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KAITSEMINISTEERIUMI PERSONALIPOLIITIKA 
 
 
I PERSONALIPOLIITIKA EESMÄRK  
 
1. Kaitseministeeriumi (edaspidi ministeerium) personalipoliitika eesmärgiks on ühtse ja hästi 

toimiva kollektiivi ning motiveeritud ja kvalifitseeritud personali kujundamine ja hoidmine 
ministeeriumi eesmärkide saavutamiseks.  

 
2. Personalipoliitika toetab ministeeriumi missiooni – ära hoida Eesti vastu suunatud rünnakud ja 

tagada, et Eesti suudaks end väliste ohtude eest kaitsta. 
 
3. Personalipoliitika lähtub ministeeriumi põhiväärtustest: vastutustunne ja kindlameelsus, avatus 

ja uuendusmeelsus, mõtteselgus ja tulemuslikkus ning väärikus ja lojaalsus.  
 
4. Personalipoliitika määratleb personalitöö lähtekohad, mis on abiks personalivaldkonna otsuste 

tegemisel, mõistmisel ning ootuste kujunemisel ning aluseks ministeeriumi personalistrateegia 
koostamisel ning personalitöö korraldamisel. 

 
5. Ministeeriumi eesmärkide saavutamist toetavad personalivaldkonna oodatavad tulemused ja 

saavutamiseks vajalikud tegevused keskpikas perspektiivis fikseeritakse personalistrateegias. 
 
6. Personalipoliitika rakendamine määratletakse täpsemalt erinevates personalitööd reguleerivates 

juhendites – personali värbamine ja valik, hindamine, arendamine, tasustamine ning 
motiveerimine, et tagada personalitöö toimimine läbipaistvatel ja ühetaolistel alustel. 

 
7. Personalipoliitika elluviimisel osalevad aktiivselt kõik ministeeriumi töötajad ehk „meie“, 

kusjuures juhtidel on eestvedav roll ning personaliosakonnal nõustav roll.  
 
 
II JUHTIMINE JA INFORMATSIOONI VAHETAMINE  
 
8. Austame ja järgime ministeeriumis kokkulepitud regulatsioone ja käitumisreegleid, et tagada 

ministeeriumi hea töökorraldus ja tulemuslikkus, julgeolek ning maine.  
 
9. Peame oluliseks meeskonna- ning koostööd töötajate vahel, mida toetab avatud juhtimisprotsess 

ning infoliikumise kanalite selgus. 
 
10. Väärtustame regulaarset ja tõhusat infoliikumist juhtkonna, struktuuriüksuste ja kolleegide 

vahel. 
 
11. Informeerime ministeeriumi hetkeolukorrast ja edusammudest ning selgitame eesseisvate 

muudatuste vajadust ja oodatavat kasutegurit kõigile ministeeriumi töötajatele. 
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12. Peame oluliseks, et töötajad jagavad oma teadmisi ja kogemusi teistega, kas vahetu tööprotsessi, 

organisatsioonisiseste kommunikatsioonikanalite või ühiste arutelude kaudu.  
 
13. Igapäevaste küsimuste arutamiseks eelistame võimalusel vahetut suhtlust (sh silmas-silma või 

telefoni teel). 
 
14. Anname lubadusi arvestades oma võimalusi ning peame kinni sõlmitud kokkulepetest. 
 
15. Väärtustame iga töötaja panust ministeeriumi eesmärkide saavutamisel, määratleme selged 

ülesanded ning anname tagasisidet nende täitmise kohta. 
 
16. Anname igale töötajale võimaluse osaleda oma töö korraldamises, st usaldame talle vastutuse 

ning kaasame ta oma tööalaste eesmärkide püstitamisse ja oodatavate tulemuste määratlemisse. 
 
17. Toetame ja julgustame igaühte oma arvamust avaldama ning tööalast initsiatiivi üles näitama (sh 

organisatsiooni arendamisel, töökultuuri edendamisel). 
 
18. Hindame juhte, kes on erialaselt professionaalsed ja oma valdkonna eestvedajad.  
 
19. Väärtustame juhte, kes on avatud, osalevad töötajate arendamises ning innustavad töötajaid 

saavutama tööalaseid eesmärke. 
 
 
III PERSONALI PLANEERIMINE JA ARENDAMINE  
 
20. Personali planeerimine põhineb ministeeriumi eesmärkidel, et tagada ministeeriumi ülesannete 

täitmiseks optimaalne hulk kvalifitseeritud töötajaid.  
 
21. Personali planeerimisel ja töö korraldamisel arvestame lisaks põhiülesannete täitmisele ka 

arendustegevusteks vajaliku ressursiga.   
 
22. Otsime oma kollektiivi inimesi, kes peavad oluliseks avatust ja koostööd, tulemuslikkust ja 

eesmärgile orienteeritust, on erialaselt professionaalsed ja algatusvõimelised. 
 
23. Oleme pühendunud uute töötajate kiirele ja sujuvale integreerimisele.  
 
24. Toetame töötajate pidevat enesearendamist ja osalemist arendustegevustes (sh praktika, 

töövarjupäev). 
 
25. Peame oluliseks iga töötaja aktiivsust enda ja teiste arendamisel ning panust uute võimaluste 

leidmisel muutuvas organisatsioonis. 
 
26. Arenguna käsitleme, lisaks edutamisele kõrgemale ametikohale, ka vastutusrikkamate 

ülesannete täitmist ja horisontaalset liikumist ministeeriumis, valitsemisalas või teises 
ametiasutuses. 
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IV TASUSTAMINE JA MOTIVEERIMINE  
 
27. Peame oluliseks saavutada töötajate motiveeritus, tööga rahulolu ning pühendumus. 
 
28. Palga määramisel võtame aluseks ametikohtade hindamise tulemused ning töötaja töötulemused, 

kvalifikatsiooni, teenistusstaaži ning arvestame ametikoha vastutuse määraga ja väärtustamisega 
tööjõuturul.  

 
29. Tunnustame oma parimaid töötajaid rahaliselt, meenete ja positiivse tagasisidega. 
 
30. Korraldame ühtsete väärtuste ja organisatsioonikultuuri kujundamiseks ning meeskonnatunde 

tugevdamiseks ühissündmusi ja -ettevõtmisi. 
 
 
V TÖÖKESKKOND  
 
31. Kindlustame igapäevaste tööülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning hoolitseme tervisliku 

ja ohutu töökeskkonna eest. 
 
32. Väärtustame töötajate tervist ja tervislikke eluviise ning loome tingimused tervislike eluviiside 

harrastamiseks ja sportimiseks.  
 
33. Suhtleme kolleegidega lugupidavalt ning professionaalselt, et tagada sõbralik tööõhkkond. 
 
34. Oma igapäevaste tööülesannete täitmisel keskendume võimalustele, mis soodustab tulemuste 

saavutamist.  
 
 
VI  TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 
 
35. Personalipoliitika ja personalitöö juhendid on kõigile töötajatele kättesaadavad ning ettepanekud 

nende täiustamiseks on oodatud igalt töötajalt. 
 
36. Personalipoliitika ja -juhtimise tulemuslikkuse hindamiseks viiakse läbi personalialaseid 

uuringuid (sh rahulolu ja pühendumuse uuring) ning analüüsitakse erinevaid personalistatistilisi 
näitajaid (nt voolavus, organisatsioonisisene liikuvus, staaž, arendus- ja värbamiskulu). 

 


