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KINNITATUD 
KVÜÕA ülema 

27.07.2015. a käskkirjaga nr 56 
 
 
 
 

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE KORD 
KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTES 

 
 

I. Üldosa 
Käesolev kord reguleerib Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (edaspidi KVÜÕA) 
toimuvat teadus- ja arendustegevust (edaspidi TAT). Dokument tugineb 
Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukavale 2016–2020, Kaitseministeeriumi 
valitsemisala teadus- ja arenduspoliitikale 2014–2022, KVÜÕA põhimäärusele ning 
KVÜÕA arengukavale 2015–2022. Dokumendi koostamisel on lähtutud riiklikest TAT-i 
korralduslikest või reguleerivatest dokumentidest, Eesti teaduse eetikakoodeksist ja 
headest akadeemilistest tavadest.KVÜÕA TAT-i korra kinnitab KVÜÕA ülem ning selle 
vaatab igal aastal üle KVÜÕA nõukogu akadeemiline komisjon. Vajadusel teeb 
akadeemiline komisjon TAT-i korras muudatusi ning esitab need rakendusuuringute 
keskuse (edaspidi RUKe) ülemale kooskõlastamiseks ja KVÜÕA ülemale kinnitamiseks. 
Dokumendi eesmärk 
Dokumendi eesmärk on püstitada KVÜÕA struktuuriüksustele TAT-i puudutavad 
ülesanded, määrata nende ülesannete täitmiseks vajalikud pädevusnõuded ja nende 
eest vastutajad. Lisaks on dokumendi eesmärgiks määratleda TAT-i planeerimise, 
eelarvestamise ja elluviimise põhimõtted ning mõõdikud KVÜÕA TAT-i tõhususe 
kontrollimiseks ja hindamiseks.  
Olulisemad TAT-i alavaldkonnad, mida dokument reguleerib: 

 TAT-i pädevusnõuded, nende arendamise põhimõtted ning täitmise eest vastutajad; 

 KVÜÕA teadus- ja arendusprojektide planeerimine, elluviimine ja kontrollimine; 

 KVÜÕA-s toimuvate teadusürituste korraldamine. 
 
 

II. Terminid ja lühendid 

 Üldpädevus – valdkonna põhiteooriate ja nende rakendusväljade tundmine ning 
kursisolek valdkonna üldiste arengusuundumustega. Kaitsealase TAT-i elluviimisel 
lähtutakse Eesti riigikaitse ja sõjalise võimearenduse seisukohalt oluliste 
valdkondade üldpädevustest (loetletud tähestikulises järjekorras): (1) eestvedamine, 
(2) julgeoleku- ja kaitsepoliitika, (3) operatsioonianalüüs, (4) ressursihaldus, (5) 
riigikaitse strateegia, (6) sõjaajalugu ja (7) tehnoloogiad.1 

 Alapädevus – üldpädevuse alla kuuluv uurimisvaldkond 

 Eripädevus – võimelünga eripäraga seotud erialane suutlikkus valida võimelünga 
kõrvaldamiseks sobivaim teoreetiline raamistik ja oskus seda rakendada. 

 Uurimissuund – kitsam erialane uurimisvaldkond (nt jalaväe taktika alaosana 
jalaväekompanii taktika) 

 Uurimisteema – uurimissuuna alla kuuluv, täpselt piiritletud uurimisobjekt (nt 
jalaväekompanii rünnak) 

 Projekt – teadus- ja arendustegevuse vorm, mis ühendab inimesed ja vahendid 
kindla TAT-i ülesande täitmiseks piiritletud ajaraamis 

 Võime – Kaitseväe struktuuri- või väeüksuse mõõdetav suutlikkus täita etteantud 
ülesannet etteantud tingimustes vastavalt etteantud standardile 

                                                           
1 Kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arenduspoliitika 2014–2022, lk 4. 
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 Võimekandja – Kaitseväe struktuuri- või väeüksus, kes vastutab võime hoidmise ja 
arendamise eest 

 Võimelünk – kindlaks määratud ja võimalusel mõõdetav erinevus võimekandja 
nõutava ja tegeliku soorituse vahel 

 RKAK – riigikaitse arengukava 
 
 

