus ole nõus öelda olen nõus nõus

nr 1 2 3 4 5

Olen rahul oma töötingimustega

(riietus, töövahendid, jne)

Minu töö pakub mulle arenemsivõimalusi

ning olemasolevate teadmiste ja oskuste 

rakendamist. 

Olen rahul informatsiooni liikumisega 

tööülessannete täitmiseks

Luhamaa maanteepiiripunkt korraldab

piisavalt pere- ja ühisüritusi. 

Näen end töötamas ka tulevikus 

Luhamaa maanteepiiripunktis 

Mind innustavad töötama peale palga

ka muud motivaatorid (karjääri tegemise

võimalus, sportimisvõimalused jne )

Koostöö minu ja otsese ülemuse vahel

on hea. 

Võin alati pöödruda otsese ülemuse 

poole tööd puudutavate probleemide 

üleskerkimisel. 

Saan oma hea töö kohta otseselt 

ülemalt tunnustust. 

Luhamaa maanteepiiripunktis on hea 

meeskonnatöö ja ühtekuuluvustunne

Luhamaa maanteepiiripunktis toimuvad 

edutamisotsused on õiglased. 

5 Minu tööpanus on piisavalt väärtustatud

3 Olen tööks saanud piisavalt koolitust

13

14 Mul on hea läbisaamine kolleegidega 

12

10

11

Väited

1

2

6

4

7

8

9

 

15. Kas olete mõelnud töökoha vahetamise peale? Kui JAH, siis millised on peamised 

põhjused, miks soovite töökohta vahetada? 

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

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

................................................................................................................................................. 
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16. Tooge esile 3 peamist asjaolu, mis Teile oma praegusel töö- ja ametikohal meeldib? 

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

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

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

 

17. Tooge esile 3 peamist asjaolu, mis Teid hetkel oma praeguse töö juures üldse ei meeldi. 

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

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

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

 

18. Milliseid tööaja korralduse muutusi Teie sooviksite? 

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

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

................................................................................................................................................. 
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II OSA  

Motivatsioonitegurid ja nende olulisus Teie töös. 

Jrk Pole Pigem mitte Ei oska Pigem Väga

nr oluline oluline öelda oluline oluline

1 2 3 4 5

19 Kiitus ja tunnustus ülema poolt.

20 Huvi pakkuv töö

21 Edutamine ja tõus karjääriredelil

22 (Suurem) töötasu 
Preemia maksimine tööalaste
saavutuste eest
Palga suurenemine proportsionaal-
selt elukalliduse tõusuga

Enesearendamise ja -täiendamise

vaõimalused 

26 Kindlustunne tööl tuleviku suhtes

27 Piisav vastutus
Positiivne tööõhkkond (head 
suhted kolleegidega)

29 Head töötingimused
Pereürituste korraldamine
väljaspool tööaega

31 Koostöö otsese ülemusega 
Tööandja peab kinni lubadustest
ja kokkulepetest 
Asutuse juht suhtub minu ideedesse
ja ettepanekutesse positiivselt
Kiire tagasiside oma ülesannete
täitmise kohta

35 Asutuse sisene rotatsiooni võimalus

33

34

32

30

28

25

23

24

Motivatsioonitegur 

 

36. Kas lisaks eeltoodule on veel midagi, mis suurendaks motivatsiooni töötamisel 

Luhamaa maanteepiiripunktis? 

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

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

 

37. Millised on Teie ettepanekud piirivalveametnike motivatsiooni tõstmiseks Lõuna 

Prefektuuris tervikuna? 

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

....................................................................................................................................................... 
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III OSA  

Muudatused pärast ühendameti loomist  

Üldse ei Pigem ei Ei oska Pigem Täiesti 

Jrk. ole nõus ole nõus öelda olen nõus nõus

nr 1 2 3 4 5

Kas Teile selgitati juhtkonna poolt, mis 

põhjustel Piirivalveamet ja Politseiamet 

ühinesid?

