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KVÜÕA TOIMETISTEST SÕJATEADLASEKS

Head lugejad!

Te hoiate käes esimest Sõjateadlase (Estonian Journal of Military Studies) 
numbrit, mis võtab teatepulga üle juba kolmteist aastat ilmunud KVÜÕA 
toimetistelt. Tegemist ei ole vormilt ja sisult läbini uue teadusajakirjaga1, vaid 
pigem uue etapiga nende muudatuste protsessis, mis sai juba mõne aasta eest 
alguse KVÜÕA toimetistes kui Eesti ainsas eelretsenseeritavas sõjateadusli-
kus ajakirjas. Alates toimetiste 19. numbrist aastal 2014 on üha intensiivse-
malt püütud suurendada ajakirja lugejate ringi ja rakenduslikkust eelkõige 
kaitseväelastest lugejate jaoks. Toimetuskolleegiumina loodame, et sellele 
lisandub nüüdsest veelgi rohkem sõjateadust. Sõjateadlane tahab toimida 
sillana ning lõimijana teaduse ja sõjanduse, ühiskonna ja kaitsejõudude, aka-
deemilise hariduse ja sõjaväelise väljaõppe vahel. Sedamööda on KVÜÕA 
sillapeaks, millelt lähtub sõjateadusliku mõtte areng ja levitamine.

KVÜÕA on Eesti ainsa sõjaväelist haridust andva õppeasutusena täit-
nud tähtsat ja tänuväärset ülesannet mõtlemisvõimeliste, vastutustund-
like ja  professionaalsete sõjaväeliste juhtide koolitamisel. Seda on peegel-
danud ka ajakirjas keskmisest sagedamini käsitlemist leidnud te emad: 
juhtimisõpe, sõjaväepedagoogika ja -psühholoogia, strateegia, sõjaajalugu 
jt. Võime lünkade leidmiseks ja nende kõrvaldamiseks on vaja Kaitseväes 
eesmärgistatud teadus- ja arendustegevust, mis pakuks tuge teaduspõhisele 
võimearendusele. Nii juhindutakse kaastööde valikul ka edaspidi ennekõike 
nendest uurimustest, mis toetavad võimearenduseks vajalikke pädevusi. 
Arvestades KVÜÕA-l lasuvat vastutust oluliste teadus- ja arendusalaste 
üldpädevuste (operatsioonianalüüs, sõjaväeline juhtimine ja pedagoogika, 
ressursi haldus ja tehnoloogia) süsteemse arendamise eest, pakub teadusaja-
kiri rakenduslikku väljundit ennekõike just nende uurimisvaldkondade tea-
dus- ja arendustegevusele. Eesmärgipärane valik ja interdistsiplinaarne teos-
tus, praktikas rakendatavad ja akadeemiliselt kõrgetasemelised kaastööd, 
kodumaist sõjateaduslikku mõtet ja omakeelset terminoloogiat arendav ning 

1 Aastatel 1925 ja 1938–1940 ilmus kirjastuse Sõdur väljaandena sõjateaduslikele käsit-
lustele keskendunud ajakiri Sõjateadlane. 2016. aastal alustava Sõjateadlase näol ei ole 
tegemist kunagise väljaande otsese mantlipärijaga. Pigem väljendab selle nime taaskasutusele 
võtmine soovi jätkata kodumaist sõjateadusliku mõtte ja sõna traditsiooni. Sellega tehakse 
ühtlasi kummardus mineviku sõjateaduslikule pärandile.
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rahvusvahelisi kogemusi kaasav ja arvesse võttev teadusajakiri – need on 
vaid mõned mõistepaarid, mis võiksid iseloomustada Sõjateadlast.

KVÜÕA roll kaitsealases teadus- ja arendustegevuses on viimaste aasta-
tega märgatavalt suurenenud. Dokumendi „Kaitseministeeriumi valitsemis-
ala teadus- ja arenduspoliitika 2014–2022” järgi on arendatud KVÜÕA-d 
sõjateaduse keskuseks. KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülema kol-ltn 
Sten Alliku sõnul tähendab „sõjateaduse keskus /…/ poliitika eesmärkide 
ja põhimõtete valguses suutlikkust tagada kaitsealase teadus- ja arendus-
tegevuse kõrge kvaliteet, sidudes ühte militaar- ja tsiviilteadlaste teadmised, 
oskused ja pingutused”2. Vastutuskoorem, mida tuleb kanda nimetatud ees-
märgi täitmisel, ei ole kergete killast.

Ometi ei leia Eestis kehtivate teadusvaldkondade klassifi kaatorite hulgast 
ikka veel sõjateadust. Sellele vaatamata kuuluvad just sõjaväes viljeletud 
teadmised ja nende rakendamine teadusliku tunnetuse vanimate alade hulka, 
sest juba nii vanad kreeklased ja roomlased kui ka pärslased ja hiinlased 
on aastatuhandete eest intensiivselt tegelenud sõjaväe juhtimise ning sõja-
lise jõu tõhusa rakendamise küsimustega. Austria sõjateadlane kol Andreas 
Thalhammer on ühes uurimuses sõnastanud sõjateaduse eesmärgi järg miselt: 
„relvajõudude kasutamist puudutavate teadmiste genereerimine ja avarda-
mine ning lahingutegevuses rakendamine teadusliku uurimistöö kaudu, 
nende teadmiste edasiandmine õppetöös, ent ka institutsioonilise raamis-
tiku kujundamine nii militaarsfääris kui väljaspool, milles seda kõike kor-
raldatakse ja sellega tegeletakse. /…/ Teaduslik uurimistöö on sealjuures uute 
teadmiste metoodiline otsimine ja nende süsteemne dokumenteerimine ning 
avaldamine teaduslike publikatsioonide vormis. Õppetöö on teadusliku uuri-
mistöö põhitõdede ja teadmiste edasiandmine õppijatele. See sisaldab enne-
kõike uusimate uurimistulemuste esitamist ja erialadest ülevaadete vahen-
damist. Institutsiooniline raamistik, milles sõjateadust viljeletakse, paneb 
paika nii väljaõppe- kui ka formaalsed kvalifi katsioonitasemed.”3 Selle 
defi nitsiooni olulisemad märksõnad – teaduslik uurimistöö, teaduspõhine 
õppetöö ja sobiv institutsiooniline raamistik – juhivad tähelepanu nendele 
võtmeteguritele, millele KVÜÕA peaks sõjateaduse keskuseks kujunemisel 
tähelepanu pöörama.

Esmalt aga tuleb anda panus selle nimel, et sõjateadust tunnustataks  Eestis 
iseseisva teadusdistsipliinina. Mida selleks teha? Sõjateaduse üks olulisimaid 

2 Allik, Sten 2015. Sõjateadusest täna ja homme. – Sõdur, nr 5, lk 20. [Allik 2015]
3 Thalhammer, Andreas 2012. Militärwissenschaften – Begriff, internationale Verwen-
dung und Akzeptanz. – Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie, 7, Wien, S. 26.
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aspekte on vaieldamatult sõjaväeline juhtimine. See on üks valdkondadest, 
milles haridusmonopol on ühiskonnas relvajõudude, täpsemalt sõjaväeliste 
õppeasutute käes. Sõjaväelise juhtimise põhitõdede rakenda misel relvas-
tatud konfl iktides, rahvusvahelistes rahutagamisoperatsioonides ja humani-
taarmissioonides, aga ka näiteks kriisi- ja katastroofi abis on relva jõudude 
kest likkusele ja edule otsustav tähendus. KVÜÕA üks põhiüles annetest on 
panustamine sõjateaduse ühte võtmetegurisse – sõjaväeliste juhtide teadus-
põhisesse õpetamisse. Öeldule peab lisanduma teaduslik uurimistöö ja 
publitseerimine, sest nendeta ei ole sõjateadust. Seetõttu kajastab siinne 
kogumik arvestataval määral teadusliku õppe- ja arendustegevuse kulgu 
ning sõjaväelise väljaõppe ja selle keskkonnaga seotud probleeme, ja seda 
ennekõike õppurite lõpu- ja magistritööde tulemustele tuginedes. Mõistagi 
avaldame jätkuvalt ka teisi eestikeelseid teadusartikleid, et edendada seeläbi 
emakeelset sõjanduslikku mõtlemist ja oskuskeelt. Igasugune (sõja)- teaduslik 
mõtlemine peab alati algama emakeelsusest.

„Teadmised peavad üle kasvama tõelisteks oskusteks,” on öelnud Preisi 
sõjandusteoreetik Carl von Clausewitz4. Sellele sekundeerib kol-ltn Sten 
Alliku tähelepanek: „Ühelgi uuel teadmisel pole rakenduslikku väärtust, kui 
see jääb pidama vaid ühe sõjateadlase pähe või jääb sõjateadlaste kitsasse 
ringi. Nii peaks iga sõjateadlane, iga ohvitser, allohvitser ja riigi kaitsega 
seotud kodanik avaldama oma mõtteid, järeldusi ja ka uusi probleemi-
tõstatusi. Sõjateadusliku sõna ja mõtte avaldamise ja levitamise eest hoolit-
seb KVÜÕA.”5 Teisisõnu, KVÜÕA teaduspublikatsioonid Sõjateadlane ja 
ENDC Occasional Papers on väljund kõigile, kes soovivad anda sõjateaduse 
eesmärgi poole pürgimisel oma panuse.

Nii oleme jõudnud ringiga tagasi algusesse. Vene kirjanik ja fi losoof Lev 
Tolstoi on öelnud: „Mõtle hästi – siis kasvavad mõtted headeks tegudeks.” 
Sõjateaduse olemusest ja vajalikkusest on KVÜÕA-s juba pikalt juttu olnud. 
Nüüd on aeg küps, et mõtetest võrsuksid teod. Üheks sammuks sel teel on 
ka KVÜÕA toimetiste ümbernimetamine Sõjateadlaseks – seda lootuses, et 
peagi võime olla tunnistajateks uue iseseisva teadusdistsipliini, sõjateaduse, 
sünnile.

Head kaasamõtlevat lugemist soovides

Andres Saumets
peatoimetaja

4 Clausewitz, Carl von 2004. Sõjast. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 145–146.
5 Allik 2015, lk 23.
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Austatud sõjateadlane ja sõjateaduse huviline!

Ajakirja Sõjateadlane ilmumine on üks järjekordsetest sammudest, mille 
Kaitsevägi astub selleks, et luua ja kasutada kaitsevõime suurendamiseks 
teadust ja selle vilju. Kui ma eelmisel aastal kirjutasin Kaitseväe piisavast 
küpsusest hakata kaasama sõjateadust igapäevasesse võimearendusse, siis 
nõnda on see ka sõjateaduslike publikatsioonide avaldamisega – usun, et 
kaitsevaldkonnaga seotud teadlased, nii Kaitseväe sees kui meie koostöö-
partnerite hulgas, on piisavalt kindlal teadmiste, oskuste ja pühendumise 
vundamendil, et kanda ja kasutada selliseid ambitsioonikaid termineid nagu 
sõjateadus ja sõjateadlane.

Sõnal on suur jõud. See, kuidas me uurimisobjektist aru saame, ennast 
sellega suhestame ning seda kirjeldame, on määrava tähtsusega. See, mida 
sõjateaduselt ootame, on sõja ja sõjapidamise uurimine. Nii, nagu räägime 
enesestmõistetavalt sõjakunstist, nõnda peaks ka sõjateadus saama Kaitse-
väes igapäevaseks mõisteks.

Siit tulenebki KVÜÕA toimetistele uue nime andmise põhjus. Tahame, 
et Eesti ainuke sõjapidamise uurimisele pühendunud teadusajakiri väljen-
daks oma uurimisobjekti ja olemise eesmärki ka oma põhitunnuses – nimes. 
Teiselt poolt olgu see teadlastele ja probleemidele teaduslikult lähenevatele 
tegev- ja reservväelastele mõtteaineks ning orientiiriks: neilt oodatakse sõja-
pidamise uurimist. Sõjateaduse kõige olulisem eesmärk on panustamine järg-
mise sõja võitmisesse.

Eelöelduga kutsungi üles kasutama seda teadmist, mis selle ajakirja eel-
käija, käesoleva väljaande ja tulevaste sõjateaduslike ajakirjade lehekülge-
dele on koondunud, et mõista paremini keskkonda, sõdurit, väljaõpet, juhti-
mist, sõjatehnoloogiat, taktikat, operatsioone ja teisi sõjapidamise valdkondi 
ning teha häid otsuseid. Kutsun üles ka teisi, kellel on uudseid ideid ning 
oskust neid teaduslikult põhjendada, oma mõtteid kirja panema ja siinse aja-
kirja veergudel jagama.

Teadusajakirjad on diskussiooni tanner. Loodan väga, et sõjandusalane 
diskussioon, mis eeldab kriitilist vaadet ja oskust argumenteerida, tekib ka 
Sõjateadlase lehekülgedel või pärast nende lehekülgede lugemist.

Teravat mõtet ja sulge soovides

 Sten Allik
KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem



GEOGRAPHIC SUPPORT REQUIREMENTS 

FOR FUTURE NATO JOINT 

EXPEDITIONARY MISSIONS

Andris Sprivul

Introduction

Maps, geographical overviews and digital images provide valuable knowl-
edge of a mission area and are intensively used for planning purposes at 
every level of command. The key features of a physical and cultural environ-
ment, derived from geospatial databases and maps, affect the entire spectrum 
of military activities at the strategic, operational and tactical levels. However, 
maps and geospatial1 data must be produced in advance in order to provide 
detailed information about an area of operations2 before an expeditionary 
operation can be deployed. Over the last decade, the International Security 
Assistance Force (ISAF) has been NATO’s largest and longest running oper-
ation and fulfilling its requirements have proved a challenge for NATO’s 
military geographic community. The extensive use of advanced technologi-
cal equipment, as well as comprehensive and complex analyses has required 
precise geospatial data about Afghanistan. Therefore, the lessons learned 
regarding the effectiveness of geospatial3 support for the ISAF mission in 
Afghanistan need to be identified and applied towards future NATO opera-
tions in order to enhance geospatial support. Geographic support is defined 
by draft MC4 0296/2 NATO Geographic Policy document as follows: 

1 The term “geospatial” in NATO covers the geographic and hydrographic disciplines, and 
includes the exploitation of geo-referenced imagery for the enhancement of knowledge con-
cerning the physical environment.
Crook, Anthony 2009. Allied Command Operation Geospatial Handbook (draft). NATO 
Unclassified. – JFC Naples, July 30, 2009, p. 1–1. [Crook 2009]
2 Area of Operation is an area defined by the joint force commander within a joint opera-
tions area for the conduct of specific military activities.
AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions of Military Significance for use in 
NATO 2011. NATO Standardisation Agency, October 2011, p. 2-A-17. [AAP-6, 2011]
3 In this study the terms geographic or geospatial are used in parallel and as synonyms.
4 Military Committee

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 11–40 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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”Activities that ensure geospatial information is available and exploited 
when and where it is needed, including the associated staff effort to identify 
requirements and coordinate activity.”5

This research paper focuses on an analysis of ways in which NATO should 
further develop geographical support for joint expeditionary forces. In order 
to fulfil this task, we need to clarify exactly what NATO’s standardised geo-
spatial requirements are, and how the existing geographic support has helped 
the ISAF to achieve its objectives in building up the Afghanistan National 
Security Forces. The case study methodology was considered to be the most 
appropriate, as it allows one to compare the NATO requirements on paper 
with the reality of the Helmand Province between 2006 and 2011. It also 
permits an evaluation of the effectiveness of geographic support for the ISAF 
expeditionary forces, which further allows the operational level staff officers 
to understand how geospatial support is provided, and what can be expected 
from geospatial expeditionary forces.

One of the limitations of this study is the time spectrum, as this particular 
study focuses only on NATO’s five-year geospatial efforts between 2006 
and 2011. The updated geospatial dataset available was very limited before 
2006. The research is also limited in space. This study focuses only on the 
Helmand Province at the Brigade level and above. The research also only 
references Open Source, or declassified NATO sources, which excludes any 
discussion of classified capabilities and data sources. The geographic sup-
port of the lead nation will also be discussed in a general fashion and at the 
unclassified level. Finally, communication, information systems and network 
capabilities are not addressed in this research. These can be viewed as sepa-
rate topics that can be covered by other research.

NATO Geospatial Support

 NATO Geospatial Requirements

NATO geospatial information (GI) requirements are defined by product 
type (what is required – the level of detail at a specific scale) and coverage 
(where it is required).6 NATO geospatial support covers land, sea and air-

5 MC 0296/2 NATO Geospatial Policy (draft) 2011. NATO Unclassified. Brussels, p. 3. 
[MC 0296/2, 2011]
6 MC 0296/2, 2011, p. 9.
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space  (battle space) segments and consists of four main product types: topo-
graphical, hydrographical, aeronautical information and suitable  geospatially 
 referenced imagery.7 Normally, it is the NATO ACO8 that identifies the 
 Alliance requirements for geospatial information, and the NATO Geospatial 
Board (NATO Geographic Conference) then agrees on them at its annual 
meeting where the responsible officers or officials from NATO nations and 
the NATO military authorities are represented.9

Among the Alliance members there is a tacit agreement that each NATO 
country should meet the minimum geospatial requirements, and map at least 
its own national territory, territorial waters and airspace. Not surprisingly, 
this requires coordination and close cooperation with neighbouring coun-
tries, as the map sheets of neighbouring countries overlap one another, thus 
necessitating that information from beyond a country’s borders be timely, 
accurate and homogeneous. The NATO Geospatial Policy requires that “All 
Alliance members should fight on the same map, and nations are responsible 
for integral geospatial support”.10 The close coordination and agreement on 
the AOR requirements of NATO countries allows countries to avoid dupli-
cate versions of NATO mapping for the same area, while at the same time 
allowing them to use resources more economically.

The three Baltic States are a good example of cooperation and efficient 
map production. The countries are relatively small so the 1:500,000 Low 
 Flying Chart (LFC), from the small scale map series covers all three states. 
The LFC map sheet was produced by the three states together and then 
printed by another NATO member, as none of the Baltic States have large 
scale printing capabilities. Finally, the map was distributed to all Alliance 
members and is intensively used for the Baltic Air Policing Mission.

Based on the NATO Geographic Policy, the Minimum Essential Require-
ments (MERs) for operations are defined for all substantial areas of land and 
maritime operations in Table 111.

7 MC 0296/2, 2011, p. 3.
8 Allied Command Operations
9 MC 0296/2, 2011, p. 8.
10 Ibid., p. 12.
11 MC 0296/2, 2011, p. 9.
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Table 1. Minimum Essential Requirements for Operations.12  13  14

Domain Imagery Raster data

Vector data 

(incl. AMLs13)

Elevation 

matrix (DTED14)/ 

Bathymetry

Land Geospatial 
Information

Level 5
(Foundation
Imagery)

1:50 000
1:250 000
1:1 000 000

Level 2
Level 1
Level 0

Level 2

Maritime 
Geospatial 
information (for 
non-navigational 
purposes)

? 1:50 000 (for 
littoral waters)
1:250 000
1:1 000 000

Level 2 (for 
littoral waters)
Level 1
Level 0

Level 2 (for littoral 
waters)
Level 1
Level 0

Air Geospatial 
Information

As above, to aeronautical specifi cations where appropriate.

The mapping levels are dependent on mapping scales and are referred to in 
Table 2.

The nature of GI requires that the NATO Command Structure (NCS) 
specify the coverage (i.e. geographic area) and type (i.e. hardcopy maps/
charts, raster, vector, matrix, imagery) of the GI that are needed as well as 
the level of information resolution (Level 0 to Level 5) associated with it. 
This gives national production agencies the guidelines they need to develop 
the data, and to implement the product according to specifications. The focus 
is on building a multi-national collaborative environment that will produce 
timely GI to meet operational requirements.15 Unfortunately, at present, it 
only gives the user an understanding of the product’s scale or resolution and 
the priority of the product production requirement. Although production is 
also dependent upon the available budget of a specific country, cooperation 
between the countries eases some of the burden via the sharing of knowl-
edge and expertise. The current NATO GI requirements matrix is shown on 
Table 2. The NATO Strategic Intelligence Estimates (MC 161 series) and 
the ACO Intelligence Production Management Matrix (ACOIPM) emphasize 
specific areas and provide guidance for collection or production priorities. 
Many potential domains of the NATO Response Force (NRF) operations lie 
within the Area of Interest (AOI), and demand a degree of preparedness to 

12 MC 0296/2, 2011, p. 9.
13  Additional Military Layer
14 Digital Terrain Elevation Data
15 Crook 2009, pp. 2–3.
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provide global geospatial information for operations as well as routine sup-
port for intelligence.16

Table 2. NATO GI requirements matrix.17

Level

Paper Map/

Raster/

Vector 

Equivalent 

Scale (S)

Matrix 

Reso-

lution (M)

Imagery 

Reso-

lution (I)

Intel 

Concem 

and 

OpWar 

Prio 1

Intel 

Interest 

and 

OpWar 

Prio 2

Intel 

Monitoring 

and 

OpWarn 

Prio 3

Article 

5 SDB

0 S≤1Mil M<100m Not used H H H H H

1 1:1Mil<
 S≤1:250k

100m≤ 
M<30m I≤10m H H H H H

2 1:250k<
 S≤1:50k

30m≤ 
M<10m

10m<I
≤5m H I I I

3 1:50k<
 S≤1:25k

10m≤ 
M<5m

5m<I
<1m H I

4 1:25k<
 S≤1:55k

5m≤ 
M<1m 1m H I Hold

8 1:5k M=1m or 
better

Better 
then 1m H I   Identify

The Intelligence Concerns18 and Operational Warning categories are depend-
ent upon the intensity of a crisis and the monitoring cycle. The higher cat-
egories are updated more often and on a larger scale19. “H – Hold” in Table 
2 represents produced map series and map sheets, and “I – Identify” stands 

16 MC 0296/2, 2011, p. 10.
17 Reading, A. D. 2011. GBR proposal for NATO GI reporting. NATO Unclassified. – 
NATO Geographic Conference 2011 Point paper. June 15, 2011, Annex A.
18 Intelligence Concern and Operational Warning Prio 1 – highest intelligence concern and 
operational warning including threat assessment and indicators, which are collected regu-
larly and supported by large scale mapping and imagery. Imagery could be updated mini-
mum 2–4 times per year or once a month.
Intelligence Interest and Operational Warning Prio 2 – medium intelligence interest and 
operational warning, which includes regularly updated threat assessment and indicators, 
usually updated at least once a year.
Intelligence Screening and Operational Warning Prio 3 – lowest priority intelligence screen-
ing and operational warning, which is collected no more than once a year, and could be 
monitored as a potential growing threat. Collection of data is planned, but no large scale 
mapping series or imagery produced. Production will be initiated if the priority will raise, 
because of threat.
19 1:1Mil – in mapscale 1:1000 000, 1:250k – in mapscale 1:250 000.
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for identified map series and map sheets, which can be produced in short or 
medium term notice. SDB in Table 2 represents Spatial (digital) database.

Ideally, a combined effort from all of the NATO nations would meet all of 
the GI requirements articulated in the NATO GI Requirements Matrix. This, 
however, has not always proved to be the case. Sometimes GI must be created 
by the NCS itself in order to close a critical gap between what the various 
nations have actually supplied and the necessary operational requirement.20 

A good example of urgent operational environment support was the 
NATO Operation Unified Protector in Libya in 2011. The NCS required 
high resolution multispectral imagery in order to support the NATO Air 
Campaign in Libya. The Geospatial branch of NATO Consultation, the Com-
mand and Control Agency (NC3A) fulfilled the task within a short time 
frame, despite the fact that it is commercial companies who actually collect 
the multispectral imagery. That NC3A was able to download a very large 
amount of data and re-sample it within a short span of time was a signifi-
cant achievement. The downloading and re-sampling took three hours, after 
which the data was then ready to be released to the Joint Force Commands 
(JFC’s).21 According to one NC3A scientist, the greatest challenges were to 
maintain the resolution, compose the mosaic, and reprocess the large amount 
of data, as this required tested and capable geospatial architecture. The JFCs 
must be linked with NC3A networked geospatial architecture CoreGIS22 in 
order to access timely and accurate data online.23 Therefore, in summary, it 
can be said that NATO has the capabilities to rapidly compose and process 
a large amount of high resolution imagery, and CoreGIS provides common/
enterprise geospatial services throughout the NCS. Nevertheless, rapid map-
production capabilities from standardised geospatial databases need to be 
further developed, as standard maps provide more information and their fea-
tures quality can be cross-checked.

Geospatial Standardisation Development

Since the middle of the 1990s, most geospatial products have been created 
digitally, which allows the products to be used more widely in navigation 

20 Crook 2009, pp. 2–5.
21 Sprivul, Andris 2011. MEMO: NATO geograafia konverents 2011 (MEMO: NATO Geo-
graphic Conference 2011). Estonian Defence Forces. For Official Use. July 01, 2011, p. 7.
22 NATO geospatial networked software
23 Thrurlow, Ross; Teufert, John 2010. NATO Geosupport to NATO HQ’s: Geo/GIS Chal-
lenges in Afghanistan. Presentation in ESRI Conference, 2010, slide 5.
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 systems and for joint level, real time C2IS.24 Achievement of information 
superiority has been recognised by NATO as a key goal to winning  battles 
in future operations. In the modern battlespace, it is expected that in excess 
of 85% of operational information will be built on geospatial positioning data 
or geo-referenced information.25 Therefore, the use of standardised products 
is of paramount importance for an understanding of geospatial  systematic 
architecture, in building operational knowledge development, and most 
importantly in avoiding the misuse of the data. The term Geospatial Intel-
ligence (GEOINT) is often actively used in parallel with geospatial informa-
tion. It originally comes from the United States and according to the United 
States Geospatial Intelligence Basic Doctrine the term GEOINT means “the 
exploitation and analysis of imagery and geospatial information to describe, 
assess, and visually depict physical features and geographically referenced 
activities in the Earth. GEOINT consists of imagery,26 imagery intelli-
gence (IMINT)27, and geospatial information.”28 Although NATO has not 
yet agreed upon a common definition of GEOINT, the US definition seems 
more practical to use. Hence it is important to stress the difference between 
geospatial information and GEOINT, since geospatial information is the pri-
mary source for GEOINT.29 The full potential of GEOINT is realised when 
different types of geospatial and intelligence data are combined, and then 
analysed using intelligence information, and/or finally integrated into a sin-
gle geospatial product.30 GEOINT and IMINT can also be  considered to be 
aspects of source intelligence fusion that provide the capability to visualise 
other intelligence products in three dimensions and to connect them with 
accurate geospatial reference information.

24 Command, Control Information Systems
25 Crook 2009, p. 1–1.
26 Collectively, the representations of objects reproduced electronically or by optical means 
on film, electronic display devices, or other media. AAP-6, 2011, p. 2-I-1.
27 Imagery intelligence (IMINT) is intelligence derived from imagery acquired from sensors 
which can be ground-based, sea borne or carried by air or space platforms. Imagery sensors 
may include, but not be limited to, electro-optical, radar, multispectral, hyper spectral, Light 
Detection and Ranging (LIDAR), still, motion, Ground Moving Target Indicators (GMTI), 
sonar, hand held, and infrared. MC 0596 NATO Imagery Intelligence (IMINT) Policy 
(draft) 2011. NATO Unclassified. Brussels, February 23, 2011, p. 4.
28 National System for Geospatial Intelligence: Geospatial Intelligence (GEOINT) Basic 
Doctrine Publication (1–0). National Geospatial-Intelligence Agency. September 2006, p. 5.
29 Ibid., p. 10.
30 Ibid.
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Geospatial STANAGs31 are produced under the auspices of the NATO 
Standardisation Agency (NSA). The Agency’s mission is to foster stand-
ardisation with the goal of enhancing the combined operational effectiveness 
of the Alliance’s military forces.32 The work in NSA is done in close coopera-
tion with the International Standardisation Organisation, which oversees the 
technical committee ISO / TC 211 Geographic information /  Geomatics. The 
TC 211 is responsible for the (civilian) ISO geographic information series 
of standards.33 There are more than 60 (civilian) geospatial standards listed 
on the ISO / TC 211 webpage for geographic information. These standards 
specify the methods, tools and services for data management (including 
definition and description), as well as the acquisition, processing, analysis 
access, presentation and transfer of such data into digital/electronic form, 
and sharing it between different users, systems and locations.34 Not surpris-
ingly, the ISO TC work needs to be more general and satisfy many different 
geospatial user groups. Therefore, it is not always possible to implement 
ISO standards as military geospatial databases are more specific and sup-
port the C4IS operational community. The Defence Geospatial Information 
Working Group (DGIWG) under the NATO geographic board develops the 
geospatial standards, which are built upon the generic and abstract standards 
for geographic information defined by the International Organization for 
Standardization (ISO TC/211). 35

NATO S tandardised Geospatial Products

There are more than 40 different NATO STANAGs regulating the produc-
tion of standardised military geospatial products. The Defence Geospatial 
Information Working Group develops and maintains a suite of digital geo-
spatial information (DGI) standards that foster the interchange, access and 
use of geographic information between the defence organisations of member 
nations. The DGIWG reports annually to the NATO Geographic  Conference 
and the NATO Geographic Conference agrees to the DGIWG focus and 
 priorities on standards development. Despite the fact that the DGIWG 

31 NATO Standardisation Agreement
32 NATO Standardization Agency Public Web Site. <http://nsa.nato.int/nsa/>.
33 ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics official webpage: General informa-
tion. <http://www.isotc211.org/>.
34 Ibid.
35 DGIWG official webpage: Development Strategy. 
<http://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/about_DGIWG/development_strategy.htm>. 
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 operates as a consensus based defence orientated organisation, it never theless 
adheres to the standards based on international and commercially available 
industrial specifications.36 The mission of the DGIWG member nations is to 
determine whether the geospatial data is relevant to a coalition operation, to 
exchange this data, and to support common data services.37 There are eight 
operational scenarios used to help support DGIWG activities.
1. Coalition War Fighting Operation
2. Coalition Peacekeeping Operation
3. Coalition Counter-terrorist Operation
4. Non-Combat Evacuation Operation
5. United Nations Humanitarian Aid Operation
6. Coalition Sanctions Enforcement Operation
7. Peacetime/Routine Exchange and Co-Production
8. Asymmetric Threat Preparedness Operation38

Scenarios are a useful way of providing DGIWG members with a better 
understanding of the issues related to standards by re-casting technically 
complex protocols into a military operational context. Scenarios provide 
a means of describing operational requirements for geospatial intelligence 
(GEOINT) in the language of the end user, and serve as a bridge between 
DGIWG analysis of geospatial interoperability and the identification of areas 
where standards need to be developed.39 Experience has shown that a wide 
range of military activities initiated simultaneously are more effective than a 
single focused action, or a sequential progression40. In order to gain informa-
tion superiority it is very important that both geospatial planners and geospa-
tial technical experts understand the basic geospatial (intelligence) support 
requirements, standards, and geospatial technical capabilities of each warfare 
level41. Therefore the operational experience or lessons learned from mis-
sions can prove to be a valuable guide for the orientation of future  missions.

36 Defence Geospatial Information Working Group official webpage: About DGIWG. 
<http://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/about_DGIWG/about_dgiwg.htm>. 
37 DGIWG official webpage: Mission and vision. 
<http://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/about_DGIWG/mission_vision.htm>.
38 DGIWG official webpage: Operational scenarios. 
<http://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/about_DGIWG/operational_scenarios.htm>.
39 Ibid.
40 AJP-3 (B) – Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations 2011. NATO Stan-
dardisation Agency. March 2011, pp. 1–3.
41 Strategic, Operational or Tactical
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The ACO has proposed a detailed GI Requirements Resolution Spe-
cification,42 which is listed in ANNEX A. It covers most standardised 
military geospatial products by specific type and can be effectively used, 
but requires the end user to be more familiar with other specific geospa-
tial  products. The actuality of geospatial production of each of the NATO 
 countries is usually based on their territorial complexity or the services 
required by the forces. For example, the Czech Republic has agreed to com-
ply with NATO standards regarding Maritime products, but it does not need 
to implement these, as they do not have maritime waters or a navy, nor do 
they produce naval charts.

NATO Geospatial Support for Expeditionary Forces

Currently, the Alliance has the capability to conduct expeditionary opera-
tions with the NATO Response Force (NRF) and the Combined Joint Task 
Force (CJTF).43 The military geographic support capability is like any other 
NATO capability and is largely based on the national geospatial capabilities 
of each NATO country. Therefore coordinated support of expeditionary mis-
sion mapping is extremely important as all Alliance members need to fight 
on the same map, and nations are responsible for providing integral geospa-
tial support to their own forces which are assigned to NATO. This includes 
the dissemination of designated and supplemented geospatial information44. 
There are several key aspects that should be taken into account when plan-
ning geospatial support. These include the likely missions/tasks, structures, 
capabilities, roles, responsibilities, command and control (C2) arrangements 
and operational mechanisms for deployed and non-deployed geospatial assets 
supporting NATO expeditionary operations.45

At the theatre level an expeditionary force should be supported by a 
deployed Geospatial Support Group (GSG). This should be a standardized 
company-sized unit during generic force generation to ensure that the full 
spectrum of geospatial support capabilities can be delivered if required. Once 
the specific nature of a mission is understood, this generic unit can then be 
tailored to suit the operational need. This theatre level geospatial asset may 
be placed under the direct control of the joint level of command or it may be 

42 Crook 2009, pp. 2–4.
43 Crook 2009, p. 4–1.
44 MC 0296/2, 2011, p. 12.
45 Crook 2009, p. 4–1.
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placed under the Land Component Command. For the Land Component, the 
geospatial assets could prove advantageous in transitioning peacetime prepa-
ration, training, deployment and administration activities to the theatre.46

The Maritime Component of an expeditionary force should possess a 
deployable rapid environmental assessment (REA)47 capability. This capa-
bility should include a vessel able to conduct hydrographic surveys to Inter-
national Hydrographic Organisation (IHO) standards and a REA C2 node 
able to coordinate the hydrographic and meteorological/oceanographic 
(METOC) collection and exploitation requirements of the component. The 
expeditionary geospatial capabilities must be maintained at the same high 
readiness levels as the rest of the expeditionary force package. For embedded 
staff, this means being at the same readiness as the HQ within which they 
operate. All geospatial assets must be sufficiently mobile to carry out their 
role effectively using a full spectrum of operational scenarios envisaged for 
NATO expeditionary forces.48

ISAF Main Objectives Compared with NATO Geospatial 

Support Based on the Case Analysis of Helmand

ISAF Main Mission and Objectives in Afghanistan

According to the NATO and ISAF homepages, the number of ISAF troops 
has grown from the initial 5,000 to more than 130,000 troops from 50 coun-
tries, including all 28 NATO member nations.49 The territory of  Afghanistan 
covers 647,500 km² of complex landscape. Its climate varies from dry win-
ters to hot summers. The country’s population is around 31 million, it is 
ethnically mixed, and the population density varies widely.50 The significant 

46 Ibid.
47 REA provides NATO‟s deployed maritime forces with environmental information in lit-
toral/coastal waters in tactical time frames. It is a combination of three maritime environ-
mental disciplines: hydrography, oceanography and meteorology. The term rapid in REA 
does not refer to the time scales of environmental variability or the duration of a military 
operation but refers to the time available to respond to a request for support.
48 Crook 2009, p. 4–1; pp. 4–4, 4–5.
49 NATO Official webpage: ISAF mission in Afghanistan. <http://www.nato.int/cps/en/
natolive/topics_69366.htm?>; ISAF official webpage: ISAF troop contributing nations. 
<http://www.isaf.nato.int/images/media/PDFs/18%20october%202011%20isaf%20placemat.
pdf>.
50 Afghanistan Country Handbook 2007. Department of Defence, USA. For Official Use 
Only. DOD-2630-AFG-001-08, pp. 1, 6, 11, 30, 31.
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increase of coalition troops did not necessarily require additional geospatial 
support capabilities. However the complexity of the ISAF theatre geospatial 
support should be kept in mind as it requires that all contributing nations are 
able to operate in the same digital geospatial environment. Still, the main 
geospatial support capabilities must support NATO’s mission and key priori-
ties in Afghanistan. Therefore it is crucial to make sure that the geospatial 
producing nations have a deeper understanding of how to create products 
which support both military and civilian missions.

According to the 2012 NATO and ACO homepages, NATO’s mission in 
Afghanistan was the following:

”NATO-ISAF aims to prevent Afghanistan from once again becoming a 
haven for terrorists, to help provide security, and to contribute to a better 
future for the Afghan people. NATO-ISAF, as part of the overall International 
Community effort and as mandated by the United Nations Security Council, 
is working to create the conditions whereby the Government of Afghanistan 
is able to exercise its authority throughout the country.”51

To carry out its mission, the ISAF conducts population-centric counterinsur-
gency operations in partnership with the Afghan National Security Forces 
(ANSF) and also provides support to the Government and International 
Community via the Security Sector Reform, which includes mentoring, 
training and operational support for the Afghan National Army (ANA) and 
the Afghan National Police (ANP).52 The NATO-ISAF mission’s and objec-
tives’ geospatial support requires precise GI, topographic land maps, aerial 
navigation maps and ethnic population maps in order to operate in a complex 
and foreign environment. Generally, the geospatial users include the follow-
ing: NCS’s, more than 50 coalition members, the Government of the Islamic 
Republic of Afghanistan (GIRoA) and the various ANSF, IO’s and NGO’s 
all operating in Afghanistan. All of these entities require updated, reliable 
geospatial information.

NATO-ISAF key priorities in Afghanistan are:
a. Protect the Afghan people;

51 NATO Official homepage: ISAF’s mission in Afghanistan. <http://www.nato.int/cps/
en/SID-C0BDD6BE-3EEC7168/natolive/topics_69366.htm>; ACO Official homepage: 
International Security Assistance Force (ISAF) – Afghanistan. <http://www.aco.nato.int/
page20844847.aspx>.
52 NATO official webpage: ISAF: Key Facts and Figures. NATO, January 09, 2012, p. 1. 
<http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf>.
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b. Build the capacity of the Afghan Security Forces so that they can take 
responsibility for security in their own country;

c. Counter the insurgency;
d. Enable stronger governance and development.53

It is possible to conclude that the producing parties/nations have to take into 
account all possible DGIWG scenarios (listed in paragraph 1.3) in order to 
support the Coalition efforts at all warfare levels. Therefore it is very impor-
tant for the NCS or ISAF geospatial lead nation (usually a NATO country 
providing the majority of geospatial capabilities for the specific operation or 
theatre) to coordinate the efforts between the geospatial support nations, as 
NATO geospatial support capability is largely based on the national geospa-
tial capabilities of each of the NATO countries.

Warfare  Levels and Minimum Key Geospatial Requirements

AJP-01 (D) generally describes the relationship between warfare levels in the 
figure and quote below as:

”Operations by Allied joint forces are directed at the military-strategic level 
and planned and executed at the operational and tactical levels.”54

Figure 1. The Levels of Military Operations.55

53 NATO official webpage: ISAF: Key Facts and Figures. NATO, January 09, 2012, p. 1. 
<http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf>.
54 AJP-01(D). Allied Joint Doctrine 2010. NSA, December 2010, pp. 1–4. [AJP-01 (D), 
2010]
55 AJP-01(D), 2010, pp. 1–4.
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At the military strategic level, armed forces are deployed and employed 
within an overarching political framework. The MC considers the realistic 
contribution that military force can make to the achievement of strategic 
objectives and provides potential Military Response Options (MROs).56 A 
warfare level’s minimum best practise requirements for geospatial support 
are well described in the ACO Geo Handbook in Annex A (Expeditionary 
Joint Force Template – Geo Capability Summary). The minimum key 
geospatial responsibilities at the strategic level require NATO to:
a. Lead geospatial force generation activities (SHAPE responsibility);
b. Manage all theatre level geospatial support, including Request for 

Geospatial Support (RFGS) (JFC HQ);
c. Provide primary interface between deployed geospatial assets and 

 rear-based geospatial assets (JFC HQ);
d. Deliver geospatial technical support to JF Main HQ (JFC HQ);
e. Provide day-to-day theatre level management of geospatial support, 

including Rear Forward Geospatial Support (ISAF HQ);
f. Provide primary interface between CCHQs/deployed geospatial assets 

and JF Main HQ (ISAF HQ);
g. Deliver geospatial technical support to Joint Fwd Element Staff (ISAF HQ);
h. Liaison with HN on all GEO-related matters (ISAF HQ).57

The operational level is the warfare level at which campaigns and major 
operations are planned, conducted and sustained to accomplish strategic 
objectives within theatres or areas of operations.58 At the tactical level, forces 
are employed to conduct military tasks and gain military objectives.59 

ISAF Geog raphical Support at the Regional Command and 
Brigade Level

Ideally, there should be no difference in geospatial support between the stra-
tegic, operational or tactical levels (ISAF HQ, regional command, brigade 
level) as all coalition members have to fight on the same map. Some may 
justifiably argue that the various warfare levels do not require the same 
level of detail. Nevertheless, operations by joint forces are directed at the 

56 Ibid., p. 1–4, p. 1–5.
57 Crook 2009, p. 4-D-1, p. 4-D-2.
58 AAP-6, 2011, p. 2-O-3
59 AJP-01(D), 2010, pp. 1–6.
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 military-strategic level and planned and executed at the operational and 
tactical  levels. A greater amount of geospatial detail may be required at the 
strategic and operational levels in order to understand the tactical complexity 
of a  situation. An analysis of the possible effects of a tactical level decision 
at the strategic or operational levels will require a quick and complex under-
standing of the situation.

Based on the ACO Geo Handbook minimum “Best practise” template, 
the geospatial support element of the regional commands (RCs) can be 
considered similar to the LCC geospatial support element due to its having a 
minimum of 3 staff and 5 technical members, who should be able to provide 
the following:
a. Handle all geospatial support requirements at the RC level;
b. Act as the technical chain of command higher formation for the GEO 

Coy;
c. Prepare IPB60 and support ground manoeuvre planning (terrain analysis) 

and navigation;
d. Support shared situational awareness;
e. Support force protection planning.61

The Manoeuvre Brigade HQ’s minimum geospatial team is a smaller unit 
with geospatial expertise and consists of one staff member and two technical 
specialists. The minimum tasks for the Brigade HQ geo-specialists involve:
a. Support all geospatial management for the Brigade AOR;
b. Prepare IPB and support ground manoeuvre planning (terrain analysis) 

and navigation.62

Based on my own experience, the RC SW Geosupport teams had more 
manpower and were much more capable as they provided both geospatial 
intelligence and imagery intelligence production. Furthermore, the teams 
also supported special human geographic layers production. This added 
significant value to the RC operational planning and allowed the creation 
of more specific products, which is what is required by the “best minimum” 
practice template. However in the Helmand province, at the RC and Brigade 
levels, geospatial support was heavily reliant upon the geospatial capabilities 
of the UK and the US who were operating in the area, and the support could 
vary between the RCs.

60 Intelligence Preapration of the Battlefield
61 Crook 2009, Annex D to Chapter 4, p. 4-D-3.
62 Ibid.
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ISAF Geospatial support before 2006

Despite the fact that there have been many wars in Afghanistan over the last 
centuries, there were no detailed maps until the Soviet invasion took place. 
For the mapping of Afghanistan, the Soviet Army conducted comprehensive 
countrywide aerial photo surveys for cartographic purposes (wholly apart 
from the photographic surveys for military intelligence and targeting). A 
complete and modern 1:50,000 scale topographic map series of the country 
was produced between 1984–1986. The data was combined with extensive 
ground control data. From the 1:50,000 scale series a 1:100,000 series was 
produced and from this the 1:200,000 scale series was derived. The original 
Afghanistan topographic map series at 1:200,000 scale was published by the 
Soviet military between 1985 and 1991. 63 

Therefore, Soviet topographic maps were the first source to be used 
for coalition operations, as NATO did not yet have detailed 1:50,000 and 
1:100,000 maps at the beginning of the ISAF mission. Hard copies of original 
Soviet paper maps were scanned by the US Geological Survey (USGS) using 
a large format scanner. The scans were then reprojected into Geographic 
Coordinate System coordinates, and clipped to create a seamless, topographic 
map base for the entire country.64 Despite the fact that the Soviet maps were 
digitised, they were not state of the art digital vector maps, as the products 
were in raster format and had no attribute based feature layer information, 
which is currently used in NATO command and information systems. Later, 
multispectral imagery was collected by NC3A and used extensively for urban 
areas. Also the NC3A created a series of mosaic maps for urban areas that 
had limited vector layers with attributed feature data overlaying multispec-
tral imagery. In NATO Strategic and Operational planning levels, the earlier 
series of ONCs65, TPCs66 and JOGs67 were often used. Ultimately, and like 
the Soviet maps, these were mainly in raster format and did not provide the 
(tactically) necessary detailed information. Also in many cases, the maps of 
Afghanistan were out of date.

63 Terrain Analysis of Afghanistan 2003. Minneapolis: East View Cartographic, p. 1.
64 USGS Official homepage: Mosaic of Digital Raster Soviet 1:200,000 scale Topographic maps 
of Afghanistan U.S. <http://geology.er.usgs.gov/eespteam/terrainmodeling/ds_131.htm>.
65 Operational Navigation Chart
66 Tactical Pilotage Chart
67 Joint Operational Graphics
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The VMap68 Level 1 can be considered as the best vector map available 
of Afghanistan before 2006. In general terms, the VMap Level 1 divides 
the globe into 234 distribution rectangles or tiles, 74 of which are publicly 
available. Afghanistan is covered by tiles 088, 089, 110, 111 and 131. The 
VMap Level 1 Coproduction Working Group (VaCWG) utilized the mili-
tary geographic services of Australia, Belgium, the Czech Republic, Canada, 
Denmark, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, New Zealand, 
Norway, Portugal, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom, Poland, the 
USA and Iceland.69 The project ran from 1997 to 2008 and was a unique 
effort to create a worldwide Geospatial Information Systems (GIS) data-
base at medium scale (operational level). The database is primarily based on 
1:250,000 scale JOG maps. In some areas, such as Afghanistan, the Soviet 
General Staff maps were also used as secondary sources. This vector-based 
collection of GIS data has a horizontal accuracy of 125–500 m and vertical 
accuracy about 0.5–2 m. The database thematic vector map layers include 
major roads, railroads and utility networks, hydrological bodies, major 
airports, elevation contours, coastlines, international boundaries, populated 
places and geographical names. The original data structure was in Vector 
Product Format (VPF),70 but the data can be easily used in many commercial 
geospatial information systems.

ISAF Geospatial support after 2006

The VMap Level 1 production ran smoothly, but there was still a need for 
more detailed mapping, so the Coalition countries began to move towards 
a more detailed mapping initiative. During the April 2003 conference of 
the VMap Level 1 Coproduction Working Group (VaCWG) the United 
States National Geospatial-Intelligence Agency initiated the foundation of 
a program that would foster closer co-operation of defence mapping agen-
cies and that would create a more detailed and larger scale geoinformation 
database that could satisfy the altered needs. This program was called the 
Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP) and was initiated 
in 2005/2006, with the level of involvement dependent upon the participating 

68 Vector Map
69 Directions Magazine webpage: VMap1 on 1 DVD available to all VaCWG countries.
<http://www.directionsmag.com/pressreleases/vmap1-on-1-dvd-available-to-all-vacwg-
countries/104874>.
70 East View Chartographic wepage: Vmap Level 1. <http://www.cartographic.com/pro-
ducts/gis/vpf/vmap1.asp>.
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nations’ available finances. The aim of the programme was to produce a 
1:50,000 or 1:100,000 scale digital geoinformation database divided into 1×1 
cells of the areas of Earth that are strategically important to the countries 
who undertook the project.71 As the ISAF operation was at that time already 
ongoing, the production of the MGCP Afghanistan became the first priority 
for the geospatial services from Canada, the Czech Republic, the United 
Kingdom and the United States, as their AOR’s covered Afghan territory. 
Very soon after production, the data became available to all ISAF members. 
Still it took several years to produce the vector data and five years to cover 
such a large territory with 1:50,000 paper maps. Therefore, it has been proven 
that MGCP data can be used successfully in sophisticated and advanced 
military systems and in Command and Control. When combined with digital 
terrain, it makes elevation data even more flexible and powerful and will 
satisfy the requirements of end users at the operational and the tactical levels 
as well as those in between. During the MGCP geospatial data production, 
the requirement of the MGCP hard copy map format – MGCP Derived 
Graphics, known as MDGs, was soon identified. In 2008 using the data 
from the MGCP, and NGA, the Allies began a programme to produce MGCP 
Derived Graphics. Working closely with international partners and contract 
co-producers; Canada, the Czech Republic, Spain, the UK,  Lithuania and 
the USA72 met their goal of producing 100 percent of the required maps for 
Afghanistan in 2010.73 Currently the 1:50,000 MDG maps are most detailed 
tactical level maps covering the entire territory. According to the NATO 
SHAPE update (see Annex B) as of the 21st October, 2011, the AFG coverage 
consisted of 198 map sheets, with only 12 of them74 (1 map sheet in the 
RC SW AOR) requiring an update in the near future. Based on the NATO 
geospatial requirements referred to earlier, the ACO minimum geospatial 
support requirements in Annex A, and the actual necessities of operational 
support, it is possible to confirm that since 2010 the RC and Brigade levels 
have been provided with the geospatial support that is necessary to operate 

71 Farakas, Imre 2009. Multinational Geospatial Co-production Program – Production 
worldwide and in Hungary. – Academic and Applied Research in Military Science, Vol. 8, 
No. 1, pp. 151–157. <https://www.zmne.hu/aarms/docs/Volume8/Issue1/pdf/15fark.pdf>.
72 Authors edition of quote, to be more precise.
73 I, Joel 2010. The Foundation of Warfighter Support. – Pathfinder. The Geospatial Intel-
ligence Magazine, Vol. 8, No. 4. (July/August 2010), p. 14. <https://www1.nga.mil/MediaR-
oom/Publications/Documents/jul_aug.pdf>.
74 NRF 2012 – Geo Conference 2011. – NATO SHAPE letter (July 6, 2011), Appendix 3 to 
Annex B to 3600/SHIGA/243/11 (dated October 25, 2011), p. B-3-1. [NRF 2012, 2011]
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effectively. Very limited standardised mapping was available before 2010, 
and sufficient NC3A produced mosaic mapping was used instead.

The latest update of ISAF digital mapping was released from SHAPE 
on January 31st, 2012. After March 19th, 2012 the AFG Foundation Imagery 
Layer version 6 replaced all previous AFG Foundation Imagery Layers 
together with the Theatre Vector Database (ITVD) version 2.0.75 The imagery 
layers and ITVD are usually updated once a year, which is sufficient to 
support a wide range of military planning and operational activities in the 
theatre at all warfare levels.

The wider use of geospatial digital layers on modern iPads can be 
 considered as a possible future solution. Still there is very limited research 
available, and the service requires worldwide internet connection in order 
to download centrally updated data and support geospatial service oriented 
architecture. However, the MGCP production community is planning on 
studying this matter more in depth in the near future. It could perhaps also 
be a research topic for future studies.

ISAF support with human geography

Human geography includes the study of international boundaries, tribal 
boundaries, nomadic movement, religious affiliations, political ideology, 
birth and death rates, populous places, proximity to health facilities, prin-
cipal market commodities, ethnicity and associated languages, and other 
cultural data layers. Formerly known as regional analysis, human geography 
studies human activity, with particular reference to the location, as well as 
the causes and consequences of that activity.76

The US NGA’s prepared a directive for the Geospatial Preparation of the 
Environment that was published in June 2006, and provided the analytic 
framework to include human terrain analysis in the development of the 
 agency’s geospatial intelligence products. Since then, the NGA has embarked 
upon a human terrain Analysis Pilot Project to collect cultural knowledge 
and create human terrain data and products.77 

75 Designation instruction to All ISAF Troop Contributing Nations 2012. – SHAPE letter 
ref: 3600/SHIGA/020/12. NATO Unclassified. February 1, 2012, Annex A and B.
76 P, Eunice 2010. Human Geography Depicts Cultural Terrain. – Pathfinder, Vol. 8, No. 
5. (SEP/OCT 2010), p. 11. <https://www1.nga.mil/MediaRoom/Publications/Documents/
sept_oct.pdf>. [P, Eunice 2010]
77 S, Sally; Dr. Weir; E, Gary 2010. Human Terrain Analysis Seeks Deeper Cultural Com-
prehension. – Pathfinder, Vol. 8, No. 1. (JAN/FEB 2010), pp. 18–19. <https://www1.nga.mil/
MediaRoom/Publications/Documents/jan_feb_pathfinder.pdf>.
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There are two high ranking officers, MG Flynn and GEN Petraeus, who 
stressed the importance of intelligence and human geography including 
cultural awareness: 

”By bringing information traditionally used by academia, cultural experts, 
social scientists, archaeologists, anthropologists … we see the battlefield 
in a much different light. Much more so than just the enemy – it includes so 
much more,” said MG Michael T. Flynn, Deputy Chief of Staff for Intelli-
gence, International Security Assistance Force, Afghanistan.78

”You have to understand not just what we call the military terrain … the high 
ground and low ground. It is about understanding the human terrain, really 
understanding it,” said GEN David H. Petraeus, U.S. Army, who led U.S. 
military operations in Afghanistan.79

During his visit to the RC SW, at his meeting with MG Mills in January 2010, 
General Petraeus was impressed by the US Marines Geospatial team regional 
tribal boundaries map, with RC SW operational campaign effectiveness 
overlay. The product was not standardised, as there was no existing NATO 
geospatial standard to visualise the Operational Campaign’s effectiveness. 
The local “marine creative” standards were used instead. They were fixed 
by the effects board and measured carefully during the campaigns. Usually, 
complicated indicators and operational effects are developed by the ISAF 
Joint Command. Nevertheless, there is no unified geospatial  visualisation 
mechanism to show progress on a map. The Marines decided to illustrate 
the complexity of the situation by using simple traffic light colours, thereby 
allowing General Petraeus to get an overview of RC SW progress of the 
previous year in a couple of minutes

During the NATO Intelligence Committee meeting in November, 2011, 
Mr. Bell from the US NGA and Mr Spencer from the British Defence 
Geographic Centre (DGC) proposed that the WG accept the Human Geog-
raphy standardisation initiative as a geospatial function under the direction 
of the NATO Geospatial Conference. It was also recommended to the Mili-
tary Committee that the Joint Intelligence Working Group (JINTWG) (and 
its subgroups) and the Inter-Service Geospatial Working Group (IGEOWG) 
work together on Human Geography standards development in order to 
ensure that intelligence requirements are satisfied.80 It is clear that with 

78 P, Eunice 2010, p. 11.
79 Ibid.
80 Bell, Jeffrey; Spencer; Ian R. 2011. Human Geography. Presentation For NATO Military 
Intelligence Committee, NATO Unclassified, November 17–18, 2011, slides 1, 12.
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NATO’s expansion in Afghanistan, cultural awareness of the area has signifi-
cantly increased. It is especially important when planning any further expan-
sion to consider that an agreement with a local community requires a detailed 
understanding of the ethnical groups’ or tribes’ historical boundaries and 
precise power structures. There is always a danger that the tribes would try 
to work against each other in order to gain more power and may refuse to 
recognize political boundaries.

Geographic Support for the Afghanistan 
Government and the ANSF

There are not many open sources available that confirm geospatial support 
for the GIRoA and the ANSF. Based on the limited sources that are available, 
it is possible to assume that the support is significant and is highly dependent 
upon the organisational developments of the GIRoA and the regional training 
of the ANSF units. Therefore, the main aim of the following subparagraphs is 
to identify some of the major achievements so far and propose possible future 
geospatial capability requirements for the GIRoA and the ANSF.

United Nations support

The Afghanistan Information Management Services (AIMS) was established 
in 1997 under a UN initiative with the creation of the Project Management 
Information System (ProMIS). The service was under the direct supervi-
sion of the United Nations Officer for Coordination and Humanitarian 
Affairs (UNOCHA), and became a UNDP Project (Afghanistan Information 
Management Services) in July 2002. AIMS became a national independent 
non-governmental organisation in July 2008, managed by the Ministry of 
Economy, of the Government of Afghanistan. Since its inception, AIMS has 
served the GIRoA, humanitarian organisations and the international donor 
community as a provider of information management services including the 
development of geospatial information, software applications, database solu-
tions, and country maps.81

81 Afghanistan Information Management Services Official webpage 2012. January 09, 
2012. <http://www.aims.org.af/>. 
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US support

In 2004, the US Geological Survey (USGS) began to provide technical assis-
tance to GIRoA ministries and agencies to help assess natural resources and 
participate in the rebuilding of institutions and infrastructure. A primary 
focus involved working to restore and revitalise earth science organisations, 
upgrade facilities, and retrain technical staff.82 

The National Geospatial-Intelligence Agency members in Afghanistan 
provide support for the US military’s Agribusiness Development Team 
mission to expand reconstruction efforts in the country by providing farmers 
with an alternative to joining the insurgents. After completing site visits, the 
DMT supplied unclassified GEOINT data on external hard drives containing 
both imagery and vector data for the ADTs to use as foundation data for 
the generation of products. An example of a Kansas ADT-created GEOINT 
product depicts a breakdown of crop plots for a planned demonstration farm 
in the Mehtar Lam region. The underlying imagery, produced from the 
Army’s airborne Buckeye platform was delivered via hard drive. The demon-
stration crops and GEOINT product helped to teach local farmers about a 
variety of growing methods and enabled them to try different techniques in 
their own fields.83

On August 6th, 2010 National Geospatial Intelligence Agency analysts 
began to review the first Dari-language Image City Map co-produced by the 
Afghanistan Geodesy and Cartography Head Office (AGCHO). The map 
of Lashkar Gah represented a significant advancement in the AGCHO’s 
becoming a modern mapping agency. The NGA has supported the develop-
ment of the AGCHO since 2007. In 2009, the agency sponsored an intensive, 
yearlong Image City Map (ICM) pilot training programme with 10 AGCHO 
cartographers taking part. As a result of the pilot program 20 English-
language ICMs coproduced by the AGCHO cartographers were successfully 
completed. The AGCHO began to create Dari versions of maps, starting with 
the Laskhkar Gah, and thus enabled the Afghan National Security Forces 
to better support close-in navigation, planning and urban area operations.84

82 USGS Official homepage: USGS Projects in Afghanistan. January 09, 2012 <http://
afghanistan.cr.usgs.gov/geospatial-infrastructure-development>.
83 K, Chris 2010. Agency Aids Agribusiness Development in Afghanistan. – Pathfinder, 
Vol. 8, No. 1. (JAN/FEB 2010), p. 5. <https://www1.nga.mil/MediaRoom/Publications/Docu-
ments/jan_feb_pathfinder.pdf>. 
84 NGA-AGCHO Coproduction 2010. – Pathfinder, Vol. 8, No. 5. (SEP/OCT 2010), p. 5. 
<https://www1.nga.mil/MediaRoom/Publications/Documents/sept_oct.pdf>.
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Sufficiency of ISAF Geospatial Support

Based on 2011–2012 mapping activities, it is possible to confirm that the 
sufficiency of the ISAF geospatial support has been significantly increased. 
Since 2010 full coverage of 1:50,000 MGCP data and MDGs became avail-
able in the theatre. The NATO Command Structure regularly provides an 
updated AFG Foundation Imagery Layer and the Theatre Vector Database 
to all coalition partners. The RC SW lead nation (the USA) has significantly 
invested in the collection and analysis of human geographic data and has 
supported the AGCHO production of the first Dari-language Image City Map 
for the needs of the GIRoA and the ANSF. The investment in Dari-language 
ICMs is especially crucial for creating AFG geospatial sustainability, as 
many of the coalition’s military units will be leaving the country over the 
next two years. As of the end of 2014 the entire territory of Afghanistan 
has been covered by the Dari-language ICM. The image map can be used 
by local forces to recognise places or question people and does not require 
language skills to interpret. Finally, it is possible to assert that the sufficiency 
of ISAF support was significantly lower before 2006, due to the fact that 
NATO geospatial support relied upon high resolution imagery and old Soviet 
general staff maps. The MGCP’s detailed database seems to be the only 
viable solution for future expeditionary missions, although it is unlikely that 
it would cover all countries. Therefore prioritisation of the production areas 
is extremely important.

Conclusions and Future Recommendations

Firstly, it was ascertained that NATO’s standardised geospatial products 
and requirements are in accordance with NATO MC 0296/2 (See Table 1 
and Table 2) and are sufficient to support all operational levels of the eight 
most common operational scenarios, based on NATO countries’ operational 
experiences in Afghanistan. Additionally, the Allied Command Operation 
Geospatial Handbook provides detailed NATO ACO geospatial digital data 
and specific maps (See Annex A: NATO ACO GI Requirements Resolu-
tion Specification). Unfortunately as of 2012, the Allied Command Opera-
tion Geospatial Handbook has not been ratified by all of the member states. 
However, it can be used as geospatial operational guidance for expeditionary 
missions. Moreover, it is vital that all of the ISAF contributing nations are 
able to operate using the same digital geospatial map or database at all opera-
tional levels. This was successfully achieved in the particular case of the 
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Helmand region at the Brigade levels and above. During the case study, the 
ACO geospatial “best practice” minimum requirements were considered 
sufficient to be used in the Helmand province and for future expeditionary 
missions. The reality of the Helmand province was even more promising 
in terms of the RC SW, as the US and the UK provided geospatial support 
teams which were capable of producing and analysing human geographic 
data, fusing imagery intelligence and other types of intelligence data, and 
producing useful knowledge based products.

Secondly, it was found that before 2006 the ISAF geospatial support was 
insufficient, and was not in accordance with NATO digital mapping stand-
ards. In the earlier phase of the campaign, NATO geospatial support relied 
upon high resolution imagery and old Soviet general staff maps, and 1:50,000 
and 1:100,000 maps completed between 1984–1986. Ulitmately, geospa-
tial support for the ISAF has increased significantly since 2010, when full 
coverage of 1:50,000 MGCP data and MDGs became available in the theatre. 
The NATO Command Structure regularly makes available the updated AFG 
Foundation Imagery Layer, and the Theatre Vector Database to all coalition 
partners.

Thirdly, any kind of military geographic support for the ISAF must 
endorse the conduction of population-centric counterinsurgency operations 
and enhance the GIRoA and ANSF capabilities to take over the responsibility 
of reconstruction and security. Therefore, it is very important to continue to 
support Afghanistan’s own geospatial production capability. The AGCHO 
production of the first Dari-language Image City Map for the GIRoA and the 
ANSF can be considered a very effective military geographic transformation 
project. Hence it is important to further develop and build the sustainability 
of Afghanistan’s geospatial organisation. This will later allow the transfer 
of geospatial production capabilities from the allied forces to Afghanistan’s. 

Fourthly, the full potential of geospatial data becomes actualized when it 
is combined with additional intelligence layers in order to produce GEOINT 
data. The GEOINT products orientation was intended to support the RC 
SW Regional Command to achieve operational effectiveness. The RC SW 
level geospatial team was considered extremely important and it was recom-
mended that it have a presence at least at the operational level, if not ideally 
at the brigade level.

Finally, the MGCP detailed database is the most detailed continuous 
worldwide mapping project at the moment, and provides the most rapid 
mapping capabilities for the ISAF as well as for future expeditionary 
missions. MGCP data has proved successful for sophisticated and advance 
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military technology and command and control systems. When combined 
with digital terrain elevation data, it will satisfy the end users at the opera-
tional and the tactical level. However, it is unlikely that the detailed digital 
database is going to cover all countries within the next decade. Therefore, 
early indicators of a crisis from the SHAPE and the prioritisation of produc-
tion areas are extremely important. Last but not least is the necessity to 
release products to all coalition members because NATO requires that all 
coalition members fight on the same map.

It is very important for the NCS to coordinate and maintain real-time 
tracking of national geospatial production. The SHAPE strategic level has 
the ability to discern early indicators of a crisis and warn a specific respon-
sible geospatial production nation, as well as provide additional resources for 
imagery collection. 

The aim of the 28 nations who have joined with MGCP was to convert 
around one sixth of the world’s land domain into detailed (level 2) digital 
data by the end of 2013. It will definitely not cover all possible future crisis 
areas, but it will be the best most detailed basic geospatial data which can 
be used for future expeditionary operations. Therefore, it is very important 
that participation and production members agree to complete the data for 
expeditionary force coalition members, even though some of the coalition 
members have not invested in the MGCP database creation.

The imagery mosaic map is the most rapid geospatial product that can 
be produced within a limited number of days and it contains few additional 
vector data layers. Therefore, the NCS must plan and allocate resources for 
urgent cases, when no detailed vector data is available and the rapid robust 
knowledge of detailed AOI is required. 

The availability of mobile geospatial support teams throughout the opera-
tional theatre was identified as the most critical requirement, however only a 
few NATO members such as Canada, Germany, France, the United Kingdom 
and the USA have the capability of providing geospatial teams with mobile 
equipment. Some smaller nations can provide a limited number of personnel 
with limited equipment. However, it requires very close cooperation, training 
and interoperability within NATO countries, even though most of the 
GEOINT capabilities are classified and covered by national regulations or 
limitations. The geospatial network centric solutions of NATO must extend 
to the tactical level units, which are the boots on the ground and have the 
capability to collect localised detailed human geographical information. Still, 
it is necessary that there be an agreement on common human geographic 
standards in order to standardise production.
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The wider use of geospatial digital layers on modern iPads could also be 
a future solution. Research has been limited and the service requires world-
wide internet connection in order to download centrally updated geospa-
tial data and provide geospatial service oriented architecture. However the 
MGCP production community is planning to research this area more in the 
near future. Perhaps this could be a topic for future studies.
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A NNEX A: NATO ACO GI Requirements Resolution Specifications
Table A. GI Requirements Resolution Specification85  86  87  88

Ser Level
Resolution Preferred 

viewing 
scales

Map/data seriesHardcopy: 
Raster / Vector Matrix Image

1 Level 0 1:1M or smaller 

100m or 
greater 

post 
spacing 

1:20M 
1:10M 
1:5M

• GNC, JNC, ONC
• RNC, DNC, ENC Band 1
• AML Band 1–4
• Briefi ng maps
• VMap 0
• DTED 0
• Notes 86, 87 and 88

2 Level 1 <1:1M – 
1:250K 

<100m – 
30m

<100m – 
10m

1:500K 
1:250K

• 1501 G/A, TPC, LFC, TFC
• RNC, DNC, ENC Band 2, 3
• AML Band 5
• Land Sat
• DTED 1
• VMap 1
• Notes14, 15 and 16

3 Level 2 <1:250K – 
1:50K 

<30m –
10m

<10m – 
5m

1:100K 
1:50K

• TLM 200, 100 & 50K
• RNC, DNC, ENC Band 3
• CIB 5
• DTED 2, SRTM 2
• National production MGCP
• AML Band 6
• Notes 14 and 15

4 Level 3 <1:50K – 1:25K <10m –
5m

<5m – 
>1m 1:25K

• TLM 25
• RNC, DNC, ENC Band 4
• Town plans

5 Level 4 <1:25K – 1:5K <5m –
1m 1m 1:10K

 1:5K

• Town Plans
• Image City maps
• CIB 1
• DTED 3 (CEDAR)
• RNC, DNC, ENC Band 5
• AML Band 7
• UVMap

6 Level 5 <1:5K < 1m < 1m
• Key Point Plans
• RNC, ENC Band 6
• Hi-Res CSI (<1m)

85 Crook 2009, pp. 2–4.
86  Digital Aeronautical Flight Information File (DAFIF) data is available over the nominal 
scale range 1:5M to 1:50K and provides vector layers to support aeronautical requirements.
87 Digital Vertical Obstruction File (DVOF) data is available over the scale range 1:5M to 
1:50K and provides a database of known or reported man-made vertical obstacles, which 
constitute a hazard to flying.
88 Gazetteers showing name/location of towns to support strategic and operational planning 
are also required, e.g. NGA GeoNet Names.



89 Topographic Land Map
90 NRF 2012, 2011, p. B-3-1.
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ANNEX B: Afghan TLM89 1:50,000 Production Requirements

Map B. Afghan TLM 1:50,000 production requirements90



PSYCHOLOGICAL CONTRACTS 

IN MILITARY VOLUNTARY ORGANISATION: 

THE ESSENCE OF PSYCHOLOGICAL CONTRACTS

Silva Kiili

Introduction

In recent years there has been increasing support from volunteers in providing 
vital public services. In Estonia some of the positions of the Rescue Service 
are manned by voluntary fi remen, the Police Forces are assisted by volun-
teers, and recently the Estonian Defence League has assumed responsibility 
for the territorial defence. The need to create a positive work environment 
for volunteers in order to achieve better job performance has increased the 
need to study the relationships between the volunteers and the organisations 
that they assist. In the last decade the concept of the psychological contract 
has become of interest to researchers.

The psychological contract is defi ned as the belief in a reciprocal exchange 
agreement between a person and an organisation1. In the individual-organisa-
tion relationship, if the organisation’s tenets coincide with a person’s beliefs, 
then the psychological contract would precipitate a positive outcome, such 
as job satisfaction and superb job performance. The quality of the psycho-
logical contract, however, is determined by the organisational leadership and 
the organisation’s human resource practices rather than by the workforce, 
as employers rather than employees are in the dominant and advantageous 
position by virtue of their capacity to design and develop the working condi-
tions and employment relationships2. The psychological contract has also 
been called a silent contract because its content is individual and subjective; 
it is also often unacknowledged by the parties involved. A survey carried out 
among Estonian enterprises in 2013 indicated that the actual expectations of 

 1 Rousseau, D. M. 1989. Psychological and Implied Contracts in Organizations. – Employee 
Responsibilities and Rights Journal, 2(2), p. 121. [Rousseau 1989].
2 Randmann, L. 2013. Differences in Psychological Contracts in Estonia: The Role of Indi-
vidual and Contextual Factors. Thesis for Degree of Doctor of Philosophy, Estonian Business 
School, p. 18. [Randmann 2013]
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an employee and their perceived obligations diff er signifi cantly from what 
the managers consider them to be3. Yet, the unwritten psychological contract 
is a powerful determiner of behaviour in the workplace, where a person’s 
commitment to the organisation, motivation, loyalty, enthusiasm and overall 
satisfaction all depend on the content of the psychological contract and the 
fulfi lment of expectations4. 

In a volunteer organisation, where there are no written contracts and 
members contribute their free time without asking to be paid, the concept 
of mutual obligations becomes especially important. Mutual understanding 
of what is expected from both sides creates the basis of satisfying the 
needs of the volunteers as well as the organisation. In the last ten years the 
value-based dimension of the psychological contract has been of interest to 
researchers as the most salient aspect in motivating volunteers. However, the 
results from previous studies are somehow ambivalent and contradictory. 
Some researchers found no diff erences in psychological contracts of volun-
teers compared to those of the paid staff 5; others say that volunteers’ psycho-
logical contracts tend to strongly correlate to their personal values6. Some 
studies, nevertheless, argue that the content of the psychological contract has 
a tendency to depend on the environment and the context of the organisa-
tion7. It is apparent that these statements demand further studies and addi-
tional comparative data. 

This article presents the results from the fi rst phase of a three-phased 
study regarding psychological contracts in the military. The paper explores 
the essence of the psychological contract in the voluntary military organi-
sation – the Estonian Defence League (EDL). This particular voluntary 
military organisation was chosen for the three reasons: 1) little research has 
been done on the military, particularly on voluntary military organisations; 
2) volunteers in the EDL can be compared to non-volunteers of the Estonian 
Defence Forces (EDF); 3) taking into consideration today’s security situation 

3 Ibid., p. 133.
4 Van de Ven, C. 2004. Chapter 3E – The Psychological Contract: A Big Deal! Behavioural 
Sciences Service Centre, Ministry of Defence, The Hague, NLD, p. 1. [Van de Ven 2004]
5 Liao-Troth, M. A. 2001. Attitude Differences Between Paid Workers and Volunteers. – 
Nonprofit Management and Leadership, 11(4), p. 423. [Liao-Troth 2001]
6 Scheel, T.; Mohr, G. 2012. The third dimension: value-oriented contents in psychological 
contracts. – European Journal of Work and Organisational Psychology, 22(4), p. 403. [Scheel, 
Mohr 2012]
7 Greenberg J.; Baron, R. A. 2000. Behavior in organizations: understanding and manag-
ing the human side of work (7th ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. [Greenberg, 
Baron 2000]
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in Europe, particularly in the Baltic Sea region, and the fact that participation 
in voluntary military organisations is related to motivational triggers, which 
is at the core of the psychological contract, perceptions of organisational 
and volunteer obligations of the EDL are of the utmost relevance at present. 
The overall aim of the three-phased study is: 1) to contribute to a greater 
understanding of the psychological contract concept by using the example 
of military organisations; 2) to provide practical suggestions to managers of 
organisations by ascertaining and analysing the expectations and perceived 
obligations of volunteers as well as non-volunteers. 

In this paper (and in the fi rst phase of the research) the expectations and 
perceived obligations of volunteers in the EDL were elicited and analysed, 
and the additional, conceptual and practical implications are also discussed. 
The fi rst phase fi ndings will provide specifi cs to create the questionnaire 
for the second phase; while the third phase will, in order to validate the 
hypothesis, make a comparison between the psychological contracts of the 
volunteers from the EDL to that of the paid staff  of the EDF (Figure 1). The 
general proposition for the third phase of the study is that the psychological 
contract diff ers between volunteers and paid staff  in a military organisation.