III. KVÜÕA TAT-i põhimõtted 
1. TAT toimub kooskõlas Kaitseväe juhataja suunistega ning Kaitseministeeriumi teadus- ja 

arendusnõukogu ettepanekutega. 
2. TAT-i koordineeritakse Kaitseministeeriumi valitsemisala siseste ja väliste asutustega 

Kaitseministeeriumi teadus- ja arenduskomisjoni kaudu.  
3. TAT-i ülesandeks on toetada Kaitseväe võimearendust ning KVÜÕA õppetööd.  
4. TAT peab olema maksimaalselt seotud õppetöö ja selle tulemustega (lõpu- ja 

magistritööd) ning sõjateaduse arendamisega doktoriõppes koos KVÜÕA 
koostööpartneritega. 

5. TAT kaasab õppureid projektidesse jt uuringutesse, mis toetavad õppurite akadeemilist 
ja erialast arengut. 

6. TAT-i raames tehakse koostööd KVÜÕA-väliste struktuuridega, sh rahvusvaheliste 
partneritega. 

 
 

IV. KVÜÕA struktuuriüksuste vastutusalad ja ülesanded 
7. RUKe kui Kaitseväe TAT-i koordinaator vastutab:  

7.1. Kaitseväe võimearendusega seotud TAT-i sisendi eest Kaitseministeeriumi 
valitsemisala arengukavasse (edaspidi KMAK); 

7.2. koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe peastaabiga Kaitseväe TAT-plaani 
koostamise eest, mis kooskõlastatakse Kaitseministeeriumi teadus- ja 
arenduskomisjonis; 

7.3. Kaitseväe juhataja aastakäsu TAT-lisa koostamise eest; 
7.4. TAT-iga seotud koostöö korraldamise ja koordineerimise eest KVÜÕA-väliste 

partneritega; 
7.5. KVÜÕA teadusürituste korraldamise eest; 
7.6. KVÜÕA TAT-i ressursihalduse eest. 

8. Õppeosakonna ülem vastutab: 
8.1. TAT-i sidumise eest õppetööga; 
8.2. õppeosakonna  ressursside tasakaalustamise eest TAT-i ja õppetöö vahel. 

9. RUKe, õppetoolid ning sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (edaspidi SKMK) vastutavad 
oma valdkonnas TAT-i ning selleks vajalike Kaitseväe-siseste ja -väliste tegevuste eest:  
9.1. taktika õppetool – operatsioonianalüüs; 
9.2. sõjaväelise juhtimise ja pedagoogika õppetool – eestvedamine; 
9.3. loodus- ja täppisteaduste õppetool – tehnoloogia; 
9.4. SKMK – sõja- ja katastroofimeditsiin; 
9.5. RUKe – ressursihaldus. 

10. Vastutuse võtmine tähendab Kaitseväe sõjandusalase võimearendusega seotud 
tegevustele kaasaaitamist, oma valdkonna  süstemaatilist arendamist ning vastava 
oskusteabe tekitamist ja hoidmist ning võimet anda eksperdihinnanguid. 

11. RUKe, õppetoolid ja SKMK peavad oma valdkonnas arendama ja hoidma vastavaid 
pädevusi nii KVÜÕA-s kui ka koostöös partneritega. Selleks koostatakse RUKe 
juhtimisel iga pädevuse arendamise plaan, mis peab toetama Kaitseministeeriumi TAT-
poliitika elluviimist. 

12. Õppetoolid, täiendusõppe keskus ja SKMK annavad RUKe-le vajalikku infot oma 
valdkonnas korraldatavatele teadus- ja arendusüritustele. 
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13. Õppetoolid ja SKMK tasakaalustavad oma ressursse (aeg, inimesed, raha) õppetöö ja 
TAT-i vahel lähtudes KVÜÕA arengukavast, TAT-plaanist, Kaitseväe juhataja 
aastakäsust, KVÜÕA ülema aastakäsust ning KVÜÕA väljaõppeplaanist. 

14. KVÜÕA toetavad struktuuriüksused (üldosakond, logistikaosakond, väljaõppevahendite 
keskus) vastutavad oma valdkonnas TAT-i toetamise eest ressursside, nõuannete ja 
muude toetavate tegevustega. 