Kas pärast ametkondade ühinemist on 

Teie tööülesanded ja kohustused muutunud? 

Kas praegune töötasu on vastavuses Teie

poolt tehtava tööga?

Kas olete nõus, et teenistusalane informat-

sioon laekub Teile pärast ametkondade 

ühinemist õigeaegselt? 

Kas Teile on selge, kelle poole pöörduda 

tööalaste probleemide, küsimuste 

(raamatupidamine, personal jne) tekkimisel?

Kas Teie ametikoht pärast ühinemist viidi 

vastavusse uue ametikohaga?

Kas Teile on selged töökoha ameti- ja 

teenistusnimetused?

Kas Teie palk on jäänud pärast ühinemist

samaks?

Kas pärast ühendameti loomist on lisandunud 

Teile mõningad ülesanded, millega  

 varem tegelesid staabitöötajad (näit. 

puhkuseavalduste sisestamine Postipoissi)? 

Kas olete nõus, et praegune väljaõpe on 

piisav lahendamaks juhtumeid, mis kuuluvad 

uue ühendameti tööülesannete hulka (joobe 

seisund, peretüli jne)? 

50 Kas tunnete puudust vajalikest väljaõpetest? 

44 Kas olete rahul oma praeguse ametikohaga? 

41 Kas palgasüsteem on lihtne ja arusaadav?

42

Väited

40

39

38

49

46

45

48

43

47

 

51. Millisest väljaõppest tunnete puudust? 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Nüüd mõned andmed ka Teie enda kohta. 

 

 Sugu:  N            M 

    

 Vanus:   kuni 30  30-40   40–50   üle 50 

 

Teie tööstaaž Politsei ja Piirivalveametis: 

 

kuni 2 aastat   2-5 aastat   5-10 aastat   üle 10 aasta 

 

 

 

 

 

 

Tänan! 
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LISA 2. I. Bogdanovi ankeetküsitluse tulemused  
 

 

Lp Luhamaa maanteepiiripunkti piirivalveametnik! 

 

Olen Sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži III kursuse tudeng ja viin läbi uurimust 

piirivalveametike töörahulolu ja motivatsiooni tõstmise võimaluste kohta Luhamaa 

maanteepiiripunkti näitel. Küsimustiku eesmärk on välja selgitada piirivalveametnike 

töörahulolu ja motivatsiooni tõstmise võimalused Luhamaa maanteepiiripunktis.  

 

Teie arvamus on meile oluline ja aitab kaasa loomaks töötajate meeldivat, motiveerivat ja 

tööpanust soodustavat töökeskkonda. 

 

Küsimustikule vastamine on anonüümne ning tulemusi kasutatakse Sisekaitseakadeemia  

piirivalvekolledži lõputöö koostamisel. Küsimustiku täitmisel valige välja valikvastustest 

Teile sobivaim ja märgistage ristikesega. Küsimustik palun täita 17. jaanuariks 2008. 

 

Teid ette tänades, 

 

Igor Bogdanov 

Sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži üliõpilane. 
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I OSA 

Rahulolu uuringu tulemused  

Üldse ei Pigem ei Ei oska Pigem Täiesti 

Jrk. ole nõus ole nõus öelda olen nõus nõus

nr

Olen rahul oma töötingimustega

(riietus, töövahendid, jne)

Minu töö pakub mulle arenemsivõimalusi

ning olemasolevate teadmiste ja oskuste 

rakendamist. 

Olen rahul informatsiooni liikumisega 

tööülessannete täitmiseks

Töötasustamissüsteem on mulle selge ja 

arusaadav

Minu töötasu vastab õiglaselt minu 

tööpanusele

Mind innustavad töötama peale palga

ka muud motivaatorid (karjääri tegemise

võimalus, sportimisvõimalused jne )

Koostöö minu ja otsese ülemuse vahel

on hea. 