Figure 1. Theoretical framework for the three-phased study

This paper is divided into two parts. First, an overview of the pertinent 
literature and various approaches will be introduced and the organisational 
context will be explored. Second, the method, the results of the survey, and 
the conceptual implications will be discussed.
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Theoretical Background

Social Exchange Theory

The concept of the social exchange dates back to the 1960’s and is defi ned as 
the exchange of activity, tangible or intangible, and more or less rewarding 
or costly, between at least two parties8. Social exchange theory has placed the 
exchange perspective within the scientifi c study of human social behaviour 
sociology9 and has been used to research and explain the individual’s behav-
iour and development in an organisational context. Social exchange theory 
views exchange as a social behaviour that may result in both economic and 
social outcomes10. Although the concept is about the individual’s pursuits 
to maximize her/his gains, it is also possible to observe social exchanges 
everywhere, not only in market relations, but also in other social relations 
such as friendship11. In the study of the employee-organisation relationships, 
the social exchange theory has been adopted12 to conceptualise and examine 
psychological contracts.

Psychological Contract 

The concept of the psychological contract was conceived over fi fty years 
ago. As early as 1962 Levinson et al. defi ned the psychological contract as 
a series of mutual expectations13. The most recognised defi nition however, 
comes from Rousseau’s widely acknowledged research, which stated that 
the psychological contract is an “individual’s beliefs regarding the terms and 
conditions of a reciprocal exchange agreement between that focal person and 
another party. The key issue here includes the belief that a promise has been 
made and a consideration off ered in exchange for it, binding the parties to 

8 Homans, G. 1961. Social behavior: its elementary forms. New York: Harcourt Brace 
Jovanovich.
9 Blau, P. 1964. Exchange and power in social life. New York: Wiley, p. 239. [Blau 1964]
10 Lambe, C.; Jay, C.; Wittmann, M.; Spekman, R. E. 2001. Social exchange theory 
and research on business-to-business relational exchange. – Journal of Business-to-Business 
Marketing, 8(3).
11 Burns, T. 1973. A structural theory of social exchange. – Acta Sociologica, 16(3).
12 Thompson, J. A.; Bunderson, J. S. 2003. Violations of principle: ideological currency in 
the psychological contract. – Academy of Management Review, 28(4), p. 571. [Thompson, 
Bunderson 2003]
13 Levinson, H.; Price, C. R.; Munden, K. J.; Solley, C. M. 1962. Men, management and 
mental health. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 21. [Levinson et al. 1962].
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some set of reciprocal obligations”14. The parties to the relationship may not 
themselves be aware of these mutual expectations which can be unspoken, 
implicit, and are often frequently formed before or outside the current 
employment relationship15, but nonetheless govern their relationship to each 
other16. By fi lling the gaps between the formal contract and everything that 
applies to the working relationship, it reduces uncertainty, shapes behav-
iour, and gives people a sense of their place in the organisation17. Failure to 
acknowledge and understand the psychological contract can result in nega-
tive employee behaviour, such as poor performance and reduced commit-
ment18. Later in 2014, Rousseau extended and refi ned the defi nition of the 
psychological contract to: “the individual’s system of beliefs regarding the 
exchange of obligations with another party, serving to foster the individual’s 
goals attainment”19.

In conceptualising psychological contracts diff erent approaches have been 
introduced. One such approach posits the unilateral view and the bilateral 
view. In the unilateral view an individual’s belief in mutual expectations and 
obligations in terms of the relationship (the employee’s perspective only) has 
been considered (using the defi nition of Rousseau, 2014); in the bilateral view 
the employer’s as well as the employee’s perceptions of exchanged obliga-
tions are considered20. However, according to Freese and Schalk measuring 
a bilateral contract can be quite problematic as organisations have an entire 
set of actors who do not necessarily convey the same set of expectations. 
Moreover, in the event of a contradiction in the organisational contract, it is 
not clear what the psychological contract would entail in such case21.

14 Rousseau 1989, p. 123.
15 Conway, N.; Briner, R. B. 2005. Understanding psychological contracts at work: A criti-
cal evaluation of theory and research. Oxford, UK: Oxford University Press, p. 10.  [Conway, 
Briner 2005]
16 Levinson et al. 1962, p. 21.
17 Van de Ven 2004, p. 1.
18 Robinson, S. L.; Morrison, E. W. 2000. The Development of Psychological Contract 
Breach and Violation: A Longitudinal Study. – Journal of Organisational Behaviour, 21(5).
19 Rousseau, D. M.; Montes S., Tomprou, M. 2014. Psychological Contract Theory 2.0. – 
Academy of Management Review, under 4th round review, p. 6.
20 Herriot, P.; Pemberton, C. 1995. New Deals: The Revolution in Managerial Careers. 
Chichester: Wiley.
21 Freese, C.; Schalk, R. 2008. How to measure the psychological contract? A critical crite-
ria-based review of measures. – South African Journal of Psychology, 38(2), p. 270. [Freese, 
Schalk 2008]
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Consequences of the psychological contract can either result in fulfi lment, 
leading to organisational commitment22, or a breach. A breach in the psycho-
logical contract occurs when one party in the relationship perceives the other 
to have failed to fulfi l their promised obligations23. Most researchers warn of 
the negative consequences of a breach, which can lead to, for example, poor 
performance, sabotage, theft, aggressive behaviour and quitting24. Neverthe-
less, Cohen’s study25 presented surprising results. He found no relationship 
between the perception of a breach in the psychological contract to the organ-
isational, job, group, or occupational commitments of Israeli bank employees 
(non-voluntary staff ). He proposed that a valid reason for this could be due 
to the specifi c bank setting where, from the employees’ point of view, a 
breach in the psychological contract is not a relevant concept. According 
to McCabe and Sambrook26 an employee’s response to their perceptions as 
to whether the organisation is or is not fulfi lling its obligations will depend 
on whether the perceived breach involves professional or administrative 
obligations. Perceived administrative breaches are most often associated 
with thoughts of dissatisfaction, quitting and turnover, whereas perceived 
breaches of professional role obligations are most strongly associated with 
lower organisational commitment, job performance and a higher turnover27. 
Thompson and Bunderson28 suggest that value-based psychological contracts 
are relatively resistant to minor breaches, because the mere pursuit of a cause 
is intrinsically rewarding and people will not risk jeopardizing the long-term 
attainment of this cause. In their investigation of volunteers of non-profi t 
organisations in Belgium that promote a multicultural society, Vantilborgh 

22 Coyle-Shapiro, J.; Kessler, I. 2000. The consequences of the psychological contract: a 
large scale survey. – The Journal of Management Studies, 37. [Coyle-Shapiro, Kessler 2000]
23 Robinson, S. L.; Rousseau, D. M. 1994. Violating the Psychological Contract: Not the 
Exeption but the Norm. – Journal of Organisational Behaviour, 15, p. 247.
24 Podsakoff, P.; Mackenzie, S. B.; Paine, J. B.; Bachrach, D. G. 2000. Organisational 
Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and 
Suggestions for Future Research. – Journal of Management, 26.
25 Cohen, A. 2011. Values and psychological contracts in their relationship to commitment 
in the workplace. – Career Development International, 16(7), p. 662. [Cohen 2011]
26 McCabe, T. J.; Sambrook, S. 2013. Psychological contracts and commitment amongst 
nurses and nurse managers: A discourse analysis. – Internal Journal of Nursing Studies, 50, 
p. 963–964.
27 Ibid.
28 Thompson, Bunderson 2003.
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et al.29, confi rmed that the interviewees mostly mentioned incidents of a 
relational nature when describing fulfi lled organisation and volunteer obli-
gations. This might be due to the fact that value-based obligations are less 
concrete, and lack a well-defi ned timeframe, they are therefore more diffi  cult 
to fulfi l30. They also accepted that there might be several reasons for this, 
such as, for example, the volunteers who perceived the value-based breaches 
had already left the organisation. They argued that it is likely that organisa-
tional practices in other non-profi t industries create diff erent expectations, 
and suggested that organisational characteristics should also be taken into 
account when studying the psychological contract in further studies.

Rousseau31 distinguished between 1) transactional contracts, which 
in volve highly specifi c exchanges of a narrow scope, mainly economic quid 
pro quo exchanges that take place over a fi nite period; and 2) relational 
contracts, which involve exchanges over longer-term time frames, such as the 
exchange of employee commitment for job security. Transactional contracts 
indicate, for example, a clearly defi ned formal exchange of competence and 
salary. Relational contracts on the other hand describe more open-ended and 
implicit socio-emotional reciprocal obligational aspects, such as friendship, 
for example. 

The distinctions between transactional and relational contracts are not 
always clear cut. Coyle-Shapiro and Kessler32, for example, emphasized 
the transactional dimension (e.g. fair pay), the relational dimension (e.g. 
job security, career prospects), and training obligations (e.g. the necessary 
training to do the job well, or the support to learn new skills). In a study 
conducted by Rousseau33, training obligations were combined with transac-
tional factors, while in another study training was considered to be a rela-
tional factor34. Numerous studies, however, have been done on psychological 
contracts based on the transactional and relational aspects of the contracts. 

29 Vantilborgh, T.; Bidee, J.; Pepermans, R.; Willems, J.; Huybrechts, G.; Jegers, M. 
2012. Volunteers’ psychological contracts: extending traditional views. – Nonprofit and Vol-
untary Sector Quarterly, 41(6), p. 1086. [Vantilborgh et al. 2012].
30 Ibid.
31 Rousseau, D. M. 1990. New Hire Perceptions of their own and their employer’s obliga-
tions: a study of psychological contacts. – Journal of Organisational Behaviour, 11. [Rous-
seau 1990]
32 Coyle-Shapiro, Kessler 2000.
33 Rousseau 1990.
34 Robinson, S. L.; Kraatz, M. S.; Rousseau, D. M. 1994. Changing obligations and the 
psychological contract: A longitudinal study. – Academy of Management Journal, 37.
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Yet, one quite separate dimension is the so-called value-based psychological 
contract. In a work situation values are seen as expressions of basic values35. 
Cohen36, for example, upon examining levels of commitment among bank 
employees (non-voluntary staff ) found that personal values determine the 
levels of commitment in the workplace. Personal values shape peoples’ life 
goals and activities. Schwarz37 defi ned values ‘as desirable trans-situational 
goals varying in importance, that serve as guiding principles in people’s 
lives’. Accepting that volunteers choose tasks, which benefi t their personal 
motives38 the importance of personal motivational values in forming a volun-
teer’s psychological contract seems obvious and inescapable.

Already Blau39 distinguished ideological rewards from economic and 
social rewards, because “helping to advance cherished ideals is intrinsically 
rewarding”. When Thompson and Bunderson40 made a fi rst attempt to inte-
grate a third, value-oriented exchange form, wherein an individual’s personal 
values were taken into account when visualizing the basis of a psycholog-
ical contract between a person and another party. They found that despite 
breaches in the economic and social aspects, employees might still remain 
loyal to the organisation. Since that study, personal values have been more 
thoroughly studied and described as the motivational factors of volunteers41. 
Sheel and Mohr42 revealed that volunteers’ value-oriented obligations are 
important for job satisfaction and working hours, but their relational obliga-
tions are not. They indicated that the values of the volunteers might be more 
directly attributed to attitudes (such as job satisfaction) and behaviour (such 
as devoting working time to value related tasks) than those of the organisa-
tion. Results from their studies validate values as a dimension of the psycho-
logical contract and support the aim to extend the dimensions of the contract. 

35 Schwarz, S. H. 1994. Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of 
Human Values? – Journal of Social Issues, 50(4). [Schwarz 1994]
36 Cohen 2011, p. 661.
37 Schwarz 1994, p. 21.
38 Houle, B.J.; Sagarin, B. J.; Kaplan, M. F. 2005. A functional approach to volunteerism: 
do volunteer motives predict task preference. – Basic and Applied Social Psychology, 27(4), 
p. 338.
39 Blau 1964, p. 239.
40 Thompson, Bunderson 2003.
41 Cunningham, I. 2010. Drawing from Bottomless Well? Exploring the Resilience of 
Value-Based Psychological Contracts in Voluntary Organisations. – The International Jour-
nal of Human Resource Management, 21(5) [Cunningham 2010]; Vantilborgh et al. 2012.
42 Scheel, Mohr 2012, pp. 403–404.
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The research results regarding the psychological contract of volunteers, 
however, tend to be ambivalent and contradictory. A critical review of the 
psychological contract theory has noted that too many diff erent variables 
have been included, and because of this “the psychological contract has in 
many ways become an analytical nightmare”43. Also, concerning previous 
research, a problem arises from the fact that empirical studies on volunteers’ 
psychological contracts often adopt conceptualizations from studies of paid 
employees44, and tend to overlook the signifi cance of individual values45. For 
example, Liao-Troth46 in his survey of paid and volunteer workers in a formal 
hospital setting in the US, demonstrated that volunteers and paid employees 
working in the same location, performing similar work, and subject to similar 
work rules, procedures, contracts, expectations, discipline, and evaluations, 
have similar psychological contracts, with the exception of benefi ts. Like-
wise, in his later study of voluntary fi refi ghters in the US, he could not fi nd 
a positive correlation between psychological contracts and the functional 
motive of values47. Scheel and Mohr48, while assessing results among parish 
volunteers of the Protestant Church in Germany, found the distinctive role of 
value-oriented content signifi cantly and positively related to job satisfaction, 
as well as to time spent on volunteering. The study revealed that the value-
oriented psychological contracts among the volunteers coincide with the 
universalism of one dimension of the ten individual motivational value types 
(from Schwarz, 199249). Vantilborgh et al.50, while studying psychological 
contracts among volunteers in non-profi t youth organisations, which promote 
a multicultural society in Belgium, confi rmed that volunteers felt strong obli-
gations related to contributing and demonstrating a credible commitment to 
a valued social cause, mission or principle. Similarly, according to Scheel 

43 Cullinane, N.; Dundon, T. 2006. The psychological contract: a critical review. – Inter-
national Journal of Management Reviews, 8(2), p. 117.
44 Nichols, G.; Ojala, E. 2009. Understanding the management of sports events volunteers 
through psychological contract theory. – Voluntas, 20, p. 385. [Nichols, Ojala 2009]
45 Vantilborgh et al. 2012, p. 1073.
46 Liao-Troth 2001.
47 Liao-Troth, M. A. 2005. Are they here for the long haul? The effects of functional motives 
and personality factors on the psychological contracts of volunteers. – Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, 34(4).
48 Scheel, Mohr 2012.
49 Schwarz, S. H. 1992. Universals in the content and structure of values: Theory and empir-
ical tests in 20 countries. – Zanna, M. (Ed.). Advances in experimental social psychology, 
25, I-65. New York: Academic Press.
50 Vantilborgh et al. 2012.
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and Mohr51 value-oriented obligations are relevant in work relationships 
when employees’ expectations are related to the belief that their contribu-
tion to their organisation simultaneously serves a valuable cause and that the 
employment relationship is based on value-oriented promises and obligations 
that foster that mission. This is analogous to the fi ndings of the 2002 study 
of the Commonwealth Games in the UK, where Ralston et al.52 found that 
the volunteers valued being part of a prestigious event, and promoting their 
city to the world. Aside from contributing their skills and experience they 
were happy to assist and take part in any activities that required any kind of 
commitment53. While studying community rugby clubs, Taylor et al.54 also 
found that the paid staff  and volunteers had diff erent expectations. However, 
most researchers accept that the results should be used with caution as they 
may not be generalizable and indicate a need for further research55. They 
exteriorize the need for expanding samples and taking into account context-
specifi c aspects. Cultural, national and demographic aspects56 should be 
considered in future research, as well as situational and individual57 aspects. 

The content of a psychological contract diff ers across a number of soci-
etal, organisational and individual levels58 and may contain hundreds of 
factors, which can be very specifi c to a certain organisation or a person59. 
Freese and Schalk in their analysis of various ways to measure psychological 
contracts raised the issue of the generalization of available questionnaires, 
as many questionnaires are based on other questionnaires. They pointed out 
the need to assess the relevance and appropriateness of the items in formerly 
used settings, asserting that “it is more important to establish whether the list 
has been constructed in a methodologically sound way and whether the list 
of items suits the sample that is being assessed”, and that “simply adding or 

51 Scheel, Mohr 2012.
52 Ralston, R.; Downward, P.; Lumsdon, L. 2004. The expectations of volunteers prior to 
the XVII Commonwealth Games 2002: a qualitative study. – Event Management, 9(1/2).
53 Ibid.
54 Taylor, T.; Darcy, S.; Hoye, R.; Cuscelly, G. 2006. Using psychological contract theory 
to explore issues in effective volunteer management. – European Sport Management Quar-
terly, 6(2).
55 Scheel, Mohr 2012.
56 Cohen 2011, p. 661.
57 Greenberg, Baron 2000.
58 Rousseau D. M.; Tijoriwala S. A. 1998. Assessing psychological contracts: issues, alter-
natives and types of measures. – Journal of Organisational Behavior, 19. [Rousseau, Tijori-
wala 1998]; Conway, Briner 2005.
59 Freese, Schalk 2008, p. 275.
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deleting a couple of items of an existing questionnaire is not an appropriate 
method”. At the same time appropriate measures usually contain the content 
of common interests and needs of specifi c groups60. 

Organisational Context

The Estonian Defence League as a defence organisation has deep roots in 
Estonian society. It is an organisation that was created in 1917–1918 prior 
to the War of Independence through a citizens’ initiative to defend Esto-
nian families, homes, villages and communities from retreating and looting 
Russian troops and Bolsheviks. Later when the War of Independence 
commenced, the organisation became institutionalised, and dealt mostly with 
internal security support activities. After the war the EDL was dismantled 
due to the naïve belief that the peace treaty with Soviet Russia had made self-
defence obsolete and redundant. Yet the rise of the communists and the failed 
Soviet-backed coup d’état in 1924 validated that the decision to disband the 
EDL was imprudent, and the Estonian Defence League was reinstituted. The 
EDL quickly became the most prominent and numerically superior group 
compared to any other organisation of interwar-era Estonia. Membership in 
the EDL was regarded as an expression of an ordinary citizen’s patriotism, 
as well as their will to defend. The people-centric approach was maintained 
throughout that period until the fi rst Soviet occupation when Nazi Germany 
and the Soviet Union implemented the Molotov-Ribbentrop Pact. At the 
behest of the Soviet occupational powers, the EDL was disbanded and many 
of its members were repressed – imprisoned or executed, with member-
ship being the only charge against them. The organisation offi  cially ceased 
to exist during the Soviet occupation. In 1990 a citizens’ initiative group 
sought to restore the EDL and to reintroduce all pre-occupation legacies and 
customs, wherein a society-centric approach and bottom-up initiative are the 
prominent principles.

Today the spectrum of EDL tasks is broad, and ranges from assistance to 
civilian agencies to actual warfi ghting, which makes it truly comprehensive. 
The latter is also supported by membership specifi cs. Moreover, the EDL 
recently assumed full responsibility for the territorial defence of Estonia, 
making it one of the most accountable stakeholders in national sovereignty61. 

60 Randmann 2013, p. 60.
61 Estonian State Defence Development Plan 2013–2022.
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EDL members are ordinary Estonian citizens coming literally from each 
and every profession and social group, which makes the organisation quite 
society-centric. It is, by Estonian standards, a vast and complex organisation. 
It has diff erent categories of employment. These include: a) active duty mili-
tary personnel, b) contractors, c) voluntary members. Unlike other voluntary 
military organisations in other countries, the 16,500 voluntary members of 
the EDL are not paid for their service, and on the contrary, many of them are 
willing to commit not only their free time but also their material resources. 
This makes the EDL a rather unique organisation and a rare phenomenon 
among its sister voluntary organisations worldwide. Understanding volun-
tary members’ motivation and expectations is particularly complicated; yet 
if successful research underpins the correct motivational aspects, it will 
enhance the voluntary commitment accordingly. If an organisation knows 
what the commitment aspects are, it allows the leaders to pay attention to 
these aspects, to motivate the volunteers and to sustain the organisation. 
Consequently, a wise application of voluntary contributions to state secu-
rity is required in order to prevent overstretching it. It must be sustainable, 
aff ordable and cost eff ective, and it must achieve the same standards as the 
standing forces.

Taking into account the past historical and geopolitical situation, and due 
to the present Ukrainian-Russian confl ict threatening European security, and 
also considering the fact that the desire to join voluntary military organisa-
tions has increased, it can be deduced that the motivation to volunteer is 
predicated upon higher-level personal values, and it is precisely these values 
that play the primary role in forming the volunteer’s psychological contracts. 

However, as in any other organisations there are diff erent reasons for 
people to join the organisation. Although the EDL does not off er any salaries 
or compensation for its volunteers, it still off ers multiple opportunities for its 
members, mostly through various kinds of socialization, training and career 
prospects. Hence, all three parts, transactional, relational and value-based 
parts have to be considered in the context of the psychological contract of 
the EDL. Also, taking into consideration that there are implicit and explicit 
promises regarding the exchange involved, it is reasonable to begin with the 
development of the content of the psychological contract and create a ques-
tionnaire to fi nd out the members’ perceived obligations, both, their own, as 
well as those that they perceive the organisation’s obligations to be. 
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Method

A survey was conducted to identify EDL members’ perceived obligations, 
both their own and those of the organisation. Considering that the psycho-
logical contract measurement should assess mutual obligations and promises 
from both sides, two open-ended questions were asked. 
1) Which obligations do you feel you have towards the Estonian Defence 

League? Name at least three. 
2) Which obligations do you think the Estonian Defence League has towards 

you? Name at least three. 

Together with the two open questions, there were also compulsory back-
ground questions with multiple-choice answers included in the questionnaire. 
The background of the breakdown of the questions is presented in Table 1.
  
Table 1. The respondents’ background

Division within 

the organisation

70% were members of the Defence League; 30% were members of 
the Women’s Voluntary Defence Organisation

Age  4% of the members were below 20 years of age; 51% of the 
members were aged 20–39; 38% of the members were aged 40–59; 
and 7% of the members were aged 60 and above

Length of service 12% of the members had served less than one year; 44% of the 
members had served 1–10 years; 29% of the members 10–20 years; 
15% of the members over 20 years

Education 51% higher; 43% secondary; 6% basic education

Family status 74% were committed (marriage/cohabitation); 26% single 

Rank 68% private; 32% offi  cer/non-commissioned offi  cer

Position 38% managerial; 62% non-managerial

Gender 63% male; 37% female 

Nationality 98% Estonians; 2% other 

Family members 

in the EDL

42% also have other family members in the organisation; 58% do 
not 

Activity in the 

last 4-month 

period

38% participated more than 3 times in exercises; 47% participated 
between 1–3 times; 15% had not participated in any exercises over 
the last 4-month period
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Before the questionnaires were delivered to the responders electronically, a 
pilot study using a paper format was carried out among 20 volunteers from 
the Estonian Defence League. In total, 434 volunteer members from the 
Headquarters of the Estonian Defence League, Women’s Voluntary Defence 
Organisation (sub-unit in the EDL) and diff erent regional units across Estonia 
participated in the survey. The survey was carried out between October 
and December 2014, and responses were gathered into the Google Form, 
exported and analysed using the MS Excel Worksheet 2010. 

Content analysis was used to study the content of the psychological 
contracts. Content analysis is essentially the processing, coding and grouping 
of free responses given to open-ended questions on the basis of certain 
parameters. The main advantage of this type of analysis is that while the 
answers are processed, it is possible to group answers with similar content, 
while at the same time pay attention to the few answers that occur rarely but 
may contain important aspects.

Results of the Survey62

1. Perceived Volunteer Obligations

Figure 2 shows the results of the obligations of the Estonian Defence League 
as perceived by the volunteers, with the numbers in the Figure representing 
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Physical and mental health
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Organising events

Development of the organisation

Team spirit/social life

Finding the time/contributing

Honesty, loyalty/sence of duty and responsibility

Helping others/passing on knowledge

Obligations deriving from regulations and position

Being ready to protect family/community/state

Representing the organisation and values

Training/participation/constant self-development

Figure 2. Content analysis of the perceived volunteer obligations

62 Kiili, S. 2015. Volunteers’ perceived obligations in the Estonian Defence League. Inter-
national Centre of Defence and Security. Tallinn. <http://www.icds.ee/publications/article/
volunteers-perceived-obligations-in-the-estonian-defence-league/>, p. 4–11.
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the number of grouped ‘key words and expressions’ found in the answers of 
the respondents. It is followed by an explanation on a group basis.

1.1. The obligation to train, participate and self-develop

The obligation to participate in training, military exercises and other events 
(competitions, leisure activities, meetings) was the most often cited among 
the answers (in 223 cases). Some answers mentioned that self-development 
should be sustainable. There were those who responded that they acquired 
knowledge to better sustain the defence needs of the country (”the obliga-
tion to learn how to wage war even better”, “gathering enough knowledge 
to protect the country and ensure its safety”) but there were also those who 
found that they were obligated to acquire knowledge which would also help 
them in their daily activities (”implementing the knowledge in civilian life”).

1.2. Representing the organisation and passing on its values

In this regard, (in 136 answers) the following characteristics were brought 
out: dignifi ed behaviour, creating a positive image, being a role model for 
the young as well as other members of the Defence League (”I am a refl ec-
tion of the organisation”), expressing and spreading patriotism (”instilling 
faith in our independent defence capabilities in others and raising their will 
to contribute to the defence of the country”, “showing my presence”), main-
taining the good name of the Defence League (”fl ying the fl ag of the Defence 
League”, “wearing the uniform with pride”), spreading national-defence 
related ideas more widely, acknowledging and promoting the organisation 
and recruiting new members.

1.3. Preparedness to defend

The obligation to be ready to defend  – to defend family, close ones, commu-
nity, village and country  – was enumerated in the third set of answers (”in 
case of danger you need to contribute, not run away”, “being ready for quick 
action if a situation arises”, “defending the country if necessary”, “I am 
here to protect the independence of my country”). In some instances it was 
stated that the obligation to contribute goes beyond national defence, and 
also requires participation in resolving situations related to natural disasters, 
crises and other emergency situations, involving a whole community (public 
and private sector, unions, groups of people). 
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1.4. Obligations deriving from regulations and rank

Here the respondents listed obligations deriving from laws, regulations 
and rank, as well as specifi c obligations delegated by a leader. The 48-hour 
participation obligation, the obligation to pay the membership fee, as well as 
being responsible for and treating the equipment with care were also high-
lighted, among other things.

1.5. Helping and teaching others

The obligation to contribute to the education of the youth was also mentioned 
(”responsibility for raising competent future generations”), as well as for 
passing on knowledge and experience to new members and subordinates. 
The obligation to diversify the organisation using personal knowledge from 
civilian life was also listed. Specifi c skills (medicine, information technology, 
shooting skills) as well as simply lending a helping hand when needed were 
further named. 

1.6. Responsibility, honesty, loyalty 

The obligation to take responsibility was mentioned most often in this 
subgroup. This was followed by honesty and sincerity, loyalty, solidarity, 
faithfulness, integrity (keeping one’s promises), respect for one another 
(politeness, correct behaviour), loyalty to one’s homeland and each other, 
patriotism and loyalty to ideas. Two answers also mentioned the obligation 
to keep the organisation free of corruption.

1.7. Time

The respondents considered it their obligation to fi nd the time and be more 
engaged, in some cases it was pointed out that there is not enough time after 
fulfi lling family and work responsibilities. 

1.8. Team spirit and social life

The respondents felt the obligation to contribute to developing a team and 
promoting social life (creating a positive team spirit and sense of belonging, 
promoting cooperation, good relations). The obligation to remain moti-
vated, motivate others, and contribute to creating a sense of belonging was 
mentioned. 



57PSYCHOLOGICAL CONTRACTS IN MILITARY VOLUNTARY ORGANISATION 

1.9. Development of the organisation

Contributing to the development of the organisation, thinking together, 
making propositions, and bringing out new ideas were listed. One of the 
respondents felt there should be a greater obligation to emphasize the devel-
opment and strengthening of defence capabilities instead of ceremonial and 
aesthetic events (placing wreaths and opening monuments). 

1.10. Organising exercises and events

The obligation to organise or help in organising events, contribute to exer-
cises, organise military competitions, and youth events were brought out.

 

1.11. No perception of obligations

There were those who responded that they did not feel any obligations 
towards the EDL (”there are no obligations because I am a volunteer”) or at 
least could not think of any (”no obligations yet, I just started”). The most 
remarkable aspect, however, is revealed by the answers of those claiming 
that they do not perceive obligations because “everything I do, I do out of my 
free will, sincere wish and sense of mission”. The lack of obligation was also 
explained by the fact that “the desire and habit of going and doing something 
for, or in the name of the Defence League cannot be called an obligation, 
because it has become my lifestyle” or “I do not feel any obligations towards 
the Defence League as an organisation. I do not feel that the Defence League 
is a brotherhood or an order, whose members should swear loyalty to the 
organisation. I take the responsibility of defending my home and family. 
The Defence League should grant me good possibilities for doing that by 
providing training and machinery”, “I do not perceive any obligations, I do 
not feel that I should participate in every exercise and event if I have more 
important things going on in my personal life. And, yet, I am always there 
and present and I don’t know why. It could be that I do it owing to my inner 
values”.

1.12. Health

Some of the answers mentioned the obligation to keep oneself healthy, both 
mentally and physically.



58 SILVA KIILI

1.13. Cooperation

Some answers highlighted the obligation to develop cooperation with local 
government units.

 

2. Perceived Organisational Obligations

Figure 3 shows the results of the organisational obligations perceived by the 
volunteers (in response to the question “Which obligations do you think the 
Estonian Defence League has towards you?”), where the numbers in the Figure 
represent the number of grouped ‘key words and expressions’ found in the 
answers of the respondents. It is followed by an explanation on a group basis.
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Leisure activities/maintaining motivation

Development/realistic plans for the future
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Loyalty/honesty/trust

Being present/maintaining a good name

No obligations

Team spirit/social life

Obligations from laws and regulations

National defence/security

Communication

Equipment

Acnowledgement/feedback/support

Training/development/working conditions

Figure 3. Content analysis of the perceived organisational obligations

2.1. Training, support of personal, development and working conditions

Most of the respondents (238 cases) considered the organisation of basic mili-
tary training, training courses, military exercises and other events, as well as 
the support of personal development and the creation of the corresponding 
working conditions to be the essential obligations of the organisation. Some 
of the respondents felt that training should be based on the present national 
defence needs and in the event of war (”the organisation should not deal with 
unrelated events, only combat training”) but, on the other hand, according 
to some respondents, the Defence League is obligated to provide knowl-
edge outside of the organisation and teach skills necessary for everyday life. 
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In some cases, allowing members to practice sports and maintain physical 
fi tness were brought out, as well as providing material and other kinds of 
support for the duration of military exercises, such as, transportation to 
exercise sites, providing suffi  cient food and ammunition, and ensuring good 
health during exercises (providing medical aid). 

2.2. Involvement, support and feedback

Here, it should be mentioned that volunteers who contribute their scant free 
time to the organisation should be treated with respect. Flexible schedules, 
personal opportunities, skills and wishes should be taken into consideration, 
and in addition the volunteers should be provided a role that is in accord-
ance with the person’s abilities (enabling the person to do what they have 
been trained for, such as for instance, work as a paramedic). The principle 
of fair treatment at every level was brought out, as were the obligations of 
recognition (perhaps something as simple as some words of gratitude or a pat 
on the back), support (including moral support) and feedback on completed 
work (”so I know that I am needed”). It was mentioned that “actual work, 
not the length of time with the organisation should be recognised” and that 
“the Defence League must protect, defend, motivate and reward its active 
members and offi  cials according to their activity and contribution”, “without 
the volunteers, there would be no organisation.” More personal communica-
tion and organisational activity to decrease the passivity of members (”the 
decrease in activity is accompanied by the danger of remaining passive for a 
longer period of time”) were also expectations. 

2.3. Equipment

In regards to equipment (uniform, armament, ammunition, communication 
equipment, protective equipment) it was thought that at least bare necessities 
should be provided by the organisation (”We should not have to buy the boots 
ourselves”, “We should receive a new uniform after completing the basic 
training”). Some of the respondents added that contemporary, continuous, 
relevant training and proper gear are necessary for completing the tasks set 
by the organisation.

2.4. Communication

Here, the obligation of the organisation to pass on information in a timely 
manner using electronic means (e-mail) was highlighted. Some of the 
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respondents wished to receive information strictly relevant to them; others 
expected more information concerning various possibilities (changes and 
the decision-making process in the organisation, training possibilities and 
all sorts of events). The Defence League is obligated to “keep members 
informed of the situation in the country and share information concerning 
the development of the organisation”.

2.5. Providing a sense of security, national defence

Here, it was outlined that the obligations of the Defence League are to defend 
the state, provide a sense of security for the state’s inhabitants, develop 
combat readiness, defend Estonia in the event of a threat, develop a manage-
ment capability so that it would be able to function in a crisis, contribute 
more than is expected, and ultimately “avoid another 1939.” Preventing war 
by demonstrating and increasing military capabilities so that the organisa-
tion would become “a deterring force of unknown size to the enemy” was 
also listed as an obligation. It was noted that the organisation must “provide 
the opportunity to protect one’s homeland” and suggestions were made as to 
how to best improve the managing structure so that the organisation would 
be more effi  cient and able to react more quickly in today’s circumstances 
(”The Defence League as a tool”).

2.6. Obligations deriving from laws and regulations

Here, it was expected that the organisation would fulfi l the obligations 
proceeding from laws and regulations, including reimbursing expenditure 
and providing social and legal safeguards as well as providing compensation 
in the amount of the average salary in case of longer (week-long) training 
gatherings. The existence of clear and specifi c goals was also specifi ed.

2.7. Team spirit and social life

Here, the respondents found that it is the duty of the organisation to ensure 
the vitality of the teams and good cooperation between them, and to facilitate 
a sense of belonging via a supportive circle of friends.

2.8. No obligations

Here, the answers were “I don’t know”, or “none, since I just joined”. At 
the same time, the following comments deserve attention: “I have no sense 
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of obligation towards the Defence League because I am a volunteer and 
perform my obligations with great joy and put my heart in them”; “It is 
a voluntary organisation. When I became a member, I did not expect the 
organisation to fulfi l any obligations towards myself. The fi rst brief contacts 
have given me positive experiences. This means that the Defence League is 
well-prepared and I cannot think of any obligations to list here”; “As far as I 
am concerned, the Defence League has fulfi lled its obligations”. One of the 
respondents expressed that the Defence League seems to have more rights 
than  obligations. 

2.9. Being present and maintaining a good name

Here, the obligation of representing the organisation to the community and 
raising interest in becoming a member was brought out, as was maintaining 
and improving its reputation by, for example, “ensuring that the Defence 
League is well-known and maintaining the continuing trend that the organi-
sation is viewed positively in the society”. The reputation of the organisation 
was associated with one’s own reputation as a member (”improving the repu-
tation of the Defence League, as well as mine”, “ensuring the good reputation 
of the Defence League means ensuring my good reputation”).

2.10. Honesty, loyalty, trust 

Here, the obligations of the organisation to be honest, loyal, transparent, 
open, and to trust its members’ competence, and not grow corrupt were 
brought out.  

2.11. Educating  

The obligation of the organisation to instil patriotism in the young was 
stressed here.  

2.12. Development

It was suggested that the Defence League needs to be capable of adapting 
to changes and developments coming from the surrounding environment, 
thereby ensuring continuity and the ability to adapt. The state’s capabilities, 
as well as the regional diff erences of diff erent districts need to be taken into 
account. Firm and realistic future plans as well as clear aims were stressed. 
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2.13. Leisure activities, motivation

It was pointed out that the organisation should off er variety, adventures, 
diff erent activities, useful ways of spending free time, and should try to make 
the tasks motivating. The activities should also be well-planned and mean-
ingful (”trying to ensure that being a member of this organisation would 
continue to be exciting and motivating according to possibilities”).

2.14. Involving active military personnel

It was mentioned that the organisation should hire competent and active paid 
employees, who would have a sense of mission, and supplement the working 
hours of the volunteers by contributing their own free time as needed. 

Discussion and Implications

The purpose of this paper – and the fi rst phase of the three-phased study  – 
was to elicit mutual perceived obligations directly from the organisation 
itself, and from the volunteers of the voluntary military organisation, the 
Estonian Defence League. The fi ndings have conceptual and practical impli-
cations.

Conceptual Implication

As mentioned before in previous studies, taking questions directly from pre-
existing questionnaires is not an appropriate way to carry out research on 
psychological contracts in diff erent environments. Additionally, most of the 
questionnaires were intended for paid staff  rather than volunteers. It has also 
been noted that both quantitative and qualitative methods are important in 
researching these contracts63. The current approach – where the obligations 
are elicited directly from the volunteers – helps to create a context-specifi c 
questionnaire for the next phase of the research. 

In examining the content of the psychological contract among volun-
teers of a voluntary military organisation, a number of diff erent obligations 
emerge. One reason for the plentiful number of answers was that there were 
as many as 434 responders providing unedited answers to the open questions. 
All answers were analysed and included in the summary of the groups of the 
results, nothing was left out, except answers that were not understandable. 

63 Rousseau, Tijoriwala 1998, p. 693.
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The responses were quite diverse by nature. For example, the obligation to 
be available 24 hours per day in order to be ready to react if needed, was 
mentioned. At the same time, others felt that their obligations are only to 
pay the membership fee and fulfi l the working hours required by the law. In 
many cases, however, volunteers also felt the obligation to train and develop 
themselves, to acquire sustainable skills, to participate and organise events 
and activities, to represent and promote the organisation and its values, and to 
promote a positive team spirit. Identifying with the organisation and carrying 
strong organisational values also emerged from the answers. The relational 
aspects – taking care of good relations, being respectful to each other and 
enjoying the social aspects of the organisation – were also mentioned in 
numerous responses.

From the organisation, in exchange for their obligations, most of the volun-
teers expected to receive the appropriate training and development possibili-
ties and up to date equipment. The fulfi lment of the obligations proceeding 
from laws and regulations was mentioned, too. In a few responses, receiving 
monetary compensation for the longer training periods was mentioned. 
Support, involvement and feedback, as well as maintaining a good reputa-
tion, being honest and trustworthy were highlighted. Providing a sense of 
security was also mentioned quite often in the answers. The development of 
the organisation and ensuring the cooperation of teams were expected from 
the organisation. 

The analysis of the responses clearly demonstrates that mutual obliga-
tions perceived by the volunteers in a military organisation contain several 
transactional aspects (for example working the required hours, and fulfi lling 
obligations stipulated by the regulations), as well as relational aspects (for 
example trust, respect, loyalty, taking care of healthy relations in the organi-
sation), and quite a few value-based aspects (mutually perceived obligations 
to work toward the well-being of the people, the security of the country 
and preparedness for the defence). Therefore, the possibility to include three 
dimensions – transactional, relational and value-based dimensions – into the 
second level of the study requires an appropriate design of a context-specifi c 
questionnaire, suitable for the volunteers and the non-volunteers of military 
organisations.
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Practical Implications

The psychological contract is a powerful tool that can provide infl uen-
tial methods to help managers understand and manage volunteers64; these 
contracts play a key role in strengthening commitment to the workplace65. 
The fi rst and most important step toward better cooperation with volunteers 
is the need to simply be aware of the essence of the psychological contracts66. 
Therefore, the fi ndings that emerge from an analysis of the answers of the 
volunteers of the Estonian Defence League can convey important informa-
tion to the governing body, to the leaders of the EDL as well as to the lower-
level managerial staff  of the organisation. 

A psychological contract begins even before a person joins an organisa-
tion67. People gather information from the representatives of an organisation, 
through media channels and social networks, or from friends and family. 
Hence, it is important that clear messages and realistic promises are delivered 
via proper and authoratative communication channels. When speaking of 
promises and expectations it is important to note that all expectations are not 
necessarily obligations. For example a volunteer, expecting to fi nd exciting 
activities may not fi nd the events interesting at all, or may be disappointed, 
but may not necessarily believe that a promise has been broken. Promises 
given by the management, declared via media channels or distributed by 
a human resource department certainly are promises which, if left unful-
fi lled, can lead to the breach of the contract. For example the failure to train 
and equip volunteers as promised, can create a breach of the psychological 
contract.

According to numerous studies, the personal values of volunteers 
certainly play a signifi cant role in the formation of the psychological 
contract68. When comparing value-based obligations among members of 
the EDL (for example preparedness for the defence of the nation) to the 
mission and values of the organisation, clear overlap can be seen. The values 
of the EDL are trust, openness, mission-awareness, community spirit, and 

64 Farmer, S. M.; Fedor, B. D. 1999. Volunteer Participation and Withdrawal. A Psychologi-
cal Contract Perspective on the Role of Expectations and Organisational Support. – Non-
profit Management and Leadership, 9(4), p. 362. [Farmer, Fedor 1999]
65 Cohen 2011, p. 663.
66 Randmann 2013, p. 22.
67 Van de Ven 2004, p. 9.
68 Scheel, Mohr 2013. 
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sustainability69. The mission of the EDL is to ensure the society’s defensive 
capability. This is achieved by members contributing their free time and 
their will to defend their country to keep Estonia free, and increase people’s 
sense of security and well-being. Volunteers who contribute their valuable 
time to pursue these values would like to be assured that things are going 
well. It is extremely important to indicate the commitment of the organisa-
tion to its avowed mission through its organisational policies and leadership 
practices. These policies and practices need to be as transparent as possible, 
because “perceived failure to uphold organisational values may be just as 
damaging as an actual failure”70. Leaders have to keep in mind that value-
driven volunteers are looking for clear and visible indications that their work 
is actually contributing to the overall mission and goals of the organisation, 
and they must help the volunteers to see the connection between their eff orts 
and the results they value71. Management and volunteers need to arrive at a 
shared vision regarding the goals of the organisation72. Ernst van der Bergh 
expressed this view with regard to German armed forces at the very begin-
ning of the 20th century, “We [the German Army] have no use for soldiers 
without a will of their own who will obey their leaders unconditionally. We 
need self-confi dent men [and women] who use their whole intelligence and 
personality on behalf of the senior commander’s intent. “73

When we talk about values we also talk about ethical behaviour. In an 
organisation, people have preconceived notions of the way things “ought” 
and “ought not” to be, and these notions contain defi nite interpretations of 
right and wrong. Maintaining ethical behaviour, in accordance with social 
values and beliefs, while at the same time recognising social responsibility 
has become essential to sustaining an organisation’s “licence to operate”74, 
wherein outcome must be congruent with ethical and social values, i.e. with 
peoples’ psychological contracts. This is only possible if it rests on two 
fundamental principles: motivation and eff ective leadership. For instance, if 
authorities (political/military or senior civil servants) express doubts about 
voluntary contribution and question the quality of their service, or impose 

69 Estonian Defence League. Homepage, <http://www.kaitseliit.ee/en/edl>, (14.05.2015).
70 Scheel, Mohr 2013, p. 405.
71 Farmer, Fedor 1999, p. 363.
72 Vantilborgh et al. 2012, p. 1088.
73 Widder, Gen. W. 2002 Auftragstaktik and Innere Führung: Trademarks of German Lead-
ership. – Military Review, September/October, p. 7.
74 O’Donohue, W.; Nelson, L. 2009. The role of ethical values in an expanded psychological 
contract. – Journal of Business Ethics, 90, p. 252.
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artifi cial obstacles, be it of a legal or administrative nature, the volunteers 
can take off ence to it and perceive it as a violation of their right to defend 
their country. If there is a perception of unethical behaviour, then it may seri-
ously aff ect volunteers’ motivation.

Leaders play a key role in an organisation. According to the leader-
member exchange theory leaders develop diff erent exchange relationships 
with their followers, whereby the quality of the relationship is dependent 
upon the leader and member exchange75 – or a willingness to contribute or 
job satisfaction. These relationships are central to organisational functioning. 
It requires leaders who possess a moral consistency that will serve as a 
compass. This of course is impossible in a command situation where micro-
management and a “zero-defects mentality” are prevalent.76 Value-based 
obligations, however, may have the potential to stabilize work relationships, 
but only if these obligations coincide with the organisation’s core values and 
are fulfi lled77. In the survey among the volunteers of the EDL, values, such 
as the security of the family and national security were mentioned quite 
often, so it can be concluded that even if the relationships between the volun-
teer and the immediate leader are not satisfactory, completing the mission – 
working for the security of the family and the entire nation – will continue 
and even can improve the relationships. 

One aspect of a voluntary organisation that leaders (and the governing 
body as well) should keep in mind concerns the delegation of the respon-
sibilities and the imposing of a more strenuous work-load on volunteers. 
Accepting the importance that the vital services of the Defence League are 
dependent upon the capacity and limits of the volunteers becomes vital for 
the management of the organisation. It is the leaders’ responsibility to avoid 
overexploitation of the volunteers. Volunteers cannot be seen as a cheap 
labour force; rather, they form an incredibly valuable human resource asset 
that should not be wasted78. To recognise their contribution, their feeling of 

75 Gerstner, C. R.; Day, D. V. 1997. Meta-analytic review of leader- member exchange 
theory: Correlates and construct issues. – Journal of Applied Psychology, 82.
76 Krulak, General C. C. 1999. Cultivating Intuitive Decisionmaking. – Marine Corps 
Gazette, May, p. 22.
77 Scheel, Mohr 2013, p. 390.
78 Pearce, J. L. 1993. Assumptions in Employee-Organization Relationship Research: A 
Critical Perspective From the Study of Volunteers. The Employee-Organisation Relationship. 
Applications for the 21st Century. Routledge, Chapter 7.
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greater autonomy, and their enthusiasm are factors that need to be treated 
with real care79.

Volunteers are especially sensitive to the challenges to change the values, 
objectives and aims of the organisation. Ian Cunningham in his explora-
tion of the resilience of a value-based psychological contract in the third 
sector found that using the labour of volunteers is not like “drawing from 
the bottomless well”80. He argues that although volunteers use a “wait and 
see” approach if there is a breach81, there are nevertheless clear limits as to 
how far value-based aspects of the psychological contract compensate for 
unfulfi lled obligations. The breaches most commonly occurred as a result of 
“value interpenetration”82. Fundamental changes in the organisation’s objec-
tives and traditional values may seriously undermine the commitment of the 
volunteers. For instance, if the EDL were to be transformed into a primarily 
law and enforcement organisation, the members who joined in order to 
become warriors would likely quit. Hence, for the leaders and governing 
bodies it is imperative to convey strategic decisions and activities tied to the 
mission and values of the organisation.

Volunteer members who have joined and given their time free of charge 
do not require or wish to be subject to excessive bureaucratic and admin-
istrative restrictions or commands83. At the same time, this can prove to 
be problematic, as military structures are after all regimented organisations 
that follow a chain of command. Over-bureaucratisation, however, has to be 
managed by the organisation. 

Breach of the psychological contract can cause serious negative reactions. 
When people perceive that the organisation has failed to fulfi l the promised 
obligations, their reactions can become manifest in poor job performance or 
quitting84. Value-based obligations can activate certain “moral hot-buttons” 
and thereby create intense emotional reactions85, even more emotional 
than breaches related to the transactional and relational spheres86. Hence, 
the promises given by the leaders of the organisation have to be thoroughly 
examined and assured before they are forwarded publicly.  

79 Nichols, Ojala 2009, p. 369.
80 Cunningham 2010, p. 699.
81 Thompson, Bunderson 2003. 
82 Cunningham 2010, p. 715.
83 Ibid., p. 713.
84 Conway, Briner 2005, p. 67–68.
85 Thompson, Bunderson 2003, p. 576.
86 Vantilborgh et al. 2012, 1087.
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Support has been mentioned in many answers. It has been found that 
one powerful aspect of the psychological contract is related to the level of 
support from the organisation. This support can increase participation in 
various events87, or the failure to give this support can, on the contrary, be 
the reason for a breach.  

Perceptions of trust increase the likelihood of volunteer satisfaction and 
retention88. The highly regarded concept of Auftragstaktik as a command 
principle developed a specifi c organisational culture where trust, initiative 
(an essential condition of competence among commanders) and a strong 
sense of responsibility were very highly valued. According to General Hans 
von Seeckt’s defi nition of military leadership, the leader had to have the 
“trust and the respect” of his troops. In addition to knowledge and ability, a 
“strong will and a forceful character” were also prerequisites, as well as joy 
in taking responsibility (Verantwortungsfreudigkeit).89

In their research of value-based obligations among the volunteers in 
the religious context Scheel T. and Mohr G. pointed out that “eff ectively 
managing value-oriented obligations on the job is important, not only to 
prevent unfavourable outcomes, but also because of the great potential to 
promote, for example, loyalty that lies in mutually fulfi lled obligations”90. 
Obligations, if endorsed as volunteers’ rights, promote their performance and 
strengthen their motivation. For instance, some volunteers suggested that the 
constitutional requirement to defend one’s country is their right rather than 
an obligation. If the leadership advocates the same opinion, then it has great 
potential to be mutually understood as one of the keystones of the psycho-
logical contract and a multiplier of organisational eff ectiveness.

The volunteers’ attitudes and behavioural reactions have important 
consequences for the organisation as a whole, as the combined eff orts of the 
volunteers infl uence the organisation’s overall performance, reputation and 
service provision91. Taking precautionary steps, communicating problems 
openly and admitting mistakes are essential, and a leader must in turn be 
ready to tolerate them92. Also it entails the profound realisation that in a 

87 Farmer, Fedor 1999, p. 349.
88 Taylor et al. 2006, p. 143.
89 Citino, R. M. 1999. The Path to Blitzkrieg, Doctrine and Training in the German Army, 
1920–1939. Lynne Reiner Publishers, p. 12.
90 Scheel, Mohr 2013, p. 405.
91 Vantilborgh et al. 2011, 654.
92 Marine Corps Doctrinal Publications (MCDP 1). War fighting. Department of the 
Navy, Headquarters United States Marine Corps, 06.20.1997, p. 61.
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voluntary organisation where members possess vast and diverse personal 
experiences, there cannot be ideal and immediate solutions, thus there is 
no point agonising over solutions that are not “book solutions”. The skill to 
utilise this vast experience and turn it into desired outcomes is a real multi-
plier of the potential of a voluntary organisation.

Last but not least. Since fi lling out fi elds concerning mutual obligations 
was voluntary, it was interesting that the number of obligations members 
listed and perceived to have, was greater than the number of obligations they 
perceived the organisation to have. Based on this, it could be concluded that, 
fi rst and foremost, volunteers perceive their own obligations and only then 
do they expect the organisation to fulfi l its obligations. In his inauguration 
address, President John. F Kennedy addressed citizens by saying: “Ask not 
what your country can do for you – ask what you can do for your country.”93 
This guideline is an important element of success – and furthering and main-
taining it is the obligation and challenge of paid personnel. 

Conclusion

”Both have the same obligations! To defend the Republic of Estonia against 
enemies; to defend the local population; to pass on knowledge and skills to 
the younger and less experienced.”

”I have to participate in training to justify the equipment that was given to 
me. I have to maintain and develop further the level of my training so that 
my fellow fighters can depend on me in battle. I have to be ready to step up 
when the Defence League needs me to fulfil the tasks it has been created for.”

According to the literature the content of a psychological contract largely 
depends on the surrounding environment, cultural, historical and organi-
sational background, and other environmental factors, the contracts are 
subjective in nature and each individual has their own diff erent perception 
of mutual obligation under the contract. This paper contributes to previous 
studies about psychological contracts of volunteers, and focuses on volunteers 
in military organisations in the context of a critical geopolitical situation. It 
provides answers to the question – what are the volunteers’  expectations 

93 ”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.” John. 
F. Kennedy Inaugural Address, 20 January 1961, <http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/
BqXIEM9F4024ntFl7SVAjA.aspx>, (15.04.2015).
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towards the organisation and which obligations do they perceive, or, in other 
words – what is the content of psychological contracts? 

The results show that there are many diff erent expectations among EDL 
volunteers. Perceived obligations toward the organisation diff er as well. In 
most answers, however, the main expectation from the EDL was that the 
organisation should provide training and development opportunities and 
create the corresponding working conditions. The next most often mentioned 
aspects were acknowledgment, feedback, support and involvement expecta-
tions. At the same time, most of the respondents felt that their paramount 
obligations were to train and develop themselves, and to participate in events 
and activities, followed by the obligation to represent the EDL and pass on 
its values, as well as the obligation to be ready to defend family, loved ones, 
community, village and country.

From the organisational managerial point of view this research also has 
practical implications. The EDL is a voluntary organisation, whose mission 
is to maintain the independence of the country and guarantee the security 
of the population. The perception of being responsible for the safety of the 
country and the population is refl ected clearly in the respondents’ answers, 
indicating that today’s volunteers are ready to fulfi l this mission. In return, 
the EDL is expected to provide the possibilities and conditions to fulfi l this 
mission. 

Of the variety of measures used to assess the content of psychological 
contracts there is no single, agreed upon one. At this point, for the next 
phases of the study and originating from these perceived mutual obligations 
in the EDL, a three-dimensional questionnaire related to the psychological 
contract will be created, consisting of transactional, relational and value-
based parts. Transactional obligations, for example, are obligations derived 
from regulations and responsibilities of the immediate position. Relational 
obligations are about creating a positive team spirit and sense of belonging, 
promoting cooperation and good relations. Value-based mutual obligations 
are about fulfi lling the mission: protecting the independence of the country 
and ensuring the security of the nation. A comparative study will be carried 
out among volunteers in the EDL and paid staff  in Estonian Defence Forces. 
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RESEARCH REPORT: THE INITIAL RESULTS 

OF ADOPTING THE TRANSFORMATIONAL-

TRANSACTIONAL LEADERSHIP INVENTORY 

IN THE ESTONIAN CONTEXT

Antek Kasemaa, Kadi Liik, Artur Meerits

The aim of this study was to examine the reliability and validity of the Trans-
formational Leadership Behaviour Inventory (TLBI) (Podsakoff  et al. 1990) 
and the Leader Reward and Punishment Questionnaire (LRPQ) (Podsakoff  et 
al. 1984) as one transformational-transactional leadership instrument in the 
Estonian context. The sample group (N=797) consisted of military (N=373) 
and non-military (N=424) personnel who completed the Estonian versions 
of the TLBI & LRPQ scales. Both exploratory (EFA) and confi rmatory fac-
tor (CFA) analyses were used to analyse the data. The results validated the 
use of the original ten-dimensional structure: Articulating a Vision, Provid-
ing an Appropriate Model, Fostering the Acceptance of Group Goals, High 
Performance Expectations, Individualized Support, Intellectual Stimulation 
from the transformational leadership side and Contingent Reward behav-
iour, Contingent Punishment behaviour, Non-Contingent Punishment behav-
iour, Non-Contingent Reward behaviour from the transactional leadership 
side. The results gave strong support to the original factor structure of the 
questionnaires. Additionally, military and non-military samples were also 
compared. In summary, the Estonian versions of the TLBI & LRPQ scales 
demonstrated suffi  cient reliability values from .73 (Higher Performance 
Expectations) to .94 (Contingent Reward behaviour), with an average of .82. 
Findings suggested that the Estonian versions of TLBI and LRPQ are valid 
and reliable instruments for measuring transformational and transactional 
leadership within the Estonian cultural context, including the military. The 
reliability of some of the subscales, however, indicated a need for further 
development. Limitations and further research proposals are addressed in 
the discussion section. 

Keywords: transformational and transactional leadership, validity, reliabil-
ity, Estonia, Transformational Leadership Behaviour Inventory
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Introduction

In recent decades one of the most popular leadership approaches has been 
transformational leadership (Northouse 2013, p. 185). Multiple sources pro-
pose several models to describe transformational leadership (Antonakis 2012, 
p. 269). They include B. Bass’s and B. Avolio’s Full Range Leadership Model 
(FRLM), which is perhaps the most popular (Gill 2011, p. 82). In this model, 
the empirical research of this model is quite dependent upon the Multifactor 
Leadership Questionnaire (MLQ), which is the most widely used transfor-
mational leadership instrument (Haslam et al. 2011, p. 39). Despite the popu-
larity of the model and its instrument, there has been some criticism of its 
construct validity (Northouse 2013, p. 202; Yukl 1999). There is an alterna-
tive instrument that measures transformational and transactional leadership, 
which has also generated remarkable research interest (Anderson and Sun 
2015). It was developed by Philip Podsakoff  and his associates (Podsakoff  et 
al. 1984; Podsakoff  et al. 1990). It is also important to add that the Transfor-
mational Leadership Behaviour Inventory (TLBI) instrument is not propriety 
(as is the case with the MLQ) (Antonakis 2012, p. 269), and researchers are 
allowed to use it freely. However, in order to measure transformational and 
transactional leadership behaviour (Hardy et al. 2010; Callow et al. 2009), 
elaborate on the psychometrics, and cope with the copyright problem some 
studies have combined the MLQ and the TLBI into one research instrument. 
Previously, there have been some experiments done on leadership measures 
in the Estonian language (for instance: the MLQ, Fiedler’s Leadership Styles, 
GLOBE1) (respectively: Liik and Laud 2002; Altmäe et al. 2013; Tuulik and 
Alas 2009) although, as of yet, suitable analytical approaches, such as con-
fi rmatory factor analyses techniques (Meerits et al. 2015) have not been used 
to examine the validity and reliability of the instruments.  

Therefore the aim of the current paper is to examine the factor structure 
of the TLBI and LRPQ using a sample from diff erent Estonian organiza-
tions. The sample represented the various sectors, including the private and 
public sectors. The current paper is important for the following reasons: 
1) the results will contribute to transformational leadership research overall 
as empirical data from an additional cultural context is added; 2) it will adapt 
a freely available leadership instrument to the Estonian context in order to 
facilitate research in the area of transformational leadership; 3) the results 
will help with the need to establish a meaningful basis for leadership devel-
opment within various organizations, including the Estonian Defence Forces.

1 GLOBE – Global Leadership and Organisational Behaviour Effectiveness.
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Theoretical Background

Transformational leaders are able to infl uence and motivate others to achieve 
more than initially thought possible. They challenge expectations, and con-
sider their followers’ needs, as well as enhance individual development, 
and ultimately have more satisfi ed followers who feel empowered by them. 
Transactional leaders, on the other hand, are more focused on the exchange 
process that occurs between leaders and followers. It is based on discus-
sions, clarifi cation of what is required, and what the awards might be if those 
requirements are met (Bass and Riggio 2006, p. 4). Therefore transforma-
tional leaders might get more results from followers than expected, while 
transactional leaders would get results which are expected.

Podsakoff  and his colleagues (1984; 1990) have proposed an alternative 
to the FRLM leadership model that incorporates both transformational and 
transactional factors. Transformational leadership factors include: 1) identi-
fying and articulating vision; 2) providing an appropriate model; 3) fostering 
acceptance of group goals; 4) high performance expectations; 5) providing 
individualized support; 6) intellectual stimulation. Transactional leadership 
factors, on the other hand, are comprised of the following: 1) contingent 
reward behaviour; 2) contingent punishment behaviour. Moreover, Pod-
sakoff  et al. (1984) has proposed two additional subscales that measure a 
leaders’ non-contingent punishment and reward behaviour. These subscales 
could, however, also be considered as components of transactional leadership 
behaviour (Podsakoff  et al. 2006).

The following are descriptions of the transformational factors (Podsakoff  
et al. 1990):
1. Identifying and articulating vision (VIS) – these leaders identify new 

opportunities for their group, team (etc.) and develop, articulate, and 
inspire others with their vision of the future; 

2. Providing an appropriate model (PAM) – these leaders set an example for 
employees that is consistent with the values espoused by the leader; 

3. Fostering acceptance of group goals (FAG) – these leaders promote coop-
eration among employees and get them to work together towards a com-
mon goal; 

4. High performance expectations (HPE) – these leaders demonstrate expec-
tations for excellence, quality, and/or high performance on the part of the 
followers; 

5. Providing individualized support (ISP) – these leaders show that they respect 
the followers and are concerned about their personal feelings and needs; 
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6. Intellectual stimulation (IST) – these leaders challenge followers to re-
examine some of their assumptions about their work and rethink how it 
can be performed.

Descriptions of transactional factors (Podsakoff  et al. 1984):
1. Contingent reward behaviour (CRB) – these leaders administer by estab-

lishing a close link between rewards and performance. They give praise, 
commendation, and acknowledgment to those subordinates who perform 
at high levels or improve their performance;

2. Contingent punishment behaviour (CPB) – these leaders reprimand their 
subordinates or show disapproval when subordinates perform poorly. If 
administered properly it can work in a manner similar to that of contin-
gent reward behaviour. 

Descriptions of leaders’ non-contingent punishment and reward behaviour 
(Podsakoff  et al. 1984):
1. Non-contingent punishment behaviour (NCPB) – these leaders punish 

their subordinates for no apparent reason at all, and could be termed as 
dysfunctional;

2. Non-contingent reward behaviour (NCRB) – these leaders extend praise 
and social approval without regard to the performance of their subordi-
nates. They give it to those who do not deserve it as well as those who do.

According to the meta-analysis conclusions published by Wang, Oh, 
Courtright and Colbert (2011), transformational leadership has been shown 
to have a positive correlation with several variables such as performance 
(including individual, group and organizational) and leaders satisfaction 
(Bono and Judge 2003). This means that the more the followers perceive their 
work as meaningful, and the more this is also prioritized by transformational 
leadership, the more satisfi ed the followers are with their leader. The cor-
relation between task related performance and contingent reward has been 
found to be higher compared to the transformational leadership, although 
the categories of contextual and creative performance showed the opposite 
results. Therefore, it may be that transformational leadership uses diff er-
ent mechanisms to infl uence the performance of the followers at diff erent 
organisational levels. (Wang et al. 2011) For instance, at the individual level 
it may happen vis-á-vis the eff ect on the followers’ motivation and attitudes 
(Bono and Judge 2003); at the group level, through the cohesion and potency 
(Bass et al. 2003); and overall, by infl uencing the organizational culture and 
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strategy (Liao and Chuang 2007). Additionally, a positive relation has been 
found between transformational leadership and organisational citizenship 
behaviour (OCB) and trust (Podsakoff  et al. 1990).

In addition to the relationship between the diff erent job and organisational 
constructs, the literature also indicates that there is a robust, but small, dif-
ference between men’s and women’s transformational leadership. This means 
that the leadership style of women tends to be slightly more transformational, 
and their contingent reward type of behaviour is also higher as compared to 
that of men (e.g. Eagly et al. 2003; Antonakis et al. 2003). It has also been 
suggested that in the private sector, transformational leadership is somehow 
restricted by various policies, rules and regulations (Gill 2011, p.51). There 
is a hypothesis that management level is also a signifi cant variable that can 
infl uence transformational leadership (Oshagbemi and Gill 2004). However, 
Krüger et al. (2011) found no statistically signifi cant diff erences between 
female and male respondents, or between the public and private sector, or 
between the hierarchical levels of organizations.

The transformational leadership model has been researched in various 
organizations, including the military. For instance, Bass et al. (2003) used 
the MLQ in order to examine relations between leadership, unit cohesion 
and potency and performance. Additionally, Hardy et al. (2010) combined 
the MLQ and the TLBI to research relations between leadership and diff er-
ent training outcomes. The Swedish Armed Forces utilize the Developmental 
Leadership (Larsson 2006) model, which is based on the FRLM and poten-
tializes the use of transformational leadership theory to educate offi  cers. A 
similar approach, which is called Deep Leadership (Nissinen 2001), has been 
developed for the Finnish Defence Forces. It can therefore be concluded that 
transformational leadership is widely used among the diff erent armed forces 
as a developmental and measurement tool.

Propositions

Based on the discussion above, the current research suggests the following 
propositions: 
1. The original model of transformational leadership is best compared with 

the other models that have been tested (P1) (Podsakoff  et al. 1990);
2. The original model of Reward and Punishment Behaviour of leaders is 

best compared with the other models tested (P2) (Podsakoff  et al. 1984);
3. The full model, consisting of transformational leadership factors and 

contingent reward and punishment subscales, demonstrates the suffi  cient 
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statistical properties to be used as a measurement tool both within and 
outside of the military context (P3) (Podsakoff  et al. 1984 and 1990); 

4. Transformational leadership is positively related to the performance of 
followers (P4) (Wang et al. 2011);

5. The satisfaction of followers with their supervisors is (Bono and Judge 
2003):
a. positively related to transformational leadership beyond the eff ects of 

transactional leadership (P5a);
b. positively related to leaders’ contingent reward behaviour (P5b);
c. not related to leaders’ contingent punishment behaviour (P5c);
d. not related to leaders’ non-contingent reward behaviour (P5d);
e. negatively related to non-contingent punishment behaviour (P5e). 

Method

Sample

The data was collected from organizations representing diff erent sectors. The 
public sector data was collected by one of the authors of this article, and the 
private sector data was collected by Tallinn University MA students in the 
winter and spring of 2015. Both paper and pencil and e-platform methods 
were used to collect the data. The sample consisted of 797 participants, 373 
of whom were from the Estonian Defence Forces, and 424 from non-military 
organizations. The organizations were divided into the public (64) and pri-
vate sectors (360). Among those who took part in the study, 183 were in 
managerial positions, and 613 were non-managerial employees. Genderwise, 
there were 276 females and 514 males. The average age within the sample 
was 28.50 (SD=10.97), with a minimum age of 18 and a maximum of 75. By 
educational level, 5% of them had basic, 55% had secondary and 40% had 
higher education. 

Instruments

The Transformational Leadership Behaviour Inventory (TLBI) and The 
Leader Reward and Punishment Questionnaire (LRPQ) (Podsakoff  et al. 
1984; Podsakoff  et al. 1990) were used to measure leadership. All together 
the instrument consisted of 55 items that measured 10 factors. Some of 
the included items used alternative translations. Two versions of the ques-
tionnaires were administered, fi rst a subordinate version (fi lled out by 614 
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 participants) and then a supervisor version (fi lled out by 183 participants). 
The diff erence between the two was based on variations in item wording: 
for instance the fi rst version used the wording “My supervisor …” and the 
 second version used “I am …” Both of the aforementioned instruments 
have been quite widely used (for instance: the TLBI: Podsakoff  et al. 1996a; 
Krüger et al. 2011; Densten and Sarros 2012, and LPRQ: Podsakoff  et al. 
1993; Podsakoff  et al. 1996b). These instruments appear to have good inter-
nal consistency, and a Cronbach α between .70 and .94 per subscale. The 
TLBI has been previously validated by a German language version (Krüger 
et al. 2011). We used the procedure proposed by DeVellis (2003) to translate 
the TLBI and the LRPQ items into the Estonian language. All items were 
translated into Estonian by three separate individuals (two of whom were 
English philologists). Experts then compared the translations, and a fi nal 
set of items was selected. As a control mechanism the items were translated 
back into English and educated native speakers compared the wording with 
the original item. Corrections were made if deemed necessary. Examples 
of leadership items in Estonian and their back-translations into English are 
presented in ANNEX 1.

Supervisor satisfaction was measured using the 10 items subscale form of 
the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Weiss et al. 1967). Cron-
bach alpha of scale was .94 (M=5.32; SD=1.15). Examples of items included: 
“Are you satisfi ed with the way my supervisor and I understand each other” 
and “Are you satisfi ed with the technical know-how of my supervisor”.

Nine items were used to measure performance taking example from Unit 
Leadership Satisfaction and Eff ectiveness (PULSE) model (Steele et al. 2012). 
Three were related to organisational aspects (α=.80; M=5.63; SD=1.15), three 
were related to group aspects (α=.81; M=5.41; SD=.98) and three were related 
performance perceptions at the individual level (α=.75; M=5.32; SD=.99). All 
items together α=.88. EFA clearly showed a one-dimension solution, there-
fore in the following analysis, perceived performance was used as a single 
performance construct. Examples of items included: “I normally achieve 
work deadlines”; “My work group tries hard to meet deadlines” and “My 
unit works effi  ciently”.

A seven point Likert type scale was used for all of the instruments with 
responses for the leadership items ranging from Strongly Disagree (1) to 
Strongly Agree (7); from Not Satisfi ed at All (1) to Very Satisfi ed (7) for the 
satisfaction items, and from Strongly Disagree (1) to Strongly Agree (7) for 
the perceived performance items.



81RESEARCH REPORT

Analysis Strategy

Both, the exploratory and confi rmatory factor analyses were used to examine 
the data (Noar 2003). EFA and CFA both need a rather large sample size. 
Tabachnick and Fidel (2007, p. 613) suggested that 300 cases would be suf-
fi cient to conduct EFA, and Schreiber et al. (2006) indicated that 10 cases 
per estimated parameter should be enough to get stable results for CFA. We 
used the maximum of 55 parameters and had a sample size of 797, so the 
ratio between sample and parameters was 14.5, and was appropriate for EFA 
and CFA.

For the fi rst step, several exploratory factor analyses (EFA) were con-
ducted in order to propose a suitable structure for confi rmatory factor analy-
sis (CFA). This was conducted by using 1) only transformational leadership 
items; 2) only leaders’ reward and punishment behaviour items; 3) transfor-
mational and transactional leadership items, and fi nally; 4) all leadership 
items that comprise the current study. The second step was confi rmatory 
factor analyses, which followed the same pattern as EFA. The third step 
was a comparison of the diff erent subsamples using a reliability coeffi  cient 
(Cronbach alpha), together with means and standard deviations: 1) military 
vs. non-military; 2) management positions vs. non-management positions; 
3) female respondents vs. male respondents. The cut-off  reliability value was 
considered to be α ˃ .75. The fourth step analysed the correlations between 
the leadership subscales together with the MSQ and perceived performance 
scales. Moreover, just as Schriesheim et al. (1991) did, the EFA, including the 
leadership items together with the leader satisfaction items (MSQ), was ana-
lysed in order to demonstrate the diff erence between those two constructs. 

The following goodness of fi t indices were used to conduct CFA: the Chi-
Square Test (χ2), the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), 
and the Standardized Root Mean Square of Residual (SRMR). Due to the fact 
that the χ2 test is quite sensitive to sample size, the use of relative goodness-
of-fi t indices is also strongly recommended in the event of large sample sizes 
(Bentler and Bonett 1980). We used the following indices: the Comparative 
Fit Index (CFI) and the Goodness of Fit Index (GFI). The following cut-off  
points were also used: for the RMSEA ≤ .08 (Kelley and Lai, 2011), for the 
SRMR ≤ .08 (Hu and Bentler 1999), for the GFI ≥ .90 (Jöreskog and Sorbom 
2006) and for the CFI ≥ .95 (Schreiber et al. 2006). For all of the analy-
ses, robust estimation was used with the method of estimation: Diagonally 
Weighted Least Squares (Kline 2011, p. 181). All CFA analyses used a sample 
size of N=796, and missing values were replaced using expectation maximi-
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sation (EM) procedure. To summarize, none of the items were missing more 
than 3.5% of the values, with an average throughout the items of 2%. List-
wise deletion was also considered; however, it reduced the eff ective sample 
size to N=651, which was considered to be high to implement.  

The SPSS 17 and LISREL 8.80 were used to analyse the data.

Results

As there were alternative translations, the fi rst task was to decide which of 
the items would go into the next analyses. This was done using EFA, Prin-
cipal Component with Oblimin rotation (communalities and factor loadings) 
and reliability (if item deleted) analyses. 

Using results from previous analyses, the fi rst EFA was conducted using 
all of the transformational leadership items. Principal Component analysis 
(EIGN ≥ 1), with Oblimin rotation, showed a 3 component solution, which 
explained 55% of the variance of data. All of the VIS, PAM, FAG and IST 
items were loaded into one single component (loadings between .45 and .84), 
although the IST (loadings .52 –.84) and HPE (loadings .49 –.78) clearly 
formed a separate second and third factor. Forcing the number of component 
up to six (the original component structure) allowed for 62% of the data to 
be explained. One item from the VIS (VIS_1), however, was loaded into the 
four factors with comparable loadings and one item from the PAM (PAM_1) 
was loaded into the VIS factor. Excluding the one item (VIS_1) from the VIS 
factor (indications showed that it was also the weakest in the reliability analy-
ses) and forcing the number of components to 6, allowed the EFA solution 
to emerge as the clearest. Now, only one item from the PAM (PAM_1) had a 
tendency to load into the VIS factor. By using EIGN ≥ 1 criteria, and exclud-
ing the problematic item from the VIS, the solution that resulted explained 
56% of the variance of the data, and the VIS, PAM, FAG and IST combined 
into one single “super factor”. To clarify the question regarding the dimen-
sionality of the “super factor” a separate EFA was conducted (both with and 
without the problematic item from the VIS), the results clearly showed one 
single factor (EIGN ≥ 1). The solution also explained 51% of the variance 
(when the problematic item from the VIS was included) and 54% of the vari-
ance (when the problematic item was excluded). Item loadings into the factor 
were between .54 and .81.

The second application of EFA was limited to an analysis of the trans-
actional items. Principal Axis Factoring (PAF) with Direct Oblimin rota-
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tion was used as per the recommendations of Reio and Shuck (2015). Both 
matrixes were interpreted: the Factor Pattern Matrix (the coeffi  cient rep-
resenting unique contribution to the component) and the Structure Matrix 
(representing bivariate correlations between item and latent factor). How-
ever, only factor loadings above .3 were incorporated into the interpretation. 
Analysis revealed a four factor solution explaining 54% of data (respectively: 
34%, 11%, 8% and 2%). Both matrixes showed similar results, the CRB (fac-
tor 1) formed a clear and single factor as was expected. The NCRB items 
(factor 3), were about the same, and clearly formed a separate factor. How-
ever, the NCPB and the CPB presented a diff erent picture. Two items (4 and 
7) formed a separate factor (factor 2), and the other items from the CPB, 
together with the NCPB items, formed a separate factor (factor 4). How-
ever, the CPB items had remarkably high loadings to the factor they were 
supposed to load (factor 2). Separate analysis revealed that the CPB items 
formed two separate factors, items 4 and 7 in the fi rst factor, and items 2, 
3 and 6 in the second. However, when both the CPB and the NCPB items 
were subjected to each of the analyses, the result supported a two factor solu-
tion, despite there being several cross loadings, especially in regard to the 
CPB items. In addition to the items from the CPB (4 and 7), item 2 from the 
NCRB also seemed to be problematic. 