 
 

V. KVÜÕA TAT-i korraldus 
15. TAT-i ülesannete määramise ja täitmise põhidokument on KVÜÕA ülema aastakäsk. 
16. TAT-i üldraamid seab KVÜÕA nelja-aastane TAT-plaan. Vastavalt KMAK-i planeerimis- 

ja uuendamistsüklile vaadatakse plaan üle ning tehakse vajadusel täiendusi. 
17. Sisend KVÜÕA TAT-plaani tuleb eelkõige võimearendusprogrammide eest vastutajatelt2 

ning seda täiendavad RUKe, õppetoolid ja SKMK, lähtudes KVÜÕA TAT-i põhimõtetest 
ja vajadustest.  

18. KVÜÕA TAT lähtub alljärgnevatest vajadustest: 
18.1. KVÜÕA põhitegevustega (eelkõige õppetööga) seotu; 
18.2. Kaitseväe võimearendusega seotu; 
18.3. Kaitseministeeriumi valitsemisalas sõjalise riigikaitsega seotu; 
18.4. avaliku sektori riigikaitsega (riigikaitse laia käsitusega) seotu. 

19. KVÜÕA TAT-plaani sisu: 
19.1. KMAK-i arendusühikutest lähtuvate TAT-i vajaduste kirjeldus; 
19.2. üld-, ala- ja eripädevuste arendamine; 
19.3. personali, vahendite ja aja planeerimine; 
19.4. projektide loetelu, arvestades ressursiplaani; 
19.5. TAT-iks vajalike vahendite hankimine ja taristu arendamine; 
19.6. TAT-i raames korraldatavad üritused; 
19.7. osalemine NATO TAT-struktuuride ja Euroopa Kaitseagentuuri töös; 
19.8. Muu rahvusvaheline koostöö TAT-projektidena või pädevuste arendamisena. 

20. Tulenevalt Kaitseväe eelarvetsüklist peab KVÜÕA iga aasta I kvartalis planeerima 
järgneva aasta TAT-i eelarve ja selle jaotuse põhiraamid. Eelarve planeerimisel 
osalevad RUKe, õppetoolid ja SKMK. 

21. KVÜÕA TAT-plaani ressursse käsitlev osa ja KVÜÕA aastaeelarve TAT-i osa koostab 
RUKe vastavalt võimearenduse eest vastutajate, õppetoolide ja SKMK ettepanekutele. 

22. KVÜÕA TAT-plaani ressursse käsitlevas osas kajastatakse sisse ostetavaid TAT-i 
teenuseid ja vahendeid ning töövõtulepingutega sisse ostetavat TAT-iga seotud tööd. 

23. TAT-i eelarves kajastatakse TAT-iga seotud koolitusi, lähetusi, lisatasustamist, sisse 
ostetavaid TAT-i teenuseid, töövõtulepingutega sisse ostetavat TAT-iga seotud tööd, 
vahendite hankimist ning TAT-i ürituste korraldamisega seotud ja TAT-i igapäevaseks 
administreerimiseks vajalikke kulusid. 

24. TAT-i ressursside üldraamid määratakse kindlaks  KMAK-i ressursiplaanis ning nende 
jaotust täpsustatakse igal aastal  KVÜÕA eelarves. 

25. TAT-i ressursid määratakse eelkõige Kaitseväe eelarvest. Projektipõhiselt võib 
lisarahastust saada Kaitseministeeriumilt või Kaitseministeeriumi valitsemisala väliselt 
rahastajalt (nt mõni muu riigiasutus, Eesti Kaitsetööstuse Liit, välispartnerid). 

26. Kaitseministeeriumi valitsemisala väliste ressursside taotlemist (nt projektide 
rahastamist) korraldab RUKe. 

 
 

VI. KVÜÕA TAT-i teostus 
27. Igal õppetoolil peab hiljemalt 2016/17. õppeaasta alguseks olema vähemalt üks 

õppetooli juhitav TAT-projekt, mis võib kesta kauem kui üks õppeaasta. TAT-projektide 
elluviimist reguleerib siinse dokumendi lisa 1. 