Võin alati pöödruda otsese ülemuse 

poole tööd puudutavate probleemide 

üleskerkimisel. 

Saan oma hea töö kohta otseselt 

ülemalt tunnustust. 

Luhamaa maanteepiiripunktis on hea 

meeskonnatöö ja ühtekuuluvustunne

Luhamaa maanteepiiripunktis toimuvad 

edutamisotsused on õiglased. 

Luhamaa maanteepiiripunkt korraldab

piisavalt pere- ja ühisüritusi. 

Näen end töötamas ka tulevikus 

Luhamaa maanteepiiripunktis 

55,6 11,17,4 18,5

8 11,1

9 7,4

33,3 14,8

48,1 14,8

18,5 7,4

37 3,7

7 18,5 29,6 25,9

11,1 7,4

6 3,7 29,6 3,7

4 25,9 44,4 11,1

18,5 11,1 48,1 11,1

Väited

1

2

37

3,762,9025,97,4

11,1

7,4

44,410 3,7

11 40,714,8 22,2

7,4 7,4

14 Mul on hea läbisaamine kolleegidega 3,7 0

13 18,5 25,9 25,9

22,2

22,2 7,4

11,1 7,4

22,2 29,6

15 22,2

16 7,4 0 40,7

37 22,2

3 Olen tööks saanud piisavalt koolitust 14,8 40,7

55,6

5 Minu tööpanus on piisavalt väärtustatud 11,1 29,6

12 3,7 0 18,5

14,8

nõusolek (% )

18,5 55,6 22,2

14,8 18,5 11,1

25,9 25,9 7,4

 

 

Nagu näha tabelist 1 olid Luhamaa maanteepiiripunkti piirivalveametnikud kõige rohkem 

rahul sellega, et võivad alati pöörduda oma otsese ülemuse poole tööd puudutavate 

probleemidega. See väide sai kõige enam „täiesti nõus” vastuseid (37%). 29,6% vastanutest 

oli „täiesti nõus” väitega, et näevad end töötamas ka tulevikus Luhamaa maanteepiiripunktis 
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ja 22,2 % vastanutest nõustusid täielikult väitega, et neil on hea läbisaamine kolleegidega. 

Kõige enam ei olnud töötajad rahul informatsiooni liikumisega (25,9%) ja „pigem ei ole” 

nõus arvas 44,4% vastanutest. Selle väitega oli „täiesti nõus” vaid 7,4%. Rahul ei oldud ka 

pere- ja ühisürituste korraldamisega (22,2%). Väitele, et Luhamaa maanteepiiripunkt 

korraldab piisavalt pere- ja ühisüritusi, vastas 7,4%, et on „täiesti nõus”. 18,5% vastanutest 

„ei olnud üldse nõus” väidetega, et tema töötasu vastab õiglaselt tööpanusele ja et Luhamaa 

maanteepiiripunktis toimuvad edutamisotsused on õiglased. 

 

Uuringu esimeses osas oli Luhamaa maanteepiiripunkti piirivalvuritel võimalik vastata ka 

avatud küsimustele. Ankeedi avatud küsimuste analüüsimisel selgus, et töökoha vahetamise 

peale viimase poole aasta jooksul mõtles kümme piirivalvurit (37%). Peamiseks põhjuseks 

toodi madal töötasu, öine töö ja elukoha kaugus töökohast. Küsimusele, mis teile oma 

praeguse töö- ja ametikohal meeldib, kirjutati järgmised põhilised põhjused: vaheldusrikas 

töö, suhtlemisvõimalused ja summeeritud tööaeg. 

 

Küsimusele, mis teile oma praeguse töö juures üldse ei meeldi, toodi välja erinevaid 

rahulolematuse põhjuseid. Rahulolematust põhjustavad vastajate arvates: info puudulikkus, 

enesetäienduse puudumine, töökoha kaugus elukohast, vähene isikkoosseis ja suur 

töökoormus. 