The third application of EFA analysed all of the transformational and 
transactional items. As was the case in previous sets, Principal Axis Factor-
ing (PAF) with Direct Oblimin rotation was used, as per the suggestions of 
Reio and Shuck (2015). When the CRB was added to the transformational 
items (excluding the one problematic one from the VIS), a solution of four 
factors was extracted (EIGN ≥ 1). This described 59% of the variance. The 
VIS, PAM, FAG and IST formed a “super factor”, while the HPE and ISP 
formed a separate factor together with the CRB. Two more problematic items 
were also identifi ed, both of which had comparable cross loadings to the 
several factors (˃ .5). They were: the ISP 3, together with the CRB, and the 
“super factor”, and the IST together with the CRB. When the CRB items 
were added to the analyses (all other conditions remained the same), 5 sepa-
rate factors were extracted, which described 57% of the variance of the data. 
The loadings picture was comparable to the previous one, with the ISP 3 and 
IST 3 items having the same cross loadings as those explained above.

The fourth application of EFA analyses included all leadership behaviour 
items in the analyses. Seven factors were extracted (EIGN ≥ 1) with the 
64% variance included in the model. The factor solution still was not clear 
enough, and the VIS, PAM, FAG formed a “super factor”. However, the IST 
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items that had previously loaded into this factor were spread out between 
diff erent factors without any interpretable pattern. Additionally, NCPB items 
loaded separate factors. As a summary of this set of analyses, the core part 
of the CRP, NCRB and CPB were extracted, and even though some items 
loaded into other factors, the HPE, ISP and the “super factor” showed a clear 
picture. 

The next step was to conduct CFA (see the CFA results in Table 1), tak-
ing into account the results from the EFA. The fi rst question concerning the 
alternative translations of CFA generally confi rmed the results of EFA. There 
were, however, no statistical diff erences in the transactional scale alterna-
tive items, so dropping them was simply a decision made by the researcher. 
 Several CFA models were compared, starting with the transformational items 
(all together 22), which did not show acceptable fi t to the data (model M1). 
All loadings to the factor (r) were ≥ .60, except the items KOS_3 (HPE) and 
VIS_1 (VIS), although item KOS_1 showed a value above the 1.0, which 
clearly indicated some problems, either with the data or with the model itself. 
The fi rst step was to drop the items VIS_1 (the EFA indicated the same con-
clusion) and KOS_1. The ensuing model presented nearly acceptable results 
so the decision was made to consider it as satisfactory (model M2). The 
last model tested was hierarchical – transformational leadership factors were 
nested into the one single “super factor” (model M3). As a result the HPE 
factor made no contribution to the general transformational leadership factor, 
it was subsequently deleted (model M4).

 
Table 1. Results of confirmatory factor analyses 

Model n χ2 df RMSEA SRMR CFI GFI

M1 6 TLBI factors (22 items) 797 1055.44 194 .105 .072 .85 .98

M2 6 TLBI factors (20 items) 797 650.95 155 .089 .052 .91 .99

M3 Super Factor (20 items) 797 731.35 164 .092 .061 .90 .99

M4 Super Factor (18 items) 797 615.93 130 .097 .050 .91 .99

M5 4 LRPB Factors (23 items) 797 1259.54 224 .101 .105 .84 .96

M6 4 LRPB Factors (20 items) 797 739.49 164 .092 .070 .89 .98

M7 10 Factors (40 items) 797 2290.58 695 .076 .059 .86 .99

Note: TLBI – Transformational Leadership Behaviour Inventory; LRPB – Leaders’ Reward and 
Punishment Behaviour.
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The second set of models analysed the Transactional Leadership items. 
The fi rst model did not present an acceptable fi t (model M5). The CPB factor 
was identifi ed as having two dimensions according to EFA. Looking more 
closely at the items, it was found that two of them stated “my supervisor lets 
me know … perform poorly” and three of them stated “my supervisor shows 
displeasure …”, and this diff erence created a problem. The NCRB item 2 had 
r=.43, which shows that this item had an unacceptable factor loading. After 
dropping these three items, the model was almost acceptable and was con-
sidered to be appropriate for the ensuing analysis (model M6). All loadings 
to the factors were r ≥ .72, except PT-_1 and PK-_1, their loadings were .61 
and .60 respectively.   

The third set of the CFA was administered, using both transformational 
and transactional leadership items. The model showed nearly acceptable 
results with χ2 = 2290.58; df = 695; RMSEA = .076; SRMR = .059 and CFI 
and GFI .86 and .99 respectively. 

Cronbach’s α-s and a descriptive statistics comparison of the TLBI and 
the LRPQ are presented in Table 2. Almost all of the subscales demonstrated 
suffi  cient reliability; however the HPE had only two items with reliability of 
.73, while the NCRB showed a reliability of .74.

Table 2. Comparison of reliability coefficients and descriptive statistics 

Scale

Podsakoff  et al. (1984/1990) Current study

Mean (SD) α Mean (SD) Α

VIS (4 items) 4.70 (1.71) .87 4.93 (1.11) .89

PAM (3 items) 4.67 (1.88) .87 5.00 (1.26) .82

FAG (4 items) 4.98 (1.68) .87 5.29 (1.12) .87

HPE (2 items) 5.44 (1.47) .78 4.61 (1.27) .73

ISP (4 items) 4.72 (1.84) .90 4.91 (1.27) .85

IST (3 items) 4.96 (1.48) .91 4.59 (1.19) .76

CRB (10 items) 4.56 (1.49)* .94 4.78 (1.15) .94

CPB (3 items) 5.25 (1.18)* .83 4.47 (1.24) .80

NCRB (4 items) 2.68 (1.24)* .70 2.84 (1.12) .74

NCPB (3 items) 2.48 (1.30)* .80 2.59 (1.19) .82

Note: * – The means, SDs and alphas of these subscales have been averaged over the samples. VIS – 
vision; PAM – providing an appropriate model; FAG – fostering acceptance of group goals; HPE – high 
performance expectations; ISP – providing individualized support; IST – intellectual stimulation; CBR – 
contingent reward behaviour; CPB – contingent punishment behaviour; NCRB – non-contingent reward 
behaviour; NCPB – non-contingent punishment behaviour. 
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Table 3 presents the means and Cronbach alphas of the subgroups. The 
High Performance Expectations subscale showed an unacceptable reliability 
(α ˂ .75) in half of the subgroups, indicating that without careful alteration 
this subscale would not be reliable for use in further studies. Within the 
civilian subsample the NCRB was slightly below the acceptable coeffi  cient 
(α ˃ .75) as were IST NCRB, NCPB, and IST within the female subsample, 
thus indicating some problems. The leaders’ version of the questionnaire failed 
to work at all. Several of the factors demonstrated weak (IST, ISP and NCPB: 
α ˂ .70) or very weak (NCRB and PAM: α ˂ .55) reliability  coeffi  cients.

Table 3. Means and Cronbach alphas by different subsamples

Eval vrs Me MIL vrs CIV M vrs F

Subord α Ldr α Mil α Civil α Male α Female α

ISP 4.6 .84 5.8 .66 4.1 .76 5.6 .79 4.5 .83 5.6 .81

IST 4.4 .75 5.3 .60 4.3 .76 4.8 .73 4.5 .77 4.7 .73

FAG 5.2 .87 5.7 .78 5.2 .84 5.4 .88 5.3* .85 5.4* .89

HPE 4.6* .72 4.6* .76 4.9 .68 4.5 .75 4.7* .71 4.5* .76

VIS 4.8 .89 5.4 .79 4.7 .86 5.2 .90 4.9 .88 5.1 .90

PAM 4.9 .86 5.2 .52 4.8 .86 5.2 .78 4.8 .82 5.3 .81

CRB 4.5 .93 5.7 .75 4.2 .91 5.2 .92 4.6 .93 5.2 .93

NCRB 2.8* .77 2.9* .53 2.7 .81 2.9 .67 2.8 .77 3.0 .68

CPB 4.5* .82 4.5* .71 4.8 .79 4.2 .79 4.7 .78 4.1 .81

NCPB 2.8 .82 1.9 .65 3.2 .79 2.1 .77 2.8 .81 2.1 .68

SwL 5.1 .96 5.7 .79 5.0 .95 5.6 .93 5.2 .95 5.5 .95

Perf_

SUM
5.3 .87 5.6 .87 5.2 .87 5.7 .87 5.4 .87 5.8 .89

Note: * – mean differences which are not statistically significant; VIS – vision; PAM – providing an 
appropriate model; FAG – fostering acceptance of group goals; HPE – high performance expectations; 
ISP – providing individualized support; IST – intellectual stimulation; CBR – contingent reward beha-
viour; CPB – contingent punishment behaviour; NCRB – non-contingent reward behaviour; NCPB – non-
contingent punishment behaviour; SwL – Satisfaction with Leader; Perf SUM – Sum of individual, group 
and organizational perceived performance.

The correlations between leadership factors and outcome variables are pre-
sented in Table 4. Surprisingly HPE seemed to be absent from transforma-
tional leadership due to the fact that the correlation pattern indicated that this 
factor should rather belong to the transactional leadership domain. The rest of 



87RESEARCH REPORT

the correlations followed the logic of the transformational-transactional lead-
ership theory (Bass and Riggio 2006). Transformational leadership factors 
were more strongly correlated with outcome variables such as satisfaction 
with the leader and perceived performance, compared to the transactional 
leadership items and leaders’ reward and punishment behaviour. However, 
Contingent Reward Behaviour, as it has been found in several studies (for 
instance Callow et al. 2009; Hardy et al. 2010), demonstrated a correlation 
pattern similar to that of the transformational leadership factors.  

Table 4. Correlations between TLBI and LRPB factors and outcome variables

Factor IST FAG HPE VIS PAM CRB NCRB CPB NCPB SwL Perf SUM

ISP .50 .47  –.18 .57 .55 .71 .27  –.41  –.67 .62 .33

IST 1 .64  – .64 .62 .62 .23  –.21  –.40 .69 .32

FAG 1 .77 .73 .63 .18  –.10  –.42 .74 .37

HPE 1  –  –  –  –.15 .39 .25  – .18

VIS 1 .77 .67 .23  –.17  –.46 .77 .43

PAM 1 .64 .30  –.26  –.51 .78 .36

CRB 1 .30  –.24  –.57 .73 .34

NCRB 1  –.34  – .20  –

CPB 1 .45  –.24  –

NCPB 1  –.63  –.30

SwL 1 .40

Note: p ˂ .01, correlations that did not meet this criteria are not presented in the table; VIS – vision; PAM – 
providing an appropriate model; FAG – fostering acceptance of group goals; HPE – high performance 
expectations; ISP – providing individualized support; IST – intellectual stimulation; CBR – contingent 
reward behaviour; CPB – contingent punishment behaviour; NCRB – non-contingent reward behaviour; 
NCPB – non-contingent punishment behaviour; SwL – Satisfaction with Leader; Perf SUM – Sum of 
individual, group and organizational perceived performance. 

Discussion

The aim of the current study was to examine the factor structure of the TLBI 
and LRPB in an Estonian context and to additionally assess their suitability 
of use in the EST Defence Forces. To briefl y summarize, both measures dem-
onstrated almost suffi  cient fi t indexes in CFA, although there were indica-
tions that some of the subscales needed further development. The  reliabilities 
of the military subsample followed a general pattern and at least showed 
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acceptable results. However, the military sample was derived mostly from 
conscripts (N=373), and therefore further research is needed to confi rm the 
results of the current study. All the items that were used in this study, includ-
ing the translations back into English are available from the author of this 
article.

The fi rst and the second propositions demonstrated that the original 
model was the best fi t for the data. The results indicated almost satisfactory 
levels of the fi t indexes in all three cases, although in order to attain better 
results, the instrument must be ameliorated for the next administrators. The 
third proposition compared the instrument in the military and the civilian 
contexts. Only the HPE subscale showed a low reliability coeffi  cient (α = .68), 
whereas the rest of the subscales demonstrated at least acceptable (DeVellis 
2003, p. 95) coeffi  cients (α ≥ .75). One possible reason might be due to the 
number of the items remaining on the subscale (2), which was not entirely 
acceptable. However, the IST and the NCRB had the lowest reliability in the 
civilian subsample. All of the arithmetic means, statistically speaking, varied 
signifi cantly throughout the subscales of the instrument by as much as .05. 
The civilian subsample refl ected more transformational leadership, whereas 
the military subsample tended more towards the leaders’ punishment behav-
iours. This might be explained by the contextual diff erences. Conscription 
service, especially during the fi rst months might be perceived as an unsup-
portive environment, and all of the factors that comprise transformational 
leadership were as yet to be experienced. Our questionnaire was adminis-
tered during basic training, and therefore it could be hypothesized that trans-
formational leadership behaviour would be more apparent during the second 
half of the soldiers’ service. Hardy et al. (2010) found the results to be similar 
especially when the relevance of the CR for the training context was taken 
into consideration. Higher performance expectations demonstrated opposite 
correlations with other subscales and outcome variables. For the German ver-
sion of the TLBI, Krüger et al. (2011) analysed the discriminant validity and 
found that the HPE showed the lowest reliability (.70). It might be explained 
in part by the respondent perceiving higher performance as being part of 
transactional rather than transformational leadership behaviour.

Podsakoff  et al. (1990) found that articulating a vision, providing an 
appropriate model, and fostering acceptance of group goals formed the so-
called “core” of transformational leadership. This means that a leader must, 
develop a vision, convince employees to accept it, act as a good example of 
the values and behaviours that are critical to fulfi lling the vision, and get 
employees to place the group interests above their own interests. The current 
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study supported this conclusion as well, although the model tested did not 
show the best fi t indexes. 

The fourth proposition expected a positive correlation between transfor-
mational leadership factors and the perceived performance of the followers 
(Wang et al. 2011). As presented in the result section, all of the TLBI factors, 
including the CRB, had statistically signifi cant correlations with perceived 
performance. Other transformational factors (CPB and NCRB) did not have 
signifi cant correlations and the NCPB had a signifi cant, but negative cor-
relation with perceived performance. This pattern of correlations is clearly 
refl ected in the core component of the theoretical model used as a starting 
point for the TLBI and the LRPB. This means that transformational leader-
ship and contingent reward behaviour have a remarkably positive impact on 
performance, while the “lower” transactional factors negatively aff ect it. It 
was expected that a relationship between satisfaction with supervisor and 
leadership factors would be seen in the fi nal proposition. As was predicted 
the results supported this hypothesis. However, there was a small yet positive 
correlation between both punishment behaviours demonstrated the negative 
correlations and satisfaction and non-contingent reward behaviour.

There are some limitations to the study that should be mentioned. Firstly 
the common method bias might be problematic for interpreting the results 
of the current study (Podsakoff  et al. 2003). Leadership and outcome vari-
ables (satisfaction and performance) were measured using the same source 
of information and could infl uence the results. Future studies assessing the 
validity of the TLBI and the LRPB in an Estonian context should try to 
use, for instance, supervisor reports concerning performance, or some other 
organisational performance data to cope with the problem. Additionally, add-
ing the supervisors’ self-reports together with their superiors’ assessment 
might be considered.  

For the future: A more in depth use of norms might be benefi cial for 
research and for providing feedback. This means that in order to use this 
instrument for 360° feedback, precise norms of all of the subscales must 
also be tested in certain cultural and linguistic contexts. This includes the 
norms for diff erent subgroups, such as for leaders, and subordinates, both 
within and outside of the military. Secondly, it might also be interesting to 
apply these instruments to diff erent management levels (Krüger et al. 2006). 
It could allow or not allow these instruments to be used at all organisational 
levels. Thirdly, if the wording of the items of the CR subscale were care-
fully  considered, and the reliability fi gures taken into consideration, then it 
would  defi nitely be possible to reduce the number of items from this subscale. 
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 Podsakoff  et al. (2006) argued that a shorter version of the LRPQ might be used 
without hampering reliability (from 10 items down to 6 or 5 or 4 items), and this 
could be one of the future aims to improve the Estonian versions of these scales.
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 ANNEX 1 (full instrument is available from corresponding author)

Items in EST Original items in ENG Back-translation 
from EST into ENG

Visiooni selge väljendamine Articulating a Vision (VIS) Clear expression of 
vision

Otsib alati üksuse/osakonna/ 
organisatsiooni jaoks uusi 
väljakutseid.

Is always seeking new 
opportunities for the unit/
department/organization.

Always looking for new 
challenges for the unit/
department/organisation.

Visandab meie töörühma 
jaoks huvitava tulevikupildi. 

Paints an interesting picture of 
the future for our group.

Conceptualises an 
interesting future vision 
for our working group.

Sobiva eeskuju näitamine Providing an Appropriate 
Model (PAM)

Setting appropriate 
example

Juhib pigem “tegutsedes” kui 
“käsutades”.

Leads by “doing” rather than 
simply by “telling.”

Leads by “acting” rather 
than “commanding”.

Näitab head eeskuju, mida 
järgida.

Provides a good model to 
follow.

Sets good example to be 
followed.

Ühiste eesmärkide 
tähtsustamine

Fostering the Acceptance of 
Group Goals (FAG)

Emphasising common 
goals

Edendab töörühmade 
vahelist koostööd.

Fosters collaboration among 
work groups.

Promotes cooperation 
between working groups.

Ergutab töötajaid olema 
“meeskonnamängijad”.

Encourages employees to be 
“team players.”

Encourages employees to 
be “team players”.

Kõrged ootused sooritusele High Performance 
Expectations (HPE)

High expectations to 
performance

Näitab, et tal on töötajate 
suhtes kõrged ootused.

Shows us that he/she expects a 
lot from us.

Presents high 
expectations to 
employees.

Nõuab ainult parimat 
sooritust.

Insists on only the best 
performance.

Demands for only the 
best performance.

Individualiseeritud toetus Individualized Support (ISP) Individualised support

Suhtub lugupidavalt minu 
isiklikesse tunnetesse. 

Shows respect for my personal 
feelings.

Respects my personal 
feelings.

Hoolib minu isiklikest 
vajadustest.

Behaves in a manner that is 
thoughtful of my personal 
needs.

Cares about my personal 
needs.

Intellektuaalne 
stimuleerimine

Intellectual Stimulation (IST) Intellectual stimulation

On pannud mind uue pilguga 
vaatama asju, mis varem 
tundusid keerulised. 

Has provided me with new 
ways of looking at things which 
used to be a puzzle for me.

Has made me give a fresh 
look at things that used to 
seem complicated.
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Items in EST Original items in ENG Back-translation 
from EST into ENG

Tema ideed on mind pannud 
mõnda oma varasemat 
tõekspidamist ümber 
hindama.

Has ideas that have forced me 
to rethink some of my own 
ideas I have never questioned 
before.

His/her ideas have made 
me reassess some of my 
earlier beliefs. 

Tingimuslik tasustamine Contingent Reward 
Behaviour (CRB)

Conditional rewarding

Kui ma teen midagi hästi, 
annab minu ülemus mulle 
alati positiivset tagasisidet.

My supervisor always gives 
me positive feedback when I 
perform well

In case of good 
performance, my superior 
always presents me with 
positive feedback. 

Kui olen tööga eriti hästi 
toime tulnud, saan ülemuse 
erilise tunnustuse osaliseks.

My supervisor gives me 
special recognition when my 
performance is especially good

If I have performed my 
work exceptionally well, 
my superior gives me 
special recognition.

Tingimuslik karistamine Contingent Punishment 
Behaviour (CPB)

Conditional punishment

Kui täidan tööülesandeid 
alla oma võimete, väljendab 
juht oma pahameelt.

If I performed at a level below 
that which I was capable of, my 
supervisor would indicate his/
her disapproval

If I perform tasks below 
my capability, my 
superior expresses his/her 
disapproval.

Kui mu töösooritus ei ole 
piisavalt hea, näitab mu 
ülemus välja oma pahameelt.

My supervisor shows his/her 
displeasure when my work is 
below acceptable levels

If my work performance 
is not good enough, my 
superior shows his/her 
disapproval.

Tingimusteta karistamine Non-Contingent Punishment 
Behaviour (NCPB)

Unconditional 
punishment

Minu ülemus peab mind 
sageli vastutavaks asjade 
eest, mille üle mul puudub 
kontroll.

My supervisor frequently holds 
me accountable for things I 
have no control over

My superior often holds 
me responsible for things 
I have no control over.

Ülemus on sageli ilma 
silmnähtava põhjuseta minu 
tööga rahulolematu.

My supervisor is often 
displeased with my work for no 
apparent reason

Superior is often 
unsatisfi ed with my work 
for no obvious reason.

Tingimusteta tasustamine Non-Contingent Reward 
Behaviour (NCRB)

Unconditional 
rewarding

Isegi, kui mu töösooritus on 
vilets, saan ma ülemuselt 
kiita.

Even when I perform poorly, 
my supervisor often commends 
me

Even if my work 
performance is poor, my 
superior compliments me.

Mu ülemus kiidab mind 
ühtmoodi nii hea kui ka 
halva töösoorituse eest.

My supervisor is just as likely 
to praise me when I do poorly 
as when I do well

My superior compliments 
me equally for both good 
as well as poor work 
performance. 

Note: Two items from each subscale are provided.
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TEGURID KAITSEVÄE ÜHENDATUD 

 ÕPPEASUTUSTE 14. PÕHIKURSUSE NÄITEL

Ivo Silbaum, Kersti Kõiv

1. Sissejuhatus

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) eesmärk on arendada 
 kadettide teatud võimeid, oskusi, teadmisi ja hoiakuid, mis peaksid kuuluma 
tulevaste Eesti ohvitseride pädevusse. Pädevuste kvaliteedi määramiseks 
on vaja seda hinnata, et tuvastada, kas õpingute jooksul toimuv kadettide 
arenda mine tagab Eesti Kaitseväe vajaduse.

Seni on kadettide teenistussooritust hinnatud ülejäänud kaitseväe tegev-
väelastest erinevalt. Hindamise erisuse on eelkõige tinginud kaitseväe hinda-
misjuhendid ja vajadus kursusesisese pingerea järele, et suunata objektiivse-
malt kadettide edasist teenistust. Samas ei ole seda KVÜÕAs tehtud ühtse 
hindamissüsteemi alusel ja see on olnud kursuseti erinev.

Uuringu1 eesmärk on luua teenistussoorituse edukust mõjutavaid tegu-
reid analüüsides kadettide hindamissüsteemi ühtsed alused. Artiklis ana-
lüüsitakse 14. põhikursuse2 (PK) kadettide õpitulemusi, üldfüüsiliste testide 
(ÜFT) tulemusi, kaasõppurite antud juhiomaduste hinnanguid, õppetöö-
välises tegevuses osalemise aktiivsust, ergutusi ja karistusi ning võrreldakse 
neid edasise teenistussoorituse edukusega (ETSE), mida mõõdeti rühma-
ülematel aasta pärast lõpetamist 360° hindamisega. Peale selle võrreldakse 
360° hindamise tulemusi isiksuseomaduste ja ametliku tegevväelaste hin-
damiskokkuvõtte3 tulemustega. Uurimistöö põhineb Motowidlo ja Bormani 
töösoorituse hindamise mudelil, mis eristab ülesande soorituse (ÜS) ja kon-
tekstuaalse soorituse (KS).4

1 Artikkel põhineb Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 2015. aastal Ivo Silbaumi kaitstud 
magistritööl „Teenistussoorituse edukust ennustavad tegurid 14. põhikursuse näitel”.
2 Õppurid, kes õpivad rakenduskõrgharidusõppe õppekava alusel.
3 Tegevväelaste hindamise kord. Kaitseväejuhataja 20.11.2013 käskkiri nr 294.
4 Motowidlo, J. S.; Borman, C. W. 1997. Task Performance and Contextual Performance: 
The Meaning for Personel Selection Research. – Human Performance, Vol. 10, No. 2, pp. 
71–83.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 96–132 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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Eesmärgi täitmiseks leitakse vastused järgmistele küsimusele:
1) kuidas on õpingute jooksul mõõdetud tegurid seotud ohvitseri teenistus-

soorituse edukusega;
2) millised tegurid ennustavad teenistussoorituse edukust;
3) kuidas on seotud isiksuseomadused ohvitseri teenistussoorituse edu-

kusega;
4) kas ja kuivõrd erinevad uurimuses kasutatud 360° hindamise tulemused 

tegevväelaste hindamistulemustest.

2. Hindamise ja edukuse teoreetiline käsitlus

2.1. Töösoorituse hindamine

Hindamist saab organisatsioonides vaadelda ametikohtade ( job evalua-
tion) ja töötajate töösoorituse põhjal ( job perfomance appraisal). Tulenevalt 
artikli eesmärgist keskendutakse siin viimasele, milles hinnatakse töötajate 
töösoorituse tulemuslikkust.5

Alates 1990. aastate algusest laiemat käsitlust leidnud J. S. Motowidlo 
ja C. W. Bormani teooria alusel jaguneb töösooritus kaheks: ülesande soo-
rituseks (task performance) ja kontekstuaalseks soorituseks (contextual 
performance).6

Ülesande sooritus on otseselt seotud ametijuhendites sätestatud põhiüles-
annete ja kohustuste täitmisega, mille edukust näitab põhiülesande täitmise 
tulemuslikkuse ja tõhususe kombinatsioon.7 Ülesande soorituse alla kuulub 
tegevus, mis viib ellu, teenindab või hoiab alal organisatsiooni põhiüles-
ande täitmist.8 Uuringus on leitud, et ülesande sooritus on seotud eelkõige 
töötajate teadmiste, oskuste ja kogemustega9, mis väljenduvad põhiülesande 

5 Türk, K. 2005. Inimressursi juhtimine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 183.
6 Borman, W. C.; Motowidlo, S. J. 1993. Expanding the criterion domain to include ele-
ments of contextual performance. In Schmit & W. Borman (Eds.), Personnel selection in 
organizations. New York: Jossey-Bass, pp. 71–98. 
7 Robbins, P. S.; Judge, A. T. 2013. Organizational Behavior Edition 15. United States of 
America: Prentice Hall, p. 26.
8 Motowidlo, J. S.; Borman, C. W.; Schmit, J. M. 1997. A Theory of Individual Diffe-
rences in Task and Contextual Performance. – Human Performance, Vol. 10, No. 2, p. 75.
9 Van Scotter, J. R.; Motowidlo, S. J. 1996. Interpersonal Facilitation and Job Dedicatio-
nas Separate Facets of Contextual Performance. – Applied Psychology, Vol. 81, No. 5, pp. 
525–531.
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täitmiseks vajalike faktide ja protseduuride teadmises ning oskuslikus kasu-
tamises.10 

Kontekstuaalne sooritus on seotud soodsa sotsiaalse ja psühholoogi-
lise keskkonna loomise ja hoidmisega, suurendades seeläbi organisatsiooni 
põhiülesande täitmise tulemuslikkust ja tõhusust.11 Kontekstuaalne soori-
tus on seotud ka teadmiste, oskuste ja harjumustega, kuid nendega, mis ei 
ole otseselt seotud põhiülesande täitmisega, vaid mis väljenduvad faktide 
ja protseduuride teadmises ja oskuslikus kasutamises olukordades, kus on 
vaja näiteks teisi abistada, lahendada konflikte, olla entusiastlik, vabataht-
lik, järgida reegleid, hoolimata nende ebamugavusest, või kaitsta ja toetada 
organisatsiooni.12

Borman ja Motowidlo leidsid, et ülesande sooritus ja kontekstuaalne soo-
ritus on üldises töösoorituses võrdse tähtsusega.13 Teiseks leidsid nad, et 
kontekstuaalne sooritus on pigem seotud isiksuseomadustega ning ülesande 
sooritus pigem töötajate kognitiivsete võimetega. See aga ei tähenda, et 
isiksuseomadused ei mõjutaks üldse ülesande sooritust või vastupidi, kogni-
tiivsed võimed ei mõjutaks kontekstuaalset sooritust.14 Kolmandaks leidsid 
nad, et motivatsioon (MOT) on seotud võrdväärselt mõlema sooritusega, 
mida on Motowidlo kinnitanud ka hilisema uuringuga.15 Peale selle tõid 
teooria autorid välja, et kontekstuaalne sooritus muutub järjest olulisemaks 
siis, kui konkurents ja/või väikeste gruppide eraldiseisev tegevus organi-
satsioonis suureneb.16

Eelnevast tulenevalt saab väita, et kaitseväe juhtide hindamine peab peale 
ülesande soorituse kindlasti hindama kontekstuaalse soorituse dimensiooni, 
sest tänapäeva sõjalistes konfliktides on järjest rohkem esile kerkinud väi-
keste gruppide eraldi- ja iseseisev tegevus.

10 Motowidlo, Borman, Schmit 1997, pp 80–81.
11 Muchhal, D. S. 2014. HR Practices and Job Performance. – IOSR Journal Of Humanities 
And Social Science, Vol. 19, No. 2, p. 56.
12 Motowidlo, Borman 1997, pp. 99–106.
13 Ibid., pp. 103–107.
14 Motowidlo, Borman, Schmit 1997, pp 72–80.
15 Brownlee, A. L.; Motowidlo, S. J. 2011. Effects of Accountability to Group Members 
and Outcome Interdependence on Task Behavior and Interpersonal Contextual Behavior. – 
Organizational Psychology, Vol. 11, No. 1, pp. 24–35.
16 Motowidlo, Borman 1997, pp. 103–107.
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2.2. Juhiomaduste ja isiksuseomaduste hindamine

Kasutades eesti keele seletava sõnaraamatu termineid juht ja omadus17 ning 
liites neile eesti keeles väga laiatähendusliku termini juhtimine (eestveda-
mine ja juhatamine)18, sõnastati selle artikli raames termin juhiomadused kui 
juhile püsivalt omased tunnused, mis aitavad juhil mõjutada protsessi 
nii, et püstitatud eesmärgid saavad võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult 
täidetud.

Nii juhtimist kui ka psühholoogiat käsitlevates teooriates koosnevad juhi-
omadused mitmesugustest juhile omastest tunnustest, nagu näiteks teadmi-
sed ja oskused, võimed ja pädevused, veendumused ja väärtused, hoiakud,19 
temperament, intelligentsus, sotsiaalsed oskused, karisma, probleemi 
lahenda mise oskused jne.20 Nimetatud tunnused on ühendatud ka Motowidlo 
ja Bormani töösoorituse hindamise teooriaga ning leitud, et võimed ja päde-
vused on seotud rohkem ülesande sooritusega ning veendumused, väärtused 
ja hoiakud on seotud nii ülesande soorituse kui ka kontekstuaalse soori-
tusega.21

Seega koosnevad juhiomadused paljudest tunnustest, kuid kõikide 
 tunnuste vahel on nähtav ühine nimetaja, milleks on juht kui indiviid, kellel 
on isiksuseomadused.22 Viimastel aastakümnetel levinuim isiksuseomaduste 
tunnusjoonte teooria on Robert McCrae ja Paul Costa viie faktori teooria 
( five factor theory). Seda lähenemist on käsitletud ka ülesande soorituse 
ja kontekstuaalse soorituse teooria raames ning seoseid on leitud eelkõige 
kontekstuaalse sooritusega.23 Viie faktori teooria aluseks on seadumused 
(trait) ehk faktorid, mis on isikul tugeva päriliku osakaaluga, ajas suhte-
liselt püsivad ja vähe muutuvad ning väljenduvad isiku kalduvuses sarnastes 

17 Eesti Keele Instituut. Eesti keele seletav sõnaraamat. 
<http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi? Q=juht/omadus&F=M>, (31.12.2014).
18 Meerits, A. 2012. Eesti Kaitseväes kasutatavad juhtimisstiilid ja nende seos soorituse 
ning sidususega. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA.
19 Chan, K. Y.; Soh, S.; Ramaya, R. 2011. Military Leadership in the 21st Century: Science 
and practise. Singapur: Changage Learning Asia Pte Ltd, pp. 63–67.
20 Zaccaro, S. J.; Kemp, C.; Bader, P. 2004. Leader Traits and Attributes. – Antonakis, 
J.; Cianciolo, A. T.; Sternberg, R. J. 2004. The nature of leadership. Thousand Oaks: Sage 
Publications Inc, pp. 101–124.
21 Chan, Ramaya 2011, pp 63–66.
22 Bachmann, T.; Maruste, R. 2011. Psühholoogia alused. Tallinn: TEA Kirjastus, lk 333–
334.
23 Motowidlo, Borman 1997, p. 107.
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olukordades kindlal viisil mõelda, tunda ja käituda.24 Teooria järgi on põhi-
seadumused ekstravertsus (extroversion), avatus (openness to experience), 
neurootilisus (neuroticism), sotsiaalsus (agreeableness) ja meelekindlus 
(conscientiousness).25

Isiksuseomaduste ja töösoorituse seoseid analüüsitud uuringutes on 
üldiselt leitud, et edukad juhid on keskmisest ekstravertsemad ja meele-
kindlamad ning vähem neurootilised ja sotsiaalsed.26 Samas uuringutest 
Austraalia vanemohvitseridega, kes valiti õppima kõrgematele juhtimis- ja 
staabikursustele (army command and staff college promotion course), selgub, 
et nad olid vähem edukate ohvitseridega võrreldes meelekindlamad ja ava-
tumad ning vähem ekstravertsed. Seejuures neurootilisuse ja sotsiaalsusega 
olulisi seoseid ei leitud.27 Uuringus, kus võrreldi isiksuse ja eduka juhtimise 
vahelisi seoseid ärijuhtide, sõjaväelaste ja üliõpilaste vahel, leiti, et kõikidel 
gruppidel oli oluline seos vähese neurootilisuse ja tugeva ekstravertsusega. 
Üliõpilastel leiti lisaks seoseid avatuse, sotsiaalsuse ja meelekindluse, sõja-
väelastel meelekindluse ning ärijuhtidel avatuse ja eduka juhtimise vahel.28 
Uuringus, kus analüüsiti nelja aasta jooksul USA maaväe kadettide (U.S. 
Military Academy – West Point) juhtimissoorituse ja isiksuseomaduste vahe-
list seost, tuvastati seos meelekindluse ja sotsiaalsuse vahel. Seejuures leiti 
nõrk seos ka ekstravertsusega, kuid neurootilisuse ja avatusega seoseid ei 
leitud.29 Sarnastele tulemustele jõuti ka uurimuses, kus leiti olulisi seoseid 
ohvitseride töösoorituse ning sotsiaalsuse ja meelekindlusega.30

24 McCrae, R. R.; Costa, P. T. 1996. Toward a new generation of personality theories: 
Theoretical contexts for the five-factor model. – Wiggins, J. S. 1996. The five-factor model 
of personality: Theoretical perspectives. New York: Guilford, pp. 64–65.
25 Costa, P. T.; McCrae, R. R. 1992. Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) 
and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological 
assessment Resources.
26 McCrae, R. R.; Costa, P. T. 1997. Personality Trait Structureas a Human Universal. – 
American Psychologist, Vol. 52, No. 5, p. 514.
27 McCormack, L.; Mellor, D. 2002. The Role of Personality in Leadership: An Application 
of the Five-Factor Model in the Australian Military. – Military Psychology,14(3), p. 192.
28 Judge, T. A.; Bono, J. E.; Ilies, R.; Gerhardt, M. W. 2002. Personality and Leadership: 
A Qualitative and Quantitative Review. – Journal of Applied Psychology, Vol. 87, No. 4, pp. 
771–773.
29 Bartone, P. T.; Snook, S. A.; Tremble, T. R. 2002. Cognitive and Personality Predictors 
of Leader Performance in West Point Cadets. – Military Psychology, 14(4), p. 332.
30 Motowidlo, J. S.; Peterson, N. G. 2008. Effects of Organizational Perspective on Implicit 
Trait Policies About Correctional Officers’ Job Performance. – Human Performance, 21, p. 
408.
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Seega saab eelnevast järeldada, et kõige rohkem on juhtide töösoorituse 
edukusega seotud meelekindlus, teiste isiksuseomaduste olulisus sõltub 
ameti iseloomust.

2.3. Tegevväelaste hindamine

Kaitseväes hinnatakse töösooritust (teenistussooritust) vastavalt kaitseväe 
juhataja kinnitatud hindamiskorrale. Hindamise eesmärk on hinnata vähe-
malt kord aastas tegevväelase vastavust rahu- ja sõjaaja ametikoha nõuetele, 
planeerida tegevväelase edasist teenistust ning sõjaväelist väljaõpet ja/või 
täienduskoolitust. Hindamise aluseks on ametijuhend ja ettekirjutus, et vest-
luseks peab hinnatava ja ülema teenistussuhe olema kestnud vähemalt neli 
kuud. Vestluse tulemused kinnitatakse hindamisvestluse kokkuvõttelehel. 
Hinnanguid antakse eri skaaladel (0–3, avatud vastused, jah või ei ning 1–5) 
ning hindamisvestluse kokkuvõtete sisu talletatakse personaliarvestussüs-
teemis.31

Seega on tegemist ühesuunalise struktureeritud intervjuuga, mis toimub 
hinnatava ja tema vahetu ülema vahel. Hoolimata sellest, et struktureeritud 
intervjuud on peetud teoreetiliselt küllaltki efektiivseks, kaasnevad prakti-
kas ühesuunalise hindamisega teatavad puudused.32 Esiteks ei puutu kõik 
ülemad oma alluvatega tööalaselt pidevalt kokku ning nad ei suuda see-
pärast neid objektiivselt hinnata. Teiseks võivad ülemat mõjutada näiteks 
teenistus välised suhted, organisatsiooni kultuur või isiklikud juhtimisstiili 
eelis tused.33 Kolmandaks on leitud, et vähemalt esimesel korral suudab vaid 
10% juhtidest ennast adekvaatselt hinnata34 ning pigem kiputakse end üle-
hindama.35

Kõrvutades tegevväelaste hindamist Bormani ja Motowidlo teooriaga, 
võib öelda, et kehtiv hindamissüsteem36 keskendub eelkõige ülesande soori-
tusele ja vähem käitumuslikule kontekstuaalsele sooritusele, kuna hindamis-

31 Tegevväelaste hindamise kord. Kaitseväejuhataja 20.11.2013 käskkiri nr 294.
32 Schmidt, L. F.; Hunter E. J. 1998. The Validity and Utility of Selection Methods in 
Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Fin-
dings. – Psychological Bulletin, Vol. 124, No. 2, p. 265.
33 Rudman, R. 2003. Performance Planning and Review: Making Employee Appraisals 
Work. Australia: Allen & Unwin, Crows Nest, NSW, pp. 1–3.
34 Kets de Vries, F. R. M. 2002. Juhtimise müstika. Tallinn: Pegasus, lk 78–79.
35 Saul, K. 2008. Ajateenijatele antud hinnangute ja militaarsoorituse seos Eesti Kaitse-
väes Jalaväe Väljaõppekeskuse Pärnu Üksik- Jalaväepataljoni näitel. Magistritöö. Tallinn: 
 Tallinna Ülikool, lk 38.
36 Tegevväelaste hindamise kord. Kaitseväe juhataja 20.11.2013 käskkiri nr 294.



102 IVO SILBAUM, KERSTI KÕIV

vestluse kokkuvõtte kümnest alapeatükist on seitse seotud eelkõige ülesande 
sooritusega ning kolm eelkõige kontekstuaalse sooritusega.

Hoolimata sellest, et kadetid on samuti tegevväelased37, on nende teenis-
tussooritust hinnatud teistest tegevväelastest erinevalt, sest hindamiskord38 
nende hindamist ei nõua ja puudub ka teenistussoorituse hindamise aluseks 
olev ametijuhend. Kuna reaalselt on vaja määrata millegi alusel kadettvane-
mad, spetsialiseerumisjärgsed erialad ja hiljem teenistuskohad, on püütud 
hindamise aluseks leida võimalikult objektiivseid tegureid, mille järgi muu 
hulgas moodustada kadettidest pingerida. Pingerea moodustamise vajadus 
on samuti üks põhjustest, miks ametlikku hindamist ei ole kasutatud, kuna 
selle sisu ja skaalad ei võimalda piisavat eristatust. Seepärast hakati põhi-
kursustel (6.–13.) kasutama teenistussoorituse hindamiseks peaasjalikult 
keskmist hinnet. Ainsaks erandiks olid 9. ja 10. põhikursus, kus teenistus-
soorituse hindamiseks kasutati peale kaalutud keskmise hinde üldfüüsilise 
testi tulemusi, iganädalasi kursusevanemate antud hinnanguid ja vahetult 
enne olulisi valikuid kõikide kursusekaaslaste antud hinnanguid üksteise 
kohta.39

2010. aastal viitasid kadettide hindamise ja arendamise vajadusele ka 
õppekavad40, 41 ning põhikursuseülema ametijuhend.42 Lähtudes nendest ja 
vestlustest eelnevate kursuseülematega, tekkis 14. põhikursuse kadettide 
teenistussoorituse hindamissüsteem, mida kirjeldatakse täpsemalt artikli 
kolmandas osas.

Eri aastatel on kadettide teenistussoorituse hindamiseks kasutatud pea-
miselt järgmisi näitajaid: kaalutud keskmine hinne; kaasõppurite, kursuse 
juhtkonna ja õppejõudude hinnangud juhiomaduste kohta; üldfüüsilise testi 
tulemused ja laskmistulemused; ergutused ja karistused ning õppetöövälises 
tegevuses osalemise aktiivsus. Hoolimata hindamissüsteemide sarnasusest, 
puuduvad sõjakooliülesed ühtsed alused.

Võrreldes kadettide teenistussoorituse mõõtmiseks kasutatavaid tegureid 
24.10.2014 kinnitatud õppuri ametijuhendiga43, on kõiki tegureid kirjeldatud 
ametijuhendi teenistusülesannetes ning eeskujulikkus ja distsiplineeritus 

37 KVTS = Kaitseväeteenistuse seadus. 13.06.2012 – RT I 10.07.2012, 1. §8.
38 Kaadrikaitseväelaste atesteerimise kord. Kaitseväejuhataja 11.09.2008 käskkiri nr 253.
39 Kaido Tiitus, Jaanus Ainsalu, Üllar Luhaste, Tõnis Vau ja Indrek Sild.
40 Õppekava ühtlustamiskursus. KVÜÕA ülema 25.06.2010 käskkiri nr 107.
41 Õppekava sõjaväeline juhtimine maaväes. Kaitseministri 24.09.2004 käskkiri nr 237 
(muudetud KVÜÕA nõukogu 15.04.2010 otsusega).
42 Kursuseülema ametijuhend. KVÜÕA ülema 03.09.2008 käskkiri nr 241.
43 Õppuri ametijuhend. KVÜÕA ülema 24.10.2014 käskkiri nr 111.
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tuleneb distsiplinaarmäärustikust.44 Kõrvutades kadettide teenistussooritust 
mõõtvaid tegureid ülesande soorituse ja kontekstuaalse soorituse teooriaga, 
võiks teoreetiliselt olla nende jaotus alljärgnev (vt tabel 1).

Tabel 1. Tegurite võimalik jagunemine teenistussoorituses

Ülesande sooritus Kontekstuaalne sooritus

Õpitulemused Juhiomaduste hinnangud ja isiksuseomadused

Füüsiline võimekus Õppetöövälises tegevuses osalemine (vabatahtlikkus)

Laskmistulemused Distsiplinaarkaristused

Ergutused

Kindlasti ei ole see jaotus lõplik, kuna näiteks õppetöövälises tegevuses osa-
lemine ei ole alati vabatahtlik ja võib kuuluda ka ülesande soorituse hulka 
või näiteks juhiomaduste hindamisel hinnatakse ka tegevust, mis on otseselt 
seotud ülesande sooritusega.

2.4. Õppurite juhiomaduste hindamine KVÜÕAs

2012. aastal hakati KVÜÕAs koostama õppurite juhiomaduste hindamis-
põhimõtteid, mille järgi alustati hindamist alates 2013. aasta sügissemestrist. 
KVÜÕA õppurite juhiomaduste hindamise juhend sätestab, et juhiomaduste 
hindamise eesmärk on toetada teadlikult ja kogu õppekava kaasavalt õppu-
rite kui sõjaväeliste juhtide juhiomaduste arengut, valmistades neid paremini 
ette tulevasteks teenistusülesanneteks. Hinnatavate juhiomaduste kirjelda-
misel on tuginetud Euroopa Liidu riikide riigikaitseliste õppeasutuste ees-
kujule45, mille on heaks kiitnud Euroopa Liidu noorte ohvitseride õpirände 
algatuse (European Initiative for the Exchange of Young Officers) “Sõjaline 
Erasmus” rakendustöörühm 10.10.2014.46

KVÜÕA õppurite ühtse juhiomaduste hindamissüsteemi rakendamist 
on peetud tagasisides oluliseks47, kuid süsteemil on ka mõningad puudused. 
Näiteks seati kahtluse alla vastavate valdkondade ja liiga paljude väidete 

44 Kaitseväe distsiplinaarmäärustik. Kaitseväe juhataja 05.04.2013 käskkiri nr 95.
45 Viljaste, A. Juhiomaduste hindamine Kaitseväe Ühendatud õppeasutustes. KVÜÕA 
ülema 25.06.2013 käskkiri nr 76.
46 Info pärineb 10.12.2014 toimunud vestlusest KVÜÕA ülema nõuniku Nele Rannaga, kes 
on töörühma Eesti-poolne esindaja.
47 Kütt, K. 2014. Ülevaade töötajate/õppurite tagasisidest juhiomaduste hindamise süsteemi 
kohta. Tagasiside. Tartu: KVÜÕA, lk 1–6.
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hindamise vajadus, kuna see on esiteks väga töömahukas ning teiseks ei ole 
kõiki valdkondi ja/või väiteid igas aines või olukorras võimalik hinnata.

Kõrvutades KVÜÕA õppurite hindamist Bormani ja Motowidlo teoo-
riaga, leiavad autorid, et hindamissüsteem keskendub eelkõige ülesande soo-
ritusele ja vähem kontekstuaalsele sooritusele: 34 küsimusest on 21 seotud 
pigem ülesande soorituse ja 13 küsimust pigem kontekstuaalse sooritusega.48

2.5. 360° hindamine

360° hindamise keskmes on töötaja, keda hindavad alluvad, kolleegid, 
ülemad ja hinnatav ise.49 Kuna hindajad on eri positsioonidel asuvad ini-
mesed, annab nende tulemuste summeerimine aluse saada võimalikult 
objektiivne hinnang. Seoses organisatsioonide ametikohtade standardite ja 
vajaduste erinevusega peaks iga organisatsioon välja töötama oma hindamis-
kriteeriumid.50 Eesti Kaitseväele on 360° hindamise süsteemi rakendamisel 
oma magistritööga panuse andnud nt Jano51 ja Koppel52, kelle töö tulemused 
kinnitavad selle eelist ametliku ühepoolse hindamise ees.

360° hindamise planeerimisel on tähtis läbi mõelda, kui suur peaks olema 
piisav hindajate hulk. Hinnatavate arvust olulisem on lähtuda järgmistest 
põhimõtetest:
1) hindaja peab hinnatavaga olema koos töötanud vähemalt neli kuud ehk 

tundma hinnatavat;53

2) hindajad peavad hinnatava jaoks olema autoriteetsed;
3) hindajad peavad olema vabatahtlikud;
4) tuleb arvestada, kui palju ankeete peab üks hindaja täitma (väsimuse ja 

tüdimuse mõju).54

48 Viljaste 2013.
49 Waldman, A. D.; Atwater, L. E.; Antonioni, D. 1998. Has 360-Degree Feedback Gone 
Amok? – The Academy of Management Executive, Vol. 12, No. 2, p. 86.
50 Lepsinger, R.; Lucia A. D. 2004. 360º tagasiside kasutamise kunst ja teadus. Tallinn: 
Tänapäev, lk 93–165.
51 Jano, R. 2009. 360º tagasiside meetodi rakendamine Eesti Kaitseväe näitel. Magistritöö. 
Tartu: Tartu Ülikool, majandusteaduskond, ettevõttemajanduse instituut.
52 Koppel, V. 2012. Kanada Armee 360º hindamissüsteemi kohandamine Eesti Kaitseväe 
ohvitseride hindamiseks. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA.
53 Lepsinger, Lucia 2004, lk 153.
54 Nowack, K. 1993. 360-Degree Feedback: The Whole Story. – Training & Development, 
January, pp. 69–72.
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Pärast planeerimist alustatakse hindamisega. Tulemuste põhjal koostatakse 
kokkuvõte ning antakse hinnatavale tagasiside. Soovitatavalt võiks see toi-
muda neutraalses õhkkonnas, et oleks võimalik saavutada pigem kolleeg-
kolleegi suhe. Tagasiside peaks alati algama ja lõppema positiivsel teemal, 
sest positiivsus suurendab hinnatava enesehinnangut, koostöötahet ja soori-
tusvõimet tulevikus.55

Kokkuvõttes aitab 360° hindamine vältida hinnangu ühesuunalisust. 
Autorite hinnangul on eriti alluvate liitmine rühmaülema hindamisse väga 
oluline, kuna põhimõtteliselt on alluvatest reservväelaste teadmised, oskused 
ja hoiakud rühmaülema töö tulemus. 360° hindamise uuenduslikkust ja edu-
kust näitab ka asjaolu, et seda kasutatakse näiteks USA56 ja Kanada57 armee 
tegevväelaste hindamises.

2.6. Akadeemiline edukus

Üldiselt peetakse akadeemilise edukuse alusteks hindeid ja õppekava täit-
mist nominaalõppeajaga.58 Uuringud on näidanud, et edasine töösoorituse 
edukus on seotud ülikooli keskmise hindega59, kuid teisalt on see väide sea-
tud ka kahtluse alla. Kahtluste peamiseks põhjuseks peetakse koolis antavat 
üldist haridust, mis ei ole ametikoha spetsiifikaga seotud ja keskendub ena-
masti pigem üldisele silmaringi laiendamisele. Teiseks seepärast, et hooli-
mata üliõpilaste tagasihoidlikest hinnetest, on nad siiski edukad, kuna on 
omandanud teatud tööks vajalikke spetsiifilisi teadmisi ja oskusi mujalt.60 
Paremini aitavad edukust prognoosida siiski õppeainete hinded, mis on 
tulevase tööga samast valdkonnast või põhinevad samadel eeldustel.61 Eesti 

55 Jano 2009, lk 75.
56 Fiscus, M. J. 2011. 360 Degree Feedback bestpractices and the Army’s MSAF program. 
Carlisle Barracks: U.S. Army War College, pp. 1–24.
57 Charbonneau, D.; MacIntyre, A. 2011. A tool for senior professional development in the 
Canadian forces.
58 Kappe, R.; Flier, H. 2012. Predicting academic success in higher education: what’s more 
important than being smart? – European Journal of Psychology of Education, Vol. 27, No. 
4,p. 605.
59 Roth, L. P.; BeVier, A. C.; Switzer, S. F; Schippmann, S. J. 1996. Meta-Analyzing the 
Relationship Between Grades and Job Performance. – Journal of Applied Psychology, Vol. 
81, No. 5, pp. 548–556.
60 Hashim, J. 2009. Academic excellence asselection criteria among selected Malaysian 
employers. – Ettekanne esitatud Malaisias, Kuala Lumpuris 6.–8. juulil 2009. aastal toimu-
nud rahvusvahelisel äri ja informatsiooni konverentsil.
61 Roth et al. 1996, pp. 548–556.
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kõrgharidusstandardis nimetatakse neid aineid peaeriala õppeaineteks, 
mis peavad moodustama vähemalt 50% üliõpilasele õppekavaga määratud 
õppe mahust.62 Kõrgema Sõjakooli õppurite akadeemilise õppe ja hilisema 
 teenistussoorituse vahelisi seoseid uurinud Veski leidis oma magistritöös, 
et akadeemilise edukuse põhjal on edasist teenistussoorituse edukust raske 
prognoosida.63 Kukk uuris oma magistritöös akadeemilise edukuse seo-
seid teenistussoorituse edukusega õppekava moodulites ning leidis rohkem 
statistiliselt olulisi seoseid, mis esinesid kõikides moodulites, v.a üldjuhti-
mismoodulis. Seejuures esines uuringus positiivne seos kaalutud keskmise 
hindega ning kümne õppeaine hindega 22st. Kukk tugines oma uurimistöös 
Motowidlo ja Bormani teooriale ja tõestas hinnete olulisemat seost ülesande 
sooritusega, kuna 13 olulisest seosest ülemate ja kolleegide hinnangute ning 
õppeainete tulemuste vahel oli seotud kolm kontekstuaalse soorituse ja 10 
ülesande sooritusega.64

Seega võib järeldada, et kõige tugevamad seosed eduka teenistussoori-
tusega võiksid olla eelkõige nende õppeainete hinnetel, mis on otseselt seo-
tud rühmaülema igapäevatööga. Ühtlasi peaksid hinded olema seotud pea-
miselt ülesande sooritusega, kuna õppimine on kadeti põhitöö.

2.7. Füüsiline võimekus

Kindlasti ei tohi ohvitser olla oma üksuse nõrgemate hulgas, sest ta peab 
suutma ka pärast talutud raskusi langetada jätkuvalt adekvaatseid otsuseid.65 
Eesti Kaitseväes kasutatakse füüsilise võimekuse hindamiseks üldfüüsi-
list testi, kus tavapäraselt66 tuleb sooritada kahe minuti jooksul teatav arv 
kätekõverdusi ja istesse tõuse ning läbida teatud aja jooksul joostes 3,2 km. 
Maksimaalne kogutav punktisumma on 300 punkti, millest tuleb testi posi-
tiivseks läbimiseks saada kolme harjutuse peale kokku vähemalt 190 punkti. 

62 KHS = Kõrgharidusstandard. 18.12.2008 – RT I 2008, 57, 322. §4, lg 2 ja lg 3.
63 Veski, V. 2011. KVÜÕA põhikursuse sisseastumiskatsete tulemuste seos kadettide õppe-
edukuse ja nende hilisema toimetulekuga teenistuses. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA, lk 
38–40.
64 Kukk, R. 2014. Teenistuskarjääri alustavate ohvitseride teenistussoorituse seos õppe-
edukusega. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA, lk 59–66.
65 Tikerpuu, M. 2014. Kehaline kasvatus sõjaväeliste juhtide ettevalmistuses. – Sõdur, nr 
1(76), lk 56.
66 Testis on võimalik jooksmise asemel näiteks ka ujuda või ratast sõita, kuid neid harjutusi 
14. PK kadetid ei teinud.
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Positiivse tulemuse saab ka 180 punktiga juhul, kui kõikides harjutustes on 
saavutatud vähemalt 60 punkti.67

Kadettide teenistussoorituse edukuse ja sisseastumiskatsetel sooritatud 
üldfüüsilise tulemuste seoseid uurinud Veski leidis, et sisseastumiskatsetel 
sooritatud üldfüüsilise testi tulemus on teenistussoorituse edukusega nõrgas 
negatiivses seoses, kuid nõrgas positiivses seoses õpingute nominaalajaga 
lõpetamisega, mis oli kõikidest sisseastumiskatsetest parim näitaja ning 
sidus üldfüüsilise testi tulemuse motivatsiooniga.68 Sellest lähtudes seavad 
töö autorid kahtluse alla, kas 14. põhikursuse kadettide üldfüüsiliste testide 
tulemused saavad prognoosida tulevase teenistuse edukust.

3. Uurimismetoodika

3.1. Valim ja uuringu protseduurid

Valimiks olid 14. põhikursuse edukalt lõpetanud kadetid (34 isikut), kes asu-
sid rühmaülematena teenistusse 2013. aasta suvel. Eesti Kaitseväe 28.04.2014 
koosseisutabeli järgi oli maaväes sel ajal ligi 105 rühmaülema ametikohta69, 
seega moodustasid uuringusse kaasatud isikud maaväe rühmaülemate üld-
kogumist 32,4%.

Uuriti selliseid tegureid nagu 14. põhikursuse edukalt lõpetanute õpin-
gud, kaaskadettide hinnangud, üldfüüsilise testi ja õppetöövälises tege-
vuses osalemise näitajad ning distsiplinaarkaristused ja ergutused. Edasise 
teenistus soorituse edukuse hindamiseks täiendati Jano koostatud70 ja Veski 
täiendatud küsimustikku71, mille põhjal tehti kontrollküsitlus kolme Kuper-
janovi jalaväepataljoni rühmaülema ning nende kolleegide, alluvate ja üle-
mate seas. Pärast kontrollküsitlust täiendati ankeeti konkreetselt valimile 
mõeldud küsimustega ning tehti edasist teenistussoorituse edukust hindav 
küsitlus 14. põhikursuse edukalt lõpetanute, nende kolleegide, alluvate ja 
ülemate seas. Peale selle koguti andmete võrdluseks kokku 14. põhikursuse 
lõpetanud tegevväelaste hindamisvestluste tulemused.

67 Kaitseväe füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord. Kaitseväe juhataja 
25.03.2014 käskkiri nr 91.
68 Veski 2011, lk 32–37.
69 Andmed pärinevad KVÜÕA üldosakonna personalijaoskonna ülema major Andres Pehme 
vahendusel seisuga 28.04.2014.
70 Jano 2009.
71 Veski 2011.
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3.2. 14. põhikursuse kadettide teenistussoorituse hindamine

14. põhikursuse kadettide teenistussoorituse hindamise pingerida moodustus 
järgmistest teguritest: kaalutud keskmine hinne (50%), kursusekaaslaste 
antud juhiomaduste hinnangu keskmine tulemus (30%) ja üldfüüsiliste 
 testide keskmine tulemus (20%).

3.3. Akadeemiline edukus ja füüsiline võimekus

Kadettide teenistussoorituste hindamistel saadi kadettide kaalutud keskmine 
hinne õppeinfosüsteemist. Eraldi vahehindamiste tulemusi ei eristatud, vaid 
kasutati jooksvat kaalutud keskmist hinnet, mis sisaldas kõikide läbitud 
õppeainete hindeid. 

Tulenevalt sellest, et põhikursuse õppekaval hinnatakse õppureid vaid 
õppeainete põhjal, siis õppetooli- ja moodulipõhist hinnete koondamist 
 selles artiklis ei analüüsita.72 Töös käsitleti kõiki õppeaineid, mis olid eris-
tava hinda misega, eraldi ei käsitletud spetsialiseerumismooduli õppeaineid. 
Kadettide teenistussoorituste hindamistel saadi kõik kadettide üldfüüsi-
liste testide tulemused KVÜÕA spordiinstruktorilt ning lõppnäitajana läks 
arvesse kõikide sooritatud testide keskmine tulemus.

3.4. Juhiomaduste hindamine

Uuringus kasutatud juhiomaduste hindamiskriteeriumid töötati välja koos-
töös teiste kursuseülemate, kadettide ning KVÜÕA õppeosakonna rühma-
grupi ja pedagoogikagrupi tegevväelastega. 

Hindamise eesmärk oli anda kursusekaaslastele objektiivne tagasiside 
nende juhiomaduste tugevatest ja nõrkadest külgedest, teisisõnu tagasiside 
positiivsete külgede kohta, mida hinnatav peaks enda puhul arendama, ning 
tagasiside negatiivsete külgede kohta, mida hinnatav peaks endas teadlikult 
maha suruma. Seejuures terminit juhiomadused täpsemalt ei määratletud. 
Hindepaneku kriteeriumid olid järgmised:
1) hinne 3 – eeskujulike juhiomadustega ohvitserikandidaat, kes on erilaad-

setes olukordades kõikidele kaasvõitlejatele eeskujuks;
2) hinne 2 – heade juhiomadustega ohvitserikandidaat, kes tavaliselt on eri-

laadsetes olukordades kaasvõitlejatele eeskujuks;

72 Õppekava sõjaväeline juhtimine maaväes. Kaitseministri 24.09.2004 käskkiri nr 237 
(muudetud KVÜÕA nõukogu 15.04.2010 otsusega).
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3) hinne 1 – rahuldavate juhiomadustega ohvitserikandidaat, kelles on 
potentsiaali saada heaks ohvitseriks;

4) hinne 0 – ohvitserikandidaat, kes ei ole endale oma elukutsevalikut tead-
vustanud ning kelle potentsiaal heaks ohvitseriks saada on vähene.

Hindamise juures oli piirang, mis lubas hinnatavale määrata maksimaalselt 
ühe hinde 3 ja minimaalselt ühe hinde 1 või 0. Kuna hindajal oli teada, et 
hindamine kestab pikka aega, siis soovis ta sellega saavutada, et hindamist 
kaalutakse hoolikalt ja põhjendatakse äärmusi kommenteerides sisuliselt, 
sest hindeid 3, 1 ja 0 tuli lühidalt kommenteerida (hinde 2 kommenteerimine 
oli soovituslik). Hindamistulemused avaldati hinnatavale hindamisperioodi 
lõpus paberil hindamiskokkuvõttena, kus oli hinnatava keskmine punkti-
summa ning positiivsed ja negatiivsed kommentaarid juhiomaduste kohta.73 
Kuna hinnati kolme aasta jooksul, siis toimusid hindamises ka mõningad 
muutused, kuid kokkuvõttes oli võimalik hinnanguid võrrelda. Praeguse töö 
analüüsis kasutatakse koondhinnangut.

3.5. Õppetöövälises tegevuses osalemine

Õppekavavälise tegevuse hulka arvestatakse ühtlustamiskursus (ÜK), 
lahingu valmiduse harjutamiseks, kasvatustööks, riviõppeks, kehaliseks 
treenin guks ja laskeväljaõppeks kuluv aeg ning muu kaitseväeteenistusest 
tulenev ja õppekava eesmärkidega kooskõlas olev tegevus.74 Teisisõnu kõik 
see, mis on seotud tulevase juhi arenguga, kuid ei toimu õppekava sees. Tule-
nevalt vajadusest jaotada kursusel kadettide koormust ja juhtimiskogemust, 
on kursuseülemad pidanud õppekavavälises tegevuses osalemise üle arves-
tust. 14. põhikursuse kadettide õppekavaväline tegevus pandi kirja vasta-
valt osalemisele ning sellele anti tegevuse mahukusest sõltuvalt numbriline 
väärtus. 

Õppekavavälise tegevuse võib kokkuvõtlikult liigitada järgmiselt: 
KVÜÕA esindamine või tutvustamine, kursuse esindamine, lisavälja-
õpe kursusekaaslastele, Kaitseliidu tegevuse toetamine, spordi- ja sõjalis-
sportlikel võistlustel osalemine, pärja- või liputoimkondades või paraadidel 
osale mine, tudengiüritustel osalemine, kadetikogu tegevuses kaasalöömine 
ning Kõrgema Sõjakooli või Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ürituste 

73 Kõik hindamiskokkuvõtted ning kursusekaaslaste juhiomaduste hinnangud ühes hinnete 
ja kommentaaridaga asuvad autori eraarhiivis.
74 Kaitseväe Ühendatud õppeasutuste õppekorralduseeskiri. KVÜÕA ülema 25.06.2010 
käskkiri nr 106. Muudetud viimati 19.06.2014. Punkt 41.
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korraldamine. 14. põhikursuse lõpuks saadi kokku kõige vähem 19 ja kõige 
rohkem 68 punkti. Õppetöövälises tegevuses osalemise juures on veel olu-
line mainida, et kuigi üldiselt oli eelistatud osalemise vabatahtlikkus, oli 
mõni tegevus siiski ka kohustuslik (nt lahtiste uste päevade korraldamine 
või paraadidel osalemine), mistõttu ei saa lõpptulemust täielikult vabataht-
likkuse näitajana käsitleda. Analüüsis kasutatakse õppetöövälise tegevuse 
lõppsummat.

3.6. Distsiplinaarkaristused ja ergutused

Kaitseväes toimub distsiplinaarkaristuste ja ergutuste määramine vastavalt 
kaitseväe distsiplinaarmäärustikule.75 14. põhikursuse kadettidele määrati 
õpingute jooksul kokku 17 distsiplinaarkaristust ja 84 ergutust. Tulemused 
jaotati isikupõhiselt distsiplinaarkaristusteks ja ergutusteks, mille põhjal 
arvutati välja uus kategooria distsipliin (lahutades isikupõhiselt ergutuste 
koondarvust distsiplinaarkaristuste arvu). Kuigi 14. põhikursuse kadettide 
hindamisel ei kasutatud karistusi ja ergutusi pingerea koostamisel, toodi 
distsipliinikategooria töösse sisse, et analüüsida selle teguri mõju edasisele 
teenistussooritusele.

3.7. Isiksuseomadused

14. põhikursuse kadettide isiksuseomaduste mõõtmiseks kasutati kursuse-
kaaslaste hinnanguid, kust hindamiskokkuvõtete sõnalistest kommentaari-
dest loetleti isikupõhiselt kokku kõik isiksuseomadusi kirjeldavad omadu-
sed, mis jaotati viie faktori teooria alusel.76 

3.8. Edasise teenistussoorituse edukuse hindamine

Edasise teenistussoorituse edukuse hindamiseks kasutati 360° küsitluse tule-
musi, mida võrreldi kõikide kogutud andmetega.

75 Kaitseväe distsiplinaarmäärustik. Kaitseväe juhataja 05.04.2013 käskkiri nr 95. Punkt 
15.
76 McCrae, R. R.; John, O. P. 1992. An Introduction to the Five-Factor Model and Its App-
lications. – Journal of Personality, Vol. 60, Issue 2, pp. 177–178.
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3.8.1. 360° küsitluse valim ja korraldamine

Küsitluses osales kokku 382 vastajat, kellest 34 olid hinnatavad, 100 kol-
leegid, 202 alluvad ja 46 ülemad. Iga hinnatava kohta andis hinnanguid kesk-
miselt 11 isikut. Hinnatavat hindasid peale tema keskmiselt kolm kolleegi, 
kuus alluvat ja üks ülem. 

Teenistussuhte pikkus hinnatava ning kolleegide, alluvate ja ülemate 
vahel oli keskmiselt 12 kuud. Küsitlusele vastajatest olid 219 tegevväelased 
ja 163 ajateenijad, vastavalt 57,3% ja 42,7%. Küsitlus korraldati allüksuste 
kaupa ajavahemikul 21.04.2014 kuni 28.04.2014. 

3.8.2. Tegevväelaste hindamisvestluste kokkuvõtted 

14. põhikursuse lõpetanud tegevväelaste hindamisvestluste kokkuvõtted 
saadi kaitseväe allüksuste personalijaoskonnast. Loa neid kasutada andsid 
uuritavad 360° küsitluse käigus. Töös kasutatud tegevväelaste hindamis-
kokkuvõtted on enamasti koostatud 2014. aasta lõpus või 2015. aasta algu-
ses, mis langeb kokku 360° küsitluse hindamisperioodiga. Tulenevalt töö 
kvanti tatiivsest iseloomust, kasutatakse tegevväelaste hindamisvestluste 
kokku võtete kvantitatiivset osa, mida esineb kolmes punktis – eesmärkide 
ja  teenistusülesannete täitmise koondhinnang (neljapalline skaala vahemi-
kus 0–3), juhivõimed (neljapalline skaala vahemikus 0–3) ja iseloomustus.77 
Iseloomustus, milles on kokku 11 alapunkti, on juhendi järgi hindamisvest-
lust täiendav osa, mis annab hinnatavast ülevaatlikuma pildi. Kuigi  teooria 
osas liigitasid autorid iseloomustuse Bormani ja Motowidlo järgi pigem 
kontekstuaalse soorituse valdkonda kuuluvaks, siis alapunktide sisu järgi on 
artikli autorite hinnangul iseloomustuse 11 alapunktist viis suunatud pigem 
ülesande sooritusele (iseseisvus, pingetaluvus, otsustusvõime, organiseeri-
misvõime ning tegutsemise kiirus ja operatiivsus), viis pigem kontekstuaal-
sele sooritusele (teenistusse suhtumine, meeskonnatöö, koostöövalmidus ja 
suhtle misoskus, usaldusväärsus ja sihikindlus) ja üks motivatsioonile (moti-
vatsioon). Iga alapunkti hinnati viiepallisel skaalal (1–5).

77 Tegevväelaste hindamise kord. Kaitseväe juhataja 20.11.2013 käskkiri nr 294.
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4. Tulemuste analüüs ja arutelu

4.1. 360° küsitluse tulemused

Analüüsis kasutati kirjeldava faktoranalüüsi peakomponentide meetodit koos 
Varimax-pööramisega. Analüüsiti alluvate, kolleegide ja ülemate hinnanguid 
(kokku 348 hindajat). Tulenevalt sisulistest argumentidest, usaldusväärsuse 
näitajatest (vahemikus 0,86–0,93) ja suuremast kirjeldusvõimest, otsustati 
viiefaktorilise mudeli kasuks78, mille kirjeldusvõime koguvarieeruvusest oli 
59,3%: 1. faktor 14,3%, 2. faktor 13,7%, 3. faktor 25,7%, 4. faktor 11% ja 
5. faktor 9,1% (vt lisa 1).

Analüüsides väidete sisu, oli esimene faktor seotud sellega, mis loob aluse 
rühmaülema headele suhetele nii oma alluvate, kolleegide kui ka ülematega 
ning mille võib kokku võtta ühise nimetajaga – orienteeritus suhetele. Teise 
koondusid väited, mis on seotud rühmaülema hea tulemuse saavutamisega 
nii isiklikul kui ka üksuse tasemel ning mille võib kokku võtta ühise nime-
tajaga – orienteeritus tulemusele. Kolmas faktor koondab endas rühmaülema 
ametialast ja isiklikku pädevust, mida saab koondada nimetuse alla – ameti-
alased pädevused. Neljas faktor, koondnimetusega – innustamine ja motivee-
rimine, on seotud rühmaülema ametialase tegevuse ja isikliku karismaati-
lisusega, millega suurendatakse kaaslaste motivatsiooni ja tegutsemistahet. 
Viiendasse faktorisse kuuluvad väited, mis on seotud rühmaülema tege-
vusega, millega ta loob alluvate kaasamiseks positiivse sotsiaalse keskkonna 
ja mille saab kokku võtta ühise nimetajaga – kaasava keskkonna loomine.

Faktorite omavaheline seos vastas teoreetilistele eeldustele, mille alusel 
jaotub teenistussooritus kaheks osaks – ülesande soorituseks ja konteks-
tuaalseks soorituseks, mis on mõlemad võrdväärselt seotud motivat siooniga. 
Teisisõnu moodustavad teine ja kolmas faktor koos ülesande soorituse mõõ-
diku (r = .859; p < .01), mis on otseselt seotud ametijuhendites sätestatud 
põhiülesannete ja kohustuste täitmisega79 (nõuded pädevustele ja tule-
mustele80). Esimene ja viies faktor moodustavad koos aga kontekstuaalse 
soorituse mõõdiku (.859; p < .01), mis on seotud kõige sellega, mis loob ja 
hoiab soodsat sotsiaalset ja psühholoogilist keskkonda81, mille rühmaülem 

78 Tooding, L. M. 2007. Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu 
Ülikooli Kirjastus, lk 363.
79 Borman, Motowidlo 1993, pp. 71–98.
80 Rühmaülem-instruktori ametijuhend. Lõuna Kaitseringkonna ülema 26.03.2009 käsk-
kiri nr 21.
81 Muchhal 2014, p 56.
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saavutab hea suhtluse ja kaasava keskkonna loomisega. Neljas faktor on 
eraldi seisev ja mõõdab motivatsiooni, mis on vajalik teiste motiveerimiseks 
ja innusta miseks.82 Seega moodustati viiest faktorist kolm – ülesande soori-
tus, kontekstuaalne sooritus ja motivatsioon, mis kokku mõõdavad kogu 
 edasist teenistussoorituse edukust.