                                                           
2 Vt kaitseministri 28.10.2014 käskkiri nr 418. 
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28. Iga õppetool peab alates 2015/16. õppeaastast korraldama õppeaasta jooksul vähemalt 
ühe teadusürituse (selle kohta vt lisa 2). 

29. KVÜÕA rahastatud TAT-i tulemuste publitseerimise kaks peamist väljaannet on KVÜÕA 
Toimetised3 (ETIS-e klassifikaator 1.2) ning selle alasari Occasional Papers (ETIS-e 
klassifikaator 3.2). Populaarteaduslikke käsitlusi, sh uurimistööde (vahe)tulemusi, saab 
publitseerida ajakirjas Sõdur (ETIS-e klassifikaator 6.3). 

30. KVÜÕA rahastatud TAT-i tulemusi võib publitseerida teistes Eesti või välismaistes 
teadusajakirjades või kirjastustes, eeldusel, et neid publitseeritakse (vähemalt osaliselt) 
ka punktis 29 nimetatud väljaannetes. Akadeemilise komisjoni ettepanekul ja KVÜÕA 
ülema otsusega võib KVÜÕA finantseerida ka KVÜÕA-välist publitseerimist. 

 
 

VII. Tunnustamine ja tasustamine 
31. Akadeemiline komisjon töötab hiljemalt 01.08.2015 välja protseduurireeglid parimate 

TAT-i tulemuste tunnustamiseks ning esitab igal aastal hiljemalt viis tööpäeva enne 
õppeaasta avaaktust KVÜÕA ülemale nende tulemuste kohta aruande. Möödunud 
õppeaasta parimaid TAT-i tulemusi tunnustatakse iga õppeaasta avaaktusel.  

32. Õppeaasta jooksul tehtud TAT-i eest, mis ületab akadeemilise koosseisu ametijuhendis 
sätestatud mahu- või kvaliteedimäära, võib KVÜÕA ülem maksta lisa- või tulemustasu. 
Lisa- ja tulemustasu määramise ettepaneku teeb RUKe ülem. 

33. Projektide raames tehtava TAT-i tasustamist reguleerib KVÜÕA teadus- ja 
arendusprojektide kord. 

 
 

VIII. Kontroll ja hindamine 
34. KVÜÕA nõukogu akadeemiline komisjon hindab jooksvalt TAT-i korraldust KVÜÕA-s 

ning teeb RUKe ülema kooskõlastusel KVÜÕA ülemale ettepanekuid selle 
tõhustamiseks. 

35. KVÜÕA TAT-i tulemusi hinnatakse iga-aastaselt järgmiselt: 
35.1. TAT-projekte hinnatakse lähtudes KVÜÕA teadus- ja arendusprojektide korrast (vt 

lisa 1); 
35.2. projektivälist TAT-i hinnatakse iga kalendriaasta alguses vastavalt KVÜÕA ülema 

aastakäsus püstitatud ülesannetele ja eesmärkidele.  
36. TAT-i hindamine 

36.1. TAT-i kvalitatiivsed eesmärgid (nt ETIS-e klassifikaator) püstitab õppetooli 
juhataja/ülem või projektijuht, lähtudes konkreetse tegevuse või selle tulemuse (nt 
publikatsioon, arendustöö, projekt) eesmärkidest. 

36.2. TAT-i eesmärkide saavutamist hindab KVÜÕA akadeemiline komisjon, tuginedes 
nii tegevuste tulemustele kui ka vahe- ja lõpparuannetele. 

36.3. TAT-i raames püstitatud kvantitatiivsed eesmärgid (nt projektide ja 
publikatsioonide arv) sõltuvad TAT-i vajadustest ning määratakse kindlaks KVÜÕA 
TAT-i plaanis. 

36.4. Akadeemilise koosseisu ametijuhendis on vastavalt ametikohtadele sätestatud 
TAT-iga seotud normkoormused, mida hinnatakse korralise atesteerimise käigus. 

 
 

Lisad 
Lisa 1. KVÜÕA teadus- ja arendusprojektide kord 
Lisa 2. KVÜÕA teadusürituste kord 

                                                           
3 Tulevikus „Sõjateaduslik Ajakiri“ (ing Estonian Journal of Military Studies) 