 

Küsimusele, mida tahaksite oma praeguses töökorralduses või töötingimustes muuta, toodi 

enim välja järgmised tegurid: muuta olmetingimusi, suurendada palka, parandada 

informatsiooni kättesaadavust ja suurendada vaba aja veetmise võimalusi. Järgnevalt annab 

autor ülevaate uuringu teise osa kohta, kus Luhamaa maanteepiiripunkti piirivalvurid said 

hinnata oma motivatsioonitegureid. Allpool olevast tabelist on näha protsentides kuidas 

jagunesid töötajate vastused protsentuaalselt. 

 

 

 

 

 

 

 

II OSA 
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Motivatsiooni uuringu tulemused  

Jrk pole pigem mitte ei oska pigem väga

nr oluline oluline öelda oluline oluline

21 Kiitus ja tunnustus ülema poolt. 3,7 7,4 14,8 44,4 29,6

22 Huvi pakkuv töö 0 0 7,4 33,3 59,3

23 Edutamine ja tõus karjääriredelil 3,7 0 18,5 29,6 48,1

24 (Suurem) töötasu 0 0 3,7 11,1 85,2
Preemia maksimine tööalaste
saavutuste eest
Palga suurenemine proportsionaal-
selt elukalliduse tõusuga

Enesearendamise võimalused 0 0 3,7 33,3 62,9

28 Kindlustunne tööl tuleviku suhtes 0 3,7 3,7 11,1 81,5

29 Piisav vastutus 3,7 3,7 25,9 40,7 25,9
Positiivne tööõhkkond (head 
suhted kolleegidega)

31 Head töötingimused 0 0 7,4 25,9 66,7
Pereürituste korraldamine
väljaspool tööaega

33 Koostöö otsese ülemusega 0 0 11,1 44,4 44,4
Tööandja peab kinni lubadustest
ja kokkulepetest 
Asutuse juht suhtub minu ideedesse
ja ettepanekutesse positiivselt
Kiire tagasiside oma ülesannete
täitmise kohta

37 Asutuse sisene rotatsiooni võimalus 18,5 14,8 25,9 22,2 18,5

48,10

35 0

26 0 7,4 44,4

3,7 11,1

37 11,1

7,4 92,6

37 48,1

34 0 0 0

32 7,4 14,8 29,6

3,7 7,4 88,9

30 0 0 7,4 25,9 66,7

27

25 0 3,7

26 0 0

0 29,6 66,7

Motivatsioonitegur nõusolek (%)

 

Nagu näha tabelist oli Luhamaa maanteepiiripunkti piirivalvuritele „väga oluline” see, et 

tööandja peaks kinni lubadustest ja kokkulepetest (92,6%), palga suurenemine 

proportsionaalselt elukalliduse tõusuga (88,9%), suurem töötasu (85,2%), kindlustunne tööl 

tuleviku suhtes (81,5,%). Olulisteks motivatsiooniteguriteks hinnati samuti preemia maksmist 

tööalaste saavutuse eest, positiivset tööõhkkonda ja häid töötingimusi. Vähem oluliseks peeti 

pereürituste korraldamist väljaspool tööaega (11,1%), asutuse-sisese rotatsiooni võimalust 

(18,5%). 

 

Ankeedi teises osas oli Luhamaa maanteepiiripunkti töötajatel võimalik samuti vastata 

lahtistele küsimustele. 

 

Küsimustele, kas eeltoodule on veel lisaks midagi, mis suurendaks motivatsiooni töötamisel 

Luhamaa maanteepiiripunktis ja millised on teie ettepanekud motivatsiooni tõstmiseks Kagu 
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Piirivalvepiirkonnas tervikuna, tehti järgmisi ettepanekuid: töötasu suurendamist, sõiduraha 

kompenseerimine 100% ulatuses, sportimisvõimaluste parandamist ja koolituste tõhustamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