Analüüsides eri poolte hinnangute seoseid kolme eelnimetatud konstruk-
tiga, ilmnes, et kõige tugevamalt on seotud ülesande sooritusega ülemate 
antud hinnang (r = .792; p < .01), seejärel kolleegide (r = .621; p < .01) ja allu-
vate hinnang (r = .564; p < .01). Kontekstuaalse sooritusega on aga järjestus 
vastupidine: alluvad (r = .766; p < .01), kolleegid (r = .654; p < .01) ja ülemad 
(r = .546; p < .01). Motivatsioonitegurit hinnatakse küll samas järjestuses kui 
kontekstuaalse soorituse oma, kuid erinevalt teistest teguritest on tulemused 
küllaltki võrdsed: alluvad (r = .755; p < .01), kolleegid (r = .710; p < .01) ja 
ülemad (r = .701; p < .01). Tulemusest saab järeldada, et tulenevalt ülemate 
hinnangute ülesande sooritusele orienteeritusest ja alluvate hinnangute kon-
tekstuaalsele sooritusele orienteeritusest, hindavad kõige laiemat spektrit 
kolleegid, kuna nad hindavad võrdväärselt nii kontekstuaalse soorituse kui 
ka ülesande soorituse komponenti. Samas ei olnud kolleegide hinnangute 
tulemuste seosed teiste gruppidega väga tugevad, mis näitab, et kõige objek-
tiivsema hinnangu saamiseks on ikkagi vaja kõiki hindajate gruppe, kel-
lega hinnatav oma töös kokku puutub. See kinnitab 360° hindamissüsteemi 
eelist ühesuunalise hindamise ees, kuna hinnatav saab tagasiside tulemusena 
oma tugevate ja nõrkade külgede kohta objektiivsema ülevaate, mis aitab tal 
ennast edaspidi tulemusrikkamalt arendada.83

4.2. Õpingute jooksul mõõdetud tegurite seos edasise 
teenistussoorituse edukusega

4.2.1. Õppetulemuste seos edasise teenistussoorituse edukusega

Analüüsimaks seda, kuidas on seotud õppetulemused ohvitseri edasise teenis-
tussoorituse edukusega, tehti esmalt korrelatsioonanalüüs kõikide eristavate 
hinnete ja edasise teenistussoorituse edukuse näitajate vahel. Tule mustest 
selgus, et statistiliselt oluliselt on edasise teenistussoorituse edukusega seo-
tud vaid kolm õppeainet: jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja 
juhti mine (r = .445; p < .01), julgeolekupoliitika ja  kaitsestrateegia (r = .382; 

82 Brownlee, Motowidlo 2011, pp 24–35.
83 Lepsinger, Lucia 2004, lk 165.
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p < .05) ning lahingutegevuse alused (r = .377; p < .05). Kusjuures neil kõigil 
on positiivne statistiliselt oluline seos ülesande sooritusega ja veidi nõrgem 
positiivne seos motivatsiooniga, mis kinnitab teoreetilises käsitluses esitatud 
eeldust, et õppetulemused kuuluvad ülesande soorituse hulka, mis on seotud 
motivatsiooniga.84

Selleks, et tuvastada, kas õppeainete hinded suudavad ennustada edasise 
teenistussoorituse edukust, tehti regressioonanalüüs. Sammhaaval mudelist 
muutujaid välja jättes jäid mudelisse jalaväerühma lahingutegevuse pla-
neerimise ja juhtimise (β = .635, p < .000) ning spetsialiseerimismooduli 
keskmine hinne (β = –.449, p < .008). Mudeli kirjeldusvõimeks oli 32,2% 
(R Square = .364; F (2,31) = 8,853, p < .001). Analüüsist on näha, et spetsiali-
seerimismooduli regressioonikordaja β on miinusmärgiga, millest saab järel-
dada, et mida parema hinde sai kadett spetsialiseerumiserialal, seda vähem 
on ta edukas rühmaülemana. Saadud tulemus ei ole ootuspärane ja vajab 
edasist põhjalikumat analüüsi. Kuna jalaväerühma õppeaine puhul oli ennus-
tusvõime suurem (β = .636) kui spetsialiseerimismooduli keskmisel hindel 
(β = –.449) ning selle suurema mõju tõttu võisid edukust vähem prognoosi-
vad ained välja jääda, siis analüüsiti regressioonmudelit, kust rühma õppe-
aine jäeti välja. Kasutades sammhaaval toimimise meetodit, jäid mudelisse 
julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia (β = .408, p < .004) ning spetsiali-
seerimismooduli keskmine hinne (β = –.359, p < .038). Mudeli kirjeldus-
võimeks oli 21% (R Square = .259; F (2,31) = 5,417, p < .010). Selleks, et 
tuvastada, kas on veel teisi edukust ennustavaid õppeaineid, arvati analüü-
sist välja julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia. Mudelisse jäi vaid lahingu-
tegevuse aluste õppeaine (β = .377, p < .028). Mudeli kirjeldusvõimeks oli 
11,5% (R Square = .142; F (1,32) = 5,290, p < .028). Pärast lahingutegevuste 
aluste õppeaine väljajätmist, ei jäänud mudelisse ühtegi õppeainet.

Kokkuvõttes olid tulemused ootuspärased ning leiti, et õppetulemustel 
on statistiliselt oluline seos ülesande soorituse ja pisut nõrgem seos moti-
vatsiooni komponendiga. Edasise teenistussoorituse edukust suudavad posi-
tiivselt ennustada jalaväerühma lahingutegevuse planeerimise ja juhtimise, 
julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia ning lahingutegevuse aluste õppeaine 
ning negatiivselt spetsialiseerimismooduli keskmine hinne. Ootuspäraselt on 
tugevamad seosed õppeainetel, mis on otseselt seotud rühmaülema igapäeva-
tööga ning tulenevalt nende suuremast mahust on edasise teenistussoorituse 
edukusega tugevam seos kaalutud keskmisel hindel.

84 Motowidlo, Borman, Schmit 1997, pp. 72–80.
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4.2.2. Juhiomaduste hinnangu seos edasise teenistussoorituse edukusega

Analüüsides kaasõppurite antud juhiomaduste hinnangute seost edasise 
teenistussoorituse edukusega, leiti tugev seos edasise teenistussoorituse 
edukusega (r = 0,59, p < 0,01) ning tugevam seos pigem ülesande soorituse 
(r = 0,68, p < 0,01) kui kontekstuaalse sooritusega (r = 0,40, p < 0,01). Reg-
ressioonanalüüsile tuginedes saab öelda, et juhiomaduste hinnang suudab 
eraldiseisvana statistiliselt olulisel määral prognoosida edasise teenistus-
soorituse edukust 32,9% (R Square = .349; F (1,32) = 17,19, p < .000).

4.2.3. Üldfüüsiliste testide tulemuste seos edasise teenistussoorituse 
 edukusega

Analüüsides üldfüüsiliste testide keskmise tulemuse seoseid edasise teenis-
tussoorituse edukusega, ilmnes, et üldfüüsiliste testide keskmine tulemus ei 
ole sellega seotud. Ainuke üldfüüsiline test kuuest, millel oli nõrk positiivne 
seos motivatsiooniga (r = .388; p < .05) ning seejärel ülesande soorituse 
(r = .370; p < .05) ja edasise teenistussoorituse edukusega (r = .347; p < .05), 
sooritati esimesel semestril. 

Ennustusvõime tuvastamiseks tehti ka regressioonanalüüs, kus ühtegi 
mudelit ei tekkinud ning kokkuvõttes saab öelda, et üldfüüsiliste testide tule-
mused on kõige rohkem seotud motivatsiooni ja teenistussoorituse konstruk-
tidest rohkem ülesande soorituse kui kontekstuaalse sooritusega, kuid ükski 
üldfüüsilise testi tulemus ei suuda prognoosida edasise teenistussoorituse 
edukust.

4.2.4. Õppetöövälises tegevuses osalemise aktiivsuse seos edasise 
 teenistussoorituse edukusega

Analüüsides õppetöövälistes tegevustes osalemise aktiivsuse seost edasise 
teenistussoorituse edukusega, selgus, et erinevalt teoreetilise käsitluse ootu-
sest, mille järgi õppetöövälises tegevuses osalemise aktiivsus võiks olla 
vabatahtlikkuse kaudu seotud kontekstuaalse sooritusega85, see nii ei ole, 
kuna ainuke statistiliselt oluline positiivne seos leiti ülesande sooritusega 
(r = .370; p < .05). See kinnitab eelmainitud kahtlust, et kuigi üldiselt oli 
eelistatud vabatahtlikkus, olid paljud tegevused n-ö kohustuslikud, mistõttu 
ei saa õppetöövälises tegevuses osalemist antud valimi korral käsitleda kui 
kontekstuaalse soorituse vabatahtlikkuse näitajat.

85 Motowidlo, Borman 1997, pp. 99–106.
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4.2.5. Distsiplinaarkaristuste ja ergutuste seos edasise teenistussoorituse 
edukusega

Analüüsides distsiplinaarkaristuste ja ergutuste seost edasise teenistussoo-
rituse edukusega, selgus, et erinevalt teoreetilise käsitluse ootusest, ei ole 
distsiplinaarkaristused seotud kontekstuaalse sooritusega, vaid hoopis üles-
ande sooritusega, millel on ainukesena statistiliselt oluline nõrk negatiivne 
seos (r = –.343; p < .05). Tulemus näitab seda, et distsiplinaarkaristus ei näita 
niivõrd isiku üldist distsiplineeritust, kuivõrd rasket eksimist teatud töösoori-
tuses. Kontekstuaalse soorituse kontekstis hinnatakse üldist distsiplineeri-
tust juhiomaduste hindamisel tõenäoliselt hoopis vähese meelekindlusena 
(ebakorrektsus, vähene distsiplineeritus, vähene eesmärgile orienteeritus, 
tegevuste edasilükkamine).

Tõestust leidis aga ergutuste kuulumine ülesande soorituse hulka 
(r = .532; p < .01), mis tuleneb sellest, et tavapäraselt ergutatakse mitte lihtsalt 
distsiplineerituse, vaid lisaks heade töötulemuste eest. Tõestust leidis ka see, 
et motivatsioon on seotud mõlema sooritusega, kuna kõikides kategooriates 
jääb motivatsiooniseos oma tugevuselt ülesande soorituse ja kontekstuaalse 
soorituse vahele. Kokkuvõttes leiti, et distsipliinikategooria moodustamine 
on asjakohane, selle mõõtmise tulemused on statistiliselt olulises seoses üles-
ande sooritusega (r = .553; p < .01) ning nõrgemas statistiliselt olulises  seoses 
edasise teenistussoorituse edukuse (r = .431; p < .05) ja motivatsiooniga 
(r = .414; p < .05). See näitab, et distsipliinikategooria rakendamisel kadettide 
teenistussoorituse hindamisel ja pingerea koostamisel on mõtet.

4.2.6. Õpingute jooksul mõõdetud tegurite seoste kokkuvõte

Hinnates kokkuvõttes õpingute jooksul mõõdetud tegurite seost ohvitseri 
teenistussoorituse edukusega, saame väita, et kõik tegurid (v.a üldfüüsiline 
test) on statistiliselt olulisel määral kõige rohkem seotud ülesande soori-
tusega (vt tabel 2).

Kontekstuaalse sooritusega on oluline seos vaid juhiomaduste hinnangul. 
Motivatsiooniga on oluliselt seotud juhiomaduste hinnang ja distsipliin, mis 
on ainukestena oluliselt seotud ka edasise teenistussoorituse edukusega, kuid 
üldfüüsilise testi keskmisel tulemusel olulised seosed puuduvad.
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Tabel 2. Korrelatsioonikordajad viie teguri koondtulemuse ja edasise teenistussoorituse 
edukuse vahel

Tegurid ÜS KS MOT ETSE

Kaalutud keskmine hinne .386* .079 .243 .257

Juhiomaduste hinnangud .677** .404* .557** .591**

ÜFTi tulemused .260 .163 .325 .275

Õppetöövälises tegevuses osalemise aktiivsus .370* .120 .250 .267

Distsipliin ,553** ,226 ,414* ,431*

*p < .05 **p < .01 Märkus: ÜS = ülesande sooritus; KS = kontekstuaalne sooritus; MOT = motivatsioon; 
ETSE = edasise teenistussoorituse edukus; ÜFT = üldfüüsiline test.

Kontekstuaalse sooritusega on oluline seos vaid juhiomaduste hinnangul. 
Motivatsiooniga on oluliselt seotud juhiomaduste hinnang ja distsipliin, mis 
on ainukestena oluliselt seotud ka edasise teenistussoorituse edukusega, kuid 
üldfüüsilise testi keskmisel tulemusel olulised seosed puuduvad.

4.3. Õpingute jooksul mõõdetud tegurite võime  prognoosida 
 edasise teenistussoorituse edukust

Teenistussoorituse edukust prognoosivate tegurite väljaselgitamiseks tehti 
regressioonanalüüsid. Sammhaaval mudelist muutujaid välja jättes jäid 
tegurid mudelisse üksikult korrelatsioonanalüüsi seoste tugevusega samas 
 järjestuses (vt tabel 2). Iga osa juures jäeti analüüsist välja eelnevas analüüsis 
ennustusvõimet näidanud tegur, kuna selle suurema mõju tõttu võisid nõr-
gema ennustusvõimega tegurid jääda tagaplaanile. Ootuspäraselt oli kõige 
suurema ennustusvõimega kaaskadettide juhiomaduste hinnang, mis kätkes 
endas kõiki komponente (ÜS, KS, MOT) ja edasist teenistussoorituse edu-
kust. Teine, mille järgi ei suutnud prognoosida kontekstuaalset sooritust, oli 
distsipliinitegur. Lisaks selgus, et kaalutud keskmise hinde ja õppetöövälises 
tegevuses osalemise järgi saab prognoosida vaid ülesande sooritust, kuid 
üldfüüsiliste testide keskmine tulemuse järgi ei saa prognoosida tulevase 
teenistussoorituse edukust ühegi komponendi (ÜS, KS, MOT) ega edasise 
teenistussoorituse edukuse puhul (vt tabel 3).
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Tabel 3. Edasise teenistussoorituse edukust prognoosivad tegurid

Sõltumatud muutujad β β p

Mudeli 

kirjeldus-

võime %

R 

Square F (1,32)  p

Ülesande sooritus (sõltuv muutuja)

Juhiomaduste hinnangud .677 .000 44,2 .459 27,110 .000

Distsipliin .553 .001 28,4 .305 14,066 .001

Kaalutud keskmine hinne .386 .024 12,2 .149 5,591 .024

Õppetöövälises tegevuses 
osalemise aktiivsus

.370 .031
11

.137 5,086 .031

Kontekstuaalne sooritus (sõltuv muutuja)

Juhiomaduste hinnangud .404 .018 13,7 .163 6,233 .018

Motivatsioon (sõltuv muutuja)

Juhiomaduste hinnangud .557 .001 28,9 .557 14,397 .001

Distsipliin .414 .015 14,6 .171 6,622 .015

Edasise teenistussoorituse edukus (sõltuv muutuja)

Juhiomaduste hinnangud .591 .000 32,9 .349 17,186 .000

Distsipliin .431 .011 16,1 .186 7,317 .011

Kuna tulemused näitavad, et kaaskadettide hinnangu järgi saab prognoosida 
kõige paremini teenistussoorituse edukust, siis võiks arvata, et teisi tegu-
reid pole edasise teenistussoorituse edukuse prognoosimiseks üldse vaja. 
Samas peab arvestama, et kuigi analüüsis kasutati 348 isiku vastuseid, siis 
hinna tavaid olid vaid 34, mis võib regressioonanalüüsi mõistes olla variatiiv-
sema mudeli leidmiseks liiga väike arv. Teiseks toetab teiste õpinguaegsete 
tulemuste kasutamise vajalikkust fakt, et tänu koondtulemuste asjaosalistele 
avalikustamisele said kadetid üksteise isiksusest parema ülevaate, mille tule-
musel ennustusvõime tugevnes. Kolmandaks on oluline ka tegurite osakaalu 
emotsionaalne mõju, sest 14. põhikursuse kadetid teadsid hindamise ajal, 
et nende hinnang mõjutab lõpptulemust maksimaalselt 30%, mitte 100%. 
Autorite hinnangul oleksid tulemused 100%-lise osakaalu korral olnud tõe-
näoliselt teistsugused, sest konkurentsitingimustes oleksid kadetid saanud 
juhiomaduste hindamist enese huvides tõhusamalt ära kasutada. Neljandaks 
esines statistiliselt olulist ennustusvõimet ka distsipliini, kaalutud keskmise 
hinde ja õppetöövälises tegevuses osalemise puhul.
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Tuginedes eelnevale, otsustati leida tegurite ligikaudne osakaal. Selleks 
kasutati regressioonanalüüsi kirjeldusvõime protsente, mis liideti kokku ning 
arvutati kaalumise meetodil välja iga teguri kirjeldusvõime osakaal. See-
juures on väga tähtis rõhutada, et regressioonanalüüsi eri mudelite kirjeldus-
võime protsendid ei näita mudelite kattumist, mistõttu on saadud tulemused 
vaid ligikaudsed. Tulemused on toodud tabelis 4.

Tabel 4. Tegurite osakaal regressioonanalüüsi kirjeldusvõime protsentide alusel

Tegur ÜS KS MOT KOKKU % 153st

Ümarda-

mine

Juhiomaduste hinnangud 44,2 13,7 28,9 86,8 56,73% 57%

Distsipliin 28,4 – 14,6 43 28,11% 28%

Kaalutud keskmine hinne 12,2 – – 12,2 7,97% 8%

Õppetöövälises tegevuses 
osalemise aktiivsus

11 – – 11 7,19% 7%

KOKKU: 95,8 13,7 43,5 153 100% 100%

Kokkuvõtvalt saab öelda, et ligikaudne mudel edasise teenistussoorituse 
edukuse ennustamiseks võiks olla järgmine: juhiomaduste hinnangu osa-
kaal 57%, distsipliini osakaal 28%, kaalutud keskmise hinde osakaal 8% ja 
õppetöövälises tegevuses osalemise aktiivsuse osakaal 7%.

4.4. Isiksuseomaduste seos edasise teenistussoorituse edukusega

Analüüsiti kaaskadettide hinnangute sõnalistest kommentaaridest koondatud 
põhiseadumuste ja 360° küsitluse tulemuste seoseid (vt tabel 5).

Tabel 5. Põhiviisiku seosed 360° küsitluse tulemustega

  Ekstravertsus Sotsiaalsus Meelekindlus Neurootilisus Avatus

ÜS ,330 ,389* ,506** –,268** ,227

KS –,040 ,531** ,327** –,515** ,067

MOT ,083 ,518** ,487** –,429** ,117

ETSE ,134 ,518** ,492** –,436** ,148

*p < .05 **p < .01 Märkus: ÜS = ülesande sooritus; KS = kontekstuaalne sooritus; MOT = motivatsioon; 
ETSE = edasise teenistussoorituse edukus.
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Võrreldes ülesande soorituse ja kontekstuaalse soorituse tulemusi, selgus, 
et hoolimata seoste võrdsest arvust, on kontekstuaalse soorituse statisti-
liselt olulised seosed kokkuvõttes tugevamad (r = .531 ja r = –.515; p < .01) 
kui ülesande soorituse puhul (r = .389 ja r =506; p < .05, p < .01), mida 
eeldati ka teooria põhjal. Motivatsiooniseosed kinnitavad samuti teoreeti-
list käsitlust, kuna tugevad seosed esinevad lisaks sotsiaalsusele, millega 
on oluline seos mõlemal teenistussoorituse osal, ka meelekindluse ja neu-
rootilisusega, kus ühel või teisel olulist seost ei esine. Seejuures jäävad kõik 
motivatsiooni statistiliselt olulised seosed oma tugevusega ülesande soori-
tuse ja kon tekstuaalse soorituse oluliste seoste vahele, mis näitab, et moti-
vatsioon on seotud võrdväärselt nii ülesande soorituse kui ka kontekstuaalse 
sooritusega.86,87 Peale selle näitavad analüüsi tulemused, et edasise teenistus-
soorituse edukuse puhul on kadettide isiksuseomadustel oluline positiivne 
seos sotsiaalsuse (r = .518; p < .01) ja meelekindlusega (r = .492; p < .01) 
ning negatiivne oluline seos neurootilisusega (r = –.436; p < .01), mis samuti 
ühtib teoreetilise käsitlusega.

Et tuvastada, kas isiksuseomadused suudavad ennustada edasist teenis-
tussoorituse edukust, tehti regressioonanalüüs põhiseadumuste põhjal. 
Sammhaaval mudelist muutujaid välja jättes jäid mudelisse sotsiaalsus 
(β = .378, p < .023) ja meelekindlus (β = .334, p < .043). Mudeli kirjeldus-
võimeks oli 31,9% (R Square = .360; F (2,31) = 8,733, p < .001). Kuna sot-
siaalsusel oli ennustusvõime suurem, siis arvati see järgmisest analüüsist 
välja, et tuvastada, kas on veel teisi edukust prognoosivaid isiksuseomadusi. 
Analüüsi tulemusel jäid mudelisse meelekindlus (β = .405, p < .012) ja neu-
rootilisus (β = –.328, p < .038). Mudeli kirjeldusvõimeks oli 30% (R Square 
= .342; F (2,31) = 8,067, p < .002). Jättes analüüsist välja ka meelekindluse, 
leiti seos vaid neurootilisusega (β = –.436, p < .010). Mudeli kirjeldusvõi-
meks oli 16,5% (R Square = .190; F (1,32) = 7,505, p < .010). Kolme eraldi 
koos tatud regressioonmudeli tulemusena selgus sarnaselt korrelatsioonana-
lüüsile, et suure viisiku isiksuseomadustest suudavad tulevase teenistussoo-
rituse edukust prognoosida sotsiaalsus ja meelekindlus ning vähene neu-
rootilisus. Kindlasti tuleks saadud tulemused täpsemalt üle kontrollida nt 
rahvusvaheliselt tunnustatud viie faktori mudelil põhineva PIP-NEO testiga, 
mille Eesti teadlased on kohandanud Eesti oludele ja tõlkinud Eesti keelde.88 

86 Motowidlo, Borman 1997, pp 103–107.
87 Brownlee, Motowidlo 2011, pp 24–35.
88 Mõttus, R.; Pullmann, H.; Realo, A.; Kööts, L; Allik, J. 2009. Isiksuse mõõdikute 
EE.PIP-NEO ja RU.PIP-NEO professionaalse kasutaja käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikool, 
psühholoogia instituut.
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Seega on isiksuseomadused tugevamalt seotud pigem kontekstuaalse 
soorituse kui ülesande sooritusega, motivatsioon on võrdväärselt seotud nii 
ülesande soorituse kui ka kontekstuaalse sooritusega ning tulevase teenistus-
soorituse edukust suudavad prognoosida sotsiaalsus ja meelekindlus ning 
vähene neurootilisus.

4.5. 360° küsitluse ja tegevväelaste hindamisvestluse 
tulemuste võrdlus

Selleks, et analüüsida, kas ja kuivõrd erinevad uurimuses kasutatud 360° 
küsitluse tulemused kehtivatest tegevväelaste hindamistulemustest, tehti 
esmalt kõikide tegevväelaste hindamise kokkuvõtetes kvantitatiivselt hinna-
tud punktide ja nende alapunktide89 ning 360° küsitluse tulemusena saadud 
edasise teenistussoorituse edukuse tegurite ja nende koondtulemuse korrelat-
sioonanalüüs.

Analüüsi põhjal selgus esiteks, et rahu- ja sõjaaja eesmärkide täitmise 
hindamistulemustel puuduvad olulised seosed kõikide tegurite ja edasise 
teenistussoorituse edukusega, mis on autorite hinnangul tingitud hindamis-
skaala vähesest variatiivsusest (34st rahuaja eesmärkide täitmise hindest oli 
30 hinnet 2) ning asjaolust, et sõjaaja ülesandeid ei olnud hindajatel võimalik 
enamikel juhtudel hinnata (34st oli 22 juhul hindeks 0 ehk mittehinnatav). 
Saadud tulemus seab rahu- ja sõjaaja eesmärkide täitmise kasutamise tule-
vase teenistuse objektiivseks suunamiseks kahtluse alla.

Teiseks selgus, et iseloomustuse alapunktide koondtulemus on kõige 
tugevamalt seotud ülesande sooritusega (r = .462; p < .01) ja seejärel edasise 
teenistussoorituse edukusega (r = .358; p < .05), kuid seosed kontekstuaalse 
soorituse ja motivatsiooniga puudusid. Kusjuures seda kõike hoolimata eel-
dusest, et sisu poolest võiksid iseloomustuse alapunktid ülesande soorituse ja 
kontekstuaalse soorituse vahel jaguneda võrdselt. Tulemusest võib järeldada, 
et iseloomustuse alapunktide hindamisel on ülemad kaldunud hindama roh-
kem ülesande sooritust, mida tõestas ka eraldiseisev korrelatsioonanalüüs, 
kus tuvastati iseloomustuse koondpunktisumma ja hindajate gruppide vahe-
line oluline seos vaid ülemate grupi keskmise tulemusega (r = .509; p < .01).

Kolmandaks leiti, et kolmest tegevväelaste hindamise kokkuvõttes kvan-
titatiivselt hinnatud punktist on kõige rohkem olulisi seosed 360° küsitluse 
tulemustega juhivõimetel (ÜS – r = .497; p < .01; MOT – r = .351; p < .05; 
ETSE – r = .403; p < .05), millel puudus seos vaid kontekstuaalse  sooritusega. 

89 Tegevväelaste hindamise kord. Kaitseväe juhataja 20.11.2013 käskkiri nr 294.
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Saadud tulemus viitab taaskord ülemate kallutatusele hinnata tugevamalt 
ülesande soorituse tegurit, kuid näitab omakorda juhivõimete punkti kasuta-
mise objektiivsuse eelist iseloomustuse ja eesmärkide täitmise punktide ees 
ka juhul, kui alluvaid ja kolleege hindamisse ei kaasata.

Neljandaks leidis iseloomustuse koondpunktisumma ja juhivõimete 
analüüsis kinnitust asjaolu, et motivatsioon on võrdväärselt seotud mõlema 
sooritusega90, kuna kõik motivatsiooniseosed jäid oma tugevuselt ülesande 
soorituse ja kontekstuaalse soorituse seoste vahele.

Tegevväelaste hindamisvestluse tulemuste ja viie teguri vahelisest 
korrelatsioonanalüüsist selgus, et rahu- ja sõjaaja eesmärkide täitmise hinda-
mistulemustega olulised seosed puuduvad.

Iseloomustuse koondpunktisummas leiti olulisi seoseid kaaskadettide 
juhiomaduste hinnangu (r = .477; p < .01) ja distsipliinikategooria vahel 
(r = .414; p < .05), mis näitab, et ülemad hindavad iseloomustustes eelkõige 
distsiplineeritust ja kaaskadettide hinnangutega sarnaseid omadusi.

Sarnaselt 360° küsitluse tulemuste analüüsile tuvastati kõige rohkem ja 
kõige tugevamaid seoseid juhivõimete hinnanguga (kaaskadettide hinnang – 
r = .477; p < .01; distsipliin – r = .476; p < .01; aktiivsus – r = .437; p < .01), 
mis näitab, et ülemad hindavad juhivõimete punkti all peaaegu samu tegu-
reid. Seos puudus vaid kaalutud keskmise hindega, mille ennustusvõime oli 
ka 360° hindamisel üks väiksemaid (ÜSi ennustusvõime 12,2%).

Selleks, et tuvastada, kas viis tegurit suudavad prognoosida tegevväelaste 
hindamisvestluse kokkuvõtte juhivõimete tulemust, tehti regressioonana-
lüüs viie teguri ning juhivõimete ja seejärel iseloomustuse punktisummaga. 
Ootuspäraselt oli kõige suurema ennustusvõimega kaaskadettide juhioma-
duste hinnang (20,4 %), seejärel distsipliini- (20,2 %) ja õppetöövälises 
tegevuses osalemise aktiivsuse (16,6 %) kategooria, kuid kaalutud keskmi-
sel hindel ja üldfüüsiliste testide koondtulemusel tegevväelaste hindamis-
vestluse juhivõimete koondtulemuse suhtes ennustusvõime puudus. Võrrel-
des 360° küsitluse regressioonanalüüsi tulemustega (vt tabel 3), on tulemustel 
teatav sarnasus ülesande soorituse ja viie teguri regressioonanalüüsi tule-
mustega, kust puudub vaid kaalutud keskmise hinde ennustusvõime. Sarnane 
on ka see, et ühtegi mudelisse ei jäänud mitut tegurit. Kuid erinev on mudeli 
kirjel dusvõimete proportsioon, kus juhivõimete prognoosimisel on kolme 
teguri ennustusvõime suhteliselt võrdne, jäädes kõikide tegurite puhul 20% 
lähedale. Nende tulemuste puhul tuleb siiski rõhutada, et valim oli väike ning 
oma mõju võib olla ka mõõdetavate tunnuste vähesel variatiivsusel.

90 Brownlee, Motowidlo 2011, pp 24–35.
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Iseloomustuse punktisummaga tehtud regressioonanalüüside tulemustel 
on omakorda teatav sarnasus 360° küsitluse regressioonanalüüsi motivat-
siooni ja edasise teenistussoorituse edukuse näitajatega (vt tabel 3), sest üks-
haaval jäid mudelisse distsipliin (14,5 %) ja kaaskadettide juhiomaduste 
hinnang (11,9 %), kuid vastupidises järjestuses. Tõenäoliselt tuleneb distsip-
liiniteguri suurem ennustusvõime sellest, et ülemad hindavad iseloomustuste 
alapunktides aspekte, mida õpinguteaegsed kadettide ülemad on pidanud 
ergutamise või karistamise vääriliseks. Regressioonanalüüsi tulemused näi-
tavad, et juhivõimeid prognoosib viiest tegurist kõige paremini kaaskadettide 
juhiomaduste hinnang ning iseloomustuse koondtulemusel distsipliinitegur. 
Peale selle tuvastati, et juhivõimete ja iseloomustuse punktis hinnatakse eel-
kõige ülesande sooritusse kuuluvaid tegureid ning oluline erinevus, võrreldes 
360° hindamise tulemustega, on kaalutud keskmise hinde ennustusvõime 
puudumine.

5. Kokkuvõte ja ettepanekud

Toetudes esmasele analüüsile, saab teha ettepaneku kasutada kadettide tee-
nistussoorituse hindamise pingerea koostamisel ja hilisema edukuse prog-
noosimiseks vaid kaaskadettide juhiomaduste hinnanguid, kuna need 
suudavad prognoosida rühmaülema teenistussoorituse edukust kõige pare-
mini.

Minnes analüüsis sügavamale, on ilmne, et juhiomaduste hinnangu kõige 
tugevam seos tulenes tõenäoliselt väga üldistest hindamiskriteeriumitest, 
mille all oli võimalik hinnata kõiki tegureid, ning sellest, et kadetid teadsid 
väga hästi üksteise võimeid (sh hindeid, aktiivsust jne). Kindlasti peab arves-
tama ka sellega, et kuigi analüüsis kasutati 348 isiku vastuseid, koondati need 
vaid 34 hinnatava alla, mis võib regressioonanalüüsi mõistes olla liiga väike 
valim, et leida variatiivsem mudel. Seega pole õige teisi tegureid välja jätta.

Juhiomaduste hindamise arendamine

Võrreldes 14. põhikursuse kadettide juhiomaduste hindamistulemusi 
KVÜÕA õppurite juhiomaduste hindamise sisu ja protsessiga, tõstatub 
esmalt küsimus, kas hinnatavad kriteeriumid peaksid olema üldised ja hin-
natavaid küsimusi vähe või peaksid hinnatavad kriteeriumid olema väga 
konkreetsed ja küsimusi rohkem. Kui kehtivas KVÜÕA õppurite juhioma-
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duste hindamisjuhises on viis valdkonda kokku 34 küsimusega91, siis 14. 
põhikursuse hindamisel oli peamiselt neli üldist võimalikku vastusevarianti. 
Kuigi statistiliselt ei ole andmeid võimalik võrrelda, toetuvad autorid siin 
360° hindamise teooria väsimuse ja tüdimuse põhimõttele, mille järgi on 
oluline säästa hindajaid liigsest koormusest, kuna see mõjutab hindamist 
negatiivselt.92

Oluline on võtta hindamiskriteeriumide väljatöötamisel aluseks teooria, 
sest see suurendab kasutatava mõõtmise usaldusväärsust. Kuid KVÜÕA 
õppurite hindamisankeedi arendamisel tuleb arvestada, et praegu see on 
kaitseväe tegevväelaste hindamisest erinev. Seepärast võiks ühe lahen dusena 
võtta kadettide juhiomaduste hindamise aluseks tegevväelaste hindamis-
vestluse kokkuvõtte iseloomustuste alapunktid (omadused)93, kuna need 
jagunevad autorite hinnangul võrdselt ülesande soorituse ja kontekstuaalse 
soorituse vahel (viis ja viis) ning üks alapunkt on seotud motivatsiooniga, 
mille seotust mõlema sooritusega tõestasid ka selle uuringu tulemused. Ise-
loomustuse alapunktide kasutamise põhiliseks eeliseks on hindajate koor-
muse vähenemine (34 küsimuse asemel 11 alapunkti) ja asjaolu, et kaitseväe 
hindamine muutub ühtsemaks. 

Üks võimalus on kasutada väheseid ja üldisi hindamiskriteeriume, nagu 
seda tehti 14. põhikursuse juhiomaduste hindamisel. Hindamistulemusi võib 
pidada heaks, kuna analüüs näitas juhiomaduste hinnangu tulemuste kõige 
tugevamat seost rühmaülemate edasise teenistussoorituse edukusega (ennus-
tusvõime 32,9%). Sellise hindamise puuduseks on esiteks erinevus kaitseväes 
kehtivast hindamissüsteemist ning teiseks on laiade hindamiskriteeriumite 
sisu keeruline siduda teoreetiliste alustega, kuna hindajad saavad hinnata 
sisuliselt kõike ja see, mille põhjal nad hindasid, väga täpselt ei selgu.

Üks võimalus on kasutada juhiomaduste hindamisel ka isiksuseomadusi, 
kuna meelekindlus, sotsiaalsus ja neurootilisus olid edasise teenistussoori-
tuse edukusega statistiliselt oluliselt seotud. Kuid leitud seosed tuleb kind-
lasti eelnevalt täpsemate mõõtevahenditega üle kontrollida. Eelnevat kokku 
võttes on ettepanek arvestada kadettide juhiomaduste hindamise arenda misel 
teaduslikke käsitlusi, samuti seda, et see ei oleks hindajatele liiga koormav 
ning ühtiks kogu kaitseväe hindamissüsteemiga.

Protsessis on oluline välja tuua põhimõte, et hindaja peab tundma hinna-
tavat, mille mõõdupuuna tuuakse 360° hindamise teoorias välja see, et 

91 Viljaste 2013.
92 Nowack 1993, pp. 69–72.
93 Tegevväelaste hindamise kord. Kaitseväejuhataja 20.11.2013 käskkiri nr 294.
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hindaja peab hinnatavaga olema koos töötanud vähemalt neli kuud.94 Kui 
kaaskadettide ja kursuse juhtkonna puhul on kriteerium väljaspool ülesande 
sooritust täidetud, siis KVÜÕA õppejõududel jääb see valdavalt täitmata. 
Seetõttu tuleks üldjuhul õppejõudude hinnanguid käsitleda pigem kui fak-
tide edastamisega kursuseülematele ning need õppejõud, kes puutuvad õppu-
ritega kokku pikema aja jooksul, annavad ka numbrilise hinnangu.

Pingerea koostamine

Olgugi, et kaaskadettide juhiomaduste hinnang prognoosis edasist teenis-
tussoorituse edukust kõige paremini, on pingerea koostamisel siiski olu-
line arvestada kõikide teguritega, kuna need (v.a distsipliin) on määratletud 
õppuri ametijuhendi teenistusülesannetes95, mis on seotud teoorias ülesande 
sooritusega.96 Distsiplineerituse tegur tuleneb distsiplinaarmäärustikust.97 
Tegurite osakaalu määramisel peaks esmalt arvestama sellega, milliseks 
kujuneb KVÜÕA õppurite juhiomaduste hindamine, kuna ülesande soori-
tuse ja kontekstuaalse soorituse osakaal peaks olema võrdne. Järgnevalt 
tuuakse ettepanekud välja tegurite kaupa.

Distsipliinikategooria kasutamist kadettide teenistussoorituse hinda-
miseks koostatavas pingereas soosib lisaks paremuselt teisele ennustusvõi-
mele 360° küsitluse tulemuste järel (ETSE 16,1%) ka statistiliselt oluline seos 
tegevväelaste hindamiskokkuvõtete iseloomustuse koondsummaga, mida see 
tegur suutis prognoosida isegi paremini (14,5%) kui kaaskadettide juhioma-
duste hinnang (11,9%).

Õppeainete hinnete ennustusvõime edasises teenistussoorituse edukuses 
esines vaid ülesande soorituse puhul (12,2%). Samas on õppimise puhul tege-
mist kadeti põhitööga, mistõttu peaks selle kindlasti kaasama teenistussoori-
tuse hindamisse. Hinnete pingerea koostamises tehakse ettepanek kasutada 
kaalutud keskmist hinnet, kuna kaalutud keskmise hinde seos oli keskmisest 
hinde seosest tugevam.

Kuigi õppetööväline tegevus prognoosis nõrgalt ülesande sooritust (11%), 
ei jätaks autorid õppetöövälises tegevuses osalemise aktiivsust kadettide 
pinge rea koostamisest välja, kuna oma teenistuskohustuste kõrvalt lisaüles-
annete täitmine on väga hinnatud ka edasises teenistuses ning erinevalt üld-

94 Lepsinger, Lucia 2004, lk 153.
95 Õppuri ametijuhend. KVÜÕA ülema 24.10.2014 käskkiri nr 111.
96 Borman, Motowidlo 1993, pp. 71–98.
97 Kaitseväe distsiplinaarmäärustik. Kaitseväe juhataja 05.04.2013 käskkiri nr 95.
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füüsilise testi lihtsast sisust on võimalik õppetöövälise tegevuse mitmetahu-
lisust edasi analüüsida. Kuna 14. põhikursuse aktiivsuse andmed sisaldavad 
nii kohustuslikku kui ka vabatahtlikku tegevust ning õppetöövälises tege-
vuses osalemise eest saadav punktisumma ei olnud detailselt paika pandud, 
siis teeb autor ettepaneku analüüsida õppetöövälises tegevuses osalemise 
aktiivsust veel eraldi, milleks on võimalik kasutada ka selle töö andmeid.

Üldfüüsilise testi tulemusi analüüsides selgus, et need ei suuda olulisel 
määral prognoosida hilisema teenistussoorituse edukust ühegi konstrukti 
(ÜS, KS, MOT) puhul. Sama tulemus saadi ka tegevväelaste hindamis-
kokkuvõtteid analüüsides. Tulenevalt sellest seavad autorid üldfüüsilise testi 
tulemuste kasutamise kadeti teenistussoorituse hindamissüsteemi eristava 
osana väga tugeva kahtluse alla ning teevad ettepaneku kaaluda pingerea 
koostamisel see tulemus üldse välja jätta. Teise lahendusena võib selle sisse 
jätta mitteeristava hindamisega.

Kokkuvõttes võiks analüüsi tulemuste põhjal juhiomaduste hinnangud 
moodustada lõpptulemusest 57%, distsipliinitegur 28%, kaalutud keskmine 
hinne 8% ja õppetöövälises tegevuses osalemise aktiivsus 7%. Üldfüüsiliste 
testide tulemused võiks pingerea koostamisest välja jätta või kasutada neid 
vaid mitteeristavalt.

Tegevväelaste hindamise arendamine

Kuna ülemad kalduvad hindama rohkem ülesande soorituse alla kuuluvaid 
tegureid, on tegevväelaste hindamiskokkuvõtte juhivõimete ja iseloomus-
tuse koondsumma seotud tugevamalt ülesande sooritusega ning statistiliselt 
olulised seosed juhivõimete ja iseloomustuse koondtulemusel kontekstuaalse 
sooritusega puuduvad. See näitab, et hindamissüsteemi põhiline puudus on 
süsteemi ühesuunalisuses, mis tekib, kui hindavad vaid ülemad. Puuduse 
kõrvaldamiseks võiks kaitseväes kaaluda üleminekut 360° hindamissüs-
teemile, mida kasutatakse näiteks USA98 ja Kanada99 armees ning liita hin-
damisega ka teatud arv alluvaid ja kolleege, sest käesoleva töö analüüsi põh-
jal suudavad rühmaülema kontekstuaalset sooritust hinnata eelkõige nemad.

Teiseks näitasid uuringutulemused, et eesmärkide ja teenistusüles annete 
täitmise koondhinnangu tulemuste hindamiseks kasutatud neljapalline 
skaala ei suuda rühmaülemaid üksteisest hästi eristada. Seetõttu võiks tegev-
väelaste hindamisvestluse kokkuvõttes vahetada kõik kvantitatiivsed skaalad 

98 Fiscus 2011, pp. 1–24.
99 Charbonneau et al. 2011.
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kuuepallise skaala vastu (0–5), mis annab suurema variatiivsuse. Peale selle 
aitab kuuepalline skaala ka andmeid paremini võrrelda nt kadettide õpingu-
aegsete tulemustega.

Kolmandaks selgus uuringu põhjal, et juhul, kui tekib vajadus mõnda 
tegevväelast teisest hindamistulemuste kvantitatiivsete tulemuste alusel eris-
tada, tasub selleks kasutada juhivõimete ja iseloomustuse koondtulemust, 
kuna neil oli kõige tugevam seos 360° küsitluse tulemusel saadud edasise 
teenistussoorituse edukuse koondhinnanguga.

Neljandaks võiks tegevväelaste hindamise korras anda viited hindamis-
süsteemi väljatöötamisel kasutatud teoreetiliste aluste kohta, mida autor ei 
suutnud tuvastada. Juhul kui teaduslikud alused puuduvad, tuleks tegev-
väelaste hindamine viia kooskõlla mõne organisatsioonikäitumise ja psühho-
loogia uurimisvaldkonna teooriaga (nt käesolevas uurimistöös kasutatud 
kontekstuaalse soorituse ja ülesande soorituse ning suure viisiku isiksuse-
omaduste teooriaga).
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Lisa 1. 
Faktorlahend koos faktorisse kuuluvate väidete ja faktorlaadungitega

Esimesse faktorisse koondunud väited koos faktorkaaludega – 
„suhetele orienteeritus”

Väide Faktorkaal

Ärritub pingeolukorras liigselt üksuse liikmete peale. .770

Suhtub üksuse liikmetesse heatahtlikult. .701

Ei kuula ära teiste arvamusi. .673

Probleemide ilmnemisel jääb rahulikuks ja tegutseb läbimõeldult. .662

Mõistab, et eksimine on inimlik. .657

On paindlik ning vajadusel muudab otsuseid. .590

On viisakas ja korrektne. .551

Arvestab üksuse liikmete mõistlike ettepanekutega. .518

On hea huumorimeelega. .508

Tunnistab oma eksimusi ja valesid otsuseid. .507

Loob alluvate jaoks soodsa õppe- ja töökeskkonna. .490

Ei selgita oma seisukohtade tagamaid. .446

Teise faktorisse koondunud väited koos faktorkaaludega – 
„tulemusele orienteeritus”

Väide Faktorkaal
Järgib oma tegevuses kehtivaid määrustikke ja teisi õigusakte. .680
Teadvustab enda vastutust ja tegutseb vastutustundlikult. .635
Tegeleb pidevalt enesetäiendamisega. .625
Täidab ülesandeid tähtsuse järjekorras. .578
Arvestab tegutsemisel kõrgemas üksuses toimunud olukorra muutustega. .576
Panustab kõrgema üksuse arengutesse. .568
Hoiab alluvad eesmärgi täitmisele suunatuna. .552
Teeb endast võimaliku, et saada väljaõppeks võimalikult tõhusad 
väljaõppevahendeid.

.548

Teeb väljaõppe ettevalmistuste ja läbiviimise käigus koostööd teiste 
ohvitseride ja instruktoritega.

.540

Tuvastab ja ennetab võimalikke ette tulevaid probleeme. .510
Veendub, et alluvad on saanud aru neile püstitatud ülesannetest. .497
Otsuste vastu võtmisel hindab nende mõju laiemalt. .457
Võtab initsiatiivi, ootamata et öeldakse, mida on vaja teha. .442
Teab oma tegevuse eesmärki. .422
Leiab enamasti olukorrale eesmärgipärase lahenduse. .416
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Kolmandasse faktorisse koondunud väited koos faktorkaaludega – 
„ametialased pädevused”

Väide Faktorkaal

Säilitab töövõime ka pingeolukorras. .703

Reageerib ootamatutele olukordadele kiire otsustamisega. .668

Julgeb avaldada oma arvamust. .650

Tagab distsipliini oma allüksuses. .616

Oskab vastata alluvate küsimustele. .585

Tal on põhjalikud ametialased teadmised ja oskused. .571

Väljendab ennast arusaadavalt nii kõnes kui kirjas. .489

Teeb kaalutletud otsuseid. .469

Edastab õpetatavat materjali ilmekalt ja huvitavalt. .469

On rääkides pinges ja ei ole loomulik. .415

Neljandasse faktorisse koondunud väited koos faktorkaaludega – 
„innustamine ja motiveerimine”

Väide Faktorkaal

Inspireerib alluvaid. .609

Seisab oma üksuse eest kompaniis ja pataljonis. .557

On üksuse liikmete hulgas hinnatud. .557

Motiveerib ja tunnustab alluvaid. .553

Aitab lahendada alluvate probleeme. .552

Tagab info liikumise rühmale kõrgemas üksuses toimuvast. .541

Ei ole teistele eeskujuks. .510

Tagab info liikumise rühmast kõrgemale. .468

Viiendasse faktorisse koondunud väited koos faktorkaaludega – 
„kaasava keskkonna loomine”

Väide Faktorkaal

Toetab aktiivselt teiste initsiatiivi. .543
Annab alluvatele piisavalt tegevusvabadust nende pädevuses olevates 
küsimustes.

.539

Kasutab alluvate põhjalikumaid teadmisi ja oskusi väljaõppe läbiviimise. .538
Loob oma töös avatud õhkkonna ning julgustab alluvaid rääkima tekkinud 
probleemidest.

.521

Kasutab erinevaid juhtimisstiile vastavalt alluvate isikuomadustele ja 
olukorrale.

.501

Aitab alluvatel välja töötada konkreetseid meetmeid ja plaane isiklikuks ja/või 
ametialaseks arenemiseks.

.467



AJATEENISTUSE KESKKOND 

KOHANEMISE TOETAJANA1

Karel Kattai, Kristjan Kask

1. Sissejuhatus

Eesti riigikaitse rajaneb totaalkaitse printsiibil. Selle eesmärk on säilitada 
Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi 
lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turva-
lisus. Kaitseväe üks ülesanne rahuajal on välja õpetada ajateenijaid ning 
kooli tada reservvägesid ja üksuseid.2 Ajateenistuse eesmärk on välja õpetada 
Eesti kaitseks vajalikud reservüksused ja luua eeldused elukutseliste kaitse-
väelaste teenistusse võtmiseks3. Paraku langeb ajateenistusest eri põhjustel 
välja hulk tulevasi reservväelasi (vahemikus 2007–2014 keskmiselt 16%), mis 
raskendab reservüksuste komplekteerimist isikkoosseisuga4. Iga teenistusest 
vabastatud ajateenijaga kaotab kaitsevägi ühe tulevase reservväelase. Kaitse-
väe arstliku komisjoni (KAK) andmetel on vahemikus 2007–2014 psüühika- 
ja käitumishäirete tõttu vabastatud ajateenijaid keskmiselt 31% vabastatute 
koguarvust (ulatus 24–42%), millest omakorda neurootilised ja stressiga seo-
tud häired (sh kohanemishäire) moodustavad 53% (ulatus 42–64%)5. Kuna 
üheks ajateenistusest väljalangemise põhjuseks on kohanemis raskused, siis 
sellest lähtudes on oluline uurida kohanemist mõjutavaid tegureid6. 

1 Artikkel põhineb Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes 2015. aastal Karel Kattai kaitstud 
magistritööl „Ajateenistuse keskkonna seos kohanemise ja väljalangevusega”.
2 Kaitsevägi. Eesti Kaitseväe kodulehekülg. 
<http://www.mil.ee/et/kaitsevagi>, (05.03.2015).
3 Ajateenistus. Eesti Kaitseväe kodulehekülg. 
<http://www.mil.ee/et/ajateenistus>, (30.12.2014).
4 Kaitseväe arstliku komisjoni aruanne 2007–2014. Autori erakogu.
5 Ibid.
6 Tihaste, M. 2005. Suitsidaalse käitumise ennetamine ja vaimse tervise edendamine mi li-
taarses süsteemis: juhendmaterjal. Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituut.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 133–164 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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1.1. Ajateenistuse taust

„Kaitseväeteenistuskohustuse täitmine on kaitseväekohustuslase kohustus 
teha kindlaksmääratud ajavahemikul läbi aja- ja reservteenistus Kaitseväes. 
Ajateenistus on meessoost kaitseväekohustuslase kaitseväeteenistuskohus-
tuse täitmine ning naissoost isiku vabatahtlik kaitseväeteenistusse asumine 
ja selle läbimine sõjaväelise väljaõppe saamise eesmärgil.”7 Kut sealuse 
puhul, kes vastab Kaitseressursside Ameti (KRA) arstliku komisjoni otsu-
sega kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, hinnatakse kirjalikult 
kutsesobivust eesmärgiga teha kindlaks tema isikuomaduste põhjal talle 
sobivaim sõjaväeline väljaõpe. Kutsesobivuse hindamise tulemus kantakse 
kaitseväekohustuslaste registrisse ja hindamistulemuse print saadetakse 
ajateenija ajateenistuskohta.8 Kutsealused on kohustatud teavitama KRA-d 
oma kontaktandmete muutumisest, „oma raskest haigusest, puudest ja teis-
test asjaoludest, mis võivad mõjutada nende terviseseisundi vastavust kaitse-
väeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, ning esitama terviseseisundi muu-
tumist kajastavad dokumendid”.9 Kutsealustele on tagatud informatsiooni 
kättesaadavus KRA kodulehel ning neile jagatavates infovoldikutes10.

KRA tehtud uuringutest selgub, et paraku esineb olukordi, kus ajateenija 
suunatakse teenima teise väeossa või allüksusesse kui algselt oli lubatud. 
Aastatel 2011–2013 tehtud uuringutes on 2–4% vastanutest öelnud, et nad 
ei saanud õppida seda eriala, mida olid lootnud või mida neile oli lubatud.11 
Selle seletuseks võib olla põhimõte, et ajateenijaid määratakse väeosadesse 
varem omandatud erialade järgi. Ükski väeosa ei koosne ühesugustest ameti-
kohtadest, mistõttu peab osa ajateenijaid teenima muul erialal.

Ajateenistusse astudes satub kutsealune uudsesse olukorda, milles tal 
tuleb hakkama saada. Teenistust alustavatel ajateenijatel võib olla olemas 
mingisugune teave eesootava kohta tänu oma tuttavatele, kes on ajateenis-
tuse juba läbinud, kuid saadud informatsioon ei ole võrreldav reaalse koge-
musega. Enamik noori ei ole harjunud keskkonnaga, kus kogu tegevus käib 
reeglite, käskude ja korralduste järgi ning isiklikud soovid ja harjumused 
surutakse tagaplaanile. Ajateenistus nõuab kiiret kohanemist senisest eri-
neva keskkonnaga. Paljudes ajateenijates tekitab see kurnatust, kuna nad ei 

7 Kaitseväeteenistuse seadus (KVTS) § 5 – RT I 2012, 1 (13.04.2015).
8 Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord. Kaitseministri 21.12.12 määrus nr 25, § 1.
9 KVTS § 40.
10 Ajateenistus. KRA kodulehekülg. <http://www.kra.ee/ajateenistus>, (09.12.2014).
11 KRA uuringuaruanded 2011–2013. Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajatee-
nistust. <http://www.kra.ee/kodanik-ja-riigikaitse/uuringud-ja-aruanded>, (23.02.2015).
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tule teenistusse vabatahtlikult; lisaks on teenistuse algfaasis palju uut infor-
matsiooni, kogu tegevus intensiivne ning tekitab seetõttu väsimust. Samuti 
on omaette olemise võimalused väga piiratud ning enamik tegevusi toimub 
teiste nähes.12 

1.2. Kohanemine ajateenistuses ja seda mõjutavad faktorid

Schmitt ja Pilchner kirjutavad, et evolutsiooni aspektist peab organism 
muutu vates oludes sobitumiseks ja ellujäämiseks suutma kohaneda nii 
psüühi liselt kui ka füüsiliselt13. Puudulik kohanemine on sage haigestumise 
põhjus ning haigused omakorda vähendavad organismi kohanemisvõimet14. 
Ajateenijatele võivad kohanemisprobleeme tekitada olukorrad, milles nad 
olid varem iseseisvad (näiteks pere, töö, laenude ja kohustuste olemasolu, kus 
inimene oli harjunud ise otsustama ning vastutama). Teine äärmus on olu-
kord, kus ajateenija on elanud vanemate juures ning harjunud eluga,  milles 
puudus otsustus- ja vastutusvajadus, kuid ajateenistuses muutuvad kesk-
konna esitatavad nõuded suurel määral. Isik peab kiirelt omandama kaitse-
väe reeglid ja nendega keskkonnas kohanema; ta on ära lõigatud tavapära-
sest ümbrusest ja sotsiaalsest võrgustikust. See on stressi tekitav situatsioon, 
mida mõjutavad isiku soodumused: milline on tema toimetuleku viis; kas 
isiksuseprofi il ja toimetulekustiil toetavad kohanemist; kas on olemas mõni 
samasugune varasem positiivne või negatiivne kogemus ja kas varasemad 
probleemid raskendavad kohanemist. Need soodumused võivad aktiveeruda 
tugeva stressi tingimustes, nagu näiteks füüsiline ja psüühiline koormus, 
emotsionaalne pinge, erinev sotsiaalne keskkond, uus reeglistik15, aga ka 
näiteks tiheliolek16. Tavaliselt ilmnevad kohanemist raskendavad asjaolud 
teenistuse alguses ning võivad positiivse lahenduse korral üle minna17.

Rahvusvahelises haiguste klassifi katsioonis (RHK-10) defi neeritakse 
kohanemishäiret kui emotsionaalsete häiretega kulgevat subjektiivset 

12 Tihaste 2005.
13 Schmitt, D. P.; Pilcher, J. J. 2004. Evaluating evidence of psychological adaptation: How 
do we know one when we see one? – Psychological Science, Vol. 15, No. 10, pp. 643–649.
14 Lyon, B. L. 2012. Stress, coping, and health: A conceptual overview. – Handbook of 
stress, coping, and health: implications for nursing research, theory, and practice, ed. V. H. 
Rice. Sage: Los Angeles.
15 Tihaste 2005.
16 Vine, I. 1982. Crowding and stress: A personal space approach. – Current Psychological 
Reviews, Vol. 2, No. 1, pp. 1–18. 
17 Tihaste 2005.
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 düstressiseisundit, mis kahjustab isiku sotsiaalset tegevust ja suutlikkust ning 
tekib inimese elus olulise muutusega kohanemise ajal või stressirohke elu-
sündmuse tagajärjel. Individuaalsel soodumusel ja haavatavusel on kohane-
mishäirete tekkes ja ilmingute kujunemises võrreldes teiste sama klastri 
häiretega suurem tähtsus. Samal ajal on kohanemishäired seotud stressiga, 
sest kliinilised ilmingud varieeruvad ning sisaldavad depressiivset meeleolu, 
ärevust, ülemäärast muretsemist, tunnet, et ei suudeta enam toime tulla, ning 
toovad kaasa mõningaid raskusi inimese igapäevases rutiinses tegevuses. 
Kaasneda võivad käitumishäired. Samal ajal ei ole ükski sümptom piisavalt 
raske või ei tungi esile, et kinnitada mõnd spetsiifi lisemat diagnoosi.18

Ajateenijate kohanemisele kaasaaitamisel on väga suur roll ülematel. 
Tegevväelased peavad ajateenijaid juhendama, selgitama tegevuste ees-
märke, andma tegevusele tagasisidet ning neid julgustama.19 Samuti peavad 
nad märkama isikuid, kel on probleeme ja muresid, ning tegema kõik endast 
oleneva murede lahendamiseks. Teenistusse astumine on paljudele sõduritele 
õpikogemuseks ja nad kujundavad oma enesehinnangut kogemuste kaudu. 
Tulemust saab esitleda positiivse kohanemisena, kui noored inimesed avas-
tavad, et a) nad on seiklushimulisemad, kui olid arvanud; b) need, kellele 
ei meeldi struktuur, hindavad seda pärast teenistusse astumist kõrgemalt; 
ning c) need, kes vajavad struktuuri, taluvad rohkem ebakindlust.20 Oluliste 
stressoritena on märgitud ka lähisuhte katkemist, konfl ikte ülemate ja kaas-
lastega, kartust läbikukkumise ees, tähelepanu hajutavaid tegureid, kiirus-
tamist, võistlust kaaslastega oskuste ja võimete asjus, füüsilist eksistentsi 
ähvardavat ohtu ning reaktsiooni ebameeldivatele aistingutele, nagu valu ja 
emotsionaalsed läbielamised21.

Stressitaseme tõusu ajateenistuse alguses kinnitab Hansen-Schwartsi jt 
Taanis tehtud uuring. Nad leidsid, et unehäirete ja depressiooni esinemus 
sagenes ajateenijatel teenistusse astudes 34–36% ning somatisatsioonihäired 
ja tundlikkus isikutevahelistes suhetes 20% (langedes samas oluliselt ravi 
käigus). Tulemus võib osutada ravi tõhususele või on tingitud  stressirohkest 

18 Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (RHK-10). Tartu Ülikooli Kliinikumi kodu-
lehekülg. <http://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/lisad/ravi/RHK/RHK10-FR17.
htm>, (10.03.2015). 
19 Tihaste 2005.
20 Matthews, M. D. 2008. Positive psychology: adaptation, leadership, and performance in 
exceptional circumstances. – Performance Under Stress, eds. P. A. Hancock; J. L. Szalma. 
Hampshire, UK: Ashgate.
21 Tihaste 2005.
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militaarsest keskkonnast väljapääsemisega.22 Ka Hagemani jt Taanis teh-
tud uuringust selgub, et teenistusest vabastamise kõige sagedam põhjus on 
kohane mishäire23. 

Sri Lanka õhuväes tehtud uuringus osalejatest 50% kannatas kohane-
mishäire või stressireaktsioonide all ning need probleemid ei olnud otseselt 
tingitud lahingolukordadest (61,8% nende diagnoosidega isikutest ei olnud 
sümptomite avaldumise ajaks osalenud lahingutegevuses). Ebaproportsio-
naalselt suur oli personalikaotus just uute värvatute puhul. Kohanemishäire, 
stress ja kohanemisreaktsioonid on põhilisteks psüühikahäirete diagnoosi-
deks olenemata vanusest, ametiseisundist või töö iseloomust.24 Hoge jt leid-
sid oma 1998. aastal USA sõduritega tehtud uuringus, et kohanemishäire 
osakaal on 45% kõikidest psüühilistest häiretest ning need häired olid olemas 
juba enne teenistust25.

Hageman jt kirjutasid, et sõjaväes mõõdukate stressoritega kokku puutu-
nud noorte tervete meeste psüühilised kaebused olid tugevas seoses soodu-
musega haigestuda hilisemas elus psühhiaatrilistesse haigustesse või enne-
aegu surra. Ligi 25% uuritutest puutus kümnel teenistusele järgnenud aastal 
kokku psühhiaatriahaigla või nõustamisega.26 Doruk jt märkisid, et vähem 
väljaarenenud või arenemata kaitsemehhanismid võivad soodustada kohane-
mishäire teket. Tähelepanu pööramine, mõistmine ja sekkumine aitaksid 
stressoritega kohaneda ning kohanemishäirega toime tulla27.

Kui keskkonnas on toetavaid elemente, nagu hea sotsiaalne kliima, 
pädev juhtimine, tähelepanelik ja hooliv suhtumine, ning isikul on hea 
ettevalmistus stressoriterikkas keskkonnas toimetulekuks (isiksuseprofi il, 

22 Hansen-Schwarts, J.; Kijne, B.; Johnsen, A.; Andersen, H. S. 2005. The course of 
adjustment disorder in Danish male conscripts. – Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 59, 
No. 3, pp. 193–197.
23 Hageman, I.; Pinborg, A.; Andersen, H. S. 2008. Complaints of stress in young soldiers 
strongly predispose to psychiatric morbidity and mortality: Danish national cohort study 
with 10-year follow-up. – Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 117, No. 2, pp. 148–155. 
24 Perera, H.; Suveendran, T.; Mariestella, A. 2004. Profile of psychiatric disorders in 
the Sri Lanka Air Force and the outcome at 6 months. – Military Medicine, Vol. 169, No. 5, 
pp. 396–399.
25 Hoge, C. W.; Toboni, H. E.; Messer, S. C.; Bell, N.; Amoroso, P.; Orman, D. T. 2005. 
The occupational burden of mental disorders in the U.S. military: psychiatric hospita-
lizations, involuntary separations, and disability. – The American Journal of Psychiatry, 
Vol. 162, No. 3, pp. 585–591.
26 Hageman jt 2008.
27 Doruk, A.; Sütcigil, L.; Erdem, M.; Isintas, M. 2009. Defense mechanisms in adjust-
ment disorder. – New Symposium Journal, Vol. 47, No. 3, pp. 135–141.
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 toime tulekustiil, kogemused ja väljaõpe), siis tekib kohanemisreaktsioon28. 
Head sotsiaalset õhustikku aitab tagada ajateenijate ühtekuuluvustunne ja 
üksteise toetamine stressirohkes keskkonnas ülesannete täitmisel. Salo ja 
Siebold osutavad, et ühtekuuluvustunde ning sidususe tekke eeldusteks on 
isiklik sotsiaalsus, esmased grupisuhted ja rühma kogemused. Sidususe teket 
mõjutavad järgmised faktorid: a) isikuomadused, mis aitavad teenistuses sõl-
mida sotsiaalseid suhteid, b) isiklikud kohanemismuutujad, mis on seotud 
teenistuskaaslaste võimalustega olukorraga tegeleda, c) vastastikused suhted, 
nagu sõprus, sotsiaalne toetus ja koostöö, d) juhtkond, eriti vahetud ülemad, 
e) väljaõppekogemused ja tulemuslikkus, sealhulgas kvaliteet, tagasiside ja 
tegutsemisvõime, f) organisatsioonikultuur, sealhulgas sooritusele suunatud 
õhustik, eesmärgipärasus ja liikmete positiivsed kogemused.29

Eesmärgipärasust ja ülesannete selgust rõhutavad ka Lang jt, kes leidsid 
USA-s tehtud uuringus, et kadetid kogesid väiksemat psüühilist ja füüsi-
list pinget, kui ülesanded olid selged. Ülesande selgus vähendab esitatavate 
nõudmiste ja soorituse vahelist pinget.30 Riolli jt märgivad positiivsete emot-
sioonide olulist rolli stressiga toimetulekul. Positiivsed emotsioonid aitavad 
ennetada või ära hoida negatiivseid reaktsioone. Organisatsioonid saavad 
positiivset suhtumist edendades, psühholoogilise vastupanuvõime elemente 
rõhutades otsest kasu. Ülemad saavad sõdurites optimismi süvendada, 
rõhutades ühist vastutust kollektiivi ohutuse ja heaolu eest ning selgitades 
 ressursside nõuetekohase kasutamise seost konkreetsete tulemustega.31

Kokkuvõtteks võib öelda, et psüühilised häired võivad eksisteerida juba 
enne teenistusse asumist või avalduda teenistuse alguses. Samuti toovad 
uurimused esile, et üks põhiline avalduv psüühiline häire on kohanemishäire.

1.3. Ajateenijate kohanemist puudutavad uuringud Eestis

2004. aastal 355 ajateenijaga tehtud uuringus püüdis Kask leida ajateenijate 
stressi, emotsionaalse enesetunde ja ärevuse seoseid militaarsooritusega. 

28 Tihaste 2005.
29 Salo, M.; Siebold, G. L. 2008. Variables impacting peer group cohesion in the Finnish 
conscript service. – Journal of Political and Military Sociology, Vol. 36, No. 1, pp. 1–18.
30 Lang, J.; Thomas, J. L.; Bliese, P. D.; Adler, A. B. 2007. Job demands and job perfor-
mance: The mediating effect of psychological and physical strain and the moderating effect 
of role clarity. – Journal of Occupational Health Psychology, Vol. 12, No. 2, pp. 116–124.
31 Riolli, L.; Savicki, V.; Spain, E. 2010. Positive emotions in traumatic conditions media-
tion of appraisal and mood for military personnel. – Military Psychology, Vol. 22, No. 2, pp. 
207–223.
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Uuringu tulemusena selgus, et mida suuremad on stressi, emotsionaalse ene-
setunde ja ärevuse näidud, seda madalam oli soorituse tase. Samas ei esine-
nud teenistuse esimesel nädalal statistiliselt olulisi seoseid stressi ja soorituse 
vahel ning stressinivoo oli teenistuse esimesel nädalal madalam kui enne ja 
pärast sõdurieksamit. Märkimist vajab stressi ja ärevuse tõus peale eksamit, 
mille leevenduseks pakub Kask analüüsida tulemuste tagasisidestamist: mil-
lal ja kuidas seda teha, kuidas motiveerida ajateenijat ning seeläbi vähendada 
eksamijärgset stressi ja ärevust kui olulisemaid sooritusega negatiivses seo-
ses olevaid näitajaid.32

Kaur on leidnud, et väsimuse, stressi, depressiooni ja paanika sümpto-
meid leevendas lõunauinak kui paus päevas, mil sai pikutada, ilma et ilmtin-
gimata oleks magatud. Vaimsele vastupidavusele ja keskendumisvõimele oli 
lõunauinakust kasu vaid siis, kui uinaku ajal magati. Uuringu tulemused olid 
kooskõlas psüühikahäire diagnoosi saanute osakaaluga selles katses: ekspe-
rimentaalpataljonist vabastati psüühikahäire tõttu teenistusest 4%, kontroll-
pataljonist 7% ajateenijatest.33 

Uuringuid on tehtud ka isiksusejoonte seostest kohanemisega. Depres-
siooni, ärevuse ja unehäirete ilmingutega seostusid sellised isiksusejooned 
nagu suur usaldamatus, sõltuvus, ekshibitsionism, eraldatus ja vähene posi-
tiivne temperament34. Juursoo leidis oma uurimuses, et psüühikahäire tõttu 
teenistuskohustusest vabastamise riski suurendas neurootilisus ja vähendas 
ekstravertsus. Riski suurendanud isikuomadused olid järgmised: ärevus, 
viha, depressioon, häbelikkus, haavatavus, väsimus, unehäired ja emotsio-
naalsus. Riski vähendanud isikuomadused olid sõbralikkus, seltskondlikkus, 
elamusjanu, elurõõm ja enesedistsipliin.35

Pihkva leidis, et Eesti ajateenijatel ei esine rohkem stressi kui keskmisel 
kodanikul. Tulemused näitasid, et keskmise tugevusega stressoriteks peeti 
privaatsuse puudumist, pikki tegevuseta ootamisi, lärmi ja müra. Mõtestatud 
tegevuse puudumine ja ka ülema ebakompetentsus vähendas ühtekuuluvus-
tunnet ning tekitas tunde, et raisatakse aega. Stressi tekitasid veel eesti ja 

32 Kask, T. 2006. Ajateenijate stressi, emotsionaalse enesetunde ja eksamiärevuse seosed 
mi litaarsooritusega Eesti kaitseväes. Magistritöö. Tartu: Audentese Ülikooli psühholoogia 
õppetool.
33 Kaur, U. 2013. Lõunauinak, ajateenija toimetuleku modereerija: lähme leiba luusse 
laskma? Magistritöö. Tartu Ülikooli psühholoogia instituut.
34 Kasemets, P. 2009. Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijate kohanemist takistavad isik-
susenäitajad. Seminaritöö. Tartu: Tartu Ülikool.
35 Juursoo, M. 2011. Psüühikahäirete tõttu ajateenistusest vabastamine: psühhomeetriliste 
testidega leitud prediktorid. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli psühholoogia instituut.
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vene ajateenijate vahelised tülid ning arusaamatused, ülemate ebakompe-
tentsus ja suhtumine ajateenijatesse ning olmetingimused ja elukorraldus.36

Riisalo ja Kahni uuringust selgus, et ligi pooled ajateenijad tundsid end 
kaitseväes närvilisemana kui tsiviilelus. Teenistuses peeti ebameeldivaks 
vabaduse puudumist ja väeosaväliste suhtlusvõimaluste vähesust. Sõduri 
baaskursuse lõpus hindas ennast kergelt kohanenuks 36%, raskelt koha-
nenuks 49,7% ning mittekohanenuks 14,3% ajateenijatest, aga teenistuse 
lõpus olid hinnangud positiivsemad, vastavalt 49,2%, 43,4% ning 7,4%. 
Teenis tuse alguses diagnoositud psüühika- ja käitumishäired taandusid 
teenis tuse kestel.37 Kuigi uuring viitab, et ajateenijad kohanevad teenistuse 
käigus, ei pruugi see tulemus päris täpne olla, sest kohanemisprobleemidega 
isikud ei pruukinud osaleda teenistuse lõpus korraldatud küsitluses – nimelt 
küsitleti baaskursuse lõpus 161, kuid teenistuse lõpus vaid 122 ajateenijat. 
Horn leidis, et ajateenijatele tekitab stressi puudulik väljaõpe, eesmärgitu 
tegevus ning mitte-eestlastest ajateenijate puudulik eesti keele oskus. Vii-
mane omakorda toob kaasa konfl ikte ajateenijate vahel ja pidurdab väljaõpet. 
Samas oli 65% küsitletutest ajateenistusega rahul.38

Siinse uuringu eesmärk on välja selgitada, milline on ajateenistuse kesk-
konna mõju kohanemisele. Eelnevast lähtudes püstitati uuringus järgmised 
uurimisküsimused. 
1. Milliseid tegureid peavad esindusmehed oluliseks ajateenistusega koha-

nemisel?
2. Mil määral on need tegurid esindusmeeste arvates neil ja nende kaaslas-

tel aidanud ajateenistuses kohaneda ning teenistuses paremini hakkama 
saada?

3. Kas ja millised on erinevused väeosade vahel tegurite kaupa?
4. Millistes tegurites esineb puudujääke ning kuidas saaks olukorda paran-

dada?

36 Pihkva, L. 2006. Stressi põhjustavad tegurid ajateenistuses. Lõputöö. Tartu: Tartu Üli-
kool.
37 Riisalo, R.; Kahn, H. 2001. Ajateenijate psühholoogiline uuring. – Eesti Töötervishoid, 
Vol. 1, lk 12–14.
38 Horn, H. 2006. Ajateenijate stressireaktsioonid. Lõputöö. Tartu: Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutused.
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Meetod

2.1. Valim

Uurimuse eesmärgi saavutamiseks koostati küsimustik ajateenijatest esin-
dusmeestele. Eelmainitud isikutest valimi moodustamise kasuks otsustati 
sellepärast, et esindusmehed on tänu oma üksuse esindamisega kaasnevatele 
õigustele ja kohustustele kõige paremini kursis üksuses toimuvaga39. 

Küsitluse valim moodustati kõikide väeosade esindusmeestest, kus küsit-
luse ajal olid ajateenijad. Kokku osales küsitluses 72 esindusmeest 11 väe-
osast ja allüksusest (Kuperjanovi JVP 15, LuKo 4, StKo 3, LogP 2, PiP 6, 
TaP 4, ÕTP 6, Viru JVP 10, StSiP 8, VaP 7 ja STVP 7).40 Küsitluse ajal oli 
väeosades kokku 75 esindusmeest, kelle teenistusstaaž jäi vahemikku 2,5–
5,5 kuud ning kellest küsitluses ei osalenud kaks esindusmeest LogP-st ja üks 
StSiP-st. Küsitluses osalesid kõikide väeosade esindusmehed, v.a mereväe ja 
Kalevi JVP ajateenijad, kuna seoses riigikaitse arengukava (RKAK)41 raken-
damisega koolitab teenistuse alguses mereväe ajateenijaid VaP ning Kalevi 
JVP ajateenijaid Viru JVP. 

2.2. Protseduur

Küsitlus korraldati detsembris 2014. Ankeet koosnes 17 tegurist, mille kohta 
küsitletavad said anda oma hinnangu viiepallisel Likerti skaalal (vaata 
lisa 1). Vastajatelt sooviti saada hinnang selle kohta, kui oluliseks nad endi 
ning nende teenistuskaaslaste arvates iga tegurit peavad (1 – „pole üldse 
oluline” kuni 5 – „väga oluline”) ning mil määral see neid või nende tee-
nistuskaaslasi on aidanud ajateenistuses kohaneda (1 – „pole üldse toeta-
nud” kuni 5 – „on väga palju toetanud”). Psühholoogilise keskkonna alla 
liigitati järgmised tegurid: suhtlemisvõimalused lähedastega, kaasteenijatest 
tuttavad/sõbrad, varem teenistust alustanud ajateenijad, tegevväelased, isik 
(kaplan, psühholoog), kelle poole saab oma muredega pöörduda, üksi/oma-
ette olemise võima lus, vaba aeg, isikute arv ühes magalas/toas, väljaõpe, 

39 Ajateenijate esindusmehe valimise, nimetamise ja tegutsemise kord. Kaitseministri 
03.01.2013 määrus nr 1.
40 Kuperjanovi JVP – Kuperjanovi jalaväepataljon; LogP – logistikapataljon; LuKo – 1. jala-
väebrigaadi luurekompanii; PiP – pioneeripataljon; StKo – 1. jalaväebrigaadi staabikompanii; 
StSiP – staabi- ja sidepataljon; STVP – suurtükiväepataljon; TaP – tagalapataljon; VaP – 
vahipataljon; Viru JVP – Viru jalaväepataljon; ÕTP – õhutõrjepataljon.
41 Riigikaitse arengukava 2013–2022. Eesti Kaitseväe koduleht. 
<http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/riigikaitse-arengukava>, (10.07.2015). 
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kindel päevplaan ning linnaluba. Füüsilise keskkonna alla liigitati sporti-
mistingimused, raamatukogu, vaba aja veetmise võimalused sõdurikodus, 
sõdurikodu kohvik ja/või pood, toit ja kasarmu olmetingimused. Vastajatelt 
küsiti ka toaliikmete arvu ning anti neile võimalus kirjutada muud olulised 
tegurid ja kommentaarid, mida ankeet ei käsitlenud. Iga teguri juures pakuti 
võimalust avatud vastuse vormis selgitada, millega nad on konkreetse teguri 
juures rahul ja/või mida oleks vaja muuta.

Kõik kohtumised kooskõlastati küsitletavate ja intervjueeritavate üle-
matega. Igaks kohtumiseks kokku lepitud ajaks olid vajalikud isikud küsitle-
miseks tagatud ruumis ning neile võimaldati vajaduse korral ka lisaaega, et 
rahulikult mõelda ning oma vastused kirja panna. Enne küsimustiku täit-
mist kontrolliti vastajate kohalolekut, selgitati küsimustiku täitmise eesmärki 
ning vajaduse korral vastati küsimustele. Selgitati, kuidas tagatakse vastaja 
anonüümsus, ja küsiti luba edastada ülemate huvi korral täpsemat informat-
siooni peale esindusmeeste reservi arvamist juhul, kui seda ei kajastata selles 
töös. 

RKAK-i42 rakendamisega kaasnenud muudatuste tõttu ei saa anda  selget 
ülevaadet mõne väeosa füüsilisest keskkonnast, kuna pärast küsitluse korral-
da mist on osa ajateenijaid paigutatud uutesse asukohtadesse ja kasarmutesse. 
Logistikapataljon (LogP) paiknes küsitluse korraldamise ajal Tallinnas Marja 
tänaval, kuid praeguseks on asutud Ämarisse, samuti on avatud Viru jala-
väepataljoni (Viru JVP) uus kasarmu ning vahipataljoni (VaP) ajateenijad on 
Rahumäelt üle viidud renoveeritud kasarmusse mereväebaasi territooriumil.

3. Tulemused

Esindusmeeste hinnanguid analüüsiti korrelatsioonanalüüsiga. Samuti kasu-
tati dispersioonanalüüsi (ANOVA) ja post hoc testide (Bonferroni) tule musel 
leiti väeosadevahelised statistiliselt olulised erinevused tegurite toetuses. 
Kvalitatiivsete andmete analüüsi tulemusi esitledes on kasutatud realistliku 
loo põhimõtet, millega antakse edasi küsitletute ja intervjueeritavate hin-
nangud, arvamused ning ettepanekud eri tegurite kohta analüütiliste üldis-
tustena analüüsiteksti põhiosas esinemissageduse järjekorras.43

42 Riigikaitse arengukava 2013–2022.
43 Laherand, M-L. 2010. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk.
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Tabel 1. Vastajate hinnangud tegurite olulisusele väeosade kaupa

Väide 

1 2 3 4 5 6

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kuper-
janovi JVP 4,27 0,88 4,07 0,73 3,60 1,12 3,36 1,01 3,60 1,12 3,87 1,41
LuKo 4,50 0,58 4,50 0,58 3,75 1,50 3,75 0,50 4,00 0,82 4,50 0,58

PiP 4,17 0,75 3,67 0,52 3,50 1,22 4,00 0,89 3,17 0,98 4,50 0,55

TaP 4,00 0,82 4,50 0,58 4,00 1,41 3,00 0,00 3,00 1,41 3,00 1,41

StKo 4,33 0,58 4,33 1,15 3,67 0,58 3,33 0,58 3,00 0,00 4,67 0,58

ÕTP 4,67 0,82 3,83 0,98 2,50 1,38 2,83 0,98 3,50 1,38 4,50 0,55

LogP 4,00 0,00 3,00 1,41 2,50 0,71 3,50 0,71 3,00 0,00 4,00 0,00

Viru JVP 4,30 0,82 4,10 0,74 3,56 0,88 3,11 0,93 3,30 1,16 3,20 1,23

STVP 4,57 0,53 4,14 0,38 4,14 0,69 4,14 1,07 3,86 1,07 3,86 1,07

StSiP 4,00 1,07 4,25 0,71 3,00 1,51 3,29 0,49 2,50 1,05 3,38 1,19

VaP 4,57 0,53 4,43 0,53 3,57 0,53 3,57 1,13 3,00 1,00 4,14 0,69

Keskmine 4,32 0,77 4,11 0,73 3,48 1,13 3,43 0,92 3,33 1,09 3,88 1,13

Väide 

7 8 9 10 11 12

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kuper-
janovi JVP 2,54 1,39 4,40 0,91 4,43 0,65 4,00 1,04 3,62 1,26 4,27 1,03
LuKo 3,25 1,71 4,00 1,41 4,00 1,41 4,25 0,96 4,25 0,50 4,75 0,50

PiP 1,83 0,75 4,33 0,52 3,50 0,84 4,00 0,63 4,00 0,63 4,17 1,60

TaP 2,00 0,82 4,50 1,00 3,75 1,50 4,50 0,58 3,75 0,50 4,00 0,82

StKo 2,67 1,15 5,00 0,00 3,00 1,73 3,67 0,58 4,00 1,00 3,67 0,58

ÕTP 3,83 1,17 4,83 0,41 3,50 1,05 3,83 0,75 4,17 0,75 4,67 0,52

LogP 1,50 0,71 4,00 0,00 2,50 0,71 4,00 . 1,00 0,00 3,50 0,71

Viru JVP 2,33 0,87 4,80 0,42 2,30 0,95 3,10 0,88 2,90 0,74 3,80 0,63

STVP 2,60 1,14 4,43 0,53 3,57 1,27 4,71 0,76 4,57 0,79 4,43 0,98

StSiP 3,00 1,07 4,75 0,46 3,57 1,51 3,63 0,74 2,50 0,76 3,25 1,28

VaP 2,86 1,46 4,71 0,49 3,71 0,95 4,17 1,17 2,17 0,41 4,00 1,15

Keskmine 2,64 1,23 4,56 0,69 3,54 1,21 3,93 0,93 3,42 1,16 4,07 1,03
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Väide 

13 14 15 16 17

M SD M SD M SD M SD M SD

Kuper-
janovi JVP 4,00 0,96 3,80 1,15 3,29 0,99 4,60 0,51 3,93 1,07
LuKo 4,25 0,96 4,00 1,15 3,50 1,29 5,00 0,00 4,25 0,96

PiP 3,50 1,52 4,50 0,84 3,83 1,60 4,67 0,52 3,83 0,98

TaP 4,00 0,00 4,25 0,50 2,75 1,50 4,50 0,58 2,75 0,50

StKo 4,00 1,00 4,00 1,00 3,67 0,58 5,00 0,00 2,33 0,58

ÕTP 4,50 0,55 4,00 1,10 3,33 1,51 4,83 0,41 3,67 1,21

LogP 2,50 0,71 4,00 0,00 3,50 0,71 4,50 0,71 3,50 0,71

Viru JVP 3,40 1,07 4,00 0,67 3,40 0,70 4,40 0,52 4,10 0,74

STVP 4,43 0,79 3,43 0,98 3,29 0,95 4,71 0,49 4,00 1,00

StSiP 1,86 1,46 4,13 0,83 2,75 0,71 4,88 0,35 3,13 0,64

VaP 3,67 1,21 4,14 0,69 3,17 0,75 4,57 0,79 3,50 0,55

Keskmine 3,68 1,23 3,99 0,90 3,29 1,02 4,67 0,50 3,67 0,96

Märkus. M – keskmine; SD – standardhälve; Kuperjanovi JVP – Kuperjanovi jalaväepataljon; LogP – 
logistikapataljon; LuKo – 1. jalaväebrigaadi luurekompanii; PiP – pioneeripataljon; StKo – 1. jalaväebri-
gaadi staabikompanii; StSiP – staabi- ja sidepataljon; STVP – suurtükiväepataljon; TaP – tagalapataljon; 
VaP – vahipataljon; Viru JVP – Viru jalaväepataljon; ÕTP – õhutõrjepataljon; 1 – suhtlemisvõimalused 
lähedastega; 2 – kaasteenijatest tuttavad/sõbrad; 3 – varem teenistust alustanud ajateenijad; 4 – tegevväe-
lased; 5 – isik (kaplan, psühholoog), kelle poole saab oma muredega pöörduda; 6 – üksi/omaette olemise 
võimalus; 7 – sportimistingimused; 8 – vaba aeg; 9 – raamatukogu; 10 – vaba aja veetmise võimalused 
sõdurikodus; 10 – raamatukogu; 11 – sõdurikodu kohvik ja/või pood; 12 – toit; 13 – kasarmu olmetingi-
mused; 14 – isikute arv ühes magalas/toas; 15 – väljaõpe; 16 – kindel päevaplaan; 17 – linnaluba. 

Tabel 2. Vastajate hinnangud tegurite kohanemise soodustamise toetusele väeosade kaupa

Väide

1 2 3 4 5 6

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kuper-
janovi JVP 4,07 0,73 3,60 1,12 3,36 1,01 3,60 1,12 3,00 1,55 3,87 1,41
LuKo 4,50 0,58 3,75 1,50 3,75 0,50 4,00 0,82 2,67 0,58 4,50 0,58

PiP 3,67 0,52 3,50 1,22 4,00 0,89 3,17 0,98 3,20 0,84 4,50 0,55

TaP 4,50 0,58 4,00 1,41 3,00 0,00 3,00 1,41 3,00 1,00 3,00 1,41

StKo 4,33 1,15 3,67 0,58 3,33 0,58 3,00 0,00 3,67 1,53 4,67 0,58

ÕTP 3,83 0,98 2,50 1,38 2,83 0,98 3,50 1,38 2,50 0,71 4,50 0,55

LogP 3,00 1,41 2,50 0,71 3,50 0,71 3,00 0,00 3,50 0,71 4,00 0,00

Viru JVP 4,10 0,74 3,56 0,88 3,11 0,93 3,30 1,16 4,00 0,76 3,20 1,23

STVP 4,14 0,38 4,14 0,69 4,14 1,07 3,86 1,07 4,33 0,82 3,86 1,07

StSiP 4,25 0,71 3,00 1,51 3,29 0,49 2,50 1,05 3,43 1,13 3,38 1,19

VaP 4,43 0,53 3,57 0,53 3,57 1,13 3,00 1,00 3,50 1,38 4,14 0,69

Keskmine 4,11 0,73 3,48 1,13 3,43 0,92 3,33 1,09 3,43 1,16 3,88 1,13
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Väide

7 8 9 10 11 12

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Kuperja-
novi JVP 2,54 1,39 4,40 0,91 3,54 1,33 3,62 1,26 4,27 1,03 4,00 0,96
LuKo 3,25 1,71 4,00 1,41 4,25 0,50 4,25 0,50 4,75 0,50 4,25 0,96

PiP 1,83 0,75 4,33 0,52 4,00 1,41 4,00 0,63 4,17 1,60 3,50 1,52

TaP 2,00 0,82 4,50 1,00 4,50 0,71 3,75 0,50 4,00 0,82 4,00 0,00

StKo 2,67 1,15 5,00 0,00 3,67 1,53 4,00 1,00 3,67 0,58 4,00 1,00

ÕTP 3,83 1,17 4,83 0,41 3,20 1,48 4,17 0,75 4,67 0,52 4,50 0,55

LogP 1,50 0,71 4,00 0,00 2,50 0,71 1,00 0,00 3,50 0,71 2,50 0,71

Viru JVP 2,33 0,87 4,80 0,42 3,00 0,93 2,90 0,74 3,80 0,63 3,40 1,07

STVP 2,60 1,14 4,43 0,53 4,00 0,82 4,57 0,79 4,43 0,98 4,43 0,79

StSiP 3,00 1,07 4,75 0,46 2,14 1,07 2,50 0,76 3,25 1,28 1,86 1,46

VaP 2,86 1,46 4,71 0,49 3,00 1,41 2,17 0,41 4,00 1,15 3,67 1,21

Keskmine 2,64 1,23 4,56 0,69 3,38 1,25 3,42 1,16 4,07 1,03 3,68 1,23

Väide

13 14 15 16 17

M SD M SD M SD M SD M SD

Kuper-
janovi JVP 4,60 0,63 3,29 0,99 4,60 0,51 3,93 1,07 4,27 0,70
LuKo 4,75 0,50 3,50 1,29 5,00 0,00 4,25 0,96 4,50 1,00

PiP 4,83 0,41 3,83 1,60 4,67 0,52 3,83 0,98 4,17 0,75

TaP 5,00 0,00 2,75 1,50 4,50 0,58 2,75 0,50 4,25 0,50

StKo 5,00 0,00 3,67 0,58 5,00 0,00 2,33 0,58 4,00 1,00

ÕTP 4,83 0,41 3,33 1,51 4,83 0,41 3,67 1,21 3,67 1,03

LogP 5,00 0,00 3,50 0,71 4,50 0,71 3,50 0,71 4,50 0,71

Viru JVP 4,70 0,48 3,40 0,70 4,40 0,52 4,10 0,74 4,40 0,70

STVP 4,86 0,38 3,29 0,95 4,71 0,49 4,00 1,00 4,29 0,76

StSiP 4,75 0,46 2,75 0,71 4,88 0,35 3,13 0,64 4,00 0,53

VaP 4,57 0,53 3,17 0,75 4,57 0,79 3,50 0,55 4,00 1,15

Keskmine 4,75 0,47 3,29 1,02 4,67 0,50 3,67 0,96 4,18 0,78

Märkus. M – keskmine; SD – standardhälve; Kuperjanovi JVP – Kuperjanovi jalaväepataljon; LogP – 
logistikapataljon; LuKo – 1. jalaväebrigaadi luurekompanii; PiP – pioneeripataljon; StKo – 1. jalaväebri-
gaadi staabikompanii; StSiP – staabi- ja sidepataljon; STVP – suurtükiväepataljon; TaP – tagalapataljon; 
VaP – vahipataljon; Viru JVP – Viru jalaväepataljon; ÕTP – õhutõrjepataljon; 1 – suhtlemisvõimalused 
lähedastega; 2 – kaasteenijatest tuttavad/sõbrad; 3 – varem teenistust alustanud ajateenijad; 4 – tegevväe-
lased; 5 – isik (kaplan, psühholoog), kelle poole saab oma muredega pöörduda; 6 – üksi/omaette olemise 
võimalus; 7 – sportimistingimused; 8 – vaba aeg; 9 – raamatukogu; 10 – vaba aja veetmise võimalused 
sõdurikodus; 10 – raamatukogu; 11 – sõdurikodu kohvik ja/või pood; 12 – toit; 13 – kasarmu olmetingi-
mused; 14 – isikute arv ühes magalas/toas; 15 – väljaõpe; 16 – kindel päevaplaan; 17 – linnaluba. 
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Tabelites 1 ja 2 on toodud väeosade ja vastanute keskmised hinnangud. 
Ajateenijatest esindusmehed hindavad ajateenistuses kohanemist soodus-
tavate teguritena kõrgemalt linnaluba, kasarmu olmetingimusi, toitu, sporti-
mistingimusi ja vaba aega ning madalamalt varem teenistust alustanud aja-
teenijaid, raamatukogu ning isikut (kaplan, psühholoog), kelle poole saab 
muredega pöörduda. Toetuse puhul hindavad esindusmehed kõrgemalt 
suhtle misvõimalusi lähedastega ning linnaluba ja madalamalt üksi/omaette 
olemise võimalust. 

Leidmaks seost tegurite olulisuse ja toetuse vahel, tehti Pearsoni korrelat-
sioonanalüüs, mille tulemused on esitatud tabelis 3. Analüüsi tulemused 
näitavad seost toetuse ja olulisuse ning järgmiste tegurite vahel: raamatu-
kogu, sõdurikodus vaba aja veetmise võimalus, vaba aeg, varem teenistust 
alustanud ajateenijad, sõdurikodu kohvik/pood, kasarmu olmetingimused, 
kaasteenijatest tuttavad/sõbrad, isikud, kelle poole saab muredega pöörduda, 
linnaluba, lähedastega suhtlemise võimalused ning kindel päevaplaan. 

Tabel 3. Korrelatsioonid tegurite olulisuse ja toetuse vahel

Tegur Korrelatsioonikordaja

Suhtlemisvõimalused lähedastega .353**

Kaasteenijatest tuttavad/sõbrad .426**

Varem teenistust alustanud ajateenijad .515**

Tegevväelased                .232**

Isik (kaplan, psühholoog), kelle poole saab muredega pöörduda .421**

Üksi/omaette olemise võimalus                .212**

Sportimistingimused                .08***

Vaba aeg .526**

Raamatukogu .586**

Vaba aja veetmise võimalused sõdurikodus .581**

Sõdurikodu kohvik ja/või pood .499**

Toit                .115**

Kasarmu olmetingimused .447**

Isikkoosseisu arv ühes magalas/toas                –.052**

Väljaõpe (intensiivsus, põnevus)                .116**

Kindel päevaplaan                .25***

Linnaluba .378**

Märkus. *p = .05, ** p = .01
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Dispersioonanalüüsi (ANOVA) kasutades leiti, et väeosade vahel ei esine 
statistiliselt olulisi erinevusi tegurite olulisuses, kuid neid esineb tegurite 
toetavas mõjus kohanemisele. Nelja teguri toetuses esines statistiliselt olu-
line väeosadevaheline erinevus. Need olid sportimistingimused44, vaba aeg45, 
vaba aja veetmine sõdurikodus46 ning kasarmu olmetingimused47. Leidmaks 
seda, milliste väeosade vahel on statistiliselt oluline erinevus, tehti post hoc 
test Bonferroni meetodil (p < .05), mille tulemused on esitatud tabelis 448. 

Tabel 4. Üksused, mille vahel esines statistiliselt olulisi erinevusi Bonferroni post hoc 
analüüsi tulemusel (p < .05)

Tegur Üksus

Üksused, kellega võrreldes ilmnesid statistiliselt 

olulised erinevused

Sportimistingimused Viru JVP Kuperjanovi JVP

Vaba aeg

LogP LuKo, PiP, TaP, StKo, ÕTP, STVP

VaP STVP, ÕTP, PiP, LuKo

Viru JVP STVP

StSiP STVP

Vaba aja veetmise 
võimalused sõdurikodus

StSiP Kuperjanovi JVP, LuKo, TaP, ÕTP, Viru JVP, STVP, VaP

Märkus. Kuperjanovi JVP – Kuperjanovi jalaväepataljon; LogP – logistikapataljon; LuKo – 1. jalaväe-
brigaadi luurekompanii; PiP – pioneeripataljon; StKo – 1. jalaväebrigaadi staabikompanii; StSiP – staabi- 
ja sidepataljon; STVP – suurtükiväepataljon; TaP – tagalapataljon; VaP – vahipataljon; Viru JVP – Viru 
jalaväepataljon; ÕTP – õhutõrjepataljon.

Sportimistingimuste kohta antud hinnangute erinevust saab selgitada Kuper-
janovi JVP esindusmeeste arvamusega, et väeosas on kõik vajalik sporti-
miseks olemas, samal ajal kui Viru JVP-l puudub korralik jõusaal ning 
võimla ja sportimine koosneb enamasti jooksmisest ja mitmesugustest harju-
tustest. Vaba aja kohta kirjutasid LogP esindusmehed, et nädala sees pole 
vaba aega kusagilt võtta ning nädalavahetusel puuduvad selle sisustamiseks 
võimalused ja vahendid. Viru JVP esindusmehed leidsid, et vaba aega on 
liiga vähe, eri võimalusi selle sisustamiseks võiks olla rohkem ning samuti 

44 F(10,68) = 2.27, p < .05, η² = .285
45 F(10,68) = 6.03, p < .001, η² = .514
46 F(10,68) = 4.53, p < .001, η² = .443
47 F(10,68) = 2.34, p < .05, η² = .292
48 Tabelis pole kajastatud kasarmu olmetingimusi, kuna test näitas, et selles ei esine statis-
tiliselt olulist erinevust.



148 KAREL KATTAI, KRISTJAN KASK

võiks olla rohkem kultuuriüritusi. StSiP-i puhul oli vastakaid arvamusi: leiti, 
et vaba aega on kas liiga vähe või siis liiga palju. Üksmeelel oldi vaba aja 
sisustamise võimaluste vähesuses, mida esitati ka liigse vaba aja põhjusena, 
sest istutakse niisama toolil. VaP esindusmehed polnud rahul, et sel ajal täi-
detakse teisi ülesandeid, vaba ajaga ei osata midagi peale hakata ning sõduri 
baaskursuse ajal on seda liiga vähe. Suurim erinevus eelmainitud väeosade 
vahel oli selle teguri puhul Tapa linnaku väeosadega, mille esindusmehed 
kirjutasid, et vaba aega tagatakse piisavalt.

StSiP-i sõdurikodus vaba aja veetmise puhul oli kõige suurem probleem 
ruumi väiksus. Esindusmehed osutasid, et seal on kitsas ja umbne, ruum 
mahutab umbes 20 inimest ning võimalused eri tegevusteks on piiratud, 
samas kui teiste väeosade vastajad kirjutasid, et neile on tagatud sõdurikodus 
käimine ja tingimused vaba aja veetmiseks on head. 

3.1. Esindusmeeste arvamuste kvalitatiivne analüüs

Järgnevalt antakse ülevaade esindusmeeste arvamustest ja kommentaaridest 
iga teguri kohta eraldi. Iga teguri juures on kirjeldatud, miks see tegur on 
esindusmeeste arvates oluline, ning nimetatakse, kuidas on tagatud nende 
tegurite toetus ajateenijatele.

3.1.1. Lähedastega suhtlemise võimalused

Esindusmehed osutasid, et suhtlemisvõimaluste olemasolu on ülimalt tähtis 
ja asendamatu, aitab teenistuse alguses kohaneda süsteemiga, eriti isikutel, 
kellel on oma pere või kes ei saa kõige paremini hakkama ja vajavad seetõttu 
lähedaste toetust. Leiti, et lähedasele oma hingeelust rääkimine on paljusid 
aidanud kohanemisel ja toimetulekul.

Ühelt poolt nimetati, et olulisi piiranguid suhtlemisel ei esine, sest iga 
päev tagatakse võimalus suhelda telefoni või IT-vahendi abil, nädalavahe-
tustel on külastuspäevad ning üldjuhul on tagatud ka kirjade saatmine. Leiti, 
et sõduri baaskursuse ajal on ettenähtud tund aega suhtlemiseks piisav, ning 
kui kellelgi on olnud vajadus suhelda ajal, mis ei ole selleks ette nähtud, on ta 
selleks alati loa saanud. Linnaloal juba käia saanud esindusmehed rõhutasid, 
et peale suhtlusvõimaluse parandamise aitab linnaloal viibimine sõdurielust 
eemale saada, mis on muutnud olemist paremaks ja ajateenistuse stressi-
vabamaks. Sellele on kaasa aidanud ka tegevväelaste vastutulek, kui mingi-
tes olukordades on vaja linnaloal pikemalt viibida.
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Teisalt mainiti, et mõnes väeosas on sõduri baaskursuse ajal suhtle-
miseks liiga vähe aega. Suhtlemiseks ette nähtud aeg võiks olla määratud 
päevakavas ning suhtlemisvahendeid võiks lubada kasutada ka vabal ajal või 
oma toas viibides. Vahendite puhul soovitati toetada ajateenijaid ümbrike ja 
markidega, kuna alati ei ole võimaldatud sõdurikodus käimist, et marke ja 
ümbrikuid soetada. Rõhutati ka, et üks kord nädalas helistamise võimalus 
ajateenistuse alguses ei ole piisav. Seda seostati distsiplineerimisega, aga 
samal ajal leiti, et alguses on kohanemisega seotud šokk niigi suur ja seetõttu 
on ka suurem vajadus lähedastega suhelda.

Külastuspäevade puhul mainiti, et kohad, kus külalistega võib viibida, on 
ülerahvastatud ning külalised peavad mõnikord järjekordade tõttu ootama 
kohtumist mitu tundi. Lahendustena pakuti, et külaliste arvu vähendaks 
sõduri baaskursuse ajal mõned korrad linnaloale laskmine ning ruumi-
puudust aitab leevendada see, kui lubataks külalistega vabamalt ringi liikuda 
ning ka kasarmus viibida. Suhtlemisvõimaluste tagamise puhul mainiti ka 
kellegi väära käitumise tõttu kogu rühma karistamist suhtlemisvõimaluste 
äravõtmisega, mis vähendas motivatsiooni, samuti toodi negatiivsena esile, 
et puudub selgus sõduri baaskursuse ajal telefonide kasutamise korra kohta.

3.1.2. Kaasteenijatest tuttavad/sõbrad

Osutati, et koos sõbra või tuttavaga on kergem teenistust läbida, sest saab 
üksteisele toetuda ja on, kellega suhelda ning kellele oma muredest rääkida. 
Esindusmehed soovitasid võimaluse korral ühest piirkonnast pärit ajateeni-
jad määrata ühte üksusesse, sest sõbraga ühte rühma sattunud on sellega 
väga rahul. Kuigi olemasoleva tuttavaga koos teenimist hinnatakse, ei peeta 
seda väga oluliseks, kuna kaitseväest leiab uusi sõpru – saadakse ju teenis-
tuse käigus omavahel tuttavaks, sõdurid hoiavad ühte ja toetavad üksteist. 
Positiivseks peeti ka sõbraga samal ajal eri väeosades teenimist, sest see 
annab võimaluse vahetada muljeid ja kogemusi ega tekita suhtlusbarjääri 
teiste rühma kaaslastega.

Teisalt märgiti, et kui sõduri baaskursuse ajal on leitud endale uued 
sõbrad, jagatakse üksus pärast seda laiali, mistõttu satub ajateenija uuesti 
võõraste inimeste keskele. Samuti toodi näiteid, kus sõprade koosteenimise 
soove ei arvestata ning isegi vennad on määratud eri üksustesse. Kirjutati, et 
eri rühmadesse sattunud tuttavad ei võinud baaskursuse ajal suhelda mujal 
kui sõdurikodus, soovitatakse lubada tuttavatevahelist suhtlust ka mujal.
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3.1.3. Varem teenistust alustanud ajateenijad

Selle teguri puhul sooviti teada saada, kuidas varem teenistust alustanud 
ajateenijad käituvad äsja teenistust alustanutega. Varem alustanud ajateeni-
jatelt saab informatsiooni teenistuse ja tegevväelaste kohta ning nad loovad 
oma kogemuste jagamise, juhendamise ja õpetamise kaudu selgema pildi 
ees ootavast. Kuna varem teenistust alustanud kujundavad esmamulje kaitse-
väest, peetakse nende eeskuju ja abi oluliseks. Rõhutati, et head drillseer-
sandid toetavad kohanemist distsiplineerimise, moraali hoidmise, moti-
veerimise ja abistamise kaudu. Samuti mainiti, et mõned varem teenistust 
alustanud ajateenijad kasutavad oma võimu vääralt, korvates oma kogene-
matust agressiivsusega, samas kiidetakse tegevväelasi selliste olukordade 
ärahoidmise eest. Mainiti, et üksikud tegevväelased on drillseersantidega 
liialt familiaarsed, andes neile rohkem vabadust ja jättes neid kontrollimata, 
mistõttu on osa drillseersante halvaks eeskujuks oma vähesema distsipli-
neerituse pärast. Kuna mõned varem teenistust alustanud ajateenijad osa-
levad ka väljaõppe korralduses, on neid kritiseeritud mitmesuguste prob-
leemide pärast, nagu ebapedagoogiliste meetodite kasutamine ja erinevused 
õpetatavas.

3.1.4. Tegevväelased

Vastati, et valdavalt on tegevväelased mõistvad ja abistavad, kohtlevad allu-
vaid väärikalt, on oma ala asjatundjad, õpetavad huvitavalt ning tegelevad 
enese arendamise ja analüüsiga. Huvi tundmine oma alluvate vastu (küsivad, 
julgustavad ja motiveerivad) ning mõistev suhtumine ja abivalmidus aitavad 
teenistuse läbimisele hästi kaasa ning selle võrra on vähem ka probleeme. 
Tegevväelaste kohalolu on oluline distsipliini tagamiseks ning kinnista-
miseks. Kiideti ka mõnede tegevväelaste huumorimeelt ning tõsteti esile 
sõjakoolist tulnud noori ohvitsere, kes on hakkajad, tegutsejad, abistavad ja 
mõistvad. 

Teisalt märgiti, et mõned tegevväelased on liiga egoistlikud ja üleolevad, 
annavad katteta lubadusi ja vastuolulisi käske, hakkavad kinni igast väikse-
mast probleemist ning annavad halba eeskuju reegleid rikkudes, samal ajal 
ise nõudes oma alluvatelt nende täitmist. Probleemina nimetati osa tegev-
väelaste halba suhtlemisoskust, suhtumist sõdurisse ning sõduritega arves-
tamist, sest puudujääke esineb erapooletuses ja individuaalses lähenemises, 
inimeste eri võimetega arvestamises ning selle mõistmises, et ajateenijad 
ei ole teenistuses vabatahtlikult. Erapooletuse puhul mainiti, et reeglite 
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 omavahelise ebakõla ja üksikute tegevväelaste oma äranägemise tõttu on 
allüksuse sees osale isikkoosseisust tagatud rohkem hüvesid ning osale aja-
teenijatele lubatakse rohkem kui teistele. Peale valitud sõdurite soosimise ei 
tegele mõned tegevväelased piisavalt oma rühmaga ning seal esile kerkivate 
kiusajate ning korrarikkujatega, kuna teised jälle kasutavad võimu enda keh-
testamiseks ning lähevad mõjutamisega üle piiri, näiteks karistades kogu 
rühma ühe isiku eksimuse tõttu, mis vähendab kogu rühma moraali.

Anti soovitused, et tegevväelased peaksid ajateenijatega rohkem suht-
lema ja neid motiveerima, võiksid ajateenijaid üksustesse määrates arves-
tada igaühe eripära, jagada rohkem informatsiooni tegevuste ja tulevikus 
planeeritava kohta. Kõik planeeritavad tegevused peaksid olema eesmärgi-
pärased, sest niisama lihtsalt passimine on ajateenijatele raisatud aeg. Soovi-
tati  korraldada rohkem tegevväelaste ja ajateenijate ühisüritusi omavahelise 
suhtluse ning lugupidamise parandamiseks.

3.1.5. Isik (kaplan, psühholoog), kelle poole saab muredega pöörduda

Kuigi enamik küsitletuid polnud kaplani ja/või psühholoogiga oma prob-
leemidele lahendusi otsides kokku puutunud, leidsid nad, et nende spetsia-
listide kättesaadavus on hea ning neid vajanud on ka abi saanud. Nimetati 
rühmasisest üksteise toetamist, mis on aidanud masendusest üle saada. Aja-
teenijatega tegelemisel ja neisse suhtumisel tõsteti esile kaplanite ja huvi-
juhi erapooletust, abivalmidust, huvi tundmist ajateenijate käekäigu vastu 
ning mitmel juhul probleemide lahendamist. Olulisena märgiti kaplanite ja 
huvijuhi korraldatud teenistusväliseid üritusi, nagu kirikus, kinos, teatris ja 
muudes kultuuriasutustes käimine ning leerikoolitus, sest need on toonud 
vaheldust igapäevaellu. 

Samas nimetati mitmel korral, et kuna kaplan peab töötama mitme väe-
osaga, on ta liiga hõivatud ning temalt pole probleemile lahendust saadud, 
pigem on lihtsalt rahustatud ja probleemi leevendatud. Samuti, et kaplanit 
ega psühholoogi ei tunta väga hästi, mistõttu ei julgeta nende juures käia 
ning nende vastuvõtul käimisel ei suudeta tagada diskreetsust. Heaks näi-
teks diskreetsuse tagamisel esitati Viru JVP, kus kaplaniga saab vestelda 
raamatu kogus ning seetõttu ei tea teised isikud, kas inimene käis kaplani 
juures või raamatukogus. 
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3.1.6. Üksi/omaette olemise võimalus

Esindusmehed leidsid, et kaitseväes puudub privaatsus ning üksi/omaette 
olemiseks puuduvad sobilikud kohad ja selleks on raske ka aega leida. Samas 
peeti oluliseks mõnikord üksi olemist, et olla rahus ja vaikuses ning sega-
matult omi mõtteid mõelda. Seetõttu peaks olema rohkem selliseid kohti, 
kus saaks privaatselt telefoniga rääkida või lihtsalt rahus olla. Samas esines 
ka vastuargumente, sest mõned vastanud leidsid, et üksi olemist polegi vaja, 
kuna seltskonnas olles sulandutakse paremini gruppi ja koos läheb aeg kiire-
mini. Olukorra parandamiseks soovitati lubada kasutada ümbritsevast välja-
lülitumiseks kõrvaklappe, samas aga leiti, et linnaloale saamisega väheneb 
omaette olemise vajadus niikuinii tänu sealsele privaatsusele.

3.1.7. Sportimistingimused

Kuperjanovi JVP esindusmeeste arvates oli kõik vajalik sportimiseks olemas, 
kuid sõduri baaskursuse ajal võiks rohkem aega olla iseseisvaks sporti miseks 
ning võiks rakendada rohkem koordineeritud treeninguid. Sama sugusel 
arvamusel sportimistingimuste kohta olid 1. jalaväebrigaadi üksused Tapa 
linnakus, kuid nemad nimetasid, et sportimisaeg võiks olla tunniplaanis ning 
see võiks olla mitmekesisem. Probleemina nähti spordirajatiste ülerahvas-
tatust ning kaugust kasarmust (ca 2 km). Viru JVP esindusmeeste seisukoht 
oli, et väeosas peaks olema korralik jõusaal ning võimla, sest praegu koos-
neb sportimine enamasti jooksmisest ja mitut liiki harjutustest. Kuna nende 
sportimistingimused on piiratud ja sporditegevused üksluised, sooviksid nad 
väeossa spordiinstruktorit, kes teeks sportimise huvitavamaks ja kasutaks 
korrektseid treeningumeetodeid. StSiP-i ja VaP-i ajateenijate arvates on neil 
suhteliselt korralik jõusaal, kuid puuduvad tingimused tegelemiseks teiste 
spordialadega, nagu pallimängud jms.

3.1.8. Vaba aeg

Vaba aega peetakse oluliseks, et end rutiinist välja lülitada, puhata, suhelda 
ning oma huvide ja eraasjadega tegeleda. Arvamused vaba aja jaotuse kohta 
jagunevad kaheks: ühelt poolt leitakse, et vaba aega on piisavalt, aga  teisalt 
väidetakse, et seda ei ole piisavalt, eriti just teenistuse alguses. Probleemina 
esitati, et vaba aega kiputakse piirama tegevustega, nagu varustuse või 
 relvastuse hooldus ning ettevalmistused järgnevateks tegevusteks, nt varus-
tuse komplekteerimine, käskude koostamine jms. 
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Peale väeosas vaba aja veetmise korraldatakse ajateenijatele mitme-
suguseid üritusi, nagu kinos, teatris, muuseumis, spordiüritustel ja muudel 
kultuuriüritustel käimine. Võimaluse piires on ajateenijaid toetatud nende 
hobidega tegelemisel. Vastanud kirjutasid, et neile on positiivselt mõjunud 
kaitseväge propageerivad üritused – relvanäitused, koolides ja lasteaedades 
käimine ning lahtiste uste päevad –, kus nad said tavapärasest keskkonnast 
välja ning suhtlesid eri inimestega. 

Vaba aja paremaks sisustamiseks anti eri soovitusi. Leiti, et vaba aeg 
peaks olema konkreetsemalt päevaplaanis määratud ja sellest peaks ka kinni 
pidama. Vaba aja võiks välja kuulutada ka väljaõppe varasema lõppemise 
korral, sest niisama toolil passimine ja ootamine ei ole see, mida ajateeni-
jad teenistusest ootavad. Positiivsena mõjuks ka rutiinist väljasaamine, kui 
korral dataks rohkem kultuuriüritusi, arendavaid huviringe jms.

3.1.9. Raamatukogu

Üldiselt ollakse rahul raamatukogus käimise võimalusega ning seal pakutava 
kirjandusega. Raamatukogu olemasolu ei ole siiski esmatähtis, sest paljud 
kasutavad võimalust kodust oma raamatuid kaasa võtta. Raamatukogu ja 
lugemisvõimaluste puhul vastati, et lugemine pakub eneseharimisvõimalusi 
ja rutiinist väljasaamist ning VaP-is on aidanud seda tagada raamatukogu, 
kus arvestatakse ajateenijate soove: nende käest küsiti, millise kirjanduse 
vastu on huvi, ning vajaduse korral telliti puuduolevad teosed. Tapa linnaku 
esindusmehed soovitasid, et raamatukogus võiksid olla lugemisnurgakesed, 
see võiks olla õhtuti kauem avatud, pakkuda teenust ka reedeti ja laupäeviti 
ning seal käimine võiks olla lubatud reservajal. Viru JVP ja LogP esindus-
mehed tõid välja, et nende raamatukogus on valik väike ning LogP raamatu-
kogu koosneb enamasti sõjaajaloo kohta käivast kirjandusest. StSiP-i vasta-
nud koos VaP-i vastanuga nimetasid peale kesise valiku, et raamatukogu 
lahtioleku ajad ei toeta seal käimist.

3.1.10. Sõdurikodu

Kuperjanovi JVP, Viru JVP ja Tapa linnaku väeosade esindusmehed pida-
sid sõdurikodu oluliseks kohaks, kus saab rutiinist välja tulla tänu teiste 
aja teenijatega suhtlemisele ning tegevustele, milleks on kasutada mitme-
sugused vahendid, nagu piljard, arvutid, muusikainstrumendid, X-box, 
male, kabe ja teised lauamängud. Sõdurikodude kohta mainiti, et need on 
väeosade suurust arvestades liiga väiksed, eriti külastuspäevadel kehvade 
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 ilmastikutingimustega nendes väeosades, kus sõdurikodus saab koos küla-
listega aega veeta. Viru JVP puhul nimetati peale ruumipuuduse, et arvutid 
on vananenud ning vaba aja veetmiseks on liiga vähe võimalusi ja vahen-
deid. StSiP-is on küll lauatennise mängimise võimalus, koroona, televiisor, 
 muusika ning lauamängud, kuid ruum on liiga väike, mahutades kuni paar-
kümmend ajateenijat korraga. Samasugune olukord valitses VaP-is, kus esin-
dusmeeste arvates on vaid väike kohvik ja neli lauamängu, kuid nende olu-
kord on paranemas uuele territooriumile ja uude kasarmusse kolimise tõttu.

Sõdurikodu kohviku/poe kohta märgiti, et üldiselt on seal kõik vajalik 
olemas alates magusast ja lõpetades hügieenitarvetega ning mõned sõduri-
kodud arvestavad ajateenijate soove ja võimaluse korral tagavad puuduoleva 
kauba. Samas mainiti, et järjekorrad on pikad, mõnikord on kaup otsas ning 
Viru JVP ja Tapa väeosades tuntakse puudust kirjamarkidest ja ümbrikest, 
mis puuduvad müügilt. Sõdurikodu toiduga oli enamik vastajaid rahul, kuid 
tehti ettepanek, et sõdurikodud võiksid pakkuda ka tervislikumat toitu, nagu 
puuviljad, piimatooted jms. VaP-i esindusmehed leidsid, et kuigi valik on 
piisav ja pakub vaheldust kaitseväe toidule, on seal hinnad kallid. StSiP-i ja 
LogP esindusmehed mainisid, et toidu- ja joogiautomaadid ei asenda kohvi-
kut ning pakutavad tooted on võrreldes poega liiga kallid49.

3.1.11. Toit

Üldiselt on kõik vastanud nii toidu kvaliteedi kui ka portsjonite suurusega 
rahul. Kuna inimeste maitse-eelistused ja söömisharjumused erinevad, on 
mitmel korral soovitud, et toit võiks olla vaheldusrikkam, maitsvam ning 
portsjonid võiksid olla suuremad. Soovitati rohkem ja suuremat valikut sala-
teid, muna hommikusöögiks ning toodi esile, et toit koosneb põhiliselt süsi-
vesikutest ja seetõttu oleks vaja suurendada valgu- ja rasvasisaldust. Samuti 
sooviti viinerite, sardellide ja töödeldud pihvide asemel midagi tervislikumat 
ning esitati probleem, et viimastele sööjatele ei pruugi kõike enam jätkuda. 
Kuna sööklad teenindavad söögikordade ajal sadu inimesi, on igale üksusele 
määratud kindel aeg söömiseks, mis kolme esindusmehe arvates pole piisav 
ning vajaks pikendamist. Rahulolematust väljendati ka kuivtoidupakkidega: 
pakkide kvaliteet on kehv ja eri ratsioonide valik napp. Lahenduseta on jää-
nud küsimus, kui osa isikuid ei saa kas tervislikul või mõnel muul põhjusel 
pakutavat toitu süüa, siis puudub neile alternatiivtoit.

49 StSiP-is ja LogP-s puudusid küsitluse ajal sõdurikodu kohvik/pood ning neid asendasid 
toiduautomaadid.
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3.1.12. Kasarmu olmetingimused

Üldiselt oldi kasarmutega rahul, sest kõik elamiseks vajalik on olemas ning 
on tagatud head võimalused sauna kasutamiseks. Märgiti, et kasarmud on 
ülerahvastatud, mistõttu on hommikuti hügieeniruumid hõivatud, puuduvad 
privaatsed kohad, puhkeruumid ei ole piisavalt hästi sisustatud ning pärast 
välilaagrit ei ole kuivatusruumis piisavalt ruumi riiete ja varustuse kuivata-
miseks. Vanemates kasarmutes elavad ajateenijad mainisid probleeme venti-
latsiooni, valgustuse, kütte ning hügieeniruumide seisukorra puhul ning 
ootasid seetõttu uutesse kasarmutesse kolimist. Olukord on praeguseks para-
nenud kolmes väeosas, mis on paiknenud uude asukohta või milles on avatud 
uus kasarmu. Mainiti ka, et voodid jäävad pikematele sõduritele lühikeseks, 
tekid pole piisavalt head ning kapid on liiga väikesed. 

3.1.13. Isikute arv ühes toas

Vastanud leidsid, et optimaalne oleks majutada ühes toas jaosuurust üksust 
(ligikaudu 12 sõdurit), kuna see aitab kasvatada ühtekuuluvustunnet ning 
vältida konfl ikte, mis tekiksid suuremas seltskonnas. Kuna ruumipuuduse 
tõttu on raskendatud liikumine, varustuse pakkimine, voodite tegemine jms, 
leidis enamik vastajaid, et üle 14–16 inimese ühes ruumis on liiga palju. Üle 
15 inimesega ühes toas viibijad mainisid, et liiga palju rahvast ühes  ruumis 
tekitab sisepingeid. Kuigi alguses on harjumatu nii mitmekesi ühes toas 
elada, harjub sellega lõpuks ära. Pigem mõjutab toa sisekliimat seltskond, 
kellega tuba jagatakse, sest heas seltskonnas ollakse nõus olema ka rohke-
mate kaaslastega. Mitmel korral märgiti, et kaks voodit on ilma igasuguse 
vaheta üksteise kõrval, kuna isikkoosseisu suurus ei vasta toas ettenähtule.

3.1.14. Väljaõpe

Vastanud hindavad põnevat, mitmekülgset ja intensiivset väljaõpet, kuna see 
aitab ajal kiirelt mööduda ja hoiab motivatsiooni suuremana. Üldjuhul õpe-
tavad tegevväelased põnevalt, teevad vajaduse korral järeleaitamistunde ning 
õpitut saab rakendada ka tsiviilelus. Leiti, et ajateenistuses õpitakse uut ja 
kasulikku ka tsiviileluks. Kuigi enamasti peetakse väljaõpet tihedaks, mai-
nisid mõned vastajad, et intensiivsustase kõigub ning passimist on liiga palju. 
Vastajad rõhutasid, et sõduri baaskursus ja nooremallohvitseride kursus on 
eriti intensiivsed. Väheintensiivse väljaõppe üle kurtsid just autojuhikursuse 
vastajad. Mainiti, et inimeste õppimisvõime erinevust arvestades rakendatav 
kuldne kesktee on mõnele liiga lihtne ja siis tunnetavad nad väljaõppes oma 
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aja raiskamist. Seda tunnet süvendas instruktorite erinev tase ning see, et 
õpetatavate teadmised ja oskused ületavad mõnikord õpetaja omi. Soovi-
dena esitati praktiliste harjuste osakaalu suurendamist, tunniplaanist kinni-
pidamist, aga ka enesekaitse õpetamist ning päevakajalistest sündmustest ja 
õppetundidest rääkimist (nt Ukraina konfl ikt).

3.1.15. Kindel päevaplaan

Kuigi kindel päevaplaan tekitab rutiini, mis kolme vastaja puhul oli harju-
matu, aitas see siiski teenistuse läbimisele kaasa. Enamik vastajaid leidis, et 
tegevused toimuvad päevaplaani järgi, ent oli neidki, kelle väitel päevaplaani 
muudeti pidevalt. Vastajad soovisid päevaplaanist kinnipidamist eriti mää-
ratud vaba aja puhul, mida aeg-ajalt rakendatakse teisteks tegevusteks, ning 
reservaja kasutamist vaba ajana või iseseisva sportimisena, juhul kui pole 
määratud konkreetseid ülesandeid. 

3.1.16. Linnaluba

Linnaloa puhul kirjutati, et see suurendab motivatsiooni, annab võimaluse 
lähedastega suhelda, puhata ning pakub vaheldust militaarsele keskkonnale. 
Kui asjad on korras või isikul on mõjuv põhjus, on linnaluba alati ka taga-
tud. Need, kes on saanud seda võimalust kasutada, leidsid, et see on neid 
motiveerinud ja toetanud, kuid mõned üksikud arvavad, et see pole vajalik. 
Vastajate arvamusest selgus, et kaks kuni neli korda sõduri baaskursuse ajal 
linnaloal käimine toetab teenistuse läbimist.  

Teisalt märgiti linnalubade puhul, et puudub info puhkuste aegade kohta 
ning linnaloale saamisest antakse teada liiga hilja, samas kui vestlusest esin-
dusmeestega selgus, et nendele oleks vastuvõetav linnaloast teatamine juba 
24 tundi varem. Mõne üksuse puhul oli äärmuslikumaks näiteks teatamine 
5–30 minutit enne linnaloale pääsemist, mis ei jäta sõduritele aega sõidukit 
organiseerida või pikemalt tegevusi planeerida. Probleemina tõsteti esile nii 
väeosadevahelisi kui ka väeosasiseseid erinevusi linnaloale lubamises: ühest 
üksusest lastakse sõduri baaskursuse ajal linnaloale, teisest mitte, ning eri-
nevused on ka linnaloale lubatava isikkoosseisu suurusega. Mõned vastajad 
leidsid, et sõdur peab linnaloale saamiseks pingutama ja näitama initsiatiivi, 
kuid teised olid seisukohal, et linnalube andes peaks arvestama sõduri isik-
likku elu ning ei ole aktsepteeritav ähvardada linnaloast ilma jätmisega või 
seda tühistada, kuna see on demoraliseeriv.
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3.1.17. Muu

Vastajatel oli võimalus vaba tekstina lisada oma arvamusi muude tegurite 
kohta, mida ankeet ei käsitlenud, ning samuti vajaduse korral ankeeti kriti-
seerida. Ajateenistuse keskkonna kohanemist soodustava poole pealt mainiti 
Kuperjanovi JVP näitel, et selles väeosas on sõduri elu piisavalt hea, kuna 
kõik olmetingimused, söök, meeskond ja väljaõpe on toetanud ajateenistuse 
läbimist, ning vastaja ja tema rühmakaaslased on rahul, et teenivad aega 
just seal. StSiP-i näitel kirjutati, et motiveeriv tegur on vabam suhtlemine 
tegevväelastega välilaagrites. Kohanemist mittetoetava poole pealt mainiti 
infopuudust nii teenistuse ajal kui ka enne seda, liigset koristamist ning 
 suitsetamise piiramist teenistuse alguses. 

Enesearendamise ja koolituste puhul leiti, et vaja oleks suurendada isa-
maalist ning väärtushinnangute kasvatamist, tõsta üldise kasvatuse taset 
ning suurendada huviringides osalemise võimalust, et pärast ajateenistust 
ei oleks mahajäämine nii suur. Samuti võiks ajateenijatele pidada loen-
guid psühholoogiast, mis muudaks ajateenijaid ja paneks nad mõtlema oma 
käitu mise üle. Kaks vastajat ei pooldanud kohustuslikku ajateenistust ning 
üks polnud rahul varustusega, sest mõned elemendid on katki või kipuvad 
 lagunema.

Esindusmehed andsid ka mõned soovitused, kuidas nende arvates saaks 
ajateenistust paremaks muuta. Leiti, et ajateenistus tuleks läbida kohe pärast 
keskhariduse omandamist ning ajateenijad võiksid käia koolides kaitseväe 
elu tutvustamas – samas on teisalt kirjutatud, et vabatahtlikkus soodustab 
paremat kohanemist.50 Soovitati saata enne ajateenistust kutsealusele tema 
tulevase teenistuskoha ajateenijate koostatud infokiri, mis sisaldaks nõuan-
deid ja soovitusi teenistuse paremaks läbimiseks. Veel vastati, et tegevväe-
lased peaksid ajateenijaid kohtlema väärikalt, arvestama nende erinevusi 
ning soove väeosade ja ametikohtade valikul. Suhtlemisvõimaluste taga-
miseks ja vaba aja veetmise parandamiseks soovitati ajateenija tasuta kirja 
saatmise võimalust, elektroonikaseadmete oma toas laadimise ja kasutamise 
võimaluste piirangute puudumist, traadita interneti tagamist kasarmutes ning 
kõigi sõdurite linnaloale laskmist nädalavahetustel, mil midagi ei tehta. Tehti 
ettepanek, et eri väeosade esindusmehed võiksid aeg-ajalt omavahel kokku 
saada, et näha teiste väeosade tingimusi, ning arutada ajateenistuses esile 
kerkinud probleeme.

50 Tihaste 2005.
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4. Kokkuvõte ja ettepanekud

Kokkuvõtteks võib öelda, et ajateenistuse alguses on oluline tähelepanu 
pöörata kohanemist soodustavatele faktoritele. Uuringu tulemustena leiti, 
et osa ajateenistuse keskkonna faktoreid toetab kohanemist, kuid on mõnin-
gaid tegureid, mida saab paremaks muuta, nagu informeeritus, privaatsuse 
puudumine ja eemalolek lähedastest, tegevväelaste käitumine ja suhtumine, 
väljaõpe, sportimistingimused, isikute arv ühes magalas/toas ja toit. Järgne-
valt käsitletakse neid tegureid lähemalt. 

Kuigi KRA jagab kutsealustele infovoldiku ning neil on võimalus käia 
KRA kodulehel, kus on peamine informatsioon olemas, jääb sellest siiski 
väheks. Olukorra parandamiseks sobiks ka konkreetse väeosa ajateenija-
tele koostatud infovoldik, mis saadetakse kutsealusele enne ajateenistusse 
asumist, kuna üldjuhul ilmnevad kohanemist raskendavad asjaolud teenis-
tuse alguses.51 Voldiku koostamisel peaks kasutama nii ajateenistust lõpe-
tavate sõdurite kui ka reservväelaste arvamust, kuna nemad oskavad öelda, 
millest nad teenistuse jooksul kõige rohkem puudust tundsid. Voldik võiks 
sisaldada nii teenistuseelset ja -aegset kui ka reservväelasele olulist infot ja 
 viiteid. Voldikus oleva info kõrval võiksid kas kompanii või pataljoni ülemad 
aja teenijatele teenistuse alguses tutvustada väeosa ja selle ülesandeid, aja-
teenijate rolli nendes ülesannetes ja seda, miks nad on ajateenistuses vaja-
likud ning mis neid aja- ja reservteenistuses ees ootab. 

Ajateenijatele võivad kohanemisprobleeme tekitada ka olukorrad,  milles 
nad olid varem iseseisvad52. Näiteks jätkuvalt on problemaatiline, mis saab 
ajateenijate laenumaksetest ajateenistuse ajal53. Kuna tõenäoliselt ei ole 
võimalik pankadele panna kohustust ajateenistuse ajaks igasugused laenu-
maksed peatada, võiks neid kohustada informeerima ajateenistuses käimata 
laenuvõtjaid tingimustest, mis kaasnevad ajateenistuses olles laenumaksete 
puhul. 

Privaatsuse puudumine ja omaette olemise võimalused on ajateenistuse 
keskkonnas peaaegu olematud ning selliste tingimuste tagamine nii suurele 
inimhulgale on paraku võimatu. Ka varem on leitud, et keskmise tugevusega 
stressoriks pidasid ajateenijad privaatsuse puudumist.54 Samas võiks lubada 
sõduritel kasutada tühja klassi või muud ruumi, mida parajasti ei kasutata. 
Väeosad, kes sõduri baaskursuse ajal ei lase sõdureid linnaloale, võiksid kaa-

51 Tihaste 2005.
52 Ibid.
53 Vt ka Tihaste 2005.
54 Pihkva 2006.
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luda säärase tava muutmist – vastajad on kirjutanud, et kaks kuni neli korda 
sel ajal linnaloal viibimine on aidanud kohanemisele palju kaasa ning on 
vähendanud omaette olemise vajadust. Lisaks aitaks see parandada suhtle-
misvõimalusi, leevendab lähedastest eemalolekut ning aitab kaasa tsiviilelu 
probleemide ja kohustuste lahendamisele – need on faktorid, mille olulisust 
on rõhutanud ka varasemad uurimused.55

Ajateenijate kohanemisele on suur mõju nende ülematel56. Valdav osa 
esindusmehi kirjeldas tegevväelaste käitumist ja suhtumist positiivsena, aga 
samas märgiti ka tegevväelaste halba eeskuju, informatsiooni kinnihoidmist, 
üksuste erinevat kohtlemist, inimeste erinevuste arvestamata jätmist ning 
halba suhtumist ajateenijasse. Sellest lähtudes peaksid ülemad pöörama roh-
kem tähelepanu oma tegevväelastest alluvate käitumisele ja nõudma neilt 
reeglite järgimist, sh mitte lubama kompaniisiseseid erinevusi rühmade 
kohtle misel, mis peaks kajastuma väeosa kodukorras. Nii esindusmehed kui 
ka asjatundjad on veendunud, et tegevväelased peaksid rohkem arvestama 
inimeste erinevat suutlikkust ja vajaduse korral tegelema igaühega personaal-
selt, mis aitaks kokkuvõttes ajateenija kohanemisele tunduvalt efektiivse malt 
kaasa.57 Eesmärgipärasust ja ülesannete selgust on ka varem rõhutanud58.

Tegevväelastel on suur roll ka väljaõppe korralduses, mida esindus mehed 
pidasid väga oluliseks, kuid mis pole neid piisavalt toetanud. Probleemina 
esitati instruktorite erinev tase ning õppe intensiivsus59. Erinev tase tuleb 
välja eriti ajateenijatest koolitajate ning tegevväelaste puhul, kes on äsja 
lõpetanud ajateenistuse ja asunud tegevväelaseks. Väljaõppe taset aitaks 
ühtlustada noorte instruktorite lisakoolitus pedagoogikas ning nõustamine 
tundide pidamise eri võimaluste asjus, samuti nende osalemine tunnis algul 
abikoolitajatena ja seejärel põhikoolitajatena kogenud instruktori käe all, kes 
annab pärast tunni pidamist ka tagasisidet.

Kuna ka väljaõppe intensiivsust tajutakse erinevalt60, siis peaks siinkohal 
rohkem arvestama ajateenijate individuaalseid erinevusi. Näiteks kui välja-
õpe lõpeb varem ja reservajaks ei ole ülesandeid, ei peaks sõdureid hoidma 
igaks juhuks valmisolekus ootamatu ülesande täitmiseks, vaid andma neile 
vaba aega oma asjadega tegelemiseks.61 Samuti on vaja luua väeosadesse 

55 Riisalo, Kahn 2001.
56 Tihaste 2005.
57 Salo, Siebold 2008. 
58 Lang jt 2007; Pihkva 2006; Horn 2006.
59 Vt ka Horn 2006.
60 Vt ka ibid.
61 Vt nt Kaur 2013.
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rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks. Olenevalt väeosast on selleks tarvis 
suuremaid ruume, eri vahendeid või tegevuste tagamist väljaspool väeosa.

Toitlustamist peetakse oluliseks, kuid analüüsist selgub, et see ei toetanud 
teenistuse läbimist piisavalt. Üldiselt oldi Eesti Kaitseväes pakutava toidu 
kvaliteedi ja portsjonite suurusega rahul, kuid probleeme nähti selles, et toit 
on liiga üksluine, viimastele sööjatele ei pruugi kõike jätkuda ning söömiseks 
ettenähtud aeg on liiga lühike. Kuna sööklad teenindavad ühe söögikorra ajal 
sadu inimesi, ei pruugi olla võimalik tagada kõikidele söömiseks piisavalt 
aega, samuti seab piirangud ka toitlustamise eelarve. Oluline oleks ka leida 
lahendus nende isikute toitlustamisele, kes ei saa terviseprobleemide, usu või 
muu tõsise põhjuse tõttu tarbida kaitseväe pakutavat.

Olmetingimustest mainiti probleeme sportimisvõimaluste nappusega 
ning isikute liigse rohkusega ühes toas. Viimane võib avalduda liigse lärmi 
ja mürana62, aga ka tiheliolekuna, mis võib suurendada stressi avaldumise 
tõenäosust63. Kuna kaitsevägi on võimaluste piires parandanud ajateenijate 
elamistingimusi uue taristu loomisega ning vanade renoveerimisega ning 
valdavalt ollakse olmetingimustega rahul, tuleks peale kasarmute valmimist 
võimaluse piires parandada ka sportimistingimusi, mis mõnes väeosas on 
väga nigelad. Kuigi eelarve seab uute spordirajatiste ehitamisele piirid, oleks 
siiski võimalik tagada spordiasutustes käimist väljaspool väeosa või rajada 
uusi tingimusi koostöös teiste institutsioonidega. 

Uurimuse kitsaskohana saab esitada seda, et uuriti ainult ajateenijatest 
esindusmeeste arvamust ajateenistuse keskkonna tegurite ja kohanemise 
kontekstis. Tulevastes uurimustes tuleks valimit laiendada ka teistele aja-
teenijatele. Samuti tuleb öelda, et uuriti ainult ajateenijate arvamust – samas 
on teadmata, mida arvavad selle teema kohta tegevväelased, kes ajateeni-
jatega kõige rohkem kokku puutuvad, näiteks rühmaülemad. Sellest lähtudes 
võiks kordusuuringusse kaasata ka tegevväelasi. Kuna uuring tehti ajal, mil 
mõned üksused alustasid kolimist uutesse või renoveeritud kasarmutesse, 
saab uurida, kuidas uued olmetingimused on mõjutanud nende üksuste aja-
teenijate kohanemist ja teenistuse läbimist. Kordusuuring oleks vajalik ka 
seetõttu, et küsitluse korraldamise hetkest detsembris 2014 on aset leidnud 
ümberkorraldused ajateenijate füüsilises keskkonnas (RKAK 2013–202264 
muudatuste järgi asub LogP nüüdseks Ämaris, avatud on Viru JVP uus 

62 Pihkva 2006.
63 Vine 1982.
64 Riigikaitse arengukava 2013–2022. 
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kasarmu ning VaP-i ajateenijad on Rahumäelt üle viidud renoveeritud kasar-
musse mereväebaasi territooriumil). 
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Lisa 1. Küsimustik esindusmeestele

Austatud kaitseväelane!
Olen Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kuulaja ja küsitlen 
magistritöö raames ajateenijatest esindusmehi kõikidest pataljonidest. Magistritöö 
pealkiri on „Ajateenistuse olmekeskkonna seos kohanemise ja väljalangevusega” 
ning peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kas ajateenistuse keskkond toetab 
piisavalt ajateenijatel teenistuse läbimist. Töö tulemusel valmivad ettepanekud aja-
teenistuse töökeskkonna parandamiseks. Uuringus osalejatele tagatakse anonüüm-
sus sellega, et täidetud küsimustikke näevad ja analüüsivad ainult magistritöö autor 
ning juhendajad. 

Tänan Teid vastamise eest
Kapten Karel Kattai, Kõrgem Sõjakool, 9. keskastmekursus, karel.kattai@mil.ee

Küsimustik
Kuupäev…………………………………………….
Väeosa………………………………………………
Pataljon……………………………………………...
Kompanii……………………………………………
Esiteks hinnake teguri olulisust Teie ja Teie teenistuskaaslaste kohanemisel.  
(sobiv vastusevariant märgistage ringiga)

Järgmiseks hinnake, mil määral on see tegur Teid ja Teie teenistuskaaslasi toeta-
nud ajateenistusega kohanemisel. (sobiv vastusevariant märgistage ringiga)

Viimaks soovime teada saada, kas nimetatud tingimused või tegurid on Teie ja 
Teie teenistuskaaslaste arvates Kaitseväes piisavalt olemas või kui pole, siis 
mida oleks vaja teha, et olukorda muuta. Selleks kirjutage oma arvamus vabas 
vormis vastavate märksõnade juurde. 

1. Suhtlemisvõimalused lähedastega

Väga oluline Oluline Mõnevõrra 
oluline

Vähesel määral 
oluline

Pole üldse 
oluline

On väga palju 
toetanud On toetanud On toetanud 

mõnevõrra
On toetanud 

vähesel määral
Pole üldse 
toetanud

Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?
2. Kaasteenijatest tuttavad/sõbrad

Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?
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3. Varem teenistust alustanud ajateenijad
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

4. Tegevväelased
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

5. Isik (kaplan, psühholoog), kelle poole on võimalik muredega pöörduda
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

6. Üksi/omaette olemise võimalus
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

7. Sportimistingimused
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

8. Vaba aeg
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

9. Raamatukogu
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

10. Vaba aja veetmise võimalused sõdurikodus
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

11. Sõdurikodu kohvik ja/või pood
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

12. Toit
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

13. Kasarmu olmetingimused
Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?

14. Mitu inimest on Teie toas/magalas?
15. Isikute arv ühes magalas/toas

Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?
16. Väljaõpe (intensiivsus, põnevus)

Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?
17. Kindel päevaplaan

Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?
18. Linnaluba

Millega olete rahul ja/või mida oleks vaja muuta?
19. Muud olulised tegurid ja kommentaarid, mida ankeet ei käsitlenud 
(vabas vormis): 

Tänan Teid vastamast!



AJATEENIJATE NOOREMALLOHVITSERIDE 

KURSUSEL KASUTATAVATE 

ÕPPEMEETODITE VALIK

Madis Amer, Svetlana Ganina

1. Sissejuhatus

21. sajandi Eestis, kus maailmapoliitikast tulenevalt muutub riigi julgeoleku-
olukord väga kiiresti, on vaja, et juhid oleksid kõrgema eesmärgi nimel tegut-
sedes võimelised kiiresti iseseisvalt langetama otsuseid ja haarama vajaduse 
korral initsiatiivi, olles valmis ka koostööks liitlasüksustega. Juht peab olema 
paindlik ning suutma toime tulla uudsetes situatsioonides.

Praegu on väljaõpe valdavalt õpetajakeskne, mis ei soodusta piisavalt 
algatus-, otsustus- ega vastutusvõime arengut1. Selle parandamiseks peab 
juhtide väljaõppe fookus muutuma. Väljaõpe tuleb muuta õppijakeskseks 
ning leida tasakaal oskuste ja kognitiivsete võimete treenimise vahel2. Uud-
sete olukordadega toimetulekuks tuleb arendada juhi algatus-, analüüsi- ja 
vastutusvõimet, olukorrataju ning valmidust otsustavalt tegutseda. Selleks on 
üks lihtsamaid viise konkreetsete õppemeetodite valik. Kui varem on uuritud 
üksikuid õppemeetodeid või õpetamist ning õppimist üldiselt, siis see artik-
kel keskendub kaitseväes enamlevinud õppemeetodite ja nende kasutamise, 
aga ka teadliku valiku uurimisele.

Artiklis antakse ülevaade uurimusest, millega taheti välja selgitada, 
milli seid õppemeetodeid nooremallohvitseride kursuse (edaspidi: NAK) õpe-
tajad teavad3. Ühtlasi taheti uurida, milliseid meetodeid NAKi õppekavas 
 kajastatud õppeainete puhul enam kasutatakse ning mille alusel õppemee-
todid valitakse.

1 Pungar, M. 2014. Ajateenijast juhtide hoiakute kujundamine Kuperjanovi ja Viru jalaväe-
pataljonide näitel. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA. [Pungar 2014]
2 Monfries, B. 2007. Pedagogy for the Long War: Teaching Irregular Warfare. Quan-
tico, USA. <http://www.mccdc.marines.mil/Portals/172/Docs/SWCIWID/SWCIWID%20
homepage/2008-03-05_Pedagogy_for_the_Long_War-Teaching_Irregular_Warfare.pdf>, 
(18.05.2015). [Monfries 2007]
3 Artiklis kasutatakse läbivalt mõistet „õpetaja”, mis hõlmab endas nii instruktori kui ka 
õppe jõu mõisteid.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 165–189 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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2. Õpetaja arusaam õppimisest ning tema 

enda ja õppijate rollist õppeprotsessis

21. sajandi operatsioonikeskkond on äärmiselt muutuv. Uudsete olukordade 
lahendamiseks peab väikeüksuste juhtide väljaõpe toetama kognitiivsete 
 võimete arengut, nende võimete arendamiseks peab omakorda väljaõpe 
olema õppijakeskne. Väljaõppe õppijakeskseks muutmine sõltub oluliselt 
kasutatavatest õppemeetoditest. Konkreetsete õppemeetoditega võimal-
datakse õppuritel arendada nii isiklikku algatusvõimet, olukorra mõistmist, 
analüüsi- ja otsustusvõimet, aga ka tegutsemisvalmidust. Seetõttu on oluline, 
et õpetajad teaksid õppemeetodeid, oskaksid neid kasutada ja saaksid aru 
konkreetsete meetodite teadliku valiku tähtsusest.

2.1. Ülema rollist üldiselt

Eesti kaitseväes on ohvitseril suur roll. Kuna üldjuhul on ohvitser ülem, 
 kellel on alluvad, siis lasub tal oma alluvate ees suur vastutus. Eesti Kaitse-
väe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskirja järgi on iga ülem kohustatud üksuse 
välja õpetama. Ülemad vastutavad vahetult oma üksuse distsipliini, välja-
õppe ja puudujääkide likvideerimise, üksuse liikmete vajaduste rahuldamise 
ning nii rahu- kui sõjaaja ülesannete täitmise eest.4

Ülem kujundab väljaõppe käigus alluvate hoiakuid, väärtushinnanguid 
ja käitumisnorme. Ülem peab kujundama nooremates juhtides otsuse vastu-
võtmise julguse ning algatusvõime ja sihikindluse oma otsuse elluviimisel, 
kusjuures eriti tuleb rõhku panna reservväelastest ülemate õppele ja arenda-
misele.5

Väljaõpetatud üksuse loomiseks on vajalik järjepidev sõjaväeline välja-
õpe, mis omakorda nõuab sisurohket ja kvaliteetset õpetajakoolitust ning 
pidevat praktiseerimist kogu õpingute- ning teenistusaja vältel. Õpetaja peab 
tagama üksusele väljaõppe, mille teema on asjakohane ja kõigile hoomatav 
ning kus kõik õppurid omandaksid põhiteadmised ja -oskused. Äärmiselt 
oluline on, et väljaõpe oleks pidevalt arenev, kuid teemad omavahel tihedalt 
seotud. Sel moel liiguvad õppijad oma teadmiste ja oskustega pidevalt edasi, 
misläbi paraneb ka väljaõppetase.

4 Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri 2015. Tallinn: KVPS. [Väljaõppe eeskiri 
2015]
5 Ibid.
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2.2. Õppetöö tegija roll, ülesanded ja vastutus

Olulised pole mitte ainult õpetaja isikuomadused, vaid hädavajalik on ka 
kvaliteetne õpetajakursus. Instruktorikursusel omandatakse teadmised 
väljaõppemeetodite ja oskuspõhise tunni andmise kohta. Käesolevas töös 
mõistetakse õpetajat, õppejõudu ja instruktorit kui väljaõppe õpetajat. Kui 
õpetaja omadused ja teadmised tunni andmisest on piisaval tasemel, tuleb 
keskenduda eri õppemeetoditele, mille eesmärk on muuta spetsiifiline õpe-
tatav informatsioon – teadmised ja oskused – õppurile võimalikult hästi kät-
tesaadavaks ja omandatavaks. Nagu on öelnud tuntud Eesti sotsiaalteadlane 
ning haridustegelane Ülo Vooglaid, on meetod äraproovitud, teadaolev tee 
sihil püsimiseks, eesmärgi saavutamiseks ja selgusele jõudmiseks. „Õppe-
meetodite valik peegeldab ka õppejõu arusaamu õppimisest ning tema enda 
ja õppijate rollist õppeprotsessis.6

Väljaõpe peab olema orienteeritud eesmärgile, mis tähendab, et igale 
välja õppes osalejale peab olema selge, miks väljaõpe toimub ja milline on 
lõpptulemus. Eriti oluline on see ülesandekesksel lähenemisel, mis on alu-
seks sõjaaja ülesanneteks valmistumisel. Juhtide kavatsuse mõistmise ja 
pideva harjutamisega saavutatakse ülesandekesksus.7 Ülesandekeskse juhti-
mise iseloomustamiseks sobib 21. sajandi sõjapidamine, milles operatsiooni-
keskkond on pidevas muutumises. Et 21. sajandi militaaroperatsioonidel 
õnnestuda, peab juht olema ülimalt kohanemisvõimeline, selleks tuleb seda 
väljaõppes arendada. Seega tuleb pigem muuta viisi, kuidas õpetatakse, mitte 
seda, mida õpetatakse.8

Et saavutada väljaõppe eesmärgid, on õpetaja kohustatud valima ad hoc 
õppemeetodid ja -vormid ning neid järjepidevalt arendama9. Juba väljaõppe 
eeskirjas on nõutud, et õpetaja, kes on vastutav väljaõppe mingi osa eest, 
peab teadma ja valima sobivaima õppemeetodi, et saavutada püstitatud 
eesmärk. Samas ei saa väita, et meetodi valik oleks instruktorile justkui 
koormaks. Pigem vastupidi, sest instruktor saab valida õppe korraldamiseks 
sobivaimad meetodid10 ning ühtlasi on teatud meetodite abil õppuril õpe-

6 Karm, M. 2013. Õppemeetodid kõrgkoolis. Tartu: SA Archimedes, lk 7. [Karm 2013]
7 Väljaõppe eeskiri 2015
8 Cornell-d’Echert Jr., B. 2012. Beyond Training: New Ideas for Military Forces Oper-
ating Beyond War. – New Directions for Adult and Continuing Education. Vol. 2012, 
Issue 136. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ace.20032/abstract >, (18.05.2015). 
[Cornell-d’Echert Jr 2012]
9 Väljaõppe eeskiri 2015
10 Pungar 2014.
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tusi lihtsam hoomata ning mõista. Seetõttu on õigete meetodite valik pigem 
 õpetaja privileeg.

Kuigi meetodi valik on tulenevalt väljaõppe-eeskirjast õpetaja voli, et 
mitte öelda kohustus, siis võivad erinevad arusaamad õppeprotsessist teki-
tada hoopis mitmetimõistetavust. Organisatsioonides, kus kehtib hierarhi-
line süsteem, tekitab teisitimõtlemine tihti kahtlusi. Seda enam, et väljaõppe 
suuri maks takistuseks on aja jooksul kinnistunud arusaamad ja eelarva-
mused ning juba varem õpitut on inimese (kaitseväelase) puhul äärmiselt 
keeruline muuta. Seega, kui puudub klassikaline õpetaja ja õpilase vaheline 
õpetamisolukord, ei nähta õpetamist kui teadmiste-oskuste omandamise 
protsessi üldisemalt.11,12 Sellest tulenevalt võib juhtuda, et õpetaja peab kasu-
tama meeto deid, mis sobivad kõrgemale ülemale.

Kui konkreetseid õpimeetodeid rakendatakse selleks, et õppurit võima-
likult aktiivselt ja tõhusalt töösse kaasata ning teema võimalikult lihtsalt 
mõistetavaks teha, siis toetab see õppimist. Sellest tulenevalt saab öelda, 
et õppemeetodite tundmine ja oskus neid kasutada on õpetaja puhul tähtis 
eeldus.

2.3. Arusaamad õppimisest

Jao-, rühma- ja isegi kompaniitaseme väljaõpet teevad tavaliselt noorem-
ohvitserid ja allohvitserid. Sageli on need nooremohvitserid ja allohvitse-
rid ise värskelt lõpetanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (edaspidi: 
KVÜÕA). On selgunud, et kadettide arusaam õppimisest ja õpetamisest on 
üsna õpetajakeskne. Õpetamist ja õppimist nähakse üldjuhul ühesuunalise 
protsessina13, kus õpetamine on info edasiandmine ja õppimine etteantud 
info vastuvõtmine, õppija aktiivset osalust õppetegevuses aga ei nähta. 
Kadettide arvates on õppimise olemus ja eesmärk peamiselt teadmiste ja 
oskuste omandamine, mitte aga õppeprotsessis aktiivne ja loominguline osa-
lemine.

Olles äsja kõrgkooli lõpetanud, ei ole noorel ohvitseril enamasti koge-
musi, mida läheb vaja edasises teenistuses. Kuna piisaval määral pole ise 
õpetatud, siis ei teata, milliste õppemeetodite kasutamine on eri õppeainete 

11 Metsa, T. 2014. Kaitseväelaste täiendusõppe vajadus ja läbiviimine Kirde Kaitsering-
konna näitel. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA. [Metsa 2014]
12 Biggs, J.; Tang, C. 2008. Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu: Tartu Ülikooli 
kirjastus, lk 108. [Biggs, Tang 2008]
13 Kütt, K.; Männiste, T. 2014. Kadettide arusaamad õppimisest ja õpetamisest. – KVÜÕA 
toimetised, nr 19. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus. [Kütt, Männiste 2014]
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omandamiseks kõige efektiivsem või mõistlikum. Seetõttu tuleb kadettide 
õpetajaid suunata kasutama õppemeetodeid, kus põhifookus on õppuril ja 
sellel, mis aitab paremini õppida.14 Eesmärk omakorda on anda tulevastele 
nooremohvitseridele kogemus konkreetsetest õppemeetoditest ning suunata 
neid kasutama sarnaseid meetodeid hiljem oma väljaõppes.

2.4. Õppemeetoditest üldiselt

On levinud ekslik arusaam, et õpetamine tähendab õppuritele teadmiste, 
kogemuste, oskuste jms edasiandmist. Tegelikkuses ei ole see aga võimalik, 
õppurile saab luua üksnes ise omandamise tingimused. Õppejõu ülesanne 
on luua tingimused, et õppur suudaks juba olemasolevate teadmiste põhjal 
konstrueerida uusi teadmisi. Sealjuures ei ole eriliselt suure osakaaluga, kas 
õppuri algteadmised on õiged, väärad või kuidagi moonutatud.15,16 Oluline 
on see, et õppur looks seoseid olemasolevate ja õppides juurde saadud tead-
miste-oskuste vahel ning assotsiatsioonide põhjal moodustuksid terviktead-
mised ja -oskused.

Eve Kikase arvates „jääb pikemaks ja mitmekülgsemalt kasutatavana 
meelde üksnes teadmine, mida on mõistetud, st seostatud eelnevaga, interpre-
teeritud olemasoleva taustal ja seostes”17. Ta rõhutab, et „õppida ei tule mitte 
lihtsalt fakte ja üksikuid elementaarseid seoseid, vaid ka seda, mida need 
seosed annavad ja mis neist järeldub, miks need on selliseks kujunenud”18.

Õppemeetod on vahend eesmärkide saavutamiseks ning viitab sihi-
pärasele õppetööle teatud kindlal viisil19,20. See on konkreetne viis, mida 
õppejõud kasutab selleks, et muuta kogu õpetatav informatsioon õppurile 
võimalikult hästi kättesaadavaks ning seejuures hoomatavaks. Ühest küljest 

14 Ibid.
15 Karm 2013, lk 5
16 Fry, H.; Ketteridge, S.; Marshall, S. 2003. A Handbook for Teaching and Learning in 
Higher Education. London: Kogan Page Limited. <http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/
manuales_u/A%20Handbook%20for%20ching%20and%20Learning%20in%20Higher%20
Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf>, (18.05.2015). [Fry et al. 
2003]
17 Kikas, E.; Toomela, A. 2015. Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üld-
pädevused ja nende arendamine. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus. [Kikas, Toomela 2015]
18 Ibid.
19 Lepik, I.; Püssim, A. 2002. Rakenduspedagoogika õpik. Tartu: AS Atlex. [Lepik, 
 Püssim 2002]
20 Ots, A.; Kusnets, T.; Nemvalts, R.; Nurmoja, V. 2006. Instruktori abiline. Tartu: AS 
Kirjastus ELMATAR, lk 81. [Ots et al. 2006]
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on õppemeetod viis, mis toetab tunnis õpetajat, kuid teisalt toetab see ka 
õppurit, soodustades vajaliku informatsiooni nii teadmiste kui ka oskuste 
tasemel vastuvõtmist ja kinnistamist. Seetõttu võib öelda, et õppemeetod 
on õpetaja ja õppuri koostööviis õppematerjali sisu avamiseks ja tunneta-
miseks.21

2.5. Õppemeetodite valiku põhimõtted

Õppemeetodeid võib eri põhimõtetest lähtudes rühmitada mitmel viisil. Näi-
teks on Mari Karm oma raamatus „Õppemeetodid kõrgkoolis” rühmitanud 
õppemeetodid neljal moel: juhtiv pool, õppeprotsessi ülesehitus, tegevused 
ja õpiväljundid. 

Õppemeetodi valikul tuleb lähtuda olulistest küsimustest. Esiteks võib 
olla aluseks juhtiva rolli küsimus. Teisisõnu, kas fookus on õpetamisel või 
õppimisel, kuidas toimub suhtlus ning kellel on võim otsustada ja ressursse 
jagada. Sellest lähtuvalt saab õppemeetodid jagada kahte suurde rühma: 
 õpetajakesksed meetodid ning õppijakesksed meetodid.22 Õpetajakesksete 
meetodite puhul on üldiselt õppurkond passiivne ning muutub aktiivseks, kui 
selleks on vajalik stiimul. Teisalt, õppijakesksete meetodite puhul on vajalik, 
et igal õppuril oleks piiramatu arenguruum.23 Seetõttu sõltub õppuri edu ja 
areng tema panusest töösse ja püüust ammutada uusi teadmisi ja oskusi. Näi-
teks selgitavad Bhattacharjee ja Ghosch24, et kooperatiivsed meetodid aren-
davad koostöövõimet, kriitilist mõtlemist ning moraalseid väärtusi. Samuti 
võib nende kaudu muuta ja arendada mõtlemisvõimet ja olukorra mõistmist.

Teiseks rühmitamise viisiks on lähtumine õppeprotsessi ülesehitusest. 
Seejuures arvestatakse, millises õppeprotsessi etapis on mingit meetodit 
kõige sobivam kasutada.25 Tavaliselt on igas õppeprotsessi etapis mõned 
meetodid märgatavalt sobivamad kui teised. Protsessi alguses on soovitatav 
kasutada meetodeid, mis häälestaksid õppija, seades ta valmis eelseisvaks 
õppeks. Uue õppimise etapis on oluline, et õppija loeks, kuuleks või kogeks 

21 Kõverjalg, A. 1989. Kutseõppe didaktika ja psühholoogia. Tallinn: Valgus.
22 Karm 2013, lk 5.
23 Kovačević, E. 2012. Academia, Inc. <http://www.academia.edu/6896759/Integrity_
Between_Personal_Educational_Philosophy_and_Teaching_Style>, (18.05.2015).
24 Bhattacharjee, S.; Ghosh, S. 2013. Usefulness of Role-Playing Teaching in Construc-
tion Education: A Systematic Review. Associated Schools of Construction. [Bhattacharjee, 
Ghosh 2013]
25 Karm 2013, lk 7.
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vajalikku materjali või protsessi. Materjali tähendus ja protsessi sisu peab 
olema selgitatud.26

Kolmandaks viisiks on meetodite rühmitamine tegevuse põhjal. Need on 
lugemis-, kuulamis-, vestlus- ja kirjutamisülesanded.27 

Viimaseks rühmitamise viisiks on rühmitamine õpiväljundite järgi, kus 
on oluline, et õpiväljundid, hindamisviisid ja õppemeetodid moodustaksid 
koos ühtse terviku. Selle viisi puhul on vaja analüüsida, kuidas mingi meetod 
toetab püstitatud eesmärgi saavutamist. Püstitatud eesmärgi – õpilane oskab 
meeskonnatööd – täitmiseks peab tingimata kasutama meetodit, mis toetab 
selle eesmärgi saavutamist.28 Seetõttu on õppemeetodid tihedalt seotud õpi-
väljunditega, mida on uuritud ka Eesti Kaitseväes29.

2.6. Õppemeetodite kasutamine ja jagunemine Eesti Kaitseväes

„Sõjaline väljaõpe on sõjaliste ülesannete täitmiseks vajalike teadmiste, 
oskuste, vilumuste, käitumisnormide, hoiakute ja tegevuste omandamine”30.

Kaitseväe väljaõppe eesmärk on ette valmistada kaitseväelasi, kaitseliit-
lasi ja üksusi sõjaliste ülesannete täitmiseks31. Kaitseväelaste baasteadmised 
peavad olema samad. Põhimõtted, mille järgi ülesannet täites käituda ja tead-
mised-oskused, kuidas teatud tegevust täpselt teha, peavad olema sarnased, 
kuna mobilisatsiooni või ümberstruktureerimise korral võib kokku töötanud 
üksusse määrata täienduseks teisi sõdureid, spetsialiste, aga ka ülemaid. See-
tõttu peab olema tagatud, et minimaalse väljaõppeks mõeldud ajaga peab 
kogu üksus suutma koos tegutseda. Sellest tulenevalt on väljaõppekavades 
väljaõppe eesmärgid nimetatud õpiväljunditena. On selge, et väljaõppekava 
eesmärgipäraseks täitmiseks peavad valitud õppemeetodid toetama õpi-
väljundite saavutamist.

Õppemeetodite jagunemine Eesti kaitseväes toimub enamasti  ühtsel 
kindlal viisil, mida kasutatakse pedagoogikaalases kirjanduses ning õppe-
materjalides. Õppemeetodid on jaotatud kolme suuremasse rühma: frontaal-
sed, iseseisva töö ja kooperatiivsed õppemeetodid.32

26 Karm 2013, lk 7.
27 Ibid.
28 Ibid., lk 8.
29 Ganina, S. 2013. Väljundipõhine hindamine füüsikaainetes Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asutustes. – KVÜÕA toimetised, nr 17. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus.
30 Väljaõppe eeskiri 2015.
31 Ibid.
32 Ots et al. 2006, lk 81.
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Seesugune ühtne õppemeetodite jagunemine tagab ühtse arusaama, andes 
ettekujutuse meetodite olemusest üldiselt ning sellest, millist tüüpi õppe-
meetodid teatud rühmadesse kuuluvad. Seda lihtsam on väljaõpet tegeval 
kaitseväelasel endale teadvustada, milliseid meetodeid saab ta õppetundides 
kasutada. Parema ettekujutluse saamiseks esitakse õppemeetodite jaotus 
tabelina.

Tabel 1. Kaitseväes kasutatavate õppemeetodite jaotus 33 34  35  36  37 38

Fr
on

ta
al

se
d33

Loeng on õppemeetod, kus õppejõud edastab teoreetilist materjali.

Demonstratsioon

Õppurile näidatakse, kuidas mingit tegevust sooritada või teatud vahendit 
kasutada. Kogu protsessi esitletakse ja kommenteeritakse etappide kaupa. 
Demonstratsiooni lõppeesmärgina sooritavad õppurid tegevuse iseseisvalt.

Drill ehk rivimeetod

Meetodit, kus toimub järjekindel ning korduv protsess, et kindel tegevus või oskus 
saaks täielikult omandatud, nimetatakse drilliks ehk rivimeetodiks. Drillimist võib 
nimetada ka kindla tegevuse või protseduuri eesmärgistatud kordamiseks ehk see 
on „süsteemne lähenemine materjali astmeliseks õppimiseks”.34

Vestlus

Vestluse puhul on õppejõul arutelu juhi, selle suunaja ja sõnaandja roll ning 
põhikõnelejad on õppurid. Nimetatud meetodi abil on hõlpsalt võimalik kogu 
õppurkonda aktiviseerida,35 panna nad mõtlema, saada teada nende eelnevad 
teadmised, tuvastada nende väljendusoskuse tase ning mõttekäik, kuidas nad on 
teatud tulemi või arvamuseni jõudnud.

Is
es

ei
se

v 
tö

ö

Iseseisva töö ülesanded tunnis

Eesmärk on õpitu kinnistamine õpikeskkonnas. Pärast uue teema käsitlemist 
kinnistatakse see sobivate ülesannetega õpitut korrates ja lisaseoseid kujundades 
ning ühtlasi rakendatakse eelnevalt omandatud teadmisi ja oskusi.36

Kodutööd

Kodutööd kuuluvad iseseisva tööde ülesannete hulka, mille täitmine leiab aset 
väljaspool õppetööd, sh väljaspool klassi- või harjutustunde.37

Taktikalised probleemülesanded

Taktikalised probleemülesanded ehk taktikalise otsustamise mängud kuuluvad 
iseseisva töö ülesannete hulka. Need on kirjalikud ülesanded, mille eesmärk 
on arendada taktikaliste probleemide lahendamise ja otsustamise oskust ning 
etteantud olukorra mõistmise ja prioriseerimise suutlikkust.38

33  Ots et al. 2006.
34  Lepik, Püssim 2002, lk 128.
35  Ibid., lk 125.
36 Ibid., lk 135.
37 Ots et al. 2006, lk 91.
38  Ibid., lk 93.
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Ko
op

er
at

iiv
se

d
Rühmatöö meetod

Meetodi olemus seisneb õppurite omavahelises koostöös. Tegemist on 
õppurikeskse meetodiga, kus aktiivne roll lasub õppuritel, täidetakse etteantud 
ülesandeid ja leitakse neile ühiselt lahendusi. Õppejõul on järgmised ülesanded: 
ülesande ning kriteeriumide määramine, õppekeskkonna kontroll- ja 
juhendajaroll. Rühmatööd saab jagada kaheks: rühmaarutelu ja rühmatöö.39

Rollimäng

Tegemist on meetodiga, kus on ühendatud mäng ja õppetöö. Selle meetodi 
puhul on õppurid aktiivsed, pandud enamasti olukorda, kus nad pole varem 
olnud. Iga õppur saab kindla ülesande – rolli, mida tal tuleb etendada, õppejõule 
jääb mängujuhi roll. Rollimäng nõuab hoolikat ettevalmistust ning kindlaid 
konkreetseid reegleid ja juhiseid.40

Situatsioonimeetod

Meetod taotleb varem omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist võimalikult 
realistlikus keskkonnas, näiteks püütakse anda võimalikult realistlikud 
lahingusituatsioonide kogemused.41 Saab imiteerida elulähedasi olukordi, 
kus individuaalsel tasemel või ka meeskondadesse määratud õppuritel tuleb 
eelnevalt omandatud teadmiste, kogemuste ning oskuste põhjal koostöös 
tegutseda ning ülesandeid täita.

39  40  41 

2.7. Õppemeetodi valiku põhimõtted

Nagu eespool öeldud, on konkreetsete õppemeetodite abil võimalik muuta 
õpetamine õpetaja jaoks võimalikult sobivaks ning ka õppijaile aine hõlp-
sasti omandatavaks. Sellegipoolest ei piisa õppe lihtsustamiseks ja paranda-
miseks üksnes meetodite teadmisest ning oskusest neid kasutada, vaid vaja 
on osata ka õppemeetodeid teadlikult ja oskuslikult valida. Teisisõnu tuleb 
osata valida konkreetsete õppeainete õpetamiseks sobivad meetodid. Valides 
õppemeetodit, tuleb arvestada kuue aspektiga: õpiväljundid, kasutada olev 
ressurss, õppurkond, õpetajad, keskkond ja ohutus.

Ühe olulisema faktorina õppemeetodi valimisel tuleb arvestada õppe-
aine teema ja eesmärkidega ehk kokkuvõtvalt õpiväljunditega. Teisisõnu 
peavad õppemeetodid toetama õpiväljundite saavutamist.42,43 Meetodi vali-
kul peab õpetaja mõtlema, mida tal tuleb õpetada ning mida ta tahab oma 
õpetusega saavutada. Selle mõistmise hõlbustamiseks on Eesti Kaitseväes 

39 Ibid., lk 97.
40 Vatsel, A. 2004. Seiklusrollimäng (LARP) kui noorte vaba aja sisustamise võimalus noor-
sootöö vahendina. Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Seminar.
41 Ots et al. 2006, lk 101.
42 Biggs, Tang 2008, lk 93.
43 Pilli, E.; Õunpuu, M. 2012. Väljundipõhine hindamine kutsekoolis. Tallinn: SA Innove, 
lk 14.
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 väljaõppe-eeskiri, kus on kirjas õpiväljundid, mida õppur peab aine läbi-
nuna teadma või oskama. Lähtudes väljaõppe-eeskirjast ja väeosa juhistest 
ning võttes arvesse nooremallohvitseri kursuse õppuri eelnevaid teadmisi ja 
oskusi, otsustab NAKi juhtkond, mida mil moel konkreetse õppeaine puhul 
käsitletakse.

Võimalik, et kasutada olev ressurss on õppemeetodi valikul üks olu-
lisemaid suunajaid. On ilmne, et ressurss, sealhulgas ka aeg, võivad õpet 
ja selle kvaliteeti oluliselt mõjutada. Näiteks, kui palju on laskemoona ja 
imitatsioonivahendeid? Millised on väljaõppeks eraldatud ruumid? Kui palju 
on õpetajaid? Need küsimused annavad aimu, kui palju on võimalik õpitut 
harjutada ning seeläbi kinnistada. Kui väeosas on piisav kogus määrustikke 
või paljundusvõimalus, siis on võimalik määrustike õpe korraldada suures 
mahus iseseisva tööna. Nende puudumisel võib aga iseseisva töö meetodi 
kasutamine olla raskendatud. Kui vahendid ning õppeks ja harjutamiseks 
ettenähtud aeg on küllaldane, saab demonstreerida ja kinnistada erinevaid 
lõhkamisi, laskeharjutusi ja lahinguülesannete drille märgatavalt rohkem. 
Näiteks toovad paljud ohvitserid44,45, et õppijakesksed õppemeetodid (näi-
teks rollimäng) arendavad analüüsioskust, otsustamisvõimet, prioriseerimise 
suutlikust ning nende kasutamine on lihtne ja minimaalse ajakuluga.

Sobiva meetodi valik sõltub õppijakesksete õpetajate meelest kõige enam 
õppijatest. See tähendab, et õppejõud peavad arvestama õppurite vajaduste 
ja huvidega, mis väljenduvad omakorda eri õpistiilides.46 Mõnele õppurile 
meeldib kõige enam käsitletavat näha, kogeda ja ise läbi teha, teistele võib 
sobida rohkem loengumeetod, ülesannet kuulata ja seeläbi teoreetilist mater-
jali õppida. Arvestades õppurkonna eelistustega, valib õpetaja sobivaima 
õppemeetodi.

Peale selle peab õpetaja arvestama sobiva meetodi valimisel enda eelis-
tuste ja isikuomadustega ehk sellega, kuidas ta on võimeline konkreetset 
õppeainet kõige efektiivsemalt õpetama, lähtudes seejuures ka õppijate 
eelistustest. Kindlasti ei ole õige valida sellist õppemeetodit, mida on kõige 
mugavam kasutada ehk meetodit meetodi pärast ning mille planeerimine 
nõuab kõige vähem aega. Üldjuhul ei ole sellisel teel valitud meetodid õppur-
konna jaoks aktiivseks õppimiseks kõige sobivamad.

44 Näkk, A. 2008. Lahingujuhtimise situatsioone jäljendavate taktikaliste probleemüles-
annete kasutamine sõjaliste juhtide väljaõppes. Tallinn. [Näkk 2008]
45 Sander, M. 2005. Otsuse vastuvõtmise protsess rühmaülema tasemel. Lõputöö. Tartu: 
KVÜÕA. [Sander 2005]
46 Valgmaa, R.; Nõmm, E. 2008. Õpetamisest: Eesmärgist teostuseni. Võru: Võru Täht.
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Õppetegevuse keskkonnast oleneb suuresti õppeprotsessi iseloom ja tihti 
ka meetodi valik. On suur vahe, kas tund tuleb korraldada klassiruumis või 
maastikul – lagendikul või metsas. Praktilist tundi, milles osalev õppurkond 
on suur, on keerulisem korraldada klassis kui maastikul. Kui sajab vihma, on 
raske kasutada loengumeetodit. Loengut on lihtsam kasutada klassiruumis 
või seda imiteerivas telgis. 

Kaitseväe väljaõppes on märkimisväärne roll ohutusel. Kuna ajateenijate 
väljaõpe keskendub suuresti militaarsele tegevusele, mis on olemuselt ohtlik, 
tuleb tähelepanu pöörata ohutule õppimisele. Selleks tuleb teatud õppeainete 
õpetamisel kasutada esialgu demonstratsiooni ehk näidata, kuidas peab käi-
tuma, et tegevus oleks ohutu, kuid väljaõppe-eesmärgi mõistes õige.

Kokkuvõtlikult, meetodi valik peab olema teadlik ning arvestama eel-
toodud kuue aspektiga. Analüüsides nimetatud tegureid, on võimalik valida 
meetodid, mis soodustavad õppurite õppimist ja õpetatava teema maksi-
maalset käsitlemist ja kinnistamist, misläbi õppurid saavutavad teadmistes 
ja oskustes maksimaalse väljaõppetaseme.

3. Metoodika kirjeldus

See artikkel tutvustab uuringut, mille eesmärk on selgitada, milliseid õppe-
meetodeid NAKi väljaõppe õpetajad teavad ning millised meetodid on 
nende seas populaarsemad. Ühtlasi taheti uurida, milliseid õppemeetodeid 
NAKi õppekavas kajastatud õppeainete puhul enam kasutatakse ja mille 
alusel õppemeetodid valitakse. Valides uuringu eesmärgi täitmiseks sobi-
vat uurimis meetodit, otsustati küsimustiku kasuks, milles olid nii valik- kui 
ka avatud vastustega küsimused. Selles kontekstis taheti küsimustikuga 
selgitada, milline on õpetajate teadlikkust õppemeetoditest ning teadmiste 
rakenda mist töös.47 Küsimustiku valiidsus ja reliaablus48,49 tagati mitmete 
meetoditega. Küsimustiku sisulist valiidsust hinnati nii eksperthinnangu 
kui ka Cronbachi α abil, mis kirjeldab metoodika sisemist kooskõla. Teisi-
sõnu kontrolliti, kas küsimustikuga mõõtetakse soovitut ehk seda, milleks 

47 Laherand, M.-L. 2010. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk.
48 Watt, D. 2007. On Becoming a Qualitative Researcher: The Value of Reflexivity. – The 
Qualitative Report, 12 (1), pp. 82–101.
49 Lankshear C.; Knobel M. 2004. A Handbook of Research: from design to implementa-
tion. Berkshier, England: Open University Press, pp. 161.
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 küsimustik esialgselt koostati.50 Cronbachi α on teguritevahelise usaldus-
väärsuse koefitsient. Käesolevas töös Cronbachi α = 0,78. 

Uuringu valiidsus ja reliaablus tagati järgmiste meetoditega:
• küsimustiku kohta saadi hinnang kahelt KVÜÕA õppejõult, seejärel küsi-

mustikku korrigeeriti;
• vastajad said küsimustikule vastata neile sobival ajal ja sobivas kesk-

konnas;
• uuringus osalesid ainult teenistuses olevad allohvitserid ja ohvitserid;
• küsimustikule vastajad ei saanud selle eest tasu;
• uurijad ei saanud vastajaid mõjutada, sest küsimustik asus internetikesk-

konnas;
• uuringus on kirjeldatud metoodika, seeläbi on uuringut võimalik korrata;
• küsimustikule vastajatel oli võimalik lisada peale valikvastuste vabas 

vormis oma arvamus.

Saadud tulemused kodeeriti ja kodeerimist testis ka üks KVÜÕA õppejõud. 
Leiti kompromiss ja otsustati lõpliku kodeerimise kasuks.

3.1. Valimi kirjeldus

Valim koosnes nii allohvitseridest kui ka ohvitseridest, kellest enamik (90%) 
on õppinud ja lõpetanud KVÜÕA, niisiis on tegemist mugavusvalimiga. Kõik 
vastajad pidid olema õpetanud või õpetamas nooremallohvitseride väljaõppe 
kursusel. Seega oli peamiseks kriteeriumiks, et tegevväelasel peab olema 
seotus ajateenijate nooremallohvitseride kursuse väljaõppega – vastajal pidi 
olema selles vallas tundide andmise kogemus. Valim moodustati põhimõttel, 
et väljaõppe ja töökogemuse poolest on neid pädev selles valdkonnas tead-
miste rakendamises hinnata.

Küsimustikule vastas 26 inimest, vanusevahemikus 23–39, kellest 25 
olid mehed ning üks naine. Uuritavaid oli nii keskalluvusega üksustest kui 
ka esimesest ja teisest jalaväebrigaadist. Kolmandik vastajaid oli õhutõrje-
pataljonist ja kolmandiku moodustasid staabi- ja sidepataljoni kaitseväelased.

50 Hinton, P. 2004. Statistics Explained: A Guide for Social Science Students, 2nd Edi-
tion. Amazon. <http://www.amazon.com/Statistics-Explained-Science-Students-Edition/
dp/0415332850>, (24.03.2015).
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3.2. Mõõtevahend ja protseduur

Uurimuse eesmärgi saavutamiseks tutvuti teemakohase kirjanduse ja uurin-
gutega, millele tuginedes koostati ühtne küsimustik nii allohvitseridele kui 
ka ohvitseridele. Info kogumiseks sobiva meetodi valimisel otsustati küsi-
mustiku kasuks, sest see annab võimaluse koguda adekvaatsed andmed ega 
vaja palju rahalisi vahendeid. Samuti kasutati küsimustikumeetodit ka sama-
laadsetes uuringutes, mida kirjeldati teoreetilises osas. Küsimustik koosnes 
üheksast küsimusest, mis olid nii valik- kui ka avatud vastustega, kus vas-
tajad said avaldada oma arvamust. Küsimused koostati uuringu eesmärgist 
lähtudes ning jagati nelja valdkonda. Üks valdkond oli vastaja taustainfo, 
teine tema arvamus ajateenijast jaoülema otsustusvõime taseme kohta aja-
teenistuse lõpuks ehk suutlikkuse kohta langetada vastavas olukorras ise-
seisvalt ratsionaalseid otsuseid, toime tulla jao juhtimise ning sõjaaja üles-
annete täitmisega. Samuti küsiti KVÜÕAs kadetina (nt instruktorikursuse 
või teiste õppeainete raames) õppemeetodite omandamise kohta. Viimase 
osa küsi mused olid õppemeetodite kohta, mida vastajad ajateenijate õpeta-
miseks NAKi väljaõppes kasutavad ning paluti täpsustada, mille alusel üks 
või teine meetod valitakse. Küsimustik koostati elektroonselt ning saadeti 
elektroonsel teel vastajatele.

3.3. Uuringu rakendatavus ja piirangud

Käesolev uuring võimaldab tuvastada õppemeetoditel põhinevaid välja-
õppeprobleeme ning planeerida õppemeetoditel ning õppijakesksel välja-
õppel põhinevate uuringute tegemist. Peale selle annab uuring ka ülevaate 
Eesti Kaitseväes levinud õppemeetoditest ning kirjeldab iga meetodi nega-
tiivseid ja positiivseid aspekte.

Kõige olulisemaks piiranguks käesoleva töö valmimisel osutus valimi 
suurus. Küsimustik saadeti laiali kolmel korral. Esimesel ja teisel korral 
kasutati selleks väeosade üldisi e-posti aadresse, kuid täidetud küsimus-
tikke laekus vähe, kuna üldjuhul ei olnud need jõudnud konkreetsete tegev-
väelasteni, kes olid või olid olnud seotud NAKi väljaõppega. Seetõttu otsus-
tati mugavusvalimi kasuks ning küsimustikud saadeti otse tegevväelastele, 
keda tunti ning kes olid teinud või tegemas NAKi väljaõpet.

3.4. Andmeanalüüs

Küsimustiku tulemuste analüüsimiseks kasutati nii kvantitatiivset kui ka 
kvalitatiivset meetodit: protsendid, mood, mediaan, keskmine,  standardhälve, 
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risttabel ja võrdlusanalüüs. Analüüsitulemused kirjeldasid enam teatud õppe-
meetodeid, aga ka väljaõppes kasutatud populaarsemaid meetodeid. Ana-
lüüsitulemuste põhjal tehti ka risttabel, mis kirjeldab õppemeetodite kasuta-
mist konkreetsete õppeainete raames. Uuringutulemuste lugejasõbralikuks 
esitamiseks otsustati esmasel analüüsil kasutada protsente, sest see annab 
kiire ülevaate sõltumata valimi suurusest. Tulemuste interpreteerimisel on 
kasutatud ümardatud täisarvulisi väärtusi.

Peale eelnimetatud analüüsimeetodite kasutati uuringus faktoranalüüsi 
ja korrelatsioonanalüüsi muutujate seoste leidmiseks51. Analüüsi esitamisel 
valiti ainult tugevas seoses olnud faktorid. 

3.5. Tulemused

Uuringust selgus, et tegevväelased on enamasti rahul ajateenijast jaoülema 
teadmiste ja oskuste tasemega, mille nad teenistuse lõpuks saavutavad. Vaid 
kaheksa protsenti vastanutest leidis, et jaoülema teadmiste ja oskuste tase on 
üksuse juhtimiseks ebapiisav. Rõhudes seejuures eelkõige pedagoogikaalas-
tele puudujääkidele, toodi välja, et jaoülemad ei ole reservõppekogunemisel 
võimelised piisavalt kvaliteetseks väljaõppeks, sest eelneva teenistuse jook-
sul pole juletud lasta neil tunde anda – teisisõnu puudub instruktorikogemus.

Ilmnes, et 85% vastanud tegevväelastest arvab, et ajateenijast jaoülema 
otsustusvõime areneb ajateenistuse lõpuks üldjuhul piisavale tasemele, et 
suuta langetada erinevates olukordades iseseisvalt ratsionaalseid otsuseid. 
Suurema kriteeriumina toodi välja, et otsustusvõimet arendab kõige enam 
praktika ning iseseisvus otsuse vastuvõtmisel. Seejuures rõhutati, et praktika 
puhul on oluline rohkete mitmekülgsete situatsioonide läbitegemine harju-
tustel ja õppustel, mille käigus võimaldatakse õppuril kogeda erilaadseid 
olukordi.

15% vastanutest aga leidis, et jaoülemate otsustusvõime ei ole piisav 
üksuse juhtimiseks, tuues põhjuseks kogenematuse ja asjaolu, et otsustus-
võimet pärsib oluliselt varasemas teenistuses aset leidnud karistamine õppe-
protsessis tehtud eksimuste ja valede otsuste eest.

Peale ajateenijate otsustusvõime ning nende teadmiste ja oskuste taseme 
piisavuse uuriti ka tegevväelaste teadmisi õppemeetodite ja nende kasuta-
mise kohta, millele oli suunatud küsimustiku põhirõhk. Kuna uurimus põhi-
neb suuresti õppematerjalil „Instruktori abiline”, mis on Eesti Kaitseväe 

51 Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. 1997. Statistilise andmetöötluse algõpetus. Tartu: 
Tartu Ülikooli Kirjastus.
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sõjaväepedagoogikas üks levinum ning kättesaadavam materjal, siis käsitle-
takse kesksete õppemeetoditena selles raamatus toodud meetodeid. Ühtlasi 
käsitleb samu meetodeid ka kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppe-eeskiri.

Küsimusele, kuidas ning mille alusel valitakse sobilikud õppemeetodid, 
anti mitmesuguseid vastuseid. Saadud avatud vastused koondati tabelisse 
ning grupeeriti nii märksõnade kui ka valdkondade kaupa. Vastuste alusel 
tehti faktoranalüüs. Tulemused esitati tabelina (vt tabel 1) ning ilmestati tsi-
taatidega (kirjapilt muutmata). Selgus, et uuritavate õppemeetodite valiku 
võib grupeerida järgmiste faktorite alusel: kogemus, ressursid, õppija-
kesksus, eesmärgipärasus, tunni teema, meetodikesksus, aga ka arvestamine 
mitme aspektiga. Faktorid on leitud peakomponentmeetodil, kasutades Vari-
max-pööramist.

Tabel 1. Põhjused, mille alusel vastajad valivad väljaõppeõppemeetodid (kursiivis on välja 
toodud mõnede vastajate arvamused)

Faktor Vastajate tsitaadid

Ko
ge

m
us

Cr
on

ba
ch

i α
 =

 0
,6

57

Loogika, kogemused, töötahe

See, kuidas ma ise teemat õppinud olen (annan enda kogemusi edasi, ei ole vaja 
jalgratast leiutama hakata. Kui toimis siis, toimib praegu ka. Muidugi alati võib 
asju täiustada ja raamidest väljapoole mõelda. kuid oma kogemusi saab alati 
aluseks võtta.)

Elukogemus näitab, et loenguga saab kõige rohkem infot edastada, aga kõige 
vähem kuulatakse. Kui loengule järgneb praktiline osa, siis saab loengus antud 
materjalid kinnistada ja midagi jääb neile ehk meelde ka.

Kasutan palju oma isiklikke kogemusi.

Varasem kogemus.

Missuguseid õppemeetodeid olen eelnevalt juba kasutanud antud õppeaine 
puhul.

Re
ss

ur
si

d
Cr

on
ba

ch
i α

 =
 0

,7
22

Tunni ettevalmistamiseks antav aeg; õpetatava isikkoosseisu arv; kasutatav aeg; 
kasutatav maastik; kasutatavad õppevahendid

Ajaraamid, kasutatav varustus, abikoolitajate võimalus

Sõltuvalt kohast ja võimalustest.

Kasutada olev varustus, õppurite arv, kasutada olevad alad/ruumid

Õppeala (maastik, klass jne), kus väljaõpe toimub.

Õppevahendid, mis mul on ja mida ma saan kasutada, et väljaõpet läbi viia.
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Faktor Vastajate tsitaadid

Õ
pp

ija
ke

sk
su

s
Cr

on
ba

ch
i α

 =
 0

,7
64

Ma küsin endalt, kas selle meetodiga on võimalik teema selgeks teha, nii et 
õppurid on töösse kaasatud. Kui jah, siis läheb meetod käiku. Näiteks määrustiku 
tundi ei pea Powerpointi slaidide pealt maha lugema, sõdurid samal ajal 
võitlevad unega. Selle asemel annad neile määrustikud kätte, annad iseseisva 
õppetöö ja kui tund kätte jõuab, siis hoopis ajateenijad peavad tulema klassi 
ette ja seletama olulised punktid teemade kaupa. Instruktor sekkub alles siis, kui 
millegagi puitu pannakse. 

Ajateenijate kogemused ja üldine tase antud õppeaine alal.

Õppurite moraal, distsipliin ja üldine hoiak.

Oluline on see, praktilistes tundides saaksid õppurid olulisi tegevusi võimalikult 
palju läbi harjutada ja omandaks maksimaalselt kogemusi erinevate olukordade 
lahendamisel erinevates lahingsituatsioonides

Valin alati meetodi, kus õppur saab kõige paremini aimu, mis ja kuidas ta peab 
tegema.

Õppemeetod peab võimalikult lihtsalt õppurini tooma selle, mida õpetav osapool 
tahab edasi anda.

Ee
sm

är
gi

pä
ra

su
s

Cr
on

ba
ch

i α
 =

 0
,7

01 Selle efektiivsus antud teema omandamiseks.

Kõik oleneb tunni teemast ja VÕ taseme nõuetest. Kindlasti pooldan asjade 
praktilist tegemist ja kinnistamist. Eluliste näidete toomist, mitte kuiva loengut.

Tunni eesmärk

Nii, kui on oht, et nõutud TEAB/OSKAB eesmärgid jäävad täitmata, peab meetodit 
muutma.

Tu
nn

ite
em

a
Cr

on
ba

ch
i α

 =
 

0,
65

7

Sõltuvalt tunnist valin ka õppemeetodi(d)

Õpetatava teema iseloom.

Kuidas teemat võimalikult lihtsaks ja huvitavaks teha (ainult loengust klassis ei 
ole kasu)
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Faktor Vastajate tsitaadid

M
ee

to
di

ke
sk

su
s

Cr
on

ba
ch

i α
 =

 0
,8

03

Drill: SBKst põhi olemas, töötab hästi 
Loeng: uuel osal vajalik teooria omandamine 
Situatsioon: hea taktikalisel harjutusel
Demo: vajalik uue praktilise oskuse omandamisel

Loengust ei ole lihtsalt võimalik pääseda, mingi teoreetilise baasi peab andma. 
Võimalikult suur rõhk on situatsiooniülesannetel ehk praktilistel sooritustel 
võimalikult reaalsetes tingimustes. Rollimäng on mu jaoks arusaamatu teema, 
see võib jääda rollimänguritele. Mis tahes keerulisemate teemade puhul 
on oluline drill ja veel kord drill, muidu ei hakka see jao kiire rünnak tööle ja 
meeskond relva juures ka mitte. Ehk siis lihtne plaan – teooria-demo-praktika 
(erinevates vormides: meeskond, individuaalne, erinevad olukorrad) ja siis 
drill. Praktika osas on oluline veel õpetav osa, drill on puhtalt kiiruse ja täpsuse 
harjutamine.

Kuidas paremini kinnistada teemat (drillid, iseseisev töö).

Kuidas panna õppur ise mõtlema, vastutama (käsud, taktika).

Üksuse koostöö aluste loomine (grupitöö, taktika).

A
rv

es
ta

m
in

e 
m

itm
e 

fa
kt

or
ig

a
Cr

on
ba

ch
i α

 =
 0

,6
98

Piirangud, ja selleks on aeg. Kui aega on, siis instruktorina valin võimalikult 
efektiivse viisi, kuidas materjali kõige paremini edasi anda. Kindlasti peab tunnis 
mõtlema igavuse peletamise või üldse selle tekkimise peale. Selleks tulebki 
kasutada erinevaid meetodeid koos, mis kaasavad publikut.

Ajateenijale, olgu see SBK/NAK/AÜK vms, tuleb teha väljaõpe ja pakutav teema 
vastuvõetavaks ning võimalikult lihtsaks, arusaadavaks ja huvitavaks.
Üksluine loenguvormis n-ö tampimine ei vii kuhugi. Eelistan suures osas 
rühmatööd ja situatsiooniülesandeid, mis panevad mõtlema ja lahendusi leidma. 
See tekitab n-ö võistlusmomendi ja tahte olla teistest parem. 

Muidugi oleneb kõik tunni teemast ja paraku on ka n-ö kuivad teemad, aga ka 
neid saab vastuvõetavaks teha. 

Kasutan üldjoontes erinevaid õppemeetodeid, neid kombineerides sellepärast, et 
võtan eeskujuks selle, kuidas mind ennast on õpetatud.

Õpimeetod tuleb valida vastavalt hetkel olemasolevale väljaõppetasemele, 
õppurite oskustele ja kogemustele. Lisaks on igal teemal oma iseloom ja seetõttu 
on vajalikud erinevad meetodid. Normaalne väljaõpe kasutab võimalikult palju 
meetodeid väljaõppe eri etappides.

Tulemustest selgub, et väljaõppeks sobivate õppemeetodite valik ei ole ena-
masti teadlik. Valdavalt otsustati aga meetodi kasuks, lähtudes mõnest, vahel 
koguni kolmest tegurist. Oli aga uuritavaid, kes arvestasid sobivate mee-
todite valimisel mitme faktoriga, lähtudes sealjuures käsitletava materjali 
omandamise lihtsusest ja hoomatavusest, aga ka õppuri aktiviseerimisest ja 
motiveerimisest.
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Kuigi leidus erinevaid viise, kuidas valiti sobivad õppemeetodid, siis 
valdav enamik valis meetodi siiski üksikutest faktoritest lähtudes, mis ei 
võimalda aga õppetööks sobiva meetodi maksimaalselt efektiivset valikut. 
Seetõttu võib see valik olla õppetööks vähem sobiv ning ühtlasi ka ebaefek-
tiivne kognitiivse võimekuse arendamiseks.

3.6. Tulemuste analüüs

Tulemuste koondülevaateks on risttabel (tabel 2), mis iseloomustab NAKi 
õppeainete õpetamisel kasutatavaid õppemeetodeid. Tabelis on kajastatud, 
kuivõrd kasutavad tegevväelased nooremallohvitseride kursuse väljaõppel 
õppemeetodeid konkreetsete õppeainete õpetamisel. Tulemused on esitatud 
protsentuaalsel kujul. Helehalliga on märgitud vastused, mis ületavad 70% 
piiri, tumehalliga üle 50%, kuid alla 70% piiri, ning valgega tähistatu jääb 
vahemikku 0 kuni 50%.

Uuringust selgus, et üleüldiselt olid kõige populaarsemateks meeto diteks 
NAKi õppeainete puhul loeng, demonstratsioon ja drill. Kõige enam on kasu-
tatud loengumeetodit, mida uuritavad on praktiseerinud peaaegu kõikides 
õppeainetes. Üksnes riviõppe ja kehalise kasvatuse puhul ei kasuta loengut 
üle 70% uuritavatest. 15 õppeainest kümne puhul on drilli ehk rivi meetodi 
praktiseerijaid üle 70% uuritavatest. Ilmnes, et kõige ebapopulaarsemad 
õppemeetodid olid taktikaliste probleemülesannete lahendamine, rollimäng 
ning vestlus. Kolme õppeaine puhul kasutab taktikaliste probleemülesannete 
lahendamist üle 50% uuritavatest ning nende seas kasutab ainult lahingu-
ülesannete puhul seda meetodit umbes 70% uuritavatest. 

Selleks, et leida seosed eri näitajate vahel, tehti korrelatsioonanalüüs. 
Analüüsis kasutati eri õppeaineid, mis kajastuvad nooremallohvitseri baas-
kursuse õppekavas ning mitmeid küsimustikus olevaid küsimuste vastuseid. 
Selgus, et tugevas seoses on sellised õppemeetodid nagu drill ja loeng, mille 
NAKi õpetajad eelnevalt olid omandanud (r = 0,75; p ≤ 0,05). Loogilise tule-
musena ilmnes tugev seos õppemeetodite vahel, mida õpetajad teadsid ja olid 
kogenud (näiteks drill ehk rivimeetod, r = 0,85; p ≤ 0,05).
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Tabel 2. Uuritavate protsentuaalne hulk eri õppemeetodite kasutamisel nooremallohvit-
seride kursuse õppeainete raames (valida võis mitu vastust, seega protsendid näitavad 
vastajate osa valimist)

NAKi 

ÕPPEAINED

ÕPPEMEETODID

L
o

e
n

g

D
e

m
o

D
ri

ll

Iseseisva 

töö 

üles-

anded

Taktikaliste 

probleem-

ülesannete 

lahenda-

mine

Grupi-

töö

Rolli-

mäng

Situat-

siooni-

ülesan-

ded V
e

st
lu

s

Kaitseväe 
määrustikud 96 28 4 12 0 12 20 52 44

Riviõpe 16 96 100 24 0 20 20 16 4

Kehaline 
 kasvatus 24 92 72 40 0 48 12 8 4

Pioneeriõpe 92 96 48 40 24 44 0 44 20

Meditsiiniõpe 84 84 60 28 40 44 60 76 24

Tagalaõpe 96 60 48 56 20 40 8 36 12

Juhtimise 
 alused 96 32 24 40 36 40 28 60 40

Massihävitus-
relva kaitse 88 64 56 12 0 20 8 32 4

Sideõpe 92 80 72 56 24 60 4 52 16

Sõjatopograafi a 92 72 64 76 28 64 8 48 12

Rännak 72 40 64 28 28 60 0 52 16

Laskeõpe 76 92 96 12 20 16 12 32 16

Lahingu-
ülesanded 
(rünnak, kaitse, 
linnalahing)

88 88 96 48 72 68 36 84 28

Lahingukäsud 92 80 60 80 60 64 20 76 32

Patrullid (luure, 
varitsus jt) 96 76 80 48 64 44 24 84 32

Kooperatiivsetest õppemeetoditest võib välja tuua tugeva seose situatsiooni-
ülesannete ja rollimängu vahel, mille õpetajad olid eelnevalt õppeasutustes 
omandanud (r = 0,78; p ≤ 0,05).

Vastuolulise faktina ilmnes tugev seos iseseisva töö ülesannete kasuta-
misel näiteks massihävitusrelvade kaitse õppeaine ja uuritavate arvamuse 
vahel, et tavaliselt on ajateenijast jaoülema teadmised ja oskused  piisaval 



184 MADIS AMER, SVETLANA GANINA

tasemel, et tulla toime jao juhtimise ning sõjaaja ülesannete täitmisega 
(r = – 0,80; p ≤ 0,05). Teisisõnu, arvates, et ajateenijate teadmised ja oskused on 
piisaval tasemel, ei kasutata siiski piisaval määral õppijakeskseid meetodeid.

Veel võib tugeva seosena tuua välja järgmise asjaolu: rühmatööde kasuta-
mine eri ainetes (r = 0, 74– 0,79; p ≤ 0,05). Kuna rühmatööde meetodid 
valitakse eri aspektidest lähtudes, võib tuginedes tabelis 1 toodud andmetele 
eeldada, et sellist meetodit valitakse NAKi õppes ressurssidest lähtudes.

Erilist tähelepanu väärib asjaolu, et keskmised ja tugevad negatiivsed seo-
sed esinesid juhtimise aluste õppeaine ja erinevate õppijakesksete meetodite 
vahel (r = – 0,52 kuni – 0,81; p ≤ 0,05).

3.7. Arutelu

Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe-eeskiri sätestab ülemate kohustuse 
ja vastutuse väljaõppe, selle planeerimise ning puuduste likvi deerimise 
eest52. Viimase saavutamiseks on lihtne viis kasutada väljaõppes õppija-
keskseid meetodeid. 

Väljaõppe mitmekülgsemaks ja õppijakesksemaks muutmiseks peab 
tundma õppemeetodeid ning oskama neid kasutada. Ühtlasi on oluline, nagu 
rõhutavad õppimise ja õpetamise spetsialistid Valgmaa, Nõmm53 ja Karm54, 
osata teadlikult valida väljaõppeks sobivad meetodid. Selle uuringu tule-
musena selgus, et õppemeetodeid ei valita teadlikult, kusjuures tihti kasu-
tatakse meetodeid, mida õpetajad on ise kogenud. Teisisõnu õpetavad õpe-
tajad nii, nagu õpetati neid. Tulemusliku õppe tagamiseks soovitatakse aga 
valida õppemeetodeid teadlikult.55

Uuringu tulemustest nähtub, et väljaõpe on valdavalt õppejõukeskne, mis 
ei soodusta õppijate kognitiivset arengut, mille olulisust tähtsustab kolonel 
Bill Monfries56. Tema sõnul on tähtis arendada tulevaste ülemate iseseisvust, 
analüüsi-, otsustus-, vastutus- ja algatusvõimet, samuti ka olukorrataju57, 
kuid nooremallohvitseride kursuse väljaõppes kasutatakse valdavalt loengut, 
drilli ja demonstratsiooni, mis ei soodusta eeltoodu arengut.

52 Väljaõppe eeskiri 2015.
53 Valgmaa, Nõmm 2008.
54 Karm 2013.
55 Biggs, Tang 2008.
56 Monfries 2007.
57 Ibid.
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Kuigi kooperatiivsete õppemeetodite, eelkõige rollimängu kasutamine 
aitab Bhattacharjee ja Ghosch’i58 sõnul arendada koostöövõimet ja kriiti-
list mõtlemist ning tugevdada moraalseid väärtusi, aga ka muuta ja aren-
dada nii mõtlemisvõimet kui ka olukorra mõistmist, siis selgub käesoleva 
uuringu tulemustest, et nooremallohvitseride kursuse väljaõppes seda väga 
palju ei kasutata. Veel enam, rollimäng on õppemeetodina instruktorite seas 
üks ebapopulaarsemaid, mida väljaõppes kasutavad vaid  üksikud. Peale 
selle kasutatakse TOMe ehk taktikalisi otsustusmänge kui õppemeetodit 
noorem allohvitseride kursuse väljaõppes märkimisväärselt vähe, olene-
mata asjaolust, et need on kaitseväes laialt levinud ning nende kohta on mit-
meid õppematerjale ja uuringuid. Ühtlasi on paljud ohvitserid seisukohal, 
et need arendavad olukorrataju, suutlikkust prioriseerida, analüüsioskust, 
otsustusvõimet jmt. Peale selle on nende kasutamine lihtne ning ajakulu 
minimaalne.59,60,61

3.8. Järeldused ja ettepanekud

Uurimuse tulemuste põhjal võib teha järgmised järeldused:
– Uurimusest selgus, et olenemata õppeaine iseloomust, teatakse ja kasu-

tatakse kõige rohkem õppejõukeskseid õppemeetodeid.
– Kõige populaarsemad õppemeetodid nooremallohvitseride kursuse välja-

õppes on loengumeetod, drill ehk rivimeetod ja demonstratsioon, mis 
kõik on olemuselt õppejõukesksed meetodid.

– Kõige vähem teati õppijakeskseid õppemeetodeid, nagu situatsiooniüles-
anded, rollimäng ja vestlus.

– Kõige ebapopulaarsemad õppemeetodid, mida uuritavad nooremall-
ohvitseride kursuse väljaõppes kasutavad, on õppijakesksed meetodid – 
taktika liste probleemülesannete lahendamine, rollimäng ja vestlus, kus-
juures ainult taktikaliste probleemülesannete lahendamist kasutab ühe 
õppeaine raames umbes 70% uuritavatest.

– Tulemuste põhjal võib üldistada, et uuritavad ei tea, kuidas peab toimuma 
teadlik õppemeetodi valik, sest meetodid valitakse üksikutest teguritest 
lähtuvalt ja olulist rolli mängib õpetaja enda eelnev õpikogemus.

58 Bhattacharjee, Ghosh 2013.
59 Näkk 2008.
60 Sander 2005.
61 Ots et al. 2006.
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– Tulemustest järeldub, et NAKi väljaõpe on valdavalt õpetajakeskne ning 
uuritavad ei ole üldjuhul õppijakesksetest meetoditest teadlikud.

Järelduste põhjal võib teha järgmised ettepanekud:
– Rakendada ajateenijate väljaõppes rohkem õppijakeskseid õpemeetodeid.
– Käsitleda instruktorikursustel rohkem teadlikku õppemeetodi valikut.

Sellest lähtudes oleks edaspidi kasulik uurida, mis mõjutab õppemeetodi 
teadlikku valikut. Samuti tasub uurida, millised meetodid soodustavad enam 
ülemate iseseisvuse, analüüsi-, otsustus-, vastutus- ja algatusvõime, aga ka 
olukorrataju arengut. Oleks tarvis teada, kuidas kasutada ajateenijate välja-
õppes kognitiivset võimekust arendavaid õppemeetodeid ja uurida süvitsi 
meetodite sobivust õppuritele.

4. Kokkuvõte

Praegu maailmas kiiresti muutuvas julgeolekuolukorras on vaja, et juhid 
oleksid võimelised tegutsema kõrgema eesmärgi nimel, olema suutelised 
iseseisvalt otsustama, tegutsema ja haarama initsiatiivi, olles ka valmis 
koostööks liitlasüksustega. Juht peab olema paindlik ning suutma toime 
tulla uudsete erilaadsete situatsioonidega. Selle saavutamiseks peab juhtide 
väljaõpe olema õppijakeskne. Tuleb leida tasakaal oskuste ja kognitiivsete 
võimete treenimise vahel, milleks üks lihtsamaid viise on konkreetsete õppe-
meetodite valik. Seetõttu keskenduti selles uurimuses kaitseväes kõige enam 
levinud õppemeetodite kasutamise ja teadliku valiku uurimisele.

Uuringus püsitati kolm küsimust ning kõikidele leiti ka vastused. Uuri-
misküsimused olid järgmised:
1) milliseid õppemeetodeid teavad nooremallohvitseride kursuse väljaõppes 

õpetavad tegevväelased kõige enam; 
2) milliseid meetodeid kasutatakse kõige enam ehk millised on populaar-

seimad;
3) mille alusel valitakse õppemeetodid.

Eesmärgi saavutamiseks tutvuti vastavasisulise kirjanduse ning uuri-
mustega. Artikli esimeses osas kirjeldati Eesti Kaitseväes levinumaid õppe-
meetodeid ning toodi välja meetodite positiivsed ja negatiivsed aspektid. 
Esimese osa lõpus on kirjeldatud, kuidas peaks toimima väljaõppeks sobi-
vate õppemeetodite valimisel. Samuti käsitleti esimeses osas kognitiivse 
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 võimekuse arengus olulisemat rolli omavaid õppemeetodeid. Teises osas 
esitleti uuringu tulemusi.

Uurimiseesmärgi saavutamiseks sobiva meetodi valimisel otsustati küsi-
mustiku kasuks, mis koosnes üheksast küsimusest ning sisaldas nii   valik- 
kui ka avatud vastustega küsimusi. Küsimustik koostati elektroonselt ning 
edastati ka uuritavatele elektroonselt. Uuritavateks olid tegevväelased, kes 
olid osalenud õpetajana nooremallohvitseride kursuse väljaõppes või olid 
seda tegemas.

Küsimustike analüüsi põhjal koostati artikli teine osa olulisemate tule-
muste esitlemisega. Koostati ka tabel, kus on toodud põhjused ja tegurid, 
mille alusel valivad nooremallohvitseride kursuse väljaõppes õpetavad tegev-
väelased tundideks sobivaid õppemeetodeid. Lisaks koostati koondtabel, mis 
kirjeldab konkreetsete õppemeetodite kasutajate hulka eri õppeainete puhul.

Tulemustest selgus, et kõige enam teadsid tegevväelased-õpetajad noorem-
allohvitseride kursuse väljaõppes kaitseväe mõistes traditsioonilisi õpetaja-
keskseid õppemeetodeid ehk loengut, demonstratsiooni ja drilli ehk rivi-
meetodit. Kõige vähem teati õppijakeskseid meetodeid, nagu rollimäng ja 
vestlus.

Teise uurimisküsimuse vastuseks selgus, et kõige enam kasutatakse välja-
õppes õpetajakeskseid meetodeid. Teisisõnu on kolm kõige populaarsemat 
õppemeetodit loeng, demonstratsioon ja drill ehk rivimeetod. Kõige eba-
populaarsemateks meetoditeks olid õppuri kognitiivset võimekust tegelikult 
hästi arendavad õppijakesksed meetodid, nagu taktikaliste probleemüles-
annete lahendamine, vestlus ja rollimäng.

Kolmanda uurimisküsimuse vastuseks saadi, et sobivate õppemeetodite 
valik nooremallohvitseride kursuse väljaõppes ei ole teadlik. Seeläbi jõuti 
järeldusele, et õpetajad ei tea, kuidas peaks teadlikult valima väljaõppeks 
sobivad õppemeetodeid.

Lähtudes uurimuse tulemustest, saadi kinnitus, et nooremallohvitseride 
kursuse väljaõpe on õpetajakeskne. Eelneva alusel võib üldistada, et kogu 
ajateenijate väljaõppe fookus on õppejõukesksusel, sest kui väikeüksuste 
juhtide väljaõpe ei võimalda kognitiivse võimekuse, sh iseseisvuse, alga-
tusvõime, olukorrataju, analüüsi-, otsustus ja vastutusvõime arengut, siis ei 
võimalda seda ka sõduri baaskursuslaste väljaõpe.

Eeltoodu põhjal tehakse ettepanek rakendada nooremallohvitseride kur-
suse väljaõppes rohkem õppijakeskseid õppemeetodeid, muutes väljaõpe 
õppijakesksemaks ja arendada seeläbi tulevaste väikeüksuste juhtide kogni-
tiivset võimekust. Samuti on nii võimalik arendada nooremallohvitseride 
kursuse õppurite juhiomadusi – iseseisvust, algatus- ja otsustusvõimet jmt.
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Teiseks tuleb instruktorikursustel põhjalikumalt käsitleda õppemeetodite 
teadlikku valikut, et väljaõppes oldaks võimelised valima kõige sobivamaid 
meetodeid.

Edasised uuringud võiksid käsitleda järgmisi uurimisvaldkondi ja -prob-
leeme:
– õppemeetodi teadlik valik;
– õppemeetodid, mis soodustavad enam ülemate iseseisvuse, analüüsi-, 

otsustus- , vastutus- ja algatusvõime, aga ka olukorrataju arengut;
– kuidas kasutada ajateenijate väljaõppes kognitiivset võimekust arenda-

vaid õppemeetodeid;
– meetodite sobilikkus õppuritele;
– kas valitud õppemeetodid soodustavad õpiväljundite saavutamist.
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 PUNAARMEE RAHVUSVÄEOSAD 

AASTATEL 1918–1922

Igor Kopõtin

1918. aastal loodud Punaarmee oli Nõukogude Venemaa relvajõuks, mille 
abil taheti saavutada kommunistliku partei revolutsioonilised eesmärgid. 
Punaarmeest pidi saama proletariaadi diktatuuri vahend. Kuna Punaarmee 
kaasabil tuli hävitada klassiühiskond, siis erinesid selle ülesehituse, struk-
tuuri ja komplekteerimise põhimõtted oluliselt traditsioonilise rahvusliku 
armee omast. Punaarmee üksused tuli komplekteerida klassipõhimõttel ‒ 
üksnes proletariaadi ja sellele lähedasest talupoegade poolproletariaadi 
klassi esindajatest. Venemaa Kommunistliku (bolševike) Partei (VK(b)P) 
prog rammis nimetati Punaarmeed klassiarmeeks, mis pidi pärast klasside 
hävitamist muutuma rahvalikuks sotsialistlikuks miilitsaks.1

Teema käsitlemise seisukohast on oluline konstateerida, et bolševike suh-
tumine I maailmasõja ajal Vene keisririigi armees formeeritud rahvusväeosa-
desse oli negatiivne. Nii võeti 16.‒23. juunini 1917. aastal Petrogradis toimunud 
Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste (bolševike) Partei (VSDT(b)P) sõja-
liste organisatsioonide konverentsil vastu otsus Vene armee rahvusväeosade 
formeerimise kohta. Bolševikud olid seisukohal, et rahvuspolkude formeeri-
mine ei ole töölismasside huvides, kuna see on Venemaa Ajutise Valitsuse 
poliitika üritada õhutada konflikti Venemaa rahvaste vahel. Konverents 
tunnustas Venemaa rahvaste õigust rahvuspolkude moodustamisele usus, et 
võidab töölisproletariaat, mis asendab rahvuspolgud rahvamiilitsaga. Tooni-
tati kõikide Venemaa rahvaste õigust enesemääramisele, mis pidi bolševike 
arvates viima rahvaste vabatahtliku liiduni ühtses sotsialistlikus riigis.2

1 Zeidler, Manfred 1998. Eine moderne Armee ist eine offensive Armee. Die Sowjestreit-
kräfte im Zeichen des Stalinismus. – Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte. Hrsg. 
Stefan Plaggenborg. Berlin: Berlin Verlag, S. 419, 423; Из программы Российской Ком-
мунистической партии (большевиков). В области военной. – КПСС о Вооруженных 
Силах Советского Союза 1981. Москва: Военное издательство, с. 45; Исаков, П. Ф. и 
др. 1974. Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР. Москва: Вое-
низдат, с. 34; Гайворонски, Федот (ред.) 1987. Эволюция военного искусства: этапы, 
тенденции, принципы. Москва: Воениздат, с. 141.
2 Резолюции Всероссийской конференции фронтовых и тыловых организаций 
РСДРП(б), 16–23 июня 1917. – КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК (1898–1986) 1984. Тoм 1. 1898–1917. Москва: Издательство 
политической литературы, с. 567–568.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 190–215 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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Sellegipoolest teenis kodusõja ajal Punaarmees peaaegu 50 Venemaa 
eri rahvuse esindajat. Kõige rohkem oli venelasi, ukrainlasi ja valgevene-
lasi, kelle osakaal punaarmeelaste seas oli 1920. aastaks kokku vastavalt 
77,6%, 13,7% ja 4%.3 Peale selle moodustati Punaarmees kodusõja ajal ja 
sellele järgnenud aastatel Venemaa vähemusrahvustest mitmeid rahvuslikke 
väeüksusi. Üldiselt peeti välismaalastest ja mittevenelastest moodustatud 
 väeüksusi bolševike kaardiväeks, keda kasutati kodusõja rinnete raskemates 
lahingutes ja ka sisepoliitilise olukorra jõuliseks stabiliseerimiseks.

Venemaa paljurahvuselise riigi kontekstis käsitletakse selles artiklis küsi-
musi, kuidas moodustati Punaarmee rahvusüksused, pidades eriti silmas 
nõukogude relvajõudude komplekteerimise klassilist ja poliitilist iseloomu, 
ning kuivõrd efektiivseks osutusid need sõjategevuses.

Artiklis on vaatluse alla võetud Venemaa piirides 1914. aastal elanud 
rahvustest Punaarmee koosseisu formeeritud rahvusväeosad. Välja jää-
vad Punaarmee „internatsionaalsed väeüksused”, mille moodustamise 
ja sõjategevuses rakendamise põhimõtted erinesid oluliselt Punaarmee 
rahvus väeosade moodustamise põhimõtetest. Samuti jäävad välja soom-
lastest ja poolakatest moodustatud punaüksused, sest need arvati juba tollal 
internatsio naalsete väeüksuste hulka.4

Kuigi kõikehõlmavat monograafiat Punaarmee rahvusväeosadest ei ole 
selle ajalooperioodi kohta seni ilmunud, on historiograafia eri rahvuste tee-
nistusest Punaarmees üpris mahukas. Nii ilmus Punaarmee läti puna väelaste 
kohta juba nõukogude ajal hulganisti ajalookirjandust, millest vääri vad 
maini mist Auseklis Spreslise, Valdis Berzinši ja Janis Krastinši tööd. Need 
kirjutised kannavad küll oma ajastu ideoloogilist pitserit, kuid hoolimata sel-
lest annavad üsna selge ülevaate läti punaküttide väeosade (laskur väeosade) 
moodustamise põhjustest.5 Sama võib öelda ka eesti kütivägede historio-

3 Колычев, Василий 1979. Партийно-политическая работа в Красной Армии в годы 
Гражданской войны 1918–1920. Москва: Наука, с. 190.
4 Жаров, Лев и Устинов, Виктор 1960. Интернациональные части Красной Армии в 
боях за власть советов, Москва: Военное издательство министерства обороны СССР, 
с. 99, 101–104; Полторак, Сергей 2011. Петроградские интернационалисты. – Родина, 
№ 2 (2011), с. 60–61; Колычев 1979, с. 205.
5 Спреслис, Аусеклис 1973. Латышские стрелки на фронтах гражданской войны в 
Советской России. Автореферат. Рига: Институт истории Академии Наук Латвий-
ской ССР; Спреслис, А. И. 1967. Латышские стрелки на страже завоеваний Октября, 
Рига: Зинатне; Берзиньш, Валдис и др. 1980, Революционные латышские стрелки 
(1917–1920). Рига: Институт истории Академии Наук Латвийской ССР; Крастиньш, 
Янис (ред.) 1962. Латышские стрелки в борьбе за советскую власть. Рига: Издатель-
ство Академии Наук Лавийской ССР; Крастиньш, Янис 1972. История Латышских 
стрелков (1915–1920), Рига: Зинатне; Drizulis, A.; Krastinš, J. 1985. Die roten Lettischen 
Schützen 1917–1920, Berlin: Akademie-Verlag.
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graafia kohta, mis on hiljuti täienenud Hanno Ojalo publitsistlikku laadi 
kirjutisega, mis refereerib eelnevatel aastatel ilmunud töid.6  Valgevenelaste 
ja ukrainlaste teenistusest Punaarmees annavad ülevaate Valge vene ajaloo-
lase Anatoli Gritskevitši ja Ukraina Teaduste Akadeemia ajaloolase Valeri 
 Soldatenko monograafiad kodusõjast.7 Eri rahvuste teenistust Punaarmees 
on kajastatud Venemaa ajakirjades Voenno-Istoritšeski Žurnal ja Rodina 
ilmunud populaarteaduslikes artiklites.8 Moslemitest formeeritud Puna-
armee rahvusväeosade kohta on küll ilmunud huvitavad käsitlusi, kuid need 
on Eestis ja Euroopas raskesti kättesaadavad. Seetõttu on selles artiklis 
kasutatud allikana dokumendikogumikke, mis sisaldavad väärtusliku infor-
matsiooni nende väeosade rakendamisest sõjategevuses.9 Mainimist väärib 
ka nõukogude ajal ilmunud poliitiline kirjandus, mis sisaldab fakte rahvus-
üksuste formeerimise kohta.10 Rahvuspoliitika dimensioonis on käesolevas 

6 Tipner, Johannes 1953. Eesti töörahva relvastatud võitlus nõukogude võimu eest kodu-
sõja aastail, Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus; Siilivask, Karl (toim) 1982. Revolutsioon, 
kodusõda ja välisriikide interventsioon Eestis (1917–1920). 2. kd. Eesti Töörahva kommuun. 
Kodusõda ja võitlus rahu eest. Tallinn: Eesti Raamat; Маамяги, Виктор 1987. В огне 
борьбы. Красные эстонские стрелки, Москва: Мысль; Ojalo, Hanno 2014. Punakütid. 
Tallinn: Argo.
7 Грицкевич, Анатолий 2009. Западный фронт РСФСР 1918–1920, Минск: Харвест; 
Солдатенко, Валерий 2012. Гражданская война в Украине 1917–1920 гг., Москва: 
Новый Хронограф.
8 Градосельский, Василий 2001. Национальные воинские формирования в Кра-
сной Армии (1918–1938 гг.). – Военно-Исторический Журнал, № 10 (2001); Шубин, 
Александр 2014. Красный флаг над Ригой. – Родина, № 9 (2014); Божко, Олег 2011. 
Украинцы в Красной Армии. Опыт историко-статистического анализа. – Родина, № 2 
(2011); Ганин, Андрей 2011. „Помнят псы-атаманы, помнят польские паны…” Почему 
побеждала Красная Армия? – Родина, № 2 (2011); Невская, Татьяна и Морозова, 
Ольга 2011. Горцы Северного Кавказа и Красная Армия. – Родина, № 2 (2011); Герман, 
Аркадий 2011. «Не за такие порядки мы боролись». 1-й Екатериненштадский комму-
нистический немецкий стрелковый полк. – Родина, № 2 (2011); Печенин, Илья 2011. 
Телефонист, говорящий на идиш. Евреи в Красной Армии. –Родина, № 2 (2011).
9 Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922) 1971–1978. 
Сборник документов. В 4-х томах. Москва: Военное издательство министерства обо-
роны СССР; Хромов С. С. (ред.) 1987. Гражданская война и военная интервенция 
в СССР. Москва: Советская энциклопедия. Kodusõda ja välisriikide interventsioon 
Eestis 1918–1920 1984. 1.–2. kd, Tallinn: Eesti Raamat.
10 КПСС о Вооруженных Силах 1981; КПСС в резолюциях и решениях съездов 
1981–1984; Панкратов, Н. Р. 1980. В. И. Ленин и Советские вооруженные силы, 
Москва: Воениздат; Колычев 1979; Исаков и др. 1974.
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artiklis kasutatud bolševike liidri Vladimir Lenini kirjavahetust11 ja rahvus-
asjade rahvakomissari Jossif Stalini12 tekste.

Punaarmee esimesed regulaarüksused  – 

läti punased kütid 1918–1920

Läti punaküttide üksus Punaarmees sai alguse 1915. aastal bolševistlikust 
liikumisest Vene keisririigi armees moodustatud läti rahvusväeosades. 
1917. aasta revolutsioonikeerises distsipliini säilitanud läti kütipolkusid (las-
kurpolkusid), kus levis kiiresti bolševistlik ideoloogia, otsustas Nõukogude 
valitsus oma huvides ära kasutada kohe pärast oktoobripööret. Nii andis 
VSDT(b)P juures asuva sõjalise organisatsiooni liige Vladimir Antonov-
Ovsejenko 6. novembril 1917 käsu saata 12. armee koosseisust Petrogradi 
revolutsiooni kaitseks kohale üks läti polk. Selleks sai 6. läti Tukumsi polk 
(2500 meest), millele lisandus läti punaküttide juhtorgani, läti kütipolkude 
ühendatud nõukogu täitevkomitee (Iskolastrel) moodustatud 250-liikmeline 
salk (koondrood). Läti polk sai eriülesande kaitsta Nõukogude Venemaa 
valitsust Smolnõi palees Petrogradis. Läti kütid võtsid Petrogradis valve alla 
kõik tähtsamad objektid ja korraldasid Nõukogude valitsuse ja  Vladimir 
Lenini kabineti relvastatud kaitse. Kui 10. ja 11. märtsil 1918. aastal valit-
sus Moskvasse kolis, võtsid läti kütid seal oma valve alla valitsuse uue resi-
dentsi – Kremli. Läti nõukogude ajaloolaste arvates olid läti punakütid sel 
ajal distsiplineerituim revolutsiooniline relvajõud, kellele tugines bolševike 
juhtkond.13

Sellele viitab ka läti punaküttide kasutamine peaaegu kõigil kodusõja rin-
netel juba 1918. aastal. Eriti tähtsaks osutus aga punalätlaste tegevus Nõu-
kogude Venemaa „siserindel”, kus nõukogude võimu positsioon ei olnud veel 
sugugi kindel. Läti punakütid mitte üksnes ei vahetanud 1918. aasta algul 
pealinna strateegiliste objektide ja valitsuse valves välja Punakaarti, vaid 
vastutasid ka rindelt valgunud ja läbi Petrogradi raudteesõlme koju naasvate 
vana laostunud armee sõdurite desarmeerimise eest.14

11 Ленин, Владимир 1967–1981. Полное собрание сочинений, 5-е издание, в 55 томах. 
Москва: Издательство политической литературы.
12 Stalin, Jossif 1946. Marksism ja rahvus- ning koloniaalküsimus, Tallinn: Poliitiline kir-
jandus; Сталин, Иосиф 1946–1952. Сочинения, в 18 томах. Москва: Государственное 
издательство политической литературы.
13 Спреслис 1973, с. 23–25; Берзиньш и др 1980, с. 71–72.
14 Ibidem.
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1918. aasta suvel leidsid Nõukogude Venemaal aset ulatuslikud mässud, 
mis seadsid bolševike võimu kogu riigis tõsisesse ohtu. Kõigi nende mässude 
mahasurumisel kasutati „kõige distsiplineerituimat revolutsioonilist relva-
jõudu” – läti punakütte. Kuna läti kütidiviisi põhijõud olid sel ajal koondatud 
Moskvasse, siis suruti just neid rakendades maha VK(b)P kunagiste poliiti-
lise „kaasteeliste” – vasakesseeride mäss nõukogude pealinnas.15

Punalätlased tõestasid oma truudust bolševikele ka nn Lockhardi vande-
nõu paljastamisel, millest sai alguse punane terror ja lätlaste märkimisväärne 
kaasamine nõukogude julgeolekuorgani – Ülevenemaalise Erakorralise 
Komisjoni (tšekaa) teenistusse juhtivatele kohtadele. Väidetavalt plaanisid 
Briti diplomaadi Robert Bruce Lockhardi juhitud vandenõulased õhutada 
läti punaküttide seas mässu, mis aga luhtus läti punaküttide suurtükidivis-
joni ülema, tulevase tipptšekisti Eduards Bērziņši ebaõnnestunud värbamise 
tõttu.16

Juba 1918. aasta algul, kui bolševikel regulaarset armeed veel polnud, 
hakati läti punaküttide salku saatma kodusõja rinnetele. Huvitaval kombel 
osutus punalätlaste esimeseks lahinguülesandeks sõjategevus Soome valgete 
ja sakslaste vastu selleks ajaks juba iseseisva Soome territooriumil. Kaks 
punalätlaste salka koguarvuga kuni 250 võitlejat sõdisid esialgu Tampere 
all ja seejärel kaitsesid Ino forti Soome lahe ääres. Samal ajal sõdisid puna-
lätlaste salgad Józef Dowbor-Muśnicki juhitud Poola korpuse vastu Valge-
venes Bobruisk-Žlobini piirkonnas ning osalesid veebruaris punaste peale-
tungis Rostovile Doni ääres. Kokku sõdis Venemaal 1918. aasta algul 9000 
punalätlast.17

Mais 1918. aastal formeeriti punalätlastest läti kütidiviis. See oli üks esi-
mesi Nõukogude Venemaa regulaarväe – Punaarmee – väeüksusi. Märki-
misväärne on sellekohane VNFSV rahvusasjade rahvakomissariaadi 7. mai 
otsus lubada erandkorras formeerida rahvusväeosa, sest lätlased olevat tões-
tanud oma truudust revolutsioonile.18

15 Спреслис 1973, c. 34–38; Берзиньш 1980, c. 99–110; Крастиньш (ред.) 1962, с. 
53–71; Софинов, Павел 1960. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комис-
сии (1917–1922) Москва: Государственное издательство политической литературы, с. 
68–78.
16 Софинов 1960, с. 95–107.
17 Спреслис 1973, c. 25–28. Берзиньш 1980, c. 73–77; Донесение начальника штаба 
Западного фронта В. Н. Егорьева в штаб главковерха о положении на фронте, 
28.02.1918, № 67. – Директивы 1971, т. 1, с. 82.
18 Спреслис 1973, c. 31; Берзиньш 1980, c. 87. 



195PUNAARMEE RAHVUSVÄEOSAD AASTATEL 1918–1922

Läti kütidiviisi üksused formeeriti aprillis ja mais 1918. aastal mitte ainult 
Petrogradis, vaid üle kogu Kesk-Venemaa. Peale jalaväeüksuste formeeriti 
suurtüki-, lennu-, ratsaväe- ja teiste väeliikide üksused, mida lätlastel enne 
polnud. Isikkoosseis komplekteeriti valdavalt vabatahtlikest (üle 85%) lät-
lastest, kes olid kas demobiliseerunud endistest läti kütipolkudest, sõjapõge-
nikest, Venemaale evakueeritud töölistest ning teistes Punaarmee üksustes 
teeninud lätlastest. Isikkoosseis kasvas kiiresti. Kui aprillis oli diviisis 8000 
kütti, siis novembris juba 17 000 ning see kujunes Punaarmee kõige suure-
maks ja tugevamaks üksuseks. Kolme brigaadiga läti diviisi ülemaks määrati 
esialgu Jukums Vācietis, kes 6. septembril 1918. aastal määrati kogu Vene 
NFSV relvajõudude ülemjuhatajaks.19

1918. aasta suvel, kui Punaarmee põhiüksused olid veel formeerimis-
järgus, saadeti läti kütid kõige ohtlikumasse piirkonda – Idarindele, kus nad 
sõdisid Tšehhoslovakkia korpuse vastu Kaasani all. Esimesel kokkupõrkel 
hästi organiseeritud tšehhide-slovakkidega punalätlased end heast küljest ei 
näidanud. 4. läti polku süüdistati Lenini sünnilinna Simbirski loovutamises 
valgetele, sest lätlased olevat hakanud korraldama miitingut, keeldunud täit-
mast käske ja tõmbunud omavoliliselt tagalasse.20 Suve lõpus 1918 rakendati 
läti kütte lahingutes Põhjarindel, sügisel Iževski ja Votkinski mässu maha-
surumisel, seejärel Lõunarindel.21 

Sõjategevuse kandumisel Läti ja Eesti territooriumile 1918. aasta lõpus 
võttis Nõukogude Venemaa relvajõudude kõrgeim juhtorgan Vene SFNV 
Revolutsiooniline Sõjanõukogu (Revvoensovet) vastu otsuse Lätimaa 
Punaarmee moodustamise kohta, mida küll asuti ellu viima alles 1919. 
aasta jaanuari algul. Selle operatiivtaktikalise üksuse tuumikuks said läti 
kütidiviis ja Moskva internatsionaalne diviis. Märtsiks moodustati 2. läti 
kütidiviis, mille tuumikuks said tšekaa läti rahvusüksused.22 Operatiivselt 

19 Спреслис 1973, c. 31–33, 41; Берзиньш 1980, c. 89–90.
20 Из доклада командования фронта в высший военный совет и наркомвоен об обсто-
ятельствах сдачи Симбирска. 25.07.1918, № 362. – Директивы 1971, т. 1, c. 405–408.
21 Спреслис 1973, c. 40–41, 45–46; Берзиньш 1980, c. 111; Крастиньш 1962, c. 83–114, 
136–138; Донесение С. К. Попова и члена Архангельского губисполкома А. Г. Зень-
ковича в наркомвоен о военном положении губернии. 28.07.1918 № 192; Телеграмма 
руководителя северного участка завесы и Петроградского района обороны в высший 
совет, 01.08.1918, № 194; Доклад командования фронта главкому о положении на 
Южфронте. 13.10.1918, № 299; Приказ командованию 2 армии о ликвидации контрре-
волюционного мятежа в Ижевско-Воткинском районе и подготовке к наступлению на 
Уфу, 30.09.1918, № 430. – Директивы 1971, т. 1, с. 223, 225, 353, 451.
22 Запись разговора по прямому проводу И. Вацетиса с П. Авеном о положении на 
Валкском фронте, 01.02.1919, № 496. – Директивы 1971, т. 1, c. 525.
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allus Lätimaa Punaarmee Põhjarinde juhatusele. Pärast lahingute eemal-
dumist Läti territooriumilt nimetati Lätimaa Punaarmee 7. juunil ümber 
15. armeeks. Huvitaval kombel juhtis põhiliselt Eesti ja Läti vastu tegutse-
vat 15. armeed eestlane August Kork (alates 31. juulist 1919) ja tema järel 
 eestlane Aleksander Kukk.23

Septembris 1919 viidi läti kütidiviis Lõunarindele, kus osaleti oktoobris 
Orjol-Kromõ lahinguoperatsioonis, etapiti ka pealetungi pealöögi suunas. 
Selleks ajaks oli diviisis 1900 tääki, 42 kuulipildujat ja 13 suurtükki. Orjoli 
võtmisel tegutsesid lätlased koostöös Eesti kütidiviisiga ning Kromõ all 
Ukraina punakasakatega. Selles punastele edukaks osutunud operatsioonis 
hinnati läti kütte kõrgelt.24 Operatsiooni käigu ja eriti läti punaküttide vastu 
tundis isiklikult huvi Lenin.25

1919. aasta oktoobrist detsembrini rakendati läti 5. Zemgale eriülesandega 
polku sõjategevuses Vene valgete Loodearmee vastu Petrogradi ja Narva 
all. 1920. aastal võitles läti diviis terves koosseisus valgete vastu Taurias, 
Kahhovka sillapeal ja Perekopi maakitsusel.26 

Vastavalt 11. augustil 1920 Läti ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmi-
tud rahulepingule pidi nõukogude pool desarmeerima kõik Punaarmee läti 
rahvus väeosad. Seetõttu saadeti 28. novembril 1920 läti kütidiviis Lõuna-
rindel laiali. Diviisi isikkoosseis, milles oli 48% etnilisi lätlasi, jagati 52., 
51. ja 15. diviisi vahel. Rohkesti punalätlasi jätkas teenistust Punaarmees ja 
tšekaas juhtivatel ametikohtadel. Kokku võis teenistuse Punaarmees läbida 
kuni 80 000 lätlast.27

23 Приказ армиям фронта о продолжении активных действий в направлении При-
балтики и Архангельска, 07.01.1919, № 473. – Директивы 1971, т. 1, c. 498; Василев-
ский, Александр 1988. Дело всей жизни. Воспоминания. Кн. 1. Москва: Из да тельство 
политической литературы, с. 44; Gorelik, Jakov 1969. Revolutsiooni sõdur. Tallinn: Eesti 
Raamat, lk 15–16.
24 Спреслис 1973, c. 48–49; Берзиньш 1980, c. 203, 215, 221, 224; Крастиньш 1962, с. 
321–334. Докладная записка командования фронта главкому о необходимости оставле-
ния на фронте Латышской стрелковой дивизии, 23.09.1919, № 122.– Директивы 1972, 
т. 2, с. 133–135.
25 Панкратов 1980, с. 21.
26 Спреслис 1973, с. 49–50; Берзиньш 1980, с. 251–252, 260–262, 270–275, 288–296; 
Крастиньш 1962, с. 432–436.
27 Берзиньш 1980, с. 325–326; Градосельский 2001, с. 2; Хромов 1987, c. 323; Шубин 
2014, с. 87–91.
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Eesti kütiväed punaste teenistuses 1918–1920

Kuigi eesti punaküttide lahingutee ristus läti punaküttidega Vene kodu sõjas 
tihti, erineb nende üksuste tekkelugu üksteisest siiski oluliselt. Kui läti puna-
küttide tegevus sai organisatsioonilise alguse läti rahvusväeosadest, siis eesti 
bolševikel ei õnnestunud oma mõju eesti rahvusväeosades nii otsustavalt 
levitada.28 Pärast Eesti okupeerimist sakslaste poolt koondusid eesti bolše-
vikud Petrogradi, kus 13.–15. juulil 1918 korraldati VK(b)P eesti sektsioo-
nide konverents. Seal otsustati luua eesti proletaarlaste rahvuslikud väeosad 
„kuna mitte kõik eestlased ei valda küllaldaselt vene keelt”. Samas otsuse 
märgiti, et eesti kommunistlikud üksused hakkavad kuuluma „üleüldise 
Vene armee koosseisu, kus juhatamine on täielikult VNFSV käes”.29

Esimesed eesti kommunistlikud väeüksused moodustati Petrogradis. Sel-
leks oli Tallinna kommunistlik pataljon (hilisem 1. Tallinna kütipolk), mis 
formeeriti 1918. aasta mai lõpus ja saadeti Idarindele. Seal moodustati augus-
tis lisaks eesti ratsaväeeskadron ja eesti suurtükiväedivisjon. 1918. aasta 
novembriks formeeriti eesti kütiväeosade formeerimise sõjanõukogu eest-
vedamisel Petrogradis ja Jamburgis lisaks 1. Tallinna polgule veel 15. Tartu 
eesti kommunistlik polk, 14. Narva polk ja 2. Viljandi eesti kommu nistlik 
polk.30 Isikkoosseis eesti kütipolkudesse värvati kommunistidest ja Petrog-
radi eesti kogukonnast. Nii nagu punalätlaste puhul, eelistati ka punaeest-
lasi kasutada talupoegade mässude mahasurumistel. Nii said Tartu ja Narva 
kütipolgud tuleristsed „kulakliku” mässu mahasurumisel Moloskovitsõ- 
Volossovo piirkonnas Petrogradi kubermangus. Pärast seda saadeti Tartu 
kütipolk Põhjarindele. Üksikuid eestlasi võitles ka teistes Punaarmee 
 üksustes eri rinnetel.31

Enne Eestisse tungimist koondati kõik eesti kütiväeosad Jamburgi, 
kust lähtudes osalesid nad hiljem 7. armee 6. diviisi koosseisus lahingutes 

28 Tipner 1953, lk 40–41.
29 VK(b)P eesti sektsioonide konverentsi tulemused. A. Konverentsi resolutsioon eesti kom-
munistlike väeosade moodustamise kohta. 13.–15. juuli 1918, nr. 44. – Kodusõda 1984, 1. 
kd, lk 57.
30 Tipner 1953, lk 59–60, 64–67; 1. Tallinna eesti kommunistliku kütipolgu asutamine, 
27.07.1918, nr. 47; Punaarmee eesti väeosade organiseerimine Petrogradis, 14.08.1918, nr. 
49; Eesti kommunistide organiseerimistöö Petrogradis Eestimaa vabastamiseks Saksa 
okupatsioonist, 08.09.1918, nr. 61; Viljandi eesti kommunistliku kütipolgu formeerimine, 
15.09.1918, nr. 70. – Kodusõda 1984, 1. kd., lk 23–64, 73, 78.
31 Siilivask 1982, lk 114–115, 129.
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 Eestimaa territooriumil.32 „Internatsionaalset abi” eesti küttidele „Eestimaa 
vabastamiseks kapitalistidest” pidid osutama teised 7. armee väeosad.33

29. novembril 1918. aastal kuulutati Narvas välja Eesti nõukogude vaba-
riik – Eesti Töörahva Kommuun. Märkimisväärseks võib pidada seda, et juba 
samal päeval ilmus Lenini avaldus Punaarmee toetusest Eesti, Läti, Leedu 
ja Ukraina nõukogude valitsusele, kus ta märkis vajadust võtta nimetatud 
alade „šovinistidelt” ära võimalus tõlgendada Punaarmee edasitungi okupat-
sioonina. Seoses sellega tekkis 1918. ja 1919. aasta vahetusel vajadus koon-
dada eesti kütiväeosad ühte üksusesse ja moodustada koguni Eesti Puna-
armee.34 Selleni jõuti küll alles 1919. aasta veebruari lõpus, sest pärast Eesti 
Rahvaväe edukat vastupealetungi punaste vastu jaanuaris 1919 kandsid eesti 
kütiväeosad tõsiseid kaotusi ja nende lahinguvõimekus kahanes olu liselt. 
Punaarmee ülemjuhataja Vācietis avaldas seepeale arvamust, et tollal veel 
6. diviisi alla kuulunud eesti kütipolgud oleks tarvis viia Novgo rodi ümber-
formeerimisele. Sellele vaidles tuliselt vastu Eesti Töörahva  Kommuuni nõu-
kogu esimees ja sõjakomissar Jaan Anvelt, kes soovis  nõrgestatud ja laostu-
nud eesti kütiväeosad uuesti lahingusse paisata.35

Pärast lisaformeerimist märtsis 1919 koondati eesti punaväed kahe bri-
gaadiga eesti kütidiviisi ja neid rakendati lahingutes Petseri –Võru suunal 
(nn Pihkva grupp). 7. armee koosseisust eraldatud väeosadest ja eesti küti-
diviisist moodustati lõpuks Eesti Punaarmee, mille staabiülemaks sai eesti 
kütiväeosade lisaformeerimise konsultant, endine Vene kindralstaabi alam-
polkovnik August Kork.36 Märgitakse, et eesti kütidiviisi jaoks ei jätkunud 
varustust, relvastust ega vormiriietust. Punaste lühiajalisel paiknemisel 
 Eestis toimus mobilisatsioon vaid osaliselt, mistõttu kevadel 1919 tekki-
sid raskused eesti kütiväeosade komplekteerimisel rahvuskaadriga. Eesti 
Punaarmee juhtimises valitses aga segane olukord ja kaksikvõim.37

32 Tipner 1953, lk 72; Punaarmee ülemjuhatuse juhend Idarinde juhatusele Punaarmee eesti 
ja soome väeosade koondamiseks Jamburgi, 16.11.1918, nr. 97. – Kodusõda 1984, 1. kd., lk 
111, 113–114.
33 Siilivask 1982, lk 151.
34 Punaarmee toetus Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina nõukogude valitsusele, 29.11.1918, nr. 
114. – Kodusõda 1984, 1. kd., lk 121; Siilivask 1982, lk 151.
35 Запись разговора по прямому проводу главкома с командующим северным фронтом 
Д.Н. Надежным о положении на фронте, 24.01.1919, № 489. – Директивы 1971, т. 1, с. 
517–519.
36 Eesti Punaarmee organiseerimine, Eesti armee juhatuse käskkiri, 07.03.1919, nr. 343. – 
Kodusõda 1984, 2. kd, lk 95–96; Siilivask 1982, lk 193.
37 Siilivask 1982, lk 195, 300–301; Eesti Vabadussõda 1996. 1. kd. Tallinn: Mats, lk 476.
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Eesti Punaarmee koosseisu kuulunud 10. kütidiviisi ülem Nikolai 
 Kurganski märkis Pihkva grupi lahingutegevuse ebaõnnestumise põhjusi 
Petseri rindelõigus analüüsides muu hulgas ära üksuste võitlusvõimetust, 
ülekurnatust, varustuse ja distsipliini puudumist ning juhtivkoosseisu puudu-
likku ettevalmistust.38 Probleemid süvenesid, kui mais 1919 eesti kütidiviisi 
ülem Leonhard Ritt vahetult enne Eesti Rahvaväe pealetungi Pihkva suu-
nal poolt vahetas. Kuigi selles pealetungis kogu eesti kütidiviisi hävitada ei 
õnnestunud, langes diviisis, mille ridades võis tollal olla umbes 4000 eest-
last, võitlusmoraal veelgi.39 Suvel 1919 formeeriti umbes 2500 sõdurini kaha-
nenud eesti kütidiviis ümber üksikbrigaadiks ja saadeti Daugavpilsi.40 Sügi-
sel 1919 uuesti diviisiks formeeritud eesti kütiväeosad saadeti Lõuna rindele, 
kus nad 13. armee koosseisus koos läti küttidega osalesid Orjol-Kromõ lahin-
guoperatsioonis, mille käigus vallutasid eestlased Orjoli ja Kurski. Jaanua-
ris 1920 võitles Eesti kütidiviis Nestor Mahno armee vastu Jekaterinoslavi 
kubermangus ja seejärel valgete vastu Taurias. Pärast Tartu rahu sõlmimist 
saadeti eesti kütidiviis laiali ja selle allüksused paigutati 46. kütidiviisi 
koosseisu.41 Ükskikud eestlased jätkasid teenistust Punaarmees, kus mõned 
neist tegid ka karjääri. Kokku võis neil aastail Punaarmees teenistuse läbida 
10 000 eestlast, mis oli lätlastest 10 korda vähem.42

Nõukogude vabariikide sõjaline ühtsus: leedu-valgevene 

ja ukraina rahvusüksused aastatel 1919–1920

Lätlastest ja eestlastest moodustati Punaarmee rahvuslikud väeosad selleks, 
et maskeerida sõja riikidevaheline iseloom kodusõjaks ning põhjendada 
Punaarmee tegevust Baltimaades. Samal eesmärgil formeeriti 1919. aasta 
algul fiktiivse Leedu-Valgevene vabariigi (Litbel) Valgevene-Leedu armee 
(Läänearmee ümbernimetamise teel) ning Nõukogude Ukrainas – Ukraina 

38 Petseri rindelõigus Punaarmee pealetungi ebaõnnestumise põhjused, Punaarmee 10. küti-
diviisi sõjanõukogu ettekanne 7. armee juhatajale, 25.04.1919, nr. 370. – Kodusõda 1984, 2. 
kd, lk 123.
39 Rosenthal, Reigo 2008. Laidoner – väejuht. Johan Laidoner kõrgema operatiivjuhi ja stra-
teegia kujundajana Eesti Vabadussõjas. Tallinn: Argo, lk 229–231; Tipner 1953, lk 129–133.
40 Siilivask 1982, lk 466–467; Tipner 1953, lk 139, 150–151.
41 Siilivask 1982, lk 467–474; Tipner 1953, lk 158–200; Директива армиям фронта о 
ликвидации орловской и кромской групп противника, 25.10.1919, № 328. – Дирекивы 
1972, т. 2, c. 364–365.
42 Ojalo 2014, lk 143–144.
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Nõukogude armee. Nendesse operatiiv-strateegilistesse väekoondistesse 
määrati täiesti tavalised Punaarmee regulaarüksused.43

Valgevenelastest rahvusväeosi Punaarmees ei loodud, kui välja arvata 
katse moodustada mais 1919 Minski töölistest töölispataljonid.44 Valge venes 
formeeritud Punaarmee üksused kandsid oma nimetuses küll kohanime, 
kuid nende rahvuslik koosseis oli mitmekesine. Punaarmeesse mobiliseeri-
tud valgevenelasi suunati teenistusse oma kodukohast kaugemale, peamiselt 
Idarindele. Samuti ei tekkinud valgevene rahvusväeosi Läänearmee for-
maalse ümbernimetamisega Valgevene-Leedu armeeks 13. märtsil 1919.45

Valgevene-Leedu armee rahvuslikuks tuumikuks pidi saama leedu 
kütidiviis, mis sai oma nimetuse 21. jaanuaril 1919 Pihkva diviisist ümber-
nimetatuna. Sõjategevuses Leedu vabariigi vastu jaanuaris-märtsis valda-
valt venelastega komplekteeritud diviisi täiendati osaliselt kohalike elani-
kega – leedulaste arvelt, kelle protsent ei olnud sugugi suur. Läänerinde 
juhataja Dmitri Nadežnõi hindas leedu kütidiviisi lahinguvõimekust lahin-
gutes  Panevėžyse linna pärast kriitiliselt väheseks. Pärast raskeid lahinguid 
 Vilniuse pärast ja Ukmergė lähedal aprillis ja mais 1919. aastal kaotas leedu 
diviis peaaegu täielikult lahinguvõime ning selle riismed formeeriti 4. küti-
diviisi koosseisu.46  

Aprillis 1919 ilmus VK(b)P Keskkomitee direktiiv nn nõukogude vaba-
riikide sõjalisest ühtsusest, mis tähendas ühtsete ja rahvusüleste põhi mõtete 
rakendamist Punaarmee juhtimises ja isikkoosseisu komplekteerimises. 
Teisi sõnu pidi punaväe üksuste moodustamine ja juhtimine olema tsentrali-
seeritud ja alluma Vene NFSV kõrgemale sõjalisele juhtorganile – revolut-
sioonilisele sõjanõukogule. Sama aasta mais kiideti direktiiv formaalselt 
heaks liiduvabariikide kaitsenõukogudes ning 1. juunil andis ülevenemaaline 
kesktäitevkomitee välja dekreedi Vene, Ukraina, Eesti, Läti, Leedu ja Valge-
vene nõukogude vabariikide sõjalisest liidust „võitlemiseks  relvastatud inter-
ventsiooni vastu”. Alates sellest ajast likvideeriti kõik „rahvus likud armeed” 

43 Хромов 1987, с. 323, 339, 691.
44 Ленин 1975, т. 50, c. 330–331.
45 Грицкевич 2009, с. 120.
46 Из записи разговора по прямому проводу командующего фронтом Д. Надежного 
с командующим армией Латвии П. Славеном о мерах по укреплению положения на 
фронте армии, 28.03.1919, № 48. – Директивы 1972, т. 2, с. 64; Хромов 1987, с. 339. 
Крастиньш 1972, с. 261–265; Запись разговора по прямому проводу начальника поле-
вого штаба Ф. Костяева с начальником штаба фронта Н. Доможировым о положении 
под Вильно, 25.04.1919, № 53; Докладная записка начальника оперативного отделения 
оперативного управления полевого штаба начальнику штаба о неудаче операции по 
овладению Вильно, 09.05.1919, № 59. – Директивы 1972, т. 2, с. 68–69, 73–74.
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ja reorganiseeriti Lääne ja Ukraina rinded. Reorgani seerimise käigus nime-
tati Valgevene-Leedu Punaarmee 9. juunil 1919 ümber 16. armeeks.47

Vene bolševike suhtumine nii Ukraina omariiklusesse kui ka teistesse 
endise Venemaa äärealadel tekkinud riikidesse lähtus klassivõitluse teooriast, 
mille järgi riiklik iseseisvumine olevat kasulik vaid kapitalistidele, kes rõhu-
vad proletaarlasi. Riiklik iseseisvus võis õige olla vaid siis, kui võim riigis 
koonduks töölisklassi kätte ehk hakkaks valitsema proletariaadi  diktatuur. 
Sellele pidi järgnema „loomulik” liitumine teiste riikide töö rahvaga.48

Bolševike võim leidis Ukrainas tuge valdavalt idapoolsetes venekeelsetes 
regioonides, Donbassis ja Harkovis. Enne seda, kui ukraina kommunistid 
(borotbistid)49 asusid veebruaris 1919 koostööle vene bolševikega, ei olnud 
punastel nõukogude võimu edendamisel regioonis piisavalt ukrainakeelseid 
aktiviste. Küll olid aga juba 1918. aastal moodustatud mitmed ukraina puna-
kaardi üksused, mis koosnesid valdavalt venekeelsetest ukrainlastest Kesk- 
ja Ida-Ukrainast ning osalesid sõjategevuses Saksa, Austria-Ungari ja hiljem 
Ukraina hetmani Pavlo Skoropadski vägede vastu.50

30. novembril 1918. aastal moodustati Ukraina ajutise tööliste ja talu-
poegade valitsuse dekreediga Ukraina nõukogude armee (Ukraina Puna-
armee), mille juhatajaks määrati Vladimir Antonov-Ovsejenko. Uue armee 
koosseisu määrati Vene NFSV Punaarmee Kurski suuna grupi väed – uue 
armee juhataja kodukandis Tšernigovi kubermangus tekkinud Boguni ja 
Taraštšanski punaste partisanisalgad, milles oli umbes 4000 meest. Need 
salgad koondati 1. ülestõusudiviisi, mis peagi nimetati ümber 1. Ukraina 
nõukogude diviisiks. Kuid pealetungi alguseks detsembris 1918 selgus, et 
diviisi isikkoosseis, Tšernigovi punapartisanid, ei soovinud oma kodukohast 
kaugemale minna, mistõttu oli üksuse juhtimine raskendatud.51

47 Грицкевич 2009, с. 121; Проект директивы ЦК о военном единстве. – КПСС о 
Вооруженных Силах 1981, с. 69–70; Siilivask 1982, lk 220–221; Солдатенко 2012, с. 
377–378.
48 Stalin 1946, lk 82–86; Сталин 1951, т. 4, c. 6–9, 15–21б, 174–176, 228–229; Ленин 
1977, т. 41, c. 334–335.
49 Ukraina kommunistide (borotbistide) partei tekkis mais 1918. a kui vasakesseeride ja 
hiljem kommunistlik organisatsioon pärast eraldumist Ukraina sotsiaalrevolutsionääride 
(esseeride) parteist. Borotbistid kandsid nimetust nende peamise ajalehe Borotba (Võitlus) 
järgi. Veebruaris 1919, pärast läbirääkimisi Harkovis, asusid borotbistid koostööle Vene bol-
ševikega ning tõrjuti hiljem viimaste poolt poliitikast välja.
50 Екельчик, Сергей 2010. История Украины. Становление современной нации. Киев: 
Издательство К.И.С., c. 135–136; Колычев 1979, с. 206; Солдатенко 2012, c. 171–174, 
176, 253.
51 Солдатенко 2012, с. 260–263.
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1919. aasta alguses liitus Ukraina nõukogude armeega ajutiselt mit-
meid kohalike atamanide juhitud partisaniüksusi, kellest suurimad olid 
Nestor Mahno ülestõusuarmee Jekaterinoslavi kubermangus ning Taurias, 
 Hersonimaal ja Zaporožjes tegutsenud ataman Nikifor Grigorjevi partisani-
salgad. Nendest formeeriti Pavel Dõbenko juhitud 1. Ukraina Dnepri-tagune 
(Заднепровская) nõukogude diviis. 4. jaanuaril 1919 moodustati Ukraina 
rinne, kuhu lisandusid mitte ainult Ukrainas, vaid ka Venemaal formeeritud 
või reorganiseeritud diviisid. Sõjaväe organiseerimisega Ukrainas tegeles 
29. jaanuaril loodud Ukraina nõukogude vabariigi valitsuse sõjakomissariaat 
komissar Nikolai Podvoiski juhtimisel. Märtsis võttis Ukraina nõukogude 
valitsus vastu dekreedi, mille järgi tunnistati Ukraina nõukogude armee 
Vene NFSV Punaarmee osaks.52

Ukraina Punaarmee üksustes alanud „võitluses partisaniliikumise vastu” 
(борьба с партизанщиной)53 toimus üksuste ulatuslik reorganiseerimine, 
mis viis kokkupõrgeteni atamanidega. Pärast 1. juunil 1919. aastal vastu 
võetud Venemaa kesktäitevkomitee dekreeti liiduvabariikide sõjalisest üht-
susest reorganiseeriti Ukraina nõukogude armee üksused VNFSV Puna-
armee mudeli järgi, Ukraina rinde üksused aga anti Lõunarinde käsutusse.54

Oktoobris 1918 teenis Punaarmees ligikaudu 50 000 etnilist ukrainlast, 
kelle arv pidevalt kasvas ja võis kodusõja lõpus olla umbes 750 000 ini-
mest ehk 13,7% kogu Punaarmee koosseisust. See tähendas, et 1919. aastal 
oli ukrainlaste arv Punaarmees 5–7 korda suurem kui kõikides bolševike-
vastastes Ukraina relvajõududes kokku (Ukraina Rahvavabariigi armee ja 
Ukraina Galiitsia armee). Sama aasta juunis oli Nõukogude Ukraina relva-
jõududes 188 000 inimest, kellest suur osa olid etnilised ukrainlased. Märki-
misväärselt sai enamik väeüksusi, mis formeeriti vahetult Ukraina rindel 
või Ukraina nõukogude armees, täiendust Ukrainast, mitte aga Nõukogude 
Venemaalt.55

Üheks tuntumaks ja püsivamaks ukraina rahvusüksuseks Punaarmees 
kodusõja aastatel ja pärast seda oli punakasakate korpus (Червоне козацтво), 

52 Солдатенко 2012, с. 314–315; Серебряков, Г. И. и др. 1979. Краснознаменный Киев-
ский. Очерки истории Краснознаменного Киевского военного округа (1919–1979), 
Киев: Издательство политической литературы Украины, с. 23, 25–27, 35; Шубин, 
Александр 2013. Махно и его время. О великой революции и Гражданской войне 
1917–1922 гг. в России и на Украине, Москва: URSS, с. 143.
53 Vt Постановление VIII съезда РКП(б) по военному вопросу, 18–23 марта 1919. – 
КПСС в резолюциях и решениях съездов 1983, т. 2, с. 95.
54 Солдатенко 2012, с. 322–327; Серебряков 1979, c. 38.
55 Божко 2011, с., 51–52.
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mis tekkis Harkovis poolt vahetanud Ukraina Keskraada väeüksuste  põhjal. 
Saades täiendust Tšernigovi, Harkovi ja Donbassi punakaartlaste seast, 
 moodustasid punakasakad 1. Ukraina punakasakate ratsaväepolgu, mis osa-
les sõjategevuses Vene valgete ja Ukraina Rahvavabariigi armee vastu. Suvel 
1919 moodustati polgust brigaad, 1920. aastal aga 8. punakasakate diviis ja 
seejärel 1. punakasakate korpus Vitali Primakovi juhtimisel. Punakasakad 
näitasid ennast lahingutes tõhusa üksusena. Muu hulgas võtsid ukraina puna-
kasakad osa Orjol-Kromõ pealetungioperatsioonist 1919. aasta sügisel koos 
läti kütidiviisiga.56

Eraldi nähtuseks võib pidada Punast Ukraina Galiitsia armeed (Червона 
Українська Галицька Армія, ЧУГА). Olles loodud Lääne-Ukraina Rahva-
vabariigi regulaararmeena lääne-ukrainlastest – valdavalt endise Austria-
Ungari alamatest, peeti oma põhivaenlaseks Poola vabariiki. Armee sai 
purustavalt lüüa Poola kindrali Józef Halleri armeelt Zbruczi lahingus juulis 
1919, pärast mida liitus kindral Anton Denikini juhitud Vene valgete Lõuna-
Venemaa relvajõududega. Pärast denikinlaste lüüasaamist sügisel 1919 liitu-
sid sõjalistest kaotustest ja tüüfuseepideemiast laostunud Ukraina Galiitsia 
armee üksused lepingu alusel veebruaris 1920 pealetungiva Punaarmeega 
lootuses jätkata võitlust poolakate vastu. Pärast reorganiseerimist jaotati 
Punase Ukraina Galiitsia armee üksused Punaarmee 12. ja 14. armee vahel 
(kokku veidi alla 20 000 sõduri). Aprillis 1920 läks Ukraina Rahvavabariigi 
armee poole üle 3. Ukraina Galiitsia ratsaväepolk, mistõttu osad Galiitsia 
punaüksused desarmeeriti, juhtkond aga arreteeriti. Galiitsia 1. brigaad saa-
deti 44. kütidiviisi koosseisus poolakate vastu rindele, kus nad said Mah-
novka all 1920. aasta mai algul purustavalt lüüa. Galiitsia sõdurite põhiliseks 
ajendiks punaste poolel võidelda sai nende poolavastasus.57

Baškiiria, Tatarstani ja Uurali moslemite 

rahvusväeosad Punaarmees

Kodusõda puudutas kõiki Venemaa osi, kaasa arvatud moslemitega asus tatud 
Kesk-Aasia ja Uurali piirkond. Baškiirias ja Tatarstanis avaldati detsembris 
1917 soovi saada rahvuspoliitiline autonoomia ning baškiiride rahvuslik 

56 Хромов 1987, с. 110; Солдатенко 2012, с. 136, 164, 398–399, 570; Серебряков 1979, 
с. 21, 41, 45; Директива армиям фронта об образовании ударной группы 13 армии и 
задачах в Орловской операции, № 310, 09.10.1919. – Директивы 1972, т. 2, с. 349.
57 Солдатенко 2012, c. 487–515; Дерябин, А. И. 1998. Национальные армии. Граждан-
ская война в России 1917–1922, Москва: Аст, с. 32–34; Abbott, Peter; Pinak, Eugene 
2004. Ukrainian Armies 1914–55. Oxford: Osprey Military, p. 24.
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asutav kogu otsustas hakata Orenburgis formeerima autonoomia kaitseks 
rahvusväeosi. Oktoobriks 1918 moodustati Baškiiria diviis ja jaanuaris 1919 
korpus. Samal põhimõttel organiseerusid tatarlased, kellel veebruaris 1918 
oli Ufaas umbes 5000 sõdurit. Esialgu orienteerusid baškiirid ja tatarlased 
Siberi ajutisele valitsusele ja Orenburgi kasakaväe atamanile Aleksandr 
Dutovile, mistõttu nad sattusid konflikti bolševikega.58

Kuid oktoobris 1918 riigipöörde tulemusel Omskis võimule tulnud admi-
ral Aleksandr Koltšak ilmutas rahvusküsimuses erakordset paindumatust 
ega lubanud baškiiridele rahvuslikku autonoomiat. See tõukas baškiire 
 veebruaris 1919 koostööle bolševikega, kes deklareerisid rahvaste enese-
määramisõigust. Läbirääkimistel baškiiridega nõudis Lenin ultimatiivses 
vormis nende väljaastumist Koltšaki vägede vastu või kohest desarmee-
rimist. Kuna punaste 1. armee operatiivruumis tegutsenud revolutsiooni-
komitee rakendas ületulnud baškiiride vastu repressioone, sundis see osasid 
baškiire (üks pataljon, ratsaväepolk ja üks ratsaväeeskadron) järjekordselt 
poolt vahetama ja asuma teenistusse Koltšaki vägedesse.59

Siiski saavutati baškiiride ja bolševikkude vahel kokkulepe ning 20. märt-
sil 1919 tunnustas Moskva Baškiiria Autonoomset Nõukogude Vabariiki.60 
5. aprillil 1919 andis Revvoensovet välja ametliku käsu baškiiria rahvus-
vägede formeerimise kohta. Nii moodustati Baškiiria revolutsioonikomitee 
(Bašrevkom) juhtimisel baškiiridest Saranskis ja Belebeis kolme polguga 
kütibrigaad.61 Esialgu taheti seda saata Lõunarindele, kodukohast kaugele, 
mistõttu komitee pöördus otse Lenini poole palvega jätta polk  Idarindele.62 
Samal ajal tekkisid kokkupõrked 1. armee punaarmeelaste ja baškiiria 
 rahvusüksuste sõdurite vahel, mida pidi isiklikult lahendama Revvoensoveti 
esimees Lev Trotski.63 Ka Idarinde juhatus avaldas arvamust, et baškiiria 
rahvusüksused on kasulikum jätta propaganda ja agitatsiooni mõttes kodu-
kohta, kui viia alamotiveeritud sõdurid Lõunarindele.64

58 Из докладной записки Уральского областного военного комиссариата в Наркомвоен 
о подавлении контрреволюционных выступлений на Урале, № 49, 21.02.1918. – Дирек-
тивы 1971, т. 1, с. 61–62.
59 Телеграмма Ленина и Сталина председателю Уфимского губревкома Б. Ним-
вицкому, № 724, 06.02.1919. – Директивы 1971, т. 1, с. 753; Телеграмма С. Гусеву, 
09.02.1919, № 469. – Ленин 1975, т. 50, с. 259.
60 Ленин 1975, т. 50, с. 472.
61 Ганин 2011, с. 13.
62 Шифрограмма Ленин – Троцкому, 06.06.1919, № 623. – Ленин 1975, т. 50, c. 342.
63 Волкогонов, Дмитрий 1994. Троцкий, т. 1, Москва: Новости, c. 255.
64 Докладная записка Реввоенсовета фронта В.И. Ленину о положении на фронте, 
05.06.1919, № 651. – Директивы 1972, т. 2, c. 692.
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Siiski sõdis 1919. aasta suve lõpus baškiirlaste kütibrigaadi üks kütipolk 
denikinlaste vastu 14. armee koosseisus Lõunarindel, misjärel augustis 
hakati kütibrigaadi koondama 7. armee tugevdamiseks Petrogradi rindele.65 
Oktoobris hakkasid kütibrigaadi esimesed osad jõudma Petrogradi rindele, 
kus nad paisati lahingutesse Eesti armee ja Vene valgete Loodearmee vastu. 
Novembri lõpus sai 3. baškiiria ratsaväepolk ülesande teostada tiibmanööver 
2. kütidiviisi löögigrupi koosseisus taanduvate Vene valgete vägede vastu 
Monastõreki alal, suruda vastane Eesti piiri taha ning vallutada eestlaste 
käes olnud Suur-Žerdjanka sillapea Narva jõe idakaldal.66

Augustis 1919 tuli Koltšaki poolelt üle Musa Murtazini juhitud baškiiria 
ratsaväebrigaad, mis paisati lahingutesse Uurali kasakate vastu Turkestani 
rindel, kus oktoobris kaotati ägedates lahingutes kuni 60% isikkoos seisust. 
Detsembris oldi ümberformeeritud ja 1920. aastal osaleti sõjategevuses 
poola kate vastu. Baškiiria kütibrigaad valvas samal ajal riigipiiri Lätiga.67 
Kevadel 1921 saadeti kõik baškiiria rahvusväeosad laiali, isikkoosseis 
demobili seeriti või jaotati Punaarmee teistesse väeosadesse. Kokku võis 
baškiiria rahvusväeosades teenida kuni 40 000 sõdurit.68

Kuna tatarlased tegid esialgu baškiiridega rahvusautonoomia küsimuses 
tihedat koostööd, moodustati Punaarmees lisaks puhtalt baškiiride rahvus-
väeosadele ka segakoosseisuga tatari-baškiiri väeosad, nagu Birski polk 
Ufaas, Uurali tatari punakommunaaride pataljon ja Kaasani sotsialistlik 
tatari polk. Suurt tööd selles suunas tegi 1918. aastal moodustatud mosle-
mite sõjaväe keskkolleegium, kes üritas luua moslemite Punaarmeed. Seda 
mõtet ellu ei viidud, kuna tatarlastest vabatahtlikud ja mobiliseeritud saa-
deti Punaarmee tavaliste üksuste täiendamiseks Idarindele. 1919. aastal loodi 
tatarlastest Kaasanis rohkem kui 12 roodu- ja pataljonisuurust üksust, kelle 
komandöre õpetati välja Kaasanis moslemite komandörikursustel.  Hiljem 
moodustati tatarlastest kaks kütibrigaadi, mis sõdisid Koltšaki vägede 
vastu. Aprillis 1919 koondati nad Volga-Tatari üksikuks kütibrigaadiks, 

65 Запись разговора по прямому проводу главкома с командующим 7 армией Д. Над-
ежным о сосредоточении сил и направлений главного удара, 23.10.1919, № 140; Про-
екты решений Политбюро ЦК о мерах борьбы с Мамонтовым, конец августа 1919, № 
287. – Директивы 1972, т. 2, с. 154, 325.
66 Из записи разговора по прямому проводу главкома с В. Гиттисом об обстановке на 
Запфронте, 24.11.1919, № 153. – Директивы 1972, т. 2, c. 165.
67 Приказы армиям фронта о задачах дальнейшего наступления, 15.09.1919, № 519. – 
Директивы 1972, т. 2, c. 550.
68 Дерябин 1998, c. 11–12; Ганин 2011, с. 13.
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mida rakendati üsna edukalt moslemitest usuvendade vastu Kesk-Aasias – 
 Taškendis ja Ferganas.69

Peale baškiiride ja tatarlaste moodustati mitmeid üksusi teistest Uurali 
moslemirahvastest, nagu Astrahani segakoosseisuga moslemi koond pataljon, 
Orski vabatahtlik moslemi lahingusalk, 21. moslemi nõukogude polk, 
 Orenburgi moslemi polk, Iževski kommunistlik polk udmurtidest ja teised.70 
1918. aastal moodustati Idarindel mitme armee ja diviisi poliit osakonnas 
sektsioonid poliitilise ja ideoloogilise töö tegemiseks moslemi usuliste 
 tšuvaššidest, tatarlastest ja baškiiridest punaarmeelastega.71 Punaarmee 
üksuste formeerimist Uurali rahvastest võib põhjendada poliitilise sooviga 
võita kohalike elanike poolehoid võitluses valgekaartlaste vastu Uuralis ja 
Siberis. Seda enam, et Baškiiria ja Tatarstan said Vene kodusõja ajal tihti 
ägedate lahingute paigaks.72

Turkestani rahvusväeosad

Kuigi VK(b)P keskkomitee juures loodud Turkestani büroo ja idamaiste 
rahvaste kommunistlike organisatsioonide keskbüroo tegelesid Kesk-Aasia 
rahvaste ja moslemitega juba alates 1919. aastast73, osutus Punaarmee 
 rahvusväeosade formeerimine Kesk-Aasias (Turkestanis) siiski äärmiselt 
keeruliseks, sest kohalikud elanikud avaldasid uuele võimule visa vastupanu 
ning samuti puudus kohustusliku sõjaväeteenistuse kogemus tsaariajast.74 
Üks esimesi Punaarmee regulaarüksusi Turkestanis oli märtsis 1918 vene-
laste formeeritud turkmeenide piirivalvesalk Kuškas. Suurimatest rahvus-

69 Садыкова, Бахыт и Ауезов, Махамбет. Деятельность Центрального мусульман-
ского комиссариата Советской России (страницы истории), Центр-Азия, http://www.
centrasia.ru/newsA.php?st=1131095220, (03.09.2015). Приказание командованию 1 и 4 
армий о ликвидации противника в районе Илецкого Городка, 26.08.1919, № 502; Из 
записи разговора по прямому проводу М. Фрунзе с командующим 1 армией Г. Зиновь-
евым о задачах 1 армии в операции против Уральских белоказаков, 14.09.1919, № 516; 
Приказ командованию 1 армии об отправке частей на помощь войскам Туркестанской 
республики, 04.10.1919, № 530; Докладная записка командования фронта в Реввоенсо-
вет республики и главкому об организации управления фронтом в связи с переездом 
командующего и части штаба в Ташкент, 23.01.1920, № 574. – Директивы 1972, т. 2, c. 
536, 546, 563, 607.
70 Градосельский 2001, c. 2.
71 Колычев 1979, c. 197.
72 Vt nt Сталин 1951. О татаро-башкирской республике. – Сочинения, т. 4, c. 49–50.
73 Исаков и др. 1974, с. 51; Колычев 1979, с. 193.
74 Градосельский 2001, с. 3.
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üksustest formeeriti suvel 1918 Punaarmee 1. Taškendi moslemi pataljon. 
Peale selle formeeriti Taga-Kaspia rinde jaoks usbekkidest, kasahhidest ja 
tadžikkidest segakoosseisuga üksikroodud ja -divisjonid koguarvuga vaid 
1500 inimest. Kõikides nendes üksustes varieerus kohalike osakaal 1/3 kuni 
2/3 isikkoosseisust.75

Kasahstanis üritati esimene mobilisatsioon korralda aprillis 1919, kuid 
selleks moodustatud 18 sõjaväekomissariaati suutsid leida kasahhe vaid ühe 
ratsaväebrigaadi jaoks. Veidi lihtsamaks osutus Kasahstani ja Venemaa piiri-
aladel elanud kasahhide mobiliseerimine. Sellepärast formeeriti kasahhi 
ratsa väebrigaad Idarinde 4. armee jaoks Taga-Uurali kasahhidest ja seda 
hoopis Samaara kubermangus. 1920. aastaks küünis Punaarmee rahvus-
väeosades teeninud kasahhide arv umbes 3000-ni.76

1920. aastal suudeti formeerida vabatahtlikest kirgiisidest ja usbekki-
dest vaid üks ratsaväe koondbrigaad. Aasta lõpuks koondati Kesk-Aasias 
formeeri tud ratsaväeüksused ühte ratsaväediviisi, milles oli suur osakaal 
venelastel. Nõukogude Turkestani rinde juhatuse plaan kehtestada Kesk-
Aasias üldine sõjaväekohustus ja kutsuda 1920. aastal Punaarmeesse 30 000 
turkmeeni kukkus peaaegu täielikult läbi. Nii kandis üldine sõjaväekohustus 
vilja alles mais 1922, mil õnnestus formeerida kaks üksust – 1. Turkestani 
mägikütidiviis ja 22. mägiratsaväepolk.77

Kaukaasia rahvusväeosad

Vene NFSV Rahvusasjade Rahvakomissariaadi initsiatiivil ja toetusel for-
meeriti samuti mitmeid vähemusrahvuste üksusi, mille hulgas olid Põhja-
Kaukaasia rahvaste väikeüksused.78 Esimeste hulgas formeeriti ingušši-
dest ratsapartisanisalgad Musa Taipovi ja Hizyr Orchanovi juhtimisel, kes 
sõdisid augustis 1918 osseedist Vene valgekaartlaste polkovniku Lazar 
 Bičerahovi juhitud Tereki kasakate ja talupoegade vastu. Samal ajal sõdi-
sid valge kasakate vastu ka mitmed Osseetia bolševikkude kermenistide79 

75 Манжолов, Керейхан 1973. Национальные формирования Красной Армии в Сред-
ней Азии и Казахстане в 1918–1920 гг. Автореферат на соискание научной степени 
кандидата исторических наук. Алма-Ата, с. 13, 15–17.
76 Манжолов 1973, c. 18–20.
77 Градосельский 2001, с. 3; Манжолов 1973, с. 20–21, 24.
78 Градосельский 2001, с. 2.
79 Kermen – Osseetia rahvusrevolutsiooniline partei, mis tekkis suvel 1917 Põhja-Osseetia 
pealinnas Vladikavkazis. Sai nimetuse rahvusromantiliselt kangelaselt, kes olevat lange-
nud legendaarses võitluses kohalike feodaalide vastu 19. sajandi algul. Partei toetas Vene 
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salgad. Sügisel 1918 osalesid Groznõi kaitsmisel Aslanbek Šeripovi juhi-
tud tšet šeenide punased partisanid. Jaanuaris 1920 loodi Põhja-Kaukaasias 
Tereki ülestõusnute grupp, mis üritas koordineerida inguššide, tšetšeenide, 
 osseetide, kabardiinide ja balkaaride punaste partisanisalkade tegevust 
 selles piirkonnas. Vene bolševikkudel õnnestus saavutada põhjakaukaaslaste 
poole hoid, toetades nende rahvuspüüdeid Tereki kasakate vastu.80

1918. aasta suvelahingutes kasutasid Vene bolševikud oma võimu kinnita-
miseks oskuslikult ära tšetšeenide ja inguššide vastuolu Bičerahovi all olnud 
osseetide ja kabardiinide vahel. Järjekindlalt kasakavastast retoorikat kasu-
tades suudeti luua tšetšeenidest irregulaarne nn Tšetšeenia Punaarmee ja 
kermenistidest 1. Šaria löögikolonn, kelle liikmetele maksti kõrget palka ja 
lubati rüüstata kasakate vara. Mägilased olid sunnitud toetama bolševikke 
osaliselt Vene valgekaartlaste šovinistliku poliitika tõttu. Nõukogude võimu 
taaskehtestamisel Põhja-Kaukaasias 1920. aastal kohtas bolševike jäik 
 poliitika mägilaste visa vastupanu. Aprillis 1920 moodustati Vladikavkazis 
Punaarmee mägilaste ratsaväeüksuste formeerimise valitsus, mille ülesanne 
oli luua üheksa polku ja kolm brigaadi, milles kokku ligi 10 000 võitlejat, 
sõjaks Aserbaidžaani vastu. See tegevus kukkus aga läbi ning üks kohalikest 
moodustatud 1. Dagestani kütipolk läks peaaegu täielikult mässama hakanud 
mägilaste poolele üle.81

Ideed luua mägilastest ratsaväediviis arendas rahvusasjade rahvakomissar 
Jossif Stalin Nõukogude-Vene – Poola sõja ajal 1920. aastal.82 See mõte ei 
leidnud aga piisavalt toetust ja põhjakaukaaslastest regulaarüksuste loomi-
seni kodusõja lõpuks ei jõutud. Tänapäeva Vene historiograafias märgitakse 
kodusõja ajal Põhja-Kaukaasias tekkinud olukorra erakordset keerulisust, 
mis oli tingitud etnilisest mitmekesisusest ning usulisest ja sotsiaalsest eri-
pärast.83

Punaarmee sissetungiga Taga-Kaukaasiasse kerkis küsimus moodustada 
rahvusväeosad kohalikest elanikest. Nii suutis nõukogude võim ajavahe-

bolševikkude rahvus- ja sotsiaalpoliitikat, mida kohandati kohalikele oludele. Aprillis 1918 
liitus Kermen VK(b)P-ga, kuid säilitas esialgu rahvusliku staatuse.
80 Ганоцкий Н. Г. и др. 1971. Краснознаменный Северокавказский. Очерк истории 
Краснознаменного Северокавказского военного округа. Ростов: Ростовское книжное 
издательство, с. 49–51, 81, 85. Безугольный, Алексей 2007. Народы Кавказа и Красная 
Армия. 1918–1945 годы. Москва: Вече, с. 48–51.
81 Безугольный 2007, c. 55–57, 74–75, 78–79.
82 О создании боевых резервов республики, записка в Политбюро РКП(б). – Сталин 
1951, т. 4, с. 347.
83 Невская и Морозова 2011, с. 44.
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mikus 1920–1922 formeerida Taga-Kaukaasias aserbaidžaani, armeenia ja 
gruusia Punaarmee üksused osaliselt juba eksisteerinud rahvuslikke väe-
üksuste baasil. Regulaarüksuste loomiseni jõuti alles 1922. aastaks, mil 
loodi aseritest 34. Sergo Ordžonikidze nimeline mägikütidiviis, armeen-
lastest 16. kütidiviis ning grusiinidest 1. Kaukaasia Gruusia kesktäitev-
komitee nimeline kütidiviis ja 25. Batalpašinski Adžaaria kesktäitevkomitee 
nimeline kütipolk.84

Volga sakslased ja juudid Punaarmees

1918. aasta sügisel loodi kolm rahvusväeosa ka Volga-äärsetest saksa kolo-
nistidest. Üks nendest oli Moskvas resideerinud Saksa saatkonna valva-
miseks mõeldud rood.85 Suurimaks üksuseks oli aga Volga sakslaste Jekate-
rinenstadti polk, kes sõdis Lõunarinde koosseisus Harkovi all ja Donbassis, 
kus kaotas maikuu lahingutes kuni 85% isikkoosseisust, jätkates ometi tõk-
kesalga sunnil surmavat pealetungi. Pärast seda saadeti üksus laiali ja ellu-
jäänud sõdurid jaotati teiste üksuste vahel 13. armees. Kolmandaks üksuseks 
oli Volga sakslaste ratsaväebrigaad, mis sõdis kuni kodusõja lõpuni kuulsa 
1. ratsaväearmee koosseisus.86

Punavõimu seostatakse Venemaal juutidega tihti just nende aktiivse osa-
võtu pärast Vene revolutsioonist ja kodusõjast. Kuigi kodusõja-aastatel võis 
Punaarmees sõdida märkimisväärselt palju, ligikaudu 200 000 juuti, mis 
moodustas umbes 7% kogu isikkoosseisust, siis eraldi juudi rahvusüksuste 
loomiseni siiski ei jõutud. Erandiks oli kevadel 1919 Odessa juutidest for-
meeritud juudi reservpataljon, mis eksisteeris vaid mõne kuu.87 Juutide suurt 
osakaalu Punaarmee üksustes, eriti juhtivatel positsioonidel, põhjendatakse 
sellega, et juudid olid bolševikele teistest rahvustest lojaalsemad, pärinesid 
reeglina ühiskonna alamkihtidest ja olid erinevalt vene sõduritest haritumad. 
Ideed juudi rahvusväeosade formeerimisest Punaarmees toetust ei leidnud, 

84 Градосельский 2001, с. 3; Ленин – Орджоникидзе об усилении Грузинской Красной 
Армии, 13.02.1922. – КПСС о Вооруженных Силах, с. 186; Безугольный 2007, c. 
118–120.
85 Телеграмма Поволжскому комиссариату по немецким делам, 17.07.1918. – Ленин 
1975, т. 50, с. 122.
86 Герман 2011, с. 56–57.
87 Тинченко, Ярослав 2014. Пiд зiркою Давида. Еврейськi национальнi формування 
в УкраÏнi в 1917–1920 роках, КиÏв: Tempora, с. 78–79.
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sest see olevat kutsunud esile juudivaenulikust, mis oli tollal Punaarmees 
vägagi märkimisväärne.88

Kokkuvõte

Punaarmee rahvusväeosade moodustamise asjaolud olid erinevad, kuid 
 teenisid bolševike eesmärki – kehtestada nõukogude võim üle kogu Vene-
maa. Vene kodusõda haaras endise Vene keisririigi elanikkonna laiad  massid 
ning võttes arvesse paljurahvusliku riigi eripära, puudutas see peaaegu kõiki 
rahvusrühmi. 1917. aasta revolutsioon kutsus Venemaal esile paljude rahvaste 
püüde riiklikule iseseisvusele või rahvuspoliitilisele autonoomiale. Kuna 
kodusõda kandis väga selget poliitilist iseloomu ning sõdivate poolte olu-
kord sellest tingituna tihti muutus, tekkis vajadus võtta kiiresti vastu poliiti-
lisi otsuseid, et kaasata eri rahvusrühmi sõjalisse ja poliitilisse võitlusse. 
Selles küsimuses suutsid bolševikud, kes deklareerisid Venemaal ammu 
ihal datud rahvaste enesemääramisõigust loosungite ja dekreetidega, võita 
mitme rahvusrühma ja hõimu poolehoiu. Seda soodustas omakorda Vene 
valgete erakordne paindumatus ja lühinägelikkus rahvuspoliitika küsimuses, 
mis tõukas autonoomiat ja kohati ka riiklikku iseseisvust nõudnud rahvaid 
koostööle bolševikega.

1918. aastal sattusid bolševikud äärmiselt keerulisse poliitilise olukorda, 
kus nende võimu ohustasid mitte ainult Vene valgekaartlased ja välisrii-
kide interventsioon, vaid ka mitmesuguste sotsiaalsete gruppide, enne-
kõike talupoegade pidevad ülestõusud eri piirkondades protestiks bolševike 
käivi tatud ühiskonna kihistuse vaenu ja toidupoliitika vastu. Olukord kul-
mineerus bolše vikkude „kaasteeliste” – vasakesseeride mässuga Nõuko-
gude Venemaa pealinnas Moskvas. Selles kriitilises situatsioonis said bol-
ševikud toetuda vaid nendele Punaarmee üksustele, mis olid formeeritud 
mittevene lastest. Selleks oli esialgu läti punaküttide diviis, kellest kujunes 
välja „Lenini kaardi vägi”. Läti punakütid valvasid bolševike juhtkonda ja 
surusid julmalt maha bolševike oponentide ja talupoegade mässe ning võit-
lesid esimeste seas valgekaartlaste ja interventide vastu. Läti kütid olid väga 
efektiivsed bolševikele eriti ohtlikuks muutunud sisemiste mässude ja üles-
tõusude  mahasurumisel, sest neil puudusid kohalikega sotsiaalsed, majan-
duslikud, keelelised ja kultuurilised sidemed. Samal ajal Punaarmee tavaliste 
regulaar üksuste lojaalsuses kaheldi, sest nad olid enamasti komplekteeritud 

88 Печенин 2011, с. 49–50.
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talu poegadest, kelle meelsus oli kõikuv. Kuid sattudes lahingusse tugevate 
Tšehho slovakkia korpuse üksustega, näitasid punalätlased esialgu üles nõr-
kust. Edaspidi edutati bolševikele truudust kinnitanud punalätlasi Punaar-
mee ja tšekaa juhtivatele positsioonidele, Läti kütidiviisi aga rakendati Vene 
valgete vastu kõige ohtlikumatel rindelõikudel.

Eesti kütiväed ei olnud võrreldes punalätlastega nii arvukad ega 
 võimekad. Üheks suuremaks põhjuseks võib siin pidada lätlastest nõrgemat 
kommunistlikku propagandat, mis ei suutnud eriti edukalt 1917. aastal Vene 
armee koosseisus formeeritud eesti rahvusväeosade sõdurite moraali mõju-
tada. Erinevalt lätlastest eelistasid eesti rahvusväeosades teeninud sõdurid 
jääda Venemaale mineku asemel kodumaale. Sündmuste edasine areng 
1919. aasta alguses näitas, et bolševike juhtkond tundis huvi eest lastest, lät-
lastest, leedulastest ja valgevenelastest rahvusüksuste loomise vastu pigem 
poliitilistel kui sõjalistel eesmärkidel. Bolševike jaoks oli oluline asendada 
riikidevahelise konflikti situatsioon kodusõja kontekstiga, vastandades 
punaseid „internatsionaliste” valgetele „suurvene šovinistidele” (nn kodan-
likele natsionalistidele). Nii oli Nõukogude Eestimaa, Valgevene-Leedu ja 
ka Ukraina armeede moodustamine pigem harilike Punaarmee väekoon-
diste formaalne ümbernimetamine. Seejuures valgevene rahvusväeosi üldse 
ei loodud. Valgevenes formeeritud Punaarmee üksused kandsid küll geo-
graafiliste kohtade nimetusi, kuid komplekteeriti rahvuslikul segapõhi-
mõttel. Leedu diviisi allüksustes teenisid enamasti venelased koos väheste 
leedu kommunistidega. Pärast Punaarmee ilmset sõjalist ebaedu Läänerindel 
nimetati „rahvuslikud” väekoondised 1919. aasta suvel tagasi Punaarmee 
numbrilisteks armeedeks ja diviisideks.

Rahvusväeosade küsimuses võib oluliseks pidada VK(b)P 1. juuni 
1919. aasta dekreeti nõukogude vabariikide sõjalisest ühtsusest, mis tähendas 
strateegilisel ja operatiivsel tasandil sõjalise juhtimise tsentraliseerimist ehk 
koondumist VNFSV kõrgeimasse sõjaväe juhtimisorganisse – revolutsiooni-
lisse sõjanõukogusse. Sellega võeti Eesti, Läti, Valgevene, Leedu ja Ukraina 
nõukogude valitsustelt ära sõjalise juhtimise võimalus. Peagi likvideeriti ka 
Eesti, Läti ja Leedu-Valgevene nõukogude valitsused, võttes nendelt ära kogu 
võimu majanduslikes ja poliitilistes küsimustes.

Ukrainas oli olukord kodusõja ajal äärmiselt segane ning bolševikud 
Moskvas said aru, et võidab see, kes suudab võita kohalike poolehoiu ja 
seejärel organiseeruda. Selle strateegilise eesmärgi saavutamiseks sõlmiti 
 koostöölepped mitme kohaliku atamaniga, kelle seas olid suurimad relvas-
tatud üksused ataman Grigorjevil ja ataman Mahnol. Samuti kaasati liitlas-
tena tegevusse ukrainakeelseid kommuniste – borotbiste, kelle kaudu üritati 
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levitada nõukogude võimu ukrainakeelse elanikkonna seas. Seejärel ässitati 
partisanivastase võitluse raames omavahel kokku liitlastest atamanid, mis-
järel nad samm-sammult likvideeriti. Ukraina rahvusüksustest olid Puna-
armee koosseisus esialgu venekeelsetest piirkondadest Tšernigovist, Harko-
vist ja Donbassist formeeritud üksused, kellest suurimaks oli punakasakate 
korpus. Ukrainlaste suhteliselt suurt osakaalu Punaarmees võib seletada 
tollal veel nõrgalt arenenud ukraina rahvusliku eneseteadvusega.

Eraldi nähtusena võib käsitleda endise Austria-Ungari alamatest formeeri-
tud Ukraina Galiitsia armee teenistust Punaarmee koosseisus 1920. aastal. 
Fenomen seisneb selles, et galiitslased, kes võitlesid oma riigi eest Lääne-
Ukrainas, olid meelestatud Poola-vastaselt, mistõttu keeldusid moodustamast 
ühist rinnet poolakatega liidus olnud Ukraina Rahvavabariigi armeega. See 
tõukas poolakatele sõjaliselt kaotanud galiitslasi koostööle esialgu deni-
kinlaste ja seejärel bolševikega.

Uurali moslemitest rahvusväeosade formeerimine oli tihedalt seotud 
baškiiride ja tatarlaste püüetega asutada rahvuspoliitiline autonoomia. Kuna 
oktoobris 1918 riigipöörde järel Omskis võimule tulnud admiral Koltšak oli 
rahvusautonoomia küsimuses jäik ja jätkas poliitilist liini „ühtsest ja jaga-
matust Venemaast”, põhjustas see sõjaväeliselt organiseeritud baškiiride ja 
tatarlaste ülemineku bolševike teenistusse. Viimased pidasid oluliseks võita 
poolehoid kohalike rahvuste seas eesmärgiga kehtestada selles regioonis 
nõukogude võim. Seetõttu hakati jõudsalt toetama baškiiride, tatarlaste, 
udmurtide ja tšuvaššide rahvusväeosade loomist. Edaspidi ilmutasid need 
väeosad üpris väljapaistvat lahinguefektiivsust, seda eriti Volga tatarlaste 
diviisi rakendamisel nende moslemitest usuvendade vastu Turkestanis.

Turkestanis kukkus seevastu kohalike rahvuste poolehoiu võitmine ja 
nende värbamine bolševikel peaaegu täielikult läbi. Põhjuseks mitte ainult 
see, et bolševikud eirasid kohalikku etnilist traditsiooni, vaid ka asjaolu, 
et Vene impeeriumis olid Turkestani rahvad sõjaväeteenistusest vabastatud, 
mistõttu neil puudus vastav kogemus. Punaarmeesse mobiliseerimine kutsus 
1920. aastal esile kohalike vastupanu, mistõttu rahvusväeosade organiseeri-
mine edenes selles piirkonnas vaevaliselt ja formeeritud üksustes moodus-
tasid põhituumiku venelased.

Põhja-Kaukaasia rahvaste seas õnnestus bolševikel edu saavutada, män-
gides osavalt sealsete rahvaste traditsioonilistele vastuoludega, toetades kord 
üht, kord teist hõimu. Kokkuvõttes moodustati põhjakaukaaslastest mitu 
 irrregulaarset üksust, mis sõdisid oma kodukandis. Hoolimata  Stalini  soovist 
moodustada mägilastest diviis ja saata see Poola rindele, suuri sõjaväe üksusi 
selles regioonis siiski ei formeeritud. Taga-Kaukaasia rahvusväeosade 
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 formeerimisel aastatel 1920–1922 lähtuti aga juba kohapeal olemas olnud 
väeosade reorganiseerimisest.
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SÕDIMISVÕIMELISE SÕDURI TÄHENDUSEST   

WOLF GRAF VON BAUDISSINI JÄRGI

Claus Freiherr von Rosen

Sissejuhatav märkus

Kõigepealt üks eelmärkus: artiklis1 käsitletaval teemal on ajalooline ise-
loom – Baudissini2 mõtted on rohkem kui pool sajandit vanad. Seetõttu 
tõstatub kõigepealt küsimus: mis on sellel kõigel pistmist tänapäeva Bun-
deswehriga, mis on muutunud sõjalistel missioonidel osalevaks kutseliseks 
armeeks? Baudissini mõtteid ei maksa kõrvale lükata pelgalt seetõttu, et 

1 Artikkel Die Bedeutung des kriegstüchtigen Soldaten in Baudissins Überlegungen ilmus 
saksa keeles esmakordselt 2011. aastal Michael Staacki toimetatud kogumikus Zur Aktuali-
tät des Denkes von Wolf Graf von Baudissin. Baudissin Memorial Lecture [WIFIS-aktuell, 
Bd. 46], Opladen/Berlin/Farmington Hills, MI: Verlag Barbara Budrich, S. 9–26. Saksa 
keelest tõlkinud Andres Saumets.
2 Wolf Graf von Baudissin (1907–1993), Bundeswehri kindralleitnant ja Hamburgi üli-
kooli professor, oli Bundeswehri reformikontseptsiooni Innere Führung vaimne isa. Kindral-
staabiohvitseri väljaõppega Hauptmann (kapten) Baudissin jõudis enne, kui ta 1941. aastal 
Erwin Rommeli Aafrika korpuse staabiohvitserina Tobruki lähistel Briti sõjavangi langes, 
saada vapruse ja sõjaliste teenete eest I ja II klassi Raudristi. Austraalias brittide sõja vangis 
olles anti talle majori auaste. Sõjavangist vabanes ta alles 1947. aastal ning tegutses see järel 
mõned aastad keraamikuna ja pidas kiriklikes õppeasutustes juhtimisalaseid loenguid. 1950. 
aastal kutsuti ta Himmerodes aset leidnud salajasele sõjaväelisele nõupidamisele, kus sõnas-
tati Himmerode memorandum. 1951. aastal sai Baudissinist viienda endise Wehrmachti ohvit-
serina „Blanki ameti” töötaja, kus ta asus juhtima Innere Führung’i referentuuri. 1956. aastal 
anti talle koloneli, 1959. aastal brigaadikindrali, 1962. aastal kindralmajori ja 1963. aastal 
kindralleitnandi auaste. Aastatel 1958–1961 juhtis ta motoriseeritud jalaväe brigaadi, ala-
tes 1961. aastast töötas mõjukatel ametikohtadel NATO staapides ja institutsiooni des: aas-
tatel 1961–1963 esimese Bundeswehri ohvitserina DCOS Operations and Intelligence HQ 
AFCENT-is (Fontainebleau’s), aastatel 1963–1965 oli ta NATO Defence College’i ülem (Parii-
sis), aastatel 1965–1967 DCOS Plans and Operations SHAPE’is (Pariis, Casteau). 1967. aastal 
läks Baudissin erru ning alustas 1968. aastal õppejõu karjääri täna päevase strateegia valdkon-
nas Hamburgi ülikoolis. 1971. aastal sai temast Hamburgi ülikooli juures asuva rahu-uurin-
gute ja julgeolekupoliitika instituudi asutaja ja direktor. Baudissin töötas sellel ametikohal 
1984. aastani. 1979. aastal nimetati ta Hamburgi ülikooli professoriks. Õppejõuna on ta tegut-
senud ka Hamburgis asuvas Bundeswehri ülikoolis. Wolf Graf von Baudissini on autasusta-
tud mitmete mainekate auhindadega kodanikes vastutustunde kasvatamise eest, samuti tema 
isikliku panuse eest liberaalse ja demokraatliku õigusriigi ülesehitamisse. Alates 1994. aasta 
juunist kannab üks Bundeswehri Führungsakademie õppehoone-kasarmutest Baudissini 
nime. Vt Saumets 2008, 169; vrd Hartmann, Richter, Rosen 1999, S. 210–216. – Tõlk.

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 216–235 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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need on vanemad, kui enamikul meist on eluaastaid, ega ka seetõttu, millise 
tähendusega on need meie jaoks praegu. Kutsun lihtsalt lugejaid koos Bau-
dissiniga järele mõtlema.

1. Mõistest

Sõdimisvõime(lisus) (sks Kriegstüchtigkeit) näib kahtlemata olevat sõjandus-
termin. Siiski leiab seda ametlikus sõjaväelises kirjasõnas terminina harva 
või üldse mitte.

Esimene maaväe väejuhatuse põhiprintsiipide juurde kuuluv määrus HDv 
100/13 aastast 1956 selle küsimusega ei tegele. Toona ilmselt lihtsalt eeldati 
sõduri ja üksuse sõdimisvõimet.4 Ka järgmine versioon aastast 1962 ei kasuta 
oma märksõnade nimistus terminit sõdimisvõimeline5. Seal on aga välja too-
dud pigem individuaalset tähendust omavad terminid, nagu vaprus, kuule-
kus, kohusetunne ja võitlustahe, mida on kasutatud oodatavate saavutuste 
kirjeldamiseks (nr 39–41). Nende kõrval räägitakse korralduslikult rohkem 
(nr 45) üksuse lahinguväärtusest (Kampfwert), mis peaks väljendama nii 
sõdurite „kehalist ja hingelist seisundit”, „nende relvade ja varustuse seisun-
dit”, nende „kasvatuse ja väljaõppe seisundit”, nende lahingukogemust kui 
ka üksuse vaimu ning juhi isiksust.

Maaväe väejuhatuse määruses HDv 100/100 (seisuga 1987) eristatakse 
tegutsemisvõimet (Leistungsvermögen), lahinguvõimet (Kampfkraft) ja 
võitlus võimet (Gefechtswert)6. Selle juurde kuuluvas selgitavas  dokumendis 
Führungsbegriff e („Juhtimisalased mõisted”, 1977) on juhtimisteemalist 
terminit lahinguvõime (Kampfkraft) kirjeldatud alljärgnevalt kui „üksuse 
tegutsemisvõimet, mis rajaneb selle isikkoosseisulisele ja materiaalsele 
tugevusele, relvastuse laadile, liikuvuse astmele, varustuse seisule ja oma 
juhtimisvõimele. Peale mõõdetavate tegurite avaldavad olulist, kui mitte 
otsustavat mõju sõdurite võitlustahe, ülema võimed, väljaõppe tase ja üksuse 
seisund.”7 Sealjuures viidatakse ka terminile võitlusvõime (Gefechtswert), 
mis hõlmab üksuse sobivust täita kindlat ülesannet ning mis sõltub muu-
hulgas lahinguväärtusest (Kampfwert).

3 HDv – Heeresdienstverordnung.
4 Bundesministerium der Verteidigung [BMVg] 1956
5 BMVg 1962.
6 BMVg 1987.
7 BMVg 1997
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Määruse HDv 100/100 alates 2007. aastast kehtivas versioonis kirjel-
datakse üksuse juhtimise tegureid selliste terminite kaudu nagu tegutsemis-
võime (Leistungsvermögen), mõjuvõimalus (Wirkungsmöglichkeit) ja 
lahingu väärtus (Einsatzwert) (nr 1055). Seda täiendatakse sõdurite juhtimise 
peatükis sõdurite väärtuste vaatenurgast (nr 3005–3012).8

Raskusi võib valmistada ühise arusaamiseni jõudmine, mis siis ikkagi on 
sõdimis- või võitlusvõime(lisus) (Kampftüchtigkeit). Seda on aga vaja teema 
edasiseks arenduseks. Abiks on termin tegutsemisvõime (Leistungsvermögen) 
dokumendist Truppenführung 1977/1987, olles aluseks järgmisele defi nitsioo-
nile: sõdimis- või võitlusvõime(lisus) (Kampftüchtigkeit) sisaldab endas nii 
individuaalseid kui ka kollektiivseid nõudmisi sõduritele sõjaliste ülesan-
nete täitmiseks. Struktuuriliselt vaadates on tegemist riistvaraga materiaal-
ses ja füüsilises mõttes ning tarkvaraga normide, mentaliteedi, valmiduse 
ja võimete või oskuste mõttes, kui väljenduda pedagoogiliste terminitega. 
Protsessuaalsest vaatenurgast aga on tegemist protsessiga, mis leiab aset nii 
strateegia, taktika, ettevõtlus- ja organisatsiooniteaduse valdkonnas kui ka 
sotsiaalteaduslikus ja psühholoogilises mõttes sõjaväelises keskkonnas toi-
muvas interaktsioonis, ülemate ja alluvate hierarhias ning meeskonnatöös.9

2. Võitlusvõime kui tülipunkt Innere Führung-kontseptsiooni 

üle toimunud vaidlustes alates 1951. aastast

Baudissin kutsuti 1951. aasta mais, oma 44. sünnipäeval, seitsmenda töö-
tajana Blanki ametisse10 ning sai seal ülesande tegeleda Euroopa armee 
koosseisu kuuluvate tulevaste Saksa relvajõudude sisemise struktuuri, täp-
semalt selle juhtimis- ja organisatsioonifi losoofi a aluste (Innere Gefüge)11 

8 BMVg 2007.
9 Kõik nimetatud eeskirjad on välja andnud föderaalne kaitseministeerium (Bundesminis-
terium der Verteidigung).
10 26.10.1951 uue ametkonna juhiks nimetatud Theodor Blanki ametinimetuseks sai liidu-
kantsleri volinik liitlasvägede suurendamisega seotud küsimustes. Blank oli kantsleri 
otseallu vuses, tema ametkond (Dienststelle Blank, ka Amt Blank) kuulus kantsleriameti 
koosseisu. Alates 7. juunist 1955 kujundati Blanki amet ümber föderaalseks kaitseminis-
teeriumiks (BMVg.). Selles ametkonnas tehti kõik peamised ettevalmistused Bundeswehri 
asutamiseks, sealhulgas tegeleti ka Innere Führung-kontseptsiooni ja esimese riigikaitse-
seaduse väljatöötamisega. Vt ka föderaalses arhiivis veebipõhist kronoloogiat ja materjale: 
<http://www.bundesarchiv.de/oeffentlichkeitsarbeit/bilder_dokumente/00879/index.html.de>, 
(18.7.2011). Vrd Reeb, Többicke 2003, S. 74. – Tõlk.
11 Baudissin mõistis tollal Innere Gefüge all „kõigi tingimuste ja tegurite terviklikust, mis 
vormivad sõdurite suhteid omavahel ja sõdurite suhteid ühiskonnaga.” Vt lähemalt Saumets 
2007, lk 217–221. – Tõlk.
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väljatööta misega. Innere Gefüge töörühma kuulus 1955. aasta lõpuks peale 
Baudissini veel neli kaastöölist.

Baudissin tuli Blanki ameti töötajana 1951. aasta detsembris esimest 
korda avalikkuse ette uute mõtetega Innere Führung’ist12. Ajendiks oli Her-
mannsburgi evangeelses akadeemias endistele Wehrmachti ohvitseridele 
korraldatud konverents, mille teemaks oli „Euroopa kaitsejõududesse tehtava 
Saksa panuse sisemine struktuur (Innere Gefüge)”. Kuigi konverents kul-
ges üsna rahulikus õhkkonnas, tekkis sellest lähtuvalt üsna tõsine vastuseis 
ametlikule ettekujutusele „tulevasest Saksa sõdurist”. Kriitika, et kontsept-
sioonil puudub side reaalsusega, et see on puhas utoopia, millel pole taga tõe-
list sõjakogemust (nn Venemaa kogemused), rüütati sellistesse väljenditesse 
nagu „pehme laine” või „sametkinnastega katsumine”.13 Ja Innere Gefüge 
asemel hakati rõhutatult alavääristavalt rääkima Innere Gewürge’st14, nii et 

12 Innere Führung on lühidalt väljendatuna Bundeswehri keskne juhtimis- ja organisat-
siooni filosoofia, mis pidi pärast II maailmasõda sobituma põhjalikult muutunud poliiti listesse 
raamtingimustesse. Sõjaväe ja poliitika suhetes toimusid struktuurilised ja filosoofilised muu-
tused. Uue Bundeswehri üks asutajatest ja selle suur reformija Baudissin on tabavalt öelnud: 
„Me seisame niisiis ühe tõelise ajajärgu lävel, jättes hüvasti senise ajalooga. Selles olukorras 
oleks lausa kuritegu restauratsiooni üritada, aga ka kohatu minna puht revolutsiooni list teed, 
mis viskaks kõik kontrollimatult üle parda. Meie ees on reformatoorne ülesanne, mis ajaloo-
lisi erinevusi tunnustades hindab õigesti uut riigi- ja inimesepilti.”  (Baudissin 1972, S. 24) 
Innere Führung on olnud algusest peale poliitiline kontseptsioon, mille esmane eesmärk 
on olnud anda sõjaväe käsutusse vajalikud normid ja regulatsioonid, mis tasakaalustaksid 
sõjaväe suhteid riigiorganite ja -institutsioonidega. Nii võib seda nimetada ka kontseptsioo-
niks, mis seob sõjaväele püstitatud ülesannete täitmise põhiseadusliku korra ja selle aluseks 
olevad väärtused. Kuid teisalt on neid norme ja regulatsioone vaja olnud ka inimese vaba-
duse ja inimväärsete tingimuste ning suhete tagamiseks sõjaväe kui organisatsiooni sees. 
Bundeswehri asutajad ei olnud revolutsionäärid, vaid pigem reformijad. Kuigi nad avaldasid 
tahet luua midagi täiesti uut, soovisid nad esmajärjekorras tagada tulevastele sõduritele vaja-
liku õiguskaitse ja õigusliku kindlustunde, teisalt aga (taas)asutada funktsioneeriva ja tõhusa 
sõjaväe. Sõjaväel on oma ajalooga alati eriline side, ta ammutab sellest traditsioonid, identi-
teedi ja ka oma kohuse täitmiseks moraalse jõu. Seetõttu on oma ajaloolise pärandi kriitiline 
läbitöötamine sõjaväe jaoks väga oluline, mõistmaks, missuguseid traditsioone ja väärtusi 
tuleks hoida ja millistest uutes oludes lahti öelda. Ilma nende valuliste kogemusteta, mida 
sakslased on saanud omaenda nii silmapaistva poliitilise sõjaajaloo mõju kaudu ühiskonnale 
ja rahvusvahelise poliitikale, jääks Bundeswehri vaimse telje, Innere Führung’i poliitiline 
iseloom ning tähendus ilmselt mõistetamatuks. Vt lähemalt Saumets 2007, lk 168–171. – Tõlk. 
13 See vastuolu kajastub muuhulgas selles, et Baudissin tegeles oma ettekannetes ja kirju-
tistes sageli selliste mõistetega nagu rangus / karmus ja pehmus. Sellal kui ranguse mõiste 
on Baudissini koguteose Soldat für den Frieden (1969) märksõnastikust välja jäetud, puudub 
vastav viide pehmuse mõistele; selle leiab teose lehekülgedelt 126j, 129, 157, 172, 219j, 237 ja 
283. – Viimasel ajal on Uwe Hartmann selle teema taas päevakorda tõstnud, vt Hartmann 
2009, S. 147ff.
14 Sõnademäng: mõiste Gefüge tähendab struktuuri, Gewürge aga kõnekeeles rasket, 
 mõttetut või sihipäratut tegutsemist või tööd, aga ka tugevat oksendamist.
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Blanki amet oli sunnitud 1952/1953. aasta vahetusel andma Baudissini töö-
valdkonnale ametlikult uue nime Innere Führung15.

Selle vastuseisu sisuks oli tõsiasi, et Baudissini kriitikud ei suutnud ette 
kujutada, et tulevased Saksa sõdurid võiksid uute mõtete kohaselt olla ka 
tegelikkuses „sõdimisvõimelised”. Ühe oma Hermannsburgi vastase, endise 
Wehrmachti ohvitseri Münteri etteheidetele vastas Baudissin 1953. aastal nii 
(tänapäeval ütleks me selle kohta lessons learned):

Just Teie kogemused kompaniiülemana Hollandis ja Stalingradis, nagu ka 
Teie viide uuele suhtele ohvitseri ja tema meeste vahel („seltsimehelik kas-
vataja”) tugevdavad minu veendumust, et meie suunised pole mingi juurteta 
eksperiment, vaid loogiline edasiarendus ja töötlus sellest, mida targad ini-
mesed on olukorrast lähtuvalt juba oma valdkonnas teinud16.

Mõned aastad hiljem resümeeris Baudissin seevastu:

Minu jaoks jääb alati mõistatuseks, kuidas inimesed, kes saavad ülistada 
Saksa sõduri suuri saavutusi sõjas, eitavad samal ajal tema küpsust rahuks, 
tema võimet enesedistsipliiniks ja vastutustundlikku kaastöövõimet17.

Sellega saab ilmsiks pinge, mis on Bundeswehri algusest saati selgelt olemas 
olnud ühest küljest Innere Führung-kontseptsiooni ja praktika ning teisalt 
selle vahel, mida aeg-ajalt tähistatakse mõistega Äußere Führung (väline 
juhti mine) ja mis moodustab nn väejuhtimise sõjaväelise tuuma18.

Erinevalt uute ettekujutuste aadressil tulevast kriitikast oli sõdimis-
võime uue kontseptsiooni koostajatel esimestest päevadest silme ees Innere 
Führung’i mõõdupuu. Lähtepunktiks oli küsimus, kas sõda saaks meie ajal 
üleüldse olla poliitika vahend. 1953. aastal toonitas Baudissin Siegburgis aset 
leidnud sõdurite kasvatuse põhimõtteid käsitleval konverentsil:

15 Otsetõlkes „sisemine juhtimine”. Vt protsessi kohta Genschel 1973, S. 88.
16 Baudissin 1953a; vrd ka Bausissin 1982, S. 46jj, siin S. 49. Rasvases kirjas esile toodud 
originaalis.
17 Baudissin 1965, S. 122.
18 See, et Innere Führung’i ja välise juhtimise suhet käsitletakse Bundeswehris osalt 
üsna distantseeritult, ilmneb Bundeswehri kindrali Johannes Gerberi töös, kes oli toona 
relvajõudude ettevõtteteadusliku orientatsiooni promootoriks. Tema teose Beiträge zur 
Betriebswissenschaftslehre der Streitkräfte (Regensburg 1978) mahukas isiku- ja märk-
sõnaregistris puuduvad nii Baudissini nimi kui ka märksõna Innere Führung või teised 
sellega seonduvad märksõnad. Üksnes artiklis „Koostööpõhine juhtimine Bundeswehris” 
(S. 361–373) mainib autor Innere Führung’i mõistet, kuigi sootuks teistsuguses tähenduses. – 
Bundeswehri sünniloo ja toonaste poliitiliste ning militaarsete diskussioonide kohta vt 
lähemalt Saumets 2007, lk 166–230. – Tõlk.



221SÕDIMISVÕIMELISE SÕDURI TÄHENDUSEST   WOLF GRAF VON BAUDISSINI JÄRGI 

See, kas aatompommide ajastul saab üldse veel olla võitjaid ja võidetuid, on 
küsitav. Ja rahu ülesanne ei ole sõjalise võiduga kaugeltki veel lahendatud. 
Ma pean ka ohtlikuks nimetada sõjalist võitu (lihtsalt niisama) sõja viim-
seks eesmärgiks, kui millekski, mida on ilma pikemata ja ilma tagajärgedeta 
oodata. Need lihtsustused annavad sõdurile vale pildi sõjast, mida ei peeta 
üksnes võõrsil, vaid ka kodutandril19. Need lihtsustused nõrgestavad sõduri 
võitlusvõimet. Relvajõud peavad juhitavale sõdurile ütlema, et me seisame 
nagu võluri õpilane silmitsi absoluutse sõjaga, et meie käes on võib-olla 
veel võimalus teha esimene lask, aga seejärel ei ole modernse sõja ulatust, 
intensiivsust ja pikkust enam võimalik ette näha. Sõdur peaks aga teadma, 
et sõda – oma formaalse au tõttu, mis muuseas on moonutatud au – enda 
kanda võtta on karistatav. Sõda saab vaid siis õigustada viimse võimalu-
sena, kui me peame ennast kaitsma vastase eest, kes ähvardab hävitada 
kogukonna ja sellega ühtlasi ka iga üksikisiku eksistentsi. Relvajõud ei ole 
minu käsitust mööda enam vahend, millega panna maksma oma agressiivne 
tahe, relvajõud on olemas üksnes selleks, et vastasele jääks maksimaalsest 
võitlusvõimest selline tunne, et vaimse vastuolu kandumine nn kuuma sõja 
sfääri oleks mittesoovitav. Selline maksimaalne sõdimisvõime ületab kaugelt 
tehnilis-taktikalisi piire. Alles see võimaldabki poliitikal säilitada rahu.20

Mõlemad Baudissini kasutatud terminid võitlusvõime ja sõdimisvõime on 
seotud konteksti põhjal relvajõududega21. Need kirjeldavad poliitilist pilti, 
õigemini hiljem nii tähistatud poliitilist strateegiat heidutamisest sõdimis-
võimelisuse kaudu rahuajal, konfl iktis, lahingus kui ka tagasiteel rahuliku 

19 Kriitika alla on seatud väga lihtsustatud või piiratud sõjaline vaatenurk, mis on määrat-
lenud Saksamaal viimase pooleteise sajandi ajaloovaadet, et sõda on toimunud valdavalt 
vaenlase territooriumil: 1864 Taanis, 1866 Austrias, 1870–1871 Prantsusmaal, 1914–1918 
Venemaal, Prantsusmaal ja Belgias. Vaid II maailmasõja viimased 4‒5 kuud oli sõjavanker 
ka Saksamaa pinnal (kui mitte arvestada mõningaid varasemaid pommirünnakuid Saksa 
linnadele). Seega elasid sakslased kuni selle ajani peaaegu rahuaja tingimustes. Isegi toi-
duratsiooni piiramist võis reaalselt kogeda alles alates 1944. aasta sügisest. Et see kõik 
„oma kodus” samuti sõjapildi juurde kuulub, seda tahab Baudissin rõhutada mitte ainult II 
maailmasõja viimaste kogemuste põhjal, vaid vaadates ka tulevikusõdadele, peetagu neid 
õhu- ja raketirünnakutega teise riigi territooriumil või partisani- ja kodusõja kujul omal 
territooriumil. Autori kommentaar.
20 Baudissin 1953b; rasvases kirjas esile toodud originaalis.
21 Ja oma mõttearendustes teemal „Pilt tulevasest saksa sõdurist” (1954) ütleb ta: „Sõda ei 
saa olla sõjaväevormis kodaniku jaoks mingi oma võimete näitamise igatsetud võimalus, kus 
mehised voorused alles ärkavad ja kinnitust leiavad. Sõda ei saa olla ka poliitika normaalne 
vahend või selle loomulik jätkamine, sest sõda on ju tegelikult juba ammu meie ettekujutus-
test ja mõjutamisvõimalustest lennul möödunud. Kõne all saab olla vaid eksistentsi viimne 
kaitsmine ja sõdur saab siin sõja vältimisele kaasa aidata kaitsele orienteeritud maksimaalse 
sõdimisvõimelisusega. Ta peaks sõjaväevormis kodanikuna ka alati juhtima poliitikute tähe-
lepanu sellele, et sõdur ei saa ega tohi olla selle kokkupõrke ainus vahend.” (Baudissin 
1954a)



222 CLAUS FREIHERR VON ROSEN

käitumise juurde. Sellega puudutas Baudissin ilmset paradoksi „sõdur rahu 
jaoks” juhtmõttes, mille ta 1956. aastal on sõnastanud nii:

Pakkuda kaitsele orienteeritud maksimaalse sõdimisvõimelisuse kaudu kait-
set latentse ohu korral. /…/ Et ka see osa sõjaväelisest ülesandest on täidetav 
üksnes valmiduses teravale ähvardusele täie otsustavusega vastu astuda, ei 
vaja mingit lisapõhjendust.22

Baudissin oli ka veendunud, et kasarmuteenistuses võiks ja peaks kehtima 
see, mis on sõjas osutunud väärtuslikuks. Nii tegi ta näiteks kindlaks, et sõja 
jooksul olid seniajani tavapärased relvajõudude struktuurielemendid teinud 
läbi teatud kindlad muutused:

Need uued sotsiaalsed seosed olid juba sõja ajal viinud motoriseeritud 
ja soomustatud üksustes, õhu- ja allveelaevasõjas selliste arusaamade ja 
suhtlus vormideni, mis on palju kohasemad partnerluse alusel toimiva demok-
raatliku elukoosluse ettekujutusele kui näiteks pärimuslikule pildile patriar-
haalsest käsuõigusest „ebaküpsete” üle. Teise maailmasõja pildid, koormad 
ja kogemused on paljusid sõdurielu traditsioonilisi ettekujutusi positiivselt 
raputanud – me tohime seda öelda rahuliku südametunnistusega.23

Sellest tulenevat modernse sõduri iseseisvust lahingus ei ole Baudissini 
veendu muse kohaselt võimalik arendada „vanade kasarmuõue meetoditega”24. 
Innere Führung-kontseptsiooni suunas ta seetõttu teadlikult tulevasele 
sõja pildile25. On tähelepanuväärne, ja seda võiks toonitada ka meie teema 
puhul, et tänapäeval kulgeb argumenteerimine täpselt vastupidi, kui 
„uut” (välis)missioonireaalsust silmas pidades ikka ja jälle toonitatakse, 
et Bundeswehri senisest rahuteenistusest, st rahuajal kasarmus möödunud 
 igapäevateenistusest pärit Innere Führung-kontseptsiooni tuleks kohandada 
uute missioonioludega. Uus üldmäärustik (ZDv 10/1) aastast 2008, milles 
käsitletakse Innere Führung-kontseptsiooni26, sisaldab kaitseminister Franz-

22 Baudissin 1957a, S. 36.
23 Baudissin 1955, S. 161.
24 Baudissin 1957b. Selle mõistega on silmas peetud inimeste juhtimise, või nagu Baudissin 
ütles, kasvatuse ja väljaõppe meetodeid.
25 Põhjalikumalt võib selle kohta lugeda nt Baudissini ettekandest Probleme praktischer 
Menschenführung in zukünftigen Streitkräften vor der Studiengesellschaft für praktische 
Psychologie (Baudissin 1954b).
26 ZDv 10/1 = Zentrale Dienstvorschrift Innere Führung, Selbstverständnis und Führungs-
kultur der Bundeswehr. BMVg 2008.
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Josef Jungi põhjendust senise määrustiku (1993) ümbertöötamise vajalikkuse 
kohta:

Nõuded, mis on praegusel ajal teile [sõduritele] püstitatud, on läbi teinud 
muutuse. Missioonid annavad teile vahetu kokkupuute suure koormuse ja 
eksistentsiaalsete ohtudega. Uuendatud määrustik võtab seda missiooni-
reaalsust arvesse ja teeb arusaadavaks, et Innere Führung õigustab ennast 
ka nimelt missioonitingimustes.27

Sellega antakse mõista, et ministeeriumi käsitluse kohaselt on Innere Füh-
rung-kontseptsioon olnud Bundeswehri poole sajandi pikkuses ajaloos 
 kaugel kõigest sellest, mida vajatakse (välis)missioonidel praegu28.

3. Sõdimisvõimelisus kui Innere Führung-

kontseptsiooni keskne põhimõte

Pöördugem aga nüüd Innere Führung’i rajajate mõttearenduste poole Bun-
deswehri algusaastatest. Sealjuures toon rikkalikust allikmaterjalist esile neli 
olulisemat seika.

3.1. Endiste ohvitseride konverents Hermannsburgis 
1951. aasta detsembris

Juba eespool mainiti põgusalt Hermannsburgi evangeelses akadeemias 
korral datud konverentsi teemal „Euroopa kaitsejõududesse tehtava Saksa 

27 Jung 2008, S. 4. Ja vastavalt sellele toonitatakse tungivalt kohe määrustiku alguses, et 
„sõjaväeteenistus sisaldab endas oma tervise ja oma elu panustamist ja nõuab viimse järel-
dusena ka lahingus tapmist. Teenistus Bundeswehris esitab seetõttu kõrgeid nõudmisi sõdu-
rite isiksuseomadustele. Nad langetavad ennekõike missioonidel süümeotsuseid, mis leiavad 
oma eetilise seotuse põhiväärtustes.” (Jung 2008, S. 6f).
28 Seda, et Innere Führung-kontseptsioon olevat loodud vaid rahu jaoks ja tuleks seetõttu 
koguni kõrvaldada, on ikka ja jälle avalikult rõhutatud, eriti on seda teinud kõrgemad 
ohvitserid, kelle vaated kalduvad poliitilisel spektril paremäärmusliku tiiva suunas. Nad 
on aga sellega seoses asja olemust valesti mõistnud ning eitavad muuhulgas täielikult vaba 
ruumi möödapääsmatust ning sellega seoses ka sõjaväes käsuvabade juhtimisvõimaluste 
häda vajalikkust, st Innere Führung’i rakendamist eriti ka lahinguolukorras. Seetõttu tuleb 
tähele panna, kas uut määrustikku (ZDv 10/1) hakatakse kasutama mässu õhutamiseks algse 
Innere Führung-kontseptsiooni vastu, näiteks selliste piltide ja mõtteviiside juurutamiseks 
nagu „arhailine võitleja-tüüp”, puht sõjalis-funktsionaalne ja worst-case-mõtlemine, riiklik 
võimutehnitsism, mõte puhta sõja võimalikkusest koos kollateraalsete kahjudega, aga ka 
neomilitarism.
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panuse sisemine struktuur (Innere Gefüge)”. Konverentsi käsikirjast nähtub, 
et Baudissin alustas sõnadega:

Saksa kontingendi ülesanded Euroopa relvajõudude raames on: 1) kaitse-
võime kujundamine, mida idast ähvardav rünnak ei suuda nii lihtsalt murda. 
/…/ Kõik need ülesanded nõuavad kõrgeväärtusliku, st oma asjas veendu-
nud, oma relva valdava ja vaimselt kiiresti reageeriva üksikvõitleja kasva-
tamist /…/.29

Protokolli järgi ütles Baudissin Hermannsburgis järgnevat: „Relvajõud või-
vad anda olulise panuse rahu tugevdamiseks ja hoidmiseks sellega, et nad 
oma kaitsevõimega võtavad vastaselt riskivaba rünnaku kiusatuse”30. Ja veel:

Kaitsjana saab võitjaks jääda üksnes veendunud ja oma ametit hästi tundev 
üksikvõitleja, kes oma mõistust kasutades kohaneb ja allub. Relvajõud pea-
vad niisiis kõik tegema, et arendada isiksuseväärtusi, st võimaldada igale 
üksikule võitlejale ruumi isiklikuks vastutuseks ja initsiatiiviks. Relvajõud 
peavad aitama indiviidil vabaneda fataalsest üksnes-objektiks-olemise-
tundest.31,32

Üksikvõitleja mõiste tundus talle tollal ikkagi „kuidagi nagu individualismi 
sõjakas vastuhakk massiliseks muutmisele,” mis ei vasta enam modernse 
võitluse reaalsusele. Üksikvõitleja või massivõitleja asemel kõneles ta hiljem 
seetõttu üksnes „isikust kui võitlejast kollektiivis ja selle heaks”.33

Hermannsburgi diskussiooniks koostatud tekstis on veel öeldud:

Tegelikus teenistuses astub kõik formaalne loomulikult tahaplaanile ja piir-
dub hädavajalike korraharjutustega. Rangust ja ühtekuuluvustunnet saab 
mõttekamalt arendada maastikul, rännakutel ja sportlike harjutustega. On 
tähtis, et väljaõpe kõigis oma harudes oleks suunatud üksikisiku veenmisele, 
et kõik esitatud nõudmised on hädavajalikud, apelleerides tema arusaami-
sele ja aktiivsele kaastööle.34

29 Baudissin 1951b.
30 Baudissin 1951a. 
31 Ibid., S. 23ff.
32 Seda selgitab Baudissin ühes teises kohas: „Isiksus on eelduseks üksikvõitlejale, kes oma 
mõistust kasutades kohaneb ja allub, kes on oma relva kasutamise meister ja kes ennekõike 
teab, miks ta on sõduriks saanud ja mida ta peab hädaolukorras kaitsma. See isiksus on riigi-
kodanik sõjaväevormis, kes demokraatliku elukorra säilitamise nimel võtab enda kanda kõik 
karmid raskused, kitsikused ja oma isikliku vabaduse piirangud.” (Baudissin 1952).
33 Baudissin 1953c.
34 Baudissin 1951a, S. 26.
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Käsikirjast võib selle kohta lugeda:

Riviõpe kasarmuhoovis ja igasugused paraaddrillid jäävad ära. Sõdur võit-
leb modernsete, sageli väga keerukate relvadega, mille käsitsemist peab ta 
„une pealt” valdama. Siia kuulub ka ränk töö ebasoodsates, pidevalt muutu-
vates oludes, et saada iseseisvalt ja mõistikult hakkama. Sõdurit ei tohi 
 „lolliks” teha, ta peab hoopis õppima mõtlema ja teadma, et iga lahingu-
väljal tehtud viga võib talle maksta elu. Karmis lahingu- ja rännakutreenin-
gus saab üksikvõitlejatest hästi sisse mängitud instrument.35

Ja sellele täienduseks veel mõtted samast käsikirjast (punkt 8):

Seda, kes eksib sõjaväelise distsipliini vastu, peab kiiresti ja sageli karmi-
malt karistama, kui see oleks vajalik tsiviilelus. Sest sõda, milleks Innere 
Gefüge peab valmis olema, on rängem kui rahu. On arusaadav, et demok-
raatliku süsteemi sees tuleb kõigi ebaküpsete ja pahatahtlike elementide 
vastu astuda karmide karistustega.36

Sõdimisvõimelisus ei olnud järelikult mingi küsimus. Siin aga saab juba 
selgeks, et küsimuse „kuidas” juures antakse edasi uued rõhuasetused ja 
sealjuures saab selgeks, et pilt tulevasest sõdurist, mis on kujundatud mõist-
misest isiksuse või indiviidina, peab välja vahetama senise pildi „inimma-
terjalist” või üksnes-objektiks-olemisest.

3.2. Innere Führung’i asutamismäärus 1953. aasta jaanuaris

Innere Führung’i asutamismääruses on öeldud: „Innere Führung’i eesmärk 
on luua ja edasi arendada modernse sõduri tüüpi, kes on ühtaegu nii vaba ini-
mene, hea riigikodanik kui ka täisväärtuslik sõdur”37. Täisväärtusliku sõduri 
puhul on siin eriti rõhutatud sõdimisvõimelisuse valdkonda, ilma et me seal-
juures kaotaksime silmist ülejäänud kaks aspekti. Selle mõistete kolmiku on 
Innere Führung’i keskus38 alates 1980. aastatest uuesti kasutusele võtnud. 
Sellest saati on see muutunud Bundeswehri ühisvaraks ning seda kasutatakse 

35 Baudissin 1951b.
36 Ibid.
37 Tsiteeritud Genschel 1973, S. 88. Uus Saksa „riigikodanik sõjaväevormis” pidi seega 
endas ühendama mitmeid rolle, mille kaudu on omavahel väga tihedalt põimunud sõjaline 
funktsionaalsus, demokraatlik mõttelaad ja humanistlikud veendumused.
38 Zentrum Innere Führung – 1956. aastal asutatud Bundeswehri Innere Führung’i koolina 
asutatud ja 1981. aastast keskuse nime kandev ning Koblenzis asuv sõjaväeline asutus tsiviil- 
ja militaarpersonali koolitamiseks ning uuringute teostamiseks küsimustes, mis puudutavad 
Innere Führung’it. – Tõlk.
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Innere Führung’i üldmäärustiku (ZDv 10/1) eri versioonides. Praegu kehti-
vas versioonis on vastavalt sõjaväevormis riigikodaniku juhtmõttele öeldud: 
„Selles juhtmõttes saavad ideaaltüüpiliselt ilmsiks Bundeswehri sõduritele 
esitatavad nõudmised: olla vaba isiksus, tegutseda vastutustundliku riigi-
kodanikuna ja hoida end ülesande täitmiseks lahinguvalmis”39.

Sõltumata sellest, et ülemate ja Bundeswehri ülesandest (1953) on nüüd 
saanud nõudmine sõduritele, et nad ennast edu nimel ühiselt pingutaksid, 
saab eelpool toodud tsitaadi põhjal (2008. aasta määrustik) täheldada, et 
sõdimisvõimelisuse jaoks on otsustava tähtsusega see, et need kolm nõudmist 
asetsevad pelgalt loendina üksteise kõrval ja on n-ö „ideaaltüüpilised”. Vastu-
pidiselt sellele ühendab 1953. aasta määrusest toodud tsitaadis sõna „ühtaegu” 
need kolm eesmärki üheks tervikuks. Sellest ilmneb, et Baudissini järgi on 
kõik kolm komponenti ühendatud üheks rollikogumiks inimene-riigikoda-
nik-sõdur ja me ei saa, ei tohi ega pea nägema sõdimisvõimelisust üksnes 
täisväärtusliku sõduri aspektist, vaid mõistma seda kui kolme analüütiliselt 
eristatud komponendi vastastikku seotud terviklikkust. Sõdimisvõimelisus 
on seega saavutatav üksnes mõistekolmiku integreeritud mõistmisega.40

3.3. Innere Führung’i käsiraamat aastast 1957

Käsiraamat sisaldab ettekandeid, mida Baudissin ja tema kaastöölised 
pidasid 1956. aasta mais nn Sonthofeni kursuse raames Innere Führung’i 
uue kontseptsiooni teemal endistele kindralitele ja kõrgematele staabioh-
vitseridele. Hiljem anti igale ohvitserile pärast leitnandiks ülendamist üks 

39 Jung 2008, S. 16. Teisisõnu peab tänapäeva Bundeswehri sõdur olema vaba inimene, 
aktiivne demokraat ja professionaalne sõdur.
40 Innere Führung on küll teoreetilis-analüütiliselt vaieldamatult eristatav juhtimise välisest 
aspektist. Aga Innere Führung-kontseptsiooni ei arendanud Baudissin välja vastukaaluks 
nn välisele juhtimisele, vaid teadlikult sellele täienduseks: kuni selle hetkeni olla, nii arvas 
Baudissin, juhtimise all mõistetud ja kindralstaabilikult viljeletud peamiselt operatsioone, 
taktikat, organisatsiooni, varustust ja logistikat – seega välist juhtimist. Nüüdsest aga on 
hädavajalik pöörata suuremat tähelepanu kasvatusele, poliitilisele haridusele, informat-
sioonile ja juhendamisele. Mõlemates juhtimise elementides ei olnud midagi uut. Bau-
dissin ütles: „Inimeste juhtimine üksuses on niisama vana kui sõjaväed ja sõdurid üleüldse” 
 (Baudissin 1965, S. 123). Siiski ta lisab: „See üldine tõdemus ei tohi aga meie pilgu eest 
varjata seda, et praegusel ajal tõstatuvad probleemid erilisel viisil ja nõuavad erilisi lahen-
dusi.” Märksõnade loendis, mis oli koostatud Adolf Heusingeri [endine Wehrmachti kindral-
leitnant, alates 1955 Lääne-Saksamaa kaitseministeeriumi sõjaväeliste juhtide nõukogu 
esimees ja alates 1957 Bundeswehri esimene peainspektor, aastail 1961–1964 NATO sõjalise 
komitee esimees. – Tõlk.] selgituste tarbeks Euroopa Kaitsekomitee ees, rõhutas Baudissin: 
„Innere Führung [on] vähemalt sama tähtis kui Äußere Führung” (Baudissin 1953d).
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 käsiraamatu eksemplar. Selle raamatu intensiivne lugemine tasub ennast ära. 
Staabiohvitseride kursus, kellele ma umbes viie aasta eest [st 2000. aastate 
keskpaiku – Tõlk.] selle käsiraamatuga ühe seminari korraldasin, oli raama-
tust vaimustatud ega tahtnud tollal kehtinud üldmäärustikust (ZDv 10/1) 
enam midagi teada.

Käsiraamat on Bundeswehri esimene vägedele adresseeritud ametlik 
 kirjutis Innere Führung’i teemal. See sisaldab lisaks üldmäärustikule  „Teesid 
sõduri kasvatamiseks” (ZDv 11/1)41 ka esimest Innere Führung’i eeskirja. 
Baudissini eestvedamisel välja antud käsiraamat oli mõeldud  „mõistete seleta-
mise abiliseks”42. Mitmed artiklid olid Baudissini enda sulest. Me  tegeleme 
järgnevalt just tema mõttearendustega teemal riigikodanik sõjaväevormis43.

Esmalt vaatleme lähemalt mõistet sõdimisvõimelisus (Kriegstüchtigkeit). 
Seda ei leia käsiraamatu märksõnade hulgast, st seda pole käsiraamatus eriti 
kasutatud ega põhjalikumalt selgitatud44. Käsiraamat sisaldab siiski suurel 
hulgal mõisteid, mis on seotud juba eespool esitatud sõdimisvõimelisuse 
määratlusega45. Peamised mõisted saab süstemaatiliselt jagada nii:
1) ühiskondlikku ja sõjaväelist tõelisust puudutavad väljendid kui lähte- 

ja ka orienteerumispunktid Innere Gefüge (sisemise struktuuri) jaoks: 
noorsugu, sotsiaalne tõelisus / modernne ühiskond, löögijõud, lahing / 
psühho loogiline sõjapidamine;

2) väljendid, mis kirjeldavad tegutseva sõduri hoiakuid. Need on mõistetavad 
kasvatuseesmärkidena ja neist moodustub sõjaväevormis  riigikodaniku 
juhtmõte: teenistus / teenima, distsipliin, rangus, vaprus (v.a vihkamine), 
kuulekus ja rangus (v.a nn pimekuulekus, isegi kui seda pole märk sõnade 
hulka lisatud), süüme, sõjaväevormis riigikodanik – juhtmõte või pilt 
tulevasest sõdurist, vastutus, usaldus;

3) väljendid, mis kirjeldavad ülema käitumist / suhtlemist pedagoogiliste 
meetodite mõttes: kasvatus, tolerantsus (v.a järeleandlikkus / hellikuks 

41 Leitsätze für die Erziehung des Soldaten (BMVg 1957b, ZDv 11/1).
42 BMVg 1957a.
43 Baudissin 1957a.
44 Seda mõistet pole kasutatud ka teistes Innere Führung’i teemat puudutavates Bundeswehri 
eeskirjades. 1972. aasta eeskirjas (nr 217) on siiski öeldud: „Kuulekus on vältimatu. See seob 
kõikide teenistusastmete sõdureid ja võimaldab ellu viia nii poliitilise juhtimise tahet kui ka 
Bundeswehri lahinguvõimet.” Ja nr 235: „Bundeswehri kui julgeolekupoliitika instrumendi 
väärtus sõltub otsustaval määral meie ühiskonna vabadustahtest ja sõdurite võitlustahtest. 
Relvajõud peavad oskama võidelda, et nad ei peaks võitlema.” (BMVg 1972)
45 Märksõnad, nagu nt hirm, kangelane, posttraumaatiline stressihäire jms või ümber-
käimine probleemidega ei leia siinkohal siiski põhjalikumat käsitlemist.
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muutumine), inimeste juhtimine, vaimne mõttevahetus / diskussioon, 
drill, rangus (v.a sõjaväeteenistus / kiusamine), sund.

Huvitav on täheldada, et mitmete väljenditega pööratakse rõhutatult selg 
varasematele vormidele. See kehtib eriti negatiivsetes sõnastustes igasuguse 
totalitaarsuse kohta kõigi kolme kategooria puhul. Isegi kui enamik neist 
mõistetest tunduvad olevat hästi tuntud ja sõjaväelisesse argipäeva kuuluvad, 
tuleb neid siiski täpsemalt uurida. Käsiraamat peaks „mõisteid seletama”, 
nagu pealkiri ütleb, sest Baudissini kontseptsioonis on need teinud seni 
kasutusel olnutega võrreldes läbi muutuse või on ta need sootuks asendanud 
teiste, pigem neutraalsemate terminitega.

Uuesti defi neeriti nt sellised mõisted: autoriteedist sai sisemine autoriteet, 
kuulekusest kaasamõtlev, aktiivne kuulekus koos valmidusega ise vastutust 
kanda, või ka kuulekus koos südametunnistusega, st kriitiline kuulekus, 
nagu ka partnerlusele rajanev koostöö, hierarhiast sai vabadust toetav hie-
rarhia, ülema-alluva-suhtest sai partnerlusele rajanev ülema-alluva-suhe. Ka 
mõiste rangus sai uue tähenduse. Seda käsitletakse lähemalt lõigus „Kaas-
vastutuse teed” juhtlausete seletustes. Seal on öeldud:

Iga sõjaväeline juht, olgu ta ohvitser või allohvitser, peab teadma, et ka 
distsipliin ei ole kunagi üksnes asjakohane või otstarbekas. Distsipliin peab 
olema ka inimlik, niipalju kui ranguses saab teha järeleandmisi. Teenistuse 
rangus tohib olla tingitud üksnes asjakohastest nõuetest, sellel ei tohi olla 
mingeid lisamotiive. Nende omaksvõttu tuleb nõuda saavutusena iseenda 
vastu. Distsipliin jääb püsima, kui [sõduritelt] ei nõuta kunagi võimatut, 
ebavajalikku või koguni ebakõlbelist.46

Ja edasi on öeldud: „Suurenenud tehnilisi nõudmisi silmas pidades on tule-
vikus vaja rohkem rangust kui kunagi varem – iga muu ootus on vale. Seda 
enam on hädasti vaja inimlikkust.”47

Teises kohas ütleb Baudissin: 

Rangus, mille puhul praegusel ajal sagedasti nõutakse, et see peaks joon-
duma meie arvatava vastase ranguse järgi, ei saa olla killer’i halastamatus. 
Pigem on see vaimne ja moraalne vankumatus, mis võtab vajaduse korral 
enda kanda ka tapmise, kui seda ei saa vältida, ja mis püüab vastutust võtta 
iseenda ja Jumala ees. See hoiak ei ole mingil moel modernse sõdurielu 
leiutis.48

46 Baudissin 1957a, S. 115. Rasvases kirjas esile toodud originaalis.
47 Ibid.
48 Baudissin 1957c. 
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Teisalt võtab Baudissin kasutusele ka uusi termineid: ta kõneleb käsutamise 
asemel koordineerimisest, kuuletumise asemel koopereerumisest ehk koos 
toimimisest, grupi asemel tiimist ehk meeskonnast, kamraadlikkuse asemel 
kaasinimlikkusest või partnerlusest, mida tuleks näha ka ülema ja alluva 
suhetes.

Baudissini jaoks olid need uued defi nitsioonid ja mõisted hädavajalikud. 
Ühes ettekandes 1956. aastal noorte ettevõtjate koostöörühma ees ütles ta:

Mulle näib, et me oleme harjunud arvama, et igasugused patriarhaalsetest 
aegadest pärit kuulekuse, vastutuse, distsipliini ja autoriteedi vormid ongi 
see kuulekus, vastutus, distsipliin ja autoriteet ehedal ja õigel kujul. Ma 
olen aga veendunud selles, et kõik need mõisted on saanud uue vaatepunkti, 
kui mitte lausa uue mõtte ja sisu – ja see on teistsugune kui käsu ja käski-
mise ajastul. Need kõik on muutunud nüansirikkamaks. Esikohale on astu-
nud vastutus, see käib esmajoones ja normaaljuhul asjakohasuse kohta, st 
puudu tab ülesande otstarbekat täitmist. Vastutuse õiguslik ja kõlbeline seos 
omandab siiski üha suurema tähenduse. Kuulekus muutub kandevõimeliseks 
alles siis, kui seda täidab ja juhib vastutus /…/ Mulle tundub, et see ei ole 
juhus, et ülikkondliku ja absolutistliku riigiajastu lõpuga osutame ka sõduri 
vastutusele kaassõdurite, ülemate, riigi ja põhiväärtuste ees. Distsipliin on 
alles siis suuteline koormust kandma, kui see muutub enesedistsipliiniks ja 
üksik isikud harjutatavad seda ilma kontrollita, käsutamiseta ja karistuse 
ees hirmu tundmata /…/ Autoriteet ei ole enam ette antud nagu seisuslikus 
või klassiühiskonnas. Selle saavutamine on alati uus ülesanne /…/ See kõik 
kasvab siiski vaid koos suureneva vabadusega, st selliste ülemate juhtimisel, 
kes riskivad vabadust anda, ja sellistes alluvates, kes tahavad olla vabad, et 
vastutust kanda.49

Ettekandes riigikodanikust sõjaväevormis tegeles Baudissin esmalt kolme 
kahtlusega, mida on Innere Führung’i kontseptsiooni puhul alati väljendatud: 
esiteks müütiline ettekujutus „igavesest sõdurist”, teiseks arvamus, et sõdur 
ja demokraatia on ühendamatud, ja kolmandaks laialt levinud arusaam, et 
vabadus tähendab hellikuks muutumist. Kolmanda kahtluse puhul puudutab 
Baudissin modernse inimese hirmu isikliku vastutuse ees ja riski, mis on 
seotud vabadusega, ning viitab sellele, et keegi „saab õiguse vabaduses elada 
vaid siis, kui ta võtab enda peale teatud kindlad kohustused ja vastutuse.” 
See tähendab: „Vabadus aga – nii vabaduse võimaldamine kui vabaduse 
kasutamine – esitab inimestele alati märksa rangemaid nõudmisi kui nende 
eestkoste”.50

49 Baudissin 1957a, S. 21.
50 Ibid.
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Sõdimisvõimelisuse teema jaoks on nüüd keskse tähtsusega see, et Bau-
dissin asetab oma edasised mõttearendused sõjaväevormis riigikodaniku 
kohta üheainsa legitiimse küsimuse alla: „Kuidas saab Saksa Bundeswehri 
kujundada 20. sajandi keskel maksimaalse löögijõuga instrumendiks”51? Ja 
sellele orienteerudes visandab ta pildi uuest sõdurist, võttes arvesse kahte 
aspekti: 1) sõdur kestvas kodusõjas, st külmas sõjas ja nn külmas võitlu-
ses, 2) sõdur nn kuumas võitluses, st tehnilises võitluses. Sõdur on, mitte 
ainult külmas sõjas, erilisel moel kokkupõrgete sihtmärk, vahend ja kandja. 
Seetõttu on latentse vaimse ähvarduse olukorras hädavajalik teda kaitsta 
„kaitsele orienteeritud maksimaalse sõdimisvõimelisuse kaudu”. Baudissin 
sõnastas sellega poliitilise heidutuse põhimõtted. See tähendas, et dünaami-
lis-tehniline võitlus on ettearvamatum, selle koormus rängem ja sisulised 
nõudmised nüansirikkamad, kui senini kogetud. See on kantud „üksikute 
sõdurite ja gruppide initsiatiivist, mis saab võimalikuks tänu vastutusele ja 
mõistmisele üldise kavatsuse raamides”. See tähendab, et asjakohane vastus 
eespool esitatud küsimusele oleks nii kindrali kui ka üksikvõitleja jaoks üles-
andekeskne juhtimine (Führen mit Auftrag).

3.4. Baudissini memorandum psühholoogilisest 
sõjapidamisest 1957. aasta suvel

Staabiõppus Lion Noir 1957. aasta suvel tugines stsenaariumile, mis kasvas 
välja kuuekuulisest pingeolukorrast. See pidi päädima vaenujõudude nelja-
nädalase rünnakuga, mis jõuab Reini jõeni ja mis vasturünnakuga tagasi 
lüüakse. Baudissini jaoskond (Fü B I) pidi andma hinnanguid psühho-
loogilise olukorra ja psühholoogilise sõjapidamise kohta. Pärast õppust 
jõudis ta üldise hinnanguni: õpp us oli „järjekindlalt juhitud tänapäeva sõja 
iseloomust”52. Edasi on öeldud: 

51 Baudissin 1957a, S. 35ff.
52 Tsitaat on võetud Baudissini päevaraamatu sissekandest. Baudissini päevaraamatud on 
osa tema kirjalikust pärandist, mida säilitatakse föderaalarhiivis. Siin tsiteeritud sissekanne 
on tehtud 5. septembril 1957 (Tagebuch-Nummer 127/57, Archiv-Nr. Bw 2/2574). Oma 
päevaraamatutes teeb Baudissin ülestähendusi ka staabiõppuselt Counterpunch saadud 
tõdemustest. Ta laseb oma kirjatöö ka teistel üle lugeda ja kavatseb selle ka avaldada. 1. sep-
tembril 1957 kirjutab ta päevaraamatusse: „Lõppredaktsioon”. Kaks päeva hiljem on seal 
kirjas, et [Werner] Panitzki olevat „[asjast] väga sissevõetud”, pidavat seda „suurepäraseks 
ja väga oluliseks tööks” ning soovitavat selle esitada Heusingerile (vrd ka Nägler 2010, 
S. 269ff). – Werner Panitzki (1911–2000) oli endine Wehrmachti õhuväeohvitser, kes aas-
tatel 1952–1955 töötas Blanki ametis ja alustas 1955. aastal oobersti auastmes teenistust 
vastloodud Bundeswehris. 1957. aasta suvest oli ta brigaadikindralina Luftwaffe esimese 
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Modernset sõda ei peeta enam territoriaalsetel eesmärkidel. Verine konflikt 
kasvab välja ideoloogilistest pingetest ega tunne seetõttu selgeid eristamisi 
ega riikide vahel lineaarseid piiritõmbamisi. Samamoodi ei ole erinevust 
sõdurite ja nonkombatantide vahel. Sõjapidamine ei piirdu enam sõjaliste 
võitlusvahenditega, kindla võitlusruumi või -ajaga. Tegemist on pigem kahe 
eluvaate totaalse kokkupõrkega, mida lahendatakse kõigi vahenditega, 
kõiki des eluvaldkondades ja teispool kõiki harjumuspäraseid eristamisi ja 
piire. Pigem toimub praegusaja sõda tsiviilelanikkonna keskel, kaugrelvad, 
lennukid ja partisanid muudavad kodumaa, kodu ja perekonna kaitse illu-
soorseks. Omaenese lahingutegevuse juhtimine ei kahjusta ega hävita üksnes 
vastast. Sellele lisanduvad kokkupõrke vaimsed ja poliitilised momendid. 
Taolises olukorras ei saa enam kindlalt eeldada üksikisiku kaitsevalmidust, 
nagu see oli veel enesestmõistetav rahvusriiklikul ajastul.53

Baudissini töövaldkonna – Innere Führung’i – vaatenurgast oli põhimõttelise 
tähtsusega see, et sõjapidamise psühholoogilist aspekti arvestav õppus tõi 
selgelt välja sõja uued dimensioonid. Seeläbi avardati, võrreldes varasema 
ettekujutustega sõjast, märkimisväärselt sõjaväelise juhi vastutusvalmidust. 
Kokkuvõtvalt tõdes Baudissin oma memorandumis: sellel on märkimisväär-
sed mõjud juhtimisele nii „’rahuajal’, st külmas sõjas, kui ka ’kuumas konf-
liktis’”, sest „võimaliku tulevikusõja määratleb” kodusõja situatsioon.54

inspektori asetäitja ja Luftwaffe juhtsstaabi ülem ning seejärel relvajõudude juhtstaabi ülem 
ja Luftwaffe inspektor. – Tõlk.
53 Tagebuch-Nummer 127/57, Archiv-Nr. Bw 2/2574.
54 Sonthofeni kursuse loengukonspektis on Baudissin väljendunud vastavalt: „Me oleme 
sõjaväelise kasvatuse ja enesekasvatuse juhtmõtte nimetanud sõjaväevormis riigikoda nikuks 
ja tahame sellega tähistada neid kõlbelisi, vaimseid, poliitilisi, sotsiaalseid, erialaseid ja teh-
nilisi järeldusi, milleni on meid sundinud muutunud üldine olukord.” (Baudissin 1957a, 
S. 41). Hiljem võttis Baudissin mõiste „riigikodanik sõjaväevormis” all kokku järgmised 
märksõnad: funktsionaalne distsipliin, kriitiline kuulekus, omavastutus, kodanikuõiguste 
igapäevasest kogemisest saadud motivatsioon ja sõjaväe ühitatavus demokraatia ja 
industriaalühiskonnaga (Baudissin 1976). – Veidi muudetud vaatenurgast tähendab see: 
„Nende raskete nõudmiste ja koormate kandmise tasemele on kasvanud vaid see, kes vasta-
valt oma võimalustele osaleb oma rahva poliitilises, vaimses, kultuurilises ja sotsiaalses elus, 
kes peab siduvaks ja kaitsmisvääriliseks meie põhikorra kõlbelisi norme, kes relvateenistuses 
näeb oma kodanikuõiguste ja -kohustuste enesestmõistetavat ja hädavajalikku osa, kes tun-
nustab ühises asjas oma kaassõdureid ja kaaskodanikke, kes ustavalt teenib oma tööandjat 
kaasvastutava riigiteenijana – see aga on riigikodanik sõjaväevormis. See riigikodanik tek-
kis alles koos modernse demokraatiaga.” (Baudissin 1957a, S. 43)
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4. Kokkuvõtteks: mis on Baudissini peamised seisukohad ja 

mida need tähendavad meie jaoks tänapäeval?

Ühes ettekandes, mille Baudissin pidas 1954. aastal Essenis praktilise 
psühho loogia uurimisühingus55, kirjeldas ta inimeste juhtimise tegelikke 
probleeme „džungliolukorrana”, milles „pime riigikodanik”, teisisõnu  pelgalt 
sõdur, ei ole võitlejana enam püsivalt sõdimisvõimeline56. Pigem hõlmab tule-
vase sõduri kolme iseloomuliku tunnuse terviklikkus – vaba inimene, vastu-
tustundlik riigikodanik ja täisväärtuslik sõdur – kõike seda, mida tähendab 
tänapäeval sõduri sõdimisvõimelisus ja mida nõutakse temalt sõjaväevormis 
riigikodaniku juhtmõttes:

Nii tuleneb põhimõtteline nõue kõigi teiste militaarse elu valdkondade 
 kõrval, kus peab valitsema käsu ja kuulekuse seadus, ja seda mitte viima-
ses järjekorras käsule kuuletujate huvides, et tuleb loovutada ja (ümber)
kujundamiseks anda alasid, kus inimene saaks kaasvastutavaks subjektiks 
ja koos sellega isiksuseks. Isiksuse olemasolu on eelduseks üksikvõitlejale, 
kes oma mõistust kasutades kohaneb ja allub, kes on oma relva käsitlemises 
professio naal ja kes ennekõike teab, miks ta on sõduriks saanud ja mida peab 
ta hädaolukorras kaitsma. See isiksus on „riigikodanik sõjaväe vormis”, kes 
demokraatliku elukorra säilitamise nimel võtab enda kanda kõik raskused, 
kitsikused ja oma isikliku vabaduse piirangud.57

Kõik see on karm kõlbeline ülesanne58. Sõdimisvõimelisus on Baudissini 
jaoks tervik, mis moodustub diferentseeritud ja osalt paradoksaalsena 
 näivatest lähtekohtadest: rahu ja sõda, kord ja vabadus, sõdur ja demokraa-
tia, (elu)kutse ja perekond, nn (puht)militaarsus ja poliitilisus59, indiviid ja 
organisatsioon. Või lühidalt öeldes: Innere Führung ja Äußere Führung.

Sellele vastavalt võttis Baudissin praktilise psühholoogia uurimisühingus 
oma mõttekäigu kokku sõnadega: 

55 Studiengesellschaft für Praktische Psychologie.
56 Baudissin 1954b.
57 Baudissin 1952, rasvases kirjas esile toodud originaalis.
58 Vt lähemalt Rosen 1995, S. 49–60.
59 Autor on selle mõistepaari puhul aluseks võtnud Preisi sõjandusteoreetik Carl von Clau-
sewitzi mõttekäigu teosest „Sõjast”: „Ühesõnaga, sõjakunst oma kõrgeimal astmel muutub 
poliitikaks. /…/ Selle seisukoha järgi on lubamatu ja ennast kahjustav eristamine, et suur 
sõjasündmus või selle planeerimine peab võimaldama anda puhtmilitaarset hinnangut; jah, 
on mõttetu meetod kutsuda sõjaplaanide puhul appi sõjaväelasi, et nad puhtmilitaarselt hin-
daksid seda, mis kabinettidel tuleb teha…” Tsiteeritud Clausewitz 2004, lk 850, järgi. – 
Tõlk.
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Inimeste juhtimine toimub niisiis keerulises pingeväljas: see peab viima sõdi-
misvõimelisuseni, mis koosneb enamast kui pelgalt käsitööoskustele rajane-
vast võimest. Sealjuures aga tuleb igal üksikul juhul hoida silme ees tõsiasja, 
et tegelik eesmärk saab olla vaid rahu hoidmine. Kui lahknevad need nõud-
mised ka ei oleks, mingit muud suurt eesmärki ei saa sõdur endale seada ja 
mingit teist teed ei näi sellel eesmärgil olevat. Kes aga inimeste juhtimisega 
tegeleb, peaks sealjuures mõtlema, et alles polaarsuses saavutab inimene 
oma tegeliku kuju.60

Mida ütleb see kõik Bundeswehrile, mis tänapäeval tähendab aktiivselt 
välismissioonidel osalevat kutselist armeed? Lühike vastus oleks: Bau dissini 
mõttearendused sõdimisvõimelisuse teemal on, ja selles olen ma sügavalt 
veendunud, Bundeswehri jaoks tänapäeval vähemalt sama aktuaalsed ja 
hädavajalikud kui selle algusaastatel. Praeguses relvajõudude transformat-
siooniprotsessis ja pidevalt muutuvas julgeolekukontekstis peavad need 
 mõtted olema teedrajavad.
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Esimene maailmasõda ja Eesti. Eesti Ajalooarhiivi Toimetised (Acta et 
Commentationes Archivi Historici Estoniae) nr 22 (29). Koostanud Tõnu 
Tannberg. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2014, 415 lk, ISBN 978-9985-858-90-5.

Teadusprojekti „Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse arengute kontekstis” 
raames ilmunud Eesti Ajalooarhiivi Toimetiste 22. number pühendati tee-
male „Esimene maailmasõda ja Eesti”. Teema aktuaalsus on seotud mitte 
ainult 2014. aastal maailma eri nurkades teaduskonverentside ja -üritustega 
tähistatava I maailmasõja ümmarguse aastapäevaga, vaid ka osaliselt selle-
ga, et I maailmasõja sündmused Eestis olid varem käsitletud üsna põgusalt. 
Teema kohast allikabaasi analüüsides viitab artiklikogumiku koostaja asja-
olule, et uurijad pöörasid seni rohkem tähelepanu vaid 1917. ja osaliselt ka 
1918. aasta sündmustele. Nii sattusid varem vaatluse alla Eesti saarte valluta-
mine sakslaste poolt (operatsioon Albion), mida on käsitlenud ka välismaised 
autorid, ning 1918. aasta sündmused, mis viisid Eesti Vabariigi tekkimisele 
ja eelnesid Eesti Vabadussõjale. Tuleb nõustuda professor Tõnu Tannbergi 
tõdemusega, et Eesti Vabadussõda kui eesti rahvale sümboolse tähendusega 
keskne sündmus on varjanud sellele eelnenud I maailmasõda. Sellepärast on 
I maailmasõjale pööratud senises ajalookirjanduses üpris vähe tähelepanu 
ning õigustatult võib seda nimetada ka „unustatud sõjaks”.

Kogumik sisaldab selliste akadeemiliselt tunnustatud Eesti ajaloolaste 
nagu Aadu Musta, Toomas Karjahärmi ja Ago Pajuri artikleid. Kogumikus 
on esindatud ka Eesti ajaloolaste noorem põlvkond, kelle hulka kuuluvad 
kahtlemata Reigo Rosenthal, Ivo Juurvee ja Liisi Esse. Kuigi valdav osa auto-
ritest on seotud Tartu Ülikooliga, on kogumikus avaldatud ka kahe Tallinna 
Ülikooli ajaloolase tööd.

Artiklid on kogumikus koondatud loogiliselt teemade järgi. Uurimisvald-
kondade järgi võib eristada nelja põhilist artiklite rühma. Nendeks on balti-
sakslaste probleemile pühendatud Aadu Musta ja Toomas Karjahärmi artik-
lid, arutlused maailmasõjas esinenud majandusküsimuste üle Maie Pihlamäe 
ja Kersti Lusti artiklite näol, Vene tsaariarmeega seotud teemade käsitlused 
Mati Kröönströmi, Liisi Esse ja Ivo Juurvee artiklites, ning lõpuks Eesti 

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 236–240 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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iseseisvumisega seotud Agu Pajuri artikkel 1917. aasta Eesti autonoomiast 
ja Reigo Rosenthali artikkel ühest Johan Laidoneri biograafia vähetuntud 
seigast, tema viibimisest Venemaal 1918. aastal.

Professor Aadu Musta artikkel „Privilegeeritust põlualuseks: balti-
saksa ühiskonnategelaste represseerimine Esimese maailmasõja ajal” 
käsit leb baltisakslaste represseerimist Vene tsaaririigis I maailmasõja ajal. 
 Artikkel põhineb valdavalt Eesti Ajalooarhiivi allikabaasile. Autori kasu-
tatud sekun daarallikate seas võib täheldada ka Venemaa uusi ajalookäsitlusi 
ning  artikli probleemipüstitus ja uurimisülesanne on õnnestunud. Artiklis 
käsitlemist leidvaks põhiprobleemiks võib lugeda 1914. aastal Venemaal 
alanud saksa vastast kampaaniat, mis puudutas baltisakslasi, ning küsimust, 
kas represseeri mised olid sõjalisest, poliitilisest, moraalsest ja õiguslikust 
aspek tist õigus tatud. Autor pöörab õigustatult tähelepanu nimetatud prob-
leemi mitmele olulisemale aspektile, mille hulgas on kahtlemata omandi 
konfis keerimine, nimesõda, rekvireerimised, küüditamised, luteri kiriku 
küsimus ja negatiivsed kajastused ajakirjanduses. Samuti kirjutab autor 
sõjaväe võimude valitsemiskorrast Balti provintsides ning eestlaste ja lät laste 
suhtu misest baltisakslastesse maailmasõja oludes. Oluliseks tuleb  pidada 
autori tähele panekut baltisakslaste katsetele reageerida saksavastastele 
repressiooni dele muu hulgas ka tsaarile adresseeritud märgukirjaga.

Kuigi nimetatud artiklis on juttu baltisakslaste seostest luureasutustega, 
esineb siinjuures siiski üsna vähe teavet saksavastase spioonimaania nähtuse 
kohta, mis ilmnes kogu Venemaal ja eriti Balti kubermangus. Autor oleks 
võinud rohkem tähelepanu pöörata tsaarivõimude katsetele piirata Balti-
kumis saksa keele kasutamist ja baltisaksa ajalehtede sulgemist. Rekvireeri-
miste juures pöörab autor tähelepanu rohkem hobuste mobiliseerimisele ja 
osalt ka kinnisvara konfiskeerimisele, kuid ei peatu näiteks autotrans pordi 
ja muu vallasvara rekvireerimisel Vene armee tarbeks, mis leidis aset maa-
ilmasõja alguskuudel. Peale selle oleks võinud analüüsida baltisakslaste 
teenis tust Vene tsaariarmees ja baltisakslaste initsiatiivi Vene riigi toetu-
seks, olgu nendeks siis rahalised annetused või raviasutuste loomine haava-
tud sõdu ritele. Samas, võttes arvesse artikli pealkirja, uurimisülesannet ja 
fookust baltisaksa ühiskonnategelastele, tegi autor õigesti, et keskendus küsi-
mustes ainult teatud aspektidele. Hoolimata üsna suurest mahust, on artikkel 
loogilise ülesehitusega ja täidab üldkokkuvõttes oma eesmärki, andes vastu-
sed püstitatud uurimisküsimustele.

Artikli „Eesti-saksa kompromiss 1915. aastal” autor Toomas Karjahärm 
Tallinna Ülikoolist on tuntud muu hulgas raamatu „Ida ja Lääne vahel” 
autorina. Selles teoses uurib ta põhjalikult Eesti –Vene suhteid 19. sajand i 
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teisest poolest kuni 1917. aasta revolutsioonini. Seoses sellega võib vaatlus-
alust artiklit käsitleda teatud mõttes väärtusliku täiendusena monograafiale. 
 Huvitava analüüsi raames näitab autor balti rüütelkondade maaomavalitsus-
reformi katset, mis kergendaks ühelt poolt kohaliku maarahva elu, kuid 
säilitaks ka balti aadelkonna privilegeeritud seisukorra. Argumenteeritult 
arutledes jõuab autor järeldusele, et selline reform põrkas kokku Vene kesk-
valitsuse kavatsusega ühtlustada provintside valitsemist venestamise teel, 
mille administratiivse vormina nähti semstvot.

Stanfordi ülikooli töötaja Liisi Esse suurepärane artikkel Vene armee 
rahvusliku taustsüsteemi mõjudest eesti sõdurite sõjakogemusele hakkab 
silma interdistsiplinaarsuse poolest. Artiklis kasutatakse suurt hulka teema-
kohaseid kirjutisi. Kasutades kultuuriteoreetilist lähenemist, ei ole artiklis 
siiski vastust, mida tähendas rahvus Vene tsaariarmee koosseisus. Teatavasti 
kehtis Vene armees tollal pigem usuline, mitte aga rahvuslik diskrimineeri-
mine. Põhiküsimuse lahtimõtestamisel võiks sobilik olla analüüsiv kirjeldus 
vene sõduri argipäevast kasarmus ning kaevikus meeskonnaliikmena. Selle 
kaudu saaks ilmselt veel paremini taasesitada eestlasest Vene armee sõduri 
teenistuslikku kogemust.

Kogumiku lõpus sama autoriga koostöös avaldatud Aigi Rahi-Tamme ar-
tikkel käsitleb I maailmasõja läbielanud eesti sõjameeste kogemusi, tuginedes 
NKVD ülekuulamiste protokollidele. Artikkel on üles ehitatud nelja eestlase 
andmete ja mälestuste põhjal, millest tehakse põhjalik kultuuri teoreetiline 
analüüs. Kuigi autorid ei ole põhjendanud, miks valiti just need neli konkreet-
set meest, peab tõdema, et see analüütiline artikkel peaks pakkuma lugejale 
suurt huvi, kuna sarnaseid käsitlusi ei ole Eestis varem ilmunud.

Väga põhjaliku artikli Eesti tööstusest I maailmasõja ajal kirjutas Maie 
Pihlamägi. Artikkel on kirjeldavat laadi, milles ei ole kahjuks eristatavad 
uurimisküsimus või põhiprobleem(id). Hoolimata sellest saab artiklist üsna 
täpseid statistilisi andmeid Eesti tööstuse kohta I maailmasõja eelõhtul ning 
väärtuslikku teavet Eesti tööstuse mobiliseerimisest, sõjalistest tellimustest 
ning nende täitmisest tehaste ja vabrikute poolt. Eraldi tähelepanu all on sõja 
käigus tööstuses tekkinud probleemid, sh tööstuse evakueerimisega seotud 
küsimused. Artikli lõpus käsitleb autor põgusalt revolutsioonilisi mõjusid 
tööstuses, mis ilmnesid ennekõike seoses töölistega. Siinjuure oleks kind-
lasti huvitav saada objektiivne ülevaade tööliste olukorrast tööstuses I maa-
ilmasõja ajal. Samuti vääriks eraldi käsitlemist laevastikuehituse prog rammi 
täitnud Tallinna laevaremonditehaste ja nendega seotud tööstusettevõtete 
 tegevus, mille tähendus oli sõja ajal kahtlemata suur.
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I maailmasõja sotsiaalmajanduslikku aspekti uuriv Kersti Lust ana lüüsib 
oma artiklis „Võitlus toidu hinnatõusuga Eestis 1914. aastast 1917. aasta 
keva deni” sõjaga kaasnenud toiduainete hinnatõusu ja elanikkonna varusta-
mist toiduainetega selleks loodud asutuste ehk toidukomiteede poolt. Artiklis 
on muu hulgas eraldi vaatluse all hinnatõusu tõkestamise meetmed, kus autor 
analüüsib tsiviil- ja sõjaväevõimude poolt turumajanduse reguleerimist piir-
hinnete, toiduainete varumise, müügikoguste normeerimise ja väljaveokeelu 
teel. Huvi pakub ka politsei tegevus, mis on suunatud vastavate ettekirjutuste 
täitmisele ja spekulatsiooni vastu võitlemisele.

Koduloolise uurimusena koostatud Lea Teedema artikkel elu-olust Tartu 
linnas I maailmasõja päevil hõlmab nii võimude tegevuse analüüsi kui ka 
muutuste kirjeldusi linnaelanike argipäevaelus. Artikli ülesehitus on krono-
loogiline ja kirjeldab muu hulgas tartlaste elu majanduslikke, sotsiaalseid, 
rahvuslikke ja poliitilisi aspekte. Eraldi tähelepanu all on 1917. aasta Vene 
revo lutsiooniga seotud sündmuste mõju elule Tartu linnas. Kuigi artikli foo-
kus jääb sellise mitmepalgelise käsitluse puhul üsna ähmaseks, pakub see 
olulist teavet linnaelanike toimetuleku kohta sõja ja revolutsiooni ajal.

Ago Pajur käsitleb oma artiklis Eestimaa autonoomiast 1917. aasta 
Veebruari revolutsioonile järgnenud Eesti poliitilise elu muutusi. Kuigi  teema 
 leidis juba eelnevalt käsitlemist Mati Grafi monograafias „Eesti rahvusriik” 
ja leidis peegeldamist mitme Eesti tollaegse poliitiku mälestustes,  võtab 
Ago Pajur siinkohal teema kokku, näidates nii Veebruarirevolutsiooni mõju 
sündmustele Eestis kui ka seostades omavahel Eesti rahvuslikku ja revolut-
sioonilist liikumist Tartus, Tallinnas ja Petrogradis. Artiklist saab järel-
dada, et Ajutise Valitsuse 30. märtsi määrus sai teoks tänu eestlaste rahvus-
poliitilisele initsiatiivile. Märkimisväärne on see, et Pajur toob oma artiklis 
eraldi välja eesti enamlaste ja vene rahvuslaste aktiivse vastupanu Eesti auto-
noomiale ning analüüsib Vene siseministeeriumis tollal kulti veeritud mõtet 
pakkuda eestlastele autonoomia asemele hoopis Venemaa sisekubermangu-
des tavapärast semstvot.

Mati Kröönströmi artikkel Vene armee komplekteerimisest isikkoos-
seisuga I maailmasõja ajal põhineb valdavalt Venemaa ajalookirjandusele. 
Kuigi uurimisküsimused on sissejuhatuses esitatud, ei leia artiklist neile 
siiski täielikku vastust. Autori põhilises uurimisfookuses on sõja käigus 
toimu nud muutused Vene ohvitserikorpuses ja sõja ajal formeeritud korpus-
te, diviiside ja polkude staapide ohvitseridega täituvuse probleem. Suurt huvi 
pakuvad autori esitatud andmed eestlastest Kindralstaabi Akadeemia lõpe-
tanud ohvitseride kohta. Autori väide, et kindralstaabi ohvitseride nappus 
kõrgemates staapides aitas kaasa Vene armee lüüasaamisele I maailmasõjas, 
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on statistiliselt toetatud. Teisalt esineb teesi juures vähe asjakohaseid näiteid, 
kuidas see mõjutas staapide tööd operatiivtasandil.

Ivo Juurvee artikkel annab väga huvitava ülevaate Vene raadioluurest 
Läänemere piirkonnas. Artikkel on analüütilist laadi ja põhineb vene ja ing-
lise ajalookirjutustel. Eriti huvitav on Vene raadioluure efektiivsuse mõõt-
mine 1917. aasta sügisel toimunud operatsiooni Albion näitel.

Ajaloolane Reigo Rosenthal käsitleb oma artiklis üht Johan Laidoneri 
 biograafia vähetuntud episoodi – nimelt tema viibimist Nõukogude Vene-
maal 1918. aastal. Artiklis esineb rohkesti täiesti uut teavet ja väärtuslikku 
analüüsi Laidoneri kontaktidest bolševikega ja tema tegevusest Põhja-Vene-
maal.

Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et kogumiku puhul on tegemist olulise panu-
sega I maailmasõja uurimisse Eestis. Enamik artiklitest käsitleb sõja mõju 
tsiviilühiskonnale ehk laias pildis sõja sotsiaalseid, majanduslikke, poliitilisi 
ja kultuurilisi aspekte. Seoses sellega võib öelda, et kogumik loob I maa-
ilmasõja ajalookirjutusele Eestis laiema ühiskondliku konteksti. Seda enam, 
et kogumiku autorite avatud teemasid ei ole Eesti historiograafias varem nii 
põhjalikult käsitletud.

IGOR KOPÕTIN, MA (ajalugu), KVÜÕA sõjaajaloo lektor
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The Effect of Environment in Supporting Conscripts’ Adaptation

Karel Kattai, Kristjan Kask

The main goal of this study is to identify what factors infl uence a conscript’s 
adaption to their environment during their service in the Defence Forces. 
As a result suggestions will be made as to what improvements can be made 
to the environment. In order to achieve this goal, 72 representatives from 
diff erent units were interviewed. The interviews took place in 2014. The 
results indicate that some of the important factors that impede accommoda-
tion or adaption include lack of information for conscripts, lack of privacy, 
the absence of friends and family members, the motivation, behaviour, and 
attitude of some of the superiors and instructors towards the conscripts, and 
the fact that the diff erent abilities of the conscripts are not taken into consid-
eration. In general, the environment is supportive for conscripts serving in 
the Defence Forces and for those conducting their service. It is important that 
conscripts who arrive in a new environment receive adequate information 
about what is expected of them during their time in the service. They should 
be granted adequate living conditions, and feel that they are requisite to the 
Defence Forces. Likewise they should feel valued and supported while they 
are adapting and during their active service.

Prediction of Factors of Job Performance Success, 

Using the Example of the 14th Basic Officer Training Course

Ivo Silbaum, Kersti Kõiv

The aim of this study is to propose a uniform basis for the appraisal of job 
performance of cadets based on the analysis of fi ve factors that infl uence job 
performance. This is an empirical study. The data was gathered from the 
14th BOTC (2010 – 2015), and then analysed using various statistical analysis 
methods (factor analysis, regression, correlation and average comparison).

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 1, 2016, pp. 241–246 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid
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Based on the result of the analysis it was found that the weighted aver-
age grade had a success rate of 12.2% in predicting future job performance, 
but could not predict the consolidated results. It also became evident that of 
the fi ve factors, the best predictor of successful future job performance was 
the assessment of leadership qualities by fellow students. The study focused 
more on the construct of the task performance than it did on the contextual 
performance. Finally, it was found that the results of the general physical test 
were most closely connected to motivation. However, due to the fact that it is 
impossible to use the results of the general physical test to predict the success 
of future job performance or any of its constructs in a statistically relevant 
way, a proposal was made to exclude the results of the general physical test 
from the assessment criteria, or rather to use it as a form of non-diff erentiated 
assessment. Furthermore, it was discovered that the degree of participation in 
extra-curricular activities is solely connected to task performance, and had 
a predictive success rate of 11%.

The results of the analysis proved that the results from the “discipline” 
category are closely connected to task performance and loosely connected to 
the success of future job performance as well as to the motivation construct. 
By itself the discipline result had a predictive rate of 16.1% for successful 
future job performance. In addition, the regression analysis of the collected 
results of the fi ve factors, and the success of future job performance showed 
that when compiling a ranking to appraise a cadet’s job performance, the 
general proposal should only be comprised of an assessment of leadership 
qualities by fellow cadets. When taken separately this is the best predictor 
of a platoon leader’s job performance success and when combined with the 
collected results of all constructs it becomes diluted within the other factors 
and does not form a model. Counterarguments were also found, and approxi-
mate relative importance of the factors was calculated by weighing. In the 
event that the leadership assessment of students of the ENDC would remain 
unchanged, a proposal was made to use a ranking method to determine rela-
tive importance when compiling an appraisal of cadet job performance suc-
cess. For the fi nal result, the leadership assessment would form 57%, the 
discipline factor 28%, the weighted average grade 8%, and the activeness of 
participating in extra-curricular activities 7%.
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Teaching Methods Used in the Training Course of the 

Conscription-Based Non-Commissioned Officers

Madis Amer, Svetlana Ganina

Today’s security environment changes frequently, so it is essential that lead-
ers are able to act according to a higher purpose, make decisions indepen-
dently, take initiative, and be ready to cooperate with allies. Leaders must 
be fl exible and cope with diff erent, and unfamiliar situations. To achieve 
this, training must be student-centered. It is necessary to fi nd the right bal-
ance between teaching the skills and developing a cadet’s cognitive abilities. 
Using certain teaching methods is the easiest way to achieve this. Therefore, 
the present thesis focuses on studying the application of the most common 
teaching methods used in the Estonian Defence Forces, and seeks to ascer-
tain the degree of awareness of these methods.

The study tries to answer the following questions:
1) What are the teaching methods known by the instructors of the NCO 

training course?
2) Which methods are used most commonly?
3) What is the choice of these methods based on? 
To attain this goal relevant literature and research were studied. The fi rst 
part of the study describes the teaching methods most commonly used in 
the Estonian Defence Forces and then highlights their positive and negative 
aspects. The second part presents the main results of the study.
To achieve this, a questionnaire consisting of nine questions, including open-
ended questions and multiple-choice questions was administered. The ques-
tionnaire was electronically designed and sent out to active servicemen who 
had taken part or were taking part in NCO courses. 

The second part of the study focuses on the results of the analysis of the 
questionnaire. A table has been drawn to present the reasons and factors 
that aff ect the instructors’ choice of teaching methods for the NCO courses. 
Another table shows the number of instructors employing each specifi c 
method in their teaching of diff erent subjects.

The study reveals that the training of NCOs is teacher-centered. This 
extends to conscript training as well, because if offi  cer training does not 
facilitate the development of cognitive skills, independence, initiative, situ-
ational perception, analytical thinking, and enhance decision-making abili-
ties and overall responsibility, then basic training certainly will not either.
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Based on the fi ndings, it is suggested that more student-centered teach-
ing methods be used in NCO training. This will enable the development of 
cognitive skills of the leaders of small units. In addition, it will also make 
possible the development of the above-mentioned leadership skills such as 
independence, initiative, decision-making ability, etc.

Furthermore, instructor courses should also develop an awareness of dif-
ferent teaching methods in order to aff ord instructors an ability to utilize the 
most suitable teaching methods for a specifi c training.

Further studies are recommended in the following areas:
– Informed choice of teaching methods,
– Teaching methods that promote leaders’ independence, analytical think-

ing, decision-making ability, responsibility, initiative and perception of 
a situation,

– Ways of applying the teaching methods to develop cognitive skills dur-
ing conscript training,

– The suitability of the teaching methods for students.

Formation of National Military Units 

Within the Red Army, 1918–1922

Igor Kopõtin

The Red Army Armed Forces were formed in 1918 to achieve the revolu-
tionary aims of the Russian Communist Party. Among other things, the Red 
Army became the tool of the Communist Party to destroy the class-based 
society in the country. This was the reason for forming the Red Army based 
on social classes. Unlike regular armed forces, the Red Army preferred to 
recruit the proletariat – peasants and working class people. As a general rule, 
the enemies of the proletariat – noblemen and the bourgeoisie were allowed 
to serve in the Red Army as specialists in a certain fi eld. Due to the fact 
that Russia remained a multinational country after the revolution in 1917, 
the question arose as to how representatives of other ethnic groups living in 
Russia were involved in military service and what their role was.

The disposition of the Bolsheviks toward the formation of national mili-
tary units within the Russian tsarist army was negative. However, they got 
into a diffi  cult situation as the civil war escalated in the spring of 1918. This 
required the formation of solid military units to be used to suppress numer-
ous riots and fi ght against the counter-revolutionary minded White Guard 
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units. The Latvian Red Rifl emen units should be highlighted for their excep-
tional loyalty to the Red Army and high effi  ciency in combat. Estonian Rifl e-
men units were also relatively effi  cient in combat.

The Russian Civil War spread throughout the whole territory of the coun-
try, involving nations from Ukraine to the Far-East, from the Caucasus to 
Northern Russia. In Ukraine, the situation became relatively diffi  cult, as 
there were several parties fi ghting against one another. However, the Bol-
sheviks succeeded in gaining Ukrainian communists known as borotbists 
as their allies, and, as a result, got the local people on their side. At fi rst 
the Ukrainian national units within the Red Army were formed based on 
Russian-speaking regions of Ukraine – Tshernigov, Harkov and Donbas, the 
biggest of them being the Red Cossacks Corps.

Among the peoples of the North-Caucasus, the Bolsheviks achieved suc-
cess by eff ectively exploiting the traditional controversies among these peo-
ples, and alternately supporting diff erent small ethnic groups. As a result, 
several irregular units were formed in the region, which kept fi ghting in their 
home region. Although it was Stalin’s plan to form a mountain division to be 
sent to the Polish front, ultimately no sizable units were formed in the region. 
The formation of the Transcaucasian national military units from 1920–22 
was based on the reorganization of existing military units.

The activity of the national military units of the Bashkirs, Tatars, Udmurts 
and Tsuvashs within the Red Army turned out to be relatively successful in 
the years 1919–1920. By successfully exploiting the infl exible ethnic policy 
of the Russian Whites, the Bolsheviks managed to get the armed formations 
of Bashkiria and Tatar pursuing ethnic autonomy on their side. Their high 
motivation made them highly effi  cient in the battlefi eld. The combat activity 
of the Volga-Tatar division against their Muslim coreligionists in Turkestan 
should be highlighted. 

However, the Bolsheviks completely failed with recruiting and winning 
the local people in Turkestan. The reasons for that included not only the Bol-
sheviks’ ignorance of ethnic tradition, but also the fact that in the Russian 
Empire the Turkestan people were freed from military service, and therefore 
had no experience with it. Mobilization in the Red Army in 1920 provoked 
the resistance of locals, and therefore the formation of national military units 
was diffi  cult and the bulk of the units were formed of Russians.

In conclusion, the Bolsheviks managed to form several dozen national 
military units within the Red Army by successfully exploiting the disorgani-
zation of ethnic minorities and the short-sightedness of the Russian ethnic 
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minority policy. These units demonstrated relatively high effi  ciency in the 
fronts of the Civil War. 

The Concept of Individual Soldier Readiness for 

Combat Based on Wolf Graf von Baudissin

Claus Freiherr von Rosen

Combat power and fi ghting power (Kriegs- und Kampftüchtigkeit) are terms 
that are obvious in the armed forces and therefore they are hardly mentioned 
in the regulations and manuals of the Bundeswehr. However, in the 1950s, 
when the Bundeswehr was being established, the main issue discussed was 
whether future German soldiers should be able to fi ght in combat or they 
should be trained to defend peace and democratic core values in accordance 
with the ideas of leadership development and civic education (Innere Füh-
rung). The ideas of Wolf Graf von Baudissin, the developer of the concepts 
of the Bundeswehr Innere Führung, clearly indicate that combat power and 
fi ghting power do not involve only the formal properties of a military organi-
zation, in other words its physical and material „hardware”. Rather, the above 
domains comprise the „software” of an organization, involving its norms, 
attitude and readiness. This means the readiness and willingness of an indi-
vidual soldier for combat and the ability to keep fi ghting, if necessary, to the 
death. Thus these concepts entail the core values of an individual – both then 
and today. This is an important part in educating „a soldier with high values, 
determined in his goals, able to handle his weapon, and mentally ready to 
respond rapidly”.
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